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Wst p
W dzia alno ci harcerstwa w ród Polaków na obczy nie mo na wyró ni
dwa g ówne okresy, obejmuj ce lata 1912-1945 oraz od roku 1946 do wspó czesno ci.
Monografia, któr oddajemy pod ocen Czytelników, obejmuje rekonstrukcj najwa niejszych wydarze z okresu pierwszego, z prób wyja nienia ich
genezy, przebiegu i skutków.
Autorzy pragn w tej formie upami tni stulecie harcerstwa na obczy nie, przypadaj ce na 2012 r.
Nie ulega bowiem w tpliwo ci, e geneza harcerstwa w ród ludno ci
polskiej autochtonicznej oraz wychod ców zarobkowych, przypada na rok 1912.
Powsta y wówczas, czyli przed stu laty, pierwsze zast py i dru yny skautowe
(zwane pocz tkowo zgodnie z angielsk terminologi patrolami), na
sku
Cieszy skim (Zaolzie), w Kijowie oraz w Berlinie.
W latach nast pnych, zw aszcza w okresie pierwszej wojny wiatowej,
skauting, przechodz c ewolucj i przyjmuj c polsk nazw harcerstwo, upowszechnia si coraz bardziej w ród polskich imigrantów zarobkowych
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Niemczech oraz w ród wojennych
uchod ców w niemal ca ym rosyjskim imperium.
czno z o rodkami harcerskimi na obczy nie utrzymywa o oraz spe nia o rol inspiruj
Naczelnictwo Skautowe przy Polskim Towarzystwie
Gimnastycznym „Sokó ” we Lwowie.
Wybitne zas ugi w tym pionierskim okresie zwi zane s z osob Andrzeja Ma kowskiego, niekwestionowanego wspó twórcy skautingu na ziemiach
polskich pod zaborami (zw aszcza w Galicji), jak te w ród Polonii w Stanach
Zjednoczonych Ameryki.
Zwi zek Harcerstwa Polskiego, utworzony w listopadzie 1918 r., a wi c
u zarania odradzaj cej si Rzeczypospolitej Polskiej, roztoczy opiek nad
harcerkami i harcerzami, niezale nie od ich miejsca zamieszkania. W strukturze
ZHP doskonali y si metody maj ce na celu utrzymanie czno ci z harcerstwem
ród Polaków na emigracji. Odpowiedzialne za nie by y od pocz tku lat
trzydziestych XX w. Wydzia y Zagraniczne w G ównej Kwaterze
skiej i
ównej Kwaterze M skiej. Ich dzia alno koordynowa i rozwija Dzia
Zagraniczny Naczelnictwa ZHP w Warszawie.
Harcerstwo w ród Polaków na obczy nie rozwija o si w latach mi dzywojennych dzi ki pomocy metodycznej, organizacyjnej, kadrowej i finansowej
udzielanej przez polskie instytucje spo eczne i pa stwowe. Do tych pierwszych
nale y przede wszystkim Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy (od
po owy 1929 r.), a po niej od po owy 1934 r., a do wrze nia 1939 r. wiatowy

Zwi zek Polaków z Zagranicy. Pomoc dla harcerstwa dociera a g ównie za
po rednictwem polskich placówek konsularnych i dyplomatycznych. W dzia alno ci na rzecz Polonii, tak e wpierania harcerstwa, uczestniczy y instytucje
centralne, zw aszcza Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo
Wyzna Religijnych i O wiecenia Publicznego. Dzi ki temu harcerstwo wychowywa o polsk m odzie poza krajem wed ug polskiej tradycji, krzewi o znajomo ojczystego j zyka, polskiej historii i kultury.
W latach drugiej wojny wiatowej harcerstwo na obczy nie uwa o
si za cz
organizacji dzia aj cej konspiracyjnie jako Szare Szeregi
w okupowanym kraju. Zak adany cel, e po odzyskaniu przez Polsk niepodleci m odzie harcerska powróci do ojczyzny i zda relacj ze swoich dzia ,
z przyczyn politycznych nie zosta zrealizowany. Polska zosta a w czona do
strefy pa stw kontrolowanych przez ZSRR, co przekre li o reemigracj przera acej cz ci emigracji niepodleg ciowej.
Ju w okresie „Polski Lubelskiej” (od lipca 1944 do czerwca 1945) nowe
adze sterowa y ruchem m odzie owym z harcerstwem w cznie, narzucaj c
mu ideologi i warunki dzia ania. Na prze omie lat czterdziestych
i pi dziesi tych ub. w. harcerstwo w Polsce przekszta cono wed ug wzorów
radzieckich, a w ko cu zlikwidowano. W lutym 1946 r. nast pi pocz tek
kolejnego etapu w dziejach harcerstwa na obczy nie przez powstanie Zwi zu
Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (ZHP pgK) z siedzib w adz
w Londynie. Obj on harcerstwo kontynuuj ce dzia alno w krajach osiedlenia
przedwojennej Polonii oraz w ród wojennych i powojennych uchod ców
z Polski. Zako czy si tym samym etap harcerstwa na obczy nie maj cego
wsparcie p yn ce z ojczyzny. Nast pi etap harcerstwa poza granicami Polski,
w ca kowitym oderwaniu od niej, praktycznie a do prze omu lat 1989/1990.
Autorami rozpraw oraz recenzji, które z
y si na monografi , s osoby utrzymuj ce sta
czno ze Spo ecznym O rodkiem Dokumentacji i Bada
Dziejów Harcerstwa na Obczy nie w Gorzowie Wielkopolskim, istniej cym od
maja 1992 r. Badania koordynowa o Stowarzyszenie Naukowe „Polska
w wiecie” w Gorzowie Wielkopolskim we wspó pracy z instytucjami wymienionymi na stronie tytu owej monografii.
Ko cz cemu sw misj Biuru Polonijnemu Senatu RP, a zw aszcza jej
dyrektorowi Arturowi Koz owskiemu i wicedyrektorowi Romualdowi anczkowskiemu sk adamy serdeczne podzi kowania za niestrudzone wspieranie
bada nad Poloni realizowane przez lubuskie rodowisko naukowe (ZWKF
w Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Uniwersytet Zielonogórski).
yczyliby my sobie równie dobrej wspó pracy w Ministerstwem Spraw
Zagraniczny w Warszawie, które w 2012 r. przej o opiek nad polsk diaspor .
Sylwia opato, Leonard Nowak, Marek Szczerbi ski
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Introduction
Scouting activities among the Poles in exile can be divided into two main
periods, the first covering the years 1912-1945 and the second from 1946 to the
present times.
The monograph, which we present to the Readers, includes the reconstruction of the most important events of the first period. It is also an attempt to
explain their origin, course and consequences.
Through this monograph, the authors would like to commemorate the
100th anniversary of the Polish scouting movement abroad that is celebrated in
2012.
Without any doubt the origin of the scouting movement among the indigenous Polish population and immigrants can be traced back to the year 1912.
It was then that the first scouting teams and unites were formed (originally
known as “patrols”) in the Cieszyn Silesia (Zaolzie), in Kiev and Berlin.
In the following years, especially during the First World War, the scouting movement, undergoing evolution and assuming the Polish name of “harcerstwo”, increasingly becoming more and more popular among Polish immigrants in the United States, Canada, Germany, and among war refugees in the
entire Russian Empire.
The leading role in sustaining ties with scouting groups in exile played
the Polish Gymnastic Society "Falcon" in Lviv.
Some of the most outstanding contribution in that pioneer period can be
connected to Andrew Malkowski, the undisputed co-founder of the Scouting
movement in the Polish territories under partion (especially in the Galicia region)
as well as among the Polish community in the United States of America.
The Polish Scouting Association (ZHP), created in November 1918, at
the beginning of the reborn Polish Republic, unfolded its care over Polish
girlguides and scouts, regardless of their place of residence. The structure of the
ZHP mastered its methods to maintain proper communication with Polish scouts
in exile. In the early 1930s it was the responsibility of special departments of the
Polish Scouting Association in Warsaw.
The scouting movement among Poles in exile could be developed in the
interwar period due to the help of methodical, organizational, personnel and
financial aid provided by the Polish government and social institutions.
In supporting Polish scouts abroad also participated central institutions,
particularly the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Religious Affairs
and Public Education. Due to their help, Polish scouts in exile were able to keep
close ties with the homeland and Polish tradition, as well as the native language,
Polish history and culture.
During the Second World War the scouting movement regarded itself as
a part of a secret military structure such as the Grey Ranks (Szare Szeregi) in the

occupied country. The ultimate goal, which projected that after Poland regained
its independence scouts would return to their homeland, for political reasons
could not be realized. Poland was included in the sphere of influence controlled
by the Soviet Union, which shattered the dreaded re-emigration emigration
independence.
In February 1946 began the next stage in the history of the scouting
movement in exile. Since the late 1940s and early 1950s scouting in Poland was
transformed into an organization that had nothing to do with scouting principles,
and eventually eliminated. Thus was formed the Polish Scouting Association
abroad (ZHP pgK), with headquarter in London. The Association assumed the
role of sustaining scouting activity in the pre-war Polish community and among
the war and post-war Polish refugees. The establishment of the ZHP pgK ended
the period when the scouting movement abroad received support from the
homeland. It was a move that separated scouting movements abroad and at home
almost until the political turn of 1989/1990.
The authors of articles published in the monograph are those academicians and researchers who maintain ties with the Social Centre for Documentation and Research of the History of Scouting in Exile in Gorzow Wielkopolski.
The center has existed since May 1992. The study was coordinated by the
Scientific Association "Poland in the World" in Gorzow Wielkopolski in cooperation with the institutions listed on the title page monograph.
We would like to thank the Polonia Senate Office which ends its service
this year, and especially its Director and Deputy Director Arthur Koz owski and
Romuald anczkowski for their tireless support of research carried out by the
academic community in the Lubusz Region (ZWKF in Gorzow Wielkopolski,
Lubusz Museum, University of Zielona Góra).
We hope that the cooperation with the Ministry of Foreign Affairs in
Warsaw, which in 2012 has taken over the care of the Polish diaspora will be
equally fruitful and productive.
Sylwia opato, Leonard Nowak, Marek Szczerbi ski
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I.

ROZPRAWY

Marek Szczerbi ski, Krzysztof Wasilewski
ROZDZIA I.
STAN BADA DZIEJÓW HARCERSTWA POZA GRANICAMI POLSKI

Charakterystyczn cech zbiorowo ci polonijnych jest ich dynamika,
przejawiaj ca si w tworzeniu przez ich cz onków w asnych stowarzysze .
Realizuj one ró ne cele, nawi zuj c do polskiej tradycji, kultury i historii.
W procesie spo ecznych przemian nast powa y w nich przeobra enia, niektóre
zanik y. Powsta y w ich miejsce nowe na skutek aktualizacji potrzeb tych e
zbiorowo ci, pod wp ywem zró nicowanego etnicznego otoczenia oraz impulsów
yn cych z Polski, b cej ci gle dla Polonii podmiotem identyfikacji
i odniesienia. Dzi ki stowarzyszeniom spo ecznym, kulturalnym, kombatanckim,
politycznym i wielu innym, zbiorowo ci polonijne zachowa y, mimo nieuchronnie post puj cej asymilacji, elementy rodzimej kultury i wi zi z krajem pochodzenia 1.
Stowarzyszeniem o dominuj cych celach wychowawczych i patriotycznych (w ukierunkowaniu na Polsk ) jest harcerstwo, którego pierwsze jednostki
poza ziemiami etnicznie polskimi zacz y powstawa od ko ca 1912 r. Zw aszcza w dwudziestoleciu mi dzywojennym harcerstwo upowszechni o si
w zbiorowo ciach polonijnych niemal we wszystkich krajach, gdzie one si
ukszta towa y. Proces ten by mo liwy dzi ki wsparciu organizacyjnemu
i finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych, Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy (od po owy
1934 r. wiatowego Zwi zku Polaków z Zagranicy) oraz Naczelnictwa ZHP
w Warszawie. Harcerstwo na obczy nie przetrwa o lata drugiej wojny wiatowej,
a nale ca do niej m odzie m ska i
ska zda a egzamin z praktycznego
wychowania do s by bli nim i Polsce. Po zako czeniu wojny kierownictwo
harcerstwa dokona o niezb dnej adaptacji stowarzyszenia do nowych warunków
zewn trznych, a mianowicie przerwania formalnych wi zi z Polsk , zniewolon
przez ZSRR. Powojenny podzia Europy na dwie antagonistyczne strefy wp ywów rokowa raczej jego d ugie trwanie. W tej sytuacji dzia acze harcerscy na
obczy nie, z przewodnicz cym ZHP dr. Micha em Gra skim na czele, po
1

A. Posern-Zieli ski, Tradycja a etniczno . Przemiany kultury Polonii ameryka skiej, Oss. 1982,
s. 230 i nn.; W. Sobisiak, Kultura rodzima Polonii zachodnioeuropejskiej, Pozna 1983, s. 151–
167 ; A. Paczkowski, Prasa i spo eczno polska we Francji w latach 1920–1940, Oss. 1979,
s. 36–37.

wojnie emigrantem politycznym osiad ym w Londynie, podj li w lutym 1946 r.
decyzj o zbudowaniu nowej struktury organizacji harcerskich w zbiorowo ciach
emigracyjnych, podporz dkowanych Naczelnictwu ZHP poza granicami Kraju
(ZHP pgK). Inn okoliczno ci przyspieszaj
t decyzj , a mo e j przes dza, by y informacje nap ywaj ce z Polski o stopniowej likwidacji organizacji
harcerskiej oraz o wprowadzaniu do ruchu m odzie owego wzorów radzieckich.
ZHP pgK dzia a nadal, nieprzerwanie od ponad 65 lat, nie cz c si z harcerstwem w kraju, mimo odzyskania przez niego suwerenno ci w 1989 r. Utrzymuje
kontakty z ZHP i ze Zwi zkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej2, ale nie wykazuje
do strukturalnej integracji, by mo e ze wzgl du na rozbicie harcerstwa
w Polsce.
W historii harcerstwa na obczy nie wyró ni mo na dwa g ówne okresy,
wyznaczone nast puj cymi datami – od 1912 do 1945 i od 1945 do wspó czesnoci. Badacze dziejów i przemian zbiorowo ci polonijnych raczej nie pomijali
harcerstwa, po wi caj c mu pewn uwag w swoich publikacjach. W opublikowanych do czasów wspó czesnych pozycjach naukowych i popularnych, odnajdziemy wiele ju zbadanych szczegó owych harcerskich zagadnie . Dzi ki temu
mo liwy jest do okre lenia i oceny stan bada dziejów harcerstwa na obczy nie.
Stanowi on mo e podstaw do rekonstrukcji jego dziejów w poszczególnych
krajach imigracyjnych, a nast pnie opracowania syntetycznej historii harcerstwa
poza Polsk , od zarania do wspó czesno ci.
Omówienie stanu bada rozpocznijmy od wymienienia przede wszystkim powojennego wydania ksi ki autorstwa W. B ejewskiego, b cej
kronikarskim zapisem przesz ci harcerstwa od jego genezy do wrze nia
1939 r.3. Trudno odmówi autorowi kompetencji w podj tym zadaniu, gdy
pe ni on funkcj kierownika Centralnego Archiwum Harcerskiego w Warszawie,
utworzonego w pa dzierniku 1933 r. Mia wi c dost p do wszystkich róde ,
dokumentów i materia ów dotycz cych dzia alno ci Naczelnictwa ZHP, G ównych Kwater
skiej i M skiej. Przed drug wojn wiatow ksi
B ejewskiego wydano dwukrotnie, w latach 1933 i 1935, w której dosy szczegó owo
zarysowa dzieje harcerstwa od zarania do po owy lat trzydziestych XX w.
Wydanie powojenne autor uzupe ni o omówienie kilkuletniego okresu do
wybuchu drugiej wojny wiatowej. Wiele miejsca w swej ksi ce (zw aszcza
w wydaniu z 1985 r.) po wi ci na podanie informacji o harcerstwie polonijnym.
Na przyk ad rekonstruuj c genez harcerstwa w Królestwie Polskim, Galicji,
Wielkopolsce, Wilnie, omówi pocz tki skautingu polskiego w Berlinie
i w Stanach Zjednoczonych. Scharakteryzowa tak e w formie syntetycznej
dzia alno harcerstwa w ród Polaków osiad ych na Ukrainie i w Rosji w latach
2

3

Szerzej na ten temat patrz: A.F. Baran, Harcerska alternatywa. ZHR w latach 1989–1990,
Warszawa 2000, s. 67 i n; Ten e, Walka o kszta t harcerstwa w Polsce (1980–1990). Niepokorni
i niezale ni, Warszawa 2007, s. 350 i n.
W. B ejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910–1939), Warszawa 1985.
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1914–1919. W innym miejscu poda krótkie informacje o harcerstwie w ród
Polaków osiad ych na otwie, w Rumunii, Czechos owacji, Niemczech, Stanach
Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej. Uzasadni tez , i Naczelnictwo ZHP
w Warszawie rozumia o donios
ognisk polsko ci w ród obcych nacji,
utrzymywa o z nimi sta y kontakt, spiesz c im tak e w miar mo liwo ci
z pomoc 4. Zrelacjonowa dosy szczegó owo udzia harcerstwa polonijnego
w II Zje dzie Polaków z Zagranicy i Wolnego Miasta Gda ska, odbytym
w sierpniu 1934 r., podczas którego powo any zosta wiatowy Zwi zek Polaków z Zagranicy ( wiatpol). Wiele miejsca po wi ci na omówienie rozwoju
harcerstwa polonijnego w latach 1934–1936. Nie ustrzeg si jednak b du,
pisz c o rzekomo odbytym Zlocie M odzie y Polskiej z Zagranicy jako imprezie
towarzysz cej III Zjazdowi Polaków z Zagranicy, planowanemu przez wiatpol5.
Imprezy te mia y si odby w lipcu 1939 r., lecz zosta y odwo ane w zwi zku
z narastaj cym zagro eniem Polski ze strony Niemiec.
Syntetyczne, szkicowe wzmianki o wybranych zdarzeniach w dziejach
harcerstwa na obczy nie zamie ci E. Sikorski w swym monograficznym
opracowaniu, wydanym w 1988 r. Podobnie jak B ejewski, dzia alno ZHP
poza Polsk omówi w okresie od zarania do wybuchu drugiej wojny wiatowej.
Do jej napisania Sikorski wykorzysta dokumentacj ród ow , publikacje oraz
asne wspomnienia z dzia alno ci w harcerstwie w okresie mi dzywojennym
(m.in. kierowa pierwsz wypraw instruktorów harcerskich z Polski w 1936 r.
do Stanów Zjednoczonych). Scharakteryzowa rol Andrzeja Ma kowskiego
w utworzeniu skautingu polonijnego za Oceanem w latach pierwszej wojny
wiatowej. Nakre li genez i dzia alno harcerstwa na Ukrainie i w Rosji
w latach 1912–1920. Warto ciowy pod wzgl dem faktograficznym – chocia
niewolny od pewnych uproszcze – jest rozdzia , w którym Sikorski omówi
dzia alno harcerstwa w niektórych krajach o liczniejszych zbiorowo ciach
polonijnych. Scharakteryzowa zakres pomocy udzielanej harcerstwu na obczy nie przez Naczelnictwo ZHP w Warszawie 6.
W roku 1983 ukaza a si ksi ka autorstwa R. K. Daszkiewicza, której
tytu niezupe nie odpowiada tre ci7. Nie jest ona monografi dziejów harcerstwa
na obczy nie (co sugeruje tytu ), lecz g ównie relacj i szkicem ich wybranych
fragmentów. Wiele opisanych zagadnie autor zna z autopsji, gdy by dzia aczem harcerstwa w Kijowie w latach pierwszej wojny wiatowej. Po powrocie do
kraju w ko cu 1919 r. nale do wspó organizatorów Wydzia u Dru yn Polskich
za Granic przy Naczelnictwie ZHP w Warszawie, utworzonym w 1921 r.
4
5
6
7

Tam e, s. 174.
Tam e, s 333–334.
E. Sikorski, Szkice z dziejów harcerstwa polskiego w latach 1911–1939, Warszawa 1989, s. 34–
35, 119–126.
R. K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie poza granicami kraju od zarania do 1930 roku
w relacjach i dokumentach, przygotowa do druku Leon Formela, Lublin 1983.
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Kierowa nim do 1925 r., za w latach nast pnych wspó pracowa z jego dzia aczami w sprawach polonijnych. Ksi
skonstruowa , kompiluj c niemal
wy cznie w asne wspomnienia i cytaty z prasy harcerskiej, wydawanej w latach
mi dzywojennych. Jej warto obni a brak wykorzystania innych róde oraz
brak w narracji formy uogólniaj cej. Natomiast bardzo pomocne w pe niejszym
zrozumieniu opisywanych wydarze s przypisy faktograficzne, rozszerzone,
wyja niaj ce oraz biograficzne. Oprócz wymienionej publikacji zwartej, Daszkiewicz jest autorem tak e kilku artyku ów po wi conych dzia alno ci harcerstwa polonijnego we Francji, w Niemczech i Czechos owacji, w których jako
ówne ród o wykorzysta pras 8.
W ko cu lat sze dziesi tych ubieg ego wieku PAX wyda ksi
autorstwa H. Kapiszewskiego, która jest pierwsz prób monograficznego opracowania dziejów harcerstwa polskiego w Niemczech9. Jej autor, z wykszta cenia
historyk i politolog, w latach trzydziestych ub. w. pe ni funkcj kierownika
Dzia u Zagranicznego Naczelnictwa ZHP w Warszawie. Wyró nia si ona
poprawno ci pod wzgl dem faktograficznym i interpretacyjnym, obejmuje
w zasadzie kompletne dzieje harcerstwa w Niemczech, od jego genezy przed
pierwsz wojn wiatow , poprzez utworzenie i dzia alno Zwi zku Harcerstwa
Polskiego w Niemczech (ZHPwN), a do jego rozwi zania przez w adze Trzeciej
Rzeszy na pocz tku wrze nia 1939 r. Dwa lata przed wydaniem ksi ki, Kapiszewski opublikowa krótkie jej fragmenty w formie artyku u na amach popularnego wówczas kwartalnika historii ruchu m odzie owego w Polsce10.
Warto ciowy artyku na temat dziejów harcerstwa w Niemczech opublikowa na pocz tku lat sze dziesi tych XX w. J. Kwietniewski, jeden z jego
wspó za ycieli i wybitnych dzia aczy w okresie do wrze nia 1939 r.11. Kolejna,
obszerna publikacja na ten temat, wysz a spod pióra I. Laso czyk. Autorka
omówi a dzia alno harcersk g ównie na terenie
ska Opolskiego, pomijaj c
12
inne rejony autochtoniczne i wychod stwo . Porównawczo pod wzgl dem

8

9
10

11
12

Ten e, Harcerstwo polskie w Niemczech 1912–1930, „Problemy Polonii Zagranicznej”, t. IX,
Oss. 1975, s. 83–115; Ten e, Materia y do dziejów harcerstwa polskiego we Francji, „Przegl d
Zachodni” 1974, nr 2, s. 289–308; Ten e, Harcerstwo polskie w Austrii i Czechos owacji od
zarania do 1930 r., „Przegl d Polonijny” 1977, z. 1, s. 77–98.
H. Kapiszewski, Zwi zek Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Zarys historyczny ze szczególnym
uwzgl dnieniem lat 1933–1939, Warszawa 1969.
Ten e, Dzieje ruchu harcerskiego w Niemczech w okresie od 1920 r. do 1932 r., „Pokolenia”
1967, nr 3/19, s. 7–26; Ten e, Harcerstwo polskie w Niemczech, cz. II: Okres konsolidacji ruchu
1933–1936, „Pokolenia” 1967, nr 4/20, s. 63–93.
J. Kwietniewski, Harcerstwo polskie w Niemczech 1911–1939, „Zapiski Koszali skie” 1963,
nr 3, s. 22–27.
I. Laso czyk, Zarys rozwoju Zwi zku Harcerstwa Polskiego w Niemczech na
sku Opolskim
w latach 1920–1939, Opole 1963.
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warto ci i obszerno ci rozpraw o harcerstwie dzia aj cym na
sku Opolskim
opublikowa w wydawnictwie zbiorowym S. Grobelny13.
Dzia alno
harcerstwa w ród polskiej ludno ci autochtonicznej na
wschodnim pograniczu niemieckim, ze szczególnym uwzgl dnieniem wychowania fizycznego i sportu, scharakteryzowa B. Woltmann. Uczyni to w znacznym
fragmencie swojej rozprawy zwartej o szerszej problematyce wychowawczospo ecznej14. Natomiast o dzia alno ci harcerstwa w Prusach Wschodnich
wspomnia szerzej A. G siorowski w obszernej rozprawie zwartej na temat
dziejów polskiego ruchu m odzie owego w tym kraju niemieckim15. Tym e
zagadnieniem zaj a si tak e M. W do owska, która w swojej ksi ce o szerszej
tematyce, wiele stronic po wi ci a na scharakteryzowanie genezy i dzia alno ci
zast pu harcerskiego w Olsztynie i Hufca Wschodnio-Pruskiego ZHPwN16.
Dzia alno ci harcerstwa w Berlinie po wi ci a uwag A. Poniatowska,
publikuj c na ten temat trzy warto ciowe rozprawy, przynosz ce wiele nowych
faktów. Najobszerniejsz , znakomicie udokumentowan rozpraw zamie ci a
w zbiorowej pracy zwartej17. Nieco zmieniony wspomniany tekst zamie ci a
w autorskim monograficznym opracowaniu dziejów Polaków w stolicy Niemiec
w okresie od ko ca pierwszej do ko ca drugiej wojny wiatowej18. Trzeci tekst
tej e autorki, w skróconej wersji zosta w czony do pracy zbiorowej, przygotowanej pod redakcj J. Marczewskiego z okazji sze dziesi ciolecia Zwi zku
Polaków w Niemczech przypadaj cego w 1982 r.19. Wymienione rozprawy
powsta y w zasadzie na podstawie tej samej bazy ród owej, nie ró ni si wiele
w warstwie faktograficznej czy interpretacyjnej, chocia w pewnym stopniu
wzajemnie si uzupe niaj .
Nowe ród a, odkryte w ko cu lat siedemdziesi tych ub. w., wykorzysta
w swoich badaniach M. Lis. Na pocz tku drugiej wojny wiatowej pewne
dokumenty wytworzone przez ZHPwN ukryte zosta y przez jego naczelnika
Józefa Kachla. Okaza o si po latach, e szcz liwie ocala y, zosta y odszukane
i przekazane do Instytutu
skiego w Opolu. Cz
z nich opublikowa wspomniany autor w wydawnictwie ród owym, poprzedzaj c je obszernym histo13

14
15
16
17
18
19

S. Grobelny, Dzieje harcerstwa polskiego na
sku Opolskim w latach 1919–1939, w: Materia y
do dziejów polskiego ruchu m odzie owego na
sku Opolskim w latach 1919–1939, praca
zbiorowa pod red. T. Cie laka i T. Musio a, Katowice 1967, s. 15–73.
B. Woltmann, Polska kultura fizyczna na wschodnim pograniczu niemieckim (1919–1939),
Monografie AWF w Poznaniu nr 125, Pozna 1980, s. 152–175.
A. G siorowski, odzie polska Prus Wschodnich 1919–1939, Olsztyn 1989, s. 23–26, 181–
183, 229–238.
H. W do owska, Spo eczno-wychowawcza dzia alno ZHP na Warmii i Mazurach w latach
1919–1980, WSP w Olsztynie, Olsztyn 1988, s. 17–40.
A. Poniatowska, Harcerstwo polskie w Berlinie w latach 1913–1939, w: Wychod stwo a kraj.
Studia historyczne, pod red. K. Groniowskiego i W. Stankiewicza, Warszawa 1981, s. 101–136.
Ta e, Polacy w Berlinie 1918–1945, Pozna 1986, s. 271–284.
A. Poniatowska, S. Liman, I. Kr
ek, Zwi zek Polaków w Niemczech w latach 1922–1982,
praca zbiorowa pod red. J. Marczewskiego, Warszawa 1987, s. 132–138.
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rycznym wst pem na temat dzia alno ci polskiego harcerstwa w Niemczech20.
Ten e badacz opublikowa ponadto obszerny artyku o harcerstwie na
sku
Opolskim w okresie od powstania pierwszych dru yn do ko ca Republiki
Weimarskiej21. Cennym osi gni ciem naukowym M. Lisa jest obszerna rozprawa
monograficzna po wi cona dzia alno ci harcerstwa polskiego w Niemczech
w latach mi dzywojennych22.
Ocena czna wymienionych publikacji prowadzi do stwierdzenia, i stan
bada dziejów harcerstwa w Niemczech jest zaawansowany, chocia nie pozbawiony luk. Nale y wiele jeszcze zagadnie szczegó owych zweryfikowa ,
wyja ni i uzupe ni , dotrze do nowych róde zw aszcza proweniencji niemieckiej.
Podobn refleksj mo na wysnu w odniesieniu do stanu bada historii
harcerstwa polskiego w Wolnym Mie cie Gda sku, chocia tej problematyce
po wiecono mniejsz liczb publikacji. Warto ciowy artyku po wi cony
harcerstwu w WM Gda sku opublikowa w latach siedemdziesi tych ub. w.
K. Kubik23. Problemy wychowania fizycznego i sportu w dzia alno ci gda skiego harcerstwa przeanalizowa J. Gaj, po wi caj c temu zagadnieniu jeden
z rozdzia ów swojej pracy zwartej oraz fragment drugiej rozprawy o podobnym
zakresie faktograficznym24. Publikacj zwart po wi con w ca ci dzia alno ci
gda skiego harcerstwa opublikowa w latach siedemdziesi tych XX w.
R. Wo niak25.
W sposób kompleksowy dzieje harcerstwa polskiego w Austrii zbada
W. S. Kucharski. W swoich publikacjach zrekonstruowa jego genez w latach
pierwszej wojny wiatowej, dzia alno w latach mi dzywojennych oraz jej
kontynuacj po zako czeniu drugiej wojny wiatowej26.

20
21
22
23
24

25
26

Zwi zek Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Wybór tekstów ród owych 1933–1939, wybór
i wst p Micha Lis, Opole 1983.
M. Lis, Zwi zek Harcestwa Polskiego w Niemczech na
sku Opolskim w latach 1922–1933,
„Studia
skie”, Seria Nowa, t. XIII, Opole 1983.
M. Lis, Zwi zek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (1922–1939), Instytut
ski w Opolu,
Opole 1987.
K. Kubik, Harcerstwo polskie w Wolnym Mie cie Gda sku, „Rocznik Gda ski” 1972, t. XXXII,
z. 1, s. 97–115.
J. Gaj, Dzia alno harcerstwa gda skiego w zakresie wychowania fizycznego i sportu w latach
1919–1939, w: Kultura fizyczna ludno ci rodzimej na by ym pograniczu niemieckim i Wolnym
Mie cie Gda sku (do 1934 r.). Monografie WSWF w Gda sku, nr 14, Gda sk 1975, s. 151–165;
Ten e, Zarys historii polskiej kultury fizycznej w Wolnym Mie cie Gda sku, Warszawa – Pozna
1976, s. 66–75.
R. Wo niak, Harcerstwo polskie w Wolnym Mie cie Gda sku 1920–1939, Warszawa 1977.
W.S. Kucharski, Geneza skautingu polskiego w rdzennej Austrii, „Rocznik Polonijny”, Lublin
1984–1985, nr 5–6, s. 59–66; Ten e, Polacy i Polonia w rdzennej Austrii w XIX i XX wieku,
Lublin – Wiede 1994; Ten e, Harcerstwo polskie w Austrii, „Studia Polonijne”, t. 20, Lublin
1999, s. 61–82.
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W artykule na temat stanu bada Polonii du skiej, opublikowanym przez
W. Chojnackiego w po owie lat siedemdziesi tych XX w. odnajdujemy wzmian, i dzia alno harcerska w tej zbiorowo ci nie zosta a dok adniej zbadana 27.
W latach nast pnych luka ta zosta a wype niona dzi ki monografii dziejów
Polonii du skiej, napisanej przez S. Ko cieleck i opublikowanej na pocz tku lat
osiemdziesi tych XX w. Autorka obszernie scharakteryzowa a m.in. zagadnienia
odzie owe z harcerstwem w cznie28. Nowsze i pe niejsze badania dziejów
i przemian du skiej Polonii zrealizowa E. Olszewski, wiele miejsca w swoich
rozprawach przeznaczaj c na szczegó owe scharakteryzowanie harcerstwa 29.
Na rol harcerstwa w ród Polonii francuskiej zwróci uwag w ko cu
lat osiemdziesi tych ub. w. P. Kraszewski. W metodologicznym artykule na
powy szy temat zebra postulaty mog ce przyczyni si odrobienia wykazanych
luk w ówczesnym stanie bada 30. Podobne zagadnienia podj B. Woltmann
w artykule oceniaj cym wychowanie fizyczne i sport w Zwi zku Harcerstwa
Polskiego we Francji (ZHPwF)31. Z wymienionymi rozprawami koresponduj
artyku y M. Szczerbi skiego charakteryzuj ce wychowanie fizyczne w harcerstwie polonijnym we wszystkich krajach imigracyjnych32. Pod jego redakcj
opublikowany zosta tak e obszerny tom studiów zawieraj cy teksty referatów
wyg oszonych na mi dzynarodowej konferencji zorganizowanej w 1992 r.
z okazji osiemdziesi ciolecia harcerstwa na obczy nie. Autorzy referatów
opracowali udokumentowane przyczynki na temat dzia alno ci harcerstwa

27
28
29

30

31

32

W. Chojnacki, Stan i potrzeby bada nad Poloni du sk , „Przegl d Zachodni”, Pozna 1977,
nr 5/6, s. 133.
S. Ko cielecka, Dzieje Polonii w Danii w latach 1918–1940, WSP w Szczecinie, Szczecin 1983,
s. 114–116.
E. Olszewski, Z dziejów Zwi zku harcerstwa Polskiego w Danii, w: Organizacje polonijne.
Dzieje, wspó czesno , perspektywy, „Prace Naukowe” Rady Porozumiewawczej Bada nad
Poloni , t. 2, Gorzów Wlkp. 2001, s. 85–98; Ten e, Emigracja polska w Danii 1893–1993,
Lublin 1993, s. 190 i n.
P. Kraszewski, Zwi zek Harcerstwa Polskiego we Francji w latach mi dzywojennych. Zarys
problematyki badawczej, w: Organizacje polonijne w Europie Zachodniej. Wspó czesno
i tradycje. Materia y z konferencji naukowej w dniach 2 i 3 kwietnia 1987 r. w Poznaniu, pod
red. B Szyd owskiej-Ceglowej i J. Koz owskiego, Pozna 1991, s. 66–72.
B. Woltmann, Rozwój organizacyjny polonijnej kultury fizycznej we Francji (1901–1940),
w: I Krajowa Konferencja Naukowa „Polonijna Kultura Fizyczna”. Tradycja i wspó czesno ,
red. nak. B. Woltmann, Gorzów Wlkp. 1990, s. 273–320.
M. Szczerbi ski, Rola sportu w utrzymaniu wi zi mi dzy zbiorowo ciami polonijnymi a macierz
w latach 1918–1939, AWF w Katowicach, Katowice 1984, s. 46–68, 135–138; Ten e,
Wychowanie fizyczne i sport w harcerstwie polonijnym, w: Z dziejów kultury fizycznej
w organizacjach polonijnych, red. nauk. B. Woltmann, Z warsztatów badawczych AWF
w Warszawie, Warszawa 1989, s. 57–92.
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w wielu krajach osiedlenia Polonii, w kilku tekstach zrekonstruowano histori
harcerstwa na obczy nie od zarania do czasów niemal wspó czesnych33.
W po owie lat osiemdziesi tych ub. w. opublikowany zosta artyku
omawiaj cy dzia alno harcerstwa w ród Polonii osiad ej w chi skim mie cie
Harbin34. Wi cej informacji na ten temat zamieszczonych zosta o w pozycji
zwartej o harbi skiej Polonii, autorstwa M. Cabanowskiego35.
Mimo wielu publikacji historycznych, po wi conych dziejom i ewolucji
Polonii w Ameryce Pó nocnej, w zasadzie nie odnajdziemy w nich faktografii
odnosz cej si do harcerstwa. Pozytywnie wyró nia si w tym zakresie monografia Zwi zku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki autorstwa polonijnego historyka D.E. Pienkosa. Omówi on genez harcerstwa
podleg ego zwierzchnictwu ZNP, jego rozwój w latach mi dzywojennych oraz
regres w latach drugiej wojny wiatowej36. Chronologicznie kontynuuje ten temat
publikacja ksi kowa o charakterze popularnym napisana przez znan dzia aczk
harcersk E. Gierat. Zrekonstruowa a ona odbudow harcerstwa polonijnego
w Stanach Zjednoczonych po 1945 r.37.
Wi kszo publikacji na temat dziejów harcerstwa na obczy nie, wydanych w Polsce, nie przekracza ko cowej cezury 1939 r. Wydarzenie to rozpocz o inny jako ciowo etap w jego dziejach. Dla badaczy, a zw aszcza dla historyków, odci ty zosta z przyczyn politycznych od po owy 1945 r. na wiele lat
(praktycznie do 1989 r.) dop yw róde wytworzonych poza Polsk . Utrudnione
lub nawet uniemo liwione zosta y kontakty z emigracj niepodleg ciow i jej
stowarzyszeniami, m.in. tak e z harcerstwem. Dzia o ono nadal w latach wojny
w zró nicowanych warunkach w niektórych krajach. Niezale nie od przedwojennych dru yn powsta y jednostki harcerskie w ród polskiego uchod stwa
spowodowanego wojn i okupacj ziem polskich, osiedlonego czasowo
w ró nych krajach. Ten dramatyczny okres w dziejach harcerstwa na obczy nie
po wrze niu 1939 r. dokumentuj publikowane wydawnictwa ród owe, wspomnienia i opracowania cz stkowe. Dla przyk adu wa ne dokumenty do poznania
dzia alno ci o rodka kieruj cego harcerstwem na uchod stwie, istniej cym
w latach 1939–1940 w Pary u oraz w latach 1940–1946 w Londynie, opubliko-
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Dzieje harcerstwa na obczy nie w latach 1912–1992. Materia y z konferencji naukowej odbytej
w dniach 29–30 maja 1992 r. w Rogach k. Gorzowa Wlkp., pod. red. Marka Szczerbi skiego,
Gorzów Wlkp. 1992.
A. Winiarz, Harcerstwo polskie w Mand urii w latach 1918–1942, „Przegl d Polonijny” 1985,
z. 2, s. 81–92.
M. Cabanowski, Tajemnice Mand urii. Polacy w Harbinie, Warszawa 1993.
D.E. Pienkos, PNA: A centennial history of the Polish National Alliance of the United States of
North America, New York 1984, s. 1440148, 158, 230–236.
E. Gierat, Powojenna historia harcerstwa w Stanach Zjednoczonych, Bethlehem 1990.
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wa na prze omie lat osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych ub. w. wybitny
dzia acz harcerski, powstaniec warszawski hm. dr Jan Rossman38.
Dru yny harcerskie powsta y na pocz tku drugiej wojny wiatowej
ród polskich cywilnych uchod ców na W grzech. Informacje o nich zamie cili
w swojej ksi ce H. i T. Csorba, po wi conej losom polskiej m odzie y uchod czej na W grzech po wrze niu 1939 r.39. Pewne informacje uzupe niaj ce ten
temat odnajdziemy tak e w ksi kach autorstwa K. Stasierskiego40 i F. Budzi skiego41, omawiaj cych szkolnictwo zorganizowane dla polskich uchod ców nad
Balatonem. Natomiast dzia alno harcersk w ród polskich uchod ców wojennych w Rumunii w tym e okresie szczegó owo zrekonstruowa T. Dubicki42.
Warto ciowe, wspomnieniowo-faktograficzne publikacje ksi kowe
o dzia alno ci harcerstwa w ród polskich uchod ców w Indiach i Afryce wyda
w Londynie dzia acz harcerski hm. B. M. Pancewicz 43. Podobnie mo na oceni
publikacje zwarte i artyku y T. Truchanowicza, po wi cone harcerstwu w ród
polskich uchod ców wojennych w Palestynie, Iranie, Indiach, Afryce, Nowej
Zelandii oraz w ród
nierzy Polskich Si Zbrojnych, zw aszcza w 2 Korpusie
Polskim we W oszech44. W konwencj tych publikacji wpisuje si opracowanie
ród owo-materia owe, z przewag cytowanych dokumentów nad analiz ich
tre ci, autorstwa hm. dr. L. Kliszewicza45, który podj ty temat zna z w asnego
do wiadczenia.
Dzia alno harcerstwa w ród polskiej emigracji niepodleg ciowej po
zako czeniu drugiej wojny wiatowej, a do przemian ustrojowych zapocz tkowanych w 1989 r., nie mog a by w Polsce badana, ale pewne dokonania s
dzie em polskiej emigracji. Podrozdzia w ksi ce o Polakach w Wielkiej
38

39
40
41
42
43
44

45

J. Rossman, Dwa dokumenty do dziejów Komitetu Naczelnego ZHP 1943 r., „Harcerstwo” nr 4,
kwiecie 1988; M. Kapiszewska, W sprawie harcerstwa, „S owo Ojczyste”, (Londyn) 1987, nr
1/157, s. 4–6, nr 2/158, s. 5–7; ta , W sprawie harcerstwa, „Harcerstwo” nr 2–3, luty – marzec
1990, s. 52–58 (art. M. Kapiszewskiej do druku poda J. Rossman).
H i T. Csorba, Losy m odzie y polskiej na W grzech w latach II wojny wiatowej, Warszawa
1981, s. 103–116.
K. Stasierski, Szkolnictwo polskie na W grzech w czasie II wojny wiatowej, Pozna 1969,
s. 114–126
F. Budzi ski, Szko y polskie nad Balatonem w okresie II wojny wiatowej, Warszawa 1988,
s. 50–53, 137–142.
T. Dubicki, Polscy uchod cy w Rumunii 1939–1945, Warszawa 1995, s. 111–124.
Harcerstwo w Indiach. Polish Scouting in India 1942–1948, oprac. mgr in . B.M. Pancewicz,
Londyn 1977; Ten e, Harcerstwo w Afryce 1941–1949, Londyn 1985.
T. Truchanowicz, Zwi zek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie w latach 1940–1945,
„Harcerstwo” 1989, nry 4,5,6; Ten e, Harcerstwo polskie poza granicami kraju w czasie wojny,
w: Krajowa Komisja „Synów Pu ku” ZBOWID, H i H, Sympozjum na temat: M odzie polska
w walce o wolno ojczyzny w czasie II wojny wiatowej 1939–1945, Warszawa 29–30 wrze nia
1988 (mat. powiel.); Ten e, Od Brygady Karpackiej do Tangeru. Z dziejów harcerstwa polskiego
na Wschodzie 1940–1948, Warszawa 1991.
L. Kliszewicz, Zwi zek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie 1940–1948, Harcerska Komisja
Historyczna, Londyn 1992.
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Brytanii, wydanej na pocz tku lat siedemdziesi tych ub. w. w Pary u, po wi cony zosta ZHP pgK46. W latach nast pnych ukaza o si kilka opracowa
o charakterze popularnym, autorstwa dzia aczy harcerskich47, które przynios y
rozszerzone informacje o dzia alno ci harcerstwa w Wielkiej Brytanii i w innych
krajach europejskich i zamorskich.
W ko cu lat osiemdziesi tych minionego wieku zespó dzia aczy harcerskich, zwi zanych z Komisj Historyczn ZHP w Warszawie pod kierunkiem
hm. Olgierda Fietkiewicza, korzystaj c z publikacji i róde archiwalnych,
opracowa has a do encyklopedii harcerstwa48. Pewna liczba hase odnosi si do
historii harcerstwa poza Polsk . Szczególn warto poznawcz i ród ow
prezentuj takie has a, jak: Harcerstwo na obczy nie, Harcerstwo Zwi zku
Narodowego Polskiego, Harcerstwo Polskie w Pa stwie Rosyjskim, Harcerstwo
w Niemczech, Zwi zek Harcerstwa Polskiego we Francji i inne. Wspó cze nie
tre tych hase wymaga poprawek oraz uzupe nie z wykorzystaniem nowych
róde oraz zastosowaniem rygorów metodologii historii.
Badania nad dziejami harcerstwa w kraju i na obczy nie podj to
w 1990 r. w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej pozna skiej AWF
w Gorzowie Wielkopolskim. Problematyk t w czy do seminarium doktorskiego M. Szczerbi ski, w ramach którego sfinalizowane zosta y dwie rozprawy
magisterskie na temat wybranych zagadnie dotycz cych dzia alno ci harcerstwa
w latach mi dzywojennych i powojennych. Tematyka harcerstwa na obczy nie
zarysowa a si wyra niej po zorganizowaniu w maju 1992 r. konferencji naukowej jej po wi conej oraz powo aniu przez jej uczestników Spo ecznego O rodka
Dokumentacji i Bada Dziejów Harcerstwa na Obczy nie. Jego zadania dotyczyy:
gromadzenia róde i materia ów historycznych,
uzupe niania informacji o miejscach przechowywania archiwaliów,
inicjowania i koordynowania bada naukowych,
utrzymania sta ych kontaktów z organizacjami harcerskimi w kraju
i na wiecie oraz z instytucjami naukowymi krajowymi i polonijnymi.
Zarz d Spo ecznego O rodka prowadzi intensywn i systematyczn korespondencj z wieloma o rodkami i indywidualnymi dzia aczami harcerskimi
w kraju i na obczy nie. Niezwykle owocne by y kontakty z:

46
47

48

B. Czaykowski, B. Sulik, Polacy w Wielkiej Brytanii, Pary 1961, s. 427–429.
L. Kliszewicz, Harcerstwo w Europie 1945–1985, Harcerska Komisja Historyczna, Londyn
1992; W. Seweryn Sp awska, Harcerki w ZHP. Pocz tki i osi gni cia w kraju oraz lata 1939–
1945 poza krajem, Londyn 1993; J.L. Englert, J. Witting, W harcerskiej s bie. ZHP na
obczy nie 1946–1996, Londyn 1997.
Leksykon harcerstwa, praca pod red. Olgierda Fietkiewicza, Warszawa 1988.
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redakcjami czasopism harcerskich „Na Tropie”, „Ognisko Harcerskie”, „W ze ek” w Londynie,
redakcj „Wiadomo ci Harcerskie Znicz” w Stanach Zjednoczonych,
Komisj Historyczn Naczelnictwa ZHP pgK w Londynie,
Komisj Historyczn G ównej Kwatery ZHP w Warszawie,
Centre L'Etude de la Culture Polonaise de l'Universite de Charles de
Gaulle Lille III,
Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie,
Archiwum Akt Nowych w Warszawie,
Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w Warszawie.
Z wymienionych instytucji oraz od wielu dzia aczy harcerskich mieszkacych w kraju i na obczy nie Spo eczny O rodek otrzyma obszern i cenn
dokumentacj ród ow w formie kserokopii i orygina ów. Dzi ki niej w ramach
Spo ecznego O rodka, w zespole osób z nim wspó pracuj cych, realizowano
nast puj ce zadania badawcze:
zestawiono list dzia aczy harcerskich na obczy nie oraz opracowano ich biogramy,
zestawiono i opracowano pod wzgl dem rzeczowym ród a do dziejów harcerstwa na obczy nie, cz. I. 1912–1945, cz. II 1946–2004.
Od drugiej po owy 1998 r. przez kilka nast pnych lat Spo eczny O rodek
wspó pracowa z Rad Porozumiewawcz Bada nad Poloni . Kierowa ni
profesor Edward Szczepanik, premier ostatniego rz du Drugiej Rzeczypospolitej
Polskiej na uchod stwie w Londynie. Rada Porozumiewawcza posiada a siedzib
w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, by a
instytucj s downie zarejestrowan , co sprzyja o kontynuacji bada nad dziejami
harcerstwa na obczy nie49.
Problematyka harcerska wyst powa a w zasadzie na wszystkich konferencjach Rady Porozumiewawczej, zorganizowanych w latach 1997–2002.
Referaty na wybrane tematy dotycz ce dzia alno ci harcerstwa na obczy nie
wyg aszali autorzy krajowi i polonijni. Teksty ich zosta y nast pnie opublikowane w kolejnych wydawnictwach periodycznych Rady Porozumiewawczej 50.
Wielka dociekliwo w poszukiwaniu róde , ich opracowaniu i publikacji, co istotnie przybli a do coraz pe niejszej wiedzy o dzia alno ci harcerstwa na
obczy nie, wykazuj niestrudzenie od szeregu lat Wies aw Kukla i Marian
49

50

Szerzej na ten temat patrz: M. Szczerbi ski, Dzia alno Spo ecznego O rodka Dokumentacji
i Bada
Dziejów Harcerstwa na Obczy nie (1992–1997), „Prace Naukowe” Rady
Porozumiewawczej Bada nad Poloni , tom 2, Gorzów Wlkp. 2001, s. 65–70.
Szerzej na ten temat patrz: W. Kukla, Tematyka harcerska na konferencjach naukowych Rady
Porozumiewawczej Bada nad Poloni , w: W. Kukla, M. Miszczuk, Emigracyjna i polonijna
prasa harcerska 1914–2003. Materia y i ród a, Warszawa 2003, s. 41–43.
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Miszczuk. Zainicjowani oni w 2002 r. seri publikacji, nazwanej zbiorczo Dzieje
harcerskich wydawnictw polonijnych i emigracyjnych. W jej ramach opublikowali sze nast puj cych tomów:
Bibliografia emigracyjnej i polonijnej prasy harcerskiej 1914–2001,
Warszawa 2002,
Emigracyjna i polonijna prasa harcerska 1914–2003. Materia y
i ród a, Warszawa 2003,
Harcerska prasa dla dzieci i m odzie y wydawana w Wielkiej Brytanii w latach 1941–1948, Warszawa 2004,
Bibliografia harcerskich emigracyjnych i polonijnych druków zwartych, jednodniówek, kalendarzy i miscellaneów wydanych w latach
1912–2004, Warszawa 2006,
Dzieje harcerstwa na obczy nie 1912–2006. Zarys problematyki,
Warszawa 2006,
Polish Scouting Publishing In the United States of America, the
United Kingdom, Canada and Australia (1913–2009). Outline of
History and Bibliography, Warszawa 2009.
W po owie roku 2012 dwójka wymienionych autorów wyda a kolejny
siódmy tom serii, zatytu owany Harcerska dzia alno wydawnicza w Europie,
Azji, Ameryce Po udniowej od 1912 roku. Zarys dziejów wraz z bibliografi . We
wst pie do niej zapowiedzieli opracowanie tak e historii dzia alno ci wydawniczej ZHP na Wschodzie w latach 1941–1948. Nale y yczy , by wystarczy o im
si zarówno w opracowaniu badanych tytu ów prasy harcerskiej, jak te w walce
(dos ownie i w przeno ni) o pozyskiwanie dofinansowania na cele wydawnicze.
Nie ulega w tpliwo ci, e publikacje autorstwa W. Kukli i M. Miszczuka,
chocia nie w pe ni naukowe, wyró niaj si rzetelno ci , udokumentowan
faktografi i przyst pn dla czytelnika narracj .
Wymienione inicjatywy organizacyjne oraz efekty badawcze niew tpliwie uzupe ni y wiedz o harcerstwie na obczy nie, ale nadal w sposób wybiórczy
i cz stkowy. Stanowi jednak dobry punkt wyj cia do podj cia dalszych bada
i opracowania syntezy dzia alno ci harcerstwa poza krajem od zarania do czasów
wspó czesnych.
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Monika Piotrowska, Krzysztof Wasilewski
ROZDZIA II.
GENEZA I ROZWÓJ HARCERSTWA W RÓD POLAKÓW
NA OBCZY NIE W LATACH 1912–1918
Na prze omie wieków XIX i XX Zjednoczone Królestwo wraz
z Imperium Brytyjskim umocni o pozycj mocarstwa wiatowego przez zdobycze terytorialne oraz wzrost liczby ludno ci o jedn trzeci 1. Nowe stulecie
zaznaczy o si d ugotrwa wojn , któr armia brytyjska toczy a w Afryce
Po udniowej. Przynios a ona, niezale nie od nieuniknionych ofiar, wiele dowiadcze w sferze militarnej, politycznej i spo ecznej2. Szczególn popularno
zyska projekt gen. Roberta Baden-Powella, weterana wojny z Burami dotycz cy
nowego systemu wychowawczego m odzie y pod nazw skautingu. Jego
za enia wy
w ksi kach, a zw aszcza Aids to Scauting (Wskazówki do
skautowania) i Scouting for Boys (Skauting dla ch opców), wydanych w Londynie3. W 1908 r. utworzy organizacj skautów brytyjskich, a dwa lata pó niej
analogiczn organizacj dla dziewcz t. Rozwój ruchu skautowego w kolejnych
latach, zw aszcza po upowszechnieniu go w krajach Europy, wynika z jego
za
wychowawczych, wykorzystuj cych dorobek psychologii wieku dzieci cego i m odzie owego4. W okresie do wybuchu pierwszej wojny wiatowej
system wychowania skautowego w Wielkiej Brytanii obj dzieci oraz kilkunastoletni m odzie . Sk ada y si na niego nast puj ce elementy:
gry i zabawy cznie z obozownictwem,
hierarchia stopni i sprawno ci,
zast p, jako podstawowa komórka organizacyjno-wychowawcza5.
Projekt skautingu autorstwa Roberta Baden-Powella mo na wi c okre li
jako po czenie elementów wychowania fizycznego z wychowaniem obywatelskim, paramilitarnym i etycznym. W ksi ce przeznaczonej dla instruktorów
skautowych, wydanej w Londynie w 1920 r., pisa : „Dobre gry na wolnym
powietrzu, zdrowe jedzenie po czone z odpowiednim wypoczynkiem – oto, co
1
2
3
4
5

K. Robbins, Zmierzch wielkiego mocarstwa. Wielka Brytania w latach 1870–1992, Oss., s. 43.
A. Briggs, P. Clawin, Europa dwóch stuleci 1789–1989, Oss., s. 43.
Leksykon…, s. 27; J. Gaj, ówne nurty ideowe w ZHP w latach 1918–1935, Warszawa 1966,
s. 20–21; W. B ejewski, Z dziejów…, s. 7.
R. Wroczy ski, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Oss, 1979, s. 193.
Tam e, s. 154; Por.: B. Zimmer, Wychowanie harcerskie, Lublin 1939, s. 36–39; 41–43.

daje ch opcu zdrowie i si y w sposób naturalny, a nie sztuczny. Pi ka no na,
palant, koszykówka, gra w zaj ca, p ywanie i gry skautowe s , na mój rozum,
najlepsz form wychowania fizycznego, poniewa wi kszo z nich wnosi
równie warto ci moralnego wychowania, wi kszo równie nie jest kosztowna
i nie wymaga dobrze utrzymywanych trenerów”6. Prostota i zarazem atrakcyjno form wychowawczych skautingu zyska y wielu zwolenników na ca ym
wiecie.
Na ziemiach polskich pod zaborami skauting upowszechni si najpierw
w du ych miastach zaboru austriackiego (Lwów, Kraków), nast pnie w mniejszych miejscowo ciach, a w latach pierwszej wojny wiatowej tak e w ród
polskich uchod ców w g bi monarchii austrow gierskiej. Zainteresowali si nim
dzia acze „Zarzewia”, „Eleusis” i Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokó ” (PTG „Sokó ”). „Zarzewie” powsta o w 1905 r. we Lwowie. Przygotowywa o m odzie do udzia u w walce o odzyskanie przez Polsk niepodleg ci.
Cel ten realizowano przez oddzia y wiczebne skupione w Komendzie Naczelnej
Zwi zku Wojskowego7. Stowarzyszenie „Eleusis” zawi zano w styczniu 1903 r.
w czterdziest rocznic powstania styczniowego. Propagowa o surowe zasady
wychowania, dociera o do m odzie y szkolnej, szerz c has a odrodzenia narodowego. PTG „Sokó ” dzia aj cy w zaborze austriackim od lutego 1867 r.,
w zaborze pruskim od 1885 r., nielegalnie od 1905 r. w zaborze rosyjskim, by o
stowarzyszeniem gimnastyczno-wychowawczym. Posiada o w asne lokale,
sprz t i rodki finansowe do propagowania gimnastyki, a z czasem tak e sportu.
Na kilka lat przed pierwsz wojn wiatow do swoich podstawowych ogniw,
zwanych gniazdami, wprowadzi o wiczenia paramilitarne8.
W listopadzie 1909 r. nast pi o porozumienie mi dzy Komisj Wychowania Fizycznego (zwierzchni nad Oddzia ami wiczebnymi „Zarzewia”)
a Wydzia em Zwi zkowym PTG „Sokó ” we Lwowie. Na jego podstawie
odzie zarzewiack , wicz
tajnie przysposobienie wojskowe, przej o PTG
„Sokó ”, zak adaj c Dru yny M odzie y Sokolej, dzia aj ce jawnie9. W kwietniu
1910 r. Andrzej Ma kowski, cz onek „Zarzewia” , „Eleusis” i PTG „Sokó ”,
znaj c j zyk angielski, rozpocz t umaczenie ksi ki R. Baden-Powella pt.
Skauting for Boys. Jej fragmenty drukowa najpierw w lwowskim „Przewodniku
Gimnastycznym »Sokó «”, a w lipcu 1911 r. wyda ca ksi
, zatytu owan
10
Skauting jako system wychowania m odzie y .
6

Cyt. za: Lord Baden Powell of Gilwell, Aids to Scautmastership. Boy Scouts of America, New
York 1944, s. 67.
7
H. Bagi ski, Tajny skauting lat 1908–1914, „Wi ” 1972, nr 6, s. 49–51; „Harcerski Zeszyt
Historyczny” nr 3/2, Londyn (b. r. wyd.), s. 3.
8
Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, Warszawa 1967, s. 52; Harcerze w bojach 1914–1921,
„Harcerski Zeszyt Historyczny” nr 5/4, Londyn (b. r. wyd.), s. 3.
9
S. W. Wojstomski, Naprzód skauci; Harcerze w bojach 1914–1921, Londyn 1968, s. 13; „Czuj
Duch” 1933, nr 5, s. 9.
10
E. Sikorski, Szkice z dziejów…, op cit., s. 13; S. W. Wojstomski, Naprzód…, op. cit. s. 12.
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Na zebraniu cz onków „Soko a – Macierzy” we Lwowie, odbytym 26 lutego 1911 r., z udzia em cz onków „Zarzewia” i „Eleusis”, lekarz i pedagog
Eugeniusz Piasecki wyg osi referat o skautingu, proponuj c jego zastosowanie
w wychowaniu m odzie y polskiej. Popar go Andrzej Ma kowski, przedstawiac swój punkt widzenia na warto ci skautowe. Zapad a decyzja o tworzeniu
dru yn skautowych pod opiek PTG „Sokó ”. Ju w marcu tego roku odby si
we Lwowie pierwszy kurs informacyjny o skautingu, przeprowadzony w „Sokole
– Macierzy”, z udzia em oko o dwustu osób. G ównym instruktorem i wyk adowc by A. Ma kowski. W ko cowej fazie kursu powo ano Naczeln Komend
Skautow (NKS). Do jej pierwszego sk adu weszli: naczelnik „Soko a”
dr Kazimierz Wyrzykowski jako Naczelny Komendant Skautowy, oraz cz onkowie: Andrzej Ma kowski, Czes aw Pieni kiewicz, Franciszek Kapa ka, Jerzy
Grody ski, Alojzy Horak i Olga Drahonowska. Rozpocz y dzia alno pierwsze
lwowskie dru yny skautowe, podporz dkowane NKS11. W 1912 r. E. Piasecki
wspólnie z M. Schreiberem wyda we Lwowie ksi
zatytu owan Harce
odzie y polskiej, z polskim s ownictwem terminologicznym. Nazewnictwo
angielskie autorzy zast pili okre leniami: „harcerstwo”, „harcerz”, „harcmistrz”
itp. Od 15 pa dziernika 1911 r. zacz ukazywa si we Lwowie dwutygodnik
„Skaut”, w nak adzie sze ciu tysi cy egzemplarzy12. By on cznikiem mi dzy
powstaj cymi kolejnymi dru ynami skautowo-harcerskimi a NKS. W numerze
pierwszym „Skauta” opublikowano tekst przyrzeczenia, a w drugim pierwszy
tekst prawa skautowego, opracowane przez Ma kowskiego wed ug wzoru
angielskiego. W formie cyklicznych gaw d, zamieszczonych w dalszych numerach, obja nia on czym jest skauting, udziela wskazówek do zak adania zast pów i dru yn.
W grudniu 1911 r. NKS zosta o przemianowane na Zwi zkowe Naczelnictwo Skautowe (ZNS), jako instytucj zwierzchni nad dru ynami skautowymi
na ziemiach polskich wszystkich trzech zaborów. Zwi zkowy Wydzia „Soko a”
raz do roku wybiera Naczelnego Komendanta Skautowego, którym zwyczajowo
by Naczelnik Zwi zkowy „Soko a”13. Pierwszymi cz onkami Zwi zkowego
Naczelnictwa Skautowego byli – oprócz naczelnika w osobie K. Wyrzykowskiego – dr K. Czarnik, S. Filasiewicz, F. Kapa ka, A. Ma kowski, J. Grody ski,
L. Skoczylas, T. Strumi o. W okresie pó niejszym dokooptowano do niego
I. Kozielewskiego, H. Paliwodziank i innych14.
11
12
13
14

S. Wojstomski, Naprzód…, op. cit., s.12; „Harcerski Zeszyt Historyczny” nr 3/2, Londyn (b. r.
wyd.), s. 4.
M. Miszczuk, Bibliografia emigracyjnej i polonijnej prasy harcerskiej 1914–2000, Warszawa
2002, s. 8.
„Przewodnik Gimnastyczny »Sokó «” z 24–25 marca 1912; Pocz tki ruchu harcerskiego,
„Harcerskie Zeszyty Historyczne”, z. I/1, Londyn (b. r. wyd.).
W. B ejewski, Z dziejów…, op. cit., s. 31; „Harcerski Zeszyt Historyczny” nr 3/2, London (b. r.
wyd.), s. 4.
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Skauting zyskiwa coraz wi ksz popularno w Ma opolsce (Kraków,
Przemy l, Tarnów, Rzeszów, Stanis awów), a tak e z czasem w mniejszych
miastach na prowincji. Wkrótce ZNS we Lwowie nawi za o czno z dzia aczami skautowymi w pozosta ych zaborach, wysy aj c najpierw fachow
literatur , a nast pnie delegatów (J. Grody ski, T. Strumi o, J. Falkowska).
W efekcie tych kontaktów organizacje skautowe w trzech zaborach uzna y ZNS
we Lwowie za w adz centraln ca ego polskiego skautingu15.
W dniu 1 stycznia 1913 r. przy ZNS utworzono sekcj
sk z J. Fal16
kowsk jako komendantk . Du
wag ZNS przyk ada o do kszta cenia
instruktorów skautowych dla dru yn. W tym celu organizowa o w latach 1911–
1914 w miesi cach wakacyjnych specjalistyczne kursy pod namiotami w Skolem
w Ma opolsce. Uczestniczy a w nich m odzie polska z trzech zaborów. Kurs
wakacyjny odbyty w 1914 r. nie zosta doko czony, gdy na pocz tku sierpnia
wi kszo jego uczestników pod
a do Legionów organizowanych przez
Józefa Pi sudskiego w Krakowie.
W marcu 1912 r. odby si we Lwowie pierwszy zjazd dru yn m odzie y
szkolnej, w liczbie ponad stu osób, z oko o trzydziestu miejscowo ci z trzech
zaborów. Uchwa y oraz regulaminy, wypracowane przez zjazd sta y si podstaw
ideow i organizacyjn polskiego skautingu a do odzyskania przez Polsk
niepodleg ci17.
Poza Lwowem aktywnie rozwija si skauting tak e w Krakowie. We
wrze niu 1910 r. uczniowie Gimnazjum im. w. Anny zorganizowali zast p
skautowy, który po roku przekszta ci si w I Krakowsk Dru yn Skautow im.
T. Ko ciuszki. Do ko ca 1911 r. powsta y w Krakowie kolejne dwie dru yny
skie i jedna dru yna
ska. Naczelnym komendantem krakowskich dru yn
skautowych, dzia aj cych przy PTG „Sokó ”, by nauczyciel wychowania
fizycznego Zygmunt Wyrobek. G ównie z jego inicjatywy powsta y nast pne
dru yny, wzrasta a tak e liczba skautów, by w po owie 1914 r. osi gn liczb
oko o 1200 skautów i oko o 300 skautek18. Pod koniec 1913 r. w zaborze
austriackim istnia o oko o 140 dru yn skautowych w ponad 70 miejscowo ciach,
skupiaj c blisko 7 tysi cy m odzie y
skiej i m skiej19.
Pierwsza dru yna skautowa poza ziemiami etnicznie polskimi zaboru austriackiego powsta a w Or owej na
sku Cieszy skim jesieni 1912 r. Zorgani15
16
17
18
19
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zowa j Roman Pollak, nauczyciel Gimnazjum Polskiego istniej cego w tym
mie cie od 1909 r. Nowo utworzona skautowa dru yna m ska przybra a imi
Tadeusza Rejtana. Uczniowie zaprenumerowali lwowski dwutygodnik „Skaut”, z
wiosn 1913 r. rozpoczynaj c wiczenia w terenie20. Liczba skautów zmienia a
si , pocz tkowo do dru yny zapisa o si 20 osób. W roku szkolnym 1912/1913
obni a si do dziewi ciu osób, by znów wzrosn do osiemnastu skautów.
Skautami w Or owej opiekowali si nauczyciele gimnazjum – Karol Grycz i ks.
Karol Kotula 21. Wyposa enie w mundury i sprz t biwakowy or owscy skauci
otrzymali od dyrektora gimnazjum Piotra Feliksa i miejscowych dzia aczek
spo ecznych. Aktywno
przejawiali g ównie w wiczeniach terenowych
organizowanych wokó Or owej, Polskiej Lutyni, D browy oraz w wycieczkach
krajoznawczych22.
Wybuch pierwszej wojny wiatowej przestawi dzia alno dru yny na
wiczenia wojskowe. Pewna liczba skautów wst pi a do Legionów Józefa
Pi sudskiego, by walczy o niepodleg
Polski. Dru yn reaktywowano niemal
od zera w drugim pó roczu roku szkolnego 1915/1916, do czego wydatnie
przyczyni si ks. K. Kotula, zostaj c dru ynowym. Liczba skautów uczniów
gimnazjum wzros a do 27 ch opców. Wkrótce dru yna zosta a podzielona na dwa
zast py, które odbywa y oddzielne zbiórki. W roku szkolnym 1917/1918 dru yna
skupia a cznie oko o pi dziesi ciu harcerzy. Mimo stara dyrektora gimnazjum P. Feliksa do kontynuacji dzia alno ci harcerstwa, zgody na ni odmówi y
adze austriackie23.
W latach pierwszej wojny wiatowej na
sku Cieszy skim powsta y
kolejne dru yny skautowe. Najpierw dru yn
sk im. E. Plater za
a
w or owskim gimnazjum J. Kwiatkowska z Krakowa. W 1916 r. powsta a
dru yna im. T. Ko ciuszki w D browie. W 1918 r. powsta y dwie dru yny
w azach za one przez Emila Kalet i Emanuela Sukiennika. Wszystkie
dru yny zaolzia skiej cz ci
ska Cieszy skiego utworzy y hufiec skautowy,
nad którym obj komend A. D ugopolski24.
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W pierwszej fazie wojny wojska rosyjskie uzyska y przewag nad armiami pruskimi i austriackimi, zajmuj c znaczn cz
Galicji, podchodz c a
pod Wieliczk . Liczne rzesze Polaków w obawie przed dzia aniami wojennymi
opu ci y swe dotychczasowe miejsca zamieszkania, osiedlaj c si w g bi
monarchii. Liczb ich oblicza si szacunkowo na ok. 700 tys. osób, z których ok.
200 tys. powi kszy o dotychczasow
kilkudziesi ciotysi czn
Poloni
w Wiedniu i najbli szych okolicach25. Cze z nich zatrzyma a si w Czechach
i na Morawach. W ród uchod ców znajdowali si dzia acze harcerscy, którzy po
ustabilizowaniu si sytuacji wojennej podj li prób kontynuowania rozpocz tej
przed wojn we Lwowie dzia alno ci harcerskiej26. Pewn rol w utworzeniu
zast pów i dru yn harcerskich w Czes awiu, Brnie, Morawskiej Ostrawie, Pradze
i Wiedniu spe ni y czasopisma „ ycie Nowe” (1915) i „Orka” (1916), wydawane
w stolicy monarchii austrow gierskiej z udzia em lwowskich dzia aczy harcerskich, w osobach L. Skoczylasa, I. Kozielewskiego, T. Strumi y27. Ukazuj ce si
dwa razy w miesi cu „ ycie Nowe”, po wi cone m.in. popularyzacji harcerstwa,
redagowane przez I. Kozielewskiego i T. Strumi , dociera o do tworz cych si
w Wiedniu o rodków skautowych miejscowej Polonii oraz wojennych uchod ców. Dla tych ostatnich utworzono trzyna cie szkó pod nazw Beschäftigungskurse (kursy zatrudnienia), w tym pi szkó m skich, sze
skich
i dwie koedukacyjne28. W maju 1915 r. powsta y 1 Wiede ska Polska Dru yna
Skautowa im. J. Sobieskiego (1WPPDS), a w czerwcu tego roku 2WPDS im.
H. D browskiego29. Par miesi cy wcze niej, w styczniu 1915 r. powsta a
dru yna polskich skautek, grupuj ca dziewcz ta z by ych krakowskich dru yn
skautowych. Austriacki zwi zek skautowy odnosi si do skautów polskich
przychylnie, a nawet w miar mo no ci przychodzi im z pomoc . Podstawowymi formami pracy, realizowanymi przez skauting polski w Wiedniu w latach
pierwszej wojny wiatowej, by y pogadanki, wycieczki, gry terenowe, wiczenia
skautowe. Odbywa o si szkolenie teoretyczne, ko czone skautowym zaprzysi eniem30. Pomoc dru ynom skautowym okazywa y stowarzyszenia i instytucje
polonijne, a zw aszcza Towarzystwo „Biblioteka Polska” i „Dom Polski” oraz
komitety opieki nad uchod cami wojennymi31.
W Królestwie Polskim i na pozosta ych ziemiach polskich w czonych
do Rosji, dzia alno skautow prowadzono w warunkach konspiracyjnych.
Pierwsze organizacje skautowe powsta y w Warszawie w ko cu 1909 r., a dalsze
w ci gu roku 1910. Za zast p o charakterze skautowym uznany zosta kr g
25
26
27
28
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odzie y utworzony przez Bogdana Drymera w ostatnich miesi cach 1909 r.
Podobny zast p zorganizowa Antoni Ostrowski z m odzie y ucz cej si
w warszawskiej szkole Rych owskiego. Trwalsz okaza a si inicjatywa Edmunda Nebela, który w po owie pa dziernika 1910 r. w szkole Wróblewskiego
(pó niej im. T. Czackiego) za
dzia aj
nielegalnie dru yn skautow 32.
Popularno w szko ach warszawskich zyska y w tych latach tajne organizacje
niepodleg ciowe „Pet” i „Zarzewie”. Aktywno
m odzie y wzros a po
zje dzie „Zarzewia”, odbytym w Ty cu ko o Krakowa w lipcu 1911 r., w którym
wzi li tak e udzia dzia acze z zaboru rosyjskiego. Przywiezione ze zjazdu
materia y przez A. Ostrowskiego dotycz ce skautingu umo liwi y zorganizowanie grupy m odzie y, przekszta conej wkrótce w typow dru yn skautow . W
miastach Zag bia D browskiego, zw aszcza w B dzinie, Sosnowcu, D browie
Górniczej, Grod cu na prze omie lat 1911/1912 powsta y zal ki tajnych dru yn
skautowych w ramach istniej cych jawnie kó wycieczkowych. Kilku dzia aczy
skautowych z zaboru rosyjskiego uczestniczy o w pierwszym kursie skautowym,
zorganizowanym w Skolem w 1911 r. W grudniu tego roku odby o si
w Warszawie zebranie dzia aczy skautowych z udzia em Jerzego Grody skiego,
delegata lwowskiego „Soko a” i ZNS. Postanowiono wówczas zorganizowa
Naczeln Komend Skautow dla Królestwa Polskiego, tajn , autonomiczn , ale
uznaj
zwierzchnictwo ZNS we Lwowie33. Dzia ali w niej m.in. ks. K. Lutoawski i ks. J. Mauersberger. W styczniu 1912 r. ponownie przyjecha do
Warszawy J. Grody ski, g ównie po to, by przeprowadzi kilkudniowy kurs
skautowy o programie instruktorskim. W kolejnym kursie zorganizowanym
w okresie wi t Wielkanocnych pomaga mu M. Affanasewicz. Kursy te
przyczyni y si do efektywniejszego prowadzenia dru yn oraz przygotowa y
instruktorów harcerskich do organizacji w przysz ci podobnych kursów
asnymi si ami34.
W sierpniu 1912 r. w Rusinowie ko o Opatowa zorganizowany zosta
pierwszy kurs skautowy dla dziewcz t z ca ego zaboru rosyjskiego. Organizacja
skautowa
ska rozwija a si niemal równocze nie z m sk , lecz zupe nie
niezale nie. Intensywn akcj informacyjn o skautingu rozwin ks. K. Lutoawski, organizuj c odczyty dla wychowawców szkó dla dziewcz t. We
wrze niu 1912 r. utworzono
sk Komend Skautow w Warszawie,
z El biet Kwiatkowsk jako komendantk . Po wybuchu pierwszej wojny
wiatowej integrowa a ona
skie dru yny skautowe w zaborze rosyjskim,
nadaj c ogólny kierunek pracy w dru ynach poprzez instrukta i próby sprawno32
33
34
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ciowe. W samej Warszawie pod koniec 1912 r. dzia o dwana cie nielegalnych
dru yn skautowych. Wiele dru yn powsta o w tym okresie w innych miastach
i rejonach zaboru rosyjskiego, zw aszcza w odzi, Zag biu D browskim, Rawie
Mazowieckiej i Lublinie. Jednak organizacje skautowe nie dzia y pod jedn
komend , lecz w czterech nast puj cych centralach: Naczelnej Komendzie
Skautowej w Warszawie, Polskiej Organizacji Skautowej w Piotrkowie, Zwi zku
Skautów Polskich w odzi i Junactwie na Lubelszczy nie35.
Reprezentacja skautingu z trzech zaborów licz ca 56 osób, pod wodz
A. Ma kowskiego, M. Affanasewicza i Kazimierza Nowaka, wzi a udzia
w Wszechbrytyjskim Zlocie Skautowym w Birmingham w lipcu 1913 r. Wyst pi a pod polskimi barwami, jako jedna reprezentacja, mimo protestów delegacji
pa stw zaborczych. Wydarzenie to wywar o niew tpliwie pozytywny wp yw na
spopularyzowanie skautingu w ród polskiej m odzie y36.
W 1912 r. skauting w formie zast pów lub dru yn istnia w o miu miastach zaboru rosyjskiego, w tym e roku za ony zosta zast p skautowy w g bi
cesarstwa rosyjskiego, a mianowicie w Kijowie. Jego organizatorami byli Józef
Dybowski, student Uniwersytetu Kijowskiego i W adys aw Nekrasz, student
miejscowej Politechniki, obaj nale cy do korporacji akademickiej „Polonia”37.
Kolonia polska w Kijowie liczy a w tym okresie ok. 45 tys. osób i by a do
dobrze zorganizowana. Ogó em przed pierwsz wojn wiatow w cesarstwie
rosyjskim mog o zamieszkiwa oko o 600 tys. Polaków, przy czym oko o 400
tys. by o mieszka cami miast, a oko o 200 tys. zamieszkiwa o wsie38.
W przededniu pierwszej wojny wiatowej w Petersburgu, Moskwie, Odessie
i Rydze mieszka o cznie oko o 162 tys. Polaków (w Petersburgu – 70 tys.,
Moskwie – 20 tys., Rydze – 47 tys., Odessie – 25 tys.). O miotysi czne kolonie
polskie utworzy y si w Kamie skoje i Jekaterynos awiu, siedmiotysi czna
w Tyflisie, Tomsku, Omsku, Krasnojarsku. Po oko o trzy tysi ce Polaków
mieszka o w Rostowie nad Donem, Kiszyniowie, Baku, Kursku, Lipawie,
Wielkich ukach, Pskowie, Mariampolu, Samarze, Symferopolu, Irkucku,
adywostoku. Dwutysi czne kolonie polskie istnia y w kilkunastu miastach,
a zw aszcza: Chersoniu, Sewastopolu, Rostowie, Ni nym Nowogrodzie, Carskim
Siole, Ka udze, Po tawie, Ufie, Nerczy sku. W sze dziesi ciu miastach
i osadach fabrycznych ukszta towa y si kolonie polskie licz ce od tysi ca do
dwóch tysi cy osób. Ogóln liczb Polaków zamieszkuj cych Rosj przed
pierwsz wojna wiatow jest trudno precyzyjnie okre li . W europejskiej cz ci
35
36
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Rosji (bez guberni zachodnich) mog o ich mieszka ok. 322–396 tys., na
Kaukazie od 36,7 tys. do 40 tys., na Syberii od 48 do 52 tys., w Azji rodkowej
od 20 tys. do 21 tys., czyli cznie oko o 500–600 tys. osób39. Liczby te obejmuj
Polaków zamieszka ych w dziewi ciu zachodnich guberniach Rosji, tj. grodzie skiej, kowie skiej, wile skiej, wo skiej, witebskiej, mi skiej, podolskiej,
kijowskiej i mochylewskiej. Wed ug spisu z 1897 r. mieszka o w nich ogó em
886 tys. Polaków40.
Wybuch pierwszej wojny wiatowej wywo fal uchod stwa Polaków
z rejonów przyfrontowych w g b Rosji. W miesi cach letnich 1915 r. nast pi a
przymusowa ewakuacja ludno ci, tak e wywóz zak adów przemys owych,
instytucji administracyjnych. Obj a ona cznie od 800 tys. do 1,1 mln osób
z Królestwa Polskiego, Galicji Wschodniej, Litwy, Bia orusi. Przerzucono ich
ównie na tereny guberni moskiewskiej, charkowskiej, piotrogrodzkiej
i jekaterynoburskiej. Rejestracj uchod ców wszystkich narodowo ci prowadzi
tzw. Wydzia Specjalny Komitetu W. Ksi nej Tatiany, natomiast rejestracj
Polaków prowadzi y polskie organizacje ratownicze z Polskim Towarzystwem
Pomocy Ofiarom Wojny (PTPOW) na czele41, za onym w Piotrogrodzie we
wrze niu 1914 r. Natomiast w Warszawie tak e w 1914 r. powsta Centralny
Komitet Obywatelski (CKO). Powstawa o równie wiele stowarzysze o celach
spo ecznych, zawodowych, opieku czych, kulturalnych, politycznych, których
dzia alno koordynowa a – powo ana w Moskwie w 1919 r. – Rada Zjazdów
Polskich Organizacji Pomocy Ofiarom Wojny. Szczególnie wa
prac wykonano w zakresie organizacji polskiego szkolnictwa. Dzia acze spo eczni starali
si o wykorzysta rozlu nienia restrykcji wobec Polaków, jakie nast pi o po
wybuchu wojny, a tak e stosunkowo liberalne nastawienie kierownictwa
carskiego Ministerstwa O wiaty42.
ród polskich uchod ców znaczny procent stanowi a inteligencja, która
osiedla a si w du ych miastach, zw aszcza w Moskwie, Petersburgu, Odessie
czy Kijowie. To ostatnie miasto sta o si centrum polskiego ruchu spo ecznego
i niepodleg ciowego na Rusi (Ukrainie) i w ca ej Rosji. W Kijowie utworzone
zosta o w 1917 r. Polskie Kolegium Uniwersyteckie, podtrzymuj ce wiadomo
narodow w kr gu polskiej m odzie y emigracyjnej43. W rodowisku m odzie y
szkolnej i akademickiej dzia a „Korporacja Uczniowska”, „Polonia”, Zwi zek
39
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odzie y Polskiej „Zet”, Towarzystwo M odzie y Szkolnej, Polski Uniwersytet
Ludowy, Towarzystwo Popierania Nauki i Kultury Polskiej na Rusi, Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze na Rusi44.
Pierwszy zast p skautowy, kierowany od 1912 r. przez Dybowskiego
i Nekrasza zyska w nast pnym roku wsparcie ze strony „Polonii” oraz Zwi zku
odzie y Polskiej „Zet”. Z t ostatni organizacj zwi zali si bracia Jerzy
i Stanis aw Grzyma owscy, którzy po przeniesieniu si wiosn w 1913 r.
z Odessy do Kijowa, w czyli si do dzia alno ci skautowej. W tym e roku
utworzona zosta a komisja z udzia em J. Grzyma owskiego, Józefa Sto yhwo,
Józefa Kuszela, S. Grzyma owskiego, W. Nekrasza i S. Radomskiego, której
celem by o rozpropagowanie ruchu harcerskiego w ród polskich rodowisk
szkolnych na Rusi45. Komisja przyczyni a si do zawi zania Miejscowej Komendy Skautowej w Kijowie. Jej komendantem zosta Stefan Radomski, natomiast
W. Nekrasz obj obowi zki przewodnicz cego hufca kijowskiego. W okresie
wi t Wielkanocnych 1914 r. wys any zosta do Lwowa S. Radomski z zadaniem
nawi zania kontaktów ze Zwi zkowym Naczelnictwem Skautowym. Wyprawa
jego okaza a si po yteczna, bowiem uzyska pe nomocnictwo do rozszerzenia
harcerstwa w ród Polaków na terenie Ukrainy. W odbytym w lecie 1914 r. kursie
instruktorskim w Skolem przerwanym w zwi zku z wybuchem wojny, uczestniczy mieszkaj cy w Kijowie W. Nekrasz. Z tego powodu nie odby si planowany kurs dla zast powych w maj tku ziemskim Rad owskich pod P askirowem. Ze
wzgl du na konieczno zachowania konspiracyjnej formy dzia alno ci harcerskiej, ograniczono wyjazdy instruktorów oraz wiczenia w terenie. Zbiórki
odbywa y si w domach prywatnych, wiczenia gimnastyczne w salach Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó ” w Kijowie, który dzia oficjalnie46.
Po wybuchu wojny czno ze skautingiem lwowskim zosta a przerwana, ale w ród polskich uchod ców przyby ych do Rosji byli tak e dzia acze
harcerscy i skautowi z Królestwa i Galicji, którzy wzmocnili organizacje
harcerskie w Moskwie, Petersburgu i Kijowie. Przyczynili si w nast pnych
latach do upowszechnienia i rozwoju harcerstwa na terenie ca ego imperium
rosyjskiego47. Byli w ród nich ks. Kazimierz Lutos awski (cz onek Naczelnej
Komendy Skautowej w Warszawie), Stanis aw Sedlaczek (cz onek Zwi zkowego
Naczelnictwa Skautowego we Lwowie) i prof. Eugeniusz Piasecki, teoretyk
wychowania fizycznego i ruchu harcerskiego.
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W listopadzie 1914 r. Miejscowa Komenda Skautowa zosta a przekszta cona w Zwi zkow Komend Skautow na Rusi z siedzib w Kijowie. Podlega y
jej dotychczasowe dru yny (w Berdyczowie, Humaniu, P oskirowie, Równem,
Winnicy, ytomierzu) oraz podlega mia y wszystkie nast pne kolejno powstace w cesarstwie rosyjskim. Naczelnikiem jej zosta absolwent kursu gimnastycznego zorganizowanego przez PTG „Sokó ” S. Radomski, natomiast
W. Nekrasz, wówczas student Politechniki Kijowskiej, pe ni funkcj jego
zast pcy. Sk ad Komenda uzupe niali Stanis aw Grzyma owski oraz Tadeusz
Rohozi ski, obaj studenci Politechniki Kijowskiej. W listopadzie 1914 r. do
wszystkich dru yn nale o cznie oko o 80 harcerzy. Liczba ich nieustannie
wzrasta a w drugiej po owie 1915 r. – w samym Kijowie wynosi a oko o 300
harcerek i harcerzy48. W tym e roku Zwi zkowa Komenda Skautowa w Kijowie
zorganizowa a pierwszy kurs instruktorski z udzia em harcerzy z Bia ej Cerkwi,
Równego i ytomierza. Dzia ano w konspiracji wobec nieprzychylnego stosunku
adz carskich do polskiego ruchu narodowo-niepodleg ciowego.
Harcerze i harcerki uczestniczyli w kursach sanitarnych organizowanych
przez kijowsk sekcj Polskiego Czerwonego Krzy a (PCK). Brali równie
w akcjach PTPOW, zdobywaj c informacje o polskich uchod cach i je cach
wojennych. Sekcj wywiadowcz kierowa S. Grzyma owski. Nieustanny ruch
uchod czy z Królestwa i Ma opolski skierowa do Kijowa kolejnych dzia aczy
harcerskich w osobach: Zofii Smolikowej, Boles awa Biegi, Stanis awa Gibessa,
braci Romana i Mieczys awa Wasilewskich, Kazimierza Nowaka (Czepczy skiego), Tadeusza Maresza, Alojzego Pawe ka, Jana Litauera i innych49. W dniu
wi t Bo ego Narodzenia 1915 r. w mieszkaniu K. Rad owskiego w Kijowie
odby si pierwszy tajny zjazd harcerski z udzia em delegatów niemal e wszystkich rodowisk harcerskich. Ze znanych dzia aczy nie przyby tylko
ks. K. Lutos awski z Moskwy, który pocz tkowo rywalizowa z dzia aczami w
Kijowie o przewodnictwo nad polskim ruchem harcerskim w cesarstwie. W
wyniku obrad powsta o Naczelne Kierownictwo Harcerskie na Rusi i w Rosji.
Naczelnikiem wybrano S. Sedlaczka, a w sk ad Naczelnego Kierownictwa
weszli: Z. Smolikówna (przewodnicz ca dru yn
skich), S. Grzyma owski
(skarbnik) oraz jako cz onkowie Roman hr. Bni ski, E. Piasecki i K. Rad owski50. Zjazd omówi dalsze zasady dzia ania, przyj egulaminy oraz prawo
harcerskie wypracowane przed wojn przez lwowskie ZNS.
W sierpniu 1915 r. po opuszczeniu Lwowa przez Rosjan i po ponownym
zaj ciu miasta przez Austriaków, zacz a odradza si dzia alno skautowa. Na
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czele ZNS stan Kazimierz Panek, w okresie pó niejszym zast pi go Czes aw
Pieni kiewicz jako Naczelny Komendant. Jednak o kontakcie z harcerstwem
polskim w cesarstwie rosyjskim nie mog o by mowy ze wzgl du na trudn do
przekroczenia lini frontu.
Wzmacnia o si polskie harcerstwo w Moskwie, gdzie w jesieni 1915 r.
J. Falkowska zorganizowa a dwie dru yny
skie. Natomiast ks. K. Lutos awski, Mieczys aw M ynarski i Adolf Heidrich utworzyli dru yny m skie
w Moskwie i w Piotrogrodzie. Na zebraniu gniazda „Soko a” w Piotrogrodzie
jego prezes Franciszek Sk pski, dzia acz Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)
na terenie Rosji, zach ci cz onków tej organizacji i inne osoby do zainteresowania si harcerstwem. Wkrótce powsta a dru yna m ska kierowana przez Sk pskiego i dru yna
ska zorganizowana przez Zofi Olszanowsk 51.
Harcerstwo wspó pracowa o z innymi polskimi stowarzyszeniami m odzie owymi. Pomy lne kontakty zaistnia y mi dzy Naczelnym Kierownictwem
Harcerskim, reprezentowanym przez Stanis awa Sedlaczka, a Kierownictwem
Biura Centralnego Korporacji Uczniowskich w osobie S. Grzyma owskiego.
Obaj nale eli od lat do Zwi zku M odzie y Polskiej „Zet”, w latach wojny cele
niepodleg ciowe wi zali te z harcerstwem, d c do jego upowszechnienia na
terenie ca ego pa stwa rosyjskiego52. Wspiera ich w tym zakresie S. Sedlaczek,
którego wspó pracownik W. Nekrasz scharakteryzowa nast puj co: „Z chwil
przybycia Sedlaczka do Kijowa i obj cia przeze Naczelnej Komendy Skautowej
na Rusi i w Rosji, rozpoczyna si nowy wietny okres rozwoju harcerstwa.
Tysi czne masy m odzie y rozrzuconej po ca ej Rosji Sedlaczek zbiera
w karnych szeregach harcerskich. Umacnia w poszczególnych miastach ogniwa
organizacyjne, za one przez emigrantów – harcerzy i mocno je zespala
z Naczelnictwem w Kijowie, a przez nie z harcerstwem ca ej Polski /…/ Sedlaczek, dzi ki talentowi wychowawczemu, organizatorskiemu i zaletom charakteru
– tworzy z harcerstwa wielk i sprawn organizacj na wschodzie i wychowuje
setki dzielnej m odzie y, ceni cej przede wszystkim czyn /…/”53.
Pocz wszy od kwietnia 1916 r. zacz to wydawa w Kijowie miesi cznik
harcerski zatytu owany „M odzie ”. Redagowali go harcerze i „zetowcy”
w osobach Zofii Grzyma owskiej i Tadeusza Ulma. W drugiej po owie maja
1916 r. na Syrcu pod Kijowem Naczelne Kierownictwo Harcerskie zorganizowao zakonspirowany harcerski kurs instruktorski. Odby si on pod szyldem kursu
higieniczno-gimnastycznego i kierowników letnisk dla m odzie y, maj c
patronat Rady Zjazdów PTPOW oraz Komitetu W. Ks. Tatiany, co pomog o
unikn
ingerencji carskiej policji. Kadr wyk adowców stanowili prof.
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E. Piasecki, S. Sedlaczek, B. Biega, R. Wasilewski, S. Gibess, Z. Smolikówna 54.
Jesieni tego roku prof. E. Piasecki zorganizowa kolejny kurs, tym razem
wychowania fizycznego dla instruktorów harcerskich, który odby si w lokalu
PTG „Sokó ” w Kijowie.
W grudniu 1916 r. odby si w Kijowie II Zjazd G ówny Harcerstwa Polskiego w Pa stwie Rosyjskim. Obradom przewodniczy S. Sedlaczek, który m.in.
poinformowa uczestników, i do harcerstwa nale y 2,5 tys. dziewcz t i ch opców w 37 miejscowo ciach cesarstwa. W tym okresie ustali a si struktura
organizacji, na któr z
y si trzy chor gwie z o rodkami kierowniczymi
w Piotrogrodzie, Moskwie i Permie oraz o rodek w Kijowie, gdzie mie ci o si
Naczelne Kierownictwo55.
Rewolucja rozpocz ta w lutym 1917 r. zmieni a warunki bytu i spo ecznej dzia alno ci polskiego uchod stwa w Rosji. Pocz tkowo w sposób korzystny,
bowiem przesta y obowi zywa przepisy zmuszaj ce do zachowania form
konspiracji. Jawnie zacz o dzia tak e harcerstwo. Na pocz tku marca 1917 r.
odby y si – pierwsze po wyj ciu z konspiracji – wiczenia kijowskich dru yn
harcerskich z udzia em oko o dwustu dziewcz t i ch opców56. W numerze
trzecim „M odzie y” z 1917 r. wydrukowano oficjalne okólniki Naczelnego
Kierownictwa Harcerskiego, a numerze 5–6 w Dziale Urz dowym opublikowano
„Ustaw Harcerstwa Polskiego w Pa stwie Rosyjskim”.
Na prze omie maja i czerwca 1917 r. odby si pierwszy legalny kurs
harcerski w willi „Ki Grust” („Porzu Smutek”) pod Kijowem z udzia em oko o
70 harcerek i harcerzy. Role wyk adowców i instruktorów pe nili prof.
E. Piasecki, S. Sedlaczek i W. Nekrasz57. Z dniem 1 pa dziernika 1917 r. pismo
„M odzie ” przesz o na w asno Naczelnictwa Skautowego. Z dniem 1 stycznia
1918 r. zmieni o tytu na „Harce”, za jego redaktorem zosta S. Sedlaczek.
Naczelnictwo zainicjowa o druk ksi ek o tematyce harcerskiej, w ród nich
wa
dla celów szkoleniowych prac S. Sedlaczka, której egzemplarze przesya do dru yn Komisja Dostaw Skautowych58.
W ko cu grudnia 1917 r. zorganizowano trzeci Zjazd G ówny w Kijowie, po raz pierwszy jawny. Notki i wzmianki o nim poda o wiele czasopism
polskich w Rosji. Przedstawione na zje dzie sprawozdanie wiadczy o o dalszym
rozwoju harcerstwa, do którego nale o w tym okresie 7850 harcerek i harcerzy.
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Naczelnikiem Harcerstwa Polskiego w Pa stwie Rosyjskim wybrany zosta
S. Sedlaczek59.
Korzystna pocz tkowo sytuacja polityczna zacz a si diametralnie
zmienia po rewolucji, która wybuch a w Piotrogrodzie w pa dzierniku 1917 r.
i stopniowo obejmowa a ca y kraj, powoduj c destabilizacj . Wzrasta o zagro enie ze strony zrewoltowanych grup i zwyk ych przest pców. Jeszcze w tym e
miesi cu przy PTG „Sokó ” w Kijowie zosta y zorganizowane oddzia y uzbrojonej „Milicji Polskiej”, z onych ze skautów i soko ów, w celach samoobrony
przed napadami.
Na prze omie czerwca i lipca 1918 r. w willi „Ki Grust” pod Kijowem
odby si kolejny kurs instruktorski. Obecno w Kijowie wojsk niemieckich
i austriackich umo liwi a przeprowadzenie go pod patronatem Polskiej Macierzy
Szkolnej. Dla bezpiecze stwa w lutym 1918 r. S. Sedlaczek oraz inni instruktorzy pochodz cy z terenów nale cych do monarchii austro-w gierskiej zostali
oficjalnie zast pieni przez dzia aczy posiadaj cych obywatelstwo rosyjskie.
Wa
rol w tych trudnych miesi cach spe ni Roman hr. Bni ski, który obj
funkcj kierownika Oddzia u Reemigracyjnego przy Poselstwie Polskim na
Ukrainie. Przy pomocy dzia aczy harcerskich organizowa on powrót Polaków do
kraju, rozpocz ty po przyje dzie 10 listopada 1918 r. do Warszawy Józefa
Pi sudskiego i obj cia przez niego funkcji Naczelnika Pa stwa.
Dalsze wydarzenia na Ukrainie, a zw aszcza zaj cie Kijowa przez bolszewików, pogorszy o warunki ycia Polaków. Powrót harcerstwa do konspiracji
sta si niezb dny, zawieszono wydawanie „Harców”. Dzia alno kontynuowano w zdecydowanie w szym zakresie60. Natomiast wielu harcerzy zaanga owao si do dzia alno ci wywiadowczej, starsi wst powali do polskich korpusów
wojskowych na Ukrainie dowodzonych przez gen. H. Dowbora-Mu nickiego
i gen. J. Hallera.
***
Pierwsz w zaborze pruskim informacj o skautingu zamie ci organ prasowy Zwi zku Soko ów Polskich w Pa stwie Niemieckim. Wydawany
w Poznaniu dwutygodnik „Sokó ” w numerze z 15 grudnia 1911 r. omówi
ksi
Baden-Powella pt. Skouting for Boys, zach caj c czytelników do
zainicjowania ruchu skautowego. Prezes pozna skiego TG „Sokó ” dr Bernard
Chrzanowski na pocz tku 1912 r. zwróci si do ZNS we Lwowie z pro
o
przys anie do wiadczonego instruktora harcerskiego. W lutym 1912 r. Henryk
Zborowski zorganizowa w Poznaniu pierwsze zast py skautowe z one z
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odzi…, op. cit., s.

odzie y nale cej do Towarzystwa im. Tomasza Zana61. Podczas zjazdu
delegatów Zwi zku Soko ów Polskich w Pa stwie Niemieckim, odbytego w
kwietniu w 1912 r. w Poznaniu, zalecono wprowadzenie skautingu jako metody
wychowawczej m odzie y szkolnej. W sierpniu tego roku przybyli do Poznania
ze Lwowa T. Strumi o i J. Grody ski celem zorganizowania pierwszego kursu
skautowego. Utworzono wówczas miejscow komend dzielnicow w osobach
dr. Ksawerego Zawadzkiego, red. Tadeusza Powidzkiego, in . Stanis awa
Ma kowiaka, znanych dzia aczy wielkopolskiego sokolstwa. W pa dzierniku
1912 r. zast p harcerski w Poznaniu rozwin si liczebnie i organizacyjnie,
przyjmuj c form Pierwszej Pozna skiej Dru yny Skautów „Piast”. Jej organizatorami byli Cezary Jindra, Konrad Skowro ski, T. Wolski, Henryk niegocki.
Dru yn kierowa C. Jindra, a nast pnie Wincenty Wierzejewski. W grudniu
tego roku powsta a w Poznaniu druga dru yna harcerska, im Stefana Czarneckiego, a w maju 1913 r. trzecia dru yna przy gnie dzie sokolskim. W tym czasie
powsta pierwszy
ski zast p skautowy, a we wrze niu 1913 r. dru yna im.
Królowej Jadwigi, kierowana przez Mari Wo niak62.
Upowszechnienie skautingu w ród m odzie y szkó rednich zaboru pruskiego realizowa a Organizacja M odzie y Narodowej, dzia aj ca w Wielkopolsce poprzez Towarzystwo Tomasza Zana. Dzi ki staraniom dzia aczy tego
towarzystwa, w pierwszych miesi cach 1913 r., uda o si zarejestrowa organizacj pod nazw „Wandervogel”, wzoruj c j na statucie podobnej organizacji
niemieckiej. W jej ramach realizowano tajn dzia alno niepodleg ciow na
wzór „Zarzewia”, wprowadzaj c skauting i dru yny strzeleckie, tak e zakonspirowane63. Dru yny harcerskie utrzymywa y kontakt ze skautingiem w Galicji,
sk d przyje ali instruktorzy, oraz sk d przysy ano pras i ksi ki skautowe.
Stopniowo zacz y powstawa zast py i dru yny w innych miastach zaboru
pruskiego, a zw aszcza w Gnie nie, Inowroc awiu, Bydgoszczy, Nakle, Pako ci
i innych.
Od lat 60. XIX w. rozpocz a si emigracja zarobkowa polskiej ludno ci
z zaboru pruskiego na zachód kraju. Zacz a si szybko rozwija polska kolonia
w Berlinie, od 1871 r. stolicy zjednoczonych Niemiec. Kolejne fale Polaków
przybywa y do Saksonii, a po 1880 r. do Zag bia Ruhry w Westfalii i Nadrenii.
Pewna liczba emigrantów osiad a w prowincji hanowerskiej i w rejonach portów
na pó nocy Niemiec. Na skutek tych procesów migracyjnych na ziemiach
etnicznie niemieckich powstawa y liczne zbiorowo ci polonijne. Najwi ksza
z nich w Zag biu Ruhry w 1914 r. liczy a ok. 500 tys., oraz w Berlinie oko o
100 tys. osób. Mniejsze skupiska wytworzy y si w Hanowerze, Linden, Wil61
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hemsburgu, Bremie, Kilonii, Lipsku64. W latach 1871–1918 Polacy stanowili
najliczniejsz mniejszo narodow w Cesarstwie Niemieckim. W 1890 r. ich
liczb obliczono na oko o 3 mln, a w 1914 r. na 4 mln. Mieli by wed ug
obowi zuj cego prawa obywatelami równouprawnionymi, ale nie posiadali
warunków do zaznaczania odr bno ci narodowej. W adze stosowa y polityk
germanizacji. Obron przed ni by y liczne stowarzyszenia o zró nicowanych
celach, jakie dzia y w polskich rodowiskach wychod czych w g bi Niemiec.
Pierwsze z nich zawi zywano w celach samopomocy, cz sto przybiera y
one cechy polsko-katolickie. Zapocz tkowane zosta y w Berlinie (1865 r.),
w Dortmundzie (1876 r.), Hamburgu (1888 r.), Bremie (1890 r.), Hanowerze
(1891 r.)65. Pomy lnie rozwija y si stowarzyszenia zawodowe, o wiatowe,
piewacze, teatralne, wydawano pras – dzienniki (np. „Dziennik Berli ski” od
1897 r.) i czasopisma („Wiarus Polski” w Bochum, od 1890 r.). Prowadzi y
dzia alno
gniazda Zwi zku Soko ów Polskich w Pa stwie Niemieckim.
Szczególnie ich rozwój widoczny by w rodowiskach wychod czych.
W Berlinie gniazdo „Soko a” istnia o od 1889 r., w Zag biu Ruhry gniazda
sokole powstawa y od 1899 r., w Lipsku od 1901 r., od 1904 r. w rejonie
nadmorskim. Liczebno „Soko a” na wychod stwie przewy sza a liczebno
gniazd na ziemiach polskich w czonych do Niemiec, osi gaj c w 1914 r. liczb
139 gniazd, do których nale o oko o 5,6 tys. osób.
Zal ki polskiego skautingu zorganizowano niemal równocze nie
w stolicy Niemiec oraz w Bohum w 1912 r. Studiuj cy w Berlinie Tadeusz
Strumi o za
w ród studentów polskiej narodowo ci dru yn skautow .
W uczelniach berli skich studiowa o wówczas wielu Polaków z Pozna skiego,
Królestwa i Galicji. To spo ród nich zorganizowa Strumi o pierwsz dru yn
entuzjastów skautingu. Praca dru yny koncentrowa a si g ównie na wycieczkach i wiczeniach w otwartym terenie. Po wyje dzie z Berlina i powrocie do
kraju jej za yciela dru yna przesta a dzia 66.
W tym czasie z podobn inicjatyw wyst pi K. G owacki, kierownik
oddzia u m odzie y przy gnie dzie „Sokó ” – Berlin I. Za zgod swych prze onych w czy do dzia alno ci sokolej system skautowy. Z zaanga owanej w ten
sposób m odzie y zorganizowa przy „Sokole” dru yn skautow , która przybraa im. T. Ko ciuszki. Poza zbiórkami w lokalu „Soko a”, dru yna odbywa a
wycieczki, organizowa a wiczenia terenowe. Za yciel dru yny T. G owacki
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utrzymywa kontakt korespondencyjny z T. Strumi , sekretarzem Zwi zkowego
Naczelnictwa Skautowego we Lwowie, od którego otrzymywa pisma i materia y
szkoleniowe. Kontakty te pomog y K. G owackiemu rozwin
dzia alno
dru yny i ukierunkowa wychowanie skautowe m odzie y sokolej. Na pocz tku
stycznia 1913 r. poinformowa o dzia alno ci skautowej przez siebie realizowanej
adze gniazda „Sokó ” – Berlin I, zyskuj c akceptacj dalszych planów67.
W tym e roku powróci do Berlina Kazimierz Nowak, mieszkaniec stolicy
Cesarstwa Niemieckiego, który studiowa we Lwowie, gdzie zapozna si ze
skautingiem. By on cz onkiem reprezentacji skautów polskich, która pod
kierownictwem A. Ma kowskiego uczestniczy a w Wszechbrytyjskim Zlocie
Skautowym odbytym w lipcu 1913 r. w Anglii. Wkrótce po powrocie do Berlina
K. Nowak za
Polsk Dru yn Skautow im. Zawiszy Czarnego. Kierowa
ni do wybuchu pierwszej wojny wiatowej. B c zagro ony powo aniem do
armii niemieckiej, w kwietniu 1915 r. wyjecha do Lwowa, gdzie wst pi do
Legionów Polskich. Dru yn po nim przej i jaki czas prowadzi K. G owacki,
dopóki sam nie zosta zmobilizowany w listopadzie 1915 r. do wojska zaborcy,
co przyczyni o si do jej regresu. Na kolejnego kierownika dru yny w adze
gniazda „Soko a” mianowa y Marcina Nowaka (nie by spokrewniony z Kazimierzem Nowakiem). Nie mia on do wiadczenia skautowego, tote prowadzi
dru yn systemem sokolim do ko ca 1917 r., gdy i jego powo ano pod bro .
Poniewa szeregi gniazda miejscowego „Soko a” zosta y znacznie przerzedzone
poborem do wojska, nie znaleziono wi c ju kolejnego kandydata na dru ynowego i dzia alno dru yny praktycznie zanikn a 68.
Równolegle dzia a w Berlinie inna grupa harcerska, któr za
Hieronim Rogali ski na prze omie lat 1913/1914. By a ona dru yn koedukacyjn ,
grupuj
dziewcz ta i ch opców w wieku od o miu do dwunastu lat w liczbie
oko o trzydziestu. Jej dru ynowy posiada odpowiednie przygotowanie skautowe, prowadzi wi c dru yn zgodnie z jej zasadami, urz dzaj c zbiórki, gry,
wycieczki i zaj cia w terenie. Ze wzgl du na k opoty ze zdrowiem, Rogali ski
musia ograniczy w 1916 r. dzia alno spo eczn i jego dru yna popad a
w regres. Na pocz tku 1915 r. kolejn grup harcersk za
w Berlinie
Mieczys aw Marcinkowski. Skupi o si w niej oko o dwudziestu ch opców
w wieku od dziesi ciu do osiemnastu lat, podzielonych na dwa zast py. I ta
dru yna zaprzesta a funkcjonowa , gdy w 1916 r. jej za yciela powo ano do
wojska. Wszystkie inicjatywy zmierzaj ce do za enia harcerstwa w Berlinie,
podejmowane samorzutnie przez Polaków, obywateli Niemiec jako pa stwa
zaborczego, nie przetrwa y wojny. Powsta y one na pod u d
niepodleg ociowych, przenoszonych g ównie ze rodowiska galicyjskiego. Jak pisze
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historyk polskiego skautingu w Berlinie, przetrwa a jednak „patriotyczna idea
harcerska, i gdy jeszcze nie na wszystkich frontach umilk y dzia a, w stolicy
pa stwa niemieckiego odradza o si polskie harcerstwo, które tym razem mia o
przetrwa do nast pnej wojny”69.
W 1912 r. powsta a polska dru yna skautowa w Bochum (Westfalia),
w oparciu o towarzystwo abstynenckie „Wyzwolenie”. Jej dzia acze nawi zali
kontakt ze rodowiskami skautowymi w Poznaniu, w Warszawie i we Lwowie.
Jako instruktor skautowy wizytowa j Leonard Zawadzki, student Politechniki
Warszawskiej. W Bochum zawi za a si jeszcze jedna grupa harcerska, która
po czy a si z istniej
ju dru yn . Po ich po czeniu, dru yna przyj a za
patrona T. Mi kowskiego. Jej program obejmowa przede wszystkim nauk
zyka polskiego, historii i geografii Polski, wiczenia i gry terenowe. Wydawa a
potajemnie dwutygodnik „Skaut Polski”. W sierpniu 1914 r. musia a zawiesi
dzia alno ze wzgl du na szykany policji, które si wzmog y po wybuchu wojny
wiatowej. Pewna liczba cz onków dru yny wzi a udzia w powstaniu wielkopolskim, walcz c w 1919 r. w oddzia ach operuj cych w okolicach Pi y70.
Na Górnym
sku pierwsze polskie dru yny skautowe zorganizowa
w grudniu 1913 r. cz onek bytomskiego gniazda towarzystwa „Sokó ” Teodor
Ludyga-Laskowski. Dzia
on w porozumieniu z dzia aczami Skautowej
Komendy Dzielnicowej przy Zwi zku Skautów Polskich w Pa stwie Niemieckim. Dru yny te powsta y w Szarleju, Piekarach
skich i Królewskiej Hucie.
Zaprzesta y dzia alno ci w nast pnym roku, gdy T. Ludyg wcielono do wojska
niemieckiego71.
Dru yny skautowe powsta y tak e na Pomorzu. W dniu 3 grudnia 1916 r.
odby si w Poznaniu zjazd dru ynowych i przedstawicieli Skautowej Komendy
Dzielnicowej. Powo ano, celem koordynacji dzia alno ci dru yn G ówn
Kwater Skautow na Rzesz Niemieck . W jej sk ad wybrano Kazimierza
Syllera jako, przewodnicz cego, Edmunda W awskiego jako sekretarza,
Henryka niegockiego jako komendanta dru yn oraz inne osoby. Do ko ca
grudnia 1916 r. przeprowadzono rejestracj dru yn na ziemiach zaboru niemieckiego i na obszarze Rzeszy, która wykaza a istnienie 78 m skich dru yn skautowych, licz cych ponad 2100 harcerzy. Dru yny
skie podporz dkowywano
ównej Kwaterze Skautowej, zw aszcza w pierwszym pó roczu 1917 r.72. Praca
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dru yn skupia a si g ównie na wychowaniu m odzie y zgodnie z ideologi
skautow , na dokszta caniu jej z zakresu j zyka polskiego, geografii i historii.
Wprowadzono tak e szkolenie wojskowe, obejmuj ce musztr , obozownictwo,
sygnalizacj , terenoznawstwo, znajomo broni. W po owie maja 1918 r. w adze
niemieckie rozwi za y polski skauting na terenie Rzeszy. W tym czasie G ównej
Kwaterze Skautowej w Poznaniu podlega o 3885 skautów i skautek w 89
dru ynach73.
***
Masowa emigracja zarobkowa do Stanów Zjednoczonych rozpocz a si
po wojnie secesyjnej (1861–1865) i trwa a przez nast pne pó wieku a do
wybuchu pierwszej wojny wiatowej. Liczby polskich emigrantów, którzy
osiedlili si w tym kraju na sta e praktycznie nie mo na precyzyjnie okre li
z braku odpowiednich rejestrów. Przybywaj cych emigrantów w adze ameryka skie rejestrowa y wed ug narodowo ci, a Polacy mieli obywatelstwa pa stw
zaborczych. Pierwsze grupy polskich emigrantów pochodzi y z zaboru pruskiego,
od ko ca XIX w. tak e z zaboru rosyjskiego i Galicji. Wed ug szacunkowych
danych przed pierwsz wojn wiatow przyby o cznie do Stanów Zjednoczonych oko o 2,3–2,5 mln Polaków74. Po uwzgl dnieniu reemigracji oraz liczby
dzieci urodzonych w USA mo na przyj , i Polonia ameryka ska osi gn a do
1914 r. liczb oko o 3 mln75. Poniewa przybysze z ziem polskich nie przywozili
adnych kapita ów, wi c osiedlali si w okr gach uprzemys owionych, w du ych
miastach lub wokó nich, gdzie by o atwiej o prac . Liczba polskich mieszka ców Chicago mia a wynosi 400 tys. osób. Inne liczne skupiska polonijne przed
pierwsz wojn wiatow ukszta towa y si w Nowym Jorku (200 tys. Polaków),
Detroit (120 tys.), Bufallo (100 tys.), Milwaukee (100 tys.), Cleveland (60 tys.),
Baltimore (40 tys.). Niektóre mniejsze miasta, jak Hammond w stanie Indiana,
zamieszkiwa a w wi kszo ci ludno polska. Podobnie by o w niektórych
miastach i osiedlach Pensylwa skiego Zag bia Antracytowego76.
Zal kiem ycia spo ecznego, cz sto tak e jego centrum w polskich skupiskach, by a parafia z polskim kap anem, spe niaj c funkcje opieku cze,
doradcze i o wiatowe. Stowarzyszenia o charakterze narodowym zacz y
powstawa od lat 70. XIX w. W 1873 r. powsta o Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie (ZPRK), a w 1880 r. Zwi zek Narodowy Polski (ZNP), które
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rywalizowa y mi dzy sob o wp ywy w ród Polonii. W 1894 r. powsta Zwi zek
Soko ów Polskich w Stanach Zjednoczonych, a w latach nast pnych wiele
innych stowarzysze o ró nych celach. Spe ni y one wa
rol w podtrzymaniu
wiadomo ci pochodzenia, w krzewieniu o wiaty, w konsolidacji polskich grup
imigranckich w USA. Wydarzenia w Europie poprzedzaj ce pierwsz wojn
wiatow spowodowa y wzrost aktywno ci Polonii ameryka skiej na rzecz
wyzwolenia Polski77. Z inicjatywy Sokolstwa Polskiego, na spotkaniu delegatów
polonijnych stowarzysze , odbytym w grudniu 1912 r. powo ano Komitet
Obrony Narodowej (KON), który wspiera dzia alno Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodleg ciowych w Galicji. Natomiast za orientacj
narodowo-demokratyczn w Polsce opowiada a si Rada Narodowa, utworzona
w czerwcu 1913 r., pozostaj ca pod wp ywem ZPRK. W przewidywaniu wojny,
Sokolstwo Polskie podj o szkolenie paramilitarne ochotników rekrutuj cych si
spo ród w asnych szeregów78. Sprzyja o temu po czenie rywalizuj cych dot d
dwóch cz ci stowarzyszenia w jeden Zwi zek Sokolstwa Polskiego z siedzib
w Pittsburghu. Scalenie nast pi o podczas nadzwyczajnego zjazdu obu zwi zków, odbytego w po owie grudnia 1912 r. W przyj tej rezolucji deklarowano
wzmocnienie opieki nad m odzie polonijn , zamierzano tak e podj „wszelkie rozliczne kroki, aby z Sokolstwa Polskiego w Ameryce stworzy pogotowie
bojowe polskie”79.
W sk ad KON weszli przedstawiciele trzech g ównych obozów, na jakie
by a podzielona Polonia ameryka ska, to jest socjalistów i Polskiego Narodowego Ko cio a Katolickiego (PNKK), jako obóz radykalny, Zwi zku Narodowego
Polskiego (obóz narodowy), ZPRK i zwi zane z nim organizacje (obóz katolicki). Ze wzgl du na powa ne ró nice polityczne w czerwcu 1913 r. nast pi w nim
roz am, pewna liczba cz onków KON z niego odesz a, tworz c Polsk Rad
Narodow . Po wybuchu wojny w Europie, by agodzi rozbicie Polonii, utworzono w pa dzierniku 1914 r. Polski Centralny Komitet Ratunkowy, ale do
jedno ci to nie doprowadzi o80.
Pierwsze informacje o skautingu przenikn y pocz tkowo do w skiego
kr gu Polonii. Nast pi o to podczas kursu wojskowo-gimnastycznego, realizo77
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wanego od po owy sierpnia do po owy wrze nia 1912 r. w Kolegium Polskim
w Filadelfii przez cz onków Sokolstwa Polskiego z siedzib w Nowym Jorku.
Przeprowadzi go przyby y ze Lwowa W odzimierz wi tkiewicz, naczelnik
PTG „Sokó ”. W programie kursu by y m. in. realizowane wyk ady z podstaw
skautingu81. Kolejny kurs, typowo skautowy, zapowiedziany zosta przez organ
prasowy zatytu owany „Sokó Polski” z 5 lutego 1914 r. Mia on w czasie dwóch
miesi cy odby si w Kolegium ZNP w Cambridge Springs. W uzasadnieniu
tego projektu we wspomnianym numerze wydawnictwa sokolstwa pisano: „A e
skauting w Polsce stan istotnie na wysoko ci zadania, sta si szko
ycia
obywatelskiego dla m odzie y, musi wi c mie przodowników, którzy w prac
sw nie tylko rozum, lecz i serce polskie w yli, a takiego i my zdoby musimy”. Kurs odby si w maju i w czerwcu tego roku z udzia em 60 osób. Nie
dojecha na czas, wys any przez Zwi zkowe Naczelnictwo Skautowe we Lwowie
instruktor J. Grody ski, musiano wi c zaanga owa w jego miejsce skautmistrza
ameryka skiego82.
W po owie 1915 r. przyby do Stanów Zjednoczonych A. Ma kowski. Po
wybuchu wojny wst pi do Legionu Wschodniego, lecz po kilku miesi cach
z niego wyst pi , nie chc c sk ada przysi gi wojskowej na wierno w adcy
mocarstwa zaborczego. Uczestniczy w kilku walkach, a nawet zosta ranny. Po
opuszczeniu szpitala departament wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego
atwi mu wydostanie si za granic . Poprzez Szwajcari , Francj , Angli uda
si za Ocean ze mia ymi projektami tworzenia wojska polskiego, rekrutuj cego
si spo ród Polonii ameryka skiej i kanadyjskiej. W numerze z pa dziernika
1915 r. „Soko a Polskiego” napisano, i Przewodnictwo Zwi zku Soko ów
Polskich w Ameryce mianowa o go swoim naczelnym skautmistrzem. Wyra ono
nadziej , i Ma kowski, „b c uczniem pierwszego na ca ym wiecie za yciela skautingu, gen. Baden-Powella i kilkuletnim redaktorem pisma skautowego
w Polsce, na pewno zorganizuje nam w nied ugim czasie i wychowa tu
w Ameryce tysi ce skautów polskich”83.
W okresie od 29 listopada do 5 grudnia tego roku odby si kurs oficerski dla naczelników dziesi ciu okr gów Zwi zku Sokolstwa Polskiego
w Ameryce, w którego programie uwzgl dniono wyk ady z teorii skautingu.
Tematy szczegó owe realizowali wyznaczeni naczelnicy okr gów, natomiast
wyk ad na zako czenie kursu wyg osi A. Ma kowski84. Na pocz tku maja 1916
r. zrezygnowa z funkcji naczelnika Zwi zku Sokolstwa Polskiego Jan Bartma ski, poniewa zaj si wy cznie dzia alno ci paramilitarn . Przewodnictwo
stowarzyszenia mianowa o w jego miejsce A. Ma kowskiego. Pe ni on t
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funkcj zaledwie miesi c, to jest do czasu wyznaczenia na funkcj naczelnika
W. Pawlaka85.
Tymczasem kierownictwo Zwi zku Sokolstwa Polskiego w Ameryce
z prezesem dr. Teofilem A. Starzy skim na czele kontynuowa o rozpocz te
jesieni 1914 r. starania u w adz kanadyjskich o zgod na zorganizowanie
oddzia u polskiego, walcz cego w przysz ci wspólnie z wojskami kanadyjskimi i angielskimi na terenie Europy. Wielkim zwolennikiem organizacji wojska
polskiego na terenie Kanady by konsekwentnie A. Ma kowski. W akcj t , poza
Ma kowskim, zaanga owali si dr T. A. Starzy ski, Wincenty Skar ski, Jan
Bartma ski, Józef Sieroci ski i inni. Rz d Kanady nie zgodzi si jednak na
projekt sokolstwa, argumentuj c, e Polacy, chc c wspó dzia
z aliantami,
powinni wst powa do oddzia ów kanadyjskich. Sokolstwo ograniczy o si do
szkolenia instruktorów wojskowych w Szkole Oficerskiej w Toronto i Camp
Borden (Stany Zjednoczone zachowywa y neutralno do 6 kwietnia 1917 r.).
W sierpniu 1916 r. Ma kowski z
rezygnacj ze stanowiska naczelnego
skautmistrza Zwi zku Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Prezes zwi zku
dr T. Starzy ski powierzy mu tajn misj w zakresie szkolenia wojskowego
ochotników polskich ze Stanów Zjednoczonych na terenie Kanady, w porozumieniu z w adzami tego kraju. By on najlepszym do tego celu kandydatem, gdy
ada j zykiem angielskim, zna sytuacj polityczn w Europie, mia te
rozeznanie w sytuacji i mo liwo ciach Polonii ameryka skiej86.
Rozwój skautingu w ród m odzie y polonijnej popiera a tak e Polska
Rada Narodowa w Ameryce, jako przeciwwag do sokolstwa, z którym nie
mog a doj do ci lejszego wspó dzia ania. Organizacj skautingu realizowa a
przede wszystkim w porozumieniu z polskimi parafiami i szkolnictwem parafialnym87. Wed ug niepotwierdzonych wiarygodnie informacji rozwój skautingu
przy szko ach parafialnych przebiega pomy lnie, osi gaj c w krótkim czasie
liczb ponad tysi c skupionych w nim dzieci i m odzie y.
W kwietniu 1917 r. odby si w Pittsburghu nadzwyczajny zjazd Zwi zku Sokolstwa Polskiego. Mianowany w miejsce Ma kowskiego naczelny
skautmistrz Jan Zaucha w z onym sprawozdaniu oznajmi , e po trzech latach
pracy by o w ramach sokolstwa 1428 skautów i skautek. Zarejestrowanych
w zwi zku by o 45 dru yn licz cych 820 skautów. Niezarejestrowanych
w sokolstwie by o 36 dru yn skautowych z liczb 540 osób. Skautki w liczbie
68 dziewcz t skupione zosta y w trzech dru ynach. Oko o tysi ca skautów
posiada o umundurowanie. Najliczniej skauting rozwin si w okr gu VII.
85
86
87

A. Waldo, Sokolstwo…, op. cit., s. 319; „Sokó Polski” z 18 maja 1916 r.
S. Osada, Sokolstwo polskie. Jego dzieje, ideologia i pos annictwo. Naszkicowane w sze ciu
odczytach dla u ytku gniazd w Ameryce, Pittsburgh 1929, s. 45.
Podr cznik skautingu. Cz. I i II. Opracowa Stanis aw Osada, Chicago, Illinois 1914, s. 3;
Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce 1873–1948. Napisa Mieczys aw Haiman,
Chicago, Ilinois 1948, s. 280.

48

W okr gu III przodowa liczebnie skauting polonijny w Buffalo, a w okr gu IV
(ogó em w Zwi zku Sokolstwa by o dziewi
okr gów) skauting najlepiej
88
rozwin si w Detroit i Toledo . Rozwój dru yn skautowych przy gniazdach
zale od pomys owo ci i inicjatywy miejscowych dzia aczy, poniewa w adze
zwi zkowe na ten cel nie przeznacza y rodków finansowych.
We wrze niu 1918 r. odby si w Wilkes-Barre zjazd walny Zwi zku Sokolstwa Polskiego w Ameryce. W trakcie obrad, z polecenia prezesa dr. Starzy skiego, zniesiono urz d naczelnego skautmistrza, który pe ni do tego czasu
J. Zaucha. Od tej daty skauting podlega naczelnikowi sokolstwa89. M odzie
polonijna nale a tak e do skautingu ameryka skiego, g ównie Boy Scouts of
America (BSA). W zbiorowo ciach polonijnych w innych krajach skauting
upowszechni si w latach mi dzywojennych.
***
W latach pierwszej wojny wiatowej powsta o na ziemiach polskich i poza nimi kilka ró nych organizacji skautowych funkcjonuj cych oddzielnie.
Bliskie angielskiemu skautingowi by y organizacje skautowe utworzone
w zaborze austriackim i pruskim. W zaborze rosyjskim istnia y trzy organizacje
skautowe. Oprócz dru yn nale cych do Naczelnej Komendy Skautowej dla
Królestwa Polskiego (dzia aj cej w porozumieniu z lwowsk ZNS) od sierpnia
1912 r. zacz y powstawa Dru yny Junackie, g ównie na terenach wiejskich.
Wykazuj c pewn odr bno , utrzymywa y one kontakt z warszawsk NKS,
z „Zarzewiem” i Dru ynami Bartoszowymi. W 1915 r. powsta a w Piotrkowie
Polska Organizacja Skautowa (POS)90. Przyst pi a do niej niemal po owa
warszawskich dru yn. POS by a wspierana organizacyjnie i finansowo przez
Naczelny Komitet Narodowy w Krakowie (NKN), opowiadaj cy si za Legionami Polskimi J. Pi sudskiego. Wiosn 1915 r. powsta , opozycyjny do harcerskiej NKS, Zwi zek Skautek Polskich. Podczas spotkania kierownictw POS
i NKS w Warszawie, odbytego na pocz tku maja 1916 r., podj to decyzj
o po czeniu obu skautowych organizacji, co ostatecznie mia zatwierdzi
planowany zjazd. Post p integracji skautingu odniós kolejny sukces. Na pocz tku listopada 1916 r. organizacje skautowe oraz dru yny junackie na odbytym
zje dzie w Warszawie po czy y si , tworz c Zwi zek Harcerstwa Polskiego
z ks. J. Mauersbergerem jako naczelnym komendantem. Na tym zje dzie
omawiano problem zjednoczenia w przysz ci organizacji skautowych z trzech
zaborów, co ca kowicie uda o si dopiero w 1918 r.91. Tymczasem wzmog y si
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prze ladowania przez okupacyjne w adze niemieckie polskiego ruchu skautowego na zaj tych terenach zaboru rosyjskiego. Na szcz cie uda o si wyjedna nad
nim opiek Ministerstwa Wyzna Religijnych i O wiecenia Publicznego (MWRiOP) Rady Regencyjnej w Warszawie. Nast pi o to w marcu 1918 r. przez
powo anie przy tym e ministerstwie Inspektoratu Naczelnego Harcerstwa.
Kierowali nim Tadeusz Strumi o i Maria Wocalewska92.
W ko cu czerwca 1918 r. odby o si w Krakowie posiedzenie Zwi zkowego Naczelnictwa Skautowego zwo ane przez dr. K. Panka. Powo ano wówczas
Biuro Skautowe jako sta y wydzia zjazdu z zadaniem doprowadzenia do
ogólnopolskiego zjednoczenia skautowego. W spotkaniu tym uczestniczyli
przedstawiciele harcerstwa z Królestwa Polskiego, uchod stwa polskiego
przebywaj cego na terenie Ukrainy i Rosji oraz z Wielkopolski. Przez powo anie
sta ego wydzia u skautowego (Biura Skautowego), harcerstwo uczyni o kolejny
krok wiod cy ku po czeniu. Nawi zano kontakty mi dzy dzielnicami, po
przerwie spowodowanej wojn . Uczestnicy spotkania ustalili, e do czasu
wyja nienia si sytuacji Polski, gdy zjednoczenie harcerstwa b dzie mog o
nast pi we w asnym pa stwie, nale y utrzyma czno mi dzy organizacjami
skautowymi w trzech zaborach oraz na obczy nie. Biuro Skautowe otrzyma o
zadanie polegaj ce na gromadzeniu materia ów ewidencyjnych o dzia alno ci
skautowej na ziemiach polskich oraz w ród Polaków na obczy nie. Mia o tak e
atwia kontakt mi dzy organizacjami skautowymi w trzech zaborach i na
wychod stwie. Biuro Skautowe, do którego w czono przedstawicieli Krakowa,
Lwowa, Warszawy, Wilna, Poznania i Kijowa, zwo o na 1 i 2 listopada 1918 r.
w Lublinie zjazd przedstawicieli organizacji harcerskich ze wszystkich dzielnic93.
W lipcu tego roku Inspektorat Naczelny Harcerstwa przy MWRiOP zorganizowa w Staszewie na Ziemi Sandomierskiej czterotygodniowy kurs instruktorski
z udzia em skautów i skautek z trzech zaborów.
W lipcu 1918 r. uaktywni a si dru yna harcerska w Berlinie, której pocz tki si ga y roku 1912. Przyj a nazw I Berli ska Polska Dru yna Harcerska
im. Zawiszy Czarnego. Do jej reaktywowania przyczynili si Antoni Nowak
i Józef Kwietniewski. W sk ad dru yny weszli cz onkowie tajnej polskiej
organizacji „Rota”, utworzonej przez J. Kwietniewskiego w 1917 r. Tak e
w lipcu 1918 r. powsta a w Moskwie 2 Polska Dru yna Harcerska
im. M. D browskiego, któr kierowa Jan Szydlik. Miesi c pó niej powsta a
3 Polska Dru yna
ska im. J. Poniatowskiego, kierowana przez Jadwig
Rapejko. Wkrótce z dru yn moskiewskich utworzony zosta Polski Hufiec
Harcerski z oko o dwustu harcerzami i harcerkami, którym kierowa Piotr Ebelli
Ebie ow94.
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W dniach 1–2 listopada 1918 r. odby si w Lublinie zjazd, przygotowany przez Biuro Skautowe, z udzia em przedstawicieli organizacji i rodowisk
harcerskich z Warszawy, zaboru pruskiego, Wile szczyzny, Bia orusi, Ukrainy.
Nie przybyli przedstawiciele Lwowa z powodu walk o miasto Polaków
z Ukrai cami. cznie w zje dzie uczestniczy o 113 cz onków harcerstwa oraz
69 zaproszonych go ci. Do prezydium powo ano ks. J. Mauersbergera z Warszawy, M. Wocalewsk z odzi, B. Pi tkiewicza z Krakowa, M. Czesnokówn
ze Lwowa, J. Wareckiego z Poznania i Jana Grabowskiego, reprezentuj cego
harcerstwo w Rosji i na Ukrainie95. Przedstawicielka skautingu lwowskiego
M. Czesnokówna zdo a przed rozpocz ciem walk opu ci miasto, by uda si
na zjazd, ale nie mia a pe nomocnictwa do reprezentowania ca ej organizacji.
Zjazd nie móg wi c w sposób formalny po czy skauting z trzech zaborów.
Mimo to du e znaczenie mia o podj cie uchwa y o utworzeniu „Zwi zku
Harcerstwa Polskiego” (nazwy funkcjonuj cej ju od 1916 r.), z onego ze
wszystkich polskich organizacji skautowych. Uchwa t odczyta Tadeusz
Strumi o w brzmieniu: „Polskie organizacje harcerskie by ego zaboru rosyjskiego, Ma opolski, Rusi i Rosji, Królestwa Kongresowego, Litwy cz si w jeden
samoistny, niezale ny od adnej innej organizacji czy instytucji Zwi zek
Harcerstwa Polskiego 96. By do takiego stanu prawno-organizacyjnego mo liwie
sprawnie doprowadzi , uczestnicy lubelskiego zjazdu utworzyli Naczeln Rad
Harcersk (NRH), z on z trzynastu osób reprezentuj cych wszystkie polskie
organizacje skautowe. Z powodu braku oficjalnej delegacji ze Lwowa sk ad
NRH postanowiono uzupe ni , kiedy to tylko b dzie mo liwe. G ównym
zadaniem NRH by o doprowadzenie do ogólnopolskiego zjazdu harcerskiego,
podczas którego mo na by oby powo
organizacj legaln pod wzgl dem
prawnym. Do tego czasu NRH mia a opracowa projekt przysz ej organizacji
ZHP oraz uzgodni zasady i program dzia alno ci harcerstwa poprzez czno
i konsultacje ze skautingiem w dzielnicach, jak te z instytucjami spo ecznymi
i pa stwowymi97. Na lubelskim zje dzie informacje i sprawozdania z yli:
ks. J. Mauersberger, P. Olewi ski, T. Strumi o, M. Wocalewska, B. Pi tkiewicz,
J. Grabowski. Wynika o z nich, e harcerstwo na dzie 1 listopada 1918 r.
osi gn o liczb oko o 32 tys. harcerek i harcerzy98.
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Tab. 1 Stan liczbowy harcerstwa w listopadzie 1918 r.

STAN OGÓLNY

HARCERZE

HARCERKI

Królestwo Polskie
i Litwa

16 000

11 000

5 000

Wielkopolska

3 700

2 900

800

Ma opolska

4 424

3 055

1 369

Kresy Wschodnie
i Rosja

7 850

5 133

2 717

31 974

22 088

9 886

DZIELNICA

CZNIE

ród a: W. B ejewski, Z dziejów…, op. cit., s. 128; „Przewodnik Gimnastyczny »Sokó «” nr 9
z 1918 r.; M. Haykowski, Materia y do chronologii…, op. cit., s. 15

W dniach 9–11 lutego 1919 r. odby si w Warszawie pierwszy zjazd
NRH, podczas którego wybrano Wydzia Wykonawczy Naczelnej Rady Harcerskiej, z ony z T. Strumi y, S. Sedlaczka i M. Wocalewskiej. Zaj si on
opracowaniem statutu i regulaminów, ustalaj cych np. rodzaje prób harcerskich,
wymagania odno nie ubiegania si o stopnie harcerskie itp. Materia y te zosta y
wydrukowane i rozes ane w formie okólników do organizacji dzielnicowych
i dzia aczy harcerskich99. Sta y si one podstaw do dalszych ustale co do
przysz ej ideologii i struktury harcerstwa. Kolejne miesi ce up yn y pod
znakiem dzia
scaleniowych. Drugi zjazd NRH, odbyty w dniach 24–26
kwietnia 1919 r. zaj si opracowaniem programu akcji obozowej oraz projektów zasadniczych dokumentów przysz ego zjednoczonego harcerstwa. Zjazd
instruktorów harcerskich z obszaru by ego Królestwa Polskiego, który odby si
w dniach 8–9 czerwca tego roku umo liwi wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie podstaw prawnych, ideowych i programowych przysz ego
ogólnokrajowego ZHP. Z kolei zjazd ZNS odbyty 21 czerwca we Lwowie
przyj stanowisko odno nie w czenia dru yn i komend jemu podleg ych do
ZHP100. Trzeci zjazd NRH odby si w Zwierzy cu Zamojskim w dniach 10–11
lipca 1919 r. i zgromadzi wreszcie przedstawicieli ze wszystkich by ych
dzielnic. Postanowiono na nim ostatecznie o utworzeniu ZHP na podstawie
opracowanego przez NRH statutu oraz powo ano Naczelnictwo ZHP. Wybrano
go w sk adzie: Tadeusz Strumi o jako przewodnicz cy Naczelnictwa oraz NRH,
99
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Maria Wocalewska jako naczelniczka G ównej Kwatery
skiej (GK ),
Stanis aw Sedlaczek jako naczelnik G ównej Kwatery M skiej (GKM). Do
sk adu Naczelnictwa poza nimi powo ano tak e Jana Grabowskiego (by ego
dzia acza harcerskiego w Kijowie), Piotra Olewi skiego, Mart Uklejsk
i Jadwig Falkowsk (by organizatork
skich dru yn harcerskich w Moskwie). Naczelnictwo ZHP (NZHP) w dniu 1 sierpnia 1919 r. oficjalnie og osi o
fakt po czenia organizacji regionalnych w ogólnopolski ZHP101.
Od powo ania NRH do utworzenia ZHP uda o si dzia aczom harcerskim
doprowadzi stosunkowo szybko i bez wewn trznych konfliktów, mimo niezwykle trudnej sytuacji, gdy wysi ek rodz cego si pa stwa skierowany by na walk
o jego terytorium i granice. Harcerze i harcerki wzi li udzia w powstaniu
wielkopolskim, w Wojsku Polskim walcz cym w wojnie w latach 1919–1920
z bolszewikami, w powstaniach
skich, w akcji plebiscytowej na Górnym
sku i na Warmii i Mazurach102. Na podstawie uchwa y zjazdu odbytego
w Lublinie, w porozumieniu z naczelnictwami regionalnymi, ustalono tekst
„Przyrzeczenia” i „Prawa Harcerskiego”. Priorytetow i najtrudniejsz by a
kwestia opracowania „prawnej podstawy, czyli statutu ZHP”. Trzeba by o
bowiem pogodzi rozbie no
pogl dów dzia aczy harcerskich z ró nych
rodowisk, ale te akceptowa postulat organizacyjnej niezale no ci harcerstwa,
z d eniem sfer pedagogicznych, postuluj cych utrzymanie harcerstwa pod
nadzorem Ministerstwa Wyzna Religijnych i O wiecenia Publicznego (MWRiOP)103. Dwie najstarsze i najliczniejsze organizacje regionalne, a mianowicie
harcerstwo w Galicji i harcerstwo w Królestwie Polskim, nie dzia y w sposób
niezale ny. To pierwsze podlega o od 1911 r. PTG „Sokó ”, a to drugie od maja
1918 r. MWRiOP. Podczas obrad w adz zwi zku sokolego we Lwowie nie oby o
si bez sporów i polemik. Zwi zkowe Naczelnictwo Skautowe zwo o swój
ostatni zjazd, przed utworzeniem sokolstwa w skali ca ego kraju, na prze omie
marca i kwietnia 1920 r. Zaakceptowa o na nim uchwa y wszystkich odbytych do
tej pory zjazdów NRH, podzieli o si na dwa okr gi ZHP, lwowski i kijowski
oraz zdecydowa o o swej likwidacji w pa dzierniku 1920 r. W rzeczywisto ci
faktyczne zjednoczenie harcerstwa w Ma opolsce z ZHP nast pi o dopiero na
Pierwszym Walnym Zje dzie ZHP, który si odby w dniach od 30 grudnia 1920
r. do 2 stycznia 1921 r.
W tym czasie Wydzia Wykonawczy NRH zdo opracowa projekt
struktury ZHP. Zosta on zaakceptowany przez czwarty zjazd NRH, odbyty
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w dniach 3–5 stycznia 1920 r. i przes any do MWRiOP oraz do Ministerstwa
Spraw Wewn trznych104.
Struktura organizacyjna ZHP okre lona w statucie w 1920 r., niezale nie
od podzia u zwi zku na organizacj m sk i
sk , nie uleg a wi kszym
zmianom a do ko ca okresu mi dzywojennego. W adz naczeln ZHP by
Zjazd Walny, w adz najwy sz mi dzy zjazdami spe nia a Naczelna Rada
Harcerska, wspólna dla organizacji m skiej i
skiej z przewodnicz cym ZHP
na czele. Instytucjami wykonawczymi ZHP by y G ówne Kwatery – M ska
i
ska z naczelnikami na czele. Na szczeblu wojewódzkim dzia y zarz dy
oddzia ów z komendami chor gwi, one z kolei sk ada y si z hufców.
W 1917 r. nast pi y prze omowe zdarzenia militarne i polityczne w dziejach Europy i Polski. W or dziu wyg oszonym 22 stycznia 1917 r. prezydent
Stanów Zjednoczonych W. Wilson opowiedzia si za powstaniem zjednoczonej
suwerennej Polski. W lutym tego roku obalony zosta w Rosji carat i utworzony
Rz d Tymczasowy. W pa dzierniku nast pi przewrót bolszewicki, który
zlikwidowa namiastk demokracji, wprowadzi komunistyczn dyktatur
i roznieci krwaw wojn domow . Trudne problemy spowodowa y rodz ce si
aspiracje narodowo-niepodleg ciowe Litwinów,
otyszy, Bia orusinów,
Ukrai ców oraz Polaków na ziemiach nale cych przed rozbiorami do Pierwszej
Rzeczypospolitej105. Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i
nierskich
uzna a w ko cu marca 1917 r. prawo Polski do pe nej niepodleg ci. Podobne
stanowisko zaj Rz d Tymczasowy, ale z wi kszymi ograniczeniami. Utworzona we wrze niu tego roku Tymczasowa Rada Regencyjna i rz d kierowany
przez Jana Kucharzewskiego w Warszawie, funkcjonowa y z woli Niemiec
i dysponowa y niezwykle ograniczonym polem manewru. Obszar dawnego
Królestwa Polskiego, podleg y teoretycznie zwierzchnictwu Rady Regencyjnej,
znajdowa si pod militarn kontrol Niemiec. Linia frontu do maja 1919 r.
rozci ga a si od Rygi na pó nocy, poprzez Pi sk, Tarnopol a do Czerniowiec
na po udniu.
W dniu 3 marca 1918 r. Austria i Niemcy podpisa y separatystyczny pokój z bolszewick Rosj . Niezwykle trudne do rozwi zania pozostawa y nadal
niepodleg ciowe aspiracje Litwy, Polski i Ukrainy. W traktacie podpisywanym
9 lutego 1918 r. Niemcy i Austria uzna y samodzielno pa stwa ukrai skiego,
a w ko cu listopada tego roku przyzna y Ukrai skiej Republice Ludowej, bez
powiadomienia o tym Rady Regencyjnej, ziemie che msk , zamieszka przez
wi kszo polsk . W latach 1918–1919, mimo zako czenia wojny 11 listopada
1918 r. i obj cia w adzy w odradzaj cej si Polsce przez J. Pi sudskiego jako
Tymczasowego Naczelnika Pa stwa, ziemie dawnych polskich kresów, zamiesz104
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kiwanych przez wi ksze i mniejsze skupiska polskie, przechodzi y jeszcze wiele
razy pod w adanie stron walcz cych (niemieckiej, bolszewickiej, ukrai skiej,
litewskiej)106. Ze wzgl du na walki na wschodzie i na zachodzie kraju, pierwsze
wybory do Sejmu odby y si „na raty”. Pierwsza tura 26 stycznia 1919 r.
wy oni a tylko cz
ustalonej liczby pos ów, pe ny stan osi gni to stopniowo
przez wybory uzupe niaj ce w poszczególnych okr gach. Na wschodzie od
1 listopada 1918 r. trwa y walki z Ukrai cami o Lwów, Przemy l, Raw Rusk ,
Chynów i inne rejony Ma opolski. Przeci gn y si one o kolejne dwa lata,
obj y kresy pó nocne (walki z Litw ) oraz kresy po udniowo-wschodnie b ce
aren wojny polsko-bolszewickiej. Decyduj ce dzia ania w tej wojnie rozegra y
si w po owie sierpnia 1920 r. Granica wschodnia Polski zosta a wytyczona
dopiero po zawarciu uk adu pokojowego w Rydze 18 marca 1921 r.
***
Mimo niezwykle trudnych warunków bytowych ludno ci, tocz cych si
dzia
wojennych, upadku gospodarki, pogarszaj cego si bezpiecze stwa
w miastach przez grasuj cych band cywilnych i wojskowych, harcerstwo w Rosji
i na Ukrainie nie zaprzesta o dzia ania. Rok szkolny 1918/1919 da sposobno
do unormowania wspó pracy dru yn harcerskich ze szko ami, zgodnie z wytycznymi przyj tymi w czasie III Zjazdu, odbytego w ko cu grudnia 1917 r.
w Kijowie. Harcerstwo w Rosji i na Ukrainie sk ada o si wówczas z 95 dru yn
skich z 5133 harcerzami, 64 dru yn
skich z 2717 harcerkami, oko o 250
osób pe ni o w nich funkcje instruktorskie107. Na prze omie lat 1918/1919 liczba
harcerzy zmniejszy a si ze wzgl du na powrót wielu harcerzy do kraju, czy
likwidacj niektórych o rodków harcerskich pod wp ywem wojennych ogranicze , a zw aszcza bolszewickiego terroru. Do Naczelnictwa w Kijowie oraz do
dru yn dociera o wiele wiadomo ci z Warszawy, budz c rado i nadziej na
odmian losu. Obj cie w adzy przez J. Pi sudskiego, przekazanej mu 11 listopada
1918 r. przez Rad Regencyjn , odbycie harcerskiego zjazdu na pocz tku tego
miesi ca w Lublinie, podj cie decyzji o otworzeniu ogólnopolskiego ZHP,
Naczelnictwo Harcerskie w Kijowie uczci o okoliczno ciowymi rozkazami do
podleg ych dru yn. Mimo trudno ci ich praca nie ustawa a, w Naczelnictwie
opracowano materia y dla Naczelnej Rady Harcerskiej w Warszawie. Z Kijowa
przes ano do Warszawy projekty statutu i regulaminów, m.in. dotycz ce starszych harcerzy i harcerstwa
skiego. Utrzymywano nadal czno z kilkudziesi cioma zast pami i dru ynami istniej cymi w miejscowo ciach po wschodniej
linii znieruchomia ego frontu. Zast pca naczelnika Zwi zku hm. Henryk Glass,
przewiduj c dalsze pogarszanie si warunków bytowych oraz komunikacji,
106
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podzieli harcerstwo na Ukrainie na kilka okr gów, nadaj c odpowiednie
pe nomocnictwa decyzyjne Tadeuszowi Sopo ce w Winnicy, Tadeuszowi
Mareszowi w Humaniu i Augustowi Raczkowskiemu w Charkowie. Od ko ca
stycznia 1919 r. nie by o ju w Kijowie S. Sedlaczka i hr. R. Bni skiego, którzy
udali si do Warszawy, na planowany krótki pobyt w sprawach reemigracyjnych.
Okaza si on jednak przyjazdem bez mo liwo ci powrotu. Ponowne zaj cie
Ukrainy cznie z Kijowem przez bolszewików przyspieszy o decyzje wielu
harcerzy o powrocie do Polski. Wielu dotkn y aresztowania, a nawet mier
z r k bolszewików czy band grasuj cych po wsiach i miastach. W tej sytuacji na
posiedzeniu Naczelnictwa Harcerskiego w Kijowie, odbytym 24 lipca 1919 r.,
zdecydowano o przeniesieniu go na teren Rzeczypospolitej, gdy w warunkach
wojny i terroru nie mog o ju spe nia roli kierowniczej nad wci liczn
organizacj , rozrzucon w wielu odleg ych od siebie miejscowo ciach108. Na
posiedzeniu Naczelnictwa Harcerskiego w Kijowie w sierpniu 1919 r. wydelegowano do NRH w Warszawie, na siedem przyznanych harcerstwu w Rosji i na
Ukrainie miejsc, S. Sedlaczka, R. Bni skiego, J. Grabowskiego, H. Glassa,
W. Nekrasza, N. Majewsk i J. Tynick 109. Do NZHP w Warszawie zwrócono si
z nast puj
pro : „nie mog c w danej chwili utrzymywa sta ego kontaktu
z ca ci terytorium dotychczas podlegaj cego wnosimy o utworzenie Wydzia u
Wschodniego przy Naczelnictwie ZHP, który by obj kierownictwo tamtejszej
organizacji do chwili, kiedy normalne funkcjonowanie w adz harcerskich
w Kijowie stanie si mo liwe”110.
W odpowiedzi na ten uzasadniony postulat, w dniu 30 pa dziernika
1919 r. Naczelnictwo Zwi zku utworzy o przy ZHP Wydzia Wschodni,
z zadaniem przej cia dotychczasowych funkcji Naczelnictwa Harcerskiego
w Kijowie i opiekowania si organizacj harcersk jemu podleg ej111. Na
kierownika Wydzia u Wschodniego ZHP mianowany zosta Stanis aw Sielecki,
funkcj sekretarza pe ni Robert K. Daszkiewicz (obaj dzia ali poprzednio
w Naczelnictwie Harcerskim w Kijowie). Po Sieleckim wiosn 1920 r. funkcj t
obj przyby y z Kijowa H. Glass. W tym okresie (wiosn 1920 r.) Wydzia owi
Wschodniemu formalnie podlega y nast puj ce okr gi: 1) ucki z 15 dru ynami,
2) Winnicki – 11 dru yn, 3) Kijowski – dwie dru yny, 4) Huma ski – sze
dru yn, oraz samodzielne obwody: 1) Berdyczowski – cztery dru yny,
2) ytomierski – cztery dru yny. cznie w tych miejscowo ciach istnia o oko o
42 dru yn, z którymi utrzymywano w miar mo liwo ci kontakt korespondencyjny lub przez wys anników112. Zrealizowano liczne wyjazdy instruktorów
Wydzia u Wschodniego do rodowisk harcerskich, zw aszcza w okresie prze108
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mieszczania si Wojska Polskiego w kierunku wschodnim, cznie z zaj ciem
w kwietniu 1920 r. Kijowa. Organizowano prac w nowych rodowiskach,
wznawiano i podtrzymywano harcerstwo w innych, w których ju wcze niej taka
dzia alno by a prowadzona. Raporty przesy ano z Rosji i Ukrainy do Warszawy, natomiast w kierunku odwrotnym wysy ano okólniki, rozkazy, a zw aszcza
informacje o bie cej dzia alno ci metodycznej i organizacyjnej harcerstwa
w Polsce.
Informacje o dzia alno ci harcerstwa na Ukrainie i w Rosji przynosi a
polska prasa harcerska, zw aszcza „Harcerz” i „Harcmistrz”. Na przyk ad
w numerze pi tym z 1920 r. „Harcmistrza”, organie prasowym Naczelnictwa
ZHP w Warszawie pisano: „Trudne warunki pot guj hart, pobudzaj pomys owo , ci lej zespalaj z sob wytrwa ych pracowników. Ich do wiadczenia
i przygody b
zarazem kopalni najciekawszych opowie ci harcerskich /…/,
wie ci z Rusi wiadcz , e i w najci szych chwilach harcerze tam nie upadaj
na duchu, nie przestaj pracowa , cho tej swojej pracy ró nie musz – czasem
bardzo niespodziewane – szyldziki zewn trzne obmy la ”. Z kolei kieruj cy
Wydzia em Wschodnim hm. H. Glass w jednym z artyku ów pisa : „Staramy si
otoczy kresowe rodowiska opiek , da im troch materia u do pracy, a przede
wszystkim serca i zach ty”113.
Dru yny harcerskie na Ukrainie w maju 1920 r. odwiedzi wys annik
Wydzia u Wschodniego Robert K. Daszkiewicz, wykorzystuj c dost p do
terenów zaj tych przez Wojsko Polskie. Dotar m. in. do dru yn w Kowlu
i w Kijowie114. Obszerny raport do Warszawy przes Mieczys aw Wasilewski,
który zwizytowa dru yny harcerskie w Ostrogu, Zdo bunowie, Równem,
ytomierzu i Kowlu, oceniaj c pozytywnie ich dzia alno , mimo niekorzystnych warunków bytowych tamtejszej ludno ci. W kolejnym raporcie z 23 lipca
1920 r. pisa do Wydzia u Wschodniego w Warszawie: „Dnia 6 bm. by em
zmuszony zlikwidowa ca y Okr g ucki, z powodu zarz dzonej ewakuacji /…/,
zawiesi em prace przygotowawcze do kursu i ten e odwo em, równocze nie
wysy aj c wskazówki w sprawie ewakuacji archiwum dru yn, 1 lipca wyjechaem do Kowla. Ca e archiwum komendy Okr gu posiadam ze sob , które po
uporz dkowaniu z
Wydzia owi Wschodniemu. Poza tem posiadam u siebie
archiwum dru yn uckich /…/, co si za sta o ze rodowiskami: Ostróg,
Olewsk, W odzimierzec, W odzimierz Wo ski, dotychczas nie mam adnych
wiadomo ci, a skomunikowa si by o mi bardzo trudno. Na miejscu pozosta a
minimalna ilo harcerzy i to najm odsi”115.
W maju 1920 r. powsta a w Kowlu nowa dru yna harcerska, przyjmuj c
za patrona Bartosza G owackiego. Pismem z 4 maja tego roku jej komendant
S. Skorupski zwróci si do Wydzia u Wschodniego GKZHP w Warszawie
113
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o przyj cie dru yny do ZHP116. W zwi zku z sukcesami Wojska Polskiego na
Ukrainie, Wydzia Wschodni G ównej Kwatery ZHP wyda , zbyt optymistyczny
jak si okaza o, rozkaz z dnia 4 maja 1920 r. do dru yn harcerskich na kresach
i Ukrainie. Pisano w nim m. in.: „Nareszcie upragniona chwila oswobodzenia
spod jarzma katów bolszewickich nastaje. Nasze bohaterskie wojska nios Wam
wolno wprowadzaj c ad i porz dek zamiast anarchii i krwawego terroru.
Dusz jeste my z Wami, gdy witacie nasze zwyci skie sztandary z nie miertelnym i pot nym dzi Or em Bia ym. Rado Wasz przyjmujemy. Wiemy te
co cie przecierpieli – i dlatego w lad za wojskami piesz nasi kurierzy harcerscy wioz cy Wam wie ci, materia y do pracy, ksi ki. Pragniemy ze wszystkimi
gniazdami nawi za cis
czno i rozpocz siln prac w celu utrwalenia
wolno ci na Kresach i Ukrainie” 117.
Wkrótce nast pi jednak pospieszny odwrót Wojska Polskiego pod naporem Armii Czerwonej, wobec czego dru yny harcerskie musia y ponownie
przej do konspiracji lub zaniecha dzia alno ci. W kulminacyjnym okresie
powodzenia kampanii ukrai skiej Wydzia Wschodni nawi za kontakt (b
go
odnowi ) z harcerskimi dru ynami w miejscowo ciach uck, Kowel, W odzimierz Wo ski, Dubno, Sarny, Równe, Zdo bunowo, Krzemieniec, Zas aw,
Szepetówka, S awuta, Klewa , yty , Kamieniec Podolski, P oskirów, Stary
Konstantynów, Winnica, Kijów, ytomierz, Berdyczów, Bia a Cerkiew, Gniewa , Mohylów Podolski, Bar. Doliczono si
cznie oko o 40 dru yn (23
skich, 17
skich, jednej koedukacyjnej), skupiaj cych oko o 1250 harcerzy
i harcerek. Starsi z nich wzi li udzia razem z oddzia ami Wojska Polskiego
w walkach, np. w ytomierzu, Berdyczowie, Bia ej Cerkwi, P oskirowie. Nie
przewiduj c za amania si polskiej ofensywy, Wydzia Wschodni w kwietniu
1920 r. projektowa „przeniesienie punktu ci ko ci pracy na tereny pozafrontowe”118. Przez ca y ten trudny okres utrzymywa tak e kontakt z Naczeln
Komend Skautow na Syberii.
Na pocz tku stycznia 1921 r. odby o si pod przewodnictwem S. Sedlaczka zebranie maj ce na celu formaln likwidacj Naczelnictwa Harcerstwa
Polskiego w Pa stwie Rosyjskim z siedzib w Kijowie. W celu ostatecznego
za atwienie wynikaj cych z tej decyzji spraw finansowych i organizacyjnych,
wybrano komisj w sk adzie H. Glass, S. Sielecki i S. Basi ski, która w lutym
tego roku dope ni a wszystkich formalno ci119.
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***
Kontakty z harcerstwem polonijnym w innych krajach nie by y na pocz tku lat dwudziestych ub. w. jeszcze rozwini te, chocia o nich nie zapomniano. W czasie czwartego zjazdu Naczelnej Rady Harcerskiej, odbytego w styczniu
1920 r. w Warszawie, jej dzia acze w osobach T. Strumi o (przewodnicz cy),
S. Sedlaczka (kierownik G ównej Kwatery) i J. Grabowskiego (sekretarz)
przes ali „harcerzom w Ameryce pozdrowienia i zach
do pracy dla dobra
120
Rzeczypospolitej Polskiej i Harcerstwa Polskiego” . Zjazd pi ty NRH, odbyty
na prze omie pa dziernika i listopada 1920 r. w Warszawie, przyj uchwa
obliguj
Naczelnictwo ZHP do „utrzymania cis ej i sta ej czno ci ze
wszystkimi organizacjami polskimi typu skautingowego poza granicami Polski”121, która w latach nast pnych zosta a zrealizowana.
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Marek Szczerbi ski, Krzysztof Wasilewski
ROZDZIA III.
DZIA ALNO
HARCERSTWA W ZBIOROWO CIACH
POLONIJNYCH W LATACH 1919–1939
Dzia alno
harcerstwa poza krajem wspierana przez w adze ZHP
w Warszawie rozwin a si w pe ni w latach mi dzywojennych. Odzyskawszy
niepodleg
, pa stwo polskie zbudowa o i umocni o swoje struktury polityczne, gospodark , nauk i kultur . Nie rozwi za o jednak do ko ca lat mi dzywojennych ci ej emigracji Polaków i mniejszo ci narodowych poza granice
pa stwa w celach zarobkowych. Nad kolejnymi pokoleniami emigrantów
w krajach europejskich i zamorskich oraz przybywaj cymi corocznie kolejnymi
tysi cami wychod ców, w adze polskie, a tak e instytucje spo eczne stara y si
roztacza mo liwie wszechstronn opiek . Najistotniejsz rol w tym zakresie
pe ni y Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rada Organizacyjna Polaków
z Zagranicy, wiatowy Zwi zek Polaków z Zagranicy, a w dziele wspomagania
harcerstwa na obczy nie Naczelnictwo ZHP w Warszawie.
Pierwsze polskie instytucje polityczne, spe niaj ce funkcje dyplomatyczne, istnia y ju w latach 1914–1916. Nale y tu wymieni utworzony 16 sierpnia
1914 r. w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy (NKN), który obok celów
wojskowych realizowa tak e dzia alno dyplomatyczn . W Lozannie zacz a
dzia od 15 wrze nia 1915 r. Centralna Agencja Polska. Ró ni y si te instytucje co do kierunku politycznego, ale stara y si ze sob koegzystowa . Z kolei
w Lozannie powsta 15 sierpnia 1917 r. Komitet Narodowy Polski (KNP). We
wrze niu 1917 r. z woli cesarzy Niemiec i Austro-W gier, a wi c przywódców
pa stw okupuj cych Królestwo Polskie, powsta podporz dkowany im system
adz polskich z ony z Rady Regencyjnej i Rady Stanu. Pod koniec tego roku
Rada Regencyjna nawi za a wspó prac z KNP. Dzi ki dzia alno ci dyplomatycznej tych instytucji, sprawa polska zyska a rozg os w skali mi dzynarodowej1.
Dzia aj cy w Pary u KNP realizowa za akceptacj w adz francuskich
opiek konsularn nad obywatelami polskimi w tym kraju oraz rol w adzy
1
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zwierzchniej nad tworzon od lipca 1917 r. Armi Polsk we Francji. Umocni
ide niepodleg ci w ród Polonii ameryka skiej, która go ci a Romana Dmowskiego oraz Ignacego Paderewskiego, przyby ych w 1917 r. do Stanów Zjednoczonych. Odzyskiwanie niepodleg ci, które zacz o si 11 listopada 1918 r.,
wraz z przekazaniem przez Rad Regencyjn Józefowi Pi sudskiemu naczelnego
dowództwa nad armi , otworzy o przed polsk dyplomacj nowy okres. Po latach
uporczywych stara wybitnych przedstawicieli narodu o odzyskanie niepodleg oci oraz prac przygotowawczych do realizacji funkcji zewn trznych pa stwa,
przyszed czas na pe noprawne w czenie Polski w mi dzynarodowy system2.
Pierwszym resortem obudowuj cego si pa stwa by o Ministerstwo
Spraw Zagranicznych (MSZ). Natomiast pierwszym ministrem spraw zagranicznych – Leon Wasilewski, zaufany wspó pracownik marsza ka Józefa Pi sudskiego. W dwudziestoleciu mi dzywojennym MSZ przechodzi o kilkakrotnie zmiany
organizacyjne ze wzgl du na niezb dne doprecyzowanie jego celów oraz kwestie
kadrowe3. W ród zada , jakie spe nia o, uwzgl dniono tak e opiek nad Poloni
i Polakami na obczy nie. Strategi i plany w tym zakresie konstruowali pracownicy ministerstwa, korzystaj c cz sto z pomocy ró nych instytucji spo ecznych
i naukowych. Realizacja ich za granic nale a do obowi zków polskiej s by
dyplomatycznej i s by konsularnej. Jak pisz historycy dyplomacji „w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a tak e Brazyli , wielk rol odgrywa a
sprawa polskiego uchod stwa, licznej Polonii. Du o uwagi i miejsca w dzia alnoci MSZ po wi cano kontaktom z Poloni . Zacie nianiu jej wielorakich wi zów
z macierz , a z drugiej strony w sprawowaniu opieki nad licznym wychod stwem”4.
W latach 1918–1922 Polska toczy a walki o terytorium i granice, prowadzi a tak e rokowania mi dzynarodowe, realizowane przez polsk s
dyplomatyczn . Okres ten zamkn si ostatecznie w lipcu 1922 r.5. W tym czasie
odby a si reemigracja oko o 1,5 mln je ców, uchod ców, wysiedle ców
narodowo ci polskiej z ZSRR oraz oko o 100 tys. je ców narodowo ci polskiej
z armii niemieckiej i austriackiej. Dzia alno
ta wymaga a szczególnego
zaanga owania polskiej s by zagranicznej6.
Zako czenie tego procesu nie spowodowa o os abiaj cego wp ywu na
coroczn emigracj tysi cy Polaków za granic . W adze pa stwowe, akceptuj c
, wr cz uzna y, e emigracja zarobkowa Polaków mo e z agodzi lub nawet
rozwi za szereg problemów spo ecznych, a przede wszystkim zmniejszy
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nadwy
si y roboczej, której pa stwo nie by o wstanie zaradzi . cznie od
1919 r. do ko ca wiosny 1939 r. sta a emigracja zarobkowa z Polski osi gn a
liczb oko o miliona osób. Emigrowa y z Polski osoby nale ce do mniejszo ci
narodowych ( ydzi, Ukrai cy, Bia orusini, Niemcy), kieruj c si docelowo
przewa nie poza Europ . Natomiast emigranci narodowo ci polskiej wyje ali
przewa nie do Francji, rzadziej do Belgii, jeszcze rzadziej do innych krajów.
Dzi ki dop ywowi nowych imigrantów, zwi ksza y si zbiorowo ci polonijne we
Francji, Belgii, Argentynie i Kanadzie. Pewne znaczenie mia a tak e sezonowa
emigracja zarobkowa Polaków do Niemiec, otwy i Estonii7.
adze polskie zak ada y, e zbiorowo ci polonijne przedwojenne
i powojenne nie zostan wch oni te przez ludno
miejscow , zachowuj c
narodow to samo . Dzi ki temu b
mog y – jak uwa ano – umacnia swoj
pozycj w krajach osiedlenia, wspieraj c w przysz ci Polsk politycznie
i ekonomicznie8.
Problemy prawno-organizacyjne corocznej emigracji zarobkowej, a tak e
roztoczenie opieki nad zbiorowo ciami polonijnymi, próbowa y rozwi za
adze pa stwowe, ko cio y ró nych wyzna , wiele instytucji spo ecznych9.
Kompetencje formalne do realizacji spraw zwi zanych z emigracj do
1932 r. posiada y trzy resorty: Ministerstwo Pracy i Opieki Spo ecznej (MPiOS),
MSZ oraz MWRiOP. Ustali o je rozporz dzenie o emigracji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 pa dziernika 1927 r.10. Zgodnie z przyj tym w nim
rozwi zaniem, ca okszta t spraw dotycz cych organizacji i polityki emigracyjnej
przydzielono MPiOS. W gestii MSZ pozosta a opieka nad emigrantami i obywatelami polskimi na obczy nie. W zakresie problemów wyznaniowych, szkolnictwa polonijnego i kultury kompetencje posiada o MWRiOP w porozumieniu
z MSZ11.
W pierwszej po owie lat mi dzywojennych rol koordynuj
w polityce
emigracyjnej spe nia o MPiOS. Swoje zadania realizowa o za po rednictwem
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Urz du Emigracyjnego (UE). Powo any rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia
22 kwietnia 1920 r. 12, otrzyma nast puj ce zadania:
przygotowanie ustaw i rozporz dze w sprawach podlegaj cych
kompetencji UE,
przygotowanie, przy udziale MSZ, konwencji emigracyjnych i innych
uk adów mi dzynarodowych, dotycz cych emigracji i reemigracji,
wspomaganie stowarzysze i instytucji spo ecznych w kraju i za granic , których cele dotyczy y niesienia pomocy i sprawowania opieki
nad emigrantami i zbiorowo ciami polonijnymi.
Organem doradczym i opiniodawczym dla UE by a Pa stwowa Rada
Emigracyjna (PRE), powo ana rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia
9 czerwca 1921 r.13. Do jej zada nale o m.in. opracowania opinii, na wniosek
UE, w sprawach dotycz cych polityki emigracyjnej.
Problemy emigracji by y tak e obecne w dzia alno ci MSZ, bowiem
splata y si one z zagadnieniami polityki mi dzynarodowej. Placówki zagraniczne podleg e temu resortowi sprawowa y bezpo redni opiek nad obywatelami
polskimi przebywaj cymi poza krajem. Statut MSZ z dnia 2 lipca 1924 r.
okre li , e sprawy emigracji oraz udzielanie zapomóg emigrantom podlega y
Wydzia owi Administracyjnemu MSZ14. W realizacji polityki emigracyjnej do
zada MSZ nale o wspieranie dzia alno ci instytucji i stowarzysze maj cych
na celu opiek nad Poloni i Polakami przebywaj cymi na obczy nie. Wykonywa o je poprzez placówki dyplomatyczne, konsulaty, radców emigracyjnych,
attaché do spraw emigracji. Funkcje i obowi zki konsulów zosta y okre lone
w ustawie z dnia 14 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i czynno ciach
konsulów15.
W maju 1920 r. decyzj wspóln MSZ i MPiOS utworzono stanowisko
attaché do spraw uchod ców, usytuowane przy polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych w krajach o licznych polskich zbiorowo ciach, cz sto
zwi kszaj cych si przez coroczn imigracj . Po pewnym czasie dokonano
korekty nazwy tego stanowiska na stanowisko attaché emigracyjnego. W roku
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Dz. U. RP 1920, nr 108, poz. 707; E. Janowska, Emigracja zarobkowa…, op. cit., s. 107–109;
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1921 zatrudnia y ich placówki konsularne w Wiedniu, Pary u, Montrealu,
Berlinie i w Nowym Jorku 16.
Do obowi zków konsulów nale o zbieranie informacji o problemach
emigracyjnych i polonijnych, które wykorzystywali do sporz dzania szczegó owych raportów przesy anych do centrali w Warszawie. Wspó pracowali w tym
zakresie z radcami emigracyjnymi, do obowi zków których nale y zadania
doradcze oraz informacyjne. Radcy emigracyjni zostali przydzieleni do placówek
dyplomatycznych w Pary u, Berlinie, Buenos Aires i Rio de Janeiro. Polscy
konsulowie urz duj cy w tych krajach praktycznie zostali podporz dkowani
przedstawicielom UE17.
Kompetencje konsulów i radców emigracyjnych by y zró nicowane
w ten sposób, e do pierwszych nale a opieka nad polskimi imigrantami,
natomiast radcy zajmowali si zagadnieniami o charakterze prognostycznym
i strategicznym.
Polskie placówki za granic dzieli y si na dwa piony. Pion pierwszy
tworzy y poselstwa i ambasady, natomiast drugi konsulaty, wspó pracuj ce ze
sob . Obowi zywa a je zasada, i konsulaty przesy y raporty do poselstwa czy
ambasady, a one z kolei wykorzystywa y je do sporz dzenia raportów zbiorczych, przesy anych nast pnie do MSZ. W pewnym sensie konsulaty uzupe nia y
dzia alno placówek pierwszej kategorii przez zajmowanie si przede wszystkim polskimi imigrantami18. W 1924 r. Polska utrzymywa a sie 70 konsulatów
zawodowych oraz 25 konsulatów honorowych. Liczba ta w kolejnych latach
wzros a do 86 konsulatów zawodowych i 40 honorowych19.
Pod koniec 1922 r. utworzono z inicjatywy MSZ Rad Opieki Kulturalnej (ROK), w sk ad której weszli przedstawiciele MSZ, MPiOS, MWRiOP,
Ministerstwa Skarbu, Zwi zku Obrony Kresów Zachodnich (ZOKZ) i Towarzystwa Opieki Kulturalnej nad Polakami Zamieszka ymi Zagranic im. A. Mickiewicza. G ównym jej celem by a realizacja zada w zakresie wspomagania
stowarzysze polonijnych, z udzia em stowarzysze spo ecznych krajowych,
dzia aj cych na rzecz Polonii20. We wrze niu 1923 r. w miejsce ROK zosta a
powo ana z inicjatywy MWRiOP Mi dzyministerialna Komisja Opieki Kulturalnej nad Polakami Zagranic , jako organ opiniodawczy. Kierowa ni dyrektor
Departamentu Konsularnego MSZ (DK MSZ). W 1925 r. utworzony zosta
Referat Szkolnictwa Polskiego Zagranic w MWRiOP. W stosunku do Mi dzyministerialnej Komisji pe ni on funkcj sekretariatu wykonawczego. Mi dzyministerialna Komisja – jak pisze E. Ko odziej – „w latach 1925–1930 sta a si
16
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20
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w istocie koordynatorem wspó pracy urz dów i organizacji [spo ecznych – aut.
aut.] w Polsce z Poloni ”21.
Systematyczna pomoc dla szkolnictwa polonijnego wymaga a pilnych
dzia
w wielu krajach. Szczególnie jednak w Niemczech i we Francji ze
wzgl du na liczne zbiorowo ci polonijne, w tym pierwszym kraju tak e ze
wzgl du na germanizacj . Konwencja w sprawie szkolnictwa polonijnego we
Francji podpisana zosta a przez w adze obu krajów w terminie pó niejszym ni
konwencja emigracyjna zawarta we wrze niu 1919 r. Dzi ki zabiegom podj tym
przez radc emigracyjnego przy Poselstwie Polskim w Pary u, francuskie
Ministerstwo O wiecenia Publicznego wyrazi o w 1921 r. zgod na realizacj
kursów j zyka polskiego dla polskiej m odzie y imigracyjnej po lekcjach
w szko ach francuskich. Nie stanowi o to docelowo korzystnego rozwi zania.
O sprawie przypomniano ju w 1923 r. w trakcie nowej tury rozmów na temat
aktualizacji konwencji emigracyjnej. W podpisanej 17 kwietnia 1924 r. konwencji, strona francuska zgodzi a si na realizacj obowi zku szkolnego dzieci
polskich imigrantów. Ponadto, dzi ki przychylno ci Centralnego Komitetu
Kopal Francuskich, g ównego pracodawcy polskich imigrantów, uzyskano
zapewnienie, e dzieciom polskich górników umo liwi si nauk j zyka polskiego, historii i geografii polskiej w przypadku, gdy w danej miejscowo ci przekroczona zostanie liczba 65 dzieci22.
Wypracowuj c zasady polityki emigracyjnej, MSZ zwraca o szczególn
uwag na sprawy kulturalno-wychowawcze i opieku cze. Na problemy polityczne zacz to zwraca szczególn uwag dopiero po zamachu majowym dokonanym przez Pi sudskiego w maju 1926 r.
Na pocz tku 1925 r. MSZ zwróci o si do podleg ych mu placówek dyplomatycznych i konsularnych z zapytaniem o sugestie co do przysz ego systemu
dzia alno ci kulturalnej w ród Polonii. Raporty, jakie nadsy ano do MSZ,
charakteryzowa y si podobie stwem tre ci i wniosków. Wi kszo konsulów
uwa a, e polskim imigrantom nale y pomaga we wszystkich poczynaniach
kulturalno-o wiatowych, jednak w pierwszym rz dzie postulowali wspiera
istniej ce ju stowarzyszenia. Wymieniano wi c, jako zas uguj ce na preferencje
zwi zki kombatanckie, gimnastyczne (Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokó ”), stowarzyszenia i kluby sportowe oraz harcerstwo. Z regu y konsulowie
charakteryzowali stan zorganizowania Polonii na terenie podleg ym ich placówce. Dzi ki temu MSZ mog o zbudowa w miar kompletn diagnoz struktur
organizacyjnych zbiorowo ci polonijnych w poszczególnych krajach. Na tej
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podstawie okre li o potrzeby i priorytety z uwzgl dnieniem lokalnych warunków23, które by y zró nicowane.
Partnerów do tej z onej akcji MSZ oczekiwa o w ród takich stowarzysze spo ecznych, jak ZOKZ, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTK),
Zwi zek Polskich Towarzystw Gimnastycznych „Sokó ” (ZPTG „Sokó ”),
Zwi zek Harcerstwa Polskiego, Zwi zek Strzelecki (ZS) czy Zwi zek Polskich
Zwi zków Sportowych (ZPZS) oraz innych. Stowarzyszenia te podj y zró nicowan , lecz efektywn i po yteczn wspó prac z MSZ. Ono z kolei zobowi zao podleg e mu placówki za granic do nawi zania kontaktów przez stowarzyszenia polonijne ze stowarzyszeniami krajowymi, w zale no ci od zbie no ci
programu ich dzia ania. Poprzez okólniki i instrukcje MSZ mobilizowa o
konsulaty do wdro enia akcji kulturalno-o wiatowej i sportowej w ród Polonii,
przesy aj c z czasem coraz bardziej szczegó owe wytyczne.
W 1932 r. nast pi a zmiana w uprawnieniach instytucji rz dowych odnonie realizacji polityki emigracyjnej. Zosta a ona dokonana za spraw Rozporz dzenia Prezydenta RP z dnia 21 czerwca 1932 r. „o przekazaniu zakresu dzia
w sprawach emigracyjnych Ministrowi Spraw Zagranicznych i o zniesieniu
Urz du Emigracyjnego”24. W po owie tego roku utworzona zosta a Mi dzyministerialna Komisja Emigracyjna, do której weszli przedstawiciele MSZ, MPiOP,
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, Ministerstwa Skarbu i Ministerstwa
Spraw Wewn trznych. Rol wiod
pe ni w niej przedstawiciel MSZ, co
okre li regulamin j konstytuuj cy. Mi dzyministerialna komisja by a – jak
pisze E. Ko odziej – „nie tylko platform wymiany pogl dów miedzy resortami
zainteresowanymi problemami emigracyjnymi, ale posiada a prawo dysponowania powa nymi kredytami z Funduszu Emigracyjnego oraz z innych róde ”25.
W strukturze MSZ utworzono Wydzia Polityki Emigracyjnej i Wydzia
Polaków Zagranic , podleg e Departamentowi Konsularnemu. Wydzia Polaków
Zagranic spe nia rol wykonawcz , realizowa wytyczne rz du w zakresie
polityki emigracyjnej. Za po rednictwem s by dyplomatycznej i s by
konsularnej MSZ chroni o uprawnienia socjalne i spo eczne obywateli polskich
za granic , koordynowa o wszystkie dziedziny oddzia ywania na zbiorowo ci
polonijne, troszcz c si m.in. o upowszechnienie w ród nich harcerstwa26.
Zmiany strukturalne nale y oceni pozytywnie ze wzgl du na wykonawcz skuteczno dzia . Potwierdzaj t opini historycy dyplomacji, pisz c, i
„przyk adowo mo na odnotowa , e pocz wszy od 1932 r. MSZ skoncentrowa o
w swoich r kach ca okszta t zagadnie Polaków za granic i to zarówno
23
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w dziedzinie spo ecznej, jak i kulturalnej. Decyzj wypracowan w Prezydium
Rady Ministrów zlikwidowano w 1931 r. Urz d Emigracyjny, którego zadania
w ca ci przej Wydzia Emigracyjny Departamentu Konsularnego MSZ.
Nast pi o zwi kszenie rodków na opiek nad emigrantami, stworzenie funduszu
pomocy bezrobotnym Polakom we Francji i Belgii, zwi kszenie wydatków na
akcj kulturalno-o wiatow w ród m odzie y polonijnej itp. Z bud etu MSZ
utrzymywano polskie gimnazja w Opolu, Kwidzyniu, Harbinie i in.”27.
Polityce emigracyjnej wiele uwagi po wi ca dyrektor Departamentu
Konsularnego, oddelegowany z wojska kapitan Wiktor Tomir Drymmer. Pogl dy
jego mo na scharakteryzowa jako propa stwowe i propolskie. Jego decyzje
powodowa y w ród podw adnych czasem kontrowersje czy s owa krytyki, ale
mia tak e zwolenników doceniaj cych jego oddanie pracy. Oto wybrany
fragment z jego przemówienia, wyg oszonego w kwietniu 1935 r. do s uchaczy
kursu dla urz dników s by zagranicznej: „punktem wyj cia dla polityki
emigracyjnej MSZ jest zagadnienie populacyjne oraz warunki gospodarcze
i rolnicze Rzeczypospolitej. Polska jest krajem emigracyjnym i pa stwo nasze
stoi przed konieczno ci emigracji”. Przyzna zarazem, e emigracja nie rozwi e problemu populacyjnego i braku miejsc pracy, dalej mówi c: „zawsze b
nadwy ki ludno ci bez pracy, gdyby emigracja mia a rozwi za problem
populacyjny, to musia oby emigrowa poza granice kraju oko o 400 tys. ludzi
rocznie”28.
W realizacji polityki emigracyjnej rz du Drugiej Rzeczypospolitej wobec
zbiorowo ci polonijnych uczestniczy a Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy, utworzona w lipcu 1929 r. W po owie 1934 r. zosta a ona przekszta cona
w wiatowy Zwi zek Polaków z Zagranicy ( wiatpol). MSZ d
o do rozszerzenia oddzia ywania Rady Organizacyjnej, a nast pnie wiatpolu, na jak
najwi ksz liczb stowarzysze polonijnych w poszczególnych krajach. Nie
zaakceptowa a tego stanowiska w adz polskich Polonia ameryka ska, w przeciwie stwie do stowarzysze polonijnych w wielu innych krajach 29.
W okólniku z 18 kwietnia 1934 r. MSZ przedstawi o projekt wzmocnienia skupisk i ich przywi zania do macierzy poprzez otoczenia opiek przede
wszystkim m odzie urodzona na obczy nie. We wspomnianym okólniku
czytamy: „Dopiero w szeregach m odzie y powsta mog starannie przez nas
wychowani i przygotowani dzia acze, zdolni w przysz ci do obj cia skutecznego przewodnictwa nad skonsolidowanym spo ecze stwem. Na ruchu w ród
odzie y zatem nale y opiera program wychowania narodowego w odniesieniu do Polonii zagranicznej. Ruch ten musi by zaplanowany z góry na lata, by
27
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wyda w ko cowym rezultacie na ka dym terenie zagranicznym przywódców
spo ecze stwa o typie dwojakim: dzia acza – robotnika i dzia acza – inteligenta.
O ile zatem w stosunku do starego pokolenia nie pozosta o przewa nie nic
innego do zdzia ania, jak stosowa polityk przetrwania i podtrzymywania
ustalonego ju ci enia do kraju ojczystego, o tyle wobec m odzie y nale y
prowadzi najsilniejsz akcj , zmierzaj
do kultywowania w niej warto ci
polskich i przywi zania do kraju pochodzenia narodowego”30. MSZ okre li o
nast puj ce priorytety w oddzia ywaniu na m odzie polonijn :
„skoordynowana dzia alno organizacyjna z o wiat pozaszkoln ,
szko a winna realizowa cele kszta ce oraz wychowawcze ze
szczególnym uwzgl dnieniem ruchu zuchowego (dzieci od lat 7 do
11) i harcerskiego (m odzie od 11 do 16),
tak zorganizowana szko a winna przygotowa dzia aczy dla organizacji m odzie y starszej, której uczestnictwo w ruchu strzeleckim, sokolim, starszym harcerstwie, w klubach sportowych, towarzystwach
piewaczych czy teatralnych MZS widzia oby za w ciwe”31.
Z analizy zachowanych dokumentów – zw aszcza pism i raportów autorstwa urz dników MSZ, szefów placówek dyplomatycznych, dzia aczy wiatpolu,
Naczelnictwa ZHP w Warszawie – wynika, e MSZ-owi zale o szczególnie na
upowszechnieniu w ród Polonii ruchu harcerskiego. Kierowanych w porozumieniu z MWRiOP nauczycieli do pracy w szkolnictwie polonijnym we Francji
zobowi zano do opieki nad wskazan dru yn harcersk , powierzano im funkcj
instruktorsk lub przydzielano do pracy w Kole Przyjació Harcerstwa. W 1936 r.
pracowa o we Francji (liczb imigrantów zarobkowych szacowano wówczas na
ok. 450 tys.) o miu instruktorów harcerskich, opiekuj cych si dru ynami w
Pary u, Lille, Lyonie, Strasburgu i Tuluzie. Wydatki na ZHPwF ponoszone co
miesi c przez MSZ osi gn y w drugiej po owie lat trzydziestych XX w. kwot
16,5 tys. franków.
Zainicjowanie akcji harcerskiej w ród Polaków na obczy nie nast pi o
w grudniu 1922 r. Miesi c wcze niej odby o si zebranie wspólpracowników
Dzia u Zagranicznego ZHP, podczas którego podj to decyzj o skierowaniu do
nowoutworzonego MSZ pro by dotycz cej upowszechnienia harcerstwa w ród
Polonii. Pro
dzia aczy harcerskich MSZ przyj o i niezw ocznie wdro o
poprzez intencyjne pismo wys ane do wszystkich 24 poselstw RP. Zobligowa o
w nim kierowników placówek dyplomatycznych do uwzgl dnienia harcerstwa
w oddzia ywaniu na skupiska polonijne32. Szefowie polskich placówek nades ali
wkrótce do MSZ mniej lub bardziej szczegó owe raporty. Jako jedno z ciekawszych, przytoczmy fragment raportu pos a RP w otwie, który pisa : „W odpo30
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wiedzi na pismo w sprawie harcerstwa mog donie , e ju od d szego czasu
robi em starania w celu stworzenia tu organizacji harcerskiej, co mi si uda o
przy pomocy instruktora sprowadzonego z kraju. W chwili dzisiejszej istnieje tu
organizacja sk adaj ca si z kilku dru yn. Sprawozdanie o tem pos em
w swoim czasie. /…/ Organizacja otrzymuje od Poselstwa zasi ek na utrzymanie
instruktora i na kupno przyrz dów /…/”33. Kierownicy niektórych placówek
dyplomatycznych wykazali w asn inicjatyw w sprawie harcerstwa jeszcze
wcze niej ni uczyni o to MSZ34. Po zmianach wprowadzonych w strukturze
MSZ w latach 1926 i 1928 sprawy harcerstwa polonijnego nadzorowa niezmiennie Departament Konsularny35.
Podczas II Zjazdu Polaków z Zagranicy i Wolnego Miasta Gda ska, który odby si w sierpniu 1934 r., powo uj c wiatowy Zwi zek Polaków
z Zagranicy, zorganizowano tak e I Zlot M odzie y Polskiej z Zagranicy. W dniu
7 sierpnia odby a si konferencja z udzia em delegatów z poszczególnych krajów
imigracyjnych, na której postanowiono powo Tymczasowy Komitet do Spraw
odzie y przy wiatowym Zwi zku Polaków z Zagranicy. Planowano utworzy analogiczne komitety m odzie y polonijnej w poszczególnych krajach
imigracyjnych. Okólnikiem z dnia 23 listopada 1934 r. dyrektor Departamentu
Konsularnego W. T. Drymmer zobowi za kierowników wszystkich placówek
zagranicznych do tworzenia polonijnych naczelnych organizacji m odzie owych.
O ich strukturze, sk adzie i formie Drymmer nie przes dza , dopuszczaj c ró ne
rozwi zania zale nie od lokalnych warunków i tradycji. Bardziej interesowa go
szybki etap realizacji zadania, albowiem jak stwierdzi w okólniku: „W zwi zku
z projektowanym w lipcu 1935 r. II Zlotem M odzie y Polskiej z Zagranicy
i Zjazdem Delegatów M odzie y Polskiej z poszczególnych krajów, sprawa
tworzenia naczelnych organizacji M odzie y Polskiej na terenach zagranicznych
nabiera cech pilnej aktualno ci. Te bowiem naczelne organizacje b
wyzna36
cza delegatów na wspomniany zjazd delegatów” .
Wed ug historyka polskiej s by konsularnej najwi kszy wp yw na organizacj m odzie y polonijnej uzyska y konsulaty RP w Niemczech, Francji
i Rumunii. Potwierdzaj to zw aszcza referaty urz dników s by konsularnej
wyg aszane podczas odbywanych co pewien czas zjazdów konsularnych37.
Mo na t ocen poprze przyk adem konferencji konsularnej odbytej 26 maja
1936 r. w Berlinie na temat pracy w ród mniejszo ci polskiej w Niemczech.
Stwierdzono podczas obrad, i „Podstaw organizacyjn dzieci i m odzie y do
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lat 16–18 winno by harcerstwo (zast py zuchów, harcerzy, m odzie y starszoharcerskiej)”38.
Pracownicy polskiej s by konsularnej, wed ug jej historyka, bardzo
ch tnie i efektywnie wspomagali polonijne dru yny i zast py harcerskie. Inicjowali zak adanie dru yn, pozyskiwali dla nich sprz t i fachow literatur , zabiegali o pomoc finansow z Warszawy. Kierownicy placówek dyplomatycznych,
konsularnych oraz pracownicy Departamentu Konsularnego MSZ utrzymywali
sta wspó prac z Dzia em Zagranicznym Naczelnictwa ZHP w Warszawie.
Kieruj cy nim hm. Henryk Kapiszewski, niezale nie od systematycznej wspó pracy ze wspomnianym departamentem MSZ, nawi za osobiste kontakty
z polskimi konsulami w trakcie wizytowania harcerzy polonijnych w ró nych
krajach imigracyjnych39. Polska s ba konsularna wspomaga a harcerzy
polonijnych w Niemczech, we Francji, w Holandii, Rumunii, na otwie
i w USA. Spe ni a ona wa
rol , wspieraj c harcerstwo polonijne tak e
w krajach o mniejszej liczebno ci Polonii, jak w Danii, na W grzech czy
w Mand urii. Z inicjatywy konsulów za one zosta o harcerstwo w ród Polaków w Nadrenii i Westfalii40.
Okólnikiem z dnia 21 lutego 1935 r. MSZ podporz dkowa o wszystkie
sprawy dotycz ce harcerstwa polonijnego Departamentowi Konsularnemu. Nie
ulega w tpliwo ci, e u podstaw tej decyzji leg y przygotowania do Jubileuszowego Zlotu ZHP planowanego do odbycia w lipcu 1935 r. w Spale. MSZ
zamierza o zorganizowa przy tej okazji II Zlot M odzie y Polskiej z Zagranicy.
Akcj t zleci o wiatpolowi, natomiast wszystkie placówki dyplomatyczne
i konsularne zobowi za o do nadzoru nad sk adem delegacji harcerstwa polonijnego i cz onków innych stowarzysze m odzie owych41.
Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego odby si w Spale w zaplanowanym terminie. Wzi o w nim udzia , obok harcerzy krajowych, 1219 harcerek
i harcerzy polonijnych z 16 krajów imigracyjnych, co mo na uzna za sukces. Na
zlot harcerski do Spa y przybyli tak e uczestnicy II Zlotu M odzie y Polonii
z Zagranicy, który odby si wcze niej w Warszawie. Kierownik Dzia u Zagranicznego Naczelnictwa ZHP hm. Henryk Kapiszewski stwierdzi m.in., i „fakt
przybycia Zlotu M odzie y do Spa y, dla harcerstwa polskiego z zagranicy by
jasnym i zrozumia ym dowodem, e uchwa a Rady Organizacyjnej Polaków
z Zagranicy o uznaniu harcerstwa za najwa niejsz organizacj nie tylko istnieje
na papierze, ale jest w pe ni realizowana. ZHP zdaje sobie doskonale spraw , e
harcerstwo zagraniczne jest tylko jednym cz onem w ca ci, jak stanowi
38
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Opracowali Henryk Cha upczak i Edward Ko odziej, Lublin 1999, s. 312.
W. Skóra, S ba konsularna…, op. cit., s. 497.
Tam e, s. 497–500.
AAN, Konsulat Generalny RP w Londynie, sygn. 57, k 27; W. Skóra,
ba konsularna…,
op. cit., s. 495–496.

71

odzie polska z zagranicy. Mo e harcerstwo jest najliczniejsz dzi cz ci
zorganizowanej m odzie y polonijnej, mo e jest jej cz ci najwa niejsz , ale
zawsze stoimy na stanowisku, i m odzie polska z zagranicy stanowi jedn
ca
i harcerstwu krajowemu nie mog by oboj tne sprawy dotycz ce ca oci”42. Z kolei dyrektor Departamentu Konsularnego Wiktor T. Drymmer
w okólniku do polskich przedstawicielstw za granic m.in. stwierdzi , i „Ministerstwo zawsze b dzie przywi zywa o jak najwi ksz uwag do Zlotów M odzie y, odbywanych w Polsce, jako do zewn trznych manifestacji narodowych
odzie y polskiej z zagranicy, wykorzystuj cych jej czno z krajem oraz
ugruntowuj cych w niej poczucie obowi zku systematycznego odwiedzania
kraju”43.
c do tak zwanej konsolidacji emigracji polskiej, czyli integracji jej
stowarzysze (tak e organizacji m odzie owych), MSZ kierowa o si przede
wszystkim obaw o rezultaty post puj cej asymilacji. Aby j opó nia , stowarzyszenia polonijne powinny utrzymywa cis e zwi zki z krajem pochodzenia,
wcze niej jednak same si jednocz c. Nie by o to w praktyce mo liwe, ze
wzgl du na rozdrobnienie organizacji i polityczne zró nicowanie ich dzia aczy,
od orientacji prawicowej po socjalistyczn . Tym bardziej, e d c do jedno ci
i konsolidacji, MSZ – a tym samym polskie placówki zagraniczne – nie wszystkie stowarzyszenia polonijne traktowa y podobnie. T jaskraw niesprawiedliwo
wielokrotnie krytykowali cz onkowie ró nych stowarzysze podczas
zjazdów, zlotów, walnych zebra . Na przyk ad uczestnicy zjazdu Rady Zwi zku
Soko ów Polskich we Francji, odbytego w listopadzie 1935 r., skierowali petycj
„do naczelnej w adzy w kraju o równ opiek nad wszystkimi organizacjami
wychowania fizycznego. Nie chcemy wi cej tar ani przewagi wp ywów, ani
rywalizacji w przeci ganiu cz onków. Chcemy aby s owa, strzelec, harcerz by y
równoznaczne ze s owem Polak”.44
Wspieranie przez MSZ dzia alno ci stowarzysze polonijnych wymaga o
sporych rodków finansowych. Przyk adowo, na cele sportowe MSZ przekazywa o wiatpolowi 34 tys. z . miesi cznie. W tym samym 1934 r. miesi czny
bud et na cele kulturalno-o wiatowe w ród Polonii wynosi 200 tys. z . Jak pisze
w opublikowanych wspomnieniach S. Schimitzek, w latach 1933–1939 dyrektor
Departamentu Administracyjnego MSZ, przy wydatkach resortu, „a zarazem
wprowadzonych w tych latach oszcz dno ciach mogli my bez podwy szenia
globalnej sumy bud etu uwzgl dni wszystkie wnioski Departamentu Konsularnego o zwi kszenie dotacji na opiek nad Polakami za granic ”45. Niezale nie od
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sta ego subwencjonowania stowarzysze polonijnych za po rednictwem wiatpolu, MSZ wielokrotnie przekazywa o dotacje okre lonym stowarzyszeniom
sportowym czy harcerskim na cele dora ne, jak kursy czy imprezy sportowe.
W drugiej po owie sierpnia 1934 r., po zako czeniu II Zjazdu Polaków z Zagranicy, MSZ zorganizowa o w Pomiechówku kurs harcerski dla nauczycieli szkó
polonijnych, który sfinansowa o. Podobne kursy odby y si w latach nast pnych,
obj to nimi tak e pracowników s by konsularnej46.
Problemy emigracji i Polonii podejmowano wielokrotnie na posiedzeniach Sejmu i Senatu RP. Omawiano warunki ycia i pracy robotników polskich
na obczy nie, krytykowano cz sto w adze za ma o efektywn opiek nad nimi47.
Podczas obrad sejmowej komisji bud etowej odbytej w styczniu 1936 r., minister
Józef Beck mówi o wydatkach na rzecz emigracji i Polonii. Scharakteryzowa
rol polskich placówek zagranicznych w zakresie obrony interesów obywateli
polskich na obczy nie poprzez sprawowanie opieki prawnej, ekonomicznej,
spo ecznej i kulturalnej. Stwierdzi , i poza „ rodkami jakie Ministerstwo na te
cele
o, wzrastaj ce potrzeby emigracji polskiej w dziedzinie kulturalnej
niezawodnie zaspokajane bezpo rednim wysi kiem spo ecze stwa, uczestnicz cym w powo anych w tym celu przez same spo ecze stwo organizacjach
kulturalno-spo ecznych”48.
Mimo pogarszaj cej si sytuacji mi dzynarodowej w przededniu wybuchu drugiej wojny wiatowej, rozwi zywanie bie cych problemów emigracji
w polityce rz du RP nie przesuni to na plan dalszy. Na pocz tku 1939 r. podczas
debat bud etowych w komisjach rz dowych i sejmowych omawiano tak e
problemy polonijne. Senator Tadeusz Katelbach w swym przemówieniu obszernie scharakteryzowa po enie Polonii, a w podsumowaniu stwierdzi , e „osiem
i pó miliona Polaków za granic to aktywna si a narodu polskiego, to element
jego rozwoju”49.
Przekazany wiatpolowi przez MSZ o rodek na Groniku k. Zakopanego
stanowi centrum kszta cenia kadr polonijnych „do s by w imi wielko ci
Narodu Polskiego”50. T tni on yciem zarówno w miesi cach zimowych jak te
miesi cach letnich 1939 r. Na obczy nie odby o si szereg imprez sportowych,
kursów o ró nych celach i obozów harcerskich.
Polska by a przez ca y okres mi dzywojenny krajem emigracyjnym
i problem emigracji musia si rzeczy absorbowa w adze i szerokie kr gi
spo ecze stwa. W jednym z wydawnictw dla emigrantów pisano: „Spo ecze stwo zrozumia o, e sprawa wychod cza, sprawa dzi przesz o sze ciu milionów
46
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Polaków, zamieszka ych poza granicami kraju, jest to proces dziejowy,
w ca okszta cie stosunków domagaj cy si bacznej uwagi. Na w druj
za
chlebem rzesz zacz to spogl da
yczliwymi oczyma, zacz to pojmowa
twardy mus, który gna ludzi z domowych ognisk i zagród w daleki wiat za
zdobywaniem nowych warsztatów pracy”51. W tym samym artykule sformu owano nast puj cy postulat: „Obywatel Polski ruszaj cy w wiat za chlebem,
musi mie pewno , e za nim stoi mocne zwarte w sobie wiadomo ci spo ecze stwo, które nie wypu ci go ze swojej opieki na adnej, cho by najdalej
oddalonej od Ojczyzny placówce. Nie mo e wychod ca czu si odci tym od
pnia ojczystego, bezdziejowym tworem”52.
Z tak rozumianego zadania wynikaj cego z problemu emigracji, powstaa z biegiem czasu dosy sprawna infrastruktura realizuj ca polityk w tej
dziedzinie. Sk ada y si na ni instytucje pa stwowe oraz stowarzyszenia
spo eczne, maj ce na uwadze wspólne cele, realizuj ce bie ce zagadnienia
szczegó owe. Z instytucjami pa stwowymi, tj. UE, MPiOS, MSZ, polsk s
dyplomatyczn i konsularn , którym podlega y zadania w dziedzinie polityki
emigracyjnej z opiek nad Poloni w cznie, wspó dzia o szereg stowarzysze
spo ecznych dzia aj cych na ró
skal . Nale y do nich: Polskie Towarzystwo
Emigracyjne (PTE), Towarzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami Zamieszkaymi Zagranic im. Adama Mickiewicza, Liga Morska i Kolonialna, Towarzystwo Bibliotek dla Wychod ców imienia Józefa Oko owicza, Stowarzyszenie
„Opieka Polska nad Rodakami na Obczy nie”, Naukowy Instytut Emigracyjny
i Kolonialny, ZOKZ i inne. Spo eczny ruch utrzymuj cy kontakt z emigracj
rozrós si z biegiem lat do oko o czterdziestu stowarzysze 53.
Kieruj c si d eniem niesienia pomocy rodakom na emigracji, organizacje te uzyskiwa y pozytywne rezultaty w swoich zakresach dzia ania. Wspó dzia anie ich ze stowarzyszeniami polonijnymi o ywi o i zintensyfikowa o prac
kulturaln i o wiatow w ród Polonii i Polaków na obczy nie. Inicjatywy
wynikaj ce z dzia
spo ecznych wspomaga y instytucje pa stwowe, nadaj c
kontaktom ze zbiorowo ciami polonijnymi rang oficjalnej polityki emigracyjnej. Po czenie trzech czynników, a mianowicie d
stowarzysze polonijnych
do utrzymania zwi zków z macierz , dzia alno ci krajowych stowarzysze
spo ecznych oraz podj cie problemów emigracji przez rz d polski, przyczyni o
si do zachowania wi zi mi dzy Polsk a zbiorowo ciami polonijnymi.
W kwietniu 1925 r. utworzony zosta z inicjatywy ZOKZ Komitet Organizacyjny Zjazdu Polaków z Zagranicy. Nie by on agend rz dow , ale jego
zamierzenia i kierunki dzia ania harmonizowa y z polityk zagraniczn pa stwa
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ze wzgl du na udzia w nim polityków i dzia aczy spo ecznych54. W ci gu kilku
posiedze przygotowano za enia planowanego zjazdu, zarówno od strony
interesów kraju, jak i Polonii. Termin zjazdu zbieg si z rocznic dziesi ciolecia
Polski odrodzonej, uroczy cie obchodzonej przez wiele okoliczno ciowych
imprez centralnych i lokalnych. W Poznaniu otwarto Powszechn Wystaw
Krajow (PWK), z imponuj cym dzia em dokumentuj cym pozycje, rozmiary
i osi gni cia zbiorowo ci polonijnych w ró nych krajach wiata.
Po tych przygotowaniach I Zjazd Polaków z Zagranicy odby si
w dniach 14–21 lipca 1929 r. w Warszawie i w Poznaniu. W specjalnie wydanej
z tej okazji odezwie Komitet Organizacyjny informowa , e g ównym jego celem
dzie „nawi zanie sta ej czno ci kulturalnej Polaków na obczy nie mi dzy
sob i krajem macierzystym bez naruszania obowi zków w stosunku do pa stwa,
na którego gruncie [Polacy – aut. aut.] wspó yj z miejscowym spo ecze stwem. Zjazd ten musi rozwa , w jak form ma by uj ta czno z krajem,
jaka jest potrzebna pomoc kraju dla skupisk polskich zagranic , jak wspó dzia
mog Polacy zagraniczni w walce z wrog Polsce propagand ”55. Zjazd obradowa w gmachu Sejmu RP. Wzi o w nim udzia 98 delegatów reprezentuj cych
zbiorowo ci polonijne z osiemnastu nast puj cych pa stw: Argentyny, Austrii,
Belgii, Brazylii, Chin, Czechos owacji, Danii, Estonii, Francji, Holandii, Jugoawii, Kanady, otwy, Niemiec, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii
i W gier. Go mi zjazdu byli Polacy zamieszkali w Wolnym Mie cie Gda sku.
Polityczne przyczyny wykluczy y udzia Polaków zamieszka ych na Litwie
(wobec przerwanych stosunków dyplomatycznych) i w ZSRR56.
Zjazd zako czy si powo aniem Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy. W my l statutu jej zadania polega y na organizacji Zjazdów Polaków
z Zagranicy, wykonywaniu ich uchwa , zbieraniu informacji o yciu i potrzebach
Polonii. Organem wykonawczym Rady Organizacyjnej by Dyrektor i podleg e
mu Biuro, Zjazdy powinny odbywa si co pi lat. W sk ad Rady Organizacyjnej powo ano osiemnastu cz onków reprezentuj cych emigracj zamorsk ,
emigracj kontynentaln , mniejszo ci polskie w Europie oraz przedstawicieli
krajowych urz dów i instytucji zajmuj cych si problematyk polonijn 57. Zjazd
utworzy instytucjonaln podstaw do utrzymywania sta ych kontaktów polskich
adz, zw aszcza MSZ, z oficjalnie wy onion reprezentacj Polaków yj cych
poza krajem. Rada Organizacyjna skupi a si na systematycznej wspó pracy
z instytucjami spo ecznymi w kraju, dzia aj cymi na rzecz Polaków na obczy 54
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nie. Za najskuteczniejsz i najw ciwsz metod wychowawcz uwa ano
w Polsce harcerstwo, tote Rada Organizacyjna aktywnie wspiera a tworzenie
i rozwój dru yn harcerskich w ród Polonii przy wspó pracy z Dzia em Zagranicznym Naczelnictwa ZHP w Warszawie.
II Zjazd Polaków z Zagranicy i Wolnego Miasta Gda ska, do którego
prace przygotowawcze rozpocz to w ko cu 1932 r., oby si w dniach 6–9
sierpnia 1934 r. w Warszawie i Krakowie, z udzia em 137 delegatów z 18 krajów
imigracyjnym. Dokona on przekszta cenia Rady Organizacyjnej w wiatowy
Zwi zek Polaków z Zagranicy ( wiatpol). Uchwali szereg rezolucji i zalece
adresowanych do w adz polskich, zmierzaj cych do skorygowania wspó pracy
z emigracj oraz usprawnienia opieki konsularnej58.
Jak wynika ze statutu wiatpolu, wydrukowanego m.in. w miesi czniku
„Polacy Zagranic ” z maja 1936 r., unika on podejmowania zada politycznych,
by nie powodowa zadra nie mi dzy osobami polskiego pochodzenia i Polakami a w adzami pa stw z licznymi zbiorowo ciami polonijnymi. Jednak
w praktyce czasem trudno by o oddzieli sprawy polityczne od kulturalnych,
wiatowych czy wychowawczych. Okólniki i inne pisma wiatpolu, dotycz ce
problemów emigracyjnych maj cych zwi zek z polityk , wysy ano do polskich
ambasad i konsulatów – jako dokumenty pa stwowe, a nawet tajne – poczt
kuriersk 59.
wiatpol wspó uczestniczy w realizacji zada i celów polityki emigracyjnej ustalonych przez MSZ. rodki finansowe otrzymywa z MSZ, za swoj
dzia alno realizowa za po rednictwem polskiej s by konsularnej oraz du ych
(cz sto tzw. naczelnych) stowarzysze polonijnych.
Jak wspomniano, Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy i jej nast pca wiatpol reprezentowali t sam lini ideow i koncepcj dzia . D
y one
przede wszystkim do wewn trznej konsolidacji zbiorowo ci polonijnych oraz
zespolenia ich w jedn wspólnot Polonii zagranicznej, pog bienia i poszerzenia
wspó pracy Polonii z macierz 60. Znaczne efekty osi gn y w zakresie upowszechniania o wiaty i j zyka polskiego. W latach 1929–1931 w istniej cych na
obczy nie dwóch tysi cach szkó polonijnych nauk w j zyku polskim pobiera o
314 tys. dzieci i m odzie y polskiego pochodzenia61.
Wa
rol w wychowaniu m odzie y polonijnej spe nia y stowarzyszenia sportowe i harcerskie, które ze sob cz sto wspó pracowa y. Popularyzacj
i dalsze upowszechnienie wychowania fizycznego, sportu i harcerstwa w ród
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Polonii realizowa a Rada Organizacyjna dosy konsekwentnie. Podczas obrad
I Zjazdu Polaków z Zagranicy reprezentant Polonii francuskiej poinformowa
o warunkach, w jakich funkcjonowa y stowarzyszenia sportowe, nie tylko we
Francji, ale tak e w innych krajach osiedlenia Polonii. Stwierdzi m.in., e
„Trudne jest wytrzymanie konkurencji, konieczne jest zaopatrzenie polskich
organizacji sportowych, gimnastycznych, harcerskich w pomoce i udost pnianie
im boisk. Brak tak e nale ycie wyszkolonych instruktorów, którzy podnie liby
poziom pracy i rozbudziliby ambicje wspó zawodnictwa. Materia ludzki jest
liczny i ch tny. Potrzebuje on tylko umiej tnej r ki kierowniczej i nale ytej
szko y, by stan na poziomie w ciwym”62. Projekt stopniowego obj cia
wychowaniem fizycznym coraz szerszych kr gów m odzie y polonijnej zyska
poparcie delegatów zjazdu, którzy przyj li nast puj
uchwa : „Stwierdzaj c,
e dla rozwoju fizycznego i moralnego m odzie y donios e znaczenie ma
wychowanie fizyczne i sport, I Zjazd Polaków z Zagranicy wzywa wszystkie
organizacje polskie zagranic do podj cia i prowadzenia pracy sportowowychowawczej w ród m odzie y, zarówno w szkole jak i poza szko . Zjazd
uwa a, e prace wychowania fizycznego i sportu winny by prowadzone
w cis ej czno ci z odpowiednimi czynnikami i organizacjami spo ecznymi
w kraju, do których zwraca si o:
ciwe zaanga owanie odpowiedniej liczby instruktorów,
stworzenie kursów, umo liwiaj cych wyszkolenie lub doszkolenie
odpowiednich instruktorów,
dostarczenie pomocy materialnej tym organizacjom, które realizuj
wychowanie fizyczne i sport,
praca wy ej wymieniona winna si opiera na zasadach pozostawienia swobody wyboru systemu, zale nie od warunków miejscowych,
bez narzucania zewn trz, jednak z oparciem metody sportowe polskie”63.
By to zasadniczy dokument okre laj cy sposób upowszechnienia sportu
ród Polonii, zgodnie z tre ci którego dzia a Rada Porozumiewawcza oraz
jej nast pca wiatpol. Wnioski i uchwa y, jakie podejmowano w kolejnych latach
stanowi y aktualizacj zada wobec przemian warunków ycia Polonii.
Rada Organizacyjna poprzedzi a zainicjowanie dzia alno ci sportowej
w zbiorowo ciach polonijnych od zgromadzenia informacji o dotychczasowym
stanie, liczbie i zakresie dzia ania stowarzysze m odzie owych i sportowych. Za
po rednictwem polskiej s by konsularnej przeprowadzai y badania ankietowe
organizacji polonijnych. Konsulaty nadzorowa y pozyskanie i opracowanie
materia ów, a nast pnie odes y do Rady Organizacyjnej kompletne raporty64.
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Okaza o si , e potrzeby w poszczególnych krajach by y znaczne, w krótkim
okresie czasu niemo liwe do spe nienia. Rada Organizacyjna zainicjowa a
systematyczn korespondencj z polonijnymi stowarzyszeniami, które w swoim
dzia aniu realizowa y tak e sport i wychowanie fizyczne. Podj a te prób
rozwi zania najwa niejszego problemu, dotycz cego zapewnienia im instruktorów sportowych, przez organizowanie pocz wszy od 1930 r. specjalistycznych
kursów. Rad Organizacyjn wspiera w tym zakresie finansowo i organizacyjnie
Pa stwowy Urz d Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
(PUWFiPW). Kursy instruktorskie dla potrzeb stowarzysze polonijnych
organizowa y tak e ZHP oraz Zwi zek Strzelecki. W 1931 r. Naczelnictwo ZHP
zorganizowa o kurs harcerski w Lidzbarku na Pomorzu. Jego uczestnicy
w liczbie 58 osób z Austrii, Belgii, Francji i innych krajów imigracyjnych
przeszli szkolenie harcerskie i sportowe. W latach 1930–1931 kursy sportowe
i harcerskie, koordynowane przez Rad Organizacyjn , uko czy o 228 uczestników z dziesi ciu krajów imigracyjnych65.
Na dorocznym trzecim zje dzie Rady Organizacyjnej, odbytym
w 1931 r. w Warszawie przyj to kolejn uchwa w dziedzinie wychowania
fizycznego i sportu. Najistotniejszy jej fragment zak ada zwi kszenie liczby
kursów instruktorskich, organizowanych szczególnie w okresie wakacyjnym.
Dalsze wnioski przyj to w tej sprawie w roku nast pnym. W nich z kolei
najistotniejszy by fragment stwierdzaj cy potrzeb
czenia wychowania
fizycznego i sportu z innymi formami aktywno ci. Zalecono stowarzyszeniom
sportowym, by nie ogranicza y si do dziedziny dla nich priorytetowej, lecz
podejmowa y tak e zadania o wiatowe i wychowawcze66.
Wszystkie wnioski Rada Organizacyjna stara a si realizowa , wspó pracuj c z polonijnymi klubami sportowymi, oddzia ami Zwi zku Strzeleckiego
i harcerstwem. Z jej inicjatywy utworzono w latach 1931–1932 w kilku krajach
imigracyjnych tak zwane naczelne organizacje sportowe, a mianowicie:
Naczeln Rad Junack w Brazylii,
Zwi zek Polskich Klubów Sportowych w Czechos owacji,
Komisj Wychowania Fizycznego i Obywatelskiego Rady Porozumiewawczej Zwi zków Polskich we Francji,
Polsk Rad Sportow w WM Gda sku,
Komitet Wychowania Fizycznego przy Zwi zku Polskiej M odzie y
w otwie,
Komitet Polskich Organizacji Wychowania Fizycznego w Rumunii.
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Skupia y one przewa nie osoby zaanga owane w dzia alno w Zwi zku
Strzeleckim, Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokó ” oraz harcerstwie67.
Ze wzgl du na to, e w dru ynach harcerskich wychowanie fizyczne stanowi o wa
cz
ich pracy, Rada Organizacyjna, a nast pnie wiatpol, nie
ró nicowa y swego oddzia ywania na harcerstwo i stowarzyszenia sportowe,
traktuj c je podobnie. Stanowisko takie nale y oceni pozytywnie, gdy wspó dzia y one w zakresie organizowania kursów, zlotów, obozów i zawodów
sportowych.
Rada Organizacyjna odnosi a si pozytywnie do harcerstwa, jako stowarzyszenia skutecznie opó niaj cego asymilacj m odzie y polonijnej. W poczynaniach wspieraj cych harcerstwo polonijne porozumiewa a si na bie co
z Naczelnictwem ZHP w Warszawie. W 1930 r. dzi ki takiej wspó pracy obie
instytucje zorganizowa y dwa kursy dla m odzie y polonijnej – instruktorskiego
oraz dla zast powych. Wspó dzia a z instruktorami harcerskimi delegowanymi
przez Naczelnictwo ZHP do rodowisk polonijnych. Uczestniczy a przez swoich
delegatów w konferencjach na tematy harcerskie, inicjowa a upowszechnienie
informacji o harcerstwie polonijnym w miesi czniku „Polacy Zagranic ”,
przesy a organizacjom harcerskim na obczy nie ksi ki i pras .
W 1932 r. Rada Organizacyjna zorganizowa a, przy okazji kursu wychowania fizycznego dla m odzie y polonijnej, trzeci kurs harcerski z udzia em
ponad dwudziestu osób. D c do upowszechnienia harcerstwa w ród dziewcz t,
uwzgl dni a wychowanie harcerskie na kolejnym kursie sportowym odbytym
w 1932 r. w Sulejowie. Maj c stale na uwadze doskonalenie dzia alno ci
harcerskiej, z inicjatywy Komitetu Wychowania Narodowego M odzie y
Polskiej z Zagranicy, wespó z Naczelnictwem ZHP, zorganizowa a w kwietniu
1933 r. dobrze przygotowan konferencj po wi con wy cznie harcerstwu
polonijnemu. Po wyg oszeniu kilku referatów omawiaj cych aktualny stan
harcerstwa i jego perspektywy rozwojowe, ale tak e mo liwo ci zagro ,
uczestnicy jej sformu owali fachowe wnioski, aktualizuj ce metody i rodki
dalszej pracy oraz nakre lili formy efektywnej wspó pracy harcerstwa polonijnego z krajem68.
Pewn cz
dotacji otrzymanej od MSZ, Rada Organizacyjna przeznacza a na pomoc dla polonijnego harcerstwa i sportu. Finansowa a zakup sprz tu
sportowego i obozowego (zw aszcza namiotów), organizacje kursów harcerskich
i sportowych oraz zawodów sportowych. Finansowa a kolonie w kraju przeznaczone dla dzieci polonijnych, organizowane zwykle przez ZOKZ, PUWFiPW
i ZHP69.
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Propagowanie sportu, wychowania fizycznego i harcerstwa podj a prasa
wydawana przez Rad Organizacyjn , a po niej wiatpol. By y to miesi cznik
„Polacy Zagranic ” (1930–1939), „Sport i Wychowanie Fizyczne” (1932–1936)
oraz „Biuletyn Prasowy” (1932–1938). Problematyka, jaka przewija a si przez
amy wymienionych pism, czy a wychowanie fizyczne, sport i harcerstwo
z wychowaniem narodowym. W jednym z artyku ów, zatytu owanym Znaczenie
sportu, jego autor Bohdan Lepecki pisa : „Walka o podniesienie zdrowia
fizycznego i sprawno ci cielesnej wszystkich Polaków, zarówno przebywaj cych
w starym kraju jak i rozproszonych zagranic , musi sta si jednym z naczelnych
punktów naszego programu narodowego”70.
Warto wspomnie o trzech artyku ach (spo ród wielu), niezwykle ciekawych i przynosz cych wiele informacji o harcerstwie polonijnym, autorstwa
Ignacego Wo kowicza i Boles awa Wierzbia skiego. W artykule zatytu owanym
Rozwój polskiej pracy harcerskiej zagranic , Wo kowicz przedstawi w sposób
obszerny i wnikliwy histori dzia na rzecz upowszechnienia harcerstwa w ród
Polonii. Unikaj c cytowania dat i liczb, wskazywa na zjawisko i problemy,
próbuj c je wyja ni . Kilka liczb jednak poda i warto je przytoczy . Wskaza , e
cznie w 1931 r. istnia y 122 dru yny harcerstwa polonijnego m skiego z 3365
harcerzami oraz 38 dru yn
skich, o trudnej do oszacowania liczbie cz onki .
Dru yny te istnia y w Stanach Zjednoczonych (55) w Niemczech (16), we
Francji (17), w Czechos owacji (44), Brazylii (2) Rumunii (5), otwie (16),
Danii (2), Chinach (1), WM Gda sku (4). Komentuj c zestawienie dru yn
harcerskich w porównaniu z przypuszczaln liczb m odzie y polonijnej,
wykaza , jak du o nale o jeszcze zdzia 71.
W drugim artykule Wo kowicz fachowo omówi teori obozownictwa,
jak wiadomo bardzo wa
w harcerstwie72. Artyku ten móg by materia em
szkoleniowym na kursach instruktorskich dla harcerzy polonijnych. Podobnie jak
artyku autorstwa B. Wierzbia skiego, napisany w 1935 r. Wykaza on, i
mudn prac uzyskano pozytywne rezultaty, rozwijaj c harcerstwo polonijne
pod wzgl dem liczebnym i organizacyjnym. Artyku Wierzbia skiego, wybitnego dzia acza harcerskiego, móg tak e spe ni w owym czasie rol pomocy
metodycznej na kursach instruktorskich dla dru ynowych73.
Przygotowuj c utworzenie wiatpolu, Rada Organizacyjna projektowa a
zorganizowanie w jego strukturze odpowiedniej komórki zajmuj cej si wy cznie sportem polonijnym. Okólnikiem z dnia 20 lutego 1934 r. poinformowa a
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rodowiska polonijne o planie utworzenia komitetu wychowania fizycznego.
Mia on si sk ada z delegatów naczelnych stowarzysze sportowych
z emigracji i dzia aczy krajowych. Z jej zal ek uzna a istniej cy od jesieni
1933 r. Komitet Organizacyjny Igrzysk Sportowych Polaków z Zagranicy i WM
Gda ska74. Tym postulatem zaj a si konferencja dzia aczy polonijnego ruchu
sportowego, odbyta w sierpniu 1934 r. w Warszawie w ramach II Zjazdu
Polaków z Zagranicy. Wnioski jakie ta konferencja wypracowa a, wiatpol uzna
za podstaw pracy w tej dziedzinie na przysz
.
W ramach II Zjazdu Polaków obradowano tak e nad problemami harcerstwa polonijnego, wypracowuj c interesuj ce wnioski teoretyczne i praktyczne,
do zrealizowania przez wiatpol. Zachowuj c realne podej cie do problemu
organizowania m odzie y w stowarzyszeniach polonijnych, zalecono, by
ka dorazowo decydowa y o tym lokalne warunki, a nie arbitralne decyzje
yn ce z Warszawy. Uznano tak e, e harcerstwo jako system wychowawczy
najlepiej nadaje si dla m odzie y polonijnej, wobec tego nale y stowarzyszenia
harcerskie nadal upowszechnia i wspomaga . Wnioski praktyczne okre la y
zagadnienia form kszta cenia instruktorów, wspó pracy z Naczelnictwem ZHP
w Warszawie, tworzenia na obczy nie Kó Przyjació Harcerstwa.
Naczeln w adz wiatpolu by Zjazd, natomiast Biuro (którego dyrektorem w latach 1934–1939 by Stefan Lenartowicz) spe nia o funkcj w adzy
wykonawczej. Wa
rol w strukturze wiatpolu spe nia y wydzia y, np.
terenowy, organizacyjny, administracyjny, prasowy, m odzie owy. Dzieli y si
one na referaty, których liczba i nazwy zmienia y si kilkakrotnie. Sprawami
odzie owymi zajmowa si Komitet Wychowania Narodowego M odzie y
Polskiej z Zagranicy, utworzony w po owie grudnia 1932 r.75, funkcjonuj cy na
prawach wydzia u. Ze wiatpolem systematycznie wspó pracowa Dzia Zagraniczny Naczelnictwa ZHP, co o tyle by o atwiejsze, e jego siedziba znajdowa a
si w gmachu tej instytucji.
Z analizy dokumentów wiatpolu wynika, i jego g ówne kierunki dziaania w ród m odzie y polonijnej polega y na:
stosowaniu atrakcyjnych metod wychowawczych, w miar mo liwoci wspieraniu finansowym ucz cej si m odzie y,
krzewieniu i umacnianiu polsko ci w ród emigrantów poprzez rozwój
szkolnictwa i o wiaty, organizowaniu centralnych imprez o charakterze zjazdów, zbiórek harcerskich oraz rozwijaniu sportu,
krzewieniu ideologii narodowo-pa stwowej za pomoc prasy i wydawnictw ksi kowych, udzielaniu materialnej pomocy wydawnictwom polonijnym.
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Dyrektor Departamentu Konsularnego kapitan W.T. Drymmer przeniós
cz
kompetencji MSZ w zakresie polityki emigracyjnej na rzecz wiatpolu.
By rzecznikiem kontynuowania tego procesu, co znalaz o odzwierciedlenie
w praktyce. MSZ w wielu sprawach, którymi uprzednio kierowa o, po przekazaniu ich do wiatpolu, ograniczy o si do konsultacji i dyskretnego nadzoru nad
ich realizacj 76.
Referat zajmuj cy si sportem przyjmowa ró ne nazwy. Od wrze nia
1935 r. kiedy przy wiatpolu powo ano komisj turystyczn , rozszerzono jej
nazw na referat wf, sportu i turystyki, co w pe ni odpowiada o zakresowi
wykonywanej pracy. Wed ug zachowanych dokumentów, referat ten realizowa
nast puj ce zagadnienia, przyj te jako priorytetowe:
rozpoznawanie problemów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w ród Polonii,
zagadnienia programowe i organizacyjne,
wspó dzia anie z PUWFiPW oraz zwi zkami sportowymi,
propagowanie Polskiej Odznaki Sportowej,
szkolenie instruktorów wychowania fizycznego i sportu,
inicjowanie obozów wychowania fizycznego,
wspomaganie organizacji wi t wychowania fizycznego i mistrzostw
sportowych Polonii,
turystyka, szko y i stacje szybowcowe,
rozdzielanie b
zakup pomocy i sprz tu do wychowania fizycznego
i sportu,
wydawnictwa prasowe i propaganda77.
Mi dzy MSZ a wiatpolem nie by o ró nic w szczególnym traktowaniu
harcerstwa i Zwi zku Strzeleckiego, dzia aj cych w zbiorowo ciach polonijnych.
W zwi zku z uchwa II Zjazdu Polaków, wiatpol zobowi zany zosta do
propagowania w zbiorowo ciach polonijnych Polskiej Odznaki Sportowej
(POSp) maj cej na celu mobilizowanie do aktywno ci ruchowej jak najwi ksz
liczb osób78. Zgodnie z regulaminem POSp, wiatpol upowa ni do realizacji
prób i nadawania odznaki nast puj ce stowarzyszenia polonijne:
Zwi zek Polskiej M odzie y w Austrii,
Naczeln Rad Junack w Brazylii,
Zwi zek Polskich Klubów Sportowych w Czechos owacji,
Komisj Wychowania Fizycznego i Obywatelskiego przy Radzie Porozumiewawczej Zwi zków Polskich we Francji79 oraz inne.
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Próby na POSp organizowano równie w Polsce, podczas obozów sportowych i harcerskich dla m odzie y polonijnej. Na przyk ad podczas obozu
sportowego dla polskiej m odzie y z obczyzny, zorganizowanym w Bras awiu
w lecie 1935 r., odznak zdoby o dziesi ciu uczestników.
We Francji ubiegali si o zdobycie odznaki cz onkowie Zwi zku Strzeleckiego, PTG „Sokó ” i harcerze. Stron organizacyjn zawodów zaj a si
Komisja Wychowania Fizycznego i Obywatelskiego Rady Porozumiewawczej
Zwi zków Polskich, informuj c o nich w wydawanych komunikatach. Zawody
o odznak odby y si tak e na obozach harcerskich zorganizowanych w miesi cach wakacyjnych w latach 1934 i 193580. Cieszy y si one sporym zainteresowaniem harcerzy. W latach 1936–1937 zdobyto nast puj
liczb odznak: we
Francji – 823, w Belgi – 65, w otwie – 226, w Rumunii – 26, w Danii – 69,
czyli cznie 1434 odznaki81.
Pewna liczba m odzie y polonijnej przyje
a corocznie do Polski na
studia, korzystaj c ze stypendiów fundowanych przez Rad Organizacyjn ,
a poni ej wiatpol. W latach 1932–1934 studia w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie (CIWF) uko czy o 19 osób82. Po powrocie
do kraju zamieszkania absolwenci studiów podejmowali dzia alno w polonijnych stowarzyszeniach sportowych i harcerskich. Wzros a liczba organizowanych kursów wakacyjnych oraz liczba uczestnicz cej w nich m odzie y.
W 1936 r. w akcji letniej wzi o udzia 226 osób, natomiast w roku nast pnym
kursy sportowe i harcerskie uko czy o 320 osób83. Kursy harcerskie i wychowania fizycznego z biegiem lat uleg y dalszej specjalizacji. Na przyk ad na prze omie czerwca i lipca 1935 r. w Bras awiu zorganizowano kurs sportów wodnych
i turystyki, w których uczestniczyli s uchacze kursu wiedzy o Polsce po jego
odbyciu. Natomiast w styczniu 1936 r. w Bukowinie Tatrza skiej odby si kurs
przewodników narciarskich i domowego wyboru sprz tu narciarskiego, który
uko czy y 43 osoby z ró nych krajów zamieszkania84.
Informacje o kursach organizowanych przez wiatpol przekazywa y rodowiskom polonijnym konsulaty, one te realizowa y nabór uczestników.
wiatpol organizowa i finansowa tak e kursy urz dzone na terenie poszczególnych krajów imigracyjnych. Dla przyk adu, w latach 1935–1936 przeznaczy
kilkana cie tysi cy z otych na sfinansowanie obozu instruktorskiego we Francji
dla cz onków „Soko a”, Katolickiego Stowarzyszenia M odzie y Polskiej
(KSMP), Polskiego Zwi zku Pi ki No nej we Francji (PZPNwF) i ZHPwF85.
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Nie posiadaj c do 1938 r. w asnego o rodka szkoleniowego, wiatpol
organizowa kursy w obiektach Zwi zku Strzeleckiego, ZHP, Towarzystwa
Kolonii Letnich. Decyzj ministra spraw zagranicznych Józefa Becka przekazano
wiatpolowi w styczniu 1938 r. o rodek szkoleniowy na Groniku ko o Zakopanego. W dniach 23–24 stycznia tego roku odby a si w nim sesja Rady Naczelnej wiatpolu z udzia em przedstawicieli MSZ, MWRiOP i delegatów Polonii.
W obiektach na Groniku kursy wiatpolu odbywa y si ju od 1937 r.,
a wi c przed jego uroczystym przekazaniem. Rozpocz to jego przebudow , tak
by umo liwi korzystanie z niego nie tylko w okresie letnim, lecz w cyklu
ca orocznym. Wykorzystanie o rodka w zimie 1937/1938 by o pomy lne, kurs
narciarski dla m odzie y polonijnej uko czy o 120 osób. W 1938 r. przeszkolono
na Groniku cznie 386 osób. Zrealizowano kursy gimnastyki, gier sportowych,
lekkiej atletyki oraz próby na POSp. Wychowanie fizyczne uzupe niano wycieczkami, m.in. do Morskiego Oka, na Kasprowy Wierch, na Hal G sienicow ,
na Giewont, do Doliny Pi ciu Stawów i do Czorsztyna.
Pocz wszy od 1936 r. wiatpol systematycznie zaopatrywa stowarzyszenia polonijne w sprz t sportowy. Najcz ciej przekazywa na ten cel pieni dze
naczelnym organizacjom wychowania fizycznego. Sumy najwy sze otrzymywa a
Polonia we Francji i w Niemczech. rodki finansowe na ten cel pozyskiwa
wiatpol od MSZ, MSW, PUWFiPW86. W 1935 r. suma wydatków na ten cel
osi gn a 75 tys. z . Na wydatki w kraju (stypendia, prenumerata czasopism,
kursy sportowe) przeznaczono prawie 41 tys. z . Na dofinansowanie dzia alno ci
sportowej w zbiorowo ciach polonijnych wyasygnowano 34 tys. z . Kieruj c si
potrzebami rodowisk polonijnych, przekazano m.in. Polonii brazylijskiej 9,6
tys. z , Polonii francuskiej – 7,4 tys. z , Polonii otewskiej – 4,5 tys. z . 87.
Dora ne potrzeby niezmiennie by y spore, wi c dotacje w ci gu roku zwi kszano. Wed ug zachowanych wykazów, w 1936 r. wiatpol wspiera dzia alno 21
polonijnych organizacji harcerskich oraz 77 polonijnych stowarzysze sportowych88. wiatpol popiera organizacj corocznych zawodów o mistrzostwo
emigracji, wi t sportu polskiego, rozgrywek o nagrody przechodnie, zdobywanie POSp. Zabiega o udzia Polonii w krajowych imprezach sportowych. Wiele
wysi ku w
w propagand Marszu Szlakiem Kadrówki, dla upami tnienia
wymarszu 6 sierpnia 1914 r. z Krakowa dru yny legionistów utworzonej przez
J. Pi sudskiego. Kolejn imprez sportow i propagandow zarazem by rozgrywany od 1932 r. Wy cig Kolarski do Polskiego Morza. Udzia w nim wzi o
w 1935 r. kilku czo owych polonijnych kolarzy, z Napiera i Banaszakiem
z Francji oraz Marczy skim i Praczykiem z Belgii89.
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Zarówno Rada Organizacyjna jak te wiatpol uczyni y wiele dla upowszechnienia sportu i harcerstwa w ród Polonii. Realizuj c cele polityki emigracyjnej MSZ, wiatpol d
do utrzymania na odpowiednim poziomie ycia
spo ecznego zbiorowo ci polonijnych w poszczególnych krajach.
Kszta towanie i formalizacja struktur Zwi zku Harcerstwa Polskiego odby o si w latach 1918–1920. Na kra cach odrodzonej Rzeczypospolitej nadal
mieszkali Polacy, których granice oddzieli y od w asnego pa stwa. Trudny
proces przesz o harcerstwo na zachodzie, na po udniu i na wschodzie pozosta y
za granic pa stwow dru yny harcerskie, o których w adze harcerskie
w Warszawie pami ta y i które wspiera y.
W pa dzierniku 1921 r. utworzony zosta IV Wydzia Zagraniczny
ównej Kwatery
skiej (GK ). Jego celem by o nawi zanie kontaktów ze
skautingiem mi dzynarodowym. Przy nim z kolei utworzono referat dru yn
polskich zagranic , który rozpocz nawi zywanie kontaktów z dru ynami
harcerskimi poza krajem.
W tym samym czasie powsta Dzia VII Dru yn Polskich Zagranic
ównej Kwatery M skiej (GKM). Jego kierownikiem by hm. Robert
K. Daszkiewicz, dzia acz harcerstwa w Kijowie w latach pierwszej wojny
wiatowej, który przyby do Warszawy w 1919 r. celem odbycia studiów. Dzi ki
uzyskanej pomocy od MSZ i polskiej s by dyplomatycznej, nawi za kontakt
z polskimi dru ynami harcerskimi w Berlinie, w Rumunii (Czerniowce, Kiszynów), na otwie (Ryga, Dyneburg), na Syberii (Czyta), Dalekim Wschodzie
(W adywostok, Harbin), a tak e w Brazylii (Kurtyba). Wydzia uczestniczy
w utworzeniu dru yn harcerskich na otwie, gdzie we wrze niu 1922 r. przybywa delegat dzia u Kazimierz Kindler. Odwiedzi on o rodki zamieszka e przez
liczne skupiska Polaków i utworzy zal ki dru yn harcerskich90. Nawi zano
równie kontakt z polsk dru yn harcersk w WM Gda sku, która za ona
zosta a po kursie instruktorskim, zorganizowanym w Karwi przez NZHP 91.
Wydzia korespondowa ze skautingiem polonijnym w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Pó nocnej92. W 1922 r. referat dru yn polskich zagranic GK utrzymywa kontakt z dru ynami harcerstwa
skiego na obczy nie, wysy aj c im
ksi ki i harcerskie czasopisma93. Podobnie dzia Wydzia VII Zagraniczny
GKM. Ksi ki i pras wysy ane harcerzom poza krajem zbierali harcerze
w Polsce.
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W 1923 r. przyjechali do kraju pierwsi harcerze z obczyzny. W miesi cach letnich Wydzia owi Zagranicznemu GKM uda o si umie ci w obozach
harcerskich ponad czterdziestu harcerzy z obczyzny. Dzi ki pracy spo ecznej
kilku sta ych wspó pracowników Wydzia VII Zagraniczny GKM zorganizowa
kilkana cie dojazdów instruktorów harcerskich do dru yn dzia aj cych poza
krajem94. Jeden z nich mo na nawet okre li jako egzotyczny, gdy druh
A. Paw owicz pop yn szkolnym statkiem „Lwów” do Brazylii, by nawi za
kontakt z harcerzami w Kurytybie95. Pod koniec 1923 r. Wydzia IV Zagraniczny
GK i Wydzia VII Zagraniczny GKM utrzymywa y kontakt z oko o 50 dru ynami m skimi i 15
skimi w otwie, Czechos owacji, Rumunii, Niemczech,
WM Gda sku, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Chinach, na Syberii i Kaukazie96. Wi kszo dru yn harcerskich w krajach europejskich powsta a z inicjatywy wymienionych wydzia ów G ównych Kwater ZHP i dzi ki pracy delegowanych przez nie instruktorek i instruktorów97.
Wydzia em Zagranicznym GKM kierowa hm. R. K. Daszkiewicz, maj cy du e do wiadczenie harcerskie i organizatorskie. Jednak ze wzgl dów
zawodowych w ko cu grudnia 1924 r. musia ust pi z tej funkcji. Zast pi go
z powodzeniem J drzej Giertych, który z wydzia em tym wspó pracowa ju od
kilku miesi cy98. Utrzymywane systematyczne kontakty mi dzy harcerstwem na
obczy nie, a tym e wydzia em doprowadzi y do udzia u oko o 90 harcerzy
i kilkudziesi ciu harcerek przyby ych z ró nych krajów zamieszkania
w I Narodowym Zlocie ZHP, który odby si w Siekierkach ko o Warszawy99.
W latach 1925–1927, kiedy Wydzia em Zagranicznym GKM kierowa
J. Giertych z pomoc kilku wspó pracowników, zwizytowano dru yny harcerskie
w Niemczech, na otwie, w Czechos owacji i Rumunii. Zorganizowane od
podstaw przez Wydzia Zagraniczny GKM by o harcerstwo we Francji. Przybywaj cy do tego kraju Polacy na podstawie kontraktu o prac zachowywali
dotychczasowe obywatelstwo, co u atwi o organizowanie ich w ró ne stowarzyszenia przez delegatów przybywaj cych z Polski. Przez kilkakrotne wyjazdy
instruktorów Wydzia u Zagranicznego ZHP do kilkunastu miejscowo ci
w Pó nocnej Francji, gdzie skupiska Polaków zatrudnionych w przemy le by y
najliczniejsze, przygotowano warunki do utworzenia dru yn
skich i m skich
oraz struktur nadrz dnych w formie ZHP we Francji (ZHPwF) 100, co nast pi o
w pó niejszych latach.
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Wydzia Zagraniczny GK zintensyfikowa i rozszerzy kontakty w 1925
r. Do starannie prowadzonej przez jego dzia aczki statystyki przyby o kilka
nowych dru yn, zw aszcza utworzonych we Francji. W miesi cach wakacyjnych
tego roku przyjecha o do Polski 25 harcerek z obczyzny, które uczestniczy y
w kursach oraz obozach harcerskich.
Do najwa niejszych zada obu wydzia ów (GK i GKM) nale a ka dego roku w okresie wakacyjnym akcja kursów i obozów dla harcerzy z obczyzny. Zapraszano ich do kraju, a nast pnie umieszczano po kilka osób w obozach
polskich harcerzy101.
Wydzia Zagraniczny GKM w miar mo liwo ci systematycznie wspiera polskie dru yny poza krajem poprzez wysy
czasopism i ksi ek harcerskich. Wzrasta a systematycznie liczba harcerzy z obczyzny, którzy w okresie
wakacyjnym przyje ali do Polski. W latach 1925–1926 osi gn a ona liczb
oko o stu harcerzy i niemal tyle samo harcerek. Wydzia y Zagraniczne GK
i GKM pomaga y systematycznie zw aszcza polskim dru ynom
skim
i m skim w WM Gda sku oraz we Francji102.
W pa dzierniku 1927 r. ust pi ze stanowiska kierownika Wydzia u Zagranicznego GKM hm. drzej Giertych. Na zebraniu wspó pracowników z
obszerne sprawozdanie z dzia alno ci harcerskiej za granic oraz przekaza
wskazówki do pracy na przysz
. Nie zerwa kontaktów z wydzia em, wspó pracowa z nim jeszcze do 1930 r.103. Po nim Wydzia em Zagranicznym GKM
niemal do ko ca 1928 r. kierowa hm. Jerzy Cymorek, utrzymuj c dotychczasowy zespó wspó pracowników.
Zakres dzia
przez kilka nast pnych lat wykazywa podobie stwo.
Problemów i zada wydzia om zagranicznym obu kwater przybywa o, gdy
w ró nych krajach osiedlenia Polaków zwi ksza a si liczba powstaj cych
dru yn
skich i m skich. Pod opiek Wydzia u Zagranicznego GK w ko cu
1928 r. znajdowa o si oko o 40–50 dru yn skupiaj cych oko o 800 harcerek.
Harcerki z obczyzny przyje
y do Polski w okresie wakacyjnym w coraz
wi kszej liczbie. Wydzia Zagraniczny GKM opiekowa si 115 dru ynami
skimi, skupiaj cymi oko o 3300 harcerzy.
Dzia alno zagraniczn ZHP bardzo pozytywnie ocenia o MSZ. Polska
ba dyplomatyczna i konsularna pomaga a wyje aj cym do ró nych krajów
instruktorom z Naczelnictwa ZHP. Bez tej wspó pracy dzia alno obu wydziaów wspieraj cych harcerstwo na obczy nie nie mog aby osi gn tak korzystnych rezultatów. Doceniaj c owocn wspó prac , przewodnicz cy ZHP ks. Jan
Mauersberger pismem z dnia 11 kwietnia 1929 r. poinformowa MSZ o wynikach pracy, jakie Zwi zek osi gn w kilku ostatnich latach, dzia aj c na rzecz
rozwoju harcerstwa na obczy nie. Przedstawi te zamiary i plany na najbli sz
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przysz
. Wskazywa na zwi kszaj ce si potrzeby finansowe. Wydzia y
zagraniczne obu kwater otrzyma y pewne kwoty od MSZ, MPiOS i Urz du
Emigracyjnego104.
Celem zwi kszenia efektywno ci dzia ania, Wydzia Zagraniczny GKM
zaanga owa do wspó pracy Komend Chor gwi
skiej ZHP oraz Ko o
Starszoharcerskie w Poznaniu. Ta pierwsza opiekowa a si dru ynami harcerskimi na
sku Cieszy skim i
sku Opolskim, organizuj c cz ste wyjazdy
instruktorów za granic , konsultuj c programy pracy oraz pomagaj c w ich
realizacji w ramach poszczególnych hufców i dru yn. Przyj a tak e na swój
koszt na wakacyjne obozy kilkudziesi ciu polskich harcerzy z obczyzny. Ko o
Starszoharcerskie w Poznaniu nawi za o kontakt z harcerzami w Berlinie, co
zaowocowa o w latach nast pnych sta wspó prac 105.
W dniach 14–23 lipca 1929 r. odby si II Zlot Narodowy ZHP w Poznaniu. Powi zany on by z uczczeniem dziesi ciolecia odzyskania przez Polsk
niepodleg ci i dziesi ciolecia zjednoczenia harcerstwa. Zlot odby si
w ramach Powszechnej Wystawy Krajowej, na której ZHP mia w asn ekspozycj . Wzi o w nim udzia oko o 6700 harcerzy z ca ej Polski. W sk ad chor gwi
zagranicznej wesz o: 34 harcerzy z WM Gda sk, 79 z Niemiec, 164 z Czechoowacji, 65 z otwy, 25 z Francji, 15 z Rumunii, dwóch z Brazylii (Kurytyba).
Po zlocie kilkudziesi ciu harcerzy pozosta o w Polsce d ej celem uczestnictwa
w ró nego rodzaju szkoleniach106. Zaopiekowa y si nimi wydzia y zagraniczne
obu kwater, organizuj c oprócz zaj szkoleniowych wycieczki po Polsce107.
W lipcu 1929 r. na I Zje dzie Polaków z Zagranicy utworzona zosta a
Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy, z któr Naczelnictwo ZHP wspó pracowa o. Radzie Organizacyjnej zale o na wspieraniu harcerstwa na obczy nie,
sama si do tej dzia alno ci zaanga owa a. Jednym z przejawów takiego jej
stanowiska by o zorganizowanie w 1930 r. dwóch kursów harcerskich dla
harcerzy polskich spoza kraju, instruktorskich i dla zast powych. Wspomaga a
wyjazdy instruktorów obu kwater za granic w celach szkoleniowych, wspó uczestniczy a w organizacji specjalistycznych kursów, systematycznie zamieszcza a artyku y na temat harcerstwa na obczy nie w miesi czniku „Polacy
Zagranic ”, w dodatku „M ody Polak Zagranic ” oraz w „Sporcie i Wychowaniu
Fizycznym”. Czasopisma te rozprowadzane by y w ród polskiej emigracji
w ró nych krajach, spe niaj c rol popularyzatorsk sportu i harcerstwa 108.
Harcerzom na obczy nie przesy ano materia y szkoleniowe, pras i ksi ki.
104
105
106
107
108

AAN, MSZ, sygn. 10942, k. 33–38.
Sprawozdanie Wydzia u Zagranicznego G ównej Kwatery M skiej za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 1929 (mps).
AAN, MSZ, sygn. 10942, k. 57–69; „Harce” II Narodowy Zlot Harcerzy. Dziennik obozowy,
nr 3 z 16 lipca 1929, s. 21–25.
„Wiadomo ci Urz dowe” NZHP, nr 12 z grudnia 1929.
Pi lat pracy dla Polonii…, op. cit., s. 99–100.

88

W 1932 r. Rada Organizacyjna zorganizowa a trzeci ju kurs harcerski z udziaem harcerzy polskich z obczyzny. Szczególn wag przyk ada a do rozwoju
harcerstwa w ród polonijnej m odzie y
skiej. W okresie letnim 1933 r. Rada
Organizacyjna pomog a ZHP finansowo zorganizowa przyj cie pierwszej
licznej grupy harcerzy i harcerek polskich ze Stanów Zjednoczonych, która
przyby a do Polski109.
W dniach 1–2 lutego 1931 r. odby si XI Zjazd Walny ZHP w Krakowie. Przyniós on pora
dotychczasowemu kierownictwu harcerstwa, w którym
dominowali zwolennicy endecji. Przewag na zje dzie uzyska o dotychczasowe
rodowisko opozycyjne wobec naczelnych w adz ZHP. Przewodnicz cym ZHP
wybrany zosta dr Micha Gra ski, wojewoda
ski, wybitny dzia acz sanacyjny110. Nie wszyscy instruktorzy harcerscy rezultaty zjazdu przyj li z akceptacj , jednak „zmiana warty” wysz a harcerstwu na korzy . Nowy przewodnicz cy ZHP cieszy si znacznymi wp ywami w kr gach rz dowych i umiej tnie je
wykorzysta dla rozwoju organizacji, któr kierowa . Dzia alno ZHP wyra nie
si zaktywizowa a, jego szeregi systematycznie wzrasta y. Harcerstwo przesta o
by stowarzyszeniem elitarnym, a sta o si masowym. Liczba harcerek i harcerzy
wzros a z ponad 63 tys. w 1930 r. do oko o 200 tys. w 1937 r.111. Odst piono od
przyjmowania do harcerstwa tylko m odzie y ze szkó rednich, zaj o si tak e
odzie ze szkó powszechnych oraz rocznikami najm odszych, rozwijaj c
inspirowany przez hm. Aleksandra Kami skiego ruch zuchów, do którego
przyjmowano dziewcz ta i ch opców w wieku siedmiu lat.
Wybór wojewody M. Gra skiego na przewodnicz cego ZHP w powa nym stopniu zawa
na dzia alno ci harcerstwa na obczy nie. Zw aszcza
rozwój harcerstwa w Niemczech znajdowa si w centrum jego zainteresowa .
Chcia go widzie jako jedyn polsk organizacj powo an do patriotycznego
wychowania m odzie y. Anga owa si w sprawy pomocy materialnej, wspiera
szkolenie instruktorów harcerskich w Niemczech. Inicjowa cz ste spotkania
harcerzy z obu stron granicy112.
Prze omowym w dzia alno ci ZHP na rzecz rozwoju harcerstwa na obczy nie okaza si rok 1934. Zadaniem g ównym dla wydzia ów zagranicznych
obu g ównych kwater by o zorganizowanie udzia u harcerstwa na obczy nie
w I Zlocie M odzie y Polskiej z Zagranicy. Odby si on w dniach 6–9 sierpnia
1934 r., jako jedna z imprez towarzysz cych II Zjazdowi Polaków z Zagranicy.
W czasie Zlotu odby a si konferencja kierowników pracy harcerskiej za granic .
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Wzi li w niej udzia przedstawiciele kierownictwa harcerstwa z wielu krajów
imigracyjnych oraz kierownictwo ZHP. Osi gni ciem by o powo anie Naczelnej
Rady Harcerstwa Polskiego za Granic . Mia a si ona zbiera raz w roku pod
kierunkiem przewodnicz cego ZHP w celu wytyczania dróg rozwoju harcerstwa
poza krajem i umacniania wspó pracy z harcerstwem w Polsce. W jej sk ad
weszli kierownicy harcerstwa ze wszystkich krajów imigracyjnych oraz przedstawiciele Naczelnictwa ZHP113.
Naczeln Rad Harcerstwa w roku 1935 zast piono dorocznymi konferencjami, z takim samym sk adem osobowym. Nast pi a wi c tylko zmiana
nazwy tego gremium, by unikn ewentualnego zarzutu, e obywatele pa stw
obcych s „zale ni” od przedstawicieli w adz polskich (w tym przypadku
przewodnicz cego Rady, którym by w my l regulaminu dr M. Gra ski).
Przekszta cenie Rady Organizacyjnej w wiatowy Zwi zek Polaków
z Zagranicy, co nast pi o podczas II Zjazdu Polaków z Zagranicy w Warszawie,
podnios o na wy szy poziom wspó dzia anie kraju z emigracj i Poloni .
Zwi kszone zadania musia podj tak e ZHP. By im podo , utworzono Dzia
Zagraniczny Naczelnictwa ZHP, który koordynowa prac Wydzia ów Zagranicznych GKM i GK . Do kompetencji nowego organu nale o tak e wspó dzia anie w sprawach harcerskich z MSZ, z polsk s
dyplomatyczn
i konsularn oraz e wiatpolem. Usytuowanie Dzia u Zagranicznego nie
ograniczy o si do poziomu g ównych kwater, jego kompetencje cz ciowo
przeniesiono tak e na chor gwie. Ka dej z chor gwi m skiej i
skiej przydzielono do opieki harcerstwo na obczy nie w okre lonym kraju, w zwi zku z czym
powo ano w nich „stanowiska” referentki i referentów zagranicznych. Wzajemne
kontakty w krótkim czasie zesz y na poziom hufców a nawet dru yn, wi c
i w tych jednostkach wyznaczano harcerzy i harcerki, odpowiadaj cych za nowy
rodzaj obowi zków114.
Kierownictwo Dzia u Zagranicznego NZHP obj hm. Henryk Kapiszewski, bliski wspó pracownik wojewody M. Gra skiego, co z punktu
widzenia realizacji wspólnych zada by o korzystne. Jego zast pc by a hm.
Maria Daszkiewiczowa. Wydzia em Zagranicznym GKM kierowa tak e
Kapiszewski, natomiast analogicznym Wydzia em Zagranicznym GK kierowaa hm. Janina Tworkowska. Poszczególnym chor gwiom przydzielono do opieki
i wspó dzia ania jednostki harcerstwa na obczy nie, np. chor giew m ska
warszawska opiekowa a si harcerstwem m skim we Francji, chor giew
ska
warszawska opiekowa a si harcerstwem
skim we Francji,
ska Chor giew
Harcerzy ju od dawna opiekowa a si harcerstwem m skim w Niemczech. W

113
114

Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej z 1934 roku, Warszawa 1935, s. 23; AAN, ZHP,
sygn. 587,k. 9–10.
Tam e, s. 27.

90

podobny sposób przydzielono inne organizacje harcerskie na obczy nie jednostkom harcerskim w Polsce115.
Utworzono tak e Biuro Wydzia ów, które mie ci o si w lokalu wiatpolu. Urz dowali w nim kierownik Dzia u Zagranicznego NZHP i kierownicy obu
ównych kwater. To rozwi zanie nale y oceni pozytywnie, gdy stwarza o
optymalne warunki do podejmowania decyzji i konsultacji na miejscu z dzia aczami wiatpolu.
W ci gu ca ego roku 1934 wydzia y zagraniczne obu kwater utrzymyway sta wspó prac poprzez wyjazdy instruktorów za granic oraz przyjazdy do
kraju kierowników harcerskich na obczy nie. W okresie letnim zorganizowano
wiele obozów oraz kursów harcerskich. Istniej ce ju o rodki harcerskie zosta y
wzmocnione, szczególnie zauwa alny rozwój osi gn o Harcerstwo Polskie
w Czechos owacji (HPC). Rozwijano akcj zuchow , anga owano osoby starsze
do wspó pracy z organizacj przez tworzenie Kó Przyjació Harcerstwa. Kolejne
dru yny harcerskie utworzono na W grzech, w Estonii, Jugos awii i Kanadzie116.
W ocenie wydzia ów zagranicznych obu g ównych kwater, w roku 1934
zorganizowano wi cej obozów harcerskich na obczy nie ni w kraju dla harcerzy
polonijnych. W razie potrzeby wydzia y wysy y instruktorów do kierowania
obozami harcerskimi na obczy nie lub do pomocy ich kierownikom rekrutuj cym si spo ród aktywu polonijnego.
W wielu krajach sytuacja prawna harcerstwa polonijnego, w stosunku do
adz kraju imigracyjnego oraz w adz skautowych miejscowych i mi dzynarodowych, nie zosta a wyja niona. D c do uregulowania tych spraw, Wydzia
Zagraniczny GKM wraz z kierownikami harcerstwa na obczy nie zmierza do
zagwarantowania jak najwi kszej autonomii harcerstwu polonijnemu w ramach
organizacji skautowych w poszczególnych pa stwach. Wydzia Zagraniczny
GK opracowa wzór dokumentu do zawarcia umowy o wspó dzia aniu mi dzy
ZHP a organizacj skautow w kraju, w którym istnia y
skie dru yny harcerskie117.
Najwi ksz imprez w roku 1935 by Jubileuszowy Zlot Harcerstwa
z okazji 25.lecia jego istnienia, który odby si w dniach 11–27 lipca 1935 r.
w Spale. Zgromadzi on 25 tys. polskich uczestników i harcerskie delegacje
zagraniczne z dwunastu krajów. W zlocie wzi o udzia 460 harcerek i 559
harcerzy polskich z obczyzny, których przygotowa y do tej uroczysto ci wydziay zagraniczne obu g ównych kwater118. Przebieg Jubileuszowego Zlotu szeroko
relacjonowa a prasa lokalna i ogólnopolska, przyczyniaj c si do spopularyzowania harcerstwa, dzia aj cego w kraju i na obczy nie w szerokich kr gach
115
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spo ecznych. To by jeden z celów Dzia u Zagranicznego NZHP, by w kraju
nada jak najwi kszy rozg os problemom harcerstwa poza krajem.
Jak co roku odby y si tak e wyjazdy instruktorów do rodowisk harcerskich w poszczególnych krajach. W ramach problemów wspólnych dla wydziaów zagranicznych obu g ównych kwater pracowano nad takimi wa nymi
zagadnieniami, jak:
ustalenie wytycznych i planów harcerskich w krajach, w których Polacy stanowili mniejszo narodow lub posiadali status imigrantów,
propagowanie spraw dotycz cych harcerstwa na obczy nie w strukturach ZHP (od chor gwi do dru yny) oraz w ród starszego spo ecze stwa w Polsce,
organizowanie w strukturach ZHP komórek sta ej planowej wspó pracy z harcerstwem na obczy nie (referaty zagraniczne w chor gwiach),
nawi zanie sta ej czno ci ze wszystkimi rodowiskami harcerskimi
poza krajem, ustalenie dwustronnych sposobów wspó pracy,
pomoc w zorganizowaniu sprawnych komend naczelnych harcerstwa
polonijnego w poszczególnych krajach imigracyjnych,
pomoc w dzia alno ci harcerstwa na obczy nie poprzez szczegó owe
programy, maj ce realne podstawy finansowe.
Dzia Zagraniczny NZHP d
do zapewnienia rozwijaj cej si dzia alno ci wydzia ów zagranicznych obu g ównych kwater podstaw organizacyjnych
i finansowych. W ci gu pierwszego roku istnienia kieruj cy nim hm. H. Kapiszewski wraz ze wspó pracownikami skupi si na programie i metodach pracy
Dzia u Zagranicznego, nawi zaniu poprawnych stosunków ze wszystkimi
instytucjami, z którymi wspó dzia . Dotychczasowe do wiadczenia umo liwi y
opracowanie programu dzia ania na 1935 r. i lata nast pne. Sk ada si on
z trzech cz ci obejmuj cych zadania dla Dzia u Zagranicznego NZHP, Wydziau Zagranicznego GKM oraz Wydzia u Zagranicznego GK .
Na tre pracy zagranicznej ca ego ZHP w 1935 r. z
y si , oprócz
udzia u m odzie y polskiej i polonijnej w Jubileuszowym Zlocie w Spale,
dziesi tki kursów instruktorskich, konferencji, obozów harcerskich zorganizowanych w Polsce i w krajach, w których istnia o polskie harcerstwo. Szczegó y tej
szeroko rozbudowanej akcji Dzia Zagraniczny i g ówne kwatery zaprezentowa y
w opracowaniu ksi kowym, zatytu owanym Frontem ku zagranicy119.
Na pocz tku kwietnia 1936 r. Rada Ministrów RP uzna a ZHP za „Stowarzyszenie wy szej u yteczno ci” i nada a mu statut. Okre li on nast puj ce
cele ruchu harcerskiego:
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„/…/wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do po wi ce ludzi w my l przyrzeczenia i prawa harcerskiego,
przygotowanie m odzie y do wiadomej, czynnej i ofiarnej s by dla
Pa stwa Polskiego, opartej na Jego umi owaniu i
nierskiej gotowo ci do Jego obrony, bezinteresowno ci, karno ci obywatelskiej
i honorze,
wprowadzenie ideologii i zasad harcerskich do ycia publicznego,
pomoc w pracy harcerskiej polskiej m odzie y poza granicami kraju
/…/”120.
Jak wynika z zacytowanego fragmentu statutu, wzmocni on pozycj
Dzia u Zagranicznego NZHP oraz g ównych kwater. Jak stwierdzi hm.
H. Kapiszewski, odt d praca na rzecz harcerstwa na obczy nie „sta a si przedmiotem planowej dzia alno ci ca ego Zwi zku”121.
Problem ten kierownik Dzia u Zagranicznego NZHP dok adnie omówi
w artykule na amach prasy harcerskiej, opublikowanym w listopadzie 1936 r.
Zagadnienie harcerstwa odniós do problemów podstawowych, wynikaj cych ze
skutków corocznej emigracji Polaków i tworzenia przez nich zbiorowo ci
w krajach osiedlenia. W zwi zku z tym H. Kapiszewski pyta : „Poza granicami
pa stwa polskiego znalaz o si osiem milionów Polaków, a wi c jedna czwarta
cz ci narodu. Czy mamy jedn czwart cz
narodu wykluczy od wspó dziaania w budowaniu warto ci polskiej my li, polskiej kultury?”122. Odpowiadaj c
sam sobie sugestywnie okre li rol , jak winna spe ni Polonia w krajach
osiedlenia, by zachowa pewn odr bno kulturow . Odno nie roli harcerstwa
postulowa : „Harcerstwo zagraniczne dla m odzie y, w ród której pracuje i której
jest cz ci , ma stanowi zwart kadr organizacyjn , mocny o rodek polsko ci.
Ma wy oni z siebie przodowników roboty polskiej nie tylko m odzie owej, ale
i starszego spo ecze stwa”123.
Dopracowaniu zada Dzia u Zagranicznego NZHP, wydzia ów obu
ównych kwater oraz ogniw harcerstwa na ni szych poziomach, sprzyja y
do wiadczenia wynikaj ce z organizacji Jubileuszowego Zlotu w Spale i licznego w nim udziale harcerstwa polonijnego. W latach poprzednich gromadzono
systematycznie do wiadczenia, budowano podstawy programu. Rok 1936 zosta
wykorzystany na ich efektywne wdro enie. Dzia alno w nast pnych latach
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realizowano wed ug przemy lanego programu, wspartego bud etem zapewnionym przede wszystkim przez wiatpol124.
Poprzez zapis w statucie ZHP, obliguj cy m odzie harcersk do pomocy
harcerstwu na obczy nie, wed ug kierownika Dzia u Zagranicznego NZHP „po
raz pierwszy przyj ta zosta a zasada, e praca w ród Polaków z zagranicy jest –
nie dobrym uczynkiem harcerskim, podejmowanym w miar dobrych ch ci – ale
harcersk s
, której przekaz p ynie z najdonio lejszych potrzeb aktualnych”125.
Od listopada 1936 r. Wydzia Zagraniczny GK oraz Wydzia Zagraniczny GKM zainicjowa y sta y dodatek do miesi cznika „Na Tropie”, zatytu owany „Na Tropie Harcerstwa Polskiego Zagranic ”. Wysy ano go wraz
z miesi cznikiem do wszystkich o rodków harcerskich na obczy nie oraz do
jednostek harcerskich krajowych celem informowania ich o dzia alno ci harcerstwa polonijnego. Podobnie jak w roku poprzednim, obie kwatery wyda y prac
zbiorow informuj
o akcji kszta cenia starszyzny dla harcerstwa poza krajem,
a tak e dzia alno ci obu wydzia ów g ównych kwater126.
Specjalna komórka Wydzia u Zagranicznego GKM zwana Komisj Programow , opracowa a programy kursów, prób harcerskich i sprawno ci. Celem
koordynacji akcji harcerstwa na obczy nie, realizowanej przez Dzia Zagraniczny NZHP, w porozumieniu z innymi organizacjami spo ecznymi, wydzia y
ównych kwater wspó pracowa y ze wiatpolem, uzgadniaj c z nim zasadnicze
kierunki dzia i bie ce akcje127.
Jak pisano w sprawozdaniu za 1937 r., harcerstwo poza krajem, maj c
wsparcie w ZHP, stanowi o najliczniejsz , a cz sto „jedyn zagraniczn si
spo eczn m odzie y polonijnej. Rozrasta o si ono liczebnie, powstawa y
kolejne dru yny m skie i
skie”128.
Wed ug informacji Dzia u Zagranicznego NZHP harcerstwo na obczy nie w 1937 r. dzia o w szesnastu krajach. W jedenastu z nich by o organizacjami samodzielnymi, natomiast w pi ciu krajach m odzie polska nale a do
miejscowych organizacji skautowych, korzystaj c z mniejszej lub wi kszej
samodzielno ci organizacyjnej129.
W Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej dzia y cztery polskie
samodzielne organizacje harcerskie, pi wchodzi o w sk ad skautowej organizacji ameryka skiej na zasadach autonomii. Pewna liczba m odzie y ameryka skiej polskiego pochodzenia tworzy a w asne dru yny w ramach organizacji
ameryka skiej. Niektóre skupia y m odzie tylko jednej p ci, inne by y dru yna124
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mi koedukacyjnymi130. W krajach europejskich harcerstwo polonijne skupia o
blisko 18 tys. m odzie y. W krajach pozaeuropejskich, wed ug informacji
podawanych przez obie g ówne kwatery, by o zorganizowanych oko o 60 tys.
odzie y, co cznie stanowi o liczb blisko 80 tys. m odzie y polonijnej
nale cej do harcerstwa i skautingu131.
W 1938 r. Wydzia Zagraniczny GKM skupi swoj dzia alno ci na:
wdro eniu w ród harcerstwa na obczy nie nowych programów kursów, prób i sprawno ci, cz ciowo sprowadzonych w latach poprzednich,
kszta ceniu instruktorów, po uprzednim zebraniu niezb dnych informacji technik ankietow ,
wspó pracy z harcerstwem polonijnym w organizacji kursów, polegana dostarczeniu programów i wysy aniu instruktorów w liczbie
kilkudziesi ciu osób w skali rocznej,
udzia u w dorocznej konferencji kierowników pracy harcerskiej za
granic ,
akcji pomocy biblioteczkom harcerskim organizowanym na obczy nie, przez wysy anie ksi ek, albumów, map itp.,
zaopatrywaniu harcerstwa na obczy nie w pras harcersk , wysy an
bezp atnie przez Harcerskie Biuro Wydawnicze.
Podobne zadania zrealizowa Wydzia Zagraniczny GK . W listopadzie
1938 r. zorganizowa odpraw referentek zagranicznych przy komendach
chor gwi. Po wi cona ona zosta a programom wspó pracy z harcerkami za
granic , którymi te chor gwie si opiekowa y. Przez ca y rok Wydzia Zagraniczny GK wspó pracowa ze wiatpolem, a w okresie letnim dodatkowo
z Polskim Zwi zkiem Zachodnim i Towarzystwem „Opieki nad Rodakami na
Obczy nie”, zw aszcza przy organizacji kolonii dla m odzie y polonijnej132.
Z dniem 1 stycznia 1938 r. zacz ukazywa si „Biuletyn Dzia u Zagranicznego Naczelnictwa Zwi zku Harcerstwa Polskiego”. Wydawany dosy
regularnie w odst pnie od miesi ca do dwóch, zamieszcza informacje na temat
dzia alno ci harcerstwa polonijnego w poszczególnych krajach, by pomoc dla
dru yn i instruktorów harcerskich.
Kierownik Dzia u Zagranicznego NZHP oceni stan harcerstwa na obczy nie oraz efekty dzia alno ci ZHP w 1938 r. w artykule zamieszczonym
w miesi czniku „Polacy Zagranic ” z czerwca tego roku. Stwierdzi w nim, i
w wyniku samokszta cenia niemal wszyscy harcerze i ca y korpus instruktorski
ZHP poznali dobrze problemy Polonii zagranicznej, a harcerstwa na obczy nie
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w szczególno ci133. Wymieniaj c zadania na przesz
, uzna konieczno
zapoznania jak najwi kszej liczby m odzie y polskiej na obczy nie ze wspó czesn Polsk poprzez wycieczki do kraju pochodzenia ich rodziców.
W ko cu wrze nia i na pocz tku pa dziernika 1938 r. Polska wzi a
udzia w niechlubnym rozbiorze Czechos owacji, wkraczaj c na Zaolzie. W akcji
tej obok wojska uczestniczyli tak e harcerze. Wydzia y zagraniczne g ównych
kwater koordynowa y akcj przejmowania harcerstwa w Czechos owacji
i w czenia go do struktur ZHP. W rozkazie z pa dziernika 1938 r. Wydzia u
Zagranicznego GK czytamy m.in.: „Okres istnienia Harcerstwa Polskiego
w Czechos owacji zako czy si bezpowrotnie /…/ od dzi wspó pracowa
dziemy z Wami w jednej wielkiej Organizacji Harcerskiej Zwi zku Harcerstwa Polskiego Najja niejszej Rzeczypospolitej Polskiej” 134.
Euforia z w tpliwego sukcesu trwa a krótko. Ju 10 stycznia 1939 r.,
w zwi zku z pogarszaj cymi si stosunkami mi dzy Polsk a hitlerowskimi
Niemcami, GK wyda a rozkaz w przewidywaniu zagro enia zewn trznego,
w którym m.in. pisa a, „Form s by Organizacji Harcerek na wypadek wojny
jest Pogotowie Harcerek”, zalecaj c harcerkom wybór jednej z przewidzianych
b135.
W zwi zku z planowanym przez wiatpol w terminie 5–7 lipca 1939 r.
III Zjazdem Polaków z Zagranicy oraz III Zlotem M odzie y Polskiej z Zagranicy, harcerstwo oddelegowa o do wspó pracy przy organizowaniu i przeprowadzenie tej imprezy grup instruktorów. NZHP i obie G ówne Kwatery skierowa y
do niej Henryka Kapiszewskiego, Janin Tworkowsk i Zygmunta Syrokomskiego. Dzia Zagraniczny NZHP oraz wydzia y zagraniczne obu kwater skierowa y
list okoliczno ciowy w sprawie przygotowa zarówno do harcerstwa na obczy nie jak te do harcerstwa w Polsce136.
Na pocz tku maja tego roku powo ana zosta a Komisja Pogotowia Harcerzy przy GKM. W podnios ej atmosferze odby si XVII Walny Zjazd ZHP
w dniach 20–21 maja 1939 r. w Lublinie. Uczestnicy przyj li uchwa , uznaj
harcerstwo za gotowe do spe nienia wszystkich rozkazów, w zwi zku z zagro eniem polskiego narodu. W uchwale m.in. wezwano harcerzy by stali „w pierwszym szeregu Polski walcz cej i triumfuj cej. Ka dy posterunek, zaj ty przez
harcerza czy harcerk w pokoju lub wojnie, winien by placówk przyk adowej
obywatelskiej odpowiedzialno ci i po wi cenia oraz
nierskiego m stwa /…/
Je liby przeznaczenie dziejowe postawi o nas wobec wojny, staniemy do walki
razem z nasz zwyci sk Armi ”137.
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W zwi zku z narastaj cym zagro eniem podstaw bytowych narodu polskiego, szef Dzia u Zagranicznego NZHP i kierowniczka Wydzia u Zagranicznego GK wydali w kwietniu 1939 r. okólnik skierowany do harcerek i harcerzy na
obczy nie. Jego tre mo na okre li jako apel o solidne wykonywanie codziennych obowi zków, by przez to przygotowa si do wszystkich mo liwych
zdarze jakie w przysz ci mog nast pi 138.
Z pocz tkiem 1939 r. harcerstwo na obczy nie wed ug statystyki NZHP
skupia o ponad 53 tys. harcerek, harcerzy i zuchów. W rozbiciu na poszczególne
kraje szacowano, i w Belgii by o 1561 harcerek i harcerzy, we Francji – 9,5 tys.,
Holandii – 209, Danii – 98, Niemczech – 2,7 tys., Rumunii – 815, otwie –
2 tys., Litwie – 350, Estonii – 70, na W grzech – 39, w Harbinie – 75, Argentynie – 100, Kanadzie – 400 i Stanach Zjednoczonych – 36 tys.139.
W drugiej po owie lat trzydziestych ub. w. systematycznie wzrasta y wydatki Dzia u Zagranicznego NZHP. rodki finansowe na dzia alno poza krajem
przekazywa mu g ownie wiatpol, ale ka dorazowo by y one konsultowane
z MSZ. Bud et na rok 1939/1940 opiewa na kwot ponad 232 tys. z . Przewidywa on m.in. bezpo rednie subsydiowanie harcerstwa w poszczególnych
krajach. Najwi ksz kwot 33,5 tys. z . mia o otrzyma harcerstwo polonijne we
Francji140.
Wydzia Zagraniczny GK rozes
okólnik datowany na czerwiec
1939 r. do komend harcerskich w poszczególnych krajach, w którym m.in. pisa :
„w roku bie cym, ze wzgl du na wytworzon sytuacj polityczn i donios e
znaczenie zmobilizowania i przygotowania przez harcerstwo ludzi odpowiednio
nastawionych i wprawionych do intensywnej pracy narodowej, Wydzia Zagraniczny pragnie mo liwie najwi ksz liczb dru ynowych przeszkoli w kraju”141.
Dru yny harcerskie na obczy nie od pewnego czasu zbiera y rodki na
Fundusz Obrony Narodowej, o czym meldowa y obu g ównym kwaterom
w Polsce. Na terenach zagranicznych w okresie lata odby o si kilkadziesi t
kursów i obozów. W Polsce kursy harcerskie odby y si jeszcze w sierpniu
1939 r., chocia udzia w nich m odzie y polonijnej by utrudniony, czasem
niebezpieczny, zw aszcza dla harcerzy polskich z Niemiec142.
Polaków osiad ych we Francji wed ug szacunkowych danych przed
1914 r. okre la si na liczb 25–30 tys. Po zako czeniu pierwszej wojny wiatowej, g ównie na skutek reemigracji ta liczba uleg a zmniejszeniu. Ilo ciowo
rozwój zbiorowo ci polonijnych nast pi w latach mi dzywojennych, kiedy
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w latach 1919–1938 przyby o do Francji 613 tys. osób. Z tej wielkiej liczby
imigrantów zarobkowych powróci o do Polski oko o 203 tys. osób143. W latach
kryzysu ekonomicznego (1929–1934), oko o 140 tys. polskich robotników,
pozbawionych pracy, opu ci o Francj , powracaj c do Polski. Nielicznym uda o
si zatrudni w zak adach przemys owych na terenie s siedniej Belgii144.
Oficjalne statystyki wymienia y liczb 510–540 tys. Polaków zamieszkuj cych
we Francji w przededniu wybuchu drugiej wojny wiatowej.
Zbiorowo ci polonijne we Francji pochodzi y z dwóch róde , co wp yo na ich spo eczne i polityczne zró nicowanie. G ównym ród em by a
zorganizowana emigracja zarobkowa z Polski, spowodowana podpisan we
wrze niu 1919 r. konwencj emigracyjn polsko-francusk . Na jej podstawie
Polacy przybywali do Francji, potrzebuj cej po pierwszej wojnie wiatowej r k
do pracy, maj c zapewnion prac oraz uprawnienia równe (cz sto w teorii)
z robotnikami francuskimi. Drugim ród em rekrutacji polskich robotników by a
Westfalia i Nadrenia, gdzie od lat pracowali Polacy, g ównie w górnictwie
i przemy le metalowym. Po pierwszej wojnie wiatowej musieli dokona
wyboru, pozosta lub reemigrowa do wolnej Polski. Tymczasem wy oni a si
dla nich trzecia mo liwo – wyjazdu do pracy w kopalniach i fabrykach
pó nocnej Francji. W latach 1919–1924 skorzysta o z niej oko o 26 tys. osób
czynnych zawodowo. Wraz z rodzinami ta cz
imigracji zarobkowej we
145
Francji mog a osi gn liczb oko o 105–110 tys. osób .
cznie mog o przebywa we Francji na pocz tku lat trzydziestych oko o
522–530 tys. osób polskiej narodowo ci. Uwzgl dniaj c reemigracj oraz
przyrost naturalny, bezpo rednio przed wybuchem drugiej wojny wiatowej
Polonia mog a liczy jak wspomniano oko o 500 tys. osób146 lub nawet kilkadziesi t tysi cy wi cej. Posiada a ona g ównie robotniczy charakter, skupi a si
ównie w departamentach przemys owych, wzd
pó nocno-wschodniej
granicy Francji. W departamentach górniczych Pas-de-Calais i Nord osiedli o si
ponad 190 tys. Polaków. Mniejsze ich skupiska znajdowa y si we Francji
rodkowej oraz w rejonie paryskim. Mimo cz sto du ych trudno ci adaptacyjnych, problemów z pracodawcami, pobyt i praca we Francji oznacza y dla
robotników polskich awans materialny w porównaniu do warunków jakie
posiadali w Polsce.
Lata dwudzieste i trzydzieste XX w. charakteryzowa y si intensywnym
rozwojem ycia spo ecznego Polonii francuskiej. Polscy przybysze z Westfalii
143
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odtworzyli we Francji swoje stowarzyszenia cz sto o genezie dziewi tnastowiecznej, takie jak ko a piewacze, teatralne, gniazda TG „Sokó ” i stowarzyszenia religijne ( w. Barbary), popularne w ród górników147. Zorganizowany
w 1923 r. Zwi zek Robotników Polskich we Francji by wynikiem inicjatywy
tego rodowiska.
Do Francji z Westfalii przeniesione zosta y poczytne dzienniki „Wiarus
Polski” i „Narodowiec”, ukazuj c si do ko ca dwudziestolecia mi dzywojennego148. Stowarzyszenia „westfalskie” mia y charakter zachowawczy i narodowy.
Kultywowa y tradycj , uznawa y autorytet duchowie stwa, które wp ywa o tak e
na towarzystwa wieckie. Emigranci z Westfalii na ogó odnosili si niech tnie
do idei walki klasowej, do udzia u w strajkach czy przynale no ci do lewicowych zwi zków zawodowych.
Niezale nie od indywidualnych postaw wiatopogl dowych czy orientacji politycznych, Polonia francuska ukszta towana przez przybyszy z Polski,
zachowa a z krajem pochodzenia dosy silne zwi zki. Asymilacja w niespe na
dwudziestoletnim okresie mi dzywojennym nie poczyni a wi kszych post pów.
Nie sprzyja o jej zwarte osadnictwo i rozwini te ycie organizacyjne. Orientacyjnie licz c, w latach 1919–1939 dzia o w ród Polonii francuskiej oko o 50
organizacji ponadlokalnych, tj. zwi zków zrzeszaj cych stowarzyszenia miejscowe, organizacji federacyjnych, organizacji centralizuj cych dzia alno kilku
zwi zków i federacji. Chocia nie wszystkie wykaza y si trwa ci , to jednak
pewna ich liczba funkcjonowa a przez ca e dwudziestolecie mi dzywojenne.
Zwi zki zrzesze i organizacji o zasi gu ogólnofrancuskim zacz y powstawa
wtedy, gdy g ówna grupa migracji westfalskiej ju przenios a si do Francji,
a imigracja z Polski przybra a cech corocznej systematyczno ci149.
Utworzenie pierwszych zwi zków ponadlokalnych Polonii francuskiej
nast pi o w latach 1923–1924. Istniej ca od 1924 r. Rada Wykonawcza Zwi zków Polskich we Francji skupi a: Zwi zek Robotników Polskich we Francji,
PTG „Sokó ”, Zwi zek Kó piewaczych, Zwi zek Towarzystw Katolickich,
Zwi zek Kó Teatralnych i Zwi zek Przemys owców Polskich we Francji. Poza
Rad Wykonawcz dzia y: Zwi zek Towarzystw Polskich Wschodniej Francji,
Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwo Pracy Spo eczno-Kulturalnej
dla Wychod stwa Polskiego we Francji, Sekcja Polska przy Confédération
Générale du Travail (CGT), takie same sekcje przy lewicowej CGTU, grupy
polskie w Komunistycznej Partii Francji oraz tworz cy si Zwi zek Legionistów
i Polski Zwi zek Pi ki No nej we Francji150. W nast pnych latach powsta y m.in.:
Zwi zek Towarzystw im. Józefa Pi sudskiego, Zwi zek Urz dników Polskich we
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Francji, Zwi zek Harcerstwa Polskiego we Francji (ZHPwF), Zwi zek Towarzystw Hodowców, Zwi zek Kawalerów Polskich, Zwi zek Polskich Robotniczych Stowarzysze Kulturowo-O wiatowych, Zwi zek Towarzystw Kobiecych,
Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych (TUR), Zwi zek Strzelecki, Federacja Polskich Zwi zków Obro ców Ojczyzny we Francji151.
W wi kszych skupiskach polskich departamentów pó nocnych i wschodnich, dzia o jednocze nie wiele ró nych stowarzysze . Zag szczenie stowarzysze zale o od liczebno ci tych skupisk. Z czasem w osiedlach górniczych
Polacy weszli w posiadanie w asnych budynków i sal na dzia alno spo eczn .
Zró nicowane ycie organizacyjne opisywa a i charakteryzowa a na bie co
prasa polonijna, zarówno dzienniki ogólnoinformacyjne, jak te organy prasowe
poszczególnych zwi zków czy federacji152.
Pierwsze dru yny harcerskie, z one z m odzie y polonijnej, zacz y
powstawa , wed ug J. Rozwadowskiego, od 1922 r. z inicjatywy polskich
nauczycieli153. Wi cej informacji na ten temat przekaza R. K. Daszkiewicz,
któremu problematyka upowszechnienia harcerstwa poza krajem w latach
mi dzywojennych by a doskonale znana. Zgodnie z jego opini , harcerstwo
ród emigracji polskiej we Francji powo ane zosta o z inicjatywy Wydzia u
Zagranicznego GKM. W po owie 1923 r. jego wys annicy w osobach Adolfa
Heidricha i Tadeusza Sopo ki udali si do Francji w celach rozpoznawczych.
Mo liwo za enia dru yn harcerskich w ród imigracji robotniczej zamieszkucej okr g Konsulatu RP w Lille bada T. Sopo ko. Natomiast A. Heidrich
podobne zadanie zrealizowa w okr gu Konsulatu RP w Strasburgu, obejmuj cego Alzacj , Lotaryngi oraz pi departamentów wschodniej Francji154. Ze
wzgl du na krótki pobyt w tym kraju, nie byli w stanie za
dru yn harcerskich, lecz w odwiedzanych miejscowo ciach wytypowali kandydatów na
organizatorów dru yn. Przypuszczalnie pierwsza dru yna harcerska powsta a
w ma ej osadzie przemys owej Creutzwald-la-Croix w Lotaryngii w 1923 r.155.
Za eniu kolejnych dru yn sprzyja o szkolnictwo polonijne we Francji. Wiele
z nich za ono dzi ki inicjatywie nauczycieli. Pierwsza uroczysto z enia
przyrzeczenia przez polskie harcerki i harcerzy odby a si 9 marca 1924 r.
w miejscowo ci Afrange we wschodniej Francji. W celu roztoczenia opieki nad
powstaj cymi dru ynami, w Pary u powo ano Ko o Przyjació Harcerstwa
Polskiego. Z kolei Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego we Francji (ZNPwF)
podczas walnego zjazdu odbytego w kwietniu 1925 r. wy oni Sekcj Harcersk .
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Niezale nie od inicjatywy ZNPwF, nauczyciele szkó polonijnych w Sallaumines, jednego z najaktywniejszych rodowisk polskiej imigracji w pó nocnym
zag biu górniczym, utworzyli Tymczasow Komend Harcersk we Francji156.
Za wa ny etap w kszta towaniu harcerskiej struktury ponadlokalnej mo na
z pewno ci uzna powo anie Rady Harcerstwa Polskiego we Francji podczas
zjazdu dzia aczy harcerskich w dniu 28 czerwca 1925 r. w Lille157.
Wydzia Zagraniczny GKM udzieli dopiero si rozwijaj cemu harcerstwu polonijnemu we Francji znacznej pomocy. W lipcu 1925 r. zorganizowa
pierwszy kurs dla przysz ych dru ynowych, który prowadzi o pi ciu instruktorów przyby ych z Polski158. Jednym z jego uczestników by nauczyciel Antoni
Dr gowski, w latach nast pnych Komendant Okr gu ZHP we Francji.
W czerwcu tego roku uczestniczy on w posiedzeniu Dzielnicowego Wydzia u
Wychowania Fizycznego „Soko a”, odbytego w Lens. Uda o mu si przekona
dzia aczy tego stowarzyszenia do wspó pracy z rozwijaj cym si harcerstwem.
Odt d by on zapraszany na zebrania i narady zarz du PTG „Sokó ”, jako
przedstawiciel Komendy Harcerskiej159. Nast pi o w ten sposób nawi zanie
wspó pracy mi dzy, „Soko em” i harcerstwem, która wp yn a na zwi kszenie
uczestnictwa m odzie y polonijnej w imprezach sportowych. Podczas zebrania
zarz du Dzielnicy VII „Soko a” we Francji, odbytego w maju 1925 r. przyj to
wniosek, w my l którego postanowiono „/…/ zak ada przy gniazdach sokolich
dru yny harcerskie w porozumieniu z miejscowym ko em harcerskim polskim,
które zapewni oby swoj pomoc i poparcie. Pierwsza dru yna harcerska zasta a
ju sformowana przy »Sokole« w Naylles-san-Lens pod im. T. Ko ciuszki”160.
Dzia aczom harcerstwa i „Soko a” uda o si z czasem osi gn porozumienie,
dotycz ce naboru m odzie y polonijnej w sposób minimalizuj cy rywalizacj .
O rywalizacji w tym zakresie wspó pracuj cych stowarzysze pisa w swojej
relacji R. K. Daszkiewicz. Uwa
on, e do pewnego stopnia „przeszkod
w pracy harcerskiej zdawa a si by uchwa a w adz zadomowionego we Francji
»Soko a Polskiego«, zgodnie z któr nie wolno by o przyjmowa do harcerstwa
ch opców powy ej 14-tu lat. Chodzi o oczywi cie o to, by m odzie w tym wieku
wst powa a tylko do »Soko a«. Na szcz cie uchwa a ta, nie maj ca ani moralnej, ani prawnej podstawy, praktycznie nie znalaz a zastosowania. Natomiast
zdecydowanie czynn rol w rozwoju harcerstwa we Francji odegra o polskie
nauczycielstwo z Antonim Dr gowskim na czele”161.
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W odezwie z 14 czerwca 1925 r. zamieszczonej w „Sokole Polskim”
wydawanym w Pary u, Tymczasowa Komenda Harcerstwa Polskiego zapowiedzia a ukonstytuowanie si w adz harcerskich we Francji. Sytuacja mog a budzi
obawy co do rywalizacji mi dzy Pary em oraz jeszcze dwoma innymi o rodkami
(Lille i wschodnia Francja) pretenduj cymi do przej cia kierownictwa nad
harcerstwem i szkodliwej wewn trznej rywalizacji. Na szcz cie s uszn decyzj
podj a G ówna Kwatera M ska ZHP w Warszawie, która rozkazem z dnia
21 pa dziernika 1925 r. mianowa a A. Dr gowskiego „pe ni cym obowi zki
komendanta m skiego okr gu ZHP na Francje z obowi zkiem utrzymania
sta ego kontaktu z Ko em Przyjació Harcerstwa we Francji z siedzib w Pary u
i z Tymczasow Rad Harcerstwa z siedzib w Lille a do ostatecznego uregulowania, drog uchwa y Naczelnictwa [ZHP w Warszawie – aut. aut.] ca okszta tu spraw zwi zanych z organizacj harcerstwa Polskiego we Francji”162.
W 1927 r. czynnych by o we Francji 18 dru yn harcerskich m skich,
skupiaj cych oko o 400 harcerzy. Przy wielu dru ynach istnia y Ko a Przyjació
Harcerstwa licz ce cznie oko o 300 osób. Najwi ksza liczba dru yn powsta a
w pó nocnej Francji i tam te usytuowano siedzib Komendy Dru yn Harcerskich Polskich w sk adzie: A. Dr gowski jako komendant, J. St pie zast pca
komendanta, M. Dybczy ski kierownik dzia u propagandy, J. Kobusi ski
sekretarz, I. Golczy ski skarbnik, ks. A. Garstecki kapelan harcerstwa 163.
Znacznym wysi kiem Komendy Okr gu ZHP zorganizowano wyjazd dwudziestu
pi ciu harcerzy polonijnych na II Narodowy Zlot ZHP odbyty w lipcu 1929 r.
w Poznaniu oraz Powszechn Wystaw Krajow 164. W tym e roku wed ug
rozeznania Wydzia u Zagranicznego GKM istnia o we Francji 15 dru yn
skupiaj cych 457 harcerzy i harcerek, m.in. w takich miejscowo ciach, jak:
Haillicourt, Dourges, Harnes, Billy-Montigny, Pary , Ostricourt, Libercourt,
Barlin i w innych165.
W latach trzydziestych XX w. w adze polskie, realizuj c polityk maj
na celu ci lejsze zwi zanie emigracji z macierz , zwróci y wi ksz uwag na
harcerstwo polonijne we Francji. Z pocz tkiem czerwca 1930 r. przy biurze
radcy emigracyjnego Ambasady RP w Pary u utworzony zosta instruktorat
harcerski. Na jego czele stan phm. W adys aw Malewski, by y kierownik
szko y publicznej w Wilnie, wys any w porozumieniu z NZHP do pracy w ród
Polonii francuskiej166. Harcerski kurs metodyczny dla nauczycieli pracuj cych
w szkolnictwie polonijnym, zorganizowany w czerwcu 1930 r. z udzia em oko o
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40 osób przez instruktora o wiatowego Ambasady RP w Pary u i ZNPwF,
podtrzyma na dalsze lata cis wspó prac mi dzy nauczycielami i harcerstwem. Za zgod w adz ZHP w Warszawie w ko cu tego roku, dotychczasow
Komend Okr gu przekszta cono w Komend G ówn ZHP we Francji
z siedzib w Pary u. W Lille, Metz oraz w St. Etienne powo ano komendy
okr gowe167.
Rozwój dru yn
skich nast pi po utworzeniu w 1932 r. Komendy
Okr gu Harcerek w Lille, kierowanej przez nauczycielk Helen Wilkówn 168.
Opó nienie w kszta ceniu instruktorek dru yn
skich, Komenda Okr gu
Harcerek nadrabia a organizacj kursów we Francji oraz wysy aj c kandydatki
na kursy i obozy odbywane w Polsce169. Rozkazem Komendy G ównej ZHP we
Francji ze stycznia 1933 r. utworzone zosta y hufce
skie w Lens, Douai, Metz
i Montceau-les-Mines. Statut ZHPwF, zalegalizowany przez w adze francuskie,
sprecyzowa g ówny cel harcerstwa zmierzaj cy do „wychowania m odzie y
w kierunku urabiania charakteru, rozwijania t yzny fizycznej i zaprawianie do
ycia spo ecznego”170.
Utrzymano w statucie nazw Zwi zek Harcerstwa Polskiego we Francji
z siedzib w Pary u. W pó niejszych latach dzia acze ZHPwF pos ugiwali si
nieoficjaln nazw Zwi zek Harcerstwa Polskiego we Francji, Belgii i Holandii.
Podstawowymi ogniwami ZHPwF by y gromady zuchowe, dru yny harcerek, dru yny harcerzy, dru yny starszoharcerskie i Ko a Przyjació Harcerstwa.
Dru yny na okre lonym terenie tworzy y hufce, kilka hufców sk ada o si na
okr g ZHPwF. Dla ujednolicenia dzia alno ci powo any zosta w 1934 r.
tymczasowy Zarz d G ówny ZHP w sk adzie: hm. dr Maria Zdziarska-Zaleska
jako przewodnicz ca, hm. mjr Józef Teslar (wiceprzewodnicz cy), Jan Ku akowski (sekretarz), Maria Mierzy ska (zast pczyni sekretarza), Kazimierz Wachowiak (skarbnik), ks. B. Paulus (naczelny kapelan), hm. Antoni Dr gowski
(komendant g ówny) i phm. Helena Wilkówna (komendantka harcerek)171.
Wed ug sprawozdania ZHPwF za okres od 1 pa dziernika 1934 r. do 1 pa dziernika 1935 r. dobrze uk ada a si wspó praca ze ZNPwF i Zwi zkiem Strzeleckim.
Zrealizowano decyzj o wst pieniu ZHPwF do Rady Porozumiewawczej
Zwi zków i Stowarzysze Polskich we Francji, organizacji naczelnej polskiej
imigracji, utworzonej w 1932 r.172. Informacje bie ce o dzia alno ci ZHPwF
zamieszcza y redakcje „Narodowca”, „Wiarusa Polskiego”, „Polskiego Pachol cia” i „Ogniska”173.
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W ramach zorganizowanego w sierpniu 1934 r. II Zjazdu Polaków z Zagranicy w Warszawie, odby si równie I Zlot M odzie y Polskiej z Zagranicy,
który zgromadzi kilka tysi cy uczestników. M odzie polonijna przed i po
zje dzie zwiedza a Polsk , a w czasie jego trwania uczestniczy a w obradach
sekcji akademickiej, robotniczej i harcerskiej.
W tym te czasie odby a si wspomniana ju konferencja kierowników
pracy harcerskiej za granic , która podj a wa kie decyzje na przysz
. Mi dzy
innymi postanowiono, e Jubileuszowy Zlot ZHP planowany na lipiec 1935 r.
z okazji 25.lecia harcerstwa b dzie równocze nie zlotem harcerstwa z zagranicy.
W wyniku obrad II Zjazdu Polaków z Zagranicy Rad Organizacyjn
przekszta cono w wiatowy Zwi zek Polaków z Zagranicy. Do Komitetu
Wychowania Narodowego M odzie y Polskiej z Zagranicy przy wiatpolu
wybrani zostali m.in. dr Micha Gra ski, pe ni cy funkcj przewodnicz cego
ZHP, a do Rady Naczelnej wiatpolu hm. Antoni Olbromski jako naczelnik
harcerzy174.
Podczas obrad konferencji kierowników pracy harcerskiej za granic hm.
A. Dr gowski omówi stan harcerstwa w ród m odzie y polonijnej we Francji
i Belgii. Poinformowa , e dru yny harcerskie w Holandii s w pocz tkowej
fazie organizacyjnej. Ze wzgl du na blisko po enia oraz ze wzgl dów
organizacyjnych kierownictwo nad nimi obj li dzia acze harcerscy z Francji175.
Wed ug s ów Dr gowskiego, ZHPwF posiada 210 dru yn i cznie oko o pi ciu
tysi cy harcerek i harcerzy. Nie nale do adnej z trzech francuskich organizacji skautowych, posiada w asny statut zatwierdzony przez w adze. Harcerstwo
polonijne w Belgii statutu nie posiada o, gdy jak wyja ni A. Dr gowski, w adze
belgijskie nie wymaga y sprecyzowania strony formalno-prawnej tej organizacji.
Na czele ZHPwF sta Zarz d G ówny, sk adaj cy si z Komendy Harcerek
i Komendy Harcerzy. Sk ad osobowy Zarz du G ównego przesy ano ka dorazowo do informacji i akceptacji polskim placówkom dyplomatycznym i konsularnym we Francji oraz Naczelnictwu ZHP w Warszawie. Organem wykonawczym
by a G ówna Komenda ZHP, wspólna dla harcerek i harcerzy. Zwi zek dzieli si
na okr gi dru yn harcerek i harcerzy. Kolejn cz
struktury tworzy y hufce,
dru yny i zast py. Osoby starsze mog y wst powa do Kó Przyjació Harcerstwa. Stosunek francuskich i belgijskich organizacji skautowych ró ni si
w odniesieniu do harcerek i harcerzy. Skautki francuskie i belgijskie nie ingerowa y w sprawy harcerek polonijnych. Natomiast skauci dali kontaktowania si
z nimi, a nawet podporz dkowania harcerstwa instancji koordynuj cej trzy
francuskie organizacje skautowe. Zarz d G ówny ZHPwF zdecydowanie si tym
daniom przeciwstawi . W zako czeniu swego wyst pienia A. Dr gowski
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wiadczy , e „ZHP we Francji uwa a siebie za cz
sk adow ZHP i jako taka
podporz dkuje si ca kowicie Naczelnictwu ZHP w Warszawie” 176.
Jednak w rzeczywisto ci ZHPwF pod wzgl dem organizacyjno-prawnym
by organizacj niezale
od ZHP. Natomiast poprzez systematyczn wspó praz GK i GKM w Warszawie pozyskiwa od nich wzorce ideowe i metodyczne. Potwierdzeniem ideowo-programowej spójni ZHPwF i ZHP by o zbie ne
prawo i przyrzeczenie harcerskie. Sta y kontakt formalno-organizacyjny mi dzy
ZHPwF a NZHP w Warszawie dotyczy przede wszystkim uzgodnienia prób
i sprawno ci, programów kszta cenia dru ynowych i instruktorów wy szych
stopni. Liczne osobiste kontakty obu organizacji powodowa y, e wiele nowo ci
metodycznych wypróbowanych w kraju przekazywano do harcerstwa polonijnego we Francji. Jednak adnej formalnej umowy, cho by poufnej, wi cej
ZHPwF z ZHP w Warszawie nigdy nie zawarto177.
Wed ug statystyki Dzia u Zagranicznego NZHP w Warszawie, ZHPwF
skupia w swoich szeregach w 1936 r. 4751 harcerek i harcerzy w 167 dru ynach
i 75 gromadach zuchowych. ZHPwF z powodzeniem realizowa szkolenie
instruktorów we w asnym zakresie, korzystaj c stale z pomocy NZHP w Warszawie. W organizacjach partnerskich, czyli w harcerstwie polonijnym w Belgii
by o w tym e roku 611 harcerzy i harcerek w 24 dru ynach, a w Holandii 130
harcerek i harcerzy w czterech dru ynach i czterech gromadach zuchowych178.
Pocz wszy od kwietnia 1938 r. Zarz d G ówny i G ówna Komenda
ZHPwF rozpocz y wydawanie „Wiadomo ci Harcerskich”, starannie redagowanego czasopisma harcerskiego, zawieraj cego artyku y, relacje, zdj cia i ryciny.
Do wybuchu drugiej wojny wiatowej we wrze niu 1939 r. ukaza o si ogó em
sze numerów tego po ytecznego czasopisma.
Podczas odprawy dru ynowych, odbytej 30 pa dziernika 1938 r. w Paryu, ustalono nowy program pracy dru yn na prze om lat 1938/1939. Zwrócono
w nim uwag na samokszta cenie, doskonalenie duchowe i fizyczne, patriotyzm.
W uzasadnieniu programu pisano: „we wszystkich zaj ciach, grach, zawodach,
winna nam stale przy wieca ideologia zawarta w prawie harcerskim. We
wszystkich zaj ciach powinna nam przy wieca Polska. Ch s enia Polsce
przeradza si b dzie z dnia na dzie w czyny – co dzie dobry uczynek po wi cony Polsce, na zbiórkach gaw dy i pogadanki o Polsce”179.
Pogarszaj ca si sytuacja mi dzynarodowa w Europie zmobilizowa a
niemal wszystkie organizacje polonijne we Francji do akcji w obronie niepodle-
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ci Polski180. W grudniu 1938 r. odby si w Doue zjazd prezesów stowarzysze wchodz cych w sk ad Rady Porozumiewawczej, podczas którego uchwalono statut nowej organizacji centralnej pod nazw Zwi zek Polaków we Francji181.
W pierwszych miesi cach 1939 r. nast pi y zmiany w strukturze i obsadzie personalnej ZHPwF. Zarz d G ówny mianowa komendantk harcerek hm.
Zofi Tursk , a komendantem harcerzy Jana Polaka182. Nast pi a te zmiana
personalna w obsadzie funkcji Komendanta G ównego. Powracaj cego do Polski
hm. A. Dr gowskiego, niezwykle zas onego w rozwoju ZHPwF, zast pi Jan
Ku akowski183.
Jedn z wa niejszych akcji ZHPwF w ko cu 1938 r. i w 1939 r. by a
zbiórka pieni dzy na Fundusz Obrony Narodowej (FON). Do lipca 1939 r.
harcerstwo zebra o na ten cel ponad 42 tys. franków.
W okresie wakacji 1939 r. jak corocznie ZHPwF zorganizowa i przeprowadzi akcj kursowo-obozow . W po owie lipca 1939 r. wyjecha a z Francji
wycieczka harcerzy do Polski, by wzi udzia w kursach i obozach prowadzonych przez Dzia Zagraniczny NZHP i wiatpol dla harcerstwa polonijnego.
Powrót wycieczki nast pi 10 sierpnia 1939 r.184.
Zbiorowo ci polonijne podobne pod wieloma wzgl dami do Polonii
francuskiej utworzy y si w Belgii i Holandii. Niektóre stowarzyszenia polonijne,
istniej ce w tych pa stwach, jak PTG „Sokó ”, Zwi zek Strzelecki, organizacje
sportowe i harcerskie dosy ci le ze sob wspó pracowa y.
W latach 1927–1931 nast pi do znaczny nap yw robotników polskich
z pó nocnej Francji do s siedniej Belgii. W latach 1922–1938 wyemigrowa o
z Polski do tego kraju oko o 28,5 tys. osób. Wed ug spisu ludno ci z 1930 r.
w o miomilionowej Belgii osiedli o si 319 tys. cudzoziemców, a w ród niech
oko o 50 tysi cy obywateli polskich. Zasiedlili oni przede wszystkim nast puj ce
prowincje i miasta: Antwerpi (12,4 tys. osób), Brabant (10,7 tys.), Hainaut
(11 tys.), Leodium (9,6 tys.) i Limburgi (oko o 6 tys.). W 1938 r. liczba obywateli polskich osiedlonych w Belgii wzros a do niemal 62 tys. osób, przy czym
oko o 58 procent spo ród nich reprezentowa o narodowo
ydowsk 185.
Polacy osiedleni w Belgii utrzymywali si g ównie z pracy w górnictwie
i przemy le metalowym. Wzrost liczebno ci zbiorowo ci polonijnych wp yn na
rozwój ycia organizacyjnego. W 1928 r. w miastach i osiedlach zag bia
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górniczego po udniowej Belgii dzia o 31 polonijnych stowarzysze .
W pierwszej po owie lat trzydziestych XX w. ich liczba wzros a do 78 stowarzysze , a liczba nale cych do nich osób wzros a do oko o 2,5 tys.186. Organizacj
ponadlokaln by Centralny Zwi zek Towarzystw Polskich w Belgii, który na
pocz tku lat trzydziestych ub. w. posiada zarz dy okr gowe w Mons, Charleroi,
Liége i Limburgii. W poszczególnych polskich skupiskach tworzono podobnie
jak we Francji, komitety towarzystw miejscowych187.
Na prze omie lat dwudziestych i trzydziestych upowszechni a si stopniowo w ród belgijskiej Polonii organizacja harcerska, czemu sprzyja wzrost
liczby polskich rodzin i dzieci urodzonych ju na obczy nie. Pierwsze dru yny
harcerskie powsta y w latach 1925–1930 w okr gu Mons w Limburgii z inicjatywy polskich nauczycieli. Na uroczysto ci zako czenia roku szkolnego
1930/1931 polonijni harcerze wyst pili ju w pe nym umundurowaniu. W 1932 r.
odby si zlot dru yn, podczas którego po wi cono sztandar, wspólny dla szkó
i harcerstwa polonijnego188.
Wed ug raportu Konsulatu RP w Brukseli, przes anego w grudniu 1933 r.
do MSZ w Warszawie, na terenie Belgii istnia y wówczas cztery hufce harcerskie
skie (w Limburgii, Liége, Mons i Charleroi) oraz dwa
skie (w Limburgii
i Charleroi). Ogó em hufce w 23 dru ynach skupia y oko o 400 harcerek
i harcerzy189. W nast pnych latach liczba harcerzy wzros a, o czym „Polak
w Holandii i Belgii” z dnia 1 lipca 1935 r. informowa : „Mamy na terenie Belgii
organizacj harcersk , cztery hufce m skie, cztery
skie, 30 dru yn, 497
harcerzy i harcerek, 18 gniazd zuchowych, 316 zuchów”. Wed ug miesi cznika
wiatpolu „Polacy Zagranic ” z listopada 1936 r. harcerstwo polonijne w Belgii
liczy o 550 ch opców i 600 dziewcz t. Zbli on liczb wymieni „Narodowiec”
w artykule z 19 wrze nia 1936 r., w którym czytamy: „W chwili obecnej harcerstwo [polonijne w Belgii – aut. aut.] liczy 1224 cz onków”, pomy lnie rozwija y
si tak e gromady zuchowe. W opracowaniu po wi conym Polonii belgijskiej
przed drug wojn
wiatow , R. Dzwonkowski informowa , e polonijne
stowarzyszenia spo eczne dzia y w rozproszeniu, nie posiada y w asnych
zarz dów g ównych, za wyj tkiem organizacji harcerskiej, która skupiaj c
cznie oko o 1200 harcerzy i harcerek w 30 dru ynach wybi a si na czo ow
pozycj pod wzgl dem liczby cz onków190. S absze liczebnie by y kluby sportowe i Zwi zek Strzelecki. Ten drugi w 1938 r. posiada oko o 24 oddzia ów.
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Harcerstwo polonijne w Belgii cieszy o si wsparciem Konsulatu RP
w Brukseli, wiatpolu i Naczelnictwa ZHP w Warszawie. Konsulowie polscy
w Brukseli (F. Chiczewski i jego zast pca T. Nagórny) kupili dru ynom sprz t
sportowy i obozowy, pomagali organizowa kursy na dru ynowych, obozy
i zloty. W pierwszych latach po utworzeniu dru yn, harcerze wyje ali na
obozy do Francji, gdzie harcerstwo polonijne dysponowa o lepsz baz i dowiadczon kadr instruktorsk . Pierwszy obóz letni w Belgii odby si w 1934 r.
w pobli u Genk, w lasach Limburgii. W roku nast pnym komenda ZHP w Belgii
zorganizowa a dwa obozy, dla dziewcz t i ch opców, w turystycznej miejscowoci Stavelot w Ardenach. Obóz
ski liczy ponad 40 harcerek polonijnych
z Belgii, Holandii i Luksemburga. Prowadzi a go Halina Stoesselówna i trzy
instruktorki, nauczycielki szkó polonijnych. Nad obozem m skim, licz cym
podobn liczb harcerzy komend sprawowa Zygmunt Trzaska z pomoc
czterech instruktorów191.
W maju 1932 r. podczas narady przedstawicieli stowarzysze polonijnych w Belgii z udzia em konsula F. Chiczewskiego, zawi zano pierwsze Ko a
Przyjació Harcerstwa, którego przewodnicz cym zosta in . S. Kowalski.
W latach 1934/1935 w adze polskie zlikwidowa y szkolnictwo polonijne
w Belgii, zast puj c go systemem kursów j zyka polskiego. Luk w wychowaniu
i edukacji stara y si wype ni polonijne stowarzyszenia m odzie owe, a zw aszcza harcerstwo. Jak pisze W. Eder, „zaznajomienie m odzie y z obyczajami
narodu polskiego, wyrobienie w niej poczucia przynale no ci do tego narodu
oraz wpojenie cnót obywatelskich sta y si od tego czasu podstawow cz ci
programu dzia alno ci organizacji harcerskich i strzeleckich”192.
Wa
dziedzin pracy polonijnych dru yn harcerskich w Belgii by o
wychowanie fizyczne. W komendach
skiej i m skiej utworzono referaty
wychowania fizycznego, które opracowywa y i koordynowa y programy
i wiczenia realizowane w dru ynach. Referatem wychowania fizycznego w
komendzie
skiej kierowa a w 1938 r. Maria Gilewska193.
Pocz wszy od 1937 r. dru yny harcerskie w Belgii organizowa y tak
zwany „tydzie harcerza”, b cy form sprawdzianu ich dorobku i poziomu
wyszkolenia. W lutym 1939 r. zorganizowano te imprez po raz trzeci, wzi li
w niej udzia jako go cie honorowi prezesi prawie wszystkich polonijnych
stowarzysze . Wobec pogarszania si stosunków mi dzynarodowych w Europie
„wyrazili w ten sposób nie tylko swoje zainteresowanie wychowaniem m odziey, ale te zrozumieniem potrzeby jedno ci i zgody”194. Polonijni harcerze
w Belgii w czyli si 1939 r. do akcji zbierania sk adek na FON195.
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Polonia holenderska w 1931 r. liczy a oko o siedem tysi cy osób, podobliczebno wykaza y tak e szacunki dokonane w 1938 r., pewn cz
tej
196
liczby stanowili polscy ydzi . Najliczniejsze skupiska polskiej ludno ci
robotniczej znajdowa y si w latach trzydziestych w okolicach Brunssum (oko o
jednego tysi ca osób) oraz Hoensbroek, Heerlen i Nieuw Einde. Polonia
w Linburgii holenderskiej by a stosunkowo dobrze zorganizowana. Aktywnie
dzia y PTG „Sokó ”, Zjednoczenie Zawodowe Polskie i wspó pracuj ca z nim
Narodowa Partia Robotnicza. Du aktywno wykazywa o gniazdo „Soko a”
w Hoensbroek, zw aszcza w okresie przygotowa do Igrzysk Olimpijskich
w Amsterdamie w 1928 r.197, Towarzystwo w. Wojciecha w Treebeck oraz
towarzystwo kulturalno-o wiatowe w Brunssum i Hoensbroek. Wzrost liczby
rodzin polskich osiedlonych w Holandii na prze omie lat 1929/1930 spowodowa
rozbudow o wiaty polonijnej. W Brunssum zorganizowano pocz tkowo
trzyklasow , a po pewnym czasie pi cioklasow szko polsk z trzema nauczycielami przys anymi z Polski. W szkole tej uczy o si oko o 150 dzieci.
W 1932 r. liczba uczniów wzros a do 250, zatrudniony zosta czwarty nauczyciel198.
Pierwsza dru yna harcerska w ród Polonii holenderskiej za ona zosta a
26 wrze nia 1934 r. w Nieuw Einde, druga powsta a mniej wi cej w tym samym
czasie w Rumpen. Ta pierwsza sk ada a si z czterech zast pów, do których
nale o 56 harcerzy. Podczas zbiórek wyg aszano pogadanki, wiczono musztr .
W roku nast pnym dru yny m skie hufca limbarskiego organizowa y wycieczki
i biwaki w okolicach Zwartberg i Winterslag. Uczestnikami obozu harcerskiego
w Stavelot w Ardenach by a m odzie polonijna z Belgii, Luksemburga
i Holandii w liczbie oko o stu osób199.
Opiek nad harcerstwem polonijnym w Holandii sprawowa ks. Wilhelm
Hoffmann. Autor artyku u historycznego o Polonii holenderskiej pisa : „W ród
odzie y wielkim uznaniem cieszy o si harcerstwo, a to przede wszystkim
dlatego, e komendant ks. Hoffmann by bardzo dobrym organizatorem oraz
wk ada wiele wysi ku i serca w jego zorganizowanie i postawienie na nale ytym
poziomie. Urz dza ze swymi harcerzami obozy letnie, wycieczki, m.in. do
Polski, kursy i konkursy wiedzy o Polsce, zawody sportowe. Te ostatnie
z polonijnymi »Soko ami« i dru ynami m odzie y harcerskiej. W 1937 r. szeregi
harcerskie liczy y przesz o 200 harcerek i harcerzy”200.
Po powrocie z Jubileuszowego Zlotu ZHP w sierpniu 1935 r. w Spale,
gdzie uzyska harcerski stopie wika, ks. Hoffmann wkrótce ponownie wyjecha
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do Polski celem uczestnictwa w kursie harcerskim w Sulejowie, zorganizowanym dla ksi y pracuj cych na obczy nie. Efekty jego dzia
wspieraj cych
harcerstwo by y coraz pomy lniejsze. Jedyne polskie pismo w Holandii informowa o: „w Waubach-Eygelshoven, Hoensbroek i Heerlen przygotowuje ks.
Hoffmann nowe zast py harcerzy. Pierwsze zbiórki ju si odby y. W WaubachEygelshoven przyst pi o 24, w Hoensbroek 12, a w Heerlen 15 ch opców”201.
Ksi dz Hoffmann pe ni funkcj komendanta obozu odbytego w sierpniu 1936 r.
na terenie Limburgii holenderskiej. Przez kilka tygodni w 1937 r. przebywali
w Holandii instruktorka i instruktor z Polski, wydelegowani przez Dzia Zagraniczny NZHP do pomocy ks. W. Hoffmanowi. Przyczynili si zarazem do
wykszta cenia kilkoro dru ynowych i zast powych. Ksi dz Hoffmann, jako coraz
bardziej do wiadczony instruktor, mianowany zosta przez polskie w adze
harcerskie podharcmistrzem202.
W po owie 1937 r. oddany zosta do u ytku Dom Polski w Brunssum,
w którym urz dzono siedzib Zarz du Zwi zku Towarzystw Polskich w Holandii. Polonia holenderska utrzymywa a bliskie stosunki z krajem, organizowano
wycieczki do Polski, wysy ano do niej m odzie na kursy i obozy. Naczelnictwo
ZHP w Warszawie dok ada o stara w zakresie wspierania harcerstwa polonijnego, zw aszcza i w jednym z raportów do MSZ Konsulat RP w Amsterdamie
pisa , i „brak wyszkolenia technicznego sta si powodem utraty atrakcyjno ci
przez harcerstwo polskie w Limburgii”203. W lecie 1938 r. przyby a do Polski
kolejna wycieczka harcerzy polonijnych z Holandii. W ko cu okresu mi dzywojennego Komendzie G ównej ZHP w Pary u nadal organizacyjne podlega y
dru yny harcerskie w Belgii i Holandii, co ZHPwF wykazywa w corocznych
sprawozdaniach 204.
Polonia w Danii ukszta towa a si w latach 1920–1925 przez emigracj
zarobkow mieszka ców Polski do pracy w rolnictwie. Wed ug szacunku
Poselstwa RP w Kopenhadze liczebno Polonii du skiej w 1929 r. mog a
wynosi oko o 10–12 tys. osób. Z tej liczby oko o 4,5 tys. osób mieszka o na
wyspach Lolland i Falster, w Kopenhadze i na wyspie Fionii po 1,5 tys. osób,
a na pozosta ym terenie oko o 3,5 tys. osób205. Mimo pewnej dyskryminacji
cudzoziemców, tak e Polaków, stopniowo nast pi rozwój polonijnego ycia
spo ecznego. Za one zosta y polskie szko y. W 1935 r. grupa Polaków osiedlonych w Nakskov przy wsparciu Poselstwa RP w Kopenhadze za
a Zwi zek
Robotników Polskich w Danii. Na zje dzie odbytym w ko cu 1928 r. uchwalono
jego statut i powo ano zarz d. W reakcji na program integracyjnego oddzia ywania na zbiorowo ci polonijne Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy,
201
202
203
204
205

„Polak w Holandii i Belgii” z 16 pa dziernika 1935.
AAN, ZHP, sygn. 229, k. 11.
AAN, wiatpol, sygn. 229, k. 17.
W. B ejewski, Z dziejów harcerstwa…, op. cit., s. 271.
E. Ko odziej, Dzieje Polonii…, op. cit., s. 158.

110

Zwi zek Robotników Polskich w Danii zmieni w 1933 r. nazw na Zwi zek
Polaków w Danii. W tym okresie skupia on w 11 okr gach oko o 1,1 tys.
cz onków. Przy poszczególnych oddzia ach od pocz tku lat dwudziestych
tworzono ko a m odzie y. Z czasem po czy y si one w Stowarzyszenie
odzie y Polskiej przy Zwi zku Robotników Polskich w Danii206.
Polonijny ruch m odzie owy i harcerski na terenie Danii zacz si rozwija w ko cu lat dwudziestych XX w. Z materia ów sprawozdawczych Wydziau Zagranicznego GKM wynika, i w miesi cach letnich 1929 r. w Kopenhadze
istnia a dru yna harcerska, a w Nivo zast p harcerzy. Po wakacjach dzia alno
harcerska przesta a si rozwija 207. W latach trzydziestych rodowisko polonijne
podj o inicjatyw zmierzaj
do o ywienia ruchu m odzie owego. W marcu
1932 r. Rada Opieku cza Stowarzyszenia M odzie y Polskiej w Danii powiadomi a Poselstwo RP w Kopenhadze, i w dniach od 15–16 maja tego roku
w stolicy kraju odb dzie si I Zlot M odzie y Polskiej w Danii. Spodziewano si
licznego w nim uczestnictwa m odzie y polonijnej z wielu o rodków jej zamieszkania208. Zwi zek Polaków w Danii z siedzib w Nakskov utworzy przy
swoim zarz dzie funkcj referenta do spraw m odzie owych, któr pe ni
nauczyciel miejscowej szko y polskiej. Upowszechni si zwyczaj wysy ania
dzieci polonijnych do Polski na wakacje. Z inicjatywy Poselstwa RP w Kopenhadze, Zwi zku Polaków w Danii, Dzia u Zagranicznego NZHP oraz wiatpolu
wi ksz opiek i pomoc okazywano dru ynom harcerskim. Od 1936 r. organizowano kursy i obozy dla m odzie y. Dzia Zagraniczny NZHP kilkakrotnie
delegowa do Danii instruktorów harcerskich w celu o ywienia dzia alno ci
harcerstwa polonijnego, co si w cz ci powiod o. M odzie polonijna z rado ci
wita a harcersk za og jachtu „Zawisza Czarny”, który w roku 1936 r. zawin
do portu w Kopenhadze oraz eglarzy jachtu harcerek „Gra yna”, który w tym e
roku odwiedzi kilka portów du skich.
W 1937 r. delegat Dzia u Zagranicznego NZHP phm. Jan B ski odwiedzi szereg miejscowo ci zamieszka ych przez Poloni , a zw aszcza takich,
w których nie rozwin a si jeszcze dzia alno m odzie owa i harcerska.
Dru yny harcerskie w tym e roku istnia y w miejscowo ciach Maribo, Nykobing
i Nakskov na wyspach Lolland i Falster209. Dla niezorganizowanej do tego czasu
odzie y przeprowadzi kursy i obozy harcerskie. Wyje aj c, pozostawi
kilka osób w miar przygotowanych do kontynuowania pracy harcerskiej.
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Wyposa
ich w najniezb dniejsze ksi ki i inne pomoce przydatne do prowadzenia szkole .
Na potrzeby harcerstwa Polonii du skiej wiatpol w porozumieniu
z Dzia em Zagranicznym NZHP przeznaczy w latach 1938/1939 kwot 10 tys.
otych, któr wykorzystano na zakup sprz tu przydatnego do obozownictwa
oraz sprz tu sportowego. Projekt przybycia do Danii reprezentacyjnej dru yny
harcerskiej z Polski, celem spopularyzowania ruchu harcerskiego, spotka si
z poparciem Jana Staszewskiego, pos a RP w Kopenhadze210.
W 1937 r., podobnie jak w kilku poprzednich latach, komenda harcerstwa polonijnego zorganizowa a w okresie wakacyjnym obóz harcerski
z udzia em oko o 30 ch opców i dziewcz t. czna liczba harcerzy w ko cu lat
trzydziestych nie przekroczy a liczby stu, zorganizowanych w o miu dru ynach211.
Pozytywn rol w utrzymaniu dzia alno ci harcerstwa polonijnego
w Danii spe nili polscy nauczyciele, a zw aszcza W adys aw God owski, Zygmunt Piotrowski, Józef Stankiewicz i Adam Sokólski. Poselstwo RP w Kopenhadze powierzy o W. God owskiemu ogóln opiek nad harcerstwem, natomiast
Z. Piotrowski wspomaga dru yny znajduj ce si na terenie Lolland-Falster.
W okresie letnim 1939 r. God owski zaplanowa zorganizowanie trzech obozów
harcerskich dla kilkudziesi ciu harcerzy212.
Akcj obozow harcerstwa w Danii wspiera finansowo wiatpol i ZHP
za po rednictwem Poselstwa RP w Kopenhadze. W 1939 r. dru yny harcerskie
czy y si do akcji zbierania rodków na FON213.
Wed ug spisu ludno ci liczba Polaków osiedlonych w Niemczech wynioa w 1925 r. 984 tys. osób. Spo ród nich 803 tys. posiada o obywatelstwo
niemieckie, a oko o 181 tys. obywatelstwo polskie. Najliczniejsze skupiska
polskie utworzy y si w Rejencji Opolskiej (oko o 540 tys.), w Prusach Wschodnich (114 tys.), na Pomorzu (27,8 tys.), Dolnym
sku (22,9 tys.) i na Pograniczu (13,9 tys.). cznie na wschodnich kresach Republiki Weimarskiej ludno
polska osi gn a liczb oko o 721,5 tys. Natomiast w jej g bi, na tak zwanych
terenach wychod czych osiedli o si oko o 262,5 tys. Polaków. Spo ród nich
w Westfalii mieszka o 70 tys., w Nadrenii – 29,5 tys., w Branderburgii – 37 tys.,
Saksonii – 33,2 tys., w Berlinie – 19,3 tys., w Meklemburgii – 26 tys., Hanowerze – 13,1 tys., Hesji – 3,5 tys., Szlezwiku-Holsztynie – 2,8 tys.214.
W Republice Weimarskiej polska mniejszo etniczna, z ona w wi kszo ci z autochtonów, podj a dzia ania zmierzaj ce do poprawy warunków ycia
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pozazawodowego. Na zasadzie regionalnej zosta y utworzone spo eczne organizacje w Bochum, Berlinie, Olsztynie oraz Bytomiu. Na zje dzie odbytym 27
sierpnia 1922 r. w Berlinie zjednoczy y si one, tworz c Zwi zek Polaków
w Niemczech (ZPwN). G ównym jego zadaniem by a obrona przed polityk
germanizacyjn oraz przeciwdzia anie asymilacji. W 1931 r. ZPwN liczy oko o
45 tys. cz onków, w tej liczbie 16 tys. osiedlonych w Westfalii215. Szczególn
opiek obj o m odzie , w ród której dzia y takie organizacje jak PTG „Sokó ”,
regionalne zwi zki towarzystw m odzie owych i harcerstwo216.
Przeprowadzaj c konsolidacj polskiego ruchu narodowego, kierownictwo ZPwN szczególn uwag zwróci o na dzia alno harcersk i jego funkcj
wychowawcz . Dobrze dzia okr g berli ski, chocia powoli na czo o wysuwa
si teren
ska, gdzie dru yny harcerskie eksponowa y w swej pracy postulaty
narodowe217.
Dzia alno ci harcerstwa polonijnego w Niemczech przejawia y du e zainteresowanie Naczelnictwo ZHP w Warszawie, polskie placówki dyplomatyczne i konsularne, ZOKZ oraz wiatpol, przekazuj c mu pomoc finansow ,
ksi ki, pras , sprz t obozowy. W dniu 20 lutego 1927 r. na zje dzie w Bytomiu
powsta ZHPwN. Wcze niej, od 1925 r. istnia Zwi zek Harcerzy Polskich w
Bytomiu.
Po utworzeniu ZHPwN, jego struktura obj a trzy hufce – bytomski, zabrsko-gliwicki i berli ski. Liczy y one cznie dziewi dru yn harcerzy i pi
dru yn harcerek. ZHPwN by organizacj samodzieln , niezale
od kierownictwa zwi zku w Polsce, chocia korzystaj
z jego do wiadcze i wzorów218.
Hufiec berli ski sk ada si pocz tkowo z dwóch dru yn, w 1926 r. powi kszy
si o kolejne dwie dru yny. Harcerze uczestniczyli aktywnie w yciu Polonii
berli skiej. Na przyk ad
ska dru yna harcerska im. Królowej Jadwigi urz dzia w dniu 29 grudnia 1926 r. obchód gwiazdkowy, natomiast w 1931 r. ca y
hufiec berli ski przygotowa akademi z okazji 100.lecia powstania listopadowego. Celem zainteresowania harcerstwem starszej cz ci spo ecze stwa, w
1926 r. za ono przy hufcu berli skim Ko o Przyjació Harcerstwa, które jednak
nie przejawia o aktywno ci219.
Mimo stosunkowo licznej Polonii berli skiej, rozwój harcerstwa w tym
rodowisku przebiega wolno. Dopiero na pocz tku lat trzydziestych wzros o jej
zainteresowanie harcerstwem, co poprawi o efekty jego dzia . W adze polskie,
organizacje polonijne, a zw aszcza ZPwN zacz y zdawa sobie spraw z roli
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wychowania patriotycznego polskiej m odzie y w Niemczech. Mog oby ono
spe ni g ówne zadanie w obronie przed szowinistyczn ideologi i d eniem do
likwidacji mniejszo ci narodowych. Spo eczno polska w Niemczech, chc c
przetrwa , musia a podj zdecydowan walk na p aszczy nie politycznej,
ekonomicznej, organizacyjnej. Czo ow rol w walce o m odzie polsk wyznaczono harcerstwu jako organizacji najbardziej do tego celu przydatnej. Na takim
stanowisku stan li uczestnicy I Zjazdu M odzie y Polskiej w Niemczech,
odbytego 1 marca 1930 r. Na mocy przyj tej wówczas uchwa y, zacz to wydawa pismo dla m odzie y o tre ciach polityczno-wychowawczych, zatytu owane
„M ody Polak w Niemczech”. Dzia harcerski w tym pi mie prowadzili Helena
Lehr, nale ca do harcerstwa w Berlinie od 1929 r., oraz Edmund Osma czyk.
Równie „Dziennik Berli ski” od ko ca 1930 r. po wi ca zagadnieniom
harcerskim wi cej miejsca, wprowadzaj c jednostronicowy dodatek tygodniowy
zatytu owany „Harcerz – Sokó – Sportowiec”. W dniach od 27 czerwca do
4 lipca 1931 r. odby si w Pradze wszechs owia ski zlot skautów. Uczestniczy a
w nim delegacja ZHPwN w sk adzie 10 harcerzy (czterech ze
ska Opolskiego
i sze ciu z Berlina), pod kierunkiem hm. J. Kwietniewskiego220. W dniach od 27–
29 sierpnia tego roku odby si w Ziemi cicach na
sku Opolskim Zlot
Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Jak wynika ze sprawozda , w grudniu
1931 r. hufiec berli ski liczy 169 harcerzy i 80 harcerek221, natomiast ca y
ZHPwN, wed ug sprawozdania przed onego na walnym zebraniu kierownictwa
odbytego 14 lutego 1932 r., liczy 599 harcerek i harcerzy222.
Bardzo d ugo nie uda o si za
harcerstwa w Prusach Wschodnich,
mimo wyjazdów w tym celu do Olsztyna i innych miejscowo ci instruktorów
NZHP. Pewne rezultaty w formie za enia dru yn w Kwidzynie, Sztumie
i Olsztynie uzyskano w zwi zku z akcj plebiscytow na Warmii, Mazurach
i Powi lu. W latach nast pnych uda o si zorganizowa i utrzyma tylko nieliczn grup harcerzy w Olsztynie223.
Nasuwa si pytanie, jak uk ada o si wspó dzia anie ZHPwN z zarz dem
ZPwN. Problem ten wyja ni W. Wrzesi ski, pisz c: „Zgodnie z przyj tym
ogólnym za eniem, harcerstwo polskie w Niemczech stara o si wychowywa
odych aktywnych dzia aczy, którzy by nie mieli poczucia ni szo ci w stosunku do Niemców. W adze harcerskie zachowa y samodzielno tak e wobec
Zwi zku Polaków, nie zawsze zgadzaj c si z jego polityk w sprawach m odzie y i jego metodami wychowawczymi. Na tym tle dochodzi o niejednokrotnie
do ostrych spi mi dzy przywódcami Zwi zku Polaków, a dzia aczami harcer220
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skimi. W celu podporz dkowania sobie harcerstwa polskiego w Niemczech,
Centrala Zwi zku Polaków planowa a przeniesienie siedziby w adz centralnych
harcerstwa ze
ska do Berlina, projekty te jednak nie zosta y zrealizowane”224.
Przewrót hitlerowski wp yn na os abienie harcerstwa polskiego. Od
marca 1933 r. warunki dzia ania polonijnych stowarzysze pogarsza y si
systematycznie. Zgodnie z planem nazistów, mia a nast pi ca kowita zag ada
polskiej grupy etnicznej. Mno y si ró ne formy antypolskich wyst pie ,
których ofiarami stawali si zarówno pojedynczy obywatele polskiego pochodzenia, jak te stowarzyszenia polonijne, a zw aszcza m odzie owe. Komitet do
Spraw Organizacji M odzie owych, którym kierowa Baldur von Schirach
zmierza do obj cia ca ej m odzie y w Niemczech jednolitym hitlerowskim
systemem wychowania. Harcerstwo polskie, mimo wywieranej na niego presji,
a zw aszcza na osob naczelnika ZHPwN hm. Kwietniewskiego, nie przyst pi o
do organizacji hitlerowskiej, nara aj c si na jeszcze wi ksze represje225.
Dopiero w 1934 r., gdy nast pi o pewne odpr enie w stosunkach polsko-niemieckich, kierownictwo ZPwN postanowi o wesprze harcerstwo, ale
w nieco zmienionej formie. Na walnym zje dzie ZHPwN przyj to nowy statut
i zmieniono w adze. Siedzib Naczelnictwa ZHPwN pozostawiono w Berlinie,
ale ci ar pracy przeniesiono na
sk Opolski. By o to dobre posuni cie, gdy
organizacja nie zosta a zarejestrowana przez w adze niemieckie, a na tym terenie
obowi zywa a jeszcze konwencja genewska z 1922 r.226. Pe ni cy od 1925 r.
obowi zki hufcowego w Berlinie, a od 1927 r. funkcj naczelnika ZHPwN hm.
J. Kwietniewski, w po owie 1934 r. przeniós si do Bytomia. Powierzono mu
funkcj inspektora ZHPwN. Natomiast komend hufca berli skiego obj Henryk
Rogozi ski. W marcu 1935 r. mianowany zosta naczelnikiem ZHPwN hm. Józef
Kachel z Opola227. Zmiany te, w wyniku których na kierownicze stanowiska
w harcerstwie powo ano ludzi m odych, wp yn y na jego aktywizacj . W latach
1934–1936 w akcjach harcerskich wzi o udzia wi cej m odzie y ni w latach
wcze niejszych. Dzia alno hufca berli skiego pozytywnie oceni konsul RP
w Opolu Bogdan Samborski, w korespondencji przes anej do Ambasady RP
w Berlinie228. Podczas zjazdu konsulów polskich z terenu Rzeszy, odbytego
w listopadzie 1936 r. w Berlinie, omówiono problemy rozwoju ZHPwN. W my l
podj tej decyzji, przy Naczelnictwie ZHPwN utworzony zosta oddzia zuchowy229. Hufiec berli ski konsekwentnie d
, by ten nowy rodzaj dzia alno ci
rozwin i obj opiek wychowawcz jak najwi ksz liczb polskich dzieci
w wieku powy ej sze ciu lat. Wizytacj dru yn hufca berli skiego przeprowadzi
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w okresie od 15 pa dziernika do 15 grudnia 1937 r. naczelnik ZHPwN hm. Józef
Kachel.
W dniu 6 marca 1938 r. w Berlinie odby si Kongres Polaków w Niemczech z udzia em ponad pi ciu tysi cy delegatów reprezentuj cych Poloni
niemieck . Podczas jego obrad nast pi historyczny moment og oszenia tak
zwanych Pi ciu Prawd Polaków w Niemczech, daj cych wyraz niezmiennego
przywi zania do macierzy. W kongresie, na którym omawiano tak e problemy
odzie owe i harcerskie, uczestniczy a delegacja ZHP z kierownikiem Dzia u
Zagranicznego NZHP hm. H. Kapiszewskim na czele. Zosta wówczas nawi zany „/…/ ywy kontakt Dzia u Zagranicznego NZHP z ZHP w Niemczech,
znajomo szerokiego t a spraw polskich w Rzeszy da a mo liwo harcerstwu
krajowemu wnikliwej analizy osi gni i potrzeb pracy harcerskiej na tym
terenie”230.
W porozumiewaniu si mi dzy polskimi placówkami dyplomatycznymi
i konsularnymi w Niemczech, Rad Organizacyjn Polaków, a od 1934 r. ze
wiatpolem zachowana musia a by daleko id ca ostro no . W sierpniu 1933 r.
Poselstwo RP w Berlinie zwróci o uwag konsulowi RP w Opolu, by nie u ywa
w korespondencji ze stowarzyszeniami polonijnymi w Niemczech sformu owania „wychowanie fizyczne”, ze wzgl du na czenie przez Niemców tego poj cia
z przysposobieniem wojskowym231.
Celem skoordynowania dzia alno ci hufców, zwi kszono cz stotliwo
odpraw instruktorów i hufcowych oraz spotka z delegatem ZPwN do spraw
odzie owych. W adze niemieckie stwarza y rozmaite przeszkody w dzia alnoci stowarzysze polonijnych z harcerstwem w cznie. Udzielone na pocz tku
1938 r. zezwolenie na noszenie mundurów przez harcerzy odnosi o si wy cznie
do terenu Saksonii. Dru yny w Turyngii z prawa tego nie mog y skorzysta .
W 1938 r. policja pa stwowa (Gestapo) wyda a zakaz noszenia mundurów przez
polskich harcerzy obywatelstwa niemieckiego nawet w lokalach zamkni tych232.
Problem unormowania warunków dzia alno ci harcerstwa polonijnego
omawiany by wielokrotnie przez pracowników Ambasady RP w Berlinie
z w adzami niemieckimi, lecz bez widocznego pozytywnego rezultatu. Pismem
z dnia 29 lutego 1938 r. Ambasada RP zakomunikowa a MSZ, i wydano
zarz dzenie maj ce na celu ca kowite zakonspirowanie kontaktów harcerstwa
polonijnego z krajem oraz wprowadzenie zmian form pracy, polegaj cych na
rezygnacji z musztry i wydawania wojskowych komend233. W ten sposób, drog
ust pstw starano si usun te ewentualne przyczyny, które mog yby dostarczy
problemów do wzmo enia represji. W pa dzierniku 1937 r. MSZ sugerowa o
Ambasadzie RP w Berlinie „konieczno opracowania ju obecnie szczegó owe230
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go projektu reorganizacji harcerstwa polskiego w Niemczech, aby w wypadku
rozwi zania tej organizacji przez w adze niemieckie mo na by o przej do
zawczasu ustalonych nowych form organizacyjnych, unikaj c w ten sposób
niepo danych wstrz sów oraz przerw w pracy” 234.
Po zaj ciu w marcu 1938 r. przez wojska hitlerowskie Austrii, do ZHP
w Niemczech przyst pi wiede ski hufiec harcerstwa polskiego. Jednocze nie,
zgodnie z poleceniem Dzia u Zagranicznego NZHP harcerstwo polskie w by ej
Austrii przerwa o swe dotychczasowe kontakty z ZHP235.
W sytuacji, gdy harcerstwo polskie w Niemczech nale o otoczy
szczególn opiek , stosunek do tego problemu ZPwN trzeba oceni krytycznie.
Wybitny dzia acz Polonii niemieckiej pisa : „/…/ obydwie wielkie organizacje
polskie w Niemczech, Zwi zek Polaków i Zwi zek Polskich Towarzystw
Szkolnych odnosi si do pracy harcerskiej bez entuzjazmu. Trudno pos dza ,
aby naczelne kierownictwo tych organizacji nie docenia o znaczenia wychowawczej roli organizacji harcerskiej. Ma si wra enie, e stosunek ten mia swe
ród o w innych przyczynach, natury personalnej przede wszystkim. W zasadzie
do 1939 r. g ówn domen ruchu harcerskiego w Niemczech by y tereny wychod cze, a przede wszystkim Berlin /…/ Zwi zek Polaków nie po wi ca tej
organizacji znacznej uwagi. Dopiero gdy ruch hitlerowski si gn po ca
odzie Rzeszy, tak szkoln jak i pozaszkoln , ujmuj c j w karby umundurowanych szeregów, tzw. Pimpfen oraz Hitlerjugend, gdy zaistnia o potencjalne
niebezpiecze stwo wch oni cia m odzie y chodz cej luzem, sprawa harcerska
nabra a rumie ców”236.
Jubileusz 25.lecia za enia harcerstwa polskiego w Berlinie obchodzili
harcerze wszystkich hufców ZHPwN. Z okazji uroczysto ci, która odby a si
w dniach od 29–30 pa dziernika 1938 r. w Domu Polskim, otwarto w Berlinie
wystaw dokumentuj
dorobek harcerstwa. Prezes ZHPwN Pawe Kwoczek
odebra z r k kierownika biura ZPwN dr. Jana Kaczmarka sztandar harcerski
z symbolem lilijki i Rod em.
Krytyczna ocena roli ZPwN wobec harcerstwa znajduje potwierdzenie
w zachowanych dokumentach. Kierowniczka Wydzia u Zagranicznego GK hm.
J. Daszkiewiczowa wizytuj c harcerstwo berli skie w pa dzierniku 1938 r.
z okazji jubileuszu, odby a rozmowy w Ambasadzie RP oraz w siedzibie ZPwN.
W sprawozdaniu z tej wizytacji okre li a dr. Jana Kaczmarka, dyrektora biura
ZPwN jako wodza i dygnitarza, do którego trudno si dosta . Akcentowa on,
wed ug jej oceny, swoj rol jako wy cznego gospodarza terenu i kierownika
„polactwa” (okre lenie jego autorstwa) w Niemczech. Harcerstwo próbowa
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trzyma w ryzach i do pewnego stopnia nad nim panowa , by nie zagrozi o jego
koncepcjom237.
W Trzeciej Rzeszy adna z grup narodowo ciowych, oprócz niemieckiej,
nie mia a prawa do swobodnego rozwoju. Faszystowska ideologia i aparat
adzy pa stwa totalitarnego hamowa y i niszczy y w ka dej dziedzinie przejawy ycia mniejszo ci narodowych. Nasila a si zw aszcza bezwzgl dna dyskryminacja ydów, których starano si izolowa od niemieckiego spo ecze stwa.
W po owie 1935 r. wiatpol przes
do Ambasady RP w Berlinie trzysta
egzemplarzy ksi ek autorstwa Aleksandra Kami skiego pt. Antek Cwaniak,
celem rozpowszechnienia jej w ród m odzie y polonijnej nale cej do harcerstwa. Mog a ona spe ni rol podr cznika instrukta owego dla zast pów zuchowych, zawiera a jednak przes anie do czytelników o konieczno ci traktowania
ydów tak samo jak inne narodowo ci. Wobec nasilenia kampanii anty ydowskiej w Trzeciej Rzeszy, Ambasada RP w Berlinie sugerowa a MSZ, by kolporta tej ksi ki wstrzyma , co te nast pi o238. Nie wydaje si , aby dzia anie
strony polskiej by o w tym przypadku asekuracyjne. Strona niemiecka skrupulatnie wychwytywa a wszystkie preteksty do realizacji swoich celów politycznych,
wobec których nie by o skutecznych rodków obrony.
W latach 1938–1939 wspó praca mi dzy ZHPwN a Naczelnictwem ZHP
w Warszawie, mimo pogarszaj cych si stosunków polsko-niemieckich, nie
usta a. Do Polski przybywa a m odzie polonijna z Niemiec na ró nego rodzaje
kursy i obozy harcerskie. W styczniu 1938 r. w Berlinie odby a si konferencja
w sprawie zorganizowania dru yn harcerskich na terenie Westfalii i Nadrenii.
Akcj t postanowiono podj
niezw ocznie, kierownictwo jej sprawowa
S. Miko ajczyk, referent do spraw m odzie owych Dzielnicy III ZPwN. D ono
do wspó dzia ania harcerstwa ze Zwi zkiem Polskiej M odzie y Katolickiej
w Westfalii i Nadrenii, ale przede wszystkim starano si dotrze do m odzie y
pozostaj cej do tej pory poza polonijnymi stowarzyszeniami, co przynios o
pozytywne efekty. Jak pisa W. Wrzesi ski w maju 1939 r. na terenie Westfalii
w harcerstwie by o ju zorganizowanych oko o 250 osób w 15 grupach, obejmuc m odzie w wieku od 6 do 16 lat. W wielu o rodkach polskich wycieczki
i zbiórki harcerskie by y ostatnimi przejawami dzia ania zorganizowanego ruchu
polskiego przed wybuchem wojny239, albowiem prze ladowania przybiera y
formy coraz bezwzgl dniejsze. W miesi cach letnich 1938 r. w adze niemieckie
nie zezwoli y na prowadzenie akcji obozowej w zg oszonych wcze niej miejscowo ciach. Mimo to szeregi harcerstwa nie wykazywa y tendencji malej cych.
Na pocz tku 1939 r. ZHPwN skupia 2714 harcerek i harcerzy zorganizowanych
w 13 hufcach – bytomskim, gimnazjalnym, raciborskim, opolskim, zabrskim,
gliwickim, berli skim, malborskim, warmi skim, z otowskim, babimojskim,
237
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sakso skim oraz wiede skim (skupiaj cym harcerzy z anektowanej Austrii). Na
sku Opolskim harcerstwo skupia o 974 harcerzy, we Wroc awiu – 24,
w Saksonii i Turyngii – 425, w Berlinie – 373, na Pograniczu – 493, na Ziemi
Malborskiej – 225, Warmii – 101 i w Wiedniu – 99. Wiosn 1939 r. zorganizowano w Z otowie kurs dla zast powych harcerzy, a w Zakrzewie dla harcerek240.
W dniu 2 kwietnia 1939 r. odby o si w Bytomiu ostatnie walne zebranie
ZHPwN. Wybrano nowy zarz d, w sk ad którego weszli Pawe Kwoczek jako
przewodnicz cy, Wac aw Bzówka podharcmistrz ze
ska jako skarbnik oraz
Józef Kachel jako naczelnik. Przygotowywano si do akcji letniej i zorganizowania obozów harcerskich, na co jednak Gestapo nie zezwoli o241. Sytuacj uratowa a pomoc hr. Lanckoro skiego, mieszkaj cego w Wiedniu, który w sierpniu
1939 r. umo liwi zorganizowanie obozu harcerskiego w swojej posiad ci na
przedmie ciach by ej stolicy Austrii.
Wybuch wojny spowodowa wzmo ony terror wobec Polaków,
a zw aszcza wobec tych, którzy nale eli do polonijnych stowarzysze . W dniu 4
wrze nia 1939 r. wydano zakaz ich dzia alno ci, a trzy dni pó niej oficjalnie
rozwi zano ZHPwN. W adze niemieckie jego maj tek skonfiskowa y, wielu
harcerzy wcielono do Wermachtu 242.
W latach mi dzywojennych harcerstwo dzia o tak e w ród polskiej
ludno ci autonomicznej w Wolnym Mie cie Gda sku, na Litwie, Czechos owacji
oraz ludno ci nap ywowej w otwie, Estonii, Austrii, Rumunii, Jugos awii i na
grzech.
Traktat Wersalski zdecydowa o utworzeniu Wolnego Miasta Gda sk jako samodzielnej jednostki terytorialnej, sk adaj cej si z aglomeracji miejskiej
i najbli szej okolicy. Jego suwerenno okre li a tak e konwencja paryska
z 1920 r. Jednak Senat WM Gda ska metod faktów dokonanych, maj cych
poparcie Niemiec, ignorowa uprawnienia Ligi Narodów oraz Polski, prowadzi
polityk dyskryminacji mieszka ców polskiej narodowo ci243.
Wed ug spisu ludno ci z 1923 r. w ród 366,7 tys. mieszka ców WM
Gda ska, Polaków mieszka o oko o 13,6 tys. osób. Liczba ta wzros a do oko o
16,1 tys. w 1929 r.244. Polacy byli robotnikami, rzemie lnikami, drobnymi
kupcami, zale nymi od niemieckich pracodawców, na terenach podmiejskich
uprawiali ziemi . Od pocz tku lat dwudziestych ub. w. zacz y powstawa
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szko y polskie. W listopadzie 1921 r. zorganizowano Macierz Szkoln . Od roku
szkolnego 1922/1923 rozpocz o dzia alno polskie gimnazjum, które w 1933 r.
uzyska o prawa pa stwowe. W 1938 r. uczy o w nim 36 nauczycieli, nauk
pobiera o 600 uczniów245. Szko y polskie w WM Gda sku stanowi y oparcie dla
harcerstwa, które zacz o si rozwija od pocz tku lat dwudziestych.
W okresie letnim 1920 r. sze ciu cz onków gda skiego Towarzystwa Filaretów wzi o udzia w zorganizowanym przez NZHP w Warszawie kursie
harcerskim w Karwi. Po powrocie z niego, 8 sierpnia 1920 r. za yli pierwsz w
Gda sku dru yn m sk im. Z. Augusta. W tym samym roku powsta a tak e
dru yna
ska 246. Harcerstwo polskie w WM Gda sku podlega o Wydzia om
Zagranicznym G ównych Kwater M skiej i
skiej w Warszawie 247. Rozwija o
si wolno, przy raczej s abym zainteresowaniu Komisarza Generalnego RP, ale
ze sta trosk NZHP w Warszawie, Rady Organizacyjnej Polaków i wiatpolu.
Brakowa o mu przeszkolonych instruktorów oraz rodków finansowych.
W 1925 r. za ono kolejne dru yny, m sk i
sk , przy gimnazjum polskim.
Pierwsze Ko o Przyjació Harcerstwa powsta o 1927 r. Jego prezesem zosta
dr Bernard Filarski, a sekretarzem Kazimierz Szyma ski. M ski hufiec harcerski
powsta w miesi cach jesiennych 1928 r. Na jego czele stan przyby y
z Wejherowa Micha Urbanek, nauczyciel gimnazjum polskiego248. Najpilniejsze
zadanie polega o na przeszkoleniu m odzie y i przygotowaniu jej do pe nienia
funkcji zast powych i dru ynowych. Komenda hufca organizowa a kursy we
asnym zakresie oraz wysy a kandydatów na kursy do Polski. Na podstawie
sprawozda dyrektora gimnazjum polskiego oraz informacji zamieszczonych
w „Harcmistrzu” i innych periodykach harcerskich wiadomo, e kursy organizowane przez komend hufca odby y si od 14 kwietnia do 29 czerwca 1930 r., na
prze omie wrze nia i pa dziernika 1932 r. i w czasie ferii zimowych 1933 r.
Na prze omie lipca i sierpnia 1928 r. harcerstwo gda skie zorganizowa o
pierwszy obóz na Polanie Red owskiej (mi dzy Gdyni a Red owem). Funkcj
komendanta pe ni Czes aw R bowski. W tym czasie na obszarze WM Gda ska
dzia o ju kilka dru yn
skich i m skich. Obok dru yn szkolnych powsta y
dru yny skupiaj ce m odzie pracuj
zawodowo. Istnia y one w Gda sku,
ganowie, Sopocie, Oliwie, Orunii, Nowym Porcie, Wrzeszczu, Brze nie,
Nowym Dworze. Dzia a tak e, kierowana przez Tadeusza Szyma skiego,
dru yna z ona z m odzie y pracuj cej w Stoczni Gda skiej. Nie by y one
liczne, skupia y najcz ciej po kilkana cie osób249.
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Harcerze z WM Gda ska uczestniczyli w II Zlocie Narodowym ZHP,
który odby si w lipcu 1929 r. w Poznaniu. Ich reprezentacja, pod kierunkiem R.
Truszczy skiego i G. Niemca, liczy a 34 osoby 250.
Harcerstwo
skie w WM Gda sku rozwija o si wolniej ni harcerstwo
skie. Powsta o mniej dru yn, niektóre dzia y s abo, rozpada y si , po jakim
czasie wznawia y dzia alno . Hufiec
ski, sk adaj cy si z trzech dru yn,
powsta 17 pa dziernika 1931 r., kierowa a nim Maria Ostrowska. Do czasu jego
utworzenia dru yny gda skie podlega y bezpo rednio G ównej Kwaterze
skiej w Warszawie. Hufiec przej zwierzchnictwo nad nimi, jednak trudno
mu by o rozwi zywa trudne problemy organizacyjne, kadrowe i materialne.
W po owie lipca 1932 r. odby si zlot z okazji dziesi ciolecia harcerstwa
polskiego w Gda sku. Wobec zakazu noszenia mundurów harcerskich, wydanego przez Senat miasta, odby si on na terenie nale cym do rz du polskiego
w Nowym Porcie. Pomimo to dosz o do prowokacji ze strony bojówki HitlerJugend. W zlocie wzi a udzia delegacja ZHP251.
Kolejnym wa nym wydarzeniem w historii harcerstwa polskiego w WM
Gda sk, by udzia jego dwunastoosobowej delegacji w IV Mi dzynarodowym
Zlocie Skautów w Gödöllö na W grzech odbytym w pierwszej po owie sierpnia
1933 r. Obóz za yli obok miejsca zakwaterowania delegacji ZHPwN i delegacji ZHP. Harcerze gda scy na swój maszt wci gn li polsk flag pa stwow ,
kolportowali w ród uczestników zlotu broszur w j zykach obcych o historycznych i kulturowych zwi zkach Gda ska z Polsk 252.
Harcerstwo w WM Gda sku nadal dzia o w warunkach niesprzyjaj cych. Niemiecka wi kszo mieszka ców odnosi a si do niego wrogo, a w adze
zaledwie tolerowa y. Polska cz
mieszka ców, stanowi ca naturalne wsparcie
harcerstwa, rozbita na wiele sk óconych ze sob grup i organizacji, nie by a
zdolna do udzielenia mu wystarczaj cej pomocy. Najwi ksz zas ug harcerstwa
w Gda sku w latach 1928–1935 by o odci gni cie sporej grupy polskiej m odzie y od szkó i organizacji niemieckich253.
Pod koniec 1933 r. na stan harcerstwa w WM Gda sku sk ada o si jedena cie dru yn skupiaj cych 284 dziewcz t i ch opców. Istnia y one w Gda sku,
Wrzeszczu, Nowym Porcie i Sopocie. Na pocz tku lipca 1934 r. MWRiOP
uzgodni o z Senatem WM Gda ska, e harcerze b
mogli porusza si po
mie cie w mundurach organizacyjnych, pod warunkiem umieszczenia pod
herbem miasta na r kawie bluzy niemieckiego napisu „Danzig”. Harcerze
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przekornie nosili herb bez podpisu. Stan hufca m skiego w tym e roku osi gn
liczb 472 harcerzy254.
Rozkazem NZHP w Warszawie z dnia 10 stycznia 1935 r. w WM Gda sku utworzone zosta y Komendy Chor gwi ZHP. Komendantk Komendy
Chor gwi
skiej zosta a hm. Maria Ostrowska, a komendantem Komendy
Chor gwi M skiej hm. Alf Liczma ski. W tym okresie ZHP w Gda sku sk ada
si z 26 dru yn m skich, 10 gromad zuchowych, do których nale o 641
harcerzy i 576 harcerek. Chor gwi m skiej podlega y cztery hufce. W 1937 r.
Chor giew zreorganizowano, dziel c j na hufiec gda ski, hufiec gimnazjalny,
hufiec III, hufiec morski. W marcu 1935 r. powsta y trzy hufce
skie –
Gda sk, gimnazjalny i Nowy Port255. Za enia programowe harcerstwa
skiego, opracowane w 1935 r., zak ada y jego zintegrowanie, umacniania zasad
harcerskich, kszta cenia instruktorów.
W 1937 r. harcerstwo w WM Gda sku liczy o cznie oko o 1300 harcerek, harcerzy i zuchów, w nast pnym roku liczba ta wzros a do 1446 zrzeszonych, nie licz c cz onków Ko a Przyjació Harcerstwa256. W przededniu wybuchu
wojny harcerze rozpocz li szkolenie wojskowe. Pod koniec 1938 r. utworzyli
konspiracyjne patrole, wyposa one w bro , dostarczon przez polskie czynniki
wojskowe. Ich g ówna rola polega a na obserwacji newralgicznych punktów, jak
np. lotnisko w Gda sku-Wrzeszczu oraz poczyna Niemców257. Zdobyte
informacje harcerze przekazywali do Gdyni.
Ostatniego dnia sierpnia 1939 r. spora grupa starszych harcerzy gda skich i instruktorów opu ci a miasto, przechodz c do Gdyni. Inna grupa gda skich starszych harcerzy i instruktorów opu ci a Gda sk poci giem jad cym
przez Tczew do Warszawy. Kolejny transport ewakuacyjny przewidziany na
1 wrze nia ju Gda ska nie opu ci 258, polscy mieszka cy tego miasta stali si
pierwszymi ofiarami wojny.
Na Litwie od wieków mieszka a polska ludno autonomiczna zintegrowana z ludno ci litewsk i ydowsk . W latach 1918–1920 strona polska
toczy a batali polityczn o utworzenie wspólnego pa stwa federacyjnego. Nie
zyska o ono powodzenia ze wzgl du na opór Litwinów. Jednocze nie oba
pa stwa pretendowa y do przej cia Wile szczyzny. Mi dzynarodowe mediacje
sprzyja y w tej sprawie Litwie, ale ostatecznie zosta a ona przy czona zbrojnie
w pa dzierniku 1920 r. do Polski. Fakt ten spowodowa , e Litwa przez wiele lat
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osi a, i jest w stanie wojny z Polsk 259. W zasadzie spór o Wilno toczy si
przez ca y okres mi dzywojenny. W marcu 1938 r. po incydencie na granicy
polsko-litewskiej, rz d polski skierowa do w adz litewskich ultimatum, domagac si nawi zania stosunków dyplomatycznych. Nie maj c innego wyj cia,
adze litewskie musia y si zgodzi na postawione warunki. Dopiero po tym
zako czeniu „zimnej wojny” nast pi a wymiana przedstawicieli dyplomatycznych260.
Ludno polska na Litwie, któr szacowano na oko o 202 tys. osób 261,
skupi a si wzd
granicy polsko-litewskiej, po prawej stronie Niemna od
powiatu trocko-koszedarskiego, przez Kowno (w którym nad Litwinami przewaali ydzi i Polacy), przez powiat kowie ski a do powiatu Kiejdany i Poniewie . Trudni a si g ównie upraw roli. Nieliczna inteligencja, ze wzgl du na
brak mo liwo ci uzyskania pracy urz dniczej na Litwie, emigrowa a do Polski.
Niewielu Polaków trudni o si kupiectwem i rzemios em. Szkolnictwo polskie
adze litewskie systematycznie ogranicza y. Istnia y tylko trzy polskie gimnazja
w Kownie, Poniewie u i Wi komierzu. Rol naczelnej polskiej organizacji,
koordynuj cej dzia alno kulturowo-o wiatow Polonii litewskiej, spe nia o
za one w 1924 r. Towarzystwo Kulturalno-O wiatowe „Pochodnia”262.
Pierwsze dru yny harcerskie na Litwie powsta y w latach dwudziestych
ub. w. w Kownie i w Poniewie u. Naczelnictwo ZHP w Warszawie wiedzia o
o ich istnieniu, ale nie utrzymywa o z nimi oficjalnego kontaktu, by polskich
harcerzy nie narazi na represje ze strony litewskich w adz. Wystrzegano si
tak e przekazywania o nich jakichkolwiek informacji w oficjalnej dokumentacji,
np. w sprawozdaniach z dzia alno ci czy w harcerskiej prasie263. Akcj wspierania harcerstwa polskiego na Litwie polskie MSZ rozpocz o dopiero w ko cu lat
trzydziestych. W pi mie skierowanym do Poselstwa RP w Rydze, z dnia 25
pa dziernika 1937 r., za da o informacji o stanowisku litewskiego zwi zku
skautowego wobec dzia
zwi zanych z za eniem polskich dru yn harcerskich na Litwie264.
Stosunek skautingu litewskiego do harcerstwa polskiego, a tym bardziej
do projektu za enia kolejnych dru yn, nie by przychylny. Na ten stan z
y
si przyczyny polityczne, to jest wrogo mi dzy obu krajami, a tak e incydenty
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pomi dzy skautami litewskimi i harcerzami polskimi w trakcie zlotu w Jamborce
w Holandii, odbytym w sierpniu 1937 r., którym prasa litewska nada a du y
rozg os.
Plan za enia polonijnych dru yn harcerskich na Litwie, zrealizowany
w latach 1937–1938 w warunkach konspiracyjnych, przyniós niewielkie
rezultaty. Harcerstwo dzia o g ównie w ramach szkolnych kó Czerwonego
Krzy a, pod kierunkiem jednej z nauczycielek kowie skiego Gimnazjum
Polskiego. W miesi cach wakacyjnych 1938 r. przyby a do Polski grupa dwunastu harcerzy polskich z Litwy. Pobyt ich w Polsce sfinansowa o MSZ, natomiast
NZHP w Warszawie przygotowa o program pobytu ich w obozie harcerskim oraz
trasy wycieczek po kraju. Liczono na to, e harcerze ci po powrocie do swojego
miejsca zamieszkania w cz si do akcji propaguj cej Polsk oraz harcerstwo
ród swoich rówie ników265.
Za upowszechnieniem harcerstwa opowiedzieli si dzia acze Towarzystwa Kulturalno-O wiatowego „Pochodnia” w Kownie. Jak raportowa pose
polski w Rydze do MSZ w Warszawie pismem z dnia 28 czerwca 1938 r.,
wyst pi o ono z wnioskiem o przeszkolenie w Polsce kandydata mog cego
w przysz ci kierowa akcj zak adania dru yn harcerskich. Wybór pad na
Piotra Gieduszk , dwudziestoo mioletniego nauczyciela domowych kompletów,
karanego wielokrotnie przez w adze litewskie za propolsk dzia alno . Planowano, e w Polsce odb dzie on kilkumiesi czne przeszkolenie pod opiek hm.
H. Kapiszewskiego, kierownika Dzia u Zagranicznego NZHP. Ze wzgl du na
sw przesz
, nie móg on otrzyma paszportu od w adz litewskich, przyby
wi c do Polski w lipcu 1938 r. drog nielegaln . Pomoc w tym zakresie otrzyma
od MSZ w Warszawie oraz Komendy G ównej Korpusu Ochrony Pogranicza
(KOP). Jego tajemnicze znikni cie nie usz o uwagi policji litewskiej. Powrót
Gieduszki w pa dzierniku 1938 r. okaza si bezwarunkowo niezb dny. Pose RP
w Rydze Franciszek Charwat nie mia w tpliwo ci, i po powrocie spotkaj go
represje. Jak pisa do MSZ w Warszawie, „na to nie ma rady /…/, wa niejsze by
zaj si harcerstwem”266.
W ko cu 1938 r. nasili y si masowe wyjazdy Polaków z Litwy do Polski. Poselstwo RP w Rydze stara o si im przeciwdzia , lecz bez wyra nego
skutku. Reemigracja w znacznym stopniu zdezorganizowa a dzia alno towarzystw mniejszo ci polskiej, tak e m odzie owych, sportowych i harcerskich.
Na otwie mieszka a od pokole ludno polska, a tak e nap ywowa,
przyby a do tego kraju w celach zarobkowych. Harcerstwo polonijne na otwie
istnia o od wiosny 1918 r. Za amanie si frontu niemiecko-rosyjskiego, wybuch
rewolucji w Rosji wywo y powrotn fal polskich uchod ców wojennych
z 1914 r. W tym czasie przebywa o w Dyneburgu (znajduj cym si pod okupacj
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niemieck ) kilku harcerzy z dawnych dru yn polskich w Rosji. Byli w ród nich
Downarowicz, Chaszkowski, Chod ko, Czebutowicz, Kulikowski, Narbutt,
awski, Tomaszewicz, M. Szawdyn. Kilku z wymienionych harcerzy nale o
do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), która po kl sce korpusu dowodzonego przez gen. Dowbora Mu nickiego uaktywni a si . Z ich inicjatywy za ona
zosta a 14 kwietnia 1918 r. w Dyneburgu dru yna harcerska im. T. Ko ciuszki267.
Zmieniaj ca si i nieustabilizowana sytuacja polityczna otwy w tym
okresie (okupacja niemiecka, próba przej cia w adzy przez komunistów)
sprawi a, e dru yna niezbyt cz sto organizowa a zbiórki, przestrzegaj c warunków konspiracji. W lutym 1919 r. przyby do Dyneburga harcerz Stefan Dargiewicz, który obj w maju funkcj dru ynowego. W 1923 r. na terenie Dyneburga
dzia y ju dwie dru yny polonijne (im. T. Ko ciuszki i J. Poniatowskiego).
Liczba harcerzy nie przekroczy a 45 osób. Przysi
harcersk z yli w dniu
4 lutego 1923 r. w obecno ci hm. Ignacego Wo kowicza, przedstawiciela GKM
z Warszawy268. W sprawozdaniu Wydzia u Zagranicznego GKM za 1929 r.
poinformowano, e „dru yny polskie na otwie, cho ich praca wewn trzna nie
jest na nale ytym poziomie, to nale one do lepszych dru yn w organizacji
skautowej otewskiej, w konkursach przez ni organizowanych zajmuj najcz ciej pierwsze miejsce”269.
Z szeregów harcerstwa pochodzili aktywni dzia acze Polonii otewskiej,
jak W. Ihnatowicz, Leonowicz, Tomaszewicz, P awski i inni. Odej cie ich
z harcerstwa uszczupli o liczb instruktorów w dru ynach, co os abi o rozwój
dru yn m skich i
skich. Jedn z lepiej dzia aj cych by a dyneburska dru yna
nr 18, któr kierowa a W. Ga ubacka. Jako stypendystka wiatpolu uko czy a
w Warszawie kurs wiedzy o Polsce i po powrocie na otw w ramach Stowarzyszenia „Harfa” prowadzi a zaj cia wietlicowe dla harcerek. Program obejmowa
pogadanki z historii Polski, czytanie utworów A. Mickiewicza, G. Morcinka,
H. Sienkiewicza, piewanie polskich piosenek, inscenizacj sztuk teatralnych 270.
Zaj cia wietlicowe dla zuchów prowadzi a L. Garkajówna, która z kolei
uko czy a w Polsce kurs dla kierowników gromad zuchowych. Odby a tak e
praktyk w warszawskich przedszkolach. Grupa zuchów liczy a oko o 25–30
dzieci, ch tnie uczestnicz cych w grach i zabawach wietlicowych. Poniewa
wywodzi y si one z rodzin ubogich, wi c zorganizowano dla nich do ywianie.
Gromadami zuchów opiekowa y si tak e inne dru yny, a zw aszcza dru yna
harcerska w Dyneburgu.
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Ujednoliceniu programów dzia alno ci dru yn, nawi zaniu mi dzy nimi
cz stych kontaktów, sprzyja y odbyte kursy w Polsce ZHP i wiatpolu, wycieczki po kraju, udzia w obozach polskich harcerzy. Z kolei do utrwalenia ich
odr bno ci narodowej pos
a zakonspirowana struktura organizacyjna.
Znaczny wk ad do jej zbudowania wnios y polska s ba konsularna w otwie,
MSZ w Warszawie, wiatpol i Dzia Zagraniczny NZHP. Podczas konferencji
dru ynowych, która odby a si w dniach od 1–3 listopada 1935 r. z udzia em
delegata Dzia u Zagranicznego hm. Ludwika Bara, podj to decyzj o utworzeniu
dwóch hufców, ryskiego i dyneburskiego. Taki sam podzia wprowadzono
w harcerstwie
skim. Funkcj komendanta g ównego harcerstwa m skiego
pe ni Mamert Mi -Miszyn, redaktor ryskiego polonijnego „Naszego ycia”.
Hufcem m skim dyneburskim kierowa W. Bau yk, a ryskim J. Krasowski.
Hufcami
skimi kierowa y W. Ootowa i W. Tomaszewiczówna. Za one
zosta o Ko o Przyjació Harcerzy, formalnie zarejestrowane przy jednej z dru yn
skich, lecz wspieraj ce organizacyjnie i finansowe wszystkie dru yny
istniej ce w Rydze, Mitawie i Lipawie. Celem koordynacji dzia alno ci hufców,
w 1936 r. powo ano Naczeln Rad Harcerstwa Polskiego w otwie. W jej sk ad
weszli hufcowi oraz przedstawiciele Ko a Przyjació Harcerstwa i przedstawiciele polskiej s by konsularnej271.
Z wa niejszych zrealizowanych zada Ko a Przyjació Harcerstwa
(KPH) wymieni nale y rejestracj bezrobotnych harcerzy i po rednictwo
w znalezieniu im pracy. W zwi zku z t akcj sporz dzono ewidencj polskich
warsztatów, sklepów itp. Znaczenie KPH wzros o i zwi kszy a si jego efektywno po wej ciu do niego przewodnicz cych komitetów rodzicielskich, istniej cych przy wszystkich dru ynach harcerskich. Polonijne dru yny harcerskie
nale y formalnie do ró nych hufców skautingu otewskiego, tote przeprowadzenie wspólnej zbiórki bez naruszenia zasady lojalno ci nie by o mo liwe. Je li
je organizowano, to w sposób konspiracyjny, albo stawiano otyszy wobec faktu
dokonanego. W dru ynach pos ugiwano si j zykiem polskim, natomiast
wyst pienia na zewn trz musia y odbywa si w j zyku otewskim. Podczas
posiedzenia Rady Naczelnej Harcerstwa Polskiego w otwie, odbytego w dniu
10 czerwca 1938 r. w Dyneburgu, uchwalono jej regulamin. zdefiniowano w nim
szczegó owe kompetencje Rady Naczelnej w utrzymaniu czno ci mi dzy
dru ynami harcerskimi a Dzia em Zagranicznym NZHP w Warszawie272.
Hufce harcerstwa polonijnego wzi y na siebie organizacj corocznej akcji letniej, na któr sk ada y si wycieczki, obozy i biwaki. Podczas zjazdów
dru ynowych uk adano ich programy. Imprezy harcerskie, a zw aszcza ogniska,
cieszy y si du popularno ci w ród miejscowej ludno ci polskiej.

271
272

Tam e, k. 50.
Tam e, k. 96.

126

W maju 1938 r. dru yna harcerska w Dyneburgu, nosz ca oficjalnie numer 34, urz dzi a obchód dwudziestolecia istnienia. W adze skautowe pocz tkowo nie chcia y si na niego zgodzi , argumentuj c, i by by to jubileusz starszy
od pierwszych dru yn skautowych otewskich. Obchód si odby , ale harcerzy
spotka y represje. Instruktor Paw owicz, b c funkcjonariuszem policji pa stwowej, zosta s bowo przeniesiony z Dyneburga do Lipawy. Nieoficjalnie
wiadczono mu, i powodem przeniesienia jest jego zbyt czynna dzia alno
w harcerstwie polonijnym. Nale cy do harcerstwa uczniowie otewskich szkó
otrzymali nakaz wyst pienia z dru yny.
W lipcu 1938 r. na terenie nadmorskiej miejscowo ci Lielupa odby o si
jamboree skautingu otewskiego, w którym wzi li udzia harcerze z Polski.
W tym samym czasie przyp yn do Rygi harcerski jacht „Zawisza Czarny” pod
dowództwem gen. M. Zaruskiego273. Z kolei w sierpniu tego roku w drowa a po
atgalii reprezentacyjna dru yna harcerzy lwowskich. Obie imprezy by y okazj
do cz stych spotka z harcerzami polonijnymi przy ognisku i na wspólnych
zbiórkach, przyczyniaj c si do aktywizacji ich dzia alno ci. W ko cu lat
trzydziestych XX w. harcerstwo polonijne w otwie liczy o oko o 1025 dziewcz t i ch opców274. Opiekowa a si nimi chor giew wile ska, skierowana do tego
zadania przez Dzia Zagraniczny NZHP w Warszawie. Na prze omie lat
1938/1939 planowano utworzy w atgalii kolejne dwa hufce, w Dyneburgu
i w Rze ycy. W zwi zku z przewidywan likwidacj Zwi zku Polskiej M odziey w otwie, harcerstwo polonijne przygotowywa o si do zwi kszonych zada
organizacyjnych i wychowawczych. Kontakt z Dzia em Zagranicznym NZHP
utrzymywano nieprzerwanie do wrze nia 1939 r.
Liczebno Polaków osiad ych w Estonii Poselstwo RP w Tallinie ocenia o na oko o tysi c osób. Mieszkali oni g ownie w stolicy kraju, zatrudnieni
jako robotnicy i rzemie lnicy. Du e post py poczyni a w ród nich asymilacja, co
by o przyczyn braku stowarzysze polonijnych przez d ugi okres czasu. Dopiero
po I Zje dzie Polaków z Zagranicy w lipcu 1929 r. w Warszawie powsta y
w Tartu rywalizuj ce ze sob Stowarzyszenie Polskie Kulturalno-O wiatowe
i Zwi zek Narodowy Polski „Jutrzenka”. Trwalsz dzia alno wykaza zorganizowany w 1930 r. w Tallinie Zwi zek Narodowy Polaków w Estonii, posiadaj cy
oddzia w Narwi. cznie skupia on w 1939 r. oko o 340 cz onków275.
W po owie 1934 r. utworzono w Tallinie pierwsz dru yn harcersk .
W Jubileuszowym Zlocie ZHP w lipcu 1935 r. w Spale uczestniczy o dziewi ciu
harcerzy polonijnych z Estonii pod komend Wac awa Szyma skiego, wchodz c
w sk ad delegacji skautingu esto skiego. Harcerki w liczbie siedem druhen
prowadzi a Maria Romulusowa. W dniu 24 pa dziernika 1937 r. dru yna
harcerska w Tallinie urz dzi a obchód trzeciej rocznicy istnienia. Program by
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typowo harcerski, z popisami i gaw dami przy ognisku. Uczestniczy w nim
m.in. konsul RP w Tallinie J. Tyszka276. Harcerstwo konkurowa o z Oddzia ami
odzie y Zwi zku Narodowego Polaków w Estonii. Utrzyma o ono dzia alno
do wrze nia 1939 r. dzi ki yczliwo ci skautingu esto skiego i pomocy udzielonej przez Dzia Zagraniczny NZHP w Warszawie277.
Polska ludno autonomiczna mieszka a na pograniczu polsko-czeskim,
zw aszcza na tak zwanym Zaolziu. W stosunkach Polski z Czechos owacj ,
mimo wielu zwi zków historycznych, po 1918 r. nagromadzi o si wiele nieufno ci. Punktem zapalnym sta a si sprawa
ska Zaolzia skiego, do którego
Polska pretendowa a, a który decyzj z 28 lipca 1920 r. Rady Ambasadorów
przyznano Czechos owacji. Na tym terenie mieszka o w zwartych skupiskach
oko o stu tysi cy Polaków, odci tych rzek Olz od macierzy. Istnia o tu wiele
stowarzysze o charakterze politycznym, kulturalnym, o wiatowym i sportowym. Po w czeniu Zaolzia do Czechos owacji, wzros y dzia ania jej w adz
zmierzaj ce do przy pieszenia procesów asymilacyjnych, co powodowa o
zadra nienia mi dzy ludno ci polsk i czesk . Niektóre stowarzyszenia odczuwa y dyskryminacj , niektóre uleg y likwidacji, jak np. gniazdo PTG „Sokó ”
w Gruszowie za one w 1909 r.278. Prasa wydawana przez PTG „Sokó ”
w Polsce zamie ci a w latach 1920–1921 szereg artyku ów, pi tnuj cych stosunki
polsko-czeskie na
sku za Olz 279. Stopniowo w warunkach ycia nast pi a
poprawa i dzia alno spo eczna Polaków mog a odbywa si bez wi kszych
problemów.
Polacy mieszkali tak e w innych rejonach kraju, np. na Morawach. Liczczn Polaków w Czechos owacji w 1930 r. szacowano na 145–153 tysi ce
osób280. Na
sku Zaolzia skim dzia y cztery partie polityczne – Polska
Socjalistyczna Partia Robotnicza, Sekcje Polskie Komunistycznej Partii Czechoowacji, Zwi zek
skich Katolików i Stronnictwo Ludowe. Uzupe ni a je sie
stowarzysze spó dzielczych, samorz dowych, robotniczych, m odzie owych
i sportowych.
Okres walki politycznej i zbrojnej o przynale no pa stwow
ska
Zaolzia skiego nie sprzyja rozwojowi harcerstwa, które systematyczn dzia alno rozpocz o dopiero od 1921 r. W dniu 14 grudnia 1924 r. w Czeskim
Cieszynie odby si zjazd dzia aczy harcerskich, podczas którego powo ano
Zwi zek Harcerstwa Polskiego w Czechos owacji (ZHPwCz). Obecny na
zje dzie J drzej Giertych, zast pca kierownika Wydzia u Zagranicznego GKM
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wywar bezpo redni wp yw na utworzenie struktury ponadlokalnej polskiego
harcerstwa w Czechos owacji. Funkcje prezesa i wiceprezesa Harcerstwa
Polskiego w Czechos owacji (tak nazw zwi zku ostatecznie przyj to) pe ni
przez ca y okres mi dzywojenny Jan Buzek i dyrektor gimnazjum polskiego w
Or owej P. Feliks. Komendantem wybrany zosta Józef Krzysztof, nauczyciel z
Or owej281. Bezpo rednio po zako czeniu zjazdu J. Giertych i J. Krzysztof
dokonali szczegó owego rozpoznania polonijnych skupisk na Zaolziu i na
Morawach odno nie mo liwo ci za enia w ród nich kolejnych dru yn harcerskich. W wielu miejscowo ciach zorganizowali spotkania z m odzie , wyg aszac pogadanki o zasadach i programie harcerstwa. W po owie 1924 r. w adze
czeskie zatwierdzi y statut Zwi zku Harcerstwa Polskiego w Czechos owacji.
Dru yny polskie musia y nale
do czeskiego zwi zku skautowego, ale na
warunkach niemal ca kowicie autonomicznych282.
Od po owy lat dwudziestych XX w. harcerstwo wykazywa o systematyczny rozwój, powstawa y kolejne dru yny. W 1925 r. na
sku Zaolzia skim
dzia o 18 dru yn m skich licz cych 144 harcerzy i 8 dru yn
skich ze 194
harcerkami283. Harcerstwo stale si rozwija o, w 1927 r. dzia y ju 22 dru yny
skie skupiaj ce 452 harcerzy i 25 dru yn
skich z 508 harcerkami. cznie
harcerzy i harcerek w 1933 r. obliczono na 1098 osób284. Dru yny skupione
zosta y w pi ciu hufcach, których siedziby znajdowa y si w Or owej, Karwinie,
Nowym Boguminie, Czeskim Cieszynie i Morawskiej Ostrawie. Podczas zjazdu
Harcerstwa Polskiego w Czechos owacji, odbytego 13 maja 1928 r. w Czeskim
Cieszynie z udzia em delegatów Naczelnictwa ZHP w Warszawie i przedstawicieli chor gwi
skiej, która si nimi opiekowa a, komendantem ZHPwCz
wybrano Leona Szmej , kierownika szko y polskiej w Rychwa dzie, natomiast
komendantk dru yn
skich zosta a Waleria Synowcówna, nauczycielka
szko y w Niemieckiej Lutyni285.
Do podstawowych form pracy dru yn m skich i
skich nale y odczyty, pogadanki, gry harcerskie, musztra, piew i wycieczki. Wakacje w Polsce
w 1928 r. sp dzi o 96 harcerzy. Braki ilo ciowe i jako ciowe kadry instruktorskiej starano si usun organizuj c kursy szkoleniowe. Na przyk ad w 1929 r.
przeprowadzono kurs w Milikowie ko o Jab onkowa. Okresowo spotykali si
hufcowi, dru ynowi i starsi harcerze na odprawach, celem z enia sprawozda ,
wyg oszenia szkoleniowych pogadanek. Organizowane ka dorazowo w innej
miejscowo ci spotkania umo liwia y poznanie warunków pracy poszczególnych
281
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dru yn286. Komenda G ówna ZHPwCz kierowa a dru ynami poprzez korespondencyjne przesy anie rozkazów, wizytowanie dru yn, uczestnictwo w uroczystociach harcerskich, odprawach instruktorskich. Form kontaktu wszystkich
dru yn ZHPwCz by y zloty harcerskie. Pierwszy zlot odby si w dniach 28–29
czerwca 1926 r. w Parku Sikory w Czeskim Cieszynie. Organizowano tak e
jednodniowe zgrupowania ca ego hufca b
kilku dru yn w s siednich miejscowo ciach, po wi cone jednemu tematowi, np. zak adaniu obozowiska, grom
i zabawom ruchowym, wycieczkom. Ko czy y si one zwykle ogniskiem, na
które zapraszano okolicznych mieszka ców287. W latach 1928–1929 dru yny
harcerskie zorganizowa y cznie 81 wycieczek, 14 przedstawie teatralnych
i dwa festyny. Wieczornice i akademie rocznicowe, jako forma spotka dru yn
ze spo eczno ci miejscow , stanowi y równie form prezentacji poziomu
wyszkolenia i umiej tno ci harcerzy i harcerek zrzeszonych w ZHPwCz.
Program spotka z ony by z inscenizacji, wicze gimnastycznych, pokazów
musztry, piewu piosenek harcerskich288.
ZHPwCz utrzymywa o systematyczne kontakty z harcerstwem w Polsce.
Pocz wszy od 1925 r. harcerki i harcerze z Zaolzia uczestniczyli corocznie
w kursach i obozach na terenie Polski, organizowanych przez chor giew sk ,
a tak e Wydzia y Zagraniczne GKM i GK . We wrze niu 1931 r. harcerstwo
skie na Zaolziu odwiedzi y przedstawicielki NZHP w Warszawie J. Tworkowska i S. Potyrawska289.
Celem nawi zania wspó pracy mi dzy skautingiem czeskim a ZHPwCz,
w dniu 15 maja 1933 r. w Morawskiej Ostrawie odby a si konferencja przedstawicieli tych dwóch organizacji. Z ramienia ZHPwCz uczestniczyli w niej dr
Jan Buzek, komendant Leon Szmeja oraz hufcowi Boles aw Lechowicz, Franciszek Dal, Józef Piszczek i Alfred Kocur. Reprezentantem ZHPwCz we w adzach
skautingu czeskiego mianowany zosta Franciszek Król, prezes Klubu PolskoCzeskiego w Morawskiej Ostrawie290.
Wed ug raportu Konsulatu RP w Morawskiej Ostrawie, do ZHPwCz
w 1934 r. nale o cznie 1328 harcerek i harcerzy291. Popularno w harcerstwie zyska y wychowanie fizyczne i sport, w zwi zku z czym przy G ównej
Komendzie ZHPwCz utworzono referat wychowania fizycznego292. Harcerze
uprawiali siatkówk , koszykówk , tenis sto owy. Wielu z nich nale o do
polonijnych klubów sportowych, w których spe niali cz sto wiod
rol .
asnych boisk dru yny nie posiada y, korzysta y wi c z boisk szkolnych
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i klubów sportowych. Brak funduszy nie pozwoli na pe ne wyekwipowanie
dru yn w sprz t sportowy czy mundury.
ZHPwCz w czy o si aktywnie w nurt ycia organizacyjnego Polonii
czechos owackiej. Jego kierownictwo wspó pracowa o z Organizacj M odzie y
Polskiej w Czechos owacji oraz z Rad Wychowania Fizycznego293. Solidnie
przygotowano si do udzia u w Jubileuszowym Zlocie ZHP w lipcu 1935 r.
w Spale. W dniach od 5–10 lipca tego roku przeprowadzono w Czeskim
Cieszynie tak zwany próbny obóz. Do Spa y przyjecha a delegacja ZHPwCz
w liczbie oko o sze set harcerek i harcerzy pod komend hm. Józefa Piszczka.
W ci gu ca ego roku w ró nego rodzaju kursach, np. eglarskich, szybowcowych, w obozach w drownych, uczestniczy o niemal o miuset harcerzy
i harcerek294.
W ko cu lat trzydziestych XX w. harcerstwo
skie sk ada o si
z 25 dru yn harcerskich i 13 gromad zuchowych, przydzielonych do pi ciu
hufców. Liczba skupionych w nich dziewcz t przekroczy a 1200 osób. Harcerstwo m skie na koniec 1936 r. zrzesza o 1169 harcerzy i zuchów. Istnia y
dru yny specjalistyczne, np. eglarskie. Wszystkie dru yny podlega y Komendzie G ównej ZHPwCz, któr kierowa J. Piszczek. Wed ug oceny R. K. Daszkiewicza ZHPwCz by o „jedn z najsilniejszych grup harcerskich poza granicami
Polski, a jego przedstawiciele stanowili prawie zawsze g ówny trzon liczebny
urz dzanych dla harcerzy zagranicznych kursów instruktorskich i obozów” 295.
Na pocz tku pa dziernika 1938 r. Samodzielna Grupa Operacyjna
sk” dowodzona przez gen. W adys awa Bortnowskiego wkroczy a na
Zaolzie, przy czaj c jego teren do Polski. ZHPwCz zosta o rozwi zane,
a b ce w jego sk adzie jednostki organizacyjne w czono do chor gwi skich
skiej i m skiej.
Przed 1914 r. Polacy mieszkaj cy na ziemiach w czonych do Austrii
mogli si przemieszcza swobodnie na terenie ca ej monarchii, a tak e osiedla
czasowo na sta e. Po zako czeniu pierwszej wojny wiatowej Austri zacz li
stopniowo opuszcza uchod cy i je cy polscy, powracaj c do kraju, natomiast
pozosta a ludno polska zamieszka a tam od dawna. W po owie lat dwudziestych liczb Polaków w Austrii szacowano na oko o 40 tys. osób, z tym e oko o
34 tys. spo ród nich by o narodowo ci ydowskiej. Wi kszo Polaków mieszkaa w Wiedniu, niewielkie grupy osiedli y si w Wiener Neustadt, Grazu,
w okolicach Leoben, w Mürzzuschlag i Bruck an der Mur, pracuj c g ównie
w przemy le metalowym296. Dzia alno
organizacyjn przejawia a g ównie
Polonia w Wiedniu, gdzie powsta o tak e harcerstwo. Polskie Towarzystwo
„O wiata” w porozumieniu z Wydzia em Zagranicznym GKM w Warszawie
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utworzy o we wrze niu 1929 r. pierwsz dru yn harcersk , do której wst pi o
oko o 80 dziewcz t i ch opców297. Próby wcze niejsze, podejmowane w latach
1925–1928 nie przynios y trwa ych efektów. M odzie , która zapisa a si do
harcerstwa, ucz szcza a do popo udniowej szkó ki polskiej. W 1936 r. na 186
dzieci, korzystaj cych z tej formy nauki j zyka polskiego, do harcerstwa nale o
52 uczniów. Jako m odzi obywatele austriaccy podlegali obowi zkowi szkolnemu. Nie mogli nosi polskich mundurów harcerskich. Ca ci spraw zwi zanych z harcerstwem kierowali nauczyciele szkó ki polskiej w Wiedniu. Korzystali w tym zakresie z pomocy Towarzystwa Opieki nad Szkolnictwem Polskim
oraz Zwi zku M odzie y Polskiej (ZMP), które tak e zainteresowa y si harcerstwem298.
Dru yny istniej ce przy szkó ce polskiej oraz utworzone z inicjatywy
ZMP wesz y w sk ad Wiede skiego Hufca Harcerskiego im. Jana Sobieskiego.
Komenda Hufca utrzymywa a kontakt z NZHP w Warszawie za po rednictwem
Konsulatu RP w Wiedniu. Dzia Zagraniczny NZHP przeznaczy rodki finansowe na sprz t harcerski i organizacje obozów. Pismem z dnia 27 grudnia 1937 r.
Konsulat RP w Wiedniu przes do MSZ w Warszawie preliminarz bud etowy
harcerstwa polskiego w Austrii na rok 1938/1939, okre lony na kwot 2,5 tys.
otych299. Kierownik Dzia u Zagranicznego NZHP hm. Kapiszewski zwróci si
w kwietniu 1938 r. do Ambasady RP w Wiedniu z pro
o zainicjowanie
tworzenia gromad zuchów oraz szkolenie instruktorów, niezb dnych do prowadzenia dru yn300.
Zaj cie Austrii w marcu 1938 r. przez wojska hitlerowskie znacznie pogorszy o warunki ycia Polonii austriackiej. Harcerstwo nie zosta o zlikwidowane, lecz w czono je – jak ju pisano – do ZHP w Niemczech z siedzib komendy
w Opolu. Konsul RP w Opolu Jan Ma czy ski pisa do Ambasady RP
w Berlinie: „Spiesz poinformowa Ambasad , e w dniach 14 i 15 maja 1938 r.
bawi w Opolu komendant wiede skiego hufca harcerskiego Stefan Styszy ski,
który zg osi ZHP w Opolu przyst pienie harcerstwa polskiego w Austrii,
licz cego oko o stu harcerzy do ZHP w Niemczech. Jednocze nie w my l
polecenia Dzia u Zagranicznego Naczelnictwa ZHP, harcerstwo polskie
w Austrii przerwa o swe dotychczasowe bezpo rednie kontakty z ZHP w Polsce,
które b
obecnie utrzymywane w my l ustalonych dla harcerstwa polskiego
w Niemczech zasad, tylko za po rednictwem Naczelnictwa ZHP w Niemczech
w Opolu”301.
297
298
299
300
301

A. Konieczny, Polonia austriacka Zarys problematyki historycznej, „Przegl d Polonijny”
1976, z 1, s. 49–51; R. K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie…, op. cit., s. 72.
AAN, Poselstwo RP w Wiedniu, sygn. 240, k. 2.
AAN, MSZ, sygn. 10947, k. 4.
AAN, Konsulat RP w Wiedniu, sygn. 19, k. 22.
AAN, Konsulat RP w Wiedniu, sygn. 19, k. 44; H. Kapiszewski, Zwi zek Harcerstwa
Polskiego…, op. cit., s. 189–190.

132

Konsulat RP w Opolu przekaza hufcowi wiede skiemu fundusze na
dzia alno w latach 1938–1939. Inicjowa wyjazdy m odzie y polonijnej do
Polski na obozy harcerskie organizowane przez NZHP i wiatpol. W ko cu lipca
1939 r. Dzia Zagraniczny NZHP przes
hufcowi wiede skiemu ksi ki
o tematyce harcerskiej. W przededniu agresji Niemiec na Polsk liczy on oko o
stu harcerzy. W okresie wakacji poprzedzaj cych wojn odby si zakonspirowany obóz harcerski w podwiede skiej posiad ci hrabiego Lanckoro skiego.
Uczestniczy o w nim cznie 230 harcerek, harcerzy i zuchów z Wiednia
i Niemiec. Po jego zako czeniu, harcerze wyjechali do swych miejsc zamieszkania dos ownie na kilkana cie godzin przed wkroczeniem wojsk hitlerowskich do
Polski302.
Na pocz tku lat trzydziestych ub. w. liczba Polaków w Rumunii mog a
wynosi oko o 40 tys. osób, osiedlonych od pokole g ównie na Bukowinie,
w Besarabii, Siedmiogrodzie i w wi kszych miastach, a zw aszcza w Czerniowcach i Kiszyniowie. Dzia alno organizacyjna Polonii rumu skiej w zasadzie
ogranicza a si do Besarabii i Bukowiny. Kolonia polska w Kiszyniowie znajdowa a wsparcie w Konsulacie RP utworzonym w tym mie cie. Powsta o tutaj
szereg stowarzysze o charakterze kulturalno-o wiatowym i samopomocowym303. Podobn struktur organizacyjn utworzyli Polacy osiedleni w Czerniowcach – istnia y w tym mie cie stowarzyszenia o wiatowe, wydawano pras ,
istnia y kluby sportowe i gniazdo PTG „Sokó ”. Poza Czerniowcami polskie
ycie narodowe by o znacznie s absze, koncentrowa o si wokó domów polskich, m.in. w Suczawie, Waszkowcach, Storo cu, Bani owie oraz w czytelniach polskich w Kocmaniu, Wy nicy, So cu i innych miejscowo ciach. Dosy
dobrze funkcjonowa o szkolnictwo polskie, zarówno w Besarabii jak i w Bukowinie.
Pocz tki harcerstwa polskiego na Bukowinie si gaj lat poprzedzaj cych
pierwsz wojn wiatow . Prób zorganizowania dru yny skautowej podj
wówczas „Sokó ”304. W czasie wojny dzia alno dru yny harcerskiej, podobnie
jak „Soko a” i innych stowarzysze polonijnych, ulega a zanikowi. Odrodzenie
harcerstwa nast pi o oko o 1926 r. Za ono wówczas Zwi zek Harcerstwa
Polskiego w Rumunii z siedzib Komendy w Czerniowcach. Wybrano jej
kierownictwo z dr. Grzegorzem Szymonowiczem na czele. Zaj si on przede
wszystkim za atwieniem formalno ci zwi zanych z zalegalizowaniem statutu
harcerstwa przez w adze rumu skie305.
W miesi cach jesiennych 1926 r. harcerstwo zacz to organizowa w Kiszyniowie z inicjatywy M. Zajdel, nauczycielki miejscowej szko y polskiej.
Pierwsza dru yna powsta a w 1927 r., dzi ki inicjatywie Anny Janowskiej
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i Antoniego Grabka, dyrektora polskiej szko y w Kiszynowie. Liczy a ona ko o
70 dziewcz t i ch opców. Funkcj dru ynowego pe ni A. Grabek, za jego
po rednictwem nawi zano kontakt z harcerstwem w Czerniowcach.
Polityka asymilacyjna w adz rumu skich stan a na przeszkodzie usamodzielnienia si harcerstwa. Hufiec harcerek i harcerzy polskich w Kiszyniowie
podlega , podobnie jak skauting rumu ski, komendzie oficerów rumu skich.
wiczenia i obozy harcerskie polska m odzie odbywa a wspólnie ze skautami
rumu skimi306. Na przyk ad w lipcu 1931 r. w obozie skautów rumu skich
zorganizowanym w Hliboce uczestniczy o 27 harcerzy polonijnych pod komend
hm. Zygmunta Stebelskiego. Za zgod kierownictwa obozu, harcerze pos ugiwali
si j zykiem polskim. Z braku namiotów wybudowano sza asy. Przerobiono gry
i zabawy harcerskie, gry sportowe, wiczono gimnastyk . Gaw dy o tematyce
harcerskiej i wiedzy o Polsce wyg osi hm. Z. Stebelski. Obóz harcerski odwiedzi dwukrotnie pose RP w Bukareszcie, podkre laj c w pi mie do MSZ dobr
organizacj i w ciw prac wychowawcz 307.
Polska s ba konsularna od 1927 r. wykazywa a zainteresowanie rozwojem harcerstwa polonijnego w Rumunii, udzielaj c mu pomocy finansowej.
Konsul RP w Czerniowcach w raporcie z czerwca tego roku sugerowa , by MSZ
w Warszawie przyzna o hufcowi harcerskiemu sta subwencj , ze wzgl du na
„podatno tej organizacji na wytyczne do pracy z m odzie polonijn ”308.
Akcj pomocy dla harcerstwa polonijnego w Rumunii podj Dzia Zagraniczny NZHP. Wielokrotnie wyje
do tego kraju hm. Kapiszewski by
podtrzymywa kontakt z harcerzami polonijnymi, a tak e umacnia jego wspó prac ze skautingiem rumu skim309. W lipcu 1931 r. zorganizowano w Pieninach
trzytygodniowy kurs dla dru ynowych, przybocznych i zast powych. Do udzia u
w nim wydelegowano z Czerniowiec sze harcerek.
Na pocz tku 1932 r. rozpocz dzia alno Komitet Polskich Organizacji
Wychowania Fizycznego w Rumunii, z którym harcerstwo wspó pracowa o.
W tym e roku liczy o ono 172 harcerzy i 40 harcerek podzielonych na siedem
dru yn m skich i dwie
skie310. Na terenie Czerniowiec istnia y cztery dru yny
skie i dwie dru yny
skie, natomiast pozosta e mia y swoje siedziby
w Waszkowcach i Hliboce. Nale a do nich m odzie ucz ca si , rzemie lnicza
i urz dnicza. Wszystkie dru yny utworzy y dwa hufce –
ski i m ski, które
podlega y Komendzie Polskich Dru yn Harcerskich. W jej sk ad wchodzili hm.
Z. Stebelski jako komendant, A. Po ar – zast pca komendanta, B. J drzejewska –
kierownik wydzia u administracyjnego, M. Dobromil jako instruktor sportowy.
Komenda realizowa a program wychowania harcerskiego, ze specjalnym
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ukierunkowaniem na sport. Za ony zosta Harcerski Klub Sportowy (HKS),
propaguj cy gimnastyk , gry sportowe, zim narciarstwo i hokej na lodzie.
Organizowa on zawody sportowe w Czerniowcach oraz w innych miejscowociach. Harcerze dru yn istniej cych poza Czerniowcami utworzyli trzy zespo y
siatkówki, dwa zespo y koszykówki, uprawiali tak e boks i p ywanie311. Na zlot
narodowy skautów rumu skich, odbyty w lipcu 1932 r. w Sibiu, przyjecha a
reprezentacja harcerstwa polonijnego pod komend hm. Stebelskiego, uczestnicz c zw aszcza w rozgrywkach sportowych.
W po owie maja 1932 r. obradowa a w Czerniowcach Rada Harcerstwa
Polskiego, pod przewodnictwem Z. Stebelskiego, podejmuj c uchwa y
w zakresie letniej akcji obozowej, uczestnictwa w zlotach skautów rumu skich,
wychowania fizycznego w dru ynach harcerskich312. Harcerstwo polonijne
w Rumunii by o wspierane finansowo przez Pa stwowy Urz d Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW), Rad Organizacyjn
Polaków, a po niej przez wiatpol. Jeden z pierwszych obozów harcerskich
zorganizowano w okresie od po owy czerwca do po owy lipca 1932 r. w wiejskiej posiad ci E. Bohosiewicza w Bani owie nad Czeremoszem. Jego uczestnikami by o 76 harcerek i harcerzy, przewa nie uczennic i uczniów polskich
szkó gimnazjalnych i zawodowych z terenu Bukowiny, m odzie rzemie lnicza
oraz nauczycielki z Polskiego Zwi zku Szkolnego w Rumunii313. M odzie
zakwaterowano w namiotach i w pomieszczeniach dworu. Bliskie s siedztwo
pieliska umo liwi o realizacj zaj sportowych z nauk p ywania w cznie.
Za wychowanie fizyczne na obozie odpowiedzialny by L. Wójcik, instruktor
wychowania fizycznego wydelegowany przez Okr gowy O rodek WF we
Lwowie. Przeprowadzono szkolenie instruktorów wychowania fizycznego,
zast powych i dru ynowych poprzez zaj cia z metodyki harcerskiej, terenoznawstwa, obozownictwa, wychowania fizycznego i piewu. Jesieni tego roku
obj to dzia alno ci dzieci w m odszym wieku szkolnym, inicjuj c zak adanie
gromad zuchowych. Oddzia em zuchów dziewcz t i ch opców w wieku od 8 do
11 lat w Czerniowcach opiekowa a si B. J drzejewska. Jednak brak sali (harcówki) na odbywanie zbiórek utrudnia prowadzenie systematycznej pracy
wychowawczej.
Do harcerstwa w Rumunii nale a g ównie polonijna m odzie szkolna,
w mniejszej liczbie m odzie pracuj ca. Zainteresowanie harcerstwem przejawiali Polacy osiedleni nawet w mniejszych miastach. Na przyk ad w kolonii polskiej
w Lubeni (Siedmiogród), licz cej w 1938 r. 1069 osób, przewa nie ju obywateli
rumu skich, zatrudnionych w miejscowej kopalni w gla, za ono dru yn
sk adaj
si z pi ciu zast pów. Organizowa a ona zbiórki, tak e wycieczki, gry
terenowe i sportowe. W ród 220 osobowej grupy pracuj cych Polaków w Ploe ti,
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zrzeszonych w Kole Polskim im J. Pi sudskiego, zebrano fundusze umo liwiaj ce wys anie w 1938 r. sze ciu ch opców na obóz harcerski do Polski.
Dzia alno wychowawczo-sportowa m odzie y polonijnej w Bukareszcie nie dorównywa a polskim o rodkom w Bukowinie, mimo obiektywnie
korzystniejszych warunków. Zamieszkali w stolicy Rumunii Polacy nale eli
ownie do warstwy urz dniczej, materialnie dobrze sytuowanej. Istniej ca
w Bukareszcie dru yna harcerska skupi a 25 harcerzy podzielonych na pi
zast pów. Harcerze byli umundurowani, posiadali sprz t sportowy, nie mogli go
jednak wykorzysta z braku odpowiedniego lokalu i terenu do wicze .
W dalszym rozwoju harcerstwa przeszkodzi o zarz dzenie w adz rumu skich o obowi zku nale enia m odzie y do Straja Tarii, powszechnej organizacji,
realizuj cej wychowanie nacjonalistyczne. Szkolna m odzie polonijna musia a
do niej nale . ZHP w Rumunii skupia w 1935 r. 228 harcerzy, w 1936 r. –
449, w 1937 – 733, w 1938 r. oko o 750 harcerek i harcerzy314. W przededniu
wybuchu drugiej wojny wiatowej zdo ano kontynuowa zak adanie gromad
zuchowych. W lipcu 1939 r. zorganizowano obóz dla 25 zuchów. Polski Zwi zek
Szkolny wykorzysta konferencje nauczycielskie, które odby y si w pierwszych
miesi cach tego roku na zorganizowanie kursów szkol cych opiekunów gromad
zuchowych. Wybuch wojny pokrzy owa plany letniej akcji obozowej dla
zuchów i harcerzy, jak te radykalnie zmieni warunki ycia rumu skiej Polonii.
Pewna liczba emigrantów narodowo ci polskiej osiad a tak e w Jugos awii. W 1934 r. szacowan j na oko o 18,1 tys. osób. Dzi ki pomy lnym stosunkom mi dzy Jugos awi i Polsk , Konsulat Generalny RP w Zagrzebiu rozpocz
w ko cu lat dwudziestych prac organizacyjn w ród Polaków zamieszka ych
w Bo ni315. Powstawa zacz y stowarzyszenia kulturalne, organizowano kursy
zyka polskiego i inne. Pierwsz dru yn harcersk skupiaj
m odzie
polonijn za
Czes aw Wajda, technik drogowy zatrudniony w magistracie
w Belgradzie. W Polsce nale do harcerstwa od 1920 r. Do utworzenia dru yny
harcerskiej w stolicy Jugos awii przyst pi w maju 1934 r., we wrze niu obj
nad ni kierownictwo. W tym samym czasie zwróci si do Naczelnictwa ZHP
w Warszawie z pro
o roztoczenie nad ni opieki316.
We wrze niu 1934 r. przebywa w Belgradzie hm. H. Kapiszewski, kierownik Dzia u Zagranicznego NZHP, który przez kilka tygodni pracowa
z dru yn , szkol c zast powych. Po powrocie do Polski nawi za kontakt
z konsulem RP w Belgradzie Tadeuszem Lubaczewskim, inspiruj c go do
zainteresowania si losem polonijnych harcerzy. Jesieni tego roku wyjecha a
do Jugos awii nauczycielka Helena Grzybkówna celem obj cia pracy w Konsulacie RP w Zagrzebiu. Dzia Zagraniczny NZHP powierzy jej misj zorganizowania polonijnego harcerstwa
skiego. W lipcu 1936 r. wydelegowana zosta a
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przez Wydzia Zagraniczny GK Stanis awa Patyrowska celem „zapoznania si
z potrzebami m odzie y polskiej w Jugos awii i mo liwo ciami tworzenia
harcerstwa w tym kraju”317. Do ko ca lat trzydziestych NZHP kilkakrotnie
udziela o pomocy organizacyjnej i finansowej harcerstwu polonijnemu
w Jugos awii. Jednak dalszy jego rozwój nie nast pi , przede wszystkim ze
wzgl du na zbyt ma liczb Polaków osiedlonych w tym kraju.
Wed ug oceny polskiej s by konsularnej, liczba osób narodowo ci polskiej osiedlonych na W grzech wynosi a, w po owie lat trzydziestych, oko o
5,1 tys. Wi kszo z nich mieszka a w Budapeszcie, mniejsze grupy osiedli y si
w Tatabánya, Pécs i w innych miejscowo ciach318. Ze wzgl du na to, i tylko
oko o 1,5 tys. osób zachowa o poczucie polsko ci, nie rozwin o si szerzej ycie
organizacyjne. Istnia y jedynie stowarzyszenia charytatywne, trzy szkó ki
polskie, stowarzyszenie rzemie lnicze. W Budapeszcie istnia a jedna dru yna
harcerska licz ca 22 harcerzy, któr opiekowa a si Józefina Paterówna,
a z ramienia NZHP chor giew lwowska319. Dru yna ta powsta a po Jamboree
odbytym w sierpniu 1933 r. w w gierskiej miejscowo ci Gödöllö, na który
przyjecha a z Polski delegacja harcerzy w cznej liczbie 1126 osób. Warunki
rozwoju harcerstwa na W grzech by y trudne. Brakowa o osób, które mog yby
pokierowa zast pami i dru ynami w sposób interesuj cy dla m odzie y. Dopiero
w 1939 r. harcerstwo zwi kszy o sw organizacj do 21 harcerek i 18 harcerzy.
Urz dzono w asn wietlic przy jednej z dru yn w gierskich. Kolonia polska
w Budapeszcie ufundowa a dru ynie sztandar. Na uroczysto jego wr czenia
przybyli przedstawiciele Poselstwa RP, miejscowej Polonii i skautów w gierskich. Grupa harcerzy i harcerek w okresie letnim uczestniczy a w akcji obozowej na terenie Polski320.
Znacz cy rozwój harcerstwa nast pi w latach mi dzywojennych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej oraz w Kanadzie. Zadecydowa y o tym
du a liczebno i zorganizowanie Polonii, wysoki poziom ycia w tych krajach,
sprzyjaj cy klimat stworzony przez krajowe w adze skautowe.
Liczebno Polonii ameryka skiej budzi a i budzi nadal kontrowersje.
Nie ma mo liwo ci precyzyjnego jej wyliczenia, mo na bazowa jedynie na
danych szacunkowych. Ró ne ród a podaj rozbie ne dane, jedne wykazuj
tendencje do jej zawy ania, inne do jej pomniejszania. Przyj wszy, i Polonia
licz ca do 1914 r. oko o 2,3–2,5 mln osób321, w latach 1919–1939 powi kszona
zosta a przez imigracj ludno ci z Polski o niespe na sto tysi cy osób. Jak pisze
E. Ko odziej, proces migracji „mi dzy USA a Polsk w dwudziestoleciu mi 317
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dzywojennym nie mia wi kszego znaczenia dla Polonii ameryka skiej, jej
liczebno
zmieni a si przede wszystkim wskutek przyrostu naturalnego
i procesów asymilacyjnych”322. Wed ug polskich placówek dyplomatycznych
i konsularnych, w ko cu lat trzydziestych XX w. Polonia w Stanach Zjednoczonych mog a liczy od 3,75 do 4 mln osób323.
Wi kszo Polaków osiedli a si w miastach i osiedlach przyfabrycznych. W latach mi dzywojennych nast pi awans materialny Polonii, w mniejszym stopniu spo eczny i polityczny. Nie pretendowa a do odgrywania znacz cej
roli w polityce wewn trznej Stanów Zjednoczonych, ale niezmiennie anga owa a
si w problemy kraju, z którego si wywodzi a. W latach przed pierwsz wojn
wiatow oraz w jej trakcie zabiega a dost pnymi sposobami o odzyskanie przez
Polsk niepodleg ci. W latach mi dzywojennych nadal interesowa a si
problemami Polski, chocia coraz bardziej wrasta a w spo ecze stwo ameryka skie. Proces ten uwidoczni si zw aszcza w po owie 1934 r. przy powo aniu
wiatpolu i podczas II Zjazdu Polaków z Zagranicy324. Ma racj G. Babi ski,
uznaj c t dat za symboliczn , wyznaczaj
w yciu Polonii ameryka skiej
kolejny etap. Wskazuj c na wa ne daty w yciu Polonii ameryka skiej (np.
wielki kryzys), proponuje uzna ca e nast pne pi ciolecie (od powstania wiatpolu do 1939 r.) za kolejny etap w przemianach polonijnych stowarzysze .
ówne czynniki determinuj ce przemiany i zakres ich dzia alno ci, to wzrastace poczucie odr bno ci w stosunku do niepodleg ego ju pa stwa polskiego
oraz post puj ca integracja i asymilacja ze spo ecze stwem ameryka skim.
Wychod stwo przekszta ci o si w zbiorowo etniczn , ró ni
si wyra nie od
spo ecze stwa kraju pochodzenia. Pomoc ekonomiczna i polityczne wspieranie
kraju, zw aszcza do 1918 r. i w pierwszych latach po odzyskaniu niepodleg ci,
zosta o zast pione przez ch wspó pracy z nim na p aszczy nie kulturowej
i naukowej325.
Stowarzyszenia Polonii ameryka skiej, których liczba jest imponuj ca,
mo na podzieli na: 1) religijne, 2) wzajemnej pomocy i bratniackie, 3) opieku cze, 4) polityczne i ideologiczne, 5) zawodowe i bran owe, 6) spo eczne,
wakacyjne i sportowe, 7) naukowe i badawcze, 8) m odzie owe, 9) kobiece,
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10) wetera skie, 11) kulturowe (chóry, teatry), 12) edukacyjne, 13) finansowe,
14) muzea i biblioteki326.
Najwa niejsze i najwi ksze instytucje polonijne powsta y przed pierwsz
wojn wiatow . By y to: Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie (ZPRK)
w 1873 r., Zwi zek Narodowy Polski (ZNP) w 1880 r., Zwi zek Sokolstwa
Polskiego w 1893 r. W latach mi dzywojennych powsta y m.in. Fundacja
Ko ciuszkowska w 1925 r., czy Zwi zek Podhalan w 1928 r. W roku 1936
utworzono Polsk Rad Mi dzyorganizacyjn w Ameryce z udzia em ZNP,
ZPRK i Zwi zku Polek w Ameryce. Rozwin a si prasa polonijna, szkolnictwo
parafialne, stowarzyszenia zawodowe, kulturalnie i inne. Dominuj ce w yciu
Polonii najwi ksze organizacje polonijne, ZNP i ZPRK, w trosce o swoj
pozycj , zwróci y uwag na pozyskiwanie m odzie y polonijnej. Skuteczno
tych dzia
mia a dla nich znaczenie wr cz podstawowe, w staraniach o dop yw
nowych cz onków nie mog y bowiem liczy na emigracj z Polski, która w latach
mi dzywojennych, jak ju wspomniano, by a nieliczna327.
Pierwsze inicjatywy odno nie za enia harcerstwa w ród Polonii ameryka skiej w latach mi dzywojennych mia y miejsce w 1922 r. Paramilitarna
organizacja polonijna pod nazw Zwi zek Wojsk Polskich zwróci a si do
Zarz du Centralnego ZNP z pro
o pomoc materialn przy zak adaniu dru yn
harcerskich328. Z podobn inicjatyw pod adresem w adz ZPRK wyst pi
Stanis aw Osada, dziennikarz, dzia acz polityczny, zwi zany z obozem narodowodemokratycznym. Jego projekt przewidywa tworzenie dru yn sokoloharcerskich przez ZPRK, wspólnie ze Zwi zkiem Sokolstwa Polskiego
w Ameryce. W tym okresie czasu inicjatywy te nie wywar y wi kszego rezonansu.
Kolejn prób utworzenia harcerstwa w ród Polonii ameryka skiej podw 1929 r. Komitet Sportu ZNP, wnioskuj c do w adz naczelnych o zorganizowanie m odzie y w oddzia y harcerskie329. Przychyli si do niego prezes ZNP
Jan Romaszkiewicz, zg aszaj c postulat tworzenia harcerstwa podczas XXVI
sejmu zwi zku odbytego w 1931 r. w Scranton. Zarz d Centralny, nie wyra aj c
sprzeciwu, powo Rad Naczeln Harcerstwa ZNP oraz mianowa Stanis awa
Ko odziejczyka naczelnym skautmistrzem330. Wkrótce do zarz du ZNP zacz y
nap ywa meldunki o tworzeniu dru yn harcerskich przy ogniwach ZNP
w Chicago, Cleveland, Nowym Jorku, Detroit. Pisa o tym ywio owym wr cz
post pie Marceli Siedlecki, jeden z za ycieli harcerstwa przy gnie dzie ZNP
w Cleveland: „Zmówi em si z tymi, którzy ze mn odeszli od sokolstwa,
za yli my w miesi cu czerwcu 1931 r. harcerstwo przy ZNP /…/ Rodzice
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us uchali nas bo z rozpocz ciem sezonu szkolnego, a i naszych prac dla m odziey przyby o na pierwszy zew blisko dwie cie dzieci. Odt d si datuje harcerstwo
ZNP w Stanach Zjednoczonych /…/”331. Wed ug Sprawozdania Wydzia u
Zagranicznego GKM ZHP za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1929 r., polonijne dru yny harcerskie w Ameryce Pó nocnej dzia y w tym czasie w Detroit,
Cleveland, Bufflo, Toledo, Erie i innych miastach, do których nale o 1529
harcerek i harcerzy.
W dniu 9 pa dziernika 1932 r. w Chicago odby a si uroczysto harcerstwa ZNP, podczas której otrzyma o ono sztandar ufundowany przez konsula
generalnego RP Tytusa Zbyszewskiego. W uroczysto ci tej wzi o udzia cztery
tysi ce zorganizowanych i umundurowanych harcerek i harcerzy. Obecni byli
cenzor ZNP K. wietlik, prezes Jan Romaszkiewicz i harcmistrz S. Ko odziejczyk. Po nabo stwie i wr czeniu sztandaru, harcerska m odzie polonijna
przemaszerowa a przez miasto. Konsul Zbyszewski w raporcie do MSZ podkreli du e znaczenie odbytej uroczysto ci, na której dokonano tak e pierwszych
harcerskich mianowa . Wskaza na zas ugi prezesa J. Romaszkiewicza
w utworzeniu organizacji harcerskiej przy ZNP oraz wsparcie tej inicjatywy
przez starsze pokolenie. Cztery tysi ce m odzie y harcerskiej, zorganizowanej
w ci gu pó roku, by o dowodem na to, e nakre lony przez ZNP program
dzia alno ci harcersko-zwi zkowej odpowiada zainteresowaniom m odzie y
i by magnesem przyci gaj cym j do harcerskich szeregów. Konsul zauwa ,
e ZNP stara si utrzyma wysoki poziom organizacyjny nowej inicjatywy, tak
by harcerstwo polonijne nie odstawa o od poziomu skautingu ameryka skiego.
W konkluzji stwierdzi , i „przyk ad ZNP dzia a zach caj co na inne wielkie
organizacje, które przyst puj do organizowania harcerstwa w ród swojej
odzie y”332. Uroczysto w Chicago szeroko zrelacjonowa a prasa polonijna,
informacj o niej przekaza a tak e prasa harcerska w Polsce.
Kieruj cy harcerstwem ZNP hm. S. Ko odziejczyk rozes do wszystkich okr gów, gmin, grup zwi zku odezwy informuj ce o tworzeniu harcerstwa
oraz zacz przygotowywa niezb dnych instruktorów poprzez kursy. Pierwszy
z nich zorganizowa w marcu 1932 r. w Chicago z udzia em ponad dwustu
uczestników. Na jego program sk ada y si : 1) metodyka wicze harcerskich,
2) organizacja dru yn harcerskich, 3) gry i zabawy, lekka atletyka, 4) terminologia harcerska, 5) wiczenia praktyczne, 6) historia Polski, historia Polonii i ZNP,
7) pie ni harcerskie i narodowe, 8) higiena, pierwsza pomoc i ratownictwo,
9) plastyka i ta ce narodowe, wykazuj c tym samym du e podobie stwo do
wyk adów na kursach harcerskich organizowanych w Polsce333. Harcmistrz
S. Ko odziejczyk posiada w ciwe kwalifikacje do pe nienia swej funkcji. By
instruktorem sokolstwa, w 1929 r. przeszed krótki kurs harcerski w Polsce.
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Wkrótce wyda Podr cznik Harcerstwa Zwi zku Narodowego Polskiego, który
stanowi podstaw harcerskich szkole . Po roku przede wszystkim jego dzia ,
istnia o 726 dru yn skupiaj cych oko o 23 tys. harcerzy i harcerek, po dwóch
latach (w 1934 r.) 1436 dru yn i oko o 40 tys. harcerek i harcerzy. Pod kierunkiem Ko odziejczyka odby o si kilkana cie kursów instruktorskich. Harcerze,
w wi kszo ci umundurowani, wzi li udzia w wielu polonijnych uroczysto ciach,
takich jak rocznica konstytucji 3 maja. W drugim roku akcji harcerskiej przeprowadzono 19 kursów instruktorskich, z udzia em przesz o 1115 osób, zorganizowano pi obozów, najliczniejsze z nich skupia y po dwa tysi ce uczestników.
Nie zaniedbywano tworzenia zast pów najm odszych, czyli zuchów. W Baltimore za ono pierwsz dru yn morsk . Relacjonuj c w polskiej prasie harcerskiej
akacj tworzenia harcerstwa ZNP w Stanach Zjednoczonych, do wiadczony
dzia acz harcerski Eugeniusz Sikorski nie podda si magii wzrastaj cych liczb.
W masowo ci harcerstwa ZNP dostrzeg niebezpiecze stwo schematyzmu,
zaleca prac w mniejszych zespo ach, bardziej sprzyjaj
celom wychowawczym. Namawia do pe niejszego wykorzystania przez skautmistrza Ko odziejczyka oraz zespó jego wspó pracowników dorobku programowo-metodycznego
harcerstwa w Polsce334.
Inne z kolei w tpliwo ci przejawia kierownik Konsulatu Generalnego
RP w Chicago, które ujawni w korespondencji do Ambasady RP w Waszyngtonie. Na wst pie zauwa , e w adze skautingu ameryka skiego wielokrotnie
proponowa y przyj cie polskiego harcerstwa do siebie, na zasadzie pe nej
autonomii, z zachowaniem j zyka polskiego, programów, mundurów. Jednak
adze ZNP propozycje te konsekwentnie odrzuca y. Przypomnia , e idea
tworzenia polskich organizacji harcerskich rozwin a si ju kilka lat wcze niej.
Pierwsze dru yny harcerskie uformowane zosta y przy gniazdach sokolich. Na
skutek braku funduszy, ruch ten szerzej si nie rozwija . Od pocz tku lat trzydziestych XX w. energiczn akcj podj o ZNP i to skutecznie. W odniesieniu do
tej sytuacji, konsul pragn by, aby m odzie polsko-ameryka ska skupi a si
w jednej wspólnej organizacji harcerskiej, niezale nie od poszczególnych
stowarzysze polonijnych. Planu tego nie mo na by o zrealizowa – wed ug
konsula – z dwóch powodów. Po pierwsze, w adze ameryka skie najprawdopodobniej nie da yby na to zezwolenia, ze wzgl du na istnienie organizacji skautowej obejmuj cej ca m odzie kraju. Po drugie, ka da organizacja (przewa nie
ubezpieczeniowa, jak ZNP) poprzez tworzenie harcerstwa powi ksza a swoje
szeregi oraz zapewnia a sobie cz onków na wiele lat. Ten wzgl d mia istotne
znaczenie dla organizacji ubezpieczeniowych, a takimi by y ZNP i ZPRK, które
tworzy y harcerstwo. Pomimo rozproszenia harcerstwa na poszczególne organizacje, konsul uwa , e mo na d
do pewnej jego centralizacji. Zapewni
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Ambasad RP, e b dzie si stara wp yn na poszczególne organizacje, aby
wy oni y wspóln harcersk instancj nadrz dn , koordynuj
dzia alno ,
doradzaj
w sporach ideowych metodycznych i prawnych. W konkluzji konsul
sugerowa , by opiek otoczy ka
organizacj harcersk i adnej nie faworyzowa 335.
Niemal równocze nie z ZNP utworzeniem harcerstwa zainteresowa y si
tak e inne organizacje polonijne, zw aszcza ZPRK, Zwi zek Polek, Stowarzyszenie Synów Polski. Wytworzy a si wi c konkurencja mi dzy nimi w przejmowaniu m odzie y polonijnej. Akcja harcerska ZNP w Stanach Zjednoczonych
zyska a pochlebn ocen Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy, o czym
pisa a na amach swego periodyku: „Obok 149 szkó dokszta caj cych, prowadzonych przez Zwi zek Narodowy Polski w Ameryce, dobrze przys uguj cych
si sprawie wychowania naszej m odzie y za oceanem – harcerstwo polskie
w Ameryce staje si now szko spo eczn , w której hartowa si b
dusze,
336
silne m odzie czym zapa em /…/” .
Rozwój harcerstwa ZNP przynosi rzeczywi cie imponuj ce rezultaty.
W marcu 1933 r. liczy o ono oko o 13,5 tys. cz onków, w ko cu 1934 r. w 486
dru ynach – niewiele ponad 23 tys. cz onków, a w 1935 r. osi gn o liczb oko o
50 tys. harcerzy i harcerek w 934 dru ynach337. Zarz d Centralny ZNP w pi mie
z 16 maja 1934 r. do Ambasady RP w Waszyngtonie poinformowa , i harcerstwo przy zwi zku liczy o 42 tys. m odzie y. W sierpniu tego roku planowano
odby siedemnasty z kolei kurs harcerski w Kolegium ZNP w Cambridge
Springs z udzia em kilkuset uczestników338. Od 1935 r. ZNP wydawa dwutygodnik zatytu owany „Harcerz ZNP”, który przekazywa informacje o bie cej
dzia alno ci dru yn oraz decyzje Rady Naczelnej Harcerstwa ZNP, obwieszczenia o kursach, zlotach, zawodach sportowych. Na przyk ad w numerze 49
„Harcerza ZNP” z dnia 3 grudnia 1936 r. redakcja przypomina a harcerstwu
grupy 559 ZNP, i zbiórki odbywaj si w ka dy wtorek, a po wiczeniach
„próby ta ców narodowych dla druhen. W soboty gry w pi
koszykow
i wiczenia dla zuchów”. Od 1937 r. pismo to przesta o wychodzi , natomiast
wprowadzony zosta dzia harcerski w chicagowskiej „Zgodzie”, organie
prasowym ZNP. Do celów szkoleniowych nadal s
podr cznik autorstwa
S. Ko odziejczyka, znanego z zami owa sportowych. By mo e dlatego, w ród
dziesi ciu sprawno ci koniecznych do ubiegania si o harcersk funkcj przewodnika, przewidzia pi sprawno ci sportowych, a mianowicie gimnastyczn ,
strzeleck , je dzieck lub kolarsk , p ywack lub ucznicz . Jak wynika z analizy
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róde , sport w ogóle sta si dziedzin dominuj
w dzia alno ci dru yn
harcerskich ZNP.
Od 1930 r. dru yny skautowe powstawa zacz y przy ZPRK, jednak ich
rozwój przebiega wolniej od harcerstwa ZNP. W po owie 1934 r. skauting
ZPRK liczy 6680 harcerzy w 74 dru ynach oraz 466 harcerek w 15 dru ynach339. Cech odró niaj
skauting ZPRK od harcerstwa ZNP by o to, e ten
pierwszy za zgod w adz w czony zosta do skautingu ameryka skiego (Boy
Scouts of America), podczas gdy ZNP trwa na stanowisku zachowania jak
najd ej odr bno ci polskiego charakteru organizacji, co powodowa o zadra nienia z central skautingu ameryka skiego.
W 1937 r. w Stanach Zjednoczonych istnia y nast puj ce polonijne organizacje skautowo-harcerskie, z którymi NZHP w Warszawie utrzymywa o kontakt:
1. Harcerstwo ZNP,
2. Harcerstwo Polskiej Federacji Ubezpieczeniowej w Stanach Zjednoczonych,
3. Harcerstwo Stowarzyszenia Synów Polski,
4. Harcerstwo Sokolstwa Polskiego,
5. Skauting ZPRK,
6. Dru yny skautowe m odzie y polonijnej w Boy Scouts of America,
7. Wianki przy Zwi zku Polek,
8. Córy Zjednoczenia przy ZPRK340.
W ko cu lat trzydziestych XX w. zacz y powstawa orl ta przy Macierzy Polskiej, wzorowane na harcerstwie. Ich organizatorem by S. Ko odziejczyk,
by y naczelny harcmistrz ZNP341, który po kilku latach pracy zosta z tej funkcji
zwolniony.
Spraw otwart , konieczn do rozstrzygni cia, by y relacje harcerstwa
polonijnego (istniej cego przy kilku organizacjach) do skautingu ameryka skiego (Boy and Girl Scouts of America). Podczas narady polskich konsulów odbytej
w kwietniu 1938 r. oceniono, e przyst pienie harcerstwa ZNP do centrali
skautingu ameryka skiego by oby korzystne wówczas, gdyby uda o si wynegocjowa korzystne warunki integracji, tj. zachowanie dotychczasowej struktury
harcerstwa polonijnego oraz op acanie polskich instruktorów, anga owanych
przez ZNP do pracy w harcerstwie. Jednak szans na zrealizowanie takiego planu
raczej nie by o, postanowiono wi c konkretniejsze decyzje w tej sprawie od o.
Skauting ZPRK, drugiej po ZNP organizacji pod wzgl dem liczby cz onków i maj tku, po kilku latach rozwoju, nie wykazywa ju dynamiki wzrostowej. Umocni y si natomiast jego struktury, post powa o te usamodzielnienie
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si skautingu i spraw m odzie owych od Zarz du ZPRK, co by o korzystne.
Podczas gdy w ZNP nadal przewa y tendencje do cis ego podporz dkowania
harcerstwa i spraw m odzie owych decyzjom jego w adz, to w adze ZPRK
wydzieli y dzia m odzie owy, powierzaj c go pieczy komendanta skautingu
i m odzie y, któremu przekaza y dawn siedzib ZPRK. Jak przewidywa konsul
RP w Chicago „zapewne rozbudzi to na ladownictwo ZNP, gdzie obecnie
odzywaj si g osy o konieczno ci stworzenia »Domu M odzie y«”342. Polonia
ju si przyzwyczai a do konkurencji mi dzy obu organizacjami w walce
o pozycj dominuj . Gdy ZNP zakupi o farm w Yorkwille, to ZPRK zbudowa o o rodek skautowy w Custad Park. Swoj farm ZNP przekszta ci
w miejsce piknikowe dla wszystkich zwi zkowców, jedynie cz
jej przeznaczy dla harcerzy. Natomiast ZPRK zbudowa o o rodek wy cznie dla swojej
odzie y i skautingu. Nie ulega o w tpliwo ci, e skauting ZPRK w znacznie
wi kszym stopniu ni harcerstwo ZNP korzysta ze wzorów skautingu ameryka skiego.
Wed ug informacji posiadanych przez Ambasad RP w Waszyngtonie,
skauting ameryka ski liczy w 1937 r. ponad milion m odzie y, skupionych
w 33 tys. dru ynach skautowych
skich i m skich343. Przy komendzie g ównej
Boy and Girl Scouts of America utworzono komitet do spraw skautingu katolickiego, licz c na przyci gni cie m odzie y spo ród dwudziestomilionowej rzeszy
katolików w Stanach Zjednoczonych. Do jego kierowania powo ano osoby
duchowne i wieckie, w 1936 r. w czony zosta do jego sk adu Józef Kania,
pe ni cy funkcj prezesa ZPRK.
Wspó praca z Ko cio em katolickim umo liwi a skautingowi ameryka skiemu dotarcie do m odzie y polonijnej poprzez parafie i organizacje spo eczne
o profilu katolickich. Rezultaty tej polityki uwidoczni y si w krótkim czasie,
nast pi o o ywienie dzia alno ci skautingu ZPRK i dru yn istniej cych przy
polskich parafiach katolickich w Buffalo, Wilkes Barre i w innych miastach
o wi kszej liczbie mieszka ców polonijnych. Komitet do spraw skautingu
katolickiego, wykorzystuj c religi do przyci gni cia m odzie y polskiej,
owackiej, w oskiej i innych grup etnicznych, realizowa tym samym ameryka sk polityk narodowo ciow .
Harcerstwem i skautingiem polonijnym w Stanach Zjednoczonych interesowa si nieustannie Dzia Zagraniczny NZHP w Warszawie, wpiera je
poprzez systematyczn korespondencj i przesy ki z materia ami szkoleniowymi.
W latach 1936 i 1937 przebywa y w Stanach Zjednoczonych grupy instruktorów
harcerskich z Polski, które zapozna y si z warunkami dzia alno ci harcerstwa
polonijnego, przeprowadzi y kilka konferencji i kursów344. Pierwsza wyprawa za
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Ocean, odbyta w okresie od 5 lipca do 15 wrze nia 1936 r. wed ug opinii s by
konsularnej i dzia aczy polonijnych, odnios a sukces. Okaza o si , jak du e
i aktualne by o zapotrzebowanie na osobiste kontakty z dzia aczami harcerskimi
z Polski, których nawet cz sta korespondencja nie mog a zast pi . Koszty
wyprawy przekroczy y jednak jej zaplanowany bud et i nie zosta y uregulowane
do czasu przybycia kolejnej wyprawy Naczelnictwa ZHP do Stanów Zjednoczonych, trwaj cej od 13 czerwca do 18 wrze nia 1937 r.345. Ta przyczyna sta a si
powodem ch odniejszego jej przyj cia przez rodowiska polonijne. Z rezerw
potraktowa o cz onków wyprawy kierownictwo skautingu ameryka skiego,
roszcz c sobie prawo wy czno ci w decydowaniu o wszystkich kwestiach
skautingu w Stanach Zjednoczonych. Bezpo rednie, oficjalne kontakty NZHP
w Warszawie z harcerstwem ZNP, nag nione przez pras polonijn , powodowa y nieporozumienia i s uszne pretensje w adz Boy and Girl Scouts of America,
które d
o do przej cia na zasadach autonomii harcerstwa polonijnego.
Dra liw sytuacj próbowa ratowa konsul generalny RP w Chicago, sugeruj c
kierownikowi wyprawy NZHP, by wyst pi w roli po rednika mi dzy skautingiem ameryka skim a harcerstwem ZNP i unika niechcianej konfrontacji. Tym
bardziej, e wed ug niego, opó niona dot d unifikacja harcerstwa ZNP ze
skautingiem ameryka skim by a raczej kwesti czasu. W sprawozdaniu przes anym do MSZ w Warszawie, ju po zako czeniu wizyty delegacji NZHP
w Stanach Zjednoczonych, konsul RP w Chicago zaakcentowa , e metod
stosowanych w dzia alno ci ZHP na terenie Polski nie mo na w sposób mechaniczny przenie na grunt polonijny i ameryka ski. We wzajemnych kontaktach
nale y wzi pod uwag specyfik zmieniaj cych si rodowisk polonijnych,
uwzgl dni dynamik procesów jakie w nich zachodz , wreszcie tak e wymogi
polityki wewn trznej Stanów Zjednoczonych, o czym nie wiedzieli cz onkowie
wyprawy przyby ej z Polski. W rozmowie z konsulem kierownicy wyprawy
przyznali, i „zastali tu zupe nie inn sytuacje ni t , któr sobie wyobrazili na
podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli MSZ w Warszawie,
wiatpolu i Dzia u Zagranicznego NZHP”346.
W 1937 r. harcerstwo ZNP skupia o ponad 24 tys. dziewcz t i ch opców.
Liczba harcerzy nieco si obni a z powodu niewystarczaj cych – do uatrakcyjnienia programu zaj w dru ynach – rodków finansowych, braku wykwalifikowanych instruktorów oraz post puj cej asymilacji. Nadal nie zosta uregulowany stosunek harcerstwa do skautingu ameryka skiego. Przywódcy ZNP
odk adali podj cie ostatecznej decyzji w obawie przed utrat znacznej liczby
osób m odych wiekiem, obj tych ubezpieczeniem na ycie. Natomiast w czenie
skautingu ZPRK do Boy and Girl Sconts of America zach ci o do podj cia
podobnej decyzji przez inne mniejsze polonijne stowarzyszenia katolickie, na
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przyk ad Stowarzyszenie Polsko Rzymsko Katolickie w Detroit. Przebywaj cy
w 1934 r. w Stanach Zjednoczonych gen. Józef Haller opowiedzia si za
czeniem harcerstwa polonijnego do skautingu ameryka skiego, w którym
mog o ono wed ug niego posiada „szersze pole do wykazania warto ci polskich
na terenie mi dzynarodowym”347, ale jego g osu nie pos uchano.
W lutym 1939 r. J. Romaszkiewicz prezes ZNP obieca przedstawicielom
Boy and Girl Scouts of America, e wkrótce przekszta ci harcerstwo w organizacj prowadzon metodami innymi ni w ciwymi dla skautingu. W miejsce –
wed ug jego okre lenia – zawieszonego harcerstwa planowa utworzenie klubów
odzie owych. Jednak Zarz d Centralny ZNP koncepcji Romaszkiewicza nie
zaakceptowa . W ko cu 1938 r. przebywali w Polsce Józef Hawrylewicz,
naczelnik harcerstwa ZNP i Jan Troike, dyrektor wydzia u m odzie y ZPRK,
uczestnicz c m.in. w kolejnej konferencji kierowników pracy harcerskiej za
granic 348. Konsulat Generalny RP w Chicago uzyska informacj , e tego
rodzaju kontakty mi dzy kierownictwem harcerstwa polonijnego i Naczelnictwem ZHP w Warszawie oraz brak zdecydowania i cz ste zmiany zdania poprzez
prezesa ZNP, mog spowodowa zniecierpliwienie w adz Boy and Girl Scouts of
America. Mog oby to skutkowa
daniem, by harcerstwo ZNP zmieni o cele
i program dzia ania lub wst pi o do skautingu ameryka skiego. Zdaniem
konsulatu w raporcie z marca 1939 r. do MSZ, podj cie tej drugiej decyzji dla
odzie y polonijnej nie by oby szkodliwe, jak oceniali to starsi dzia acze ZNP,
a nawet mog oby przynie jej wymierne korzy ci. Skauting ameryka ski by
organizacj pot
i bogat , dysponuj
znakomitymi o rodkami wychowawczymi i sportowymi, które trudno porównywa do skromnych mo liwo ci
organizacji polonijnych. I wreszcie m odzie polonijna przesta aby by przedmiotem manipulacji w polityce dzia aczy zwi zkowych. Przed wybuchem
drugiej wojny wiatowej takiej decyzji jednak nie podj to349.
Pewne podobie stwo do harcerstwa polonijnego w Stanach Zjednoczonych wykazywa o harcerstwo w s siedniej Kanadzie. W latach 1920–1938
wyjecha o z Polski do Kanady oko o 143,5 tys. osób, z tym e by o w ród nich
wielu cz onków mniejszo ci narodowych, zw aszcza Ukrai ców i ydów. Polacy
osiedlili si g ównie w prowincji Manitoba i Ontario. W miastach najliczniejsze
skupiska polonijne utworzy y si w Winnipeg (oko o 5,7 tys.), Montrealu
(2,4 tys.), Toronto (2,3 tys.), Hamilton (1,3 tys.)350. Na pocz tku lat trzydziestych
XX w. liczba Polaków wzros a, lecz szacunki konsulatów z tych lat mog by
zawy ane. Na wiarygodno bardziej zas uguje ocena Polonii na 117 tys. osób,
dokonana przez znanego dzia acza emigracyjnego Apoloniusza Zarycht
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w 1938 r.351. Podstaw polonijnego ycia narodowego na pocz tku lat dwudziestych by y parafie katolickie, przy których powstawa y bractwa ko cielne.
W Winnipeg wa
rol spe nia o gniazdo PTG „Sokó ”, posiadaj ce w asny
budynek. Jego odpowiednikiem na wschodzie kraju, w Toronto by o Stowarzyszenie „Spójnia”.
Od 1931 r. podejmowano próby scentralizowania ycia spo ecznego Polonii kanadyjskiej. W tym e roku utworzono Zjednoczenie Zrzesze Polskich
w Kanadzie, ale poza nim pozosta o nadal wiele stowarzysze lokalnych.
Dopiero we wrze niu 1938 r. podczas pi tego zjazdu Zjednoczenia nast pi o
pewne os abienie rywalizacji mi dzy nimi. Dominuj
rol pe ni y Stowarzyszenie Polaków w Kanadzie z siedzib w Winnipeg oraz Zwi zek Polaków
w Toronto. Wa
rol pe ni a prasa polonijna, zw aszcza tygodnik „Zwi zkowiec” oraz szkolnictwo i kursy dokszta caj ce352.
Zauwa alny rozwój harcerstwa polonijnego w Kanadzie nast pi w drugiej po owie lat trzydziestych XX w. Inicjatorami za enia pierwszych dru yn
byli dzia acze PTG „Sokó ”, istniej cego od 1908 r. oraz polscy ksi a parafii
w miastach o licznych skupiskach polonijnych, jak Hamilton, Toronto, Montreal,
Winnipeg, Brandon i Transcona353.
Upowszechnieniem harcerstwa w ród Polonii kanadyjskiej zainteresowane by y MSZ w Warszawie, wiatpol, Dzia Zagraniczny NZHP, a w Kanadzie zyska o ono wsparcie polskie s by konsularnej. Konsulaty polskie
w Montrealu i Winnipeg zwróci y uwag na harcerstwo ju na pocz tku 1935 r.,
w zwi zku z przygotowaniem do udzia u w Jubileuszowym Zlocie ZHP w lipcu
tego roku w Spale. Z inicjatywy konsula RP w Winnipeg Jana Pawlicy, przygotowano na wyjazd do Polski pi cioosobow grup harcerzy354. Jak wynika z listu
Pawlicy do NZHP w Warszawie z 14 lipca 1935 r., przygotowania do zlotu
w Spale przyspieszy y za enie harcerstwa w Winnipeg.
W zwi zku z oczekiwanym dalszym rozwojem harcerstwa, NZHP wys ao do Kanady na pobyt od lipca do listopada 1937 r. hm. Lechos awa Doma skiego. Przeprowadzi on w miastach o liczniejszych skupiskach polonijnych,
a wi c w Hamilton, Toronto, Montrealu, cykl zbiórek m odzie y, informuj c j
o harcerstwie w Polsce. Przekaza jej tak e podstawow wiedz ogóln
o ojczy nie przodków, uczy gier, zabaw i piosenek harcerskich, organizowa
wycieczki. Skrócone kursy harcerskie przeprowadzi w dwóch grupach wiekowych, mianowicie dla dzieci w wieku od 8–12 lat (jako zawi zek przysz ych
gromad zuchowych) oraz dla m odzie y w wieku powy ej 12 lat. Ogó em
zorganizowa kilkana cie kursów, podczas których przeszkoli , korzystaj c
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z materia ów i wskazówek Dzia u Zagranicznego NZHP i wiatpolu ponad
czterystuosobow grup dzieci i m odzie y355. W podró y po Kanadzie Doma ski pomin Winnipeg, gdzie istnia y ju w miar dobrze dzia aj ce dru yny
harcerek i harcerzy. Ponadto we wrze niu 1937 r. przebywa tam hm. Z. Dzieko ski, jeden z uczestników tak zwanej drugiej wyprawy instruktorów ZHP do
Stanów Zjednoczonych (pierwsza odby a si w 1936 r.), przeprowadzaj c
z harcerzami tygodniowy kurs o charakterze metodycznym. Harcerstwo polonijne w Winnipeg w 1937 r. sk ada o si z sze ciu dru yn, do których nale o
cznie oko o 360 harcerek i harcerzy356. Zainteresowanie harcerstwem polonijnym w Kanadzie oraz w innych krajach imigracyjnych przejawia wojewoda
ski dr Micha Gra ski, od 1931 r. przewodnicz cy ZHP. Przesy aj c
konsulowi RP w Winnipeg J. Pawlicy list z dnia 29 listopada 1937 r. w sprawie
akcji harcerskiej, zwróci si do niego z pro
o podj cie przez konsulat sta ej
inicjatywy zak adania nowych dru yn357. Konsul Pawlica systematycznie
korespondowa w sprawach harcerskich z hm. H. Kapiszewskim, kierownikiem
Dzia u Zagranicznego NZHP, przekazuj c mu m.in. bie ce informacje
o dzia alno ci skautingu kanadyjskiego i jego stosunku do harcerstwa polonijnego. Na kursach w Polsce wiatpol przeszkoli do 1937 r. oko o czterdziestoosobow grup m odzie y polonijnej z Kanady, ale w harcerstwie po jej powrocie
dzia o tylko sze osób.
Polscy imigranci, zanim przystosowali si do nowego rodowiska, przywi zywali szczególn wag do podtrzymania wi zi z rodakami i stwarzania
takich form wspó ycia spo ecznego, które stanowi yby jak namiastk ycia
w kraju. St d silne tendencje do cznia si grup wychod czych w ró nych
zwi zkach i stowarzyszeniach polonijnych. Podobny proces przeszli Polacy,
osiedlaj c si na terenie Kanady, cho w mniejszym zakresie ni np. imigranci
polscy w Stanach Zjednoczonych, we Francji czy w Niemczech, gdzie istnia y
silne i wp ywowe organizacje polonijne. Polacy w Kanadzie byli rozproszeni na
du ych przestrzeniach, co utrudni o organizowanie si ich w stowarzyszenia
o ró nych celach. Organizacje polonijne w Kanadzie, które powsta y przed
pierwsz wojn wiatow i w latach mi dzywojennych, raczej nie skupia y du ej
liczby cz onków. Wyró nia o si w znaczeniu przeciwnym jedno z najstarszych
stowarzysze , istniej ce od 1902 r. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy w. Ducha
w Winnipeg. W przededniu wybuchu drugiej wojny wiatowe liczy o ono oko o
sze ciuset cz onków358. Nic wi c dziwnego, e harcerstwo chocia wspierane
przez polsk s
konsularn , pod wzgl dem liczebno ci szeregów nie wykazywa o rozwoju. W najlepszym okresie, to jest w drugiej po owie lat trzydzie355
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stych, raczej nie skupia o wi cej ni oko o czterystu dziewcz t i ch opców359,
powi kszenie tej liczby okaza o si trudne.
Nale y przypuszcza , i wiele polonijnych rodzin zapisa o swoje dzieci
do skautingu kanadyjskiego. Pisa a o tym ona robotnika, która za m em wraz
z dzie mi wyemigrowa a w latach trzydziestych z Polski do Kanady: „Córka
zdrowa, tylko jej si chce zbytków, to mamy zamiar do skautek j zapisa , niech
si tam ugania do woli, tak samo i ch opiec jak przyjedzie i nauczy si mówi , to
by my chcieli eby by skautem”360.
Wa
rol w yciu spo ecznym emigracji polskiej w Kanadzie spe nia y
polskie katolickie parafie, powstaj ce od 1900 r.361. Ksi a polscy, niezale nie od
pos ugi duszpasterskiej, prowadzili przy parafiach szko y, ochronki dla dzieci,
organizowali stowarzyszenia o celach religijnych, samopomocowych, kulturalnych itp. W nie ksi a polscy podj li tak e inicjatyw w zakresie upowszechnienia harcerstwa w parafiach, np. w Toronto i w Winnipeg, na co zwróci uwag
w swoim sprawozdaniu z pobytu w Kanadzie hm L. Doma ski362. W parafiach
polskich w Toronto, prowadzonych przez ksi y Gulczy skiego i Puchniaka
istnia y w latach trzydziestych
skie i m skie dru yny harcerskie oraz gromada
zuchów. Ponadto na terenie tego miasta istnia o harcerstwo ZNP, organizacji
Polonii ameryka skiej, której wp ywy przenika y do Polonii kanadyjskiej.
Dru yna harcerska istnia a przy grupie 9 ZNP w Toronto, prowadzona przez
B. Wi ckowskiego, cz onka Boy Scouts of Canada. Uko czy on w 1936 r. kurs
harcerski w Cambridege Springs w Stanach Zjednoczonych, zorganizowany
przez ZNP. Po powrocie do Kanady zg osi prowadzon przez siebie dru yn do
Boy Scouts of Canada. Liczy a ona oko o trzydziestu harcerzy, wyró niaj cych
si spo ród skautów innych narodowo ci bia o-czerwonymi chustami noszonymi
do munduru. W maju 1937 r. kierownictwo dru yny po Wi ckowskim przej M.
Stanis awski363.
W Winnipeg, gdzie zbiorowo polonijna liczy a kilkana cie tysi cy
osób, istnia y dwie parafie polskie. Przy nich dzia y Stowarzyszenie Bratniej
Pomocy pod wezwaniem w. Ducha, Stowarzyszenie Bratniej Pomocy pod
wezwaniem w. Jana Kantego, gniazdo PTG „Sokó ” i klub Or a Bia ego.
Istniej ce od 1931 r. Zjednoczenie Zrzesze Polskich skupi o w ko cu lat
trzydziestych oko o osiemdziesi ciu stowarzysze . W Winnipeg wychodzi
tygodnik „Czas”, organ prasowy Zjednoczenia. Przy parafiach polskich pod
wezwaniem w. Ducha i w. Jana Kantego oraz przy gnie dzie PTG „Sokó ”,
sprzyjaj ce warunki do dzia alno ci uzyska y polonijne dru yny harcerskie.
Charakteryzuj c dopiero co poznane rodowisko polonijne w Winnipeg, hm.
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L. Doma ski pisa : „Najci sze k opoty s z Towarzystwem »Sokó «. Obecny
zarz d »Soko a« prowadzi specjaln polityk – zwalcza kler i zerwa stosunki
z konsulem polskim”, jednak jak pisa dalej „harcerstwo mimo istnienia przy
ró nych organizacjach i parafiach – utrzymuje z sob kontakt i jest tu wyra na
wspó praca”364.
W latach trzydziestych XX w. istnia y w Winnipeg nast puj ce dru yny
harcerskie, uznane przez w adze skautingu kanadyjskiego:
1. 53 dru yna skautów im. Jana Kantego. Za ona 4 wrze nia 1931 r. Liczy a 32 harcerzy (1937), spo ród których 27 posiada o mundur. Dru ynowym by Franciszek Zapotoczny.
2. Gromada zuchów przy 53 dru ynie skautów, któr prowadzi a Alicja
Ostaffi. Za ona 14 pa dziernika 1936 r. Liczy a 36 ch opców.
3. 80 dru yna skautów im. Kazimierza Wielkiego przy parafii w. Ducha.
Za ona w styczniu 1937 r. Liczy a 19 ch opców. Dru ynowym by Kazimierz Loza ski, wychowanek F. Zapotocznego.
4. 43 dru yna im. w. Teresy przy parafii w. Jana Kantego. Liczy a 30 harcerek zorganizowanych w cztery zast py.
5. 63 dru yna harcerek przy PTG „Sokó ”. Za ona w maju 1935 r. Liczy a
34 harcerki zorganizowane w pi zast pów. Dru ynow by a Wanda
Murray.
6. 63 gromada zuchów przy PTG „Sokó ”. Zorganizowana 19 lutego 1937 r.
Liczy a 20 dziewczynek, prowadzonych przez dru ynow narodowo ci
francuskiej365.
Wiele zaanga owania w dzia alno harcerstwa polonijnego w Winnipeg
Franciszek Zapotoczny. Do dru yn i gromad wprowadzi organizacj
i metody stosowane w ZHP. Prac dru yn koordynowa o Ko o Przyjació
Harcerstwa (KPH), do którego nale eli kierownicy dru yn harcerskich istniej cych przy parafiach i gnie dzie „Soko a”. Zosta o ono utworzone z inicjatywy
F. Zapotocznego (któremu podlega y dru yny m skie) oraz Z. Dzieko skiego.
Dzia alno dru yn
skich koordynowa a Wanda Murray. Pocz tkowo KPH
ogranicza o swoje wp ywy do harcerstwa na terenie Winnipeg, lecz wkrótce
zaopiekowa o si dru ynami w Brandon oraz podj o organizacj harcerstwa
w Transcona366.
Do ko ca lat trzydziestych XX w. na terenie Kanady powsta o jeszcze
kilka kolejnych dru yn. Na przyk ad w 1938 r. za ono, z inicjatywy Stanis awa
Zieli skiego, skautmistrza kanadyjskiego, dwie dru yny harcerskie w Montrealu.
Jedna z nich skupi a trzydziestu harcerzy w trzech zast pach, natomiast druga
oko o czterdziestu harcerzy w pi ciu zast pach. Zbiórki odbywa y si w Sali
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Domu Polskiego b
w budynku parafialnym367. W kilka miesi cy po powrocie
do Polski hm. L. Doma skiego, osiedli si na sta e w Kanadzie hm. Franciszek
ogowski z ma onk i oboje w czyli si do dzia alno ci w harcerstwie368.
Harcerstwo polonijne w Kanadzie nie mia o tak trudnej przeprawy ze
skautingiem i jego w adzami, jak harcerstwo w Stanach Zjednoczonych. Podczas
konferencji odbytej we wrze niu 1937 r. w Ottawie z udzia em konsula
J. Pawlicy, hm. L. Doma skiego i przedstawiciela skautingu kanadyjskiego
ustalono, e polonijnym dru ynom ten ostatni udzieli daleko id cej pomocy.
Natomiast zachowana zostanie ich etniczna odr bno , dozwolone b dzie
pos ugiwanie si j zykiem polskim, organizowanie kursów wiedzy o Polsce
i noszenie polskich emblematów harcerskich. Skauting kanadyjski nie sprzeciwia si kontaktom dru yn polonijnych z NZHP w Warszawie, nie stawia
przeszkód w wyjazdach m odzie y na kursy do Polski organizowane przez ZHP
i wiatpol. Oceniaj c pozytywnie warunki bytowe dru yn harcerskich, konsul
J. Pawlica w li cie z lutego 1938 r. do H. Kapiszewskiego, kierownika Dzia u
Zagranicznego NZHP zach ca go do nawi zania bli szych kontaktów ze
skautingiem w Kanadzie369.
Zupe nie inne warunki istnia y w Montrealu w prowincji Quebec. Obok
skautingu angielskiego istnia tam skauting wed ug wzorów francuskich.
Wprawdzie przedstawiciele tego ostatniego podejmowali serdecznie w 1936 r.
wypraw instruktorów ZHP do Stanów Zjednoczonych, która w drodze powrotnej zawita a do Montrealu, ale dot d harcerstwo polonijne nie nawi za o z nim
wspó pracy, utrzymuj c kontakty wy cznie ze skautingiem angielskim. Tak
polityk doradza konsul J. Pawlica, bior c pod uwag lokalny zasi g skautingu
francuskiego. By on s abszy organizacyjnie i finansowo od partnera angielskiego. Zreszt mi dzy nimi nie by o przyjaznych stosunków, tym bardziej nale o
wed ug konsula harcerstwo polonijne chroni przed mo liwo ci w czenia si
w sytuacj konfliktow . Do wybuchu drugiej wojny wiatowej harcerstwo
polonijne w ca ej Kanadzie utrzymywa o przyjazne i korzystne stosunki ze
skautingiem angielskim.
Po stronie po udniowej równika, dziel cego Ameryk na dwa kontynenty, rozbudowa y si tak e zbiorowo ci polonijne, zw aszcza w Brazylii i Argentynie. W okresie od drugiej po owy XIX w. do 1914 r., w wyniku masowej
emigracji ludno ci z ziem polskich pod zaborami do Brazylii, utworzy y si
zbiorowo ci polonijne, licz ce oko o sto tysi cy osób, skupione g ównie w trzech
stanach: Parana, Santa Catarina i Rio Grande do Sul. W latach mi dzywojennych
wyemigrowa o z Polski do tego kraju kolejne 40 tys. osób 370. W Brazylii otrzymywali ziemi do celów rolniczych, co spowodowa o, i 95% Polonii stanowili
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rolnicy. Wed ug ustale Konsulatu Generalnego RP w Kurytybie dokonanych
w po owie lat trzydziestych XX w., ludno polskiego pochodzenia w tych latach
w trzech po udniowych stanach liczy a cznie oko o 192 tys. osób, przy czym
w stanie Parana zamieszka o 88,6 tys. z tej liczby, w Rio Grande do Sul – ok. 80
tys. i w Santa Catarina – 23,4 tys.371. Cz
imigrantów osiedli a si w miastach.
W Sâo Paulo w 1927 r. mieszka o oko o 2–3 tys. Polaków, przy czym po kilku
latach ich liczba wzros a o 4–5 tys. osób. W Rio de Janeiro w 1937 r. mieszka o
7 tys. Polaków. Najliczniejsza zbiorowo polonijna ukszta towa a si w Kurytybie, gdzie mieszka o 19 tys. Polaków, a wraz z osiedlami podmiejskimi oko o 38
tys. osób372.
Du rol we wsiach i osiedlach z polskimi mieszka cami w Brazylii
spe niali ksi a. Osadnicy polscy budowali ko cio y i szko y, co stymulowa o
powo anie stowarzysze spo ecznych o charakterze religijnym i wieckim,
zw aszcza w zakresie szkolnictwa i o wiaty. W latach mi dzywojennych rozwia si prasa w cznej liczbie kilkudziesi ciu tytu ów, przy czym zdecydowana
ich wi kszo by a efemerydami. Rozwin o si szkolnictwo, w 1937 r. istnia o
326 szkó , w których uczy o 352 nauczycieli, liczba uczniów przekracza a
12 tys.373. Dla zabezpieczenia podstaw organizacyjnych i materialnych szkó
w 1921 r. powo ano Zwi zek Polskich Towarzystw O wiatowych „Kultura”,
grupuj cy w 1924 r. oko o sze dziesi ciu lokalnych stowarzysze . Ka de z nich
sprawowa o opiek nad przydzielon mu szko . Najwy szy poziom reprezentowa a szko a Towarzystwa Szko y Ludowej im. J. Pi sudskiego w Kurytybie
i Kolegium im. M. Kopernika w Marechal Malet 374. Z inicjatywy ksi y, dbaj cych o wychowanie religijne m odzie y polonijnej, tak e w 1921 r. powsta
Zwi zek Polskich Szkó Katolickich „O wiata”. W roku 1924 opiekowa si on
49 szko ami, w których pobiera o nauk ponad 3 tys. uczniów, nauczycielami
by y osoby wieckie i duchowne375.
Aktywno
rodowiska polonijnego wspomaga Konsulat Generalny RP
w Kurytybie istniej cy od 1920 r. Z inicjatywy MSZ, kilku oficerów rezerwy
Wojska Polskiego przyby ych do Brazylii utworzy o w Kurytybie pierwszy
oddzia „Strzelca”, na wzór stowarzyszenia dzia aj cego w Polsce. Pierwsze
dru yny harcerskie powsta y w kilku miejscowo ciach w stanach Parana i Rio
Grande do Sul. Na zje dzie towarzystw sportowych, odbytym na pocz tku
1923 r. w Kurytybie zrezygnowano z nazwy „Strzelec”, tworz c Towarzystwo
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Wychowania Fizycznego „Junak”. Wkrótce jego struktura zosta a rozbudowana
do trzynastu oddzia ów w ró nych polskich osiedlach. Harcerstwo, które wówczas liczy o siedem dru yn, wspólnie z Towarzystwem WF „Junak” utworzy o
Zwi zek Polskich Towarzystw Sportowych w Brazylii376.
Dru yny harcerskie znajdowa y si w pocz tkowym stanie organizacyjnym. Warunki rodowiskowe sprzyja y skautowaniu, wycieczkom i obozownictwu. Scharakteryzowa je plastycznie A. Zarychta, wspó twórca Towarzystwa
WF „Junak” w korespondencji do prasy harcerskiej w Polsce, pisz c m.in. „/…/
skauting w swej praktycznej postaci przyj si tutaj od razu. Ch opcy z ca ym
zapa em wicz si w musztrze, sporcie wszelakim, robi wycieczki, graj
i bawi si , poluj , w niektórych szko ach zbieraj owady, skóry zwierz t,
ro liny etc. I pomimo tego, e w Paranie brak polskiego szkolnictwa redniego,
tej ostoi harcerstwa w Polsce, ruch Baden-Powellowski ma tutaj zapewnione
powodzenie, w nie ze wzgl du na »harcerski« tryb ycia tutejszych ch opców”377. W latach 1922–1923 istnia o w brazylijskich koloniach polonijnych
osiem dru yn harcerskich, wspó pracuj cych z oddzia ami junackimi. Brakowa o
instruktorów, którzy by nimi kierowali i uk adali programy dzia ania. Nie zosta a
te utworzona, cz ca dru yny, oddzielna harcerska struktura.
Do tworzenia dru yn harcerskich przyczyni si Zwi zek Polskich Towarzystw O wiatowych „Kultura”, propaguj c w ród m odzie y polonijnej ten
kierunek aktywno ci. W uchwa ach podj tych podczas II Zajazdu Walnego
„Kultury”, odbytego w styczniu 1922 r. postanowiono, i dziesi procent
bud etu tej organizacji zostanie przeznaczone na harcerstwo i biblioteki. Za
po rednictwem Konsulatu RP w Kurytybie dzia acze „Kultury” zwrócili si do
Naczelnictwa ZHP w Warszawie z pro
o przes anie harcerskiej literatury.
W styczniu 1923 r. odby si pierwszy strzelecko-harcerski zjazd walny
w Kurytybie, pod kierownictwem M. B. Lepeckiego. Po jego zako czeniu wys
on do NZHP w Warszawie pismo powiadamiaj ce o aktualnym stanie harcerstwa
w Paranie. Artyku y dotycz ce harcerstwa ukaza y si na amach, „Sportowca
Polskiego w Brazylii”, organu prasowego Zwi zku Towarzystw Sportowych,
który jednak okaza si efemeryd 378. Informacje o harcerstwie zamieszczano
tak e w cz ci informacyjnej kalendarzy „ witu”379.
Z czasem wprowadzono pewne zmiany w metodyce harcerskiej, wzoruc si na metodyce polskiej. Usuni to dzia y mniej przydatne w warunkach
osadnictwa brazylijskiego, natomiast wyeksponowano elementy wychowania
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naturalnego, wa ne dla cz owieka yj cego w warunkach pionierskich na du ych
obszarach pokrytych podzwrotnikow puszcz . M odzie polonijna mieszkaj ca
w wi kszych osadach czy miastach pocz tkowo ch tnie wst powa a do szeregów
harcerskich. W lutym 1923 r. w mie cie Rio Grande powsta a dru yna harcerska
im. J. Poniatowskiego przy Towarzystwie Or a Bia ego. W kwietniu tego roku
zawi za a si dru yna im. J. Pi sudskiego w Paulo Frontin w stanie Parana.
Kolejne dru yny zosta y za one w Iraty, Cruz Machado, w Kurytybie i innych
miejscowo ciach. We wrze niu 1923 r. na polskim statku szkolnym „Lwów”
przyp yn li do Brazylii delegaci NZHP, druhowie S. Kosko i B. Paw owicz380.
Z polecenia NZHP w Warszawie mieli zapozna si z warunkami dzia alno ci
dru yn harcerskich w stanach Parana, Santa Catarina i Rio Grande do Sul oraz
wp yn na ich rozwój. Korzystaj c z ich przybycia, Komenda G ówna Zwi zku
Polskich Towarzystw Sportowych zainicjowa a powo anie Ko a Przyjació
Harcerstwa. Projekt poparty przez konsula RP Zbigniewa Miszke zrealizowany
zosta jeszcze w tym samym roku. Program dzia ania KPH, którym kierowa
konsul RP w Kurtybie, zbli ony by do specyfiki Kó Przyjació Harcerstwa
w Polsce. W 1924 r. powsta y dru yny harcerskie w kolonii Felicjanowo,
w Apucarani i w Capo-Erê, ale nie przetrwa y one d ej. Do przyczyn powoducych regres dzia alno ci harcerskiej zaliczy nale y brak wówczas si instruktorskich, które by yby przygotowane do kierowania ni i przyci gania m odzie y
atrakcyjnym programem. Brakowa o nadrz dnej nad dru ynami harcerskiej
komendy, co te pogarsza o warunki dru yn funkcjonuj cych w odosobnieniu.
Poza tym w ród m odzie y Polonii brazylijskiej znaczn popularno ci cieszy
si sport, propagowany przez Towarzystwo WF „Junak”, który dla harcerstwa
by powa nym konkurentem. Przys ani z Warszawy Kosko i Paw owicz zamiast
rozwin harcerstwo, wzniecili z nim konflikt, który utrwali regres dru yn381.
Na pocz tku 1928 r. NZHP podj o kolejn prób zaktywizowania harcerstwa polonijnego w Brazylii. W maju tego roku przyby do Rio de Janeiro
hm. Stefan
, wys annik NZHP. Jego wyjazd, w charakterze nauczyciela do
szkolnictwa polonijnego, nast pi w porozumieniu MWRiOP z MSZ, od których
otrzyma wsparcie finansowe na rozwój akcji kulturalno-o wiatowej i harcerskiej
ród m odzie y polonijnej w Brazylii382.
Delegat NZHP rozpocz dzia alno od nawi zania kontaktu ze skautingiem brazylijskim, a nast pnie uda si na teren stanu Parana. Konsulat Generalny RP w Kurytybie zabiega o utrzymanie harcerstwa, mobilizowa do pomocy
w tym zakresie polonijne stowarzyszenie spo eczne i dzia aczy o wiatowych.
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NZHP w Warszawie sugerowa o, aby zainteresowa dzia alno ci w harcerstwie
polsk m odzie studiuj
w brazylijskich uniwersytetach383.
W pocz tkowym okresie hm. S.
d
do unormowania stosunku
harcerstwa polonijnego ze skautingiem brazylijskim. Wyg osi szereg pogadanek
o harcerstwie do m odzie y szkó polonijnych. Zach ci y one m odzie polskiego
pochodzenia ucz
si w gimnazjum w Kurytybie do za enia zast pu harcerskiego. Równocze nie niemal powsta zast p harcerski w Kolegium im.
H. Sienkiewicza. W dalszej kolejno ci hm.
zapozna z teori harcerstwa
uchaczy kursu nauczycielskiego odbytego w Iraty. W ród s uchaczy tego kursu
by harcerz przyby y niedawno z Polski, Antoni liwi ski, którego przygotowa
do pe nienia funkcji instruktora. Do ko ca 1928 r. przeprowadzi kurs dla
zast powych, w styczniu 1929 r. zorganizowa dwutygodniowy obóz po czony
z kursem instruktorskim dla nauczycieli. Systematycznie wdra
do samodzielnej pracy kierowniczej liwi skiego. Kiedy w kwietniu 1929 r. hm.
powróci
do Polski, dru yny harcerskie w Brazylii mia y instruktora w osobie liwi skiego. Harcerze posiadali mundury, wyst pili w nich na kilku polonijnych uroczysto ciach w Kurytybie384.
W ko cu 1929 r. istnia y jedna dru yna oraz cztery zast py harcerskie
w Kurytybie, licz ce
cznie 32 harcerzy. Funkcj dru ynowego pe ni
A. liwi ski. Istnia a tak e dru yna w Marechal Mallet skupiaj ca oko o
40 harcerzy, któr opiekowa si J. Socha. Dru yny organizowa y, obok zbiórek
harcerskich, wiczenia gimnastyczne i wycieczki w okolice podmiejskie. Pewn
rol w popularyzacji harcerstwa spe nia a prasa polonijna, np. numer 7–8 „Naszej
Szkó ki” z lipca – sierpnia 1928 r., w ca ci jemu po wi cony.
Bezpo rednio przed I Zjazdem Polaków z Zagranicy (odbytym w lipcu
1929 r. w Warszawie), polonijne stowarzyszenia w Brazylii rozpocz y akcj
porozumiewawcz , celem powo ania jednej wspólnej centrali. Na tej fali inicjatyw w marcu 1930 r. powsta Centralny Zwi zek Polaków w Brazylii (CZPwB),
który w roku nast pnym skupi niemal sto stowarzysze z trzech stanów po udniowych385. Wkrótce z CZPwB wyst pi o Towarzystwo „O wiata”, dzia aj c
dalej samodzielnie. W 1937 r. oba stowarzyszenia skupia y cznie oko o dwustu
mniejszych lokalnych stowarzysze . Stopie zaanga owania Polonii brazylijskiej
w dzia alno ci organizacyjn nie by jednak wysoki. Szacunki wykazywa y, e
do wszystkich stowarzysze i zwi zków nale o oko o 10 tys. osób, podczas
gdy liczebno ca ej Polonii brazylijskiej w 1937 r. okre lano na niemal 250 tys.
osób386.
W latach trzydziestych ub. wieku, mimo stara wiatpolu i Konsulatu
Generalnego RP w Kurytybie, z ramienia którego dru ynami opiekowa si hm.
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Wac aw Kulesza, w dzia alno ci harcerskiej nast pi a stagnacja. W sprawozdaniu
Naczelnej Rady Harcerskiej w Warszawie za 1934 r., w dziale „harcerstwo
polonijne”, wymieniono istniej ce w ród Polonii brazylijskiej trzy dru yny
z liczb oko o stu harcerzy.
W kwietniu 1938 r. brazylijski rz d, kierowany przez Getulio Vargasa,
wprowadzi tak zwane ustawy nacjonalistyczne, zakazuj ce dzia alno ci stowarzysze narodowo ciowych i etnicznych. Musia y one przyj zasady prawa
brazylijskiego, a ich cz onkowie pos ugiwa si wy cznie j zykiem portugalskim387. Do tego czasu przetrwa y jedynie dru yny harcerskie w Rio Liso
i w Marechal Mallet388, przy czym ich dalszy los wydawa si przes dzony.
Na niewielk skal , podobnie jak w Brazylii, rozwin o si harcerstwo
w Argentynie. Wed ug szacunków w okresie mi dzywojennym osiedli o si na
sta e w tym kraju oko o 140 tys. przybyszy z Polski (Polaków oraz przedstawicieli mniejszo ci narodowych). Wed ug szacunków argenty skich liczba obywateli polskich w tym kraju w 1930 r. wynosi a oko o 144 tysi cy. Natomiast
Poselstwo RP w Buenos Aires w po owie lat trzydziestych liczb imigrantów
z Polski szacowa o na 200–250 tys., przy czym Polacy stanowili dwadzie cia
procent tej liczby, pozostali nale eli do mniejszo ci narodowych (Ukrai cy
i ydzi)389. W okresie mi dzywojennym powsta o wiele stowarzysze polonijnych, wydawano pras . Polonia argenty ska ukszta towa a si g ównie w Buenos
Aires oraz w stanie Misiones. W zwi zku z pierwszym Zjazdem Polaków
z Zagranicy w 1929 r. w Warszawie dosz o w Argentynie, podobnie jak w innych
krajach, do utworzenia centrali w formie Zwi zku Towarzystw i Organizacji
Polskich „Dom Polski”. Nale o do niego trzyna cie stowarzysze . Niemal
jednocze nie 25 maja 1929 r. utworzona zosta a konkurencyjna Federacja
Polskich Towarzystw i Organizacji Narodowych w Argentynie i Urugwaju
z szesnastoma stowarzyszeniami390.
Polonia argenty ska by a s abo zorganizowana. Pod koniec lat dwudziestych XX w. posiada a oko o dwudziestu stowarzysze , lecz nale o do nich
cznie zaledwie tysi c osób. Pewne nieporozumienia w ród Polonii wywo yway zbyt daleko id ce ingerencje w jej problemy pos a RP w Buenos Aires.
W latach trzydziestych nast pi a rozbudowa szkolnictwa polonijnego, powsta
chór, zapocz tkowano dzia alno sportow i harcersk 391.
387

388
389
390
391

Ks. Jan Pito , Centralny Zwi zek Polaków w Brazylii, Kalendarz „Ludu” i Przyjaciela Rodziny
na rok 1972, Kurytyba 1971, s. 161–162; Ten e, Przemiany Polonii brazylijskiej na tle ca ego
kontynentu po udniowoameryka skiego, w: Stan i potrzeby bada nad zbiorowo ciami…,
op. cit., s. 480.
AAN, MSZ, sygn. 10949, k. 78.
E. Ko odziej, Dzieje Polonii…, op. cit., s. 255–256.
K. Smolana, Polska diaspora w Ameryce Po udniowej, rodkowej i Meksyku, w: Polska
diaspora…,op. cit., s. 140.
E. Ko odziej, Dzieje Polonii…, op. cit., s. 260; J. S k, Polonia w Ameryce aci skiej…,
op. cit., s. 66.

156

Zapleczem dla harcerstwa w Argentynie, podobnie jak w Brazylii, by y
szko y polonijne. Jednak nie dysponowa y one odpowiednimi warunkami
kadrowymi, materialnymi i lokalowymi. Nie mog y one konkurowa ze szko ami
argenty skimi, które by y o wiele atrakcyjniejsze dla m odzie y polonijnej 392.
W 1935 r. z inicjatywy nauczycieli szkó ki polskiej przy Zwi zku Polaków w Berisso rozpocz y dzia alno dwa zast py harcerskie393. W adze Boy
Scouts Argentinos odnios y si yczliwie do obcoj zycznych dru yn skautowych
(tak e do harcerstwa polonijnego), pod warunkiem przestrzegania ich programu i
zwierzchnictwa. W 1938 r. przybyli do Argentyny z inicjatywy wiatpolu i MSZ
dzia acze o wiatowi i zarazem harcerze – W adys aw Che miniak i Jerzy Jarnuszkiewicz. Ten pierwszy dzia
w latach wcze niejszych w ród Polonii
rumu skiej. W Argentynie obj funkcj instruktora o wiatowego przy Poselstwie RP w Buenos Aires. Harcerstwo niestety nie rozwija o si , w jedenastu
zast pach skupionych by o oko o stu harcerzy. Skompletowawszy kilkunastoosobow grup instruktorów spo ród miejscowych dzia aczy, Che miniak
i Jarnuszkiewicz zorganizowali w styczniu 1939 r. obóz harcerski w Paolo
Blanca. Przywiezione przez nich z Polski materia y harcerskie zosta y przet umaczone na j zyk hiszpa ski, by ustrzec si k opotów ze strony w adz skautingu
argenty skiego. Funkcj dru ynowego istniej cych zast pów powierzono
Antoniemu Bielskiemu, Polakowi urodzonemu w Argentynie. Przygotowanie
obozu w miesi cach letnich wspomóg wiatpol oraz Dzia Zagraniczny NZHP,
przesy aj c pewn kwot pieni dzy na zakup namiotów. Obóz doszed do skutku
w planowanym terminie z udzia em oko o 50 harcerek i harcerzy394. Jednak ruch
harcerski w ród Polonii argenty skiej, podobnie jak w ród Polonii brazylijskiej,
nie zyska wi kszej popularno ci.
Przed pierwsz wojn wiatow Polacy mieszkaj cy zw aszcza na terenie
zaboru rosyjskiego przenosili si w celach zarobkowych w g b carskiego
imperium. Ewakuacja i repatriacja po jej zako czeniu obj a tylko cz
z nich,
wielu pozosta o na miejscu swego osiedlenia, tak e w nast pnych latach bolszewickiego terroru.
Zwarte skupiska polskie na wschodnich terenach Rosji oraz w Mand urii
zacz y si tworzy w drugiej po owie XIX w. Nap yw Polaków, zw aszcza
kadry in ynierskiej nast pi od 1891 r., kiedy rz d carski rozpocz w 1891 r.
budow kolei transsyberyjskiej. W roku 1930, gdy Kolej Wschodniochi ska
zosta a oddana do u ytku, liczb Polaków w Mand urii szacowano si na oko o
7 tys. osób. Najliczniejsza kolonia polska powsta a w Harbinie, w którym
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znajdowa o si centrum zarz dzania kolejow magistral 395. W 1920 r. liczy a
ona oko o 5 tys. osób, dobrze zorganizowanych. Dzia o Rzymsko-Katolickie
Towarzystwo Dobroczynno ci, zbudowano ko ció i bibliotek . Od 1919 r.
wydawano pras , najd ej wychodzi „Tygodnik Polski”. W 1912 r. utworzono
szko pocz tkow dla polskich dzieci, a w 1915 r. ks. W. Ostrowski za
Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, które przetrwa o do 1944 r.396.
W podobny sposób utworzy y si kolonie polskie w miastach le cych
przy transsyberyjskiej magistrali, a jedna z najwi kszych znajdowa a si we
adywostoku397. Wraz z rozwojem sytuacji na froncie wschodnim w latach
pierwszej wojny wiatowej, do Syberii i na Daleki Wschód masowo przybywali
polscy uchod cy wojenni zarówno z Królestwa Polskiego, jak te z Rosji
i Ukrainy (Rusi). Wojna domowa w Rosji zapocz tkowa a w 1917 r. proces
uchod czy, w rezultacie czego liczba Polaków na Dalekim Wschodzie wzros a
do oko o 40–50 tys. osób398. Tworzyli oni w asne stowarzyszenia spo eczne,
kulturalne i polityczne. Po wybuchu rewolucji w lutym 1917 r. harcerstwo na
Rusi i w Rosji z centrum w Kijowie przesz o do dzia alno ci jawnej, ale nast pne
wydarzenia znacznie pogorszy y warunki dzia alno ci spo ecznej i ycia codziennego, powoduj c rozproszenie si Polaków. Z terenów po zachodniej
stronie frontu mogli przemieszcza si ku ziemiom polskim i Warszawie,
natomiast przebywaj cy po jego wschodniej stronie t mo liwo mieli utrudnio399
. Dzi ki znacznej liczbie harcerzy polskich z Kijowa i innych miejscowo ci,
którzy po 1917 r., uchodz c przed wojn domow przenosili si w g b imperium, docieraj c nawet na Syberi , do wiosny 1919 r., powsta y dru yny harcerskie w nast puj cych syberyjskich miejscowo ciach: Jekaterynburg (80 harcerzy
i harcerek), Kurgan (40), Pietropaw owsk (60), Omsk (60), Barnau (25), Tomsk
(50), Nowo-Niko ajewsk (50), Czelabi sk (60), Irkuck (60), B agowieszcze sk
(40), Nikolsk Ussuryjski (5), W adywostok (55), Ka sk (30), Krasnojarsk (30),
Czyta (50) oraz Semipa aty sk i Bijsk, cznie w 19 miejscowo ciach, skupiaj c
oko o 900 harcerek i harcerzy400. Ludno polska na ogromnym terenie Wschodu
pozostawa a bez adnej opieki. Dzieci polskie, przewa nie sieroty, szuka y
schronienia na stacjach kolejowych, w wypalonych domach, sieroci cach
i przytu kach. Opiek nad nimi zacz li organizowa harcerze401. Wsparcie
moralne i materialne otrzymali od polskich
nierzy, tworz cych na Syberii
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Wojsko Polskie. W lipcu 1918 r. w Nowo-Niko ajewsku powsta Polski Komitet
Wojenny (PKW), który podj w nie takie zadanie. Dowództwo nad powsta
5 Dywizja Strzelców Polskich, zwan Syberyjsk (5 DSP), obj p k Walerian
Czuma 402. W kwietniu 1919 r. zatwierdzony zosta statut Naczelnej Komendy
Harcerstwa Polskiego na Syberi (NK HPS). Inicjatywa zorganizowania takiej
instytucji wysz a od dzia aczy dru yn harcerskich w kilku miejscowo ciach,
m.in. w Czelabi sku. Jej cz onkowie nalegali na PKW, by wspar organizacj
struktury harcerstwa na Syberii. Dru yna w Czelabi sku w marcu 1919 r.
nades a do PKW „projekt organizacji Dru yn Harcerskich na Syberii”.
W zwi zku z tym PKW popar harcerstwo, tworz c w kwietniu 1919 r. przy
Wydziale Kulturalno-Wydawniczym PKW „Sekcj Harcerstwa Polskiego”, któr
kierowa
nierz i harcerz Karol Zaleski403. Siedziba jej znajdowa a si w NowoNiko ajewsku, gdzie usytuowano siedzib PKW i dowództwo 5 DSP. W mie cie
tym znajdowa a si polska drukarnia, wkrótce utworzy a si grupa wydaj ca
periodyk „Harcerz na Syberii”. Zatrzyma a si w tym mie cie grupa polskich
dzia aczy harcerskich, m.in. czterech uczestników kursów instruktorskich
odbytych w Kijowie w 1917 r., kilku dru ynowych z Piotrogrodu, Samary,
Orenburga i Irkucka 404.
W sk ad NK HPS weszli nierze znani ze swojej dzia alno ci w harcerstwie: J. Koz owski z Irkucka, Z. Dworza ski z Orenburga, W. Zdell ze Lwowa,
K. Zaleski z Samary, J. Filipowski z Samary, J. Hruszczy ski z Irkucka oraz por.
Józef Sieroci ski z Francji. Ten ostatni by cz onkiem misji Komitetu Narodowego Polskiego w Pary u i delegatem gen. J. Hallera, dowódcy Armii Polskiej
we Francji wys anej na Daleki Wschód celem rokowa z PKW na Syberii405. NK
HPS spe nia a funkcj kierownictwa harcerstwa polskiego na Syberii, a Sekcja
Harcerstwa Polskiego przy PKW spe nia a zadanie sekretariatu i cznika
z w adzami wojskowymi. PKW jako patron harcerstwa polskiego na Syberii
udziela mo liwie wszechstronnej pomocy NK HPS. Powstanie struktury
kieruj cej ruchem harcerskim powita o z rado ci wiele dru yn, m.in. w Tomsku,
Omsku, Barnaule, Pietropaw owsku. Pisali o tym ich cz onkowie, przysy aj c
listy i artyku y do redakcji „Harcerza Polskiego na Syberii”, którego pierwszy
numer ukaza si 3 maja 1919 r.406. Harcerze z dum obchodzili rocznic
konstytucji 3 maja wie cz cej dzia o Sejmu Wielkiego oraz rocznic bitwy pod
Grunwaldem. W sierpniu 1919 r. odby si w obozie harcerskim pod NowoNiko ajewskim zjazd delegatów dru yn harcerskich z zachodniej i rodkowej
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Syberii. Wybrano nowe kierownictwo NK HPS, nadano kolejne stopnie wielu
dzia aczom harcerskim. Tymczasem warunki ycia na Syberii stawa y si wr cz
dramatyczne. Wojna domowa spowodowa a niemal kra cowe zubo enie ludzi,
brakowa o ywno ci, ubra , w gla. Przybywa o polskich sierot, chorych
i bezdomnych. Dla tych dzieci NK HPS zorganizowa a burs w Irkucku, która
jednak nie rozwi za a ogromnych potrzeb407.
Sytuacja polityczna na Syberii zacz a rozwija si niekorzystnie od jesieni 1919 r. Traci na znaczeniu bojowym front uralski broniony przez coraz
absze wojska admira a Ko czaka. Post powa a na wschód armia bolszewicka,
wspomagana przez coraz liczniejsz ludow partyzantk . Dowódca wojsk
sojuszniczych wspieraj cych Ko czaka, francuski genera Jenin, wyda rozkaz do
ogólnej ewakuacji, wyznaczaj c 5 DSP rol stra y tylnej. Odby a si ona
transportem kolejowym magistral transsyberyjsk . Jednak ze wzgl du na jej
przeci enie, cz ste awarie, brak opa u dla lokomotyw, napady band, tempo
wojskowych poci gów by o limacze408. Razem z
nierzami ewakuowa y si
osoby cywilne i harcerze, którzy zrównali si w obowi zkach ze starszymi
kolegami i razem z nimi odpierali ataki partyzantów i bolszewików, atakuj cych
polski transport kolejowy. Nadesz a zima, front syberyjski s ab i przesuwa si
ku wschodowi z ka dym dniem. Bez walk odda y si w r ce bolszewików miasta
Czelabi sk, Tiume , Kurgan, a 14 listopada 1919 r. Omsk, b cy siedzib rz du
adm. Ko czaka409, w którym do niedawna przebywali Polacy i dzia y dru yny
harcerskie. Polskie oddzia y wycofa y si w kierunku wschodnim ku W adywostokowi, w ci ych walkach z partyzantami i regularnymi oddzia ami bolszewików, zw aszcza w drugiej po owie mro nego grudnia 1919 r. Ten dramatyczny
marsz zosta przerwany 10 stycznia 1920 r. na stacji Klukwiennaja poddaniem
si 5 DSP z p k. Walerianem Czum . Wraz z
nierzami dosta o si do niewoli
wielu harcerzy, którzy w pó niejszym okresie, ró nymi drogami, najcz ciej
w pojedynk , rzadziej grupami, przedzierali si do Polski. Pewnej liczbie
nierzy polskiej dywizji wraz z p k. Kazimierzem Rumsz uda o si wyrwa
z okr enia i pieszo przedosta si do Harbina. St d po pewnym czasie nast pi
dalszy etap w drówki. Drog morsk , pozostali przy yciu
nierze 5 DSP
przybyli 1 lipca 1920 r. do portu w Gda sku410.
W zwi zku z opanowaniem Syberii przez wojska bolszewickie, z pomozrewoltowanych miejscowych ch opów, ludno polska uciek a do W adywostoku, b cego pod w adz japo sk , oraz do Harbinu w Chinach. W tych
dwóch miastach nadal dzia o harcerstwo. Jego za ycielem w ko cu listopada
1917 r. we W adywostoku by harcerz dru yny kijowskiej, szesnastoletni
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Zygmunt Jankowski. Opiek nad dru yn , która za swego patrona obra a
Tadeusza Ko ciuszk , roztoczy Zarz d Stowarzyszenia „Dom Polski” we
adywostoku. W po owie 1918 r. dru yna liczy a 45 harcerzy411. W marcu
1919 r. przyby z Moskwy do W adywostoku dr Józef Jakóbkiewicz, obejmuj c
funkcj naczelnego lekarza sanitarnego na tym terenie. By wspó twórc obok
Anny Bielkiewiczowej Komitetu Ratunkowego Dzieci Polskich Dalekiego
Wschodu412. W czy si tak e do dzia alno ci dru yny harcerskiej, uatrakcyjniac jej dzia alno poprzez wprowadzenie eglarstwa, co mo na uzna za form
wychowania morskiego m odzie y polskiej na Dalekim Wschodzie. O rodek
i baz jej stanowi a „Ruska Wyspa”, odleg a od W adywostoku o dziewi mil
morskich. W okresie od po owy czerwca do ko ca sierpnia 1919 r. dr Jakóbkiewicz zorganizowa i prowadzi na niej obóz harcerski, ukierunkowany na nauk
ywania, gimnastyk i eglarstwo. W organizacji obozu pomog y polskie
instytucje, a zw aszcza „Dom Polski” we W adywostoku i Ko o Przyjació
Harcerstwa w Harbinie. Uczestnikami obozu by o kilkadziesi t harcerek
i harcerzy z W adywostoku, Nikolska Ussuryjskiego i Harbinu. Na zako czenie
obozu odby a si dla zast pów „l dowych” kilkudniowa wycieczka l dowomorska, a dla zast pów „wodnych” kilkunastodniowa wycieczka wio larskoeglarska dooko a „Ruskiej Wyspy” z wyp yni ciem na Morze Japo skie.
W maju 1920 r. dr Jakóbkiewicz zorganizowa kilkunastodniow wycieczk na odziach wio larskich w gór rzeki La czycha i z powrotem poprzez
tzw. „Bucht Ug owaja”, Zatok Amursk do W adywostoku413. Dru yn w tym
czasie opu ci jej za yciel Z. Jankowski, który dotar do Warszawy i na
zebraniu Wydzia u Zagranicznego GKM z
sprawozdanie zarówno ze swojej
funkcji jak te z dzia alno ci harcerstwa na Dalekim Wschodzie w latach 1917–
1919414.
W latach 1920–1922 funkcj dru ynowego w adywostockiej dru yny
pe ni in . Stanis aw Rudzi ski. Podczas wakacji w tych e latach zorganizowa
obozy eglarskie nad Zatok Amursk . Kiedy wyjecha do Polski w 1922 r.,
funkcj dru ynowego obj Stefan Unold, który kontynuowa wio larskoeglarsk dzia alno dru yny. Dzi ki kilkuletniej pracy, ukierunkowanej na t
specjalno , niemal wszyscy harcerze opanowali umiej tno p ywania, wio larstwa i eglarstwa415.
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W miesi cach od lutego do ko ca pa dziernika 1922 r. armie bolszewickie zwyci
y ostatecznie wojska adm. Ko czaka i innych bia ogwardyjskich
dowódców, zajmuj c w po owie listopada 1922 r. W adywostok, z którego
ewakuowa si korpus japo ski i misje wojskowe pa stw sprzymierzonych.
Nowa w adza wprowadzi a terror i represje, które nie omin y harcerstwa.
W pierwszych miesi cach 1923 r. lokal harcerski zosta zrewidowany przez GPU
(CzeKa), a harcerstwo rozwi zane przez bolszewików. Podobny los spotka
dru yn w Czycie, która mimo trudno ci prowadzi a dzia alno nawet po
zaj ciu miasta przez bolszewików416.
Harcerze nie poddali si przemocy, lecz kontynuowali dzia alno druyny we W adywostoku w sposób zakonspirowany. Kierowa ni jako dru ynowy W adys aw Staniul, który do dnia opuszczenia na pocz tku kwietnia 1924 r.
adywostoku, przes
do Naczelnictwa ZHP w Warszawie kilka raportów
opisuj cych sytuacj Polaków na Dalekim Wschodzie i dzia alno dru yny po
nastaniu systemu sowieckiego417. Przywieziony przez Staniula do Polski sztandar dru yny w adywostockiej przekazany zosta
w adzom harcerskim
w Warszawie418. Od sierpnia do po owy listopada 1924 r. dru yn prowadzi jego
nast pca Stanis aw Adamczyk. W tym czasie skupia a ona oko o 60 dziewcz t
i ch opców. Liczba ta systematycznie mala a wraz z wyjazdem Polaków do kraju.
W ci gu kilku miesi cy kierowania dru yn , Adamczyk przede wszystkim
realizowa szkolenie z zakresu krajoznawstwa, historii oraz zaj cia praktyczne
z gimnastyki szwedzkiej, gier ruchowych i piewu. W dniu 18 listopada 1924 r.
wyjecha z W adywostoku, kieruj c si do Polski, a do Naczelnictwa ZHP
w Warszawie wys
raport, który okaza si ostatnim, jaki nadszed
z W adywostoku. Dru yna harcerska w tym mie cie zaprzesta a dzia alno ci,
nawet konspiracyjnej, pod koniec 1924 r., gdy w tym mie cie pozostali ju tylko
nieliczni Polacy419.
Pocz tki harcerstwa w ród Polonii harbi skiej si gaj 1918 r., kiedy
z inicjatywy Feliksa Anio a oraz braci Aleksandra i Benedykta Krzywców
powsta a 6 czerwca tego roku 1 Mand urska Dru yna Harcerzy im. Henryka
Sienkiewicza420. By a dru yn koedukacyjn , licz
oko o 30 dziewcz t
i ch opców, nale cych uprzednio do miejscowego gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó ”. Funkcj dru ynowego pe ni F. Anio , w czym
mu pomaga J. Filipecki. W miejscowej prasie wydawanej w j zyku polskim
dzia acze dru yny podali informacj o jej powstaniu i prowadzonym naborze.
Stowarzyszenie „Gospoda Polska” wspar a od pocz tku dru yn , w lokalu jego
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odbywa y si zbiórki i wiczenia. Spo eczno polska w Harbinie liczy a
wówczas oko o 4,5 tys. osób421. Powstanie dru yny przyj a yczliwie. Wkrótce
za ony zosta Patronat Harcerski, który zobowi za si do poprawy niepewnych warunków finansowych dru yny. Natomiast cz onkowie „Gospody Polskiej” zakupili harcerzom organizacyjny sztandar. Dru yna rozwija a si liczbowo, gdy do Gimnazjum Polskiego im. H. Sienkiewicza i Szko y Pocz tkowej
im. w. Wincentego a’Paulo w latach 1922–1923 ucz szcza o oko o dwustu
uczniów422, a w ca ej zbiorowo ci polonijnej m odzie y by o znacznie wi cej.
W kwietniu 1919 r. dru yna liczy a 115 harcerek i harcerzy, wkrótce osi gn a
liczb 130 m odzie y423. Do Harbina w ucieczce przed bolszewikami przez ca y
1919 r. i rok nast pny zd ali Polacy z Syberii. Z nap ywowej m odzie y
utworzono w po owie pa dziernika 1919 r. w Gimnazjum Polskim fili istniej cej dru yny, sk adaj cej si z dziewcz t i ch opców. Na pocz tku 1920 r. dru yna
szkolna przekszta ci a si w jednostk samodzieln .
W styczniu 1927 r. przyby do Harbina z Syberii Z. HofmanDworza ski, cz onek by ych dru yn harcerskich w Syberii,
nierz 5 DPS.
czy si energicznie do dzia alno ci harcerskiej, powo uj c hufiec. Sk ada
si on z dru yny m skiej im. K. Pu askiego, licz cej 33 harcerzy podzielonych na
cztery zast py i
skiej im. Królowej Jadwigi, licz cej 25 harcerek podzielonych na trzy zast py424. Hufiec powi kszy si wkrótce o dru yn zuchów.
Komendantem hufca, zatwierdzonym przez NZHP w Warszawie zosta F. ysekPola ski, nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum Polskim w Harbinie425. Hufiec wspomaga a „Gospoda Polska”, udost pniaj c harcerzom bezp atnie lokal we w asnym budynku. Harcerzy wspiera tak e patronat rodziców oraz
konsul RP w Harbinie Micha Morgulec426.
Po likwidacji w 1924 r. dru yn w Czycie i W adywostoku, pozosta y jedynie dru yny harcerskie w Mand urii. Jesieni 1923 r. komendant hufca
F. ysek-Pola ski, na skutek nieporozumie z dyrektorem Gimnazjum Polskiego
Stanis awem Janiszewskim, zrzek si dalszego nim kierowania. Zaistnia ej
421

422

423
424
425
426

Przysz
ywio u polskiego w Chinach, Kalendarz dla Polaków na Dalekim Wschodzie
i pami tnik Charbi ski, Charbin 1923, s. 21; Polacy na Dalekim Wschodzie, Kalendarz
Emigracyjny Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego na rok 1928, Warszawa 1927, s. 215–
216; Polacy na Dalekim Wschodzie, Kalendarz Emigracyjny Polskiego Towarzystwa
Emigracyjnego na rok 1931, Warszawa 1930, s. 132.
Gimnazjum Polskie im. H. Sienkiewicza i Szko a Pocz tkowa im. w Wincentego a’Paulo
w Charbinie (Chiny), Kalendarz dla Polaków na Dalekim Wschodzie…, op. cit., s. 43;
A. Winiarz, Zarys dziejów Gimnazjum Polskiego w Harbinie, „Przegl d Polonijny” 1986 z 4, s.
77–91.
K. Grochowski, Polacy na Dalekim Wschodzie…, op. cit., s. 63–64.
AAN, ZHP, sygn. 2628, k. 4–6.
R. K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie…, op. cit., s. 178.
AAN, ZHP, sygn. 641, k. 2–3, Konsulat RP w Harbinie ustanowiony zosta 6 sierpnia 1931 r.,
wcze niej rol t spe nia a Delegatura RP, patrz : A. Wasilewski, Polska S ba Konsularna…,
op. cit., s. 220.
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niekorzystnej sytuacji nie uda o si rozwi za NZHP w Warszawie. Przeci gn a
si ona do czerwca 1924 r., kiedy ysek-Pola ski wyjecha do Polski. Stanowisko kierownika hufca pozostawa o nieobsadzone. Opiek nad nim przyj a Rada
Hufca z ona z dyrektora Janiszewskiego, ks. W. Ostrowskiego i opiekunki
dru yny
skiej, nauczycielki J. Brudzewskiej. Dru ynowym dru yny m skiej
zosta W. Pelc, ucze czwartej klasy Gimnazjum Polskiego. Dru yn
sk
kierowa a I. Baryszewska, uczennica klasy siódmej, a dru yn zuchów prowadzi
K. Symonolewicz, ucze pi tej klasy. Dru yna m ska liczy a w po owie lat
dwudziestych ub. w. oko o 40 harcerzy,
ska dwadzie cia dziewcz t, gromada
zuchów, kilkana cie dzieci, hufiec liczy wi c cznie oko o 80 harcerzy427.
Uregulowanie kwestii harcerskiej w Harbinie nast pi o w 1925 r. Do Tokio przyjecha wówczas z Warszawy pp k Wac aw J drzejewicz, celem obj cia
funkcji attaché wojskowego Poselstwa Polskiego w stolicy Japonii. Naczelnictwo
ZHP zwróci o si do niego z pro
o rozstrzygni cie spraw harcerskich na
428
miejscu w Mand urii . Po przybyciu do Harbina w ko cu sierpnia 1925 r.,
drzejewicz powo Samodzielny Hufiec Harcerski, podporz dkowany bezporednio NZHP w Warszawie. Komendantem hufca, sk adaj cego si z dru yny
skiej i
skiej zosta Konstanty Symonolewicz. Do 1928 r. liczba harcerzy
oscylowa a w granicach 50–70 osób, g ównie uczniów Gimnazjum Polskiego429.
W ko cu lat dwudziestych na skutek rewolucji oraz inwazji Japonii na Chiny,
dru yny uleg y likwidacji, sprz t jaki mia y w dyspozycji w marcu 1929 r.
przej a dyrekcja Gimnazjum Polskiego.
Reaktywowanie dzia alno ci harcerskiej w Harbinie nast pi o w lutym
1932 r., kiedy przy Gimnazjum Polskim powsta y dru yny m ska i
ska.
Odtworzono hufiec licz cy oko o stu harcerek i harcerzy. Organizowano akademie, harcerki i harcerze uczestniczyli w koloniach letnich, obozach harcerskich
i sportowych. Redakcja „Tygodnika Polskiego” ukazuj cego si w Harbinie
udost pni a swe amy harcerzom, którzy wiadomo ciami o dzia alno ci dru yn
wype niali swój dodatek zatytu owany „Czuj Duch”.

427
428
429

R. K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie…, op. cit. s. 177.
AAN, ZHP, sygn. 641, k. 32; R. K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie…, op. cit., s. 179;
W. J drzejewicz, Wspomnienia, Oss. 1993, s. 119–120.
„Wie ci z Kraju” nr 3, sierpie – wrzesie 1928, s. 5.
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Sylwia opato, Monika Piotrowska
ROZDZIA IV.
HARCERSTWO NA OBCZY NIE PO WRZE NIU 1939 ROKU
Na pocz tku stycznia 1939 r. naczelniczka harcerek hm. M. Krynicka
powo a Pogotowie Harcerek na wypadek wojny. Kilka miesi cy pó niej
naczelnik harcerzy hm. in . Z. Trylski ustali sk ad Pogotowia Harcerzy na
szczeblu NZHP, a nast pnie we wszystkich chor gwiach. Obie G ówne Kwatery
– Harcerek i Harcerzy opracowa y specjalne wskazówki dla uczestników obozów
harcerskich, organizowanych w miesi cach wakacyjnych 1939 r. Harcerstwo
przygotowywa o si do nowej s by, reaguj c rozwa nie na symptomy nadci gaj cej wojny.
Czas próby nadszed o wicie 1 wrze nia 1939 r. W dniu 2 wrze nia Naczelnictwo ZHP zwróci o si do m odzie y harcerskiej z nast puj cym wezwaniem: „Harcerze! Obejmujecie s
pogotowia harcerskiego /…/ Ka dy staje
na wyznaczonym stanowisku. Macie zu
te umiej tno ci, które zdobyli cie
przez wiele lat harcerskiego ycia i harcerskich wicze . Gdy bracia Wasi staj
do s by
nierskiej, wówczas wszyscy pozostali wyt
wszystkie si y, aby
zast pi ich i spe ni t s
, któr dla Polski w tej chwili wykona trzeba /…/
Stajemy do walki. Czuwaj!”1.
Przewodnicz cy ZHP, wojewoda
ski dr M. Gra ski w ostatnich
dniach pokoju i na pocz tku wojny urz dowa w Katowicach. W dniu 3 wrze nia
przyby do Warszawy, gdzie zosta mianowany ministrem propagandy w rz dzie
gen. F. S awoja Sk adkowskiego2. Gdyby wpad w r ce Niemców, to jego los
by by przes dzony. Zem ciliby si na nim za jego udzia w powstaniach skich
i polityk ograniczaj
wp ywy niemieckie na Górnym
sku.
W zwi zku z zagro eniem Warszawy przez nacieraj ce wojska niemieckie, w dniu 4 wrze nia podj to decyzj o przeniesieniu centralnych urz dów ze
stolicy w kierunku po udniowo-wschodnim, na tereny bezpieczniejsze, co
okaza o si z udne.
Harcerstwo zapisa o udzia em w kampanii wrze niowej chwalebn kart
w historii polskiej m odzie y w walkach o wolno Polski. W chor gwiach
i dru ynach harcerki i harcerze pe nili s by pomocnicze, np. go ców, czników, dy urnych i informatorów. Obs ugiwali punkty opatrunkowe i szpitale
1
2

W. B ejewski, Z dziejów harcerstwa…, op. cit., s. 336.
H. Rechowicz, Wojewoda ski dr Micha Gra ski, Warszawa – Kraków 1988, s. 159.

polowe, prowadzili s
obserwacji przeciwlotniczej, pomagali stra y po arnej. W wielu miejscowo ciach spontanicznie zorganizowane oddzia y sk adaj ce
si z m odzie y harcerskiej stawia y z broni w r ku opór naje com. Na
przyk ad szko a w Górkach Wielkich ko o Skoczowa broniona by a przez
ochotniczy oddzia harcerski. Do legendy przesz a bohaterska postawa harcerzy
w obronie Katowic, któr przyp acili mierci . Podobn postaw wykazali
w obronie Bielska, Warszawy, Lwowa i innych miast3.
Kierownik Dzia u Zagranicznego ZHP hm. H. Kapiszewski zosta s bowo przeniesiony w czerwcu 1939 r. ze
skiego Urz du Wojewódzkiego
(gdzie pracowa jako sekretarz wojewody Gra skiego) do Departamentu
Konsularnego MSZ w Warszawie. Do wybuchu wojny pracowa w Wydziale
Emigracyjnym tego ministerstwa, maj c zezwolenie prze onych do prowadzenia nadal spraw zagranicznych harcerstwa. Po naje dzie wojsk niemieckich
na Polsk 1 wrze nia 1939 r. wraz z ca ym personelem Departamentu Konsularnego zosta zmobilizowany. W pierwszych dniach wrze nia podczas bombardowania Warszawy przez lotnictwo niemieckie chroni si w schronach przeznaczonych dla pracowników MSZ. Po zako czeniu pracy chodzi do lokalu Dzia u
Zagranicznego NZHP, gdzie porz dkowa materia y. Dokumenty dotycz ce ZHP
w Niemczech spali 4. Wieczorem 5 wrze nia zosta powiadomiony przez W adyawa Zaleskiego, naczelnika Wydzia u Polaków Za Granic Departamentu
Konsularnego, e nazajutrz wczesnym rankiem wyje a poci giem specjalnym
z Warszawy personel MSZ, do którego winien do czy . Interwencja Kapiszewskiego u mjr. Drymmera, dyrektora Wydzia u Emigracyjnego, nic nie da a, wi c
6 wrze nia rozpocz w drówk kolej wraz z pracownikami MSZ w kierunku
po udniowym, przez Pu awy, Kazimierz nad Wis , Lublin, Che m, Krzemieniec.
W dniu 17 wrze nia, po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie,
wyjecha przez most graniczny w Kutach do Rumunii. Kolejny etap jego podró y
to 4 pa dziernika wyjazd poci giem do Pary a, do którego dotar cztery dni
pó niej5.
W dniu 17 wrze nia, znajduj cy si w Kosowie i Kutach, rz d i prezydent Ignacy Mo cicki podj li decyzj o udaniu si do sojuszniczej Rumunii. Nie
widz c szans na zwyci stwo w zmaganiach z dwoma agresorami, gdy niemal
ca y kraj zosta ju przez nich zaj ty, planowano kontynuowa walk z terytorium Francji, która zaoferowa a im go cin .

3

4
5

K. Sabbat, Harcerstwo polskie w czasie wojny, Kalendarz dla Polaków na emigracji, Pary 1944,
s. 85; Szerzej na ten temat patrz: Harcerki 1939–1946. Relacje – pami tniki. Wybór
i opracowania Krystyny Wyczy skiej, przy wspó pracy Zofii Florczak, Danuty JonuszajtisPoleciowej i Anny Szolc, Warszawa 1985, s. 14–19 i nn.; Szare szeregi. Harcerze 1939–1945,
pod redakcj Jerzego Jabrzemskiego. Tom I, Materia y – relacje, Warszawa 1988, s. i nn.
ASOD, Materia y Henryka Kapiszewskiego, Dziennik z lat 1939–1946 (rkps, b.p.).
Tam e.

166

Zachowuj c ci
konstytucyjn , w dniu 30 wrze nia 1939 r. zaprzysi ony zosta (po internowaniu polskich w adz w Rumunii) jako prezydent RP
adys aw Raczkiewicz. W tym samym dniu prezydent powo nowy rz d
z gen. W adys awem Sikorskim jako premierem. Zadaniem priorytetowym sta o
si utworzenie Armii Polskiej we Francji6. Premier i jednocze nie naczelny wódz
gen. Sikorski wielk nadziej w tym dziele pok ada w niemal pó milionowej
Polonii francuskiej i na niej si nie zawiód . Rekrutacj do wojska otworzy a
umowa polsko-francuska z 9 wrze nia (uzupe niona 13 wrze nia) 1939 r.
Przewidywa a ona obj cie poborem oko o 70 tys. osób narodowo ci polskiej
zamieszka ych we Francji7. Ju na pocz tku wrze nia zg osi o si do biur
werbunkowych kilkana cie tysi cy ochotników. W adze francuskie odda y
Polakom do celów organizacyjno-szkoleniowych obóz wiczebny w Coëtguidan
w Bretanii. Kontynuowana zbiórka na FON osi gn a sum trzech milionów
franków. Polonia gromadzi a te bielizn i odzie dla polskich nierzy8.
W miesi cach jesiennych 1939 r. i na pocz tku 1940 r. przyby o do Francji oko o 37 tys.
nierzy i oficerów, którym uda o si wydosta z obozów dla
internowanych w Rumunii i na W grzech. Schronienie nad Sekwan znalaz o
tak e kilka tysi cy cywilnych uchod ców z Polski. Byli w ród nich dawni
pracownicy administracji ró nych szczebli, dzia acze partii politycznych,
dziennikarze, nauczyciele9. Wraz z uchod cami wojskowymi i cywilnymi,
jesieni 1939 r. przyby a dosy znaczna liczba polskiej m odzie y, dla której
utworzono szko redni w Pary u, w miejscu dawnej batiniolskiej.
Do stolicy Francji przedosta o si z Polski, Rumunii i W gier wielu dziaaczy harcerskich, a w ród nich kilka osób wybranych do Naczelnej Rady
Harcerskiej i NZHP na ostatnim przed wojn Zje dzie Walnym ZHP odbytym
w Lublinie w maju 1939 r., w cznie z przewodnicz cym ZHP dr. M. Gra skim. Zdo on wydosta si z internowania w Rumunii i w dniu 9 pa dziernika
1939 r. zjawi si w Pary u. W tym samym dniu na zebraniu dzia aczy harcerskich utworzony zosta z jego inicjatywy Naczelny Komitet Wykonawczy ZHP
(NKW ZHP) na czas wojny z siedzib w stolicy Francji. Weszli do niego
przebywaj cy wówczas w Pary u dr M. Gra ski, jako przewodnicz cy ZHP,
gen. Józef Zaj c – wiceprzewodnicz cy ZHP, hm. Henryk Kapiszewski –
kierownik Dzia u Zagranicznego NZHP oraz cz onkowie Naczelnej Rady
Harcerskiej w osobach hm. Antoniego Dr gowskiego, by ego komendanta
ównego ZHP we Francji i hm. Marii Kapiszewskiej, redaktorki pisma harcer6

7
8
9

T. Wyrwa, Odbudowa w adz Rzeczypospolitej w Pary u i Angeres; Angeres wrzesie 1939 –
czerwiec 1940, w:
adze RP na obczy nie podczas II wojny wiatowej 1939–1945. Praca
zbiorowa. Redaktor Zbigniew B
ski, Londyn 1994, s. 44.
Wojskowy i konspiracyjny wysi ek Polski we Francji 1939–1945, Pary 1946, s. 18–19.
W. ladkowski, Polacy we Francji…, op. cit., s. 162.
Polska–Francja. Dziesi wieków zwi zków politycznych, kulturalnych i gospodarczych. Wst p
i redakcja naukowa Andrzej Tomczak, Warszawa 1988, s. 463.
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skiego „Na Tropie”. W okresie pó niejszym do NKW ZHP dokooptowani zostali
inni instruktorzy oraz delegaci harcerscy na W gry i Rumuni 10.
Jako instytucja harcerska za ona przez polskich obywateli, NKW ZHP
dzia
eksterytorialnie, podobnie jak polskie w adze pa stwowe rezyduj ce
w latach wojny we Francji, a po jej kl sce w Wielkiej Brytanii. Swoje kompetencje ograniczy do zada , które nie mog y by realizowane przez harcerstwo
w okupowanym kraju. Jak pisa a M. Kapiszewska, wspominaj c ten okres:
„Cho sama forma komitetu nie mia a adnego odpowiednika w postanowieniach
statutu, to jednak mandat do podj cia tej dzia alno ci czerpali my z poczucia
odpowiedzialno ci, jaka ci
a na nas, jako instruktorach, których wybra Zjazd
Walny do uczestnictwa w kierowaniu sprawami Zwi zku. Forma komitetu nie
wchodzi a przy tym w kolizj z tymi czynnikami w adzy harcerskiej, które –
byli my tego pewni – wznowi dzia alno w kraju w konspiracji”11. Na pocz tku listopada 1939 r. radio francuskie przekaza o w ramach nadawanego programu w j zyku polskim informacj o ukonstytuowaniu si NKW ZHP w Pary u,
podaj c jego sk ad osobowy. Mo na za
, e wiadomo ta dotar a do osób
zwi zanych z harcerstwem w okupowanej Polsce.
W dniu 27 wrze nia 1939 r. cz onkowie w adz harcerskich na zebraniu
w Warszawie podj li decyzj o przej ciu ZHP do dzia alno ci podziemnej.
Wkrótce tradycyjn nazw zwi zku zast pi kryptonim Szare Szeregi, który
obowi zywa do ko ca wojny. Kierownictwo nad zakonspirowan organizacj
spe nia o kilkuosobowe Naczelnictwo. Poniewa
przewodnicz cy ZHP
dr M. Gra ski przebywa za granic , przyj to, e korzysta z organizacyjnego
urlopu i dlatego jego zast pcy w konspiracji traktowani byli jako pe ni cy
obowi zki przewodnicz cego. Najpierw funkcj t pe ni ks. Jan Mauersberger
wiceprzewodnicz cy ZHP, a po jego mierci w sierpniu 1942 r. dzia acz pedagogiczny i harcerski Tadeusz Kupczy ski. Naczelnik harcerzy hm. in . Zbigniew
Trylski po kampanii wrze niowej przebywa na W grzech, gdzie organizowa
harcerstwo w ród polskiej m odzie y uchod czej. W zwi zku z tym pierwszym
naczelnikiem Szarych Szeregów zosta wielkopolski dzia acz harcerski hm.
Florian Marciniak12.
W okresie od pa dziernika 1939 r. do kapitulacji Francji w czerwcu
1940 r. nie uda o si NKW ZHP nawi za kontaktów z Szarymi Szeregami.
Nast pi o to w okresie pó niejszym, kiedy uchod czy o rodek kierowniczy
harcerstwa przeniesiony zosta na Wyspy Brytyjskie.
Biuro NKW ZHP w Pary u po pewnym czasie zwi kszy o swój sk ad.
czeni zostali do niego hm. Halina Stoessel, by a komendantka harcerstwa
10
11
12

J. Witting, Komitet Naczelny ZHP na czas wojny (1939–1946), w: Dzieje harcerstwa…, op. cit.,
s. 200–201.
ASOD, zespó J. Rossmana, teczka 5, dokument nr 6; M. Kapiszewska, Naczelny Komitet
Wykonawczy ZHP, Pary 9 pa dziernika 1939 – 23 maja 1940 (maszynopis), s. 3.
Szerzej na ten temat patrz: Szare Szeregi…, op. cit., t. I, s. 25–27 i nn.
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polonijnego w Belgii oraz hm. Jerzy Jankowski, harcerz lwowski, w latach
trzydziestych wspó pracownik Dzia u Zagranicznego NZHP w Warszawie13.
W swojej dzia alno ci NKW ZHP d
do:
zachowania ci
ci organizacyjnej Zwi zku przez kontynuowanie
dzia alno ci przewodnicz cego i innych cz onków Naczelnej Rady
Harcerskiej, wybranych przez Zjazd Walny ZHP odbyty w Lublinie
w maju 1939 r.,
utrzymania jedno ci Zwi zku przez ustanowienie Komitetu b cego
centralnym o rodkiem dzia alno ci harcerskiej poza granicami kraju,
przez nadanie tej dzia alno ci jednolitego kierunku ideowego oraz
przez dzia anie w czno ci z harcerstwem w kraju,
reprezentowania na zewn trz ca ego ZHP, zw aszcza wobec rz du RP
na uchod stwie i wiatowego skautingu,
realizowania wskaza rz du RP, zachowuj c jednak spo eczny charakter NKW ZHP14.
Rozpocz cie dzia alno ci przez Naczelny Komitet i jej kontynuacj
w okresie od 9 pa dziernika 1939 r. do 23 czerwca 1940 r. umo liwi a pomoc
organizacyjna i finansowa Komendy G ównej ZHP we Francji. Odda a ona
Naczelnemu Komitetowi pomieszczenie w swojej siedzibie w Domu Polskim
w Pary u oraz przekaza a niezb dne rodki na korespondencj i inne najpilniejsze potrzeby. Najwa niejsze bie ce zadania harcerstwa polonijnego we Francji
i Naczelnego Komitetu zwi zane by y z udzia em w tworzeniu Armii Polskiej.
Do obozu wiczebnego w Coëtguidan od dnia przekazania go Polakom zg aszali
si instruktorzy i szeregowi harcerze starsi wiekiem z Francji, Belgii, Holandii,
Danii, uchod cy z obozów na W grzech i w Rumunii. Zadania wojskowe
realizowano niemal do ostatniego dnia przed wyruszeniem polskich jednostek na
front15.
Równocze nie dok adano wielu stara , by nawi za i utrzyma czno
z harcerstwem polonijnym w krajach europejskich nie obj tych wojn oraz
w USA, Kanadzie, Argentynie i Brazylii. „G ówn tre ci korespondencji
z harcerstwem obu Ameryk by o uzyskanie pomocy finansowej na prace Naczelnego Komitetu, z harcerstwem polonijnym w Europie – podtrzymywanie
ywotno ci dru yn” – pisa H. Kapiszewski16.
W Pary u odbudowany zosta tak e wiatpol. W okresie wojny spe nia
nadal rol
cznika pomi dzy zbiorowo ciami polonijnymi a rz dem RP
i Polskimi Si ami Zbrojnymi na Zachodzie (PSZ). Jego dzia alno wyra a si
13
14
15
16

ASOD, M. Kapiszewska, Naczelny Komitet…, op. cit., s. 5.
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w podtrzymywaniu kontaktów z organizacjami polskimi w wiecie, w informowaniu ich o Polsce i jej problemach, w propagowaniu akcji rekrutacyjnej do
wojska, pomocy dla je ców i uchod ców. Innym dzia em pracy by a opieka nad
ochotnikami polonijnymi ze Stanów Zjednoczonych, Argentyny i Brazylii,
cymi w PSZ. Wiele uwagi po wi ca wiatpol akcji kulturalnej. Dla celów
informacyjno-prasowych rozbudowa w okresie wojny Polsk Agencj Prasow
oraz Polskie Biuro Wydawnicze „ wiatpol”. Agencja wspó pracowa a ci le
z radiem, z o rodkami propagandowymi oraz pras polsk poza granicami,
zarówno emigracyjn jak i uchod cz , przesy aj c jej serwisy prasowe, publicystyczne, informacyjne, dla dzieci i m odzie y, serwisy fotograficzne i materia y
informacyjne w formie broszur i ksi ek17.
Na pocz tku wrze nia 1939 r. Komenda G ówna ZHP we Francji wezwaa starszych harcerzy do ochotniczego zaci gu do Wojska Polskiego, natomiast
harcerzy m odszych zach ca a do nieprzerwanej systematycznej pracy. Po
utworzeniu NKW ZHP, ZHP we Francji uzna jego zwierzchno . Na apel
rekrutacyjny odpowiedzieli harcerze polonijni we Francji. M odsi gromadzili
ywno i odzie dla polskich
nierzy, przebywaj cych w obozach szkoleniowych. Harcerze starsi w liczbie oko o 1600 osób wst pili do wojska18. Przewodnicz cy ZHP dr M. Gra ski skierowa z Pary a za po rednictwem prasy
polonijnej we Francji do harcerstwa w kraju i na obczy nie odezw , w której
m.in. zaapelowa : „idziemy do bitwy o wolno nasz i Europy. Dla nas harcerzy
otwiera si droga wiernej s by dla Polski. Kto jest zdolny do s by wojskowej, zaci gnie si do Armii Polskiej, wszyscy inni mog wzi udzia w pracy
pomocniczej na rzecz walcz cej o sw wolno Polski” – czytamy w jednym
z polonijnych dzienników19.
Harcerze po zmobilizowaniu i zmianie mundurów z harcerskich na
nierskie, odbywali szkolenia wojskowe, a tak e kontynuowali przedwojenn
dzia alno . Z ich inicjatywy odby si w marcu 1940 r. w Rennes zlot skautów
nierzy narodowo ci francuskiej, angielskiej oraz polskiej.
Prezydent RP W adys aw Raczkiewicz zaakceptowa 13 pa dziernika
1939 r. pisemn informacj przekazan przez dr M. Gra skiego o powo aniu
przez niego Naczelnego Komitetu. Natomiast gen. W. Sikorski unika spotkania
z nim, traktuj c go jako przeciwnika politycznego (Gra ski zwi zany by
z sanacj ), a informacje o NKW ZHP pozyskiwa od gen. J. Zaj ca. Jako
pi sudczyk, cz onek krytykowanego rz du gen. Sk adkowskiego, dr M. Gra ski mia w rodowisku uchod czym wielu przeciwników spo ród osób, które
dosz y do w adzy. Na posiedzeniu rz du RP odbytym 8 maja 1940 r. podsekre17
18
19
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tarz stanu Karol Popiel okre li dzia alno Gra skiego na uchod stwie
w Pary u jako szkodliw 20. Nie szcz dzi s ów krytyki pod adresem Gra skiego wiceprzewodnicz cy Rady Narodowej Stanis aw Miko ajczyk. Na posiedzeniu tego organu doradczego i opiniotwórczego, wspieraj cego rz d RP na
uchod stwie, odbytym w dniu 2 lipca 1941 r. w Londynie, skrytykowa on
przedwojenn polityk w adz harcerskich, które wspomaga y powstanie i rozwój
polonijnego harcerstwa w Stanach Zjednoczonych. Nazwa j wr cz dzia aniem
koliduj cym z prawem mi dzynarodowym, które m odzie y polonijnej przynioo w konsekwencji wi cej szkody ni po ytku21.
W ci gu pierwszych kilkunastu tygodni NKW ZHP pozyska dla harcerstwa i dla Polski moralne i materialne wsparcie wiatowego skautingu. Du rol
w tym zakresie spe ni a osoba dr. M. Gra skiego, który w jego sferach
kierowniczych cieszy si du ym uznaniem. Przed wojn zosta udekorowany
brytyjsk Odznak Srebrnego Wilka za wybitne zas ugi w ruchu skautowym.
W listopadzie 1939 r. Mi dzynarodowe Biuro Skautowe uzna o NKW ZHP za
przedstawiciela organizacji krajowej, dzi ki czemu harcerstwo nie utraci o
przynale no ci do mi dzynarodowego ruchu skautowego. W li cie z dnia
12 grudnia 1939 r. wys anym z Kenii, naczelny skaut wiata lord R. BadenPowell przekaza M. Gra skiemu yczenia szybkiego zwyci stwa Polski
w wojennych zmaganiach oraz wyrazy podziwu dla nieugi tej postawy Polaków
wobec naje ców i ofiarnej s by tysi cy harcerzy i harcerek22.
W grudniu 1939 r. przeje
przez Pary J. S. Wilson, dyrektor Mi dzynarodowego Biura Skautowego, z którym spotka si M. Gra ski, przekazuj c informacje o sytuacji polskiego harcerstwa. W styczniu 1940 r. wyjecha
do Londynu z misj dyplomatyczn hm. H. Kapiszewski, który pracowa
w Konsulacie RP w Pary u23. Podczas tej wizyty spotka si z dyrektorem
J. S. Wilsonem oraz z brytyjskim skautem naczelnym lordem Samersonem,
informuj c ich o po eniu harcerstwa w okupowanej Polsce. Skauting brytyjski
po yczy w kwietniu 1940 r. NKW ZHP, który nie otrzymywa od polskich
czynników rz dowych adnego wsparcia, jeden tysi c funtów na bie
dzia alno . Jak wspomina H. Kapiszewski „harcerze przebywaj cy w Wojsku
Polskim we Francji wp acali ró ne kwoty, Antoni Dr gowski i ja oddawali my
sta cz
naszych uposa
na rzecz tej pracy, harcerstwo polskie z USA
nades o pewne sumy dla Naczelnego Komitetu. Kwoty te zupe nie wystarcza y

20

21
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Protoko y z posiedze Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Tom I pa dziernik 1939 –
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na op acenie wydatków biurowych, korespondencji oraz pokrycie kosztów
wyjazdów. Innych wydatków nie by o”24.
Naczelny Komitet nawi za kontakt ze wiatowym Biurem Skautek,
w pracach którego uczestniczy a przebywaj ca w Wielkiej Brytanii hm. Olga
Ma kowska 25. W ich efekcie wiatowe Biuro Skautowe wyda o komunikat
powiadamiaj cy wszystkie organizacje skautowe w nim zrzeszone, e NKW
ZHP w Pary u reprezentuje harcerstwo polskie.
Nieustann pomoc NKW ZHP wiadczy a Komenda G ówna ZHP we
Francji. Jego cz onkiem wybrany zosta hm Antonii Dr gowski, zas ony
dzia acz harcerstwa polonijnego nad Sekwan . Stale wspó pracowali z Naczelnym Komitetem komendantka harcerek hm. Zofia Turska oraz komendant
ówny hm. Jan Ku akowski. Harcerki podj y szeroko zakrojon akcj „matek
chrzestnych”, otaczaj c symboliczn opiek harcerzy s
cych w Wojsku
Polskim. Przesy y im listy oraz paczki z ywno ci i bielizn . Pod opiek
polonijnych instruktorów pozostawa a harcerska dru yna s bowa, pe ni ca
w mundurach harcerskich s
pomocnicz w siedzibie rz du RP w Hotelu
Regina w Pary u. W grudniu 1939 r. odby a si wspólna wigilia harcerska
z udzia em
nierzy, dawnych harcerzy przyby ych w tym dniu z obozów
wojskowych do Pary a. Zorganizowa y j harcerki z NKW ZHP i ZHP we
Francji26.
Naczelny Komitet nawi za czno z niektórymi polonijnymi organizacjami harcerskimi, które do wybuchu wojny istnia y w 16 krajach imigracyjnych.
czno z harcerstwem Belgii utrzymano za po rednictwem Haliny Stoessel,
by ej komendantki harcerek polonijnych. Komendant harcerzy hm. Zygmunt
Trzaska wraz z liczn grup ochotników harcerzy wst pi do Wojska Polskiego
we Francji na pocz tku akcji werbunkowej.
W realizacji zada , zw aszcza w zakresie utrzymania czno ci z harcerstwem polonijnym, niezwykle pozytywn rol spe ni y dwa czasopisma wydawane przez NKW ZHP. Niektóre spo ród 28 tytu ów prasy polonijnej ukazuj cej
si w drugiej po owie 1939 r. we Francji, jak np. wydawany w Lens przez
Micha a Kwiatkowskiego „Narodowiec” zamieszcza y sta rubryk sportow
i harcersk 27. Jednak okaza o si potrzebne pismo typowo harcerskie, adresowane
do m odzie y, utrafiaj ce w jej zainteresowania. Odpowiadaj c na to zapotrzebowanie, w ko cu stycznia 1940 r. ukaza si pierwszy numer miesi cznika „Na
Tropie”, b cy kontynuacj harcerskiego pisma przedwojennego. Jako redaktor
w stopce redakcyjnej wyst powa L. Dembowski, ale nie by o w tpliwo ci, e
24
25
26
27
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twórc pisma by a hm. Maria Kapiszewska, która redagowa a „Na Tropie”
w Polsce do wybuchu wojny28. W s owie od redakcji pisano: „W tych trudnych
warunkach, w twardych czasach, po czteromiesi cznej przerwie »Na Tropie«
wznawia sw dzia alno . Burza wojny przesz a nad nami, nios c mier
i zniszczenia /…/ Ale harcerze nie stracili w zawierusze tropu. Mimo poniesionej
kl ski – nie zostali my zwyci eni /…/ Zraniono nas, ale oto szybko do si
powracamy i gromadzimy je do rozprawy. Podnosimy g os i wznosimy d
or
z daniem nie tylko zado uczynienia i kary, ale odbudowy i rozbudowy
Polski oraz oparcia ycia narodów na zasadzie wolno ci i sprawiedliwo ci.
Podnosimy si z kl ski nie ze
w oku i skarg na ustach, ale z wol dalszej
nieustaj cej walki. /…/ Ci druhowie, którzy znale li si w szeregach Armii, maj
drog jasno wytkni . Ci, którym los nie pozwoli dosta si do wojska nie
mog traci darmo czasu. Bez wzgl du na p
i wiek musz doskonali si
w tych umiej tno ciach, które pomog w odbudowie kraju. Ka da z harcerek
i ka dy z harcerzy, bez wzgl du na to gdzie si znajduje, jest na s bie Ojczyzny. Wznowione przez nas wydawnictwo b dzie w miar swych si wskazywa
cele i o wietla drogi. Czuwaj”29.
Teksty opublikowane na amach miesi cznika, które ukaza y si w czterech numerach (od stycznia do kwietnia 1940 r.), mo na podzieli na dwie grupy
problemowe. Pierwsz stanowi y bie ce informacje i artyku y o tre ci harcerskiej – organizacyjnej, metodycznej i szkoleniowej. Natomiast w grupie drugiej
plasowa y si artyku y o tematyce spo eczno politycznej30.
W ko cu lutego i na pocz tku marca 1940 r. Maria i Henryk Kapiszewscy odbyli podró s bow w sprawach konsularnych na W gry i do Rumunii.
Da a ona okazj , jako cz onkom NKW ZHP, z polecenia przewodnicz cego ZHP
dr. M. Gra skiego, do nawi zania kontaktu z naczelnikiem harcerzy hm. in .
Zbigniewem Trylskim. Od po owy wrze nia 1939 r. przebywa on na W grzech,
gdzie zorganizowa , przy pomocy skautów w gierskich szko dla polskiej
odzie y uchod czej. Istnia a ona pocz tkowo w miejscowo ci Szikso,
a nast pnie zosta a przeniesiona do Somlósz s. Ucz szczali do niej m.in.
harcerze i instruktorzy reklamowani z obozów dla internowanych polskich
nierzy. Maj c do dyspozycji spor grup harcerek i harcerzy, hm. Z. Trylski
uwa , e centrum dyspozycyjne harcerstwa poza granicami kraju winno by
zorganizowane na W grzech, sk d atwiej i szybciej docierali kurierzy do Polski,
28
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a w odwrotnym kierunku przekazywano informacje o warunkach ycia
w okupowanym kraju. Kieruj c si t koncepcj , nie wyrazi zgody na formalne
czenie go do sk adu NKW ZHP w Pary u, chocia jako cz onek w adz
harcerskich powinien si w nim znale . Jak wiadomo, w nied ugim czasie
sytuacja polityczna na W grzech, kontrolowanych przez hitlerowskie Niemcy
zmieni a si radykalnie, stwarzaj c dla dzia alno ci harcerstwa polskiego w tym
kraju trudno ci i zagro enie. Zacz a si akcja legalnego i nielegalnego wysy ania polskich uchod ców przez Jugos awi na Bliski Wschód, zw aszcza po
upadku Francji. Plan hm. Trylskiego na uczynienie z W gier g ównej bazy
kontaktów harcerskich z okupowanym krajem z tego powodu nie móg si uda .
Harcerstwo polskie na W grzech spotka o si z yczliw opiek i pomoskautingu w gierskiego. Podczas wyjazdu na W gry, hm. Kapiszewski spotka
si , poprzez Trylskiego, z Paulem Telekim, naczelnym skautem W gier,
L. Telekim, komisarzem mi dzynarodowym i innym dzia aczami, uzyskuj c od
nich zapewnienie o dalszej pomocy31.
Na terenie Rumunii rodowiska harcerskie by y zorganizowane w kilku
obozach wojskowych i schroniskach uchod czych. Dzia o jeszcze od lat
przedwojennych kilka dru yn harcerskich w ród Polonii rumu skiej. Kieruj cy
prac harcersk w Rumunii hm. Zygmunt Stebelski posiada dobre kontakty
z w adzami rumu skiej powszechnej m odzie owej organizacji Straja Tarii. We
wspomnieniach H. Kapiszewski napisa , e omówi z nim „ewentualno
skontaktowania si via Lwów, z Warszaw wzgl dnie Wilnem, ale przedstawione mi przez niego i osoby z jego otoczenia trudno ci, utwierdza y mnie
w przekonaniu, e w tym stanie rzeczy wys aniec dotrze najwy ej do harcerstwa
polskiego na Bukowinie. Dlatego zleci em mu uzyskanie sta ego kontaktu
z naczelnikiem Trylskim w Budapeszcie i orientowanie si raczej na Budapeszt,
szczególnie w momencie, gdyby utraci mo no kontaktowania si z Paryem”32.
Mimo podejmowanych prób, nie uda o si NKW ZHP nawi za cznoci z okupowanym krajem i Szarymi Szeregami, chocia by o to jednym
z g ównych jego zamierze . Rz d RP na uchod stwie w Pary u uwa
harcerstwo za organizacj u yteczn w realizacji okre lonych celów zarówno w Polsce
jak i na obczy nie. Naczelny Komitet realizowa program dzia ania zgodny
z wytycznymi polskiego Ministerstwa Spraw Wewn trznych. Rz d RP docenia
rol harcerstwa w propagowaniu i na wietlaniu spraw polskich na arenie mi dzynarodowej, w wiecie skautowym, w ród uchod ców,
nierzy i Polonii.
Dzia acze NKW ZHP przedstawili rz dowi swoje plany wykorzystania harcerstwa w roli wspieraj cej realizacj g ównych jego zada .
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Jakkolwiek nie by o uprzedze do harcerstwa ze strony rz du RP czy
wojska, to jednak by y zastrze enia, a nawet wrogo najbli szego otoczenia gen.
Sikorskiego do osoby dr. M. Gra skiego. Postrzegano go jako ministra rz du
obwinianego za niedawn polityk , która doprowadzi a do kl ski we wrze niu
1939 r. Postanowiono usun Gra skiego z funkcji przewodnicz cego ZHP,
a nast pnie uniemo liwi mu jakikolwiek udzia w dzia alno ci harcerskiej
i publicznej. „Nie tylko nie dopuszczano go do adnej pracy, nie powierzono mu
nawet najmniejszego stanowiska, które da oby mu mo no po ytecznej pracy
i cho skromn podstaw do ycia, ale wr cz odmawiano rozmów na temat
harcerstwa” – wspomina a po latach Maria Kapiszewska33. Nieprzejednanymi
wrogami Gra skiego byli zw aszcza minister spraw wewn trznych prof.
Stanis aw Kot i wiceminister spraw wojskowych gen. Izydor Modelski. Nie
sprzyja mu tak e pp k Tadeusz Wasilewski, który od wielu lat nale
do
przyjació harcerstwa, ale jako zwolennik endecji nie darzy sympati czo owego
pi sudczyka jakim by Gra ski.
W dwóch raportach z 12 i 20 stycznia 1940 r., przed onych Oddzia owi II Sztabu Naczelnego Wodza, pp k Wasilewski pisa m.in.: „Osobi cie
uwa am, e nie jest mo liwe praktyczne u ycie ZHP dopóki Gra ski stoi na
jego czele. St d wniosek, e nale y usun kierownictwo ZHP”34. W raporcie
sporz dzonym 29 lutego 1940 r. na yczenie ministra S. Kota, adwokat
E. Muszalski orzek , e w adze ZHP b c rozproszone nie mog wype nia
swoich obowi zków. Wobec niemo no ci dokonania wyborów nowego kierownictwa ZHP, w adza nadzorcza jak jest rz d RP, ma prawo zawiesi dotychczasowych jego cz onków w sprawowaniu funkcji, wnie poprawki do statutu ZHP
i ustanowi zarz d przymusowy. Prawna ekspertyza mec. Muszalskiego sta a si
podstaw akcji min. S. Kota zmierzaj cej do ustanowienia zarz du przymusowego, a wcze niej usuni cia Gra skiego i podporz dkowanie harcerstwa w kraju
i na obczy nie Ministerstwu Spraw Wewn trznych35. By a to dzia alno
niezwykle szkodliwa dla harcerstwa, ogranicza a jego dzia alno w zwi zku
z zastrze eniami rz du RP, braku z jego strony pomocy materialnej i administracyjnej.
Z akcj ministra Kota przeciwko Gra skiemu zbieg a si dzia alno
gen. Izydora Modelskiego. Jako wiceminister spraw wojskowych odpowiedzialny za sprawy personalne, specjalizowa si w tropieniu wyimaginowanych
wrogów. Celem jego dzia
by o tak e m.in. wyeliminowanie Gra skiego
z ycia publicznego, a tak e innych osób przebywaj cych we Francji, w Rumunii
i na W grzech. Stosowa skrupulatnie polityk dyskryminacji niewygodnych mu
osób w ewakuacji z obozów internowania na W grzech i w Rumunii, mimo i
odnawiaj ce si Wojsko Polskie na obczy nie niezmiernie ich potrzebowa o.
33
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Raport z 20 marca 1940 r. dla Oddzia u II Sztabu Naczelnego Wodza regulowa
stosunek do s by wojskowej dzia aczy harcerskich przebywaj cych na uchod stwie na W grzech, w Rumunii, na otwie, Litwie i w Estonii. Cz onkowie
adz ZHP zakwalifikowani do pozostania w pracy harcerskiej mieli, po zweryfikowaniu, podlega czynnikom wojskowym36.
Zakres pracy i zada NKW ZHP zosta przekazany rz dowi RP w dniu
8 kwietnia 1940 r. przez M. Gra skiego. Tymczasem jego usuni cie z funkcji
przewodnicz cego by o nadal przygotowywane. Mia o ono nast pi przed dniem
w. Jerzego (23 kwietnia), tradycyjnym wi tem harcerskim. Minister S. Kot
zwo na 18 kwietnia 1940 r. zebranie z udzia em gen. Józefa Zaj ca, gen.
Izydora Modelskiego, p k. dypl. Kazimierza Stefczyka, pp k. Henryka Bagi skiego i pp k. Tadeusza Wasilewskiego. Wed ug notatki z przebiegu tego
zebrania, sporz dzonej przez pp k. Wasilewskiego, min. Kot mia oznajmi , e
na przeszkodzie pe nego wykorzystania ZHP w pracy w okupowanym kraju stoi
przede wszystkim osoba Gra skiego, do którego rz d nie ma zaufania. Przeciw
Gra skiemu wypowiadali si w ostrych s owach Bagi ski i Modelski, okre lac go jako osob skompromitowan nie tylko szkodliw dzia alno ci w ZHP,
ale tak e jako polityka w Rzeczypospolitej Polskiej37. Uczestnicy zebrania
wysun li kandydatur gen. Józefa Hallera na przewodnicz cego ZHP, który
pe ni t funkcj w latach 1920–192338. Genera W. Sikorski jako prezes Rady
Ministrów podpisa w dniu 18 kwietnia 1940 r. zarz dzenie o zawieszeniu w adz
ZHP i ustanowieniu siedmioosobowego przymusowego zarz du. Poleci gen.
J. Zaj cowi jako wiceprzewodnicz cemu ZHP, powo anemu na t funkcj przez
Zjazd Walny odbyty w maju 1939 r. w Lublinie, by przekaza uprawnienia
naczelnych w adz harcerskich nowemu zarz dowi. Natomiast Gra ski zosta
powiadomiony o wcieleniu go z dniem 16 kwietnia 1940 r. do Wojska Polskiego.
Otrzyma od wiceministra gen. J. Modelskiego polecenie s bowe, z dat
22 kwietnia 1940 r., by w zwi zku z powo aniem go do s by wojskowej,
niezw ocznie z
godno przewodnicz cego ZHP na r ce gen. J. Zaj ca.
Przymuszony do tej decyzji, dr M. Gra ski wype ni rozkaz Modelskiego,
wr czaj c gen. Zaj cowi pismo o nast puj cym dyplomatycznym sformu owaniu: „25 kwietnia tego roku przekaza em funkcj przewodnictwa w moim
zast pstwie tymczasowo wiceprzewodnicz cemu Zwi zku Harcerstwa Polskiego,
doktorowi Józefowi Zaj cowi, genera owi WP”39.
Wkrótce Gra ski zosta odkomenderowany z Pary a do Vichy. Tymczasem gen. J. Haller, ko cz cy swój pobyt w Stanach Zjednoczonych wykorzystany na agitacj w ród Polonii za wst powaniem do Armii Polskiej we Francji,
odmówi przyj cia proponowanej mu funkcji. Podpisanych przez gen. Sikorskie36
37
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go w dniu 18 kwietnia dokumentów prawdopodobnie nie og oszono, gdy akcj
poddania ca kowitej kontroli harcerstwa nadal prowadzono. Pismem z dnia
13 maja 1940 r. gen. J. Zaj c powiadomi min. Kota o projektowanym zje dzie
instruktorów harcerskich, który mia si wypowiedzie odno nie sk adu osobowego nowych w adz oraz regulacji prawnej i zmian w statucie. Odby si on
23 maja 1940 r. z udzia em 19 osób w Pary u, na miesi c przed poddaniem
francuskiej stolicy Niemcom. Dyskutowano nad wnioskiem rz du okre laj cym
form nowych w adz harcerskich, maj cych zast pi NKW ZHP oraz nad list do
nich kandyduj cych. Uczestnicy zebrania wyrazili opini , e nowy zarz d
powinien by mianowany przez rz d RP z uwzgl dnieniem przed onej mu listy
kandydatów. Zakres jego uprawnie decyzyjnych powinien by ograniczony
tylko do terenów poza granicami Polski i tylko na czas wojny. Z zachowanego
protoko u wynika, e przeprowadzono g osowanie nad odmiennymi wnioskami
oraz nad kandydatur na przewodnicz cego nowego zarz du. Wynika z niego, e
M. Gra ski otrzyma najwi ksz liczb g osów jako kandydat do tej funkcji, co
by o sprzeczne z intencj rz du a zw aszcza nieprzejednanym stanowiskiem
ministra S. Kota40.
Wobec post puj cej ofensywy wojsk niemieckich we Francji, gen. J. Zac zdeponowa w dniu 9 czerwca 1940 r. dokumenty NKW ZHP w biurze
Prezydium Rady Ministrów i powiadomi o zako czeniu jego dzia alno ci
M. Gra skiego. Dwa dni pó niej ewakuowano polskie instytucje z Pary a do
Libourne.
Jednak sprawa przewodnicz cego ZHP nie zosta a ostatecznie rozwi zana i rz d RP nadal si ni zajmowa , mimo dramatycznej sytuacji swego francuskiego sojusznika. Nieustannie forsowano kandydatur do tej funkcji gen.
J. Hallera, który powróci zza Oceanu do Francji. W dniu 17 czerwca udali si do
niego hm. E. Muszalski, hm. W. D ewski i T. S owi ski, lecz gen. Haller
podtrzyma sw negatywn decyzj .
W dniu 22 czerwca 1940 r. nast pi o podpisanie rozejmu mi dzy Francj
a Niemcami. W konsekwencji tych wydarze dosz o do chaotycznego przeniesienia najwy szych polskich w adz oraz cz ci Wojska Polskiego do Wielkiej
Brytanii. Wi kszo dzia aczy harcerskich opu ci a tak e Francj lub rozproszy a
si po kraju, g ównie na terenach tak zwanej strefy wolnej z siedzib kolaboracyjnego rz du francuskiego w Vichy.
Dramatyczne losy prze a znaczna liczba Polaków, którym uda o si
ewakuowa z kraju po 17 wrze nia 1939 r. na W gry i do Rumunii.
Na W gry wycofywa y si niektóre polskie jednostki wojskowe, z broni
i w szyku zwartym. Za nimi granic przekraczali uchod cy cywilni. Dok adna
liczba obu tych grup jest trudna do ustalenia. W publikacjach historycznych za
najbardziej wiarygodn przyjmuje si
czn liczb 55 tys. polskich uchod ców
40
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na W grzech (na dzie 11 pa dziernika 1939 r.)41. Nie brak jednak publikacji,
w których liczb polskich uchod ców okre la si szacunkowo od 100 tys. do 140
tys. osób42.
Dla polskich uchod ców W gry stanowi y tylko etap w dalszej wojennej
drówce. W okresie od pa dziernika 1939 r. do kwietnia 1940 r. wielu uchod ców przedosta o si do Francji, gdzie polskie najwy sze w adze rezyduj ce
w Pary u odtwarza y poza krajem Wojsko Polskie. Kiedy Francja przegra a
kampani wojenn z Niemcami, kapituluj c w ko cu czerwca 1949 r., polscy
uchod cy z W gier kierowali si na Bliski Wschód do stacjonuj cej tam
i rozbudowuj cej si Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (SBSK). Na
grzech w drugiej po owie 1940 r. pozosta o ju tylko oko o o miu tysi cy
uchod ców cywilnych i oko o siedmiu tysi cy wojskowych przebywaj cych
w obozach dla internowanych. Grupa dzieci i m odzie y w wieku od 6 do 20 lat
si ga a liczby tysi ca osób43.
Opiek nad polskimi uchod cami cywilnymi obj o w gierskie Ministerstwo Spraw Wewn trznych, zw aszcza sekcja IX Opieki Spo ecznej, kierowana
przez dr. Jozefa Antalla. Pocz tkowo nadal dzia y Konsulat RP oraz Poselstwo
RP w Budapeszcie, nie szcz dz c wysi ków by przyj z pomoc polskim
uchod com. Na W grzech potworzy y si szybko ró ne stowarzyszenia, ekspozytury partii politycznych, powsta o szkolnictwo. Szczególn rol , po likwidacji
dnia 1 stycznia 1941 r. pod presj niemieck Poselstwa RP w Budapeszcie44,
spe nia Komitet Obywatelski do spraw Opieki nad Polskimi Uchod cami na
grzech. Kierowa nim Henryk S awik, b c zarazem oficjalnym delegatem
na W gry Ministerstwa Opieki Spo ecznej rz du RP na uchod stwie45.
W latach mi dzywojennych nawi zane zosta y serdeczne wi zi przyja ni
mi dzy ZHP i w gierskim skautingiem. Umocni y je, poprzez liczny udzia
harcerzy polskich i skautów w gierskich Jamboree w Gödöllo w pobli u Budapesztu w 1933 r. i Jubileuszowy Zlot ZHP w 1935 r. w Spale46. Tote skauci
gierscy od samego pocz tku zaoferowali pomoc polskiej m odzie y przyby ej
do ich kraju. Z udzia em W giersko-Polskiego Komitetu Opieki nad Uchod cami
41
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oraz W giersko-Polskiego Ko a Skautów, z dniem 15 pa dziernika 1939 r.
uruchomiony zosta o rodek harcerski w Somlószöllós ko o Veszprem, nazywany „Polskim Obozem Harcerskim”. Przebywaj cy na W grzech in . Zbigniew
Trylski, pe ni cy funkcj naczelnika harcerzy (wybrany na Zje dzie Walnym
ZHP w Lublinie w maju 1939 r.), obj kierownictwo nad ruchem harcerskim.
Utworzy przedstawicielstwo ZHP na W grzech, które by o reprezentantem
harcerstwa wobec w adz w gierskich i stowarzysze polskich. Wspó dzia
z Konsulatem RP w Budapeszcie w zakresie wysy ania Polaków do Armii
Polskiej we Francji47.
Przeprowadzone szacunki i rejestracja w latach 1939 i 1940 polskiej
odzie y w wieku szkolnym wykaza y liczb oko o 500 osób, pewna ich liczba
przebywa a w ró nych obozach wojskowych. Oko o 300 dziewcz t i ch opców
nale o do harcerstwa48.
W o rodku harcerskim Somlószöllós zorganizowano szko powszechn
i gimnazjum, skompletowano kadr nauczycieli i instruktorów harcerskich. By y
opoty ze zwolnieniem z obozów dla internowanych
nierzy starszych
harcerzy, którzy uko czyli 18 lat, gdy sprzeciwia y si temu w adze w gierskie49.
Dla m odzie y starszej, która kierowa a si do Somlósz s po uwolnieniu z obozów, utworzono oddzielny o rodek w pobliskiej miejscowo ci Oroszi.
Jego komendantem by hm. Bronis aw Noga, dzia aj cy tak e w polskim ruchu
konspiracyjnym, organizuj c przerzut ochotników do Wojska Polskiego na
Zachodzie.
Na pocz tku lutego 1940 r. o rodek w Somlósz s wraz z Uniwersytetem Ludowym w Oroszi, kierowanym przez B. Nog , przeniesiono do Szikszó
ko o Miszkolca. Obóz w Szikszó w maju tego roku liczy 140 ch opców,
wszyscy nale eli do harcerstwa. Na jego organizacj sk ada y si dru yna
instruktorska, dru yna harcerek i cztery dru yny harcerzy50. Komendantem
obozu by in . Trylski, dyrektorem gimnazjum i liceum Mieczys aw Konieczny.
Grono nauczycielskie powi kszy o si o Ludwika de Colda, Mariana Koguta
i Ignacego P onk . Uniwersytet Ludowy nadal prowadzi B. Noga. Program
nauczania wzbogacony by o zwi kszony zakres prac r cznych i technicznych.
Starsi harcerze, szykuj cy si do wyjazdu do Wojska Polskiego na Zachodzie,
uczyli si j zyka francuskiego i angielskiego51.
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W wychowaniu harcerskim zwracano uwag na umocnienie patriotyzmu
oraz zainteresowanie krajoznawstwem. Organizowano wycieczki ukierunkowane
na zwiedzanie winnic w Tokaju, okr gów przemys owych w pobli u Miszkolca,
górskich grot. Zwracano uwag na zdrowy tryb ycia wychowanków, propaguj c
wychowanie fizyczne i rozgrywki sportowe, zdobywanie harcerskich sprawno ci.
Wed ug oceny hm. Nogi atmosfera wychowawcza w Szikszó by a odpowiednia,
odzie uspo eczniona, nauczyciele i wychowawcy po wi caj cy si w pracy
i odpowiedzialni. Polska m odzie nawi zywa a atwo kontakty z m odzie
giersk 52.
gierski Zwi zek Skautów utrzymywa sta y kontakt z harcerzami,
przysy aj c im upominki, a w pierwszym okresie pobytu wspomóg ich finansowo. Harcerstwo otrzyma o tak e pomoc od w adz w gierskich oraz od W gierskiego Czerwonego Krzy a. Pó
wiosn 1940 r. opu ci o obóz w krótkich
odst pach czasu oko o stu harcerzy, udaj c si wraz z wychowawcami na Bliski
Wschód do SBSK. Pozostali w obozie harcerze organizowali si nadal
w konspiracji i czekali na mo liwo wyjazdu53. O rodek w Szikszó istnia od
grudnia 1939 r. do czerwca 1940 r. Z ko cem roku szkolnego 1939/1940
zlikwidowano tak e polsk szko w Balotonzamárdi. Harcerze stanowili
znaczn cz
m odzie y szkolnej. Realizowano w nich cz ciowo system
wychowania harcerskiego, chocia nie utworzono w nich tradycyjnych zast pów
i dru yn. M odzie kierowa a si przes aniem, e powinna przede wszystkim
przygotowa si do walki54.
Uczniów z obu o rodków przeniesiono do miejscowo ci Balatonboglár
nad Balatonem, gdzie utworzono polskie gimnazjum i liceum. J zykiem wyk adowym by j zyk polski, obowi zywa program nauczania z przedwojennych
polskich szkó . Zaj cia dydaktyczne prowadzi a wykwalifikowana kadra nauczycieli. Gimnazjum polskim interesowa y si Mi dzynarodowy Czerwony Krzy
(MCK), wiatowy Kongres Ekumeniczny, YMCA oraz spo eczne i m odzie owe
stowarzyszenia w gierskie. Udziela y one polskim szko om pomocy finansowej.
Oficjalnie szko a nad Balatonem nazywa a si „m odzie owym obozem”,
nauczanie na poziomie szko y redniej zosta o utajnione ze wzgl du na wszechobecn infiltracj funkcjonariuszy tajnych s b i poselstwa niemieckiego
w Budapeszcie.
W „m odzie owym obozie” w Balatonboglár istnia y cztery dru yny harcerskie. Dru yna harcerzy z klas licealnych liczy a 18 osób. Dru yna harcerzy
z klas gimnazjalnych liczy a 64 cz onków. Dru yna zuchów utworzona zosta a
z uczniów szko y powszechnej, liczy a 19 cz onków. Dru yna harcerska sk ada a
si z dwóch zast pów, dziewcz ta ze szko y powszechnej nale y do zast pu
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zuchów, a z gimnazjum do zast pu harcerek. Wszystkie dru yny utworzy y
szczep harcerski, którego komendantem by pocz tkowo hm. Aleksander
Krzewi ski, a nast pnie phm. Marian Jasi ski55. Brak podr czników harcerskich
uzupe niono przez wydanie skryptu szkolnego zatytu owanego Pierwsze tropy
w harcerstwie, zawieraj cego najwa niejsze wskazówki dla zast powych, teksty
pie ni i gier harcerskich. W miesi cach letnich 1941 r. przeprowadzono akcj
obozow . Dzi ki pomocy duszpasterzy uda o si naby dla harcerek i harcerzy
stroje organizacyjne. W podobny sposób nabyto kilka gotowych namiotów, kilka
kolejnych wykona a sama m odzie w ramach zaj technicznych. Sprz t ten
umo liwi zorganizowanie w miejscowo ci Somogyszentimre pod Kadarkutem
kilku nast puj cych po sobie obozów z ka dorazowym udzia em po kilkana cie
harcerek i harcerzy z Kadarkutu, a nawet z Budapesztu 56.
W roku szkolnym 1940/1941 szczep harcerski w Balatonboglár liczy
oko o stu harcerzy i zuchów oraz 34 harcerki. Mniejsze zainteresowanie dziewcz t harcerstwem wynika o z braku odpowiedniej liczby instruktorek. Najcz ciej dziewcz ta przebywa y na W grzech razem z rodzicami, maj c dzi ki temu
zapewnion opiek . Dzia alno szczepu nadzorowa o Przedstawicielstwo ZHP
w Budapeszcie. Jego kierownik hm. Trylski wizytowa szczep w lutym oraz
w marcu 1943 r.57. Zapozna si z dzia alno ci dru yn i zast pów, udzielaj c im
wskazówek do dalszej pracy.
Dru yna starszych harcerzy specjalizowa a si w sportach wodnych.
Szko a posiada a dwie aglówki, jedn z nich otrzyma a w darze od skautingu
gierskiego. Harcerze wyremontowali j , dzi ki czemu s
a im w kolejnych
latach. Corocznie organizowano kursy eglarskie oraz rejsy po jeziorze balato skim, z regu y wielodniowe. Du pomoc w organizacji kursów eglarskich
yli zawsze skauci w gierscy.
Dzia alno o rodka m odzie owego nad Balatonem napotyka a na k opoty natury politycznej. W gierska policja, b c pod wp ywem nastawionych
proniemiecko w adz w gierskich, dokonywa a w nim rewizji. Mimo tych
przeszkód, obóz przetrwa cztery lata, co by o zas ug dr. Antalla i polityka
gierskiego ks. B. Vargi. Oprócz obozu m odzie owego w Balatonboglár
dzia y tak e filie gimnazjum i liceum w Eger i w Kiskunlacháza. Szko y
powszechne zosta y zorganizowane na terenie obozów dla polskich uchod ców
w Dunamócs, Zoldarkut, Keszthely i Püski58.
W okresie wakacyjnym Przedstawicielstwo ZHP organizowa o obozy
w Somogyszentimre dla harcerek i harcerzy z ca ych W gier, najcz ciej
po czone z kursami instruktorskimi. W marcu 1943 r. w obozie w Kiskunlacháza odby si kurs ratownictwa. Aktywn dzia alno harcersk prowadzi a
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dru yna w Keszthely, organizuj c wakacyjne kursy p ywackie. Ko o starszoharcerskie w Budapeszcie za
o czytelni ksi ek i prasy, jego cz onkowie
opiekowali si chorymi przebywaj cymi w szpitalach. Zorganizowa o konferencj instruktorów harcerskich z interesuj cym i przydatnym dla nich programem.
Wykonywa o szereg innych prac w obozach, w których osadzeni byli polscy
uchod cy59.
Wa
rol w procesie wychowania m odzie y spe nia y czasopisma
harcerskie. Przedstawicielstwo ZHP na W grzech redagowa o „Na Tropach
Harcerskich”, a nast pnie „Harce i S ba”. Harcerze w Balatonboglár redagowali w asne pisemko drukowane przez Bibliotek Polsk w Budapeszcie.
Ukazywa o si ono jako miesi cznik zatytu owany „Ra no i mia o” do ko ca
1943 r., kiedy zast pione zosta o przez pisemko „M odzie ”. Omawia o ono
sprawy harcerskie nie tylko z Balatonboglár, ale ze wszystkich o rodków
harcerskich na W grzech60. Po wydaniu czterech numerów pisma, ka dy nast pny ukazywa si pod innym tytu em, np. „Przysz
”, „Start”, „Znicz”, „Orka”,
przekszta caj c si bardziej w jednodniówk , co pozwala o omin prawne
ograniczenia. Przygotowany do druku numer 11 pisma z marca 1944 r. ju si nie
ukaza , gdy 15 marca tego roku wojska niemieckie zaj y ca e terytorium
gier i harcerska dobieg a ko ca. Spe ni a ona wa
rol w procesie wychowania i integrowania polskiej m odzie y na uchod stwie.
We wrze niu 1939 r. schronienie w Rumunii znalaz o ponad 50 tys. polskich uchod ców. Dalsze ich losy by y ró ne. Prezydent I. Mo cicki, naczelny
wódz marsza ek E. mig y-Rydz i rz d RP zostali internowani. Podobny los
spotka wszystkich wojskowych. Wielu uda o si przedosta nielegalnie do
Francji lub na Bliski Wschód61. Podobnie post powa y osoby cywilne, tak e
w ko cu 1939 r. na terenie Rumunii przebywa o 15 tys. polskich cywilnych
uchod ców, w tej liczbie 9815 m czyzn, 3106 kobiet i 2081 dzieci62. Ju
18 wrze nia 1939 r. powsta w Czerniowcach Centralny Komitet Pomocy
Ofiarom Wojny, który koordynowa dzia alno
samorzutnie tworzonych
Komitetów Pomocy przy „Domach Polskich”, parafiach i szko ach. Powstawa y
schroniska, jad odajnie, punkty sanitarne, rozdzia u ywno ci i odzie y.
W Bukareszcie sprawnie dzia Polski Obywatelski Komitet Pomocy i Opieki
nad Uchod cami w Rumunii, wspó pracuj cy z organizacjami mi dzynarodowymi oraz w adzami rumu skimi. Polscy uchod cy wojenni osiedlili si 23
miastach, a od jesieni 1940 r. tak e na terenach wiejskich. W listopadzie tego
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roku Ambasada RP w Bukareszcie zaprzesta a dzia alno ci, co wymogli na
Rumunach Niemcy. Odt d opiek nad Polakami sprawowa pose Republiki
Chile. Radc tego poselstwa zosta dr G. Szymonowicz, znany dzia acz polonijny
z Bukowiny. Uchod stwo zorganizowa o dzia alno
kulturalno-o wiatow ,
czego efektem by y wydawane biuletyny i gazetki obozowe, 10 szkó powszechnych i 8 rednich, 22 biblioteczki w drowne, kilkadziesi t wietlic i czytelni,
reaktywowano tak e harcerstwo63.
ród polskich uchod ców, którzy zatrzymali si w Czerniowcach, by a
grupa osób nale cych przed wojn do harcerstwa. Porozumieli si oni z komendantem ZHP w Rumunii hm. Oto Stelingowskim i hm. Romualdem Kawalcem,
pracownikiem Konsulatu RP w Czerniowcach, który z upowa nienia polskich
adz harcerskich nadzorowa prac ZHP w Rumunii. W wyniku oceny zaistniaych warunków postanowiono utworzy samodzielny Wydzia Dru yn Uchod czych. Na jego kierownika wyznaczono hm. Józefa Brzezi skiego, który pe ni
jednocze nie funkcj komendanta tych dru yn64. Apel o wst powanie polskiej
odzie y uchod czej do harcerstwa kilkakrotnie zamieszcza na swoich amach
„Kurier Polski” wydawany w Czerniowcach (natomiast od 1940 r. po aneksji
Bukowiny przez ZSRR, w Bukareszcie). Wydzia Dru yn Uchod czych rozpocz w ko cu pa dziernika 1939 r. wydawanie w asnego pisma zatytu owanego
„Wytrwamy”. W okresie od pa dziernika 1939 r. do lutego 1940 r. powsta o
szereg dru yn harcerskich w skupiskach uchod ców cywilnych oraz w ród
wojskowych w obozach dla internowanych65. Przeprowadzona w ko cu stycznia
1940 r. rejestracja wykaza a stan oko o 600 cz onków harcerstwa uchod czego
w Rumunii. Utworzyli oni osiem dru yn, jeden kr g starszoharcerski, siedem
samodzielnych zast pów i trzy gromady zuchowe. Ich dzia alno wspomaga y
trzy Ko a Przyjació Harcerstwa, do których nale o ponad 90 osób66.
W ko cu grudnia 1939 r. przyjecha do Bukaresztu hm. Zygmunt Szadkowski jako delegat NKW ZHP w Pary u oraz polskich w adz na uchod stwie.
Nawi za kontakt z harcerzami w Czerniowcach, zapozna si z ich problemami
oraz ze stanem dru yn w innych miejscowo ciach, udzielaj c im instrukcji co do
sposobów i celów dalszego dzia ania67.
W marcu 1940 r. przebywa najpierw na W grzech a nast pnie w Rumunii hm. H. Kapiszewski, wys any do tych krajów przez polskie w adze na
uchod stwie z misj dyplomatyczn . Poniewa Kapiszewski by cz onkiem
NKW ZHP w Pary u, wi c swój wyjazd s bowy po czy z zapoznaniem si
z warunkami dzia ania harcerstwa w obu krajach. W Rumunii zasta harcerstwo
63
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zorganizowane w kilku obozach wojskowych i schroniskach uchod ców cywilnych. Pracowa o tak e kilka dru yn przedwojennego harcerstwa polonijnego.
Po yteczne by o spotkanie Kapiszewskiego z komendantem Straja Tarii oraz
innymi osobami znanymi mu z dzia alno ci przed wojn w rumu skim skautingu. Przebywa tylko w Bukareszcie, gdzie omówi z hm. Szadkowskim projekt
nawi zania kontaktów z harcerstwem w okupowanej Polsce. Obaj dyskutowali
o warunkach wys ania kuriera przez Lwów do Warszawy, wzgl dnie do Wilna.
Harcmistrz Kapiszewski przekona si jednak, e nie by o mo liwe zrealizowanie
takiego planu ze wzgl dów organizacyjnych i zbyt du ego niebezpiecze stwa.
Zleci wi c Szadkowskiemu, by ukierunkowa swoj dzia alno na uzyskanie
sta ej czno ci z naczelnikiem ZHP hm. Trylskim dzia aj cym w Budapeszcie,
zw aszcza gdyby kontakt z NKW ZHP w Pary u nastr cza k opoty68. Natomiast
uda o si Szadkowskiemu i Kapiszewskiemu otrzyma pomoc finansow od
Ameryka skiej Komisji Pomocy Polakom, dzia aj cej w Rumunii. Zosta a ona
przekazana polskim szko om z zaleceniem wykorzystania subwencji na popieranie harcerstwa69.
Dru yny harcerskie w Rumunii nara one by y na szereg trudno ci i problemów natury organizacyjnej. Po decyzjach administracyjnych cz sto przenoszono lub czono o rodki i skupiska polskich uchod ców, co powodowa o, e
dobrze rozpocz akcj promocji harcerstwa trzeba by o zaczyna od pocz tku.
W bardziej sprzyjaj cych warunkach dzia y dru yny funkcjonuj ce przy
szko ach uchod czych.
Zwi kszaj ca si liczba polskich uchod ców w Bukareszcie oraz przeniesienie do stolicy Rumunii Komendy Dru yn Uchod czych wp yn o na
enie si warunków do zorganizowania hufca harcerskiego. Dzi ki temu
harcerstwo w Bukareszcie sta o si najsilniejszym o rodkiem w skali ca ego
kraju. Oparcie dla harcerstwa stanowi y szko y uchod cze, powszechna
i rednia 70. Hufiec bukareszte ski prowadzi systematyczn dzia alno , organizuj c kursy specjalistyczne (sanitarne, terenoznawcze), sfinansowane przez
Komitet Obywatelski. W okresie od 15 lipca do po owy sierpnia 1940 r. hufiec
zorganizowa letnie pó kolonie. W miejscu do tego przygotowanym dzieci
przebywa y ca y dzie , otrzymywa y posi ek, a program zaj
wype nia y
wiczenia fizyczne, gry i zabawy.
Aktywn dzia alno realizowa y tak e dru yny harcerskie w Craiovej,
Turnu Severin i Ploie ti. Dru yn w Turnu Severin wspomaga hm. Romuald
Kawalec, by y pracownik Konsulatu RP w Czerniowcach. Harcerze organizowali
uroczysto ci zwi zane ze wi tami i rocznicami np. powsta narodowych,
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uchwalenia konstytucji 3 maja, imienin patrona harcerstwa marsza ka J. Pi sudskiego71.
Na terenie Besarabii istnia a jedna aktywna dru yna zorganizowana
w Kiszyniowie. Dru yna w Bukareszcie od kwietnia 1940 r. wydawa a pismo
„Na Warcie”, które zast pi o zlikwidowane pismo „Wytrwamy”. Niektóre
dru yny wydawa y w swoim zakresie pisemka odbijane na powielaczu.
Warunki ycia polskich uchod ców w Rumunii pogorszy y si od pa dziernika 1940 r., po obj ciu w adzy przez gen. Jona Antonescu i faszystowskiej
elaznej Gwardii. Jednak ich skupiska nie by y ju zbyt liczne, wi kszo
polskich uchod ców opu ci a wcze niej Rumuni , udaj c si do Francji lub na
Bliski Wschód. W miesi cach letnich 1940 r. do harcerstwa nale o oko o
trzystu harcerzy, skupionych w dwunastu dru ynach i samodzielnych zast pach.
Ich dzia alno koordynowa in . Jerzy Stecker. Na pocz tku listopada tego
roku zorganizowa on wyjazd ca ej grupy harcerskiej z Rumunii na Cypr.
Harcerzom w kolejnej uchod czej w drówce towarzyszyli rodzice72.
Tak wi c g ówny o rodek kierowniczy harcerstwa na wojennym uchod stwie od pa dziernika 1939 r. do po owy czerwca 1940 r. znajdowa si
w Pary u, nawi zuj c czno z harcerstwem na uchod stwie w Rumunii i na
grzech.
W zwi zku z podpisan w dniu 22 czerwca 1940 r. umow z Niemcami
o zawieszeniu broni, Francja zosta a podzielona na dwie strefy. A dwie trzecie
jej terytorium z Pary em i wybrze em atlantyckim obj a strefa okupowana.
Departamenty Nord i Pas-de-Calais zosta y w czone przez okupanta w system
administracyjny Belgii i Holandii. Jesieni 1940 r. Alzacja i Lotaryngia zosta y
czone do Trzeciej Rzeszy.
Strefa nieokupowana, zwana woln , decyzj Hitlera oddana zosta a pod
adz marsza ka Filipa Pétaina. Mianowa on rz d z Pierre Lavalem jako
premierem, kolaboruj cym z Niemcami. Siedziba rz du i marsza ka Pétaina
znajdowa a si w Vichy, znanej miejscowo ci rekreacyjnej. Taki podzia Francji
istnia do 11 listopada 1942 r. Po wyl dowaniu w tym czasie wojsk ameryka skich w Afryce Pó nocnej, wojska niemieckie wkroczy y do strefy wolnej,
w obawie przed inwazj aliantów na Francj Po udniow , rozszerzaj c tym
samym zasi g okupacji na ca y kraj. Kilka departamentów alpejskich, cz
wybrze a Morza ródziemnego z Nice i Korsyk okupowa y do wrze nia
1943 r. wojska w oskie73. Kontynuowa walk , broni c wolno ci i honoru swego
kraju genera Charles de Gaulle, organizuj c w terytoriach zamorskich si y
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zbrojne, podporz dkowane utworzonemu przez niego Komitetowi Wolnej
Francji z siedzib w Londynie.
Po ewakuacji prezydenta RP i rz du do Wielkiej Brytanii, przy rz dzie
z Vichy funkcjonowa a przez kilka miesi cy Ambasada RP oraz polskie Konsulaty w Lyonie, Marsylii i Tuluzie. Zosta y one zamkni te na danie Niemców,
a w pa dzierniku 1940 r. powsta y w ich miejsce w tych samych budynkach i z t
sam obsad personaln Biura Polskie. Kierowa nimi Stanis aw Zabie o,
przedwojenny pracownik MSZ74. Opiek nad polskimi imigrantami sprzed wojny
i uchod cami wojennymi stara y si tak e roztacza Polski Czerwony Krzy
(PCK) oraz Polska YMCA. Pod naciskiem Niemców PCK przemianowany zosta
na Towarzystwo Opieki nad Polakami (TOP).
Najliczniejsze skupiska polonijne, szacowane na oko o 200 tys. osób,
znajduj ce si w departamencie Nord i Pas-de-Calais, pozosta y pod okupacj
niemieck . Oko o 10 tys. Polaków mieszkaj cych w Alzacji i Lotaryngii,
czonych do Niemiec, poddanych zosta o brutalnym represjom. W strefie tzw.
wolnej znalaz o si oko o 55 tysi cy Polaków tam osiedlonych przed wojn oraz
uchod ców ze strefy okupowanej. Wed ug J. Zamojskiego przebywa o na terenie
Francji w latach 1943–1944 oko o 480–490 tys. Polaków75. Niemcy zdawali
sobie spraw z mieszkaj cej we Francji du ej liczby Polaków, interesowali si
tym zagadnieniem, jednak e nie wprowadzili odr bnej polityki w stosunku do
Polonii francuskiej. Raczej by a ona cz ci ogólnej polityki okupacyjnej we
Francji, a zw aszcza walki z ruchem podziemnym i obcym wywiadem. W adze
okupacyjne zmierza y przede wszystkim do zlikwidowania instytucji podtrzymucych istnienie pa stwa polskiego na uchod stwie, sprzecznych z niemieckimi
faktami dokonanymi na terenie Polski76. Podobn ocen sprecyzowa w opublikowanych wspomnieniach Piotr Kalinowski, wybitny dzia acz Polonii francuskiej, pisz c: „Nale y podkre li , e w pierwszych dwóch latach po kapitulacji
Francji, niemieckie w adze wojskowe i nawet Gestapo uwa y dwa osiedla
polskie w Pó nocnej Francji za emigracj zasiedzia , zro ni
ze spo ecze stwem francuskim i dlatego nie stosowa y specjalnych represji w stosunku do
Polaków”77. W dalszej cz ci wspomnie poda jednak przyk ady aresztowa
i egzekucji, dokonanych przez Niemców na Polakach, które na szcz cie nie
przybra y formy masowej. Stwierdzi , e nie by o warunków w strefie okupowanej do kontynuowania dzia alno ci przez stowarzyszenia polonijne w rozmiarach
przedwojennych. Nauczanie j zyka polskiego w szko ach i punktach szkolnych
w Alzacji i Lotaryngii Niemcy natychmiast zlikwidowali, natomiast w departa74
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mentach Nord i Pas-de-Calais funkcjonowa o ono nadal, chocia z ograniczeniami i w mniejszym zakresie ni przed okupacj 78.
adze Vichy tak e nie stosowa y szczególnych rygorów wobec Polaków, którzy podlegali tym samym przepisom prawa co obywatele francuscy
obcego pochodzenia. Obni eniu uleg a granica wieku automatycznej naturalizacji
z 21 do 18 lat, wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu si ludno ci,
zmianie zawodu i zatrudnienia, stosowano penetracj rodowisk imigracyjnych
przez policj 79. Warunki ycia, chocia nieporównywalnie lepsze ni w okupowanej Polsce, to jednak odbiega y od normalnych. Od ko ca 1942 r., kiedy tzw.
strefa wolna znalaz a si tak e pod okupacj niemieck , Gestapo wspomagane
przez francusk policj dokonywa o licznych aresztowa polskich dzia aczy. Jak
pisze P. Kalinowski, fala aresztowa „obj a organizacje polskie, kompanie
pracy, schroniska polskie, stref przygraniczn w Pirenejach, polskie gimnazjum
w Villard de Lens i w ogóle czynnych dzia aczy spo ecznych, ksi y, nauczycieli
itd. W tym okresie zosta o aresztowanych na terenie tzw. strefy wolnej przesz o
tysi c Polaków, spo ród których zaledwie nieznaczny procent wywieziono do
pracy w Niemczech lub zwolniono. Wi kszo wys ano do obozów koncentracyjnych, kilkadziesi t osób rozstrzelano lub powieszono wzgl dnie zamordowano podczas ledztwa”80.
W drugiej po owie 1940 r. nastroje w ród Polonii by y zdecydowanie z e
i przygn biaj ce. Po pewnym czasie – jak pisa S. Zabie o w swym raporcie do
adz polskich w Londynie – w miar stabilizacji warunków ycia, która zacz a
post powa od miesi cy jesiennych 1940 r., nast pi o pewne odpr enie,
zak ócane od czasu do czasu pog oskami o maj cej nast pi okupacji reszty
Francji, o nakazie Niemców wydania im polskich by ych wojskowych itp.81.
W miar up ywu czasu na terenie strefy wolnej stopniowo poszczególne stowarzyszenia polonijne wznawia y dzia alno .
Zarz d utworzonego w 1938 r. Zwi zku Polaków we Francji (ZPwF)
ewakuowa si na pocz tku wojny do Pary a, a nast pnie do Lyonu, gdzie od
pa dziernika 1940 r. kontynuowa dzia alno . By a ona mo liwa jedynie
w strefie wolnej. Akcje ZPwF w strefie okupowanej ogranicza y si jedynie do
kontaktów ze skupiskami polonijnymi za po rednictwem dzia aczy przedwojennych. Zwi zek d
do utrzymania punktów nauczania, najubo szym udziela
materialnego wsparcia. Z siedziby ZPwF w Lyonie do skupisk polonijnych w
Nord, Pas-de-Calais, Pary u, Normandii, Montseau-les-Mines oraz w Belgii
78
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dociera y w miar regularnie instrukcje, biuletyny prasowe, rodki finansowe,
które przez ca okupacj otrzymywa on od rz du RP na uchod stwie w Londynie82.
W strefie wolnej legaln dzia alno prowadzi o kilka stowarzysze polonijnych, a zw aszcza ZPwF, PCK przemianowana w czerwcu 1941 r. na
Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji (TOPF) oraz Polska YMCA.
Pewne formy legalno ci zachowa tak e ZHPwF, prowadz c wietlice dla dzieci
i m odzie y oraz organizuj c letnie obozy harcerskie i kolonie. Znaczna liczba
tytu ów prasowych, ukazuj cych si do upadku Francji83, zredukowana zosta a
do jednego legalnie ukazuj cego si „Wiarusa Polskiego”. Nie dokonuj c
samolikwidacji, jak uczyni o to wiele pism francuskich po zaj ciu strefy wolnej
przez Niemców, „Wiarus Polski” sta si pismem kolaboracyjnym84. Jednak e
w latach okupacji przynosi emigrantom s owo polskie (wprawdzie kontrolowane), informowa o przejawach dzia alno ci polonijnej stowarzysze , w ród nich
odzie owych, sportowych i harcerskich.
Zwi zek Polaków zabiega o wznowienie pracy przez stowarzyszenia
odzie owe, zw aszcza w zakresie zada opieku czych, wychowawczych
i sportowych. Na amach wydawanego nielegalnie od listopada 1940 r. biuletynu
apelowa do m odzie y o zabranie si do czynu85. W lutym 1941 r. reaktywowa
ówn Komisj Wychowania Fizycznego i Obywatelskiego, sk adaj
si
z przedstawicieli klubów sportowych, Zwi zku Strzeleckiego, Katolickiego
Stowarzyszenia M odzie y Polskiej (KSMP), PTG „Sokó ” i harcerstwa.
Wybuch wojny we wrze niu 1939 r. do pewnego stopnia zmieni prac
Zarz du G ównego ZHP we Francji. Przewodnicz ca zwi zku dr Maria Zdziarska-Zaleska nie zdo a powróci z Polski do Francji, gdzie sp dza a wakacje.
Pierwsze zebranie po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 r., zdekompletowanego
Zarz du G ównego, odby o si w dniu 17 maja 1941 r. w Tuluzie. Zarz d przyj
rezygnacj hm. Jana Ku akowskiego ze stanowiska komendanta g ównego
i powierzy go hm. Wac awowi ledziewskiemu, który poprzednio by komendantem Okr gu II ZHPwF w rodkowej Francji. Od tego czasu zarz d nie zdo
si zebra a do zako czenia wojny86. Okupacja spowodowa a ca kowit
dezorganizacj struktury ZHPwF. Dru yny harcerskie w strefie okupowanej
praktycznie przesta y istnie . W strefie wolnej aktywno przejawia y pojedyn82
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cze dru yny. Mimo niekorzystnych warunków, w sierpniu 1940 r. doszed do
skutku obóz harcerski, zorganizowany w jednej z miejscowo ci departamentu
Aveyron. Jego uczestnicy w liczbie 20 harcerzy nale eli do dru yn istniej cych
w Carmaux, Cognac, Decazeville, Limoges, które nale y przed wojn do
okr gu harcerskiego z siedzib w Tuluzie87.
W lipcu 1941 r. odby si zlot hufca harcerskiego w Saint-Étienne. Przechodzi on, podobnie jak inne jednostki organizacyjne w tych latach, powa ne
trudno ci. Brakowa o odpowiednich kandydatek i kandydatów do prowadzenia
zast pów i dru yn. Obóz, który zosta zorganizowany na prze omie sierpnia
i wrze nia tego roku w miejscowo ci Vigeois w departamencie Corrèze,
zgromadzi oko o stu harcerek i harcerzy. Pewn liczb spo ród nich przeszkolono na zast powych i dru ynowych. Obóz odby si po uzgodnieniu z Dyrekcj
Biur Polskich, zw aszcza z dyrektorem Biura Polskiego w Marsylii Janem
Ma czy skim (by ym konsulem RP w tym mie cie). Przekaza on komendzie
obozu pewn kwot pieni dzy oraz biblioteczk . Komendant G ówny ZHPwF
hm. Wac aw ledziewski uzgadnia z Ma czy skim swoje decyzje organizacyjne i kadrowe, korzystaj c z jego dyplomatycznego do wiadczenia88. Jeden
z zast pów harcerzy polonijnych uczestniczy w obozie zorganizowanym
w 1942 r. przez dru yn Scouts de France z Grenoble, w miejscowo ci Yvoire
nad Jeziorem Genewskim.
Zarz d ZPwF, który organizacyjnie i finansowo wspiera akcj sportow ,
harcersk , pisa w swoim wydawnictwie o problemach z ni zwi zanych:
„Trudno ci, jakie staj na przeszkodzie w tegorocznej [1941 – przyp. aut. aut.]
akcji letniej s ogromne. Nie da si ich porówna z latem poprzednim. Brak
pieni dzy, brak sprz tu, brak ksi ek, trudno ci z przejazdami i wy ywieniem.
A tymczasem potrzeby s ogromne, bo nasze o rodki nie maj przodowników
sportowych, nie maj dru ynowych harcerskich ani kadry dla innych organizacji”89.
Mimo nieustaj cych wielorakich trudno ci, dru yny harcerskie realizowa y dzia alno
dostosowan do panuj cych warunków. Szczególn rol
spe nia y obozy i kolonie harcerskie, organizowane corocznie przez ca y okres
okupacji, chocia ze znacznie mniejszym udzia em m odzie y w porównaniu do
okresu przedwojennego. W listopadzie 1942 r. odby a si w Beaulieu odprawa
dru ynowych hufca St. Étienne. Rol informacyjn i szkoleniow spe nia
„Biuletyn M odzie y Polskiej i jej Przodowników”, wydawany przez ZPwF
i rozsy any do podleg ych ogniw.
Nadzór kierowniczy nad harcerstwem w strefie wolnej pe ni , wobec
rozproszenia zarz du g ównego, tylko hm. Wac aw ledziewski. Pomagali mu
spo ecznie Maria i Henryk Kapiszewscy. Tu przed agresj Niemiec na Francj ,
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Henryk Kapiszewski zg osi si ochotniczo do Wojska Polskiego, otrzymuj c
przydzia do tworz cej si 4 Dywizji Piechoty w Parthenay. Od pocz tku maja
1940 r., odk d przebra si w mundur wojskowy nie mia kontaktu z harcerstwem. Po kl sce Francji nie wyjecha do Wielkiej Brytanii, lecz wraz z on
Mari przedosta si do Tuluzy w strefie nieokupowanej. Otrzyma tam prac
w PCK, polegaj
na organizowaniu schronisk dla polskich uchod ców wojennych90. Harcerki i harcerze, których spotyka , zacz li kontaktowa si ze znajducym si poza Tuluz , ale jeszcze na terenie strefy wolnej, hm. Jerzym Jankowskim z by ego NKW ZHP w Pary u. Kiedy dosz o do ich spotkania, dowiedzia
si od niego, e wyje aj c z rz dem RP do Londynu prof. S. Kot, powierzy
Jankowskiemu obowi zek kierowania harcerzami polskimi we Francji jako ich
komendant. W zwi zku z tym mi dzy Jankowskim a ledziewskim dochodzi o
do nieporozumie , mimo ustalonych zasad wspó dzia ania. Do pomocy
ledziewskiemu w czyli si ks. Eugeniusz Hlibowicki oraz mianowany
15 czerwca 1942 r. komendantem dru yn harcerzy Bohdan Kapella, a tak e Zofia
Jeziora ska i Maria Mro kiewiczowa-Rawska91. Natomiast Kapiszewski dzia alno ci w harcerstwie nie podejmowa , skupiaj c si wy cznie na swych obowi zkach zawodowych. Jedynie podczas urlopów odwiedzi kilka obozów harcerskich polonijnych i francuskich obozów skautowych. W listopadzie 1942 r. wraz
z on przedosta si przez Portugali do Wielkiej Brytanii.
W 1942 r. uaktywni y si dru yna
ska w Rosières oraz dru yny
ska i m ska w Montluçon. W kwietniu tego roku harcerze z La Ricamarie
obchodzili dziesi ciolecie istnienia swojej dru yny. Z tej okazji przygotowali
program artystyczny, wyst puj c podczas uroczysto ci z w asnym sztandarem.
Jeden z kilku obozów harcerskich , jakie odby y si w miesi cach letnich 1942 r.,
prowadzi a hm. Maria Kapiszewska, maj c do pomocy studentk Halin Czaki92.
Uczestniczkami jego by y dziewcz ta w wieku od 16 do 20 lat. Program obozu
by zró nicowany, ale ukierunkowany g ównie na szkolenie sanitarne. Niemal
wszystkie uczestniczki uzyska y wy sze stopnie harcerskie. Pomocy w organizacji obozów harcerskich m skich udziela o TOPF. Starszych harcerzy wysy o
ono do obozów organizowanych przez skautów francuskich93.
Obozy harcerskie
skie i m skie zorganizowano tak e w miesi cach
letnich 1943 r. W ramach szkolenia specjalistycznego na obozie harcerek zosta y
przeprowadzone kursy na dru ynowych, zast powych i wodzów gromad zuchowych. W Lebrun odby a si kolonia dla zuchów. Piecz kierownicz nad obozami sprawowa y A. Gilowska, H. Czaki, M. Bajowa i A. Kapella. Po ich zako czeniu nast pi o pewne o ywienie dzia alno ci harcerskiej. W ko cu 1943 r. hm.
Wac aw ledziewski wyjecha do Wielkiej Brytanii. Komend G ówn ZHPwF
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przej od niego hm. K. Skorupski. W jej sk ad ponadto wchodzili phm. Aneta
Kapella jako komendantka harcerek i phm. Bohdan Kapella jako komendant
harcerzy94.
Niemal od pocz tku okupacji Francji przez wojska niemieckie, polscy
imigranci oraz uchod cy wojenni w czyli si do francuskiego ruchu oporu.
Wst powali do oddzia ów partyzanckich francuskich, a tak e tworzyli w asne
zakonspirowane organizacje, znajduj ce si pod wp ywem dwóch politycznych
orientacji. Pierwsz z nich reprezentowa a Polska Organizacja Walki o Niepodleg
we Francji i Belgii (POWN), która powsta a z inspiracji rz du RP na
uchod stwie w Londynie i jemu podlegaj ca. Do drugiej grupy, zwi zanej
z ruchem komunistycznym, nale y polonijne organizacje o orientacji radykalnie lewicowej95. Wed ug ustale T. Paneckiego, rekrutacj cz onków do POWN
prowadzono g ównie w ród robotników oraz harcerstwa, Zwi zku Strzeleckiego
i innych polonijnych stowarzysze o orientacji narodowo-katolickiej96. W latach
1943–1944 kierownicz funkcj w poszczególnych okr gach POWN pe nili
F. Grzona, T. Wolski i W. Ostojak ze Zwi zku Soko ów Polskich we Francji,
Belgii i Holandii, oraz J. Nied wiecka i S. Kr kowska z ZHPwF. Polonijni
harcerze udzielali pomocy
nierzom francuskim i polskim w ucieczce
z obozów jenieckich. Oko o tysi ca osób zagro onych aresztowaniem przeprowadzili do strefy nieokupowanej. W ruchu oporu dzia o aktywnie oko o 860
harcerek i harcerzy. Ponad 600 harcerzy przesz o szkolenie samaryta skie
a ponad 500 s
o w oddzia ach informacyjno-kurierskich.
Na terenie Pó nocnej Francji dzia alno harcerska zesz a do podziemia.
Polscy harcerze pomagali je com wojennym, ukrywali spadochroniarzy, prowadzili akcj wywiadowcz , zdobywali bro . W s bie dla Francji i Polski zgin o
oko o stu harcerek i harcerzy, a oko o 250 dosta o si do obozów jenieckich
i koncentracyjnych. Wed ug oceny M. Zgórniaka, w podziemnym ruchu oporu
wzi o udzia ponad 40 tys. Polaków, to jest oko o dziesi ciu procent cznej
liczby zbiorowo ci polonijnych we Francji. Straty w walce by y znaczne,
poch on y oko o pi ciu tysi cy ofiar miertelnych97. W okresie walk o wyzwolenie Francji, a wi c w miesi cach od czerwca do pa dziernika 1944 r., dzia alno organizacji m odzie owych, sportowych i harcerskich zosta a zawieszona.
Wznowiono j pod koniec tego roku, kiedy Francja by a ju wolna.
Do wybuchu drugiej wojny wiatowej harcerstwo w Belgii rozwija o si
pomy lnie. W sierpniu 1939 r. oby si ostatni obóz harcerski w warunkach
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pokoju, w miejscowo ci Vielsam, z udzia em oko o 130 dziewcz t i ch opców.
Zdradzieck napa Niemców na Polsk , a 17 wrze nia tak e armii sowieckiej,
harcerstwo w Belgii prze ywa o jako tragedi narodow . Tote kiedy od pa dziernika 1939 r. zacz a si tworzy na terenie Francji Armia Polska, m odzie
harcerska z Belgii zg asza a si ochotniczo do jej szeregów98. Przyk ad da
wieloletni komendant harcerzy hm. Zygmunt Trzaska, który przyby do punktu
werbunkowego we Francji wraz z grup harcerzy na samym pocz tku organizacji
wojska. W zwi zku z jego absencj , komend nad pozosta ymi w Belgii harcerzami, przewa nie w wieku przedpoborowym, obj hm. E. Pomorski. Dzia alno dru yn zosta a dostosowana do nowych warunków. Harcerki i harcerze
zbierali pieni dze na wojsko, odzie dla
nierzy, przygotowywali dla nich
paczki wi teczne. Ze swoimi znajomymi s
cymi w wojsku utrzymywali
kontakt korespondencyjny. W maju 1940 r. Niemcy dokonali inwazji na Belgi
i rozpocz si kilkuletni okres okupacji kraju. Utworzona we Francji z inicjatywy rz du RP na uchod stwie POWN rozszerzy a swoj struktur na teraz Belgii,
buduj c j g ównie na bazie harcerstwa. Hufce przekszta cono w jej podokr gi,
dru yny w placówki, a zast py w sekcje. W latach 1942–1943 dowódcami
podokr gów byli wy cznie harcerze, a mianowicie podokr giem Liège dowodzi
hm. E. Pomorski, podokr gu w Mons E. Malinowski, w Charleroi phm.
F. Wittholz i w Limburgii J. Fabia czyk99. Stan ten uleg zmianie dopiero
w 1944 r., kiedy na skutek znacznego rozwoju organizacji, niektóre funkcje
przesz y w r ce osób spoza harcerstwa. Jednak do ko ca okupacji sze sekcji
w strukturze POWN w Belgii sk ada o si wy cznie z cz onków harcerstwa,
zw aszcza w okr gu Liège. Znaczny udzia w podziemnym ruchu oporu by te
dzie em harcerek. Funkcj szefa czniczek i szefem prasowym, wydaj c gazetk
zatytu owan „Marsz” w sztabie POWN pe ni a hm. Jadwiga Pomorska. Funkcj
czniczki okr gowej pe ni a phm. Józefa Karasi ska 100. czniczkami lokalnymi
by y dru ynowe Janina Strycharska i Maria Grunthalowa-Jastrz bska. Do
obowi zków czniczek nale o przewo enie rozkazów, wydawnictw konspiracyjnych, raportów nadawczych i pods uchowych, broni i materia ów wybuchowych.
Mimo warunków wojennych, w okresie od 22 lipca do 20 sierpnia
1942 r. uda o si zorganizowa obóz w Calais we Francji z udzia em harcerek
polonijnych z tego kraju oraz Belgii101. Natomiast w 1943 r. zorganizowano
z udzia em harcerek m odszych wiekiem kursy ratownictwa. W okresie okupacji
niektóre dru yny prowadzi y w miar regularne zbiórki. Po oswobodzeniu Belgii
hm. E. Pomorski przyst pi niezw ocznie do reaktywowania dru yn harcerskich.
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Na terenie Holandii wybitnym dzia aczem i organizatorem harcerskim
w latach 1933–1940 by druh M. Wo owczyk. Po zaj ciu kraju przez okupacyjne
wojska niemieckie, dzia alno
dru yn harcerskich istniej cych do wojny
w Amsterdamie i Limburgii zosta a ograniczona. Mimo trudnych a nawet
niebezpiecznych warunków ycia, w czerwcu 1942 r. dwóch harcerzy Rudolf
Grzesik i Jan Nikerek zorganizowali w Waubach na terenie Limburgii nowy
zast p harcerski, odbywaj cy w miar regularnie cotygodniowe zbiórki 102.
Poprzez Belgi dotar a do Holandii POWN, która rekrutowa a cz onków zw aszcza spo ród harcerstwa, klubów sportowych, Zwi zku Strzeleckiego. W okresie
od wrze nia 1944 r. do maja 1945 r., na skutek dzia
wojennych w Holandii,
dzia alno harcerska zosta a zawieszona.
Kiedy wybuch a druga wojna wiatowa, harcerstwo w Danii by o dobrze
zorganizowane, prowadz c dzia alno w oparciu o polskie szko y, w których
kadra nauczycielska popiera a prac dru yn. W tym okresie do harcerstwa
nale o oko o 40 harcerek i oko o 100 harcerzy, nad którymi komend sprawowa hm. Pawe Wawrzyczny103. Po zaj ciu Danii przez wojska Trzeciej Rzeszy
na pocz tku maja 1940 r., dzia alno os ab a, ale nie zanik a ca kowicie.
Pomogli go utrzyma nauczyciele, zaanga owani tak e w prac harcersk . Nadal
dzia y dru yny w Nakskov, Nykøbing Falster, Maribo, Haderslev, Kopenhadze,
Aalborg i Pinstrup. Do 1943 r. ró ne formy pracy harcerskiej prowadzi phm.
Adam Sokólski. Zagro ony aresztowaniem, ratowa si ucieczk do Szwecji.
W kwietniu 1940 r. harcerstwo w Nakskov zorganizowa o wieczernic , na któr
zaprosi o skautów czterech dru yn du skich. W 1942 r. nauczyciel hm.
W. God owski powo do ycia Ko o Przyjació Harcerstwa i wydawa konspiracyjny miesi cznik „Biuletyn Zwi zku Harcerstwa Polskiego w Danii”
w nak adzie 50 egzemplarzy. W katach 1942 i 1943 harcerze uczestniczyli
w zlotach m odzie y, harcerki wyst pi y w nich w strojach organizacyjnych
z polskimi emblematami104. Du a liczba m odzie y harcerskiej wraz z hm.
Sokólskim podj a dzia alno w polskiej konspiracyjnej organizacji dywersyjnej
„Felicja”105. Przej ciowo upada y dru yny w Maribo i Nakskov, tak e w Aalborg. Z przerwami funkcjonowa a tak e polska szko a Nakskov. Na akcj
sabota y, inicjowan przez du ski ruch oporu, wzmog y si w odwecie niemieckie represje. Z siedmiu szkó polskich dzia a nadal tylko jedna w Nykøbing F.,
Dom Polski w tym mie cie utrzymywa si dzi ki dochodowym imprezom
organizowanym przez harcerzy. W tym czasie dzia acze harcerscy powo ali Ko o
Przyjació Harcerstwa Polskiego (KPH), które zacz o wspiera Zwi zek
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Polaków w Danii106. Dzia alno sw KPH rozpocz o od zorganizowania
wieczorków towarzyskich, zacz to tak e wydawa miesi cznik o tre ci organizacyjnej. Wkrótce KPH powsta y w Hadersler, Maribo, Nykøbing F., Nakskov
i Kopenhadze, skupiaj c cznie oko o 150 osób. W 1944 r. wznowi a dzia alno
dru yna harcerska w szkole polskiej w Nakskov, wi ksz aktywno zacz a
przejawia dru yna w Haderslev. Dru yny harcerskie w Haderslev, Nykøbing F.
i Kopenhadze przesy y paczki ywno ciowe dla je ców polskich znajduj cych
si w obozach na terenie Niemiec. W latach okupacji (1940–1945) przeprowadzono w Danii tylko jeden obóz harcerski pod namiotami. Jego uczestnikami byli
dru ynowi i zast powi, kieruj cy harcerstwem ju istniej cym jak te przygotowuj cym si do za enia kolejnych jednostek.
Kl ska Francji w czerwcu 1940 r. powa nie zmieni a sytuacj polityczn
Polski i jej najwy szych w adz na uchod stwie, oddali a dat pokonania Niemiec.
Prezydent i rz d RP po ewakuacji do Wielkiej Brytanii kontynuowali nieprzerwanie swoj misj od lipca tego roku z Londynu. Zaprzepaszczone zosta y
tworzone z tak wielkim trudem jednostki Wojska Polskiego we Francji.
W ewakuacji drog morsk w dniach 23–25 czerwca 1940 r. przerzucono
z Francji do Wielkiej Brytanii zaledwie 19451 oficerów i szeregowych. Wraz
z wojskiem przyby o do Wielkiej Brytanii oko o trzech tysi cy osób cywilnych,
urz dników pa stwowych, polityków, rodzin
nierzy107. Mimo olbrzymich
strat, szacowanych na 50 tys. osób, poniesionych w wyniku upadku Francji
i wymuszonej kolejnej ewakuacji do kraju sojuszniczego, Polska zachowa a
ci
istnienia i nadal pozostawa a partnerem w koalicji pa stw walcz cych
z Niemcami. Uratowa a si SBSK, która w ko cu czerwca 1940 r. przesz a
z Syrii spod zwierzchnictwa Francji do Palestyny b cej pod protektoratem
Wielkiej Brytanii. W adze brytyjskie odda y na jej potrzeby obóz wojskowy
w Latrun, jesieni SBSK otrzyma a angielskie uzbrojenie. Stacj zborn przeniesiono z Libanu do Hajfy, uruchomiono o rodek zapasowy, polski szpital,
a w Jerozolimie i Tel Awiwie komendy placu 108.
W czerwcu 1940 r. W ochy przerwa y neutralno , uczestnicz c w okupacji cz ci ziem po udniowej Francji. Armia ZSRR wkroczy y na Litw , do
otwy i Estonii, zagarn a rumu sk Bukowin i Besarabi . Za egnane zosta o
niebezpiecze stwo niemieckiej inwazji na Wyspy Brytyjskie, dzi ki wygranej
przez ni bitwy powietrznej z udzia em lotników polskich. W listopadzie 1940 r.
gry i Rumunia zacie ni y wojskowy sojusz z Niemcami. Polscy uchod cy
kierowali si teraz do Palestyny lub Algieru przez Jugos awi , Grecj , Cypr
i Turcj . Polskie w adze rezyduj ce na uchod stwie w Londynie utraci y kontrol
nad skupiskami polskimi w krajach s siaduj cych z Polsk (W gry, Rumunia),
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utrudniony zosta kontakt z pó milionow emigracj polsk we Francji, której
przedstawiciele w czyli si do konspiracyjnego ruchu oporu.
Zmiany organizacyjne i strukturalne przeszed tak e o rodek koordynucy dzia alno harcersk poza granicami Polski. Spe niaj cy t rol od pa dziernika 1939 r. NKW ZHP w Pary u nie zosta formalnie rozwi zany, lecz po
prostu zaprzesta dzia alno ci na skutek niemieckiej agresji i kl ski Francji. Jego
sk ad uleg zdekompletowaniu. W ostatnich dniach maja 1940 r., po wcze niejszym ochotniczym zg oszeniu si do Wojska Polskiego, hm. H. Kapiszewski
otrzyma rozkaz udania si do Parthenay (tam si organizowa a 4 Dywizja
Piechoty). Jak pisa we wspomnieniach, z t dat urwa a si nie tylko jego
dzia alno harcerska, ale nawet prywatne kontakty z harcerstwem109. Tym
bardziej, e wraz z on Mari wyjecha z Francji do Wielkiej Brytanii dopiero
w listopadzie 1942 r. Niezdecydowany do ko ca hm. Trylski co do formalnego
wst pienia do NKW ZHP pozosta w Budapeszcie, Józef Brzezi ski do czy do
SBSK stacjonuj cej w Egipcie. We Francji pod okupacj pozosta hm. Jerzy
Jankowski, próbuj c w okresie pó niejszym w czy si do kierowania harcerstwem w konspiracji.
Do Wielkiej Brytanii przybyli gen. J. Zaj c, hm. A. Dr gowski i dr M.
Gra ski. Wiceprzewodnicz cy ZHP gen. Zaj c kontynuowa s
wojskow
na wysokich stanowiskach dowódczych, która uniemo liwia a mu dzia alno
w harcerstwie. W dniu 25 czerwca 1940 r. dotar do Wielkiej Brytanii na
pok adzie M/S „Batory” dr Gra ski. Rozpozna go i nawi za z nim kontakt
wspó pasa er podró y hm. W adys aw Wenzel, który po zdaniu obowi zków
sekretarza Przedstawicielstwa ZHP na W grzech pod
do Wojska Polskiego
we Francji, ale przyby po jej upadku. Podczas krótkiej morskiej podró y,
a nast pnie od lipca 1940 r. w obozie wojskowym w Castlemains w pobli u
Glasgow w Szkocji, kontynuowali rozmowy na temat rozpocz cia dzia alno ci
harcerskiej w jednostkach WP w Wielkiej Brytanii110. Rz d RP na uchod stwie
zes w pa dzierniku 1940 r. Gra skiego, nie przestaj c go dyskryminowa ,
do miejsca odosobnienia na wyspie Bute w pobli u Szkocji. Kierowano tam
oficerów i osoby cywilne, których gen. Sikorski i jego wspó pracownicy uznali
za przeciwników politycznych111. Na terenie Wielkiej Brytanii rz d nadal
zmierza do rozci gni cia nad harcerstwem zarz du komisarycznego i ostatecznego odsuni cia od niego M. Gra skiego. Minister S. Kot, w zwi zku
z oporem rodowiska harcerskiego i instruktorów przebywaj cych na obczy nie
przeciwko ingerencji w adz w sprawy wewn trzne harcerstwa i solidarno ci ich
z Gra skim, jako przewodnicz cym ZHP, wys
do kraju emisariusza
109
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w osobie przedwojennego harcerza Kazimierza Ko niewskiego. Zleci mu
„uregulowanie sprawy kierownictwa ZHP w ten sposób, aby konspiracyjne
harcerstwo w kraju wypowiedzia o si przeciw Micha owi Gra skiemu” 112,
czego nie zdo za atwi , poniewa zosta aresztowany na W grzech.
Po przybyciu do Wielkiej Brytanii, dr M. Gra ski wystosowa list do
prezydenta RP W adys awa Raczkiewicza z pro
o pomoc w sprawach
harcerskich. Wspomnia o yczliwo ci, jakiej do wiadczy od prezydenta po
przyje dzie na pocz tku pa dziernika 1939 r. do Pary a. Prezydent Raczkiewicz
zleci wówczas rz dowi za po rednictwem ministra Stanis awa Stro skiego, aby
Gra skiego traktowa jako wojewod
skiego i przewodnicz cego ZHP.
W li cie do Raczkiewicza obszernie uzasadni niezb dno zachowania statutowego kierownictwa nad harcerstwem, które on reprezentowa , wykazuj c
zarazem szkodliwo dzia
ministra S. Kota, d cego do odsuni cia go
z pe nionej funkcji i narzucenia zwi zkowi zarz du przymusowego. Pisa m.in.:
„znowu [od lipca w Londynie – przyp. aut. aut.] p. min. Kot uruchamia akcj
tworzenia jakiego cia a kierowniczego i to z gen. Hallerem na czele. /…/ Gen.
Haller b cy cz onkiem Rz du [jako minister bez teki, a nast pnie kierownik
Urz du O wiaty i Spraw Szkolnych – przyp. aut. aut.] ma by mianowany
kierownikiem harcerstwa wtedy, kiedy jego statutowy przewodnicz cy jest na
miejscu /…/ Prób t uwa am za szkodliw dla sprawy polskiej. Do kierowania
sprawami harcerstwa wystarczy powo any przeze mnie do ycia jakikolwiek
organ wykonawczy z ony z instruktorów i instruktorek harcerskich, a czerpi cy swoj si z faktu, e jest organem prawnie wybranego przewodnicz cego /…/
Walczy em zawsze o spo eczny charakter organizacji harcerskiej /…/ I dlatego
prosz Pana Prezydenta, by utrzyma znaczenie swojego zalecenia z pa dziernika
1939 r. o tym, by mnie traktowano jako przewodnicz cego Zwi zku. Nie mo na
na odcinku m odzie owym prowadzi rozgrywek politycznych, zw aszcza
w obliczu prze ywanej tragedii”113. Jednak do interwencji prezydenta nie dosz o,
który w tym czasie zaanga owa si w zmian osoby Prezesa Rady Ministrów,
w zwi zku z oskar eniem gen. Sikorskiego o utrat Wojska Polskiego we
Francji114. Pod naciskiem wojskowych, prezydent musia od swej decyzji
odst pi .
W okresie od sierpnia do grudnia 1940 r. gen. J. Haller odby , z upowa nienia ministra S. Kota, szereg konferencji i rozmów z instruktorami harcerskimi,
poszukuj c w ród nich kandydatów do zarz du komisarycznego. Poniewa nie
uda o mu si uzyska od adnego z nich zgody, wi c minister Kot w dniu
10 grudnia 1940 r. wezwa do Londynu wybranych instruktorów harcerskich
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z jednostek Wojska Polskiego w Szkocji. Byli w ród nich hm. Ludwik Bar
(w przesz ci wspó pracownik Dzia u Zagranicznego NZHP oraz NKW ZHP
w Pary u), Przemys aw Kwiatkowski z Ambasady RP w Londynie, Edward
Muszalski z jednostki kadrowej, Kazimierz Ko niewski (przysz y niefortunny
emisariusz do Polski), z kompanii Strzelców 3 Batalionu i inni. Wed ug relacji
hm. L. Bara, minister Kot o wiadczy swoim go ciom, e ze wzgl dów politycznych nale y odsun Gra skiego i zmieni kierownictwo harcerstwa. Zaproponowa wej cie do zarz du komisarycznego wszystkim zebranym. Jednak
wi kszo z nich uzna a, i w czasie wojny nie nale y w trybie administracyjnym
usuwa naczelnych w adz ZHP i ustanawia nowych. Po wojnie Zjazd Walny
ZHP oceni ich postaw i dzia alno oraz wybierze nowe kierownictwo. Narzucanie z Londynu nowych w adz harcerstwu w kraju, wed ug opinii zebranych,
by oby wr cz niegodne. Zebranie zako czy o si wnioskiem o uzupe nienie
opinii przez wi ksz liczb instruktorów, pe ni cych s
wojskow w jednostkach l dowych, lotnictwie i Marynarce Wojennej, co minister Kot, chc c nie
chc c, zaakceptowa 115. W tym samym dniu, tj. 10 grudnia 1940 r. zarz dzi
przygotowanie nast pnej konferencji harcerskiej w poszerzonym gronie. Odby a
si ona 22 grudnia tego roku w Perth w Szkocji z udzia em 36 instruktorów
z ró nych jednostek wojskowych. Zebranych powita oficer reprezentuj cy gen.
Mariana Kukiela dowódcy I Korpusu Polskiego, o wiadczaj c, e zgodnie
z poleceniem ministra Kota przewodniczy naradzie b dzie hm. L. Bar. Zrelacjonowa on przebieg poprzedniej narady i otworzy dyskusj . Wed ug relacji
prowadz cego narad , obecni na niej wojskowi i przedstawiciele rz du RP nie
zabierali g osu, natomiast dzia acze harcerscy zgadzali si co do tego, i :
ocen Naczelnictwa ZHP dokona Zjazd Walny po wojnie w kraju i on
wy oni nowe kierownictwo,
na czas wojny nale y powo Komitet Harcerski celem wspó dzia ania z Biurem Skautów Brytyjskich, Biurem Mi dzynarodowym, koordynacji dzia alno ci kr gów harcerskich w jednostkach Polskich Si
Zbrojnych (PSZ), utrzymaniem kontaktu z harcerstwem polonijnym,
sprawowania opieki nad uchod czymi o rodkami harcerskimi na Bliskim Wschodzie, utrzymania kontaktu z w adzami polskimi w Londynie116.
W drugiej cz ci zebrania, gdy przyj to powy sze ustalenia, wybrano
19 instruktorów, w cznie z hm. Olg Ma kowsk jako kandydatów na cz onków
Tymczasowego Komitetu ZHP. Do ustalenia sk adu przysz ego gremium
kierowniczego poprzez dokooptowanie upowa niono, w porozumieniu z ministrem S. Kotem, hm. Olg Ma kowsk . Realizacja tej decyzji nast pi a podczas
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zebrania kilkunastu instruktorów, odbytego 24 grudnia 1940 r. w Castlemains.
Ukonstytuowa si wówczas Komitet Harcerski w Wielkiej Brytanii, w sk ad
którego weszli g ównie instruktorzy uczestnicz cy w poprzedniej konferencji
w Perth. Przewodnicz
Komitetu, za aprobat M. Gra skiego, zosta a hm.
Olga Ma kowska117, powszechnie szanowana, niezale na od w adz wojskowych
i cywilnych. Okaza o si to skutecznym manewrem taktycznym, os abiaj cym
dalsze zamiary ministra Kota wobec kierownictwa harcerstwa na uchod stwie.
Do Wielkiej Brytanii Olga Ma kowska przyby a we wrze niu 1939 r. Zaa i prowadzi a szko z internatem dla grupy kilkunastu polskich dzieci
w Castlemains ko o miasta Douglas w Szkocji. Wspó pracowa z ni hm. Antonii
Dr gowski z dawnego sk adu NKW ZHP w Pary u, z którym zorganizowa a
Ognisko Harcerskie. W latach 1941–1943 wydawa a czasopismo „List Okólny”.
Natomiast kierowane przez ni Ognisko Harcerskie zyska o niekwestionowany
autorytet, przyje ali do niego harcerze pe ni cy s
w 1 Korpusie Polskim
stacjonuj cym w Szkocji. W odró nieniu od Francji czy innych krajów europejskich, ze wzgl du na nieliczn brytyjsk Poloni , nie powsta a w ród niej
organizacja harcerska, która w latach wojny wspiera aby harcerstwo uchod cze.
Brak o rodka kieruj cego harcerstwem krytycznie oceniali harcerze, którzy wraz
z wojskiem zostali przerzuceni z Francji do Wielkiej Brytanii. W numerze
z 29 maja 1941 r. czasopisma „S owo i Czyn” wydawanego przez wojskow
I Dru yn Harcerzy, relacjonuj c przebieg zjazdu harcerzy i skautów szkockich
odbytego w dniach 19–20 kwietnia 1941 r. w Edynburgu napisano, i dla
przekazania Szkotom korzystnego obrazu Polski, harcerze polscy na uchod stwie
powinni mie wsparcie we w asnej organizacji. Od numeru z grudnia 1941 r.
„S owo i Czyn” po czy o si z „Listem Okólnym”, wydawanym w Castelemains.
Ognisko Harcerskie w Castelemains, przyjmuj c od 1941 r. nowe obowi zki jako Komitet Harcerski, co zyska o akceptacj s
cych w wojsku
harcerzy, zamierza o w krótkim czasie:
zorganizowa systematyczn wspó prac mi dzy skautingiem brytyjskim, skautingiem w krajach sprzymierzonych i harcerstwem,
atwi kontakty mi dzy cz onkami ZHP przebywaj cymi w Wielkiej
Brytanii,
nawi za
czno z polonijn m odzie harcersk w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Argentynie, Francji i innych krajach,
zorganizowa pomoc dla rodzin w Polsce harcerzy przebywaj cych
na uchod stwie oraz dla harcerzy przebywaj cych w obozach jenieckich118.
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Pocz wszy od wi t Bo ego Narodzenia w 1940 r., przez ca y 1941 r.
odby o si
cznie pi zjazdów harcerskich w Castlemains. Zjazd pierwszy,
trzydniowy, rozpocz a wspólna wigilijna wieczerza i piewanie kol d.
W drugim dniu uczestnicy wybrali si na miejscowy cmentarz, na którym by
grób polskiego
nierza. Po po udniu wzi li udzia w przyj ciu wydanym przez
adze miasta Douglas dla dzieci polskich ze szko y w Castlemains. Trzeciego
dnia odby a si gaw da i dyskusja wokó tematu „O polskich celach wojny
w zwi zku z celami wojny aliantów”, omówiono tak e sprawy organizacyjne.
Zjazd drugi odby si w dniach 22–23 lutego 1941 r., trzeci w dniach 12 i 13
kwietnia, czwarty 28–29 czerwca, pi ty 11–12 pa dziernika. Liczba uczestników
zjazdów waha a si od 25 do 50 osób, g ównie
nierzy s
cych w 1 KP w
Szkocji119. Omawiano bie ce sprawy organizacyjne, wyg aszane gaw dy
porusza y problemy dotycz ce Polski i jej przysz ci. „Cech charakterystyczn
Zjazdów w Ognisku – czytamy w „Li cie Okólnikowym” – jest ich braterska,
rodzinna atmosfera. Na czas Zjazdu rozst puj si ciany »Cisowego Dworku«
[tak Olga Ma kowska nazywa a o rodek – przyp. aut. aut.]. Dla wszystkich go ci
znajduje si pomieszczenie, wszystkich gromadzi wielki stó w jadalni. Wspólne
mieszkanie, wspólne siedzenie przy stole, wspólne spacery, kominki, obrady,
rozmowy, stwarzaj ow atmosfer , która sprawia, e z rado ci , licznie i cz sto
zje a si harcerska rodzina w Castlemains” 120. Zjazd szósty odby si w dniach
31 grudnia 1941 r. i 1 stycznia 1942 r. Uczestniczy o w nim 24 harcerzy, cztery
harcerki oraz dwóch skautów brytyjskich w charakterze go ci. W programie
spotkania hm. Romuald Kawalec z
raport o dzia alno ci dru yn harcerskich
w Palestynie, które zaw drowa y tam z Rumunii przez etap po redni na Cyprze.
W dniach od 24 czerwca do 6 lipca 1942 r. odby si w pobli u Oxfordu
pierwszy mi dzynarodowy obóz skautowy krajów sprzymierzonych. Uczestniczyli w nim skauci z Australii, Belgii, Czechos owacji, Francji, Holandii,
Wielkiej Brytanii. Ekip harcerzy polskich tworzy o o miu harcerzy s
cych
w si ach l dowych, czterech w lotnictwie i jeden harcerz z Londynu. Obóz by
nadzorowany przez Mi dzynarodowe Biuro Skautowe. Gaw dy i dyskusje
sprowadzi y si do jednego dominuj cego tematu, tj. odbudowy skautingu
w Europie po wojnie121.
Niew tpliwym osi gni ciem Komitetu Harcerskiego w Castlemains i Olgi Ma kowskiej by o doprowadzenie do skupienia sporej liczby harcerzy s
cych w Wojsku Polskim w Wielkiej Brytanii, dotarcie z informacjami i pras do
harcerzy w skupiskach polonijnych oraz uchod czych, zw aszcza na Bliskim
Wschodzie. W stosunku do nich spe nia on, dzi ki autorytetowi Ma kowskiej,
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którym cieszy a si ju przed wojn , wa
funkcj koordynacyjn i w du ym
stopniu nadrz dn 122.
Nowy etap wojny wiatowej rozpocz si 22 czerwca 1941 r. przez
agresj wojsk niemieckich na ZSRR, który sta si tym samym sojusznikiem
aliantów zachodnich. Pod wp ywem nowej sytuacji oraz z inspiracji polityków
brytyjskich, gen. W. Sikorski podpisa 30 lipca 1941 r. uk ad polsko-radziecki,
po mudnych negocjacjach z ambasadorem ZSRR w Londynie Iwanem Majskim.
Na jego podstawie, po og oszeniu przez radzieckie w adze tak zwanej amnestii
zacz to zwalnia Polaków z agrów i z zes ania. Rozpocz o si tworzenie Armii
Polskiej, nad któr obj dowództwo gen. W adys aw Anders. Ambasadorem RP
w Moskwie zosta z dniem 4 wrze nia 1941 r. profesor S. Kot. Zwolnione przez
niego stanowisko ministra spraw wewn trznych obj wicepremier S. Miko ajczyk. W ko cu marca 1942 r. rozpocz a si ewakuacja Armii Polskiej i osób
cywilnych drog morsk z ZSRR do Iranu. Wszystkie te wydarzenia o randze
mi dzynarodowej nie pozosta y bez wp ywu na dzia alno harcerstwa na
uchod stwie, które zyska o nowe impulsy.
Pismem z dnia 16 sierpnia 1942 r. hm. Olga Ma kowska i hm. Antoni
Dr gowski poinformowali Ministerstwo Spraw Wewn trznych rz du RP
w Londynie o zakresie dzia ania i sk adzie osobowym Komitetu Harcerskiego
w Castlemains. W odpowiedzi, MSW pismem z dnia 21 sierpnia tego roku
zaakceptowa o jego dzia alno i sk ad personalny jako Tymczasowego Komitetu
Harcerskiego (TKH)123. Oficjalne uznanie TKH przez rz d RP zako czy o
zwalczanie Gra skiego jako przewodnicz cego ZHP. Rz d doprowadzi do
odsuni cia na kilka lat Gra skiego od czynnego udzia u w dzia alno ci
harcerskiej, lecz nie zdo
doprowadzi do wprowadzenia w jego miejsce
zarz du komisarycznego. Dzi ki oporowi instruktorów przebywaj cych na
uchod stwie, demokratyczny charakter oraz pewna niezale no ZHP od w adz
pa stwowych zosta y zachowane.
Podczas posiedzenia Tymczasowego Komitetu Harcerskiego odbytego
16 stycznia 1943 r. zdecydowano o przeniesieniu jego siedziby z Castlemains do
Londynu oraz uchwalono wewn trzny regulamin. Wybrano te siedmioosobowe
prezydium, które ukonstytuowa o si 29 kwietnia 1943 r. W zwi zku z odkomenderowaniem z Wojska Polskiego hm. Kazimierza Sabbata, przedwojennego
dzia acza harcerskiego do MWRiOP na stanowisko inspektora do spraw m odzie y, obj on funkcj wiceprzewodnicz cego TKH i rozpocz sta e urz dowanie w Londynie. Pismem z dnia 18 czerwca 1943 r. MSW wyrazi o zgod na
zmian nazwy z Tymczasowego Komitetu Harcerskiego na Komitet Naczelny
ZHP na czas wojny, zwi kszaj c liczb jego cz onków do osiemnastu osób.
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Zaakceptowano równie nowy regulamin wewn trzny, uchwalony 20 czerwca
1943 r.124.
Komitet Naczelny ZHP na czas wojny prowadzi w zgodzie ze statutem
ZHP z 1936 r. dzia alno zmierzaj
do organizowania harcerstwa poza
granicami kraju, reprezentowa ZHP w kontaktach ze skautingiem mi dzynarodowym. Szczególnie kierowa si tymi paragrafami statutu, które okre la y
patrona ideowego w osobie Józefa Pi sudskiego, wychowawczy charakter ZHP,
udzia w przygotowaniu m odzie y do s by Polsce, etyk chrze cija sk , tekst
przyrzeczenia i prawa harcerskiego, kategorie cz onków zwi zku. Regulamin
nada przewodnicz cemu Komitetu Naczelnego prawo mianowania podharcmistrzów, harcmistrzów i dzia aczy harcerskich. W jego sk ad weszli instruktorzy
wybrani przez Zjazd odbyty 22 grudnia 1940 r. w Perth i dokooptowani
w terminie pó niejszym. Organem wykonawczym by o biuro harcerskie z
siedzib w Londynie. Przewodnicz cy ZHP dr Micha Gra ski, który powróci
ju z odosobnienia i okaza si przydatny dla rz du125, wyrazi zgod na dzia alno Komitetu Naczelnego ZHP na czas wojny126.
W marcu 1943 r. utworzony zosta w strukturze Komitetu Naczelnego
Dzia Zagraniczny, nad którym kierownictwo obj hm. H. Kapiszewski. Normalizacja stosunków z rz dem RP wp yn a pozytywnie na utrzymanie kontaktów
Komitetu Naczelnego z Mi dzynarodowym Biurem Skautowym. Dzia Zagraniczny w osobie Kapiszewskiego utrzymywa cz ste kontakty z p k. S. Wilsonem, dyrektorem Mi dzynarodowego Biura Skautowego. Omawiano przysz
skautingu i harcerstwa po wojnie, problem autonomii harcerstwa na obczy nie w
ramach skautingu w poszczególnych krajach. Jak wspomina Kapiszewski,
Wilson „poinformowa mnie, i uwa a mnie nadal za polskiego Komisarza
Mi dzynarodowego, i e z chwil mego przyjazdu do Wielkiej Brytanii wchodz
automatycznie w swe funkcje. Zosta em zaproszony do brania udzia u w stale
odbywaj cych si miesi cznych zebraniach Komisarzy Mi dzynarodowych,
wzgl dnie /…/ przedstawicieli tych organizacji skautowych, których pewna
liczba skautów przebywa a w Anglii. Zebrania te odbywa y si przez ca y czas
mego pobytu w Wielkiej Brytanii, to jest do maja 1945 r. Mia y one miejsce ju
to w lokalu Biura Mi dzynarodowego, ju to w G ównej Kwaterze Brytyjskiej –
bra o w nich udzia mi dzy 20 a 30 osób /…/ Tre ci ich by a wymiana pogl dów na tematy skautowe, informacje o yciu skautingu w poszczególnych
krajach”127.
Komitet Naczelny ZHP podj szeroko zakrojon akcj wydawnicz .
Przedrukowywano ksi ki harcerskie niezb dne do celów szkoleniowych
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w zast pach i dru ynach. Ukazywa y si one nak adem MWRiOP. Komitet
Naczelny wydawa broszury w formie powielonej, ksi ki skautowe przet umaczone na j zyk polski, druki harcerskie w j zyku angielskim i przesy je do
wszystkich skupisk harcerskich na uchod stwie. G ówn redaktork czasopisma
„Ognisko Harcerskie”, ukazuj cego si w latach 1943–1946 by a hm. Maria
Kapiszewska. W czerwcu 1943 r. Komitet Naczelny ZHP rozpocz wydawanie
„Wiadomo ci Urz dowych”128. Do ko ca wojny dzia alno wydawnicza zosta a
utrzymana, a nawet powi kszona o kolejne pozycje.
Subwencje otrzymywane przez Komitet Naczelny od rz du RP na
uchod stwie wzrasta y w latach 1943–1945 z powodu rozrostu szeregów
harcerstwa. Na wszystkich terenach przebywania polskich uchod ców organizowa si ruch harcerski. Dzi ki wsparciu dowództwa Armii Polskiej na rodkowym Wschodzie, w 1942 r. utworzony zosta autonomiczny w stosunku do
Naczelnego Komitetu ZHP w Londynie, ZHP na Wschodzie129, obejmuj c
opiek i wychowaniem m odzie polsk przetransportowan wraz z wojskiem
i ludno ci cywiln z Rosji do Iranu. Po ich czasowym pobycie w tym kraju,
MPiOS rz du RP w Londynie zorganizowa o transport m odzie y poza obszary
wojny, do Afryki, Indii, Palestyny, Libanu, Meksyku i Nowej Zelandii. Wsz dzie
tam, w ka dym z tych miejsc czasowego pobytu powstawa y dru yny i wi ksze
jednostki harcerskie.
Komitet Naczelny kierowa ca ym harcerstwem w Wielkiej Brytanii do
20 czerwca 1943 r. Zosta wówczas wydzielony Okr g ZHP w Wielkiej Brytanii.
Wed ug hm. J. Wittinga, oznacza o to, i „komendantka harcerek w Wielkiej
Brytanii hm. Helena Gra ska, kierowa a samodzieln dzia alno ci harcerek.
Dzia alno harcerzy by a w dalszym ci gu kierowana przez Naczelny Komitet”130.
Od miesi cy wiosennych 1943 r. ustali si podzia zada i funkcji
w Komitecie Naczelnym ZHP. Nominalnie kierownictwo sprawowa a hm.
O. Ma kowska, za atwiaj c g ównie wszystkie sprawy z
skim Skautowym
Biurem Mi dzynarodowym i
skimi organizacjami skautowymi. Sprawy
mi dzynarodowe ze skautingiem m skim, kontakty z harcerstwem polonijnym
i uchod czym pozostawa y w kompetencji H. Kapiszewskiego. Natomiast
nieformalnym kierownikiem Komitetu Naczelnego by wiceprzewodnicz cy hm.
Kazimierz Sabbat. Dzia przyja ni, którego zadanie polega o na wspó pracy ze
skautowymi organizacjami angielskimi na ni szych szczeblach prowadzi hm.
Franciszek muda. Dzia wydawniczy podlega hm. W adys awowi Wenzlowi,
za wyj tkiem redakcji „Ogniska Harcerskiego”, którym kierowa a nadal hm.
128
129
130

Akcja wydawnicza Naczelnego Komitetu, „Ognisko Harcerskie” (Londyn), pa dziernik 1943,
s. 20–21.
W. Kliszewicz, Zwi zek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie 1940–1948, Londyn 1992, s. 2–3
inn.
J. Witting, Komitet Naczelny…, op. cit., s. 208.

202

M. Kapiszewska. Harcerstwo na Bliskim Wschodzie, którym opiekowa y si
MSW, MWRiOP oraz MPiOS, podlega o Sabbatowi. W ocenie Kapiszewskiego
Naczelny Komitet przechodzi ró ne fazy rozwojowe, st d i jego sk ad ulega
zmianom. W ród najaktywniej w nim wspó pracuj cych Kapiszewski wymieni
Ludwika Bara, Wojciecha D ewskiego, Antoniego Dr gowskiego, ks. Konrada
Stolarka. W okresie pó niejszym doszli Helena Gra ska i Franciszek Bahyrycz131.
W 1943 r. Komitet Naczelny ZHP zebra si trzykrotnie, w styczniu,
czerwcu i pa dzierniku. Omówiono na tych naradach sprawy formalnoorganizacyjne, jak zasady regulaminu wewn trznego, dokooptowanie cz onków,
realizowane akcje, np. „szukanie przyjació ”, czy wyodr bnienie okr gu brytyjskiego ZHP. Dyskutowano tak e nad kwestiami przysz ciowymi, jak np.
zagadnienie odbudowy ideowej, organizacyjnej i gospodarczej harcerstwa po
wojnie, bud etu, planem dzia
na lata kolejne. W zebraniach Komitetu Naczelnego uczestniczy Antoni Wójcicki, oddelegowany z rz du RP na uchod stwie
do ZHP132.
W dniach 20–12 marca 1943 r. w Edynburgu odby si Zjazd Harcerstwa
Polskiego w Wielkiej Brytanii. Wype ni y go sprawozdania Komitetu Naczelnego z dzia alno ci na terenie Wielkiej Brytanii, dyskusja nad wynikaj cymi
z niego problemami oraz uchwalenie wniosków. Wa nym wydarzeniem by
udzia delegata rz du RP, który w swoim przemówieniu poinformowa uczestników zjazdu o dzia alno ci harcerstwa na Bliskim i rodkowym Wschodzie,
ród niemal dziesi ciotysi cznej rzeszy polskiej m odzie y, na podstawie
informacji przywiezionych z tego rejonu przez prof. S. Kota. W ko cowej cz ci
przemówienia o wiadczy , i rz d liczy na obj cie przez Komitet Naczelny ZHP
opieki nad t m odzie i wychowawcze oddzia ywanie zgodnie z harcerskimi
zasadami. Jak pisano w sprawozdaniu z omawianego zjazdu, „pe ne uznania
i zaufania do pracy harcerskiej s owa delegata Rz du wywo y bardzo ywy
odd wi k w gronie uczestników i wytworzy y doskona atmosfer , która
przetrwa a przez ca y czas obrad. Rozje ano si z poczuciem odpowiedzialnoci za prac , która przed nami stoi, ale ch tni si jej podj i zdecydowanie
wykona do ko ca – bo warto, bo w zrozumieniu i zaufaniu Rz du widzimy
istotny warunek powodzenia w pracy”133.
W po owie grudnia 1942 r. powsta o Ko o Przyjació Harcerstwa w Londynie. Uzyska o ono wpis do rejestru Ministerstwa Spraw Wewn trznych,
posiada o zezwolenie Ministra Obrony Narodowej na werbowanie cz onków
131
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ród
nierzy PSZ. Zarz dem KPH, który liczy dwana cie osób, kierowa
k T. Wasilewski jako przewodnicz cy. W ci gu 1943 r. zorganizowano szereg
zebra informacyjnych w wojsku, w Londynie otworzono „Dom Harcerski”.
W miesi cach wakacyjnych tego roku KPH zorganizowa o koloni m odzie oz udzia em oko o stu uczestników. Prowadzili j metod harcersk hm.
Helena Gra ska i por. hm. Wojciech D ewski. Dzia alno KPH, do którego
nale o 116 osób, by znaczn pomoc w pracy Komitetu Naczelnego ZHP na
czas wojny134.
W ko cu 1943 r. niewiadomy by jeszcze wynik zaci tych walk aliantów
zachodnich z udzia em PSZ i Armii Czerwonej, toczonych na frontach zachodnim i wschodnim. Podczas trójstronnej konferencji w Teheranie, odbytej na
prze omie listopada i grudnia tego roku, zapad y decyzje odno nie przysz ych
granic i kszta tu terytorialnego Polski. Na wschodzie granica mia a przebiega
wzd
tak zwanej linii Curzona, a na pó nocy i zachodzie zosta odpowiednio
przesuni ta przez w czenie do Polski cz ci Prus Wschodnich, Pomorza
Zachodniego i innych ziem a po Odr . Politycy brytyjscy wraz z W. Churchilem
na czele ukrywali przed rz dem polskim ustalenia podj te bez jego wiedzy.
Jednak swoj polityk wobec ZSRR, na którym spoczywa g ówny ci ar walk
z Niemcami, brytyjski premier opar na dotrzymaniu tehera skiego porozumienia. W zwi zku z przes dzonym biegiem zdarze mi dzynarodowych, w adze
polskie na uchod ctwie, pocz wszy od prze omu lat 1943/1944 coraz bardziej
oddala y si od politycznego realizmu135. Iluzje i z udzenia, w których tkwi rz d
polski nie os ab y po przekroczeniu przez Armi Czerwon w nocy z 3 na
4 stycznia 1944 r. przedwojennej granicy polsko-radzieckiej w okolicach Rokitna
na Wo yniu. Premier Wielkiej Brytanii nie ustawa w przekonywaniu polskich
polityków do konieczno ci pogodzenia si z rewizj traktatu ryskiego z 1921 r.,
przyj cia wizji powojennej Polski bez ziem wschodnich, ale ze znacznymi
przybytkami na Zachodzie, uzyskanymi kosztem pokonanych Niemiec136.
Informacje o rezultatach polityki Wielkiej Trójki wobec Polski i jej przysz ci, bez jej udzia u, przenika y do Polaków w kraju i na obczy nie, wywo uc polemiki i niepokój a nawet poczucie bezradno ci jako s abszego partnera.
Rozwojem mi dzynarodowej sytuacji politycznej, zw aszcza rozgrywacej si wokó Polski, przej si Komitet Naczelny ZHP na czas wojny,
uchwalaj c w dniu 26 lutego 1944 r. deklaracj , solidaryzuj
si z postaw
narodu oraz walk rz du RP o odzyskanie przez nasz kraj wolno ci w nieuszczuplonym kszta cie terytorialnym137. Rozwini cie zawartych w niej my li nast pi o
w kolejnym dokumencie wskazuj cym na jedno celów walki polskiej m odzie134
135
136
137

IPiMS, MWRiOP, sygn. A. 19-II/65.
E. Duraczy ski, Rz d polski…, op. cit., s. 269 inn.
Protoko y posiedze Rady Ministrów…, op. cit., Tom VI, lipiec 1943 – kwiecie 1944, Kraków
2003, s. 350 inn; E. Duraczy ski, Rz d polski…, op. cit., s. 304 i nn.
„Harcerstwo” (Londyn), stycze – luty 1944.

204

y yj cej w kraju i przebywaj cej na uchod stwie. Pisano w nim: „M odzie ,
która w Kraju pracuje i walczy, oraz ginie na posterunkach swej pracy i walki –
da od nas – Polaków rozsianych po ca ym wiecie, a zw aszcza od nas harcerzy
– a eby my ca ym swym yciem dawali wiadectwo tym idea om, dla których
ona pracuje, walczy i ginie. Kto pragnie duchowo zestroi si z nurtem ycia w
Kraju, musi wybra drog trudn . Drog s by, a wi c pracy dla Kraju i dla
drugich – nie dla siebie. Pracy dla przysz ci, a nie dla dora nego efektu. Pracy
ofiarnej, jak e cz sto bezimiennej, nie odp atnej bezpo rednio ani pieni dzmi,
ani zaszczytem”138.
W dniu 5 stycznia 1945 r. przedstawiciele Komitetu Naczelnego ZHP
zostali przyj ci przez premiera rz du RP Tomasza Arciszewskiego, któremu
wr czyli notatk informuj
o realizowanych zadaniach harcerstwa na obczy nie, o jego wspólnocie celów i wspó dzia aniu z harcerstwem w Polsce. Pisano
w niej, e harcerstwo jest przede wszystkim organizacj wychowawcz m odziey, w aktualnej sytuacji mi dzynarodowej g ówny swój wysi ek skupia na
otoczeniu opiek polskiej m odzie y uchod czej w obozach zorganizowanych
w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Przygotowuje si tak e do odbudowy dzia alno ci harcerskiej w Polsce po zako czeniu wojny. Utrzymuj c sta
czno ze
skautowymi zwi zkami w wielu krajach oraz z Mi dzynarodowym Biurem
Skautowym, Komitet Naczelny ZHP zrealizowa szerok akcj informacyjn
o Polsce w ród m odzie y skautowej139.
Na prze omie lat 1944/1945 Komitet Naczelny zajmowa si m. in. analisytuacji harcerstwa w Polsce, na podstawie materia ów przywiezionych do
Londynu przez emisariusza Celta oraz informacji otrzymanych przed powstaniem warszawskim bezpo rednio od Naczelnika Szarych Szeregów. Nie brakowa o pracy zwi zanej z dzia alno ci ZHP na Bliskim Wschodzie, która rozwijaa si coraz intensywniej. Pod koniec 1944 r. uwolniona zosta a ju Francja, a na
wiosn 1945 r. Belgia, gdzie harcerstwo polonijne wysz o z okresu konspiracyjnego i wymaga o wsparcia. Dociera y do cz onków Komitetu Naczelnego ju
pewne informacje o losie harcerzy, uczestników powstania warszawskiego,
których wiosn 1945 r. uwolni y z obozów jenieckich wojska alianckie 140.
W dniach 17–18 kwietnia 1945 r. w obozie skautów brytyjskich
w Duddingston pod Edynburgiem odby si zjazd harcerek i harcerzy na uchod stwie w Wielkiej Brytanii z udzia em oko o czterystu uczestników, by tak e
przedstawiciel harcerstwa polonijnego we Francji. W pierwszym dniu najwa niejszym punktem programu by a gaw da przewodnicz cego ZHP dr. M.
Gra skiego. Jej tre dotyczy a zada harcerstwa na tle aktualnej sytuacji
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mi dzynarodowej. Mówca omówi dzia alno niepodleg ciow harcerstwa
w okresie jego trzydziestopi cioletniej historii. By o ono zawsze zaanga owane
w rozwi zywanie wa nych spraw dla pa stwa i narodu. Wojna z Niemcami
zbli a si do ko ca, ale nadal nie by a rozstrzygni ta walka o wolno Polski.
Przewodnicz cy ZHP nawi za do najwa niejszych bie cych wydarze , to jest
decyzji dotycz cych Polski podj tych przez przywódców trzech wielkich
mocarstw w lutym 1945 r. w Ja cie. Przypomnia reakcj na nie rz du RP, który
w nocie z 13 lutego zdecydowanie je odrzuci , o wiadczaj c e „decyzje Konferencji Trzech dotycz ce Polski nie mog by uznane przez Rz d Polski i nie
mog obowi zywa Narodu Polskiego”141. Przewodnicz cy ZHP skrytykowa
stanowisko niektórych polityków (np. S. Miko ajczyka), próbuj cych w imi tak
zwanego realizmu politycznego podzieli polsk opini publiczn , doradzaj c
pogodzenie si z decyzjami krymskimi. Przestrzega , e narzucenie pozakonstytucyjnego rz du grozi nowym rozbiorem Polski i pozbawieniem jej niepodleg oci. Mówi dalej: „Na naszych oczach niejako toczy si ostatni etap o polskie cele
wojny. Harcerstwo musi mie w tej walce wyra nie okre lone stanowisko /…/,
nasze miejsce jest tylko w czo owych szeregach Polski, walcz cej o ca
terytorium, wolno i niepodleg
naszego pa stwa /…/ Obrona tego stanowiska a do zwyci skiego ko ca jest jednym z najdonio lejszych zada harcerstwa
w aktualnej rzeczywisto ci”142.
W drugim dniu zjazdu wiceprzewodnicz cy Komitetu Naczelnego ZHP
hm. Kazimierz Sabbat wyg osi obszerne sprawozdanie z dzia alno ci a tak e
nakre li zadania przysz ciowe. Skupi si zw aszcza na omówieniu: 1) udzia u
harcerstwa w walce o wolno Polski, 2) udzia u w procesie wychowania
odzie y polonijnej i uchod czej, 3) akcji zjednywania Polsce przyjació przez
kontakty ze skautingiem w wielu krajach wiata, 4) przygotowaniach do odbudowy harcerstwa po zako czeniu wojny. Wed ug Sabbata, harcerstwo polskie
poza granicami kraju liczy o w 1945 r. oko o 30 tys. harcerek i harcerzy, w tej
liczbie oko o pi tysi cy osób doros ych143. Dzia alno jego koordynowa przez
lata wojny organ spo eczny sk adaj cy si z instruktorów, w ostatnim okresie
Komitet Naczelny ZHP z siedzib w Londynie. Stara si on nawi za i utrzyma
czno z harcerstwem w okupowanym kraju, co zosta o przerwane po wybuchu
powstania warszawskiego, a nast pnie przez zaj cie ca ego polskiego terytorium
przez Armi Czerwon . Komitetowi Naczelnemu podlega y tak zwane jednostki
terytorialne, dzia aj ce autonomicznie na okre lonym terenie, a mianowicie:
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1. Okr g Brytyjski ZHP, obejmuj cy harcerki i harcerzy w Wielkiej Brytanii, licz cy oko o 2,5 tys. cz onków, g ównie osoby doros e. Sk ada si
z dwóch Chor gwi – lotniczej harcerzy i wojskowej harcerzy oraz trzech
hufców, a mianowicie:
Hufca Morskiego, sk adaj cego si z harcerzy s
cych w Marynarce Wojennej,
Hufca Samodzielnego I Dywizji Pancernej (dowodzonej przez
gen. Stanis awa Maczka, uczestnicz cej w wyzwoleniu Europy
Zachodniej, licz cy oko o 300 harcerzy),
Hufca m odzie y harcerskiej obejmuj cy trzy dru yny m odzie owe, którymi opiekowa a si Komenda Wojskowej Chogwi Harcerzy.
2. Zwi zek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie – skupia polsk m odzie
uchod cz w osiedlach zorganizowanych w Afryce, Azji i Nowej Zelandii, w liczbie oko o 15 tys. dziewcz t i ch opców. Dzieli si na Chor gwie i Hufce Samodzielne ( cznie istnia o pi Chor gwi i dwa Hufce):
Chor giew Wschodnio-Afryka ska,
Chor giew Rodezyjska,
Chor giew Junacka,
Chor giew Ira ska,
Chor giew Indyjska,
Hufiec Nowozelandzki,
Hufiec Meksyka ski.
Dzia alno ci ZHP na Wschodzie kierowa a Rada ZHP, która wy oni a
komendanta ZHP na Wschodzie, spe niaj cego rol wykonawcz .
3. Harcerstwo w zbiorowo ciach polonijnych, istniej ce od lat mi dzywojennych. W ko cu 1944 r. wznowi o ono dzia alno we Francji i w Belgii w pe nym zakresie, po uwolnieniu tych krajów spod okupacji niemieckiej144.
Uczestnicy zjazdu dyskutowali nad problemami przedstawionymi w gadzie przewodnicz cego ZHP M. Gra skiego oraz nad sprawozdaniem
wyg oszonym przez wiceprzewodnicz cego Komitetu Naczelnego ZHP na czas
wojny hm. K. Sabbata, wyra aj c zgodno pogl dów z zasadniczych kwestiach.
Na zako czenie zjazdu, który przygotowa a od strony organizacyjnej Chor giew
Wojskowa Harcerzy, jego uczestnicy uchwalili polityczn rezolucj , wyra aj
ich stanowisko – w imieniu ogó u harcerzy na obczy nie – wobec sytuacji Polski
w okresie zbli aj cej si do ko ca drugiej wojny wiatowej. Przypomniano
w niej, i spo ród narodów walcz cych o wolno , naród polski wykaza nieomny hart i po wi cenie oraz poniós od pocz tku wojny najwi ksze ofiary.
144
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„Dlatego sprawa polska – wed ug autorów rezolucji – sta a si jakby miernikiem
ca ej ideowej strony wojny i pokoju. Tymczasem teraz w nie, po blisko sze ciu
latach krwawych zmaga i w przededniu nadchodz cego zwyci stwa Sprzymierzonych podj te zosta y próby dokonania nowego rozbioru Polski i narzucenia
nam nowego, pozakonstytucyjnego rz du. Urzeczywistnienie tych planów
by oby nie tylko powtórzeniem zbrodni rozbiorów i pozbawieniem Polski
rzeczywistej wolno ci i niepodleg ci, ale i utrwaleniem w powojennym
porz dku wiata zasady gwa tu opartego na brutalnej sile”145. W ko cowej cz ci
rezolucji, uczestnicy zjazdu zadeklarowali kontynuowanie walki, cznie z ca ym
narodem, pod przewodnictwem konstytucyjnego rz du polskiego i Prezydenta,
o ca
i niepodleg
Rzeczypospolitej Polskiej.
Po zje dzie wróci do dzia alno ci w harcerstwie dr M. Gra ski, obejmuj c w miejsce hm. Olgi Ma kowskiej przewodnictwo nad Komitetem Naczelnym146. Doceniaj c znaczenie wielkiej pracy, jak harcerstwo wykona o, opiekuc si polsk m odzie
uchod cz , rz d polski przewidzia dla niego
w bud ecie Polish War Relief Fund na rok 1945/1946 kwot 120 tys. dolarów147.
Warto cho by w syntetycznym uj ciu scharakteryzowa genez i rozwój
tak szerokiej dzia alno ci harcerstwa na uchod stwie w latach wojny, omawianej
na zje dzie.
Zacznijmy od przypomnienia dzia alno ci harcerskiej w Wielkiej Brytanii, która po latach da a pocz tek Okr gowi Brytyjskiemu ZHP. Nast pi a ona
dzi ki hm. Oldze Ma kowskiej. Na pocz tku wrze nia 1939 r. w dramatycznych
okoliczno ciach opu ci a swój o rodek harcerski dla dziewcz t, zwany „Cisowym Dworkiem” w Sromowcach na Podhalu i po wielu przej ciach dotar a do
Kosowa. Tu w dniu 17 wrze nia po inwazji Armii Czerwonej przekroczy a razem
z innymi uchod cami granic polsko-rumu sk , docieraj c do Bukaresztu148.
Dzi ki pomocy licznych przyjació , Ma kowska szybko opu ci a stolic
Rumunii i przez Jugos awi , W ochy dotar a do Francji a nast pnie na pocz tku
pa dziernika tego roku przyby a do Wielkiej Brytanii, gdzie nawi za a kontakt
z G ówn Kwater Skautek w Londynie. W Wielkiej Brytanii do wybuchu
drugiej wojny wiatowej nieliczna Polonia, obliczana na oko o 4,5 tys. osób,
harcerstwa nie za
a. Oko o dwa tysi ce Polaków zamieszkiwa o w Szkocji,
wi ksze skupiska powsta y w Liverpool, Sheffield, Manchester. Dzia alno
kulturalno-o wiatowa zbiorowo ci polonijnych, g ównie ludno ci robotniczej
wspiera a Ambasada RP w Londynie, Konsulat oraz Polska Misja Katolicka.
Zasadniczy rozwój ilo ciowy Polonii nast pi po wybuchu drugiej wojny
wiatowej, a zw aszcza po kl sce Francji w czerwcu 1940 r.149.
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Po przybyciu do Wielkiej Brytanii Ma kowska przyst pi a niezw ocznie
do zorganizowania Domu Polskiego Dziecka, którego otwarcie nast pi o
w styczniu 1940 r. w Dartmouth (Dawon), na po udniowym wybrze u kraju.
Wiele jej wysi ku poch on o zdobycie rodków finansowych od ró nych
angielskich instytucji i osób prywatnych. W lipcu 1940 r., gdy po udniowe
wybrze e Anglii znalaz o si w strefie dzia wojennych, nast pi a z tego rejonu
przymusowa ewakuacja ludno ci cywilnej, wraz z ni mieszka ców Domu
Dziecka. Wkrótce Ma kowska otrzyma a pomieszczenia w pa acu lorda Hume’a,
pó niejszego premiera Wielkiej Brytanii, w Castlemains, w szkockim hrabstwie
Lemarckshire150. W czasie wojny maj tki ziemskie w Wielkiej Brytanii oddawane by y na cele publiczne lub dla wojska jak te dla uchod ców ze zbombardowanych o rodków miejskich. W ten sposób w Castlemains znalaz y najpierw
schronienie polskie dzieci, a w drugiej po owie 1940 r. tak e cz
polskich
nierzy przewo onych z Francji do Szkocji.
Dla dzieci przebywaj cych w schronisku zorganizowa a Ma kowska
szko powszechn oraz wspomniane ju Ognisko Harcerskie, wychowuj c
dzieci metod harcersk . W pracy pomagali jej polscy
nierze, którzy cz sto
przybywali do Ogniska Harcerskiego, zw aszcza w weekendy czy podczas
krótkich urlopów. Dzi ki temu ycie w pa acu w Castlemains sta o si wa nym
rodkiem dzia alno ci harcerskiej151.
Po rozmieszczeniu polskich jednostek wojskowych ewakuowanych
z Francji do Szkocji, zacz y si w nich organizowa kr gi harcerskie. W ród
nielicznych polskich dzieci i m odzie y, przebywaj cych wówczas w Wielkiej
Brytanii, praca harcerska koncentrowa a si w szko ach lub prowadzono j
metod korespondencyjn . Pierwsz m odzie ow jednostk harcersk by a
I Dru yna Harcerzy im. gen. Su kowskiego, z ona z m odzie y polskiej
ewakuowanej z Francji do Szkocji. W miesi cach letnich 1942 r. powsta a druga
dru yna harcerzy. W nast pnym roku powsta a trzecia dru yna harcerzy w bursie
dla ch opców w Edynburgu oraz czwarta dru yna im. gen. Sikorskiego
w Gimnazjum Polskim w Glasgow. W Liceum Polskim w Dunalastair House
dzia zast p harcerzy. cznie do harcerstwa m skiego nale o 75 ch opców,
a harcerek w 1943 r. by o oko o 115 dziewcz t w dru ynach i zast pach
w Londynie i w Szkocji. cznie z harcerstwem w 1 KP jednostki te wesz y one
do utworzonego w czerwcu 1943 r. Obszaru Brytyjskiego ZHP152.
W 1942 r. prawie we wszystkich pododdzia ach wojskowych dzia y
kr gi starszoharcerskie, co da o podstaw do utworzenia w 1944 r. Wojskowej
Chor gwi Harcerzy. Dzia alno harcersk prowadzono tak e w jednostkach
Polskiej Marynarki Wojennej, w lotnictwie, Samodzielnej Brygadzie Spadochro150
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nowej oraz w 1 Dywizji Pancernej. W 1944 r. w jednostkach wojskowych
w 1 KP stacjonuj cym w Szkocji by o oko o 1200 cz onków ZHP153. Ko o
Przyjació Harcerstwa skupi o oko o 130 cz onków. Dzia alno harcersk
zdynamizowa o utworzenie Komitetu Naczelnego ZHP na czas wojny, a zw aszcza zaakceptowanie go w po owie 1942 r. przez rz d RP na uchod stwie
w Londynie.
Harcerstwo w Wielkiej Brytanii ukierunkowa o sw dzia alno na
wspó prac ze skautami angielskimi, na propagowanie sprawy polskiej w skali
mi dzynarodowej, na szkolenie instruktorów, oraz na przygotowanie akcji
odbudowy harcerstwa po zako czeniu wojny154.
Pocz tek dzia alno ci harcerskiej na Bliskim Wschodzie datuje si od
1940 r., gdy cz onkowie ZHP,
nierze SBSK zacz li czy si , tworz c kr gi
starszoharcerskie. Organizowanie SBSK rozpocz to pod koniec 1939 r. na
francuskim terytorium mandatowym w Syrii. Mia a ona dzia
u boku francuskiej Armii Lewantu. Minister Spraw Wojskowych rz du RP na uchod stwie
wyda w styczniu 1940 r. rozkaz polskim attaché wojskowym w Rumunii i na
grzech, by opracowali plan ewakuacji do Syrii cz ci
nierzy internowanych po kampanii wrze niowej w tych krajach. Po przedostaniu si na Bliski
Wschód stanowili oni trzon szeregowych i podoficerów SBSK, natomiast
podstawowa grupa oficerów przyjecha a z Francji. Dowódc SBSK w okresie od
12 kwietnia 1940 r. do 3 maja 1942 r. by p k dyplomowany (awansowany
wkrótce do stopnia genera a) Stanis aw Kopa ski155.
Na miejsce formowania brygady w adze francuskie odda y obóz wojskowy niedaleko Homs po ony nad rzek Orontis w pobli u Bejrutu, gdzie
utworzono stacj zborn . Po kl sce Francji, dowódca si francuskich w Lewancie
nakaza brygadzie z
bro . Dowództwo jej przechwyci o 21 czerwca 1940 r.
radiowy rozkaz gen. Sikorskiego o czeniu si z si ami brytyjskimi. W dniach
27–30 czerwca tego roku SBSK przesz a na terytorium Palestyny, gdzie w adze
brytyjskie odda y na jej potrzeby obóz wojskowy w Latrun156.
W wojennej w drówce dociera y do Palestyny i Jerozolimy tak e osoby
cywilne, dla których by to krótszy lub d szy postój w dalszej drodze. Wielu
ydów, mieszka ców Palestyny pochodzi o z Polski. Znali j zyk polski, wojna
z najwi kszym wrogiem, jakim by Hitler, zatar a ewentualne urazy wyniesione
z naszego kraju w zwi zku z ekscesami antysemickimi. Uchod cy z Polski byli
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przez nich przyjmowani z regu y yczliwie, o czym pisz w swych wspomnieniach Józef Winiewicz i gen. Felicjan S awoj Sk adkowski157.
Pierwszy kr g starszoharcerski powsta w maju 1940 r. w Homs w Syrii,
o czym zd ono powiadomi Naczelny Komitet Wykonawczy ZHP w Pary u. Po
kilku tygodniach przesta jednak funkcjonowa ze wzgl du na przeniesienie
SBSK do Palestyny. W lipcu tego roku w Latrun powsta nowy kr g, z udzia em
cz onków kr gu poprzedniego z Homs oraz nowoprzyby ych harcerzy z Rumunii
i W gier. Pierwsze zebrania po wi cono na omówienie podstaw programu
dzia ania oraz nawi zanie czno ci mi dzy harcerzami w wojsku. Kr g liczy
cznie oko o 50 harcerzy, ale podzielono go na cztery mniejsze grupki. U atwi o
to prac , gdy dzia y one w poszczególnych pododdzia ach SBSK, które cz sto
by y oddalone od siebie jak te zmienia y miejsce postoju. Natomiast w Latrun
pozosta kr g instruktorski, spe niaj cy funkcj koordynuj . Podstawow
kwesti dla instruktorów by o uzyskanie zgody gen. S. Kopa skiego, dowódcy
SBSK na organizacj kr gów harcerskich w pododdzia ach. Po jej uzyskaniu,
dzia alno harcerska odbywa a si ju bez przeszkód, oczywi cie na tyle, na ile
pozwala a czasoch onna s ba wojskowa 158.
W drugiej po owie 1940 r. przyby a do Tel Awiwu pierwsza grupa polskiej m odzie y uchod czej z Rumunii. Zaopiekowa si ni hm. Jerzy Strecker,
organizuj c koedukacyjn dru yn oraz mianuj c dru ynowym Jacka Zamorskiego. Na pocz tku 1941 r. liczy a ona oko o 20 harcerek i harcerzy. W tym e
roku utworzono Ko o Przyjació Harcerstwa oraz zacz to wydawa , przy pomocy
wojska, pismo harcerskie „Na Warcie”. Na prze omie czerwca i lipca w miejscowo ci Bat-Yam odby a si kolonia harcerska, prowadzona przez phm. Zofi
Kwiatkowsk i hm. J. Streckera159.
Drugim o rodkiem palesty skim, w którym rozwin a si dzia alno
harcerska, by a Jerozolima. Z inicjatywy hm. J. Streckera w kwietniu 1941 r.
utworzona zosta a dru yna harcerska z trzema zast pami. W grudniu tego roku
zainicjowa o dzia alno
Ko o Przyjació Harcerstwa, opiekuj c si m od
dru yn . Celem skuteczniejszej koordynacji dzia alno ci dru yn harcerskich
w cywilnych o rodkach polskiego uchod stwa wojennego, w listopadzie 1941 r.
utworzony zosta Harcerski Hufiec Palesty ski pod komend hm. Ignacego
onki. W jego sk ad wesz y trzy dru yny dzia aj ce w Tel Awiwie i Jerozolimie,
licz ce cznie 71 harcerek i harcerzy. Komenda hufca obj a dru yny programem wychowawczym i samokszta ceniowym, realizowanym w zast pach160.
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W zwi zku z rozwojem harcerstwa w formie kr gów w SBSK oraz druyn w o rodkach cywilnych, w dniach od 11–13 pa dziernika 1941 r. zorganizowano w Tel Awiwie I Konferencj Harcersk na Bliskim Wschodzie, któr
uznano po pewnym czasie za I Walny Zjazd ZHP na Wschodzie. Zapad a na nim
decyzja o podporz dkowaniu harcerstwa na tym terenie Komitetowi Naczelnemu
ZHP w Wielkiej Brytanii. Podj to tak e wa ne decyzje w sprawach strukturalnokadrowych. Stwierdzono, e rol najwy szej w adzy harcerskiej na Bliskim
i rodkowym Wschodzie b dzie spe nia zjazd instruktorów. Do jego zada
nale o wytyczanie kierunków dzia ania, podejmowanie wa nych dla harcerstwa decyzji, wybór komendanta ZHP na Bliskim i rodkowym Wschodzie oraz
pi cioosobowej Rady Starszyzny, jako organu doradczego komendanta harcerstwa. Ustalono równie podstawy wspó pracy ze skautingiem innych narodowoci, dzia aj cym na Bliskim Wschodzie161. Konferencja instruktorów powo a
rad starszyzny z mjr. dypl. hm. Stanis awem Sieleckim jako przewodnicz cym.
Rad uzupe niali hm. I. P onka, hm. R. Raczy ski, hm. S. Szyma ski i por. hm.
Z. Szadkowski. Tego ostatniego wybrano zaocznie, gdy Szadkowski wraz
z SBSK walczy w tym czasie pod Tobrukiem. W po owie marca 1942 r. SBSK
zosta a zluzowana, przesz a do Aleksandrii a nast pnie do Palestyny. Uzupe niona tam przez
nierzy ewakuowanych wiosn 1942 r. z ZSRR, w maju tego
roku zosta a przemianowana na 3 Dywizj Strzelców Karpackich (3 DSK)
i wesz a w sk ad 2 Korpusu Polskiego (2 KP)162.
ównym organizatorem wspomnianej konferencji by hm. Romuald
Kawalec, który od w adz harcerskich na uchod stwie uzyska pe nomocnictwo
do organizowania harcerstwa w o rodkach polskich na Bliskim i rodkowym
Wschodzie. Przebywaj c w Palestynie prowadzi m.in. dzia alno wydawnicz ,
od 1 lipca 1941 r. by dru ynowym dru yny harcerskiej istniej cej przy Gimnazjum Polskim w Tel-Awiwie. Podczas I Konferencji zosta wybrany komendantem ZHP na Bliskim i rodkowym Wschodzie. Jego dzia alno budzi a jednak
zastrze enia, hm. Z. Szadkowski wytkn mu odst pstwo od idea ów harcerskich.
Jako delegat Naczelnego Komitetu ZHP w Wielkiej Brytanii doprowadzi do
jego zwolnienia z pe nionej funkcji163.
Armia Polska w ZSRR w wyniku umów sojuszniczych, zosta a przetransportowana do Iranu. Wraz z
nierzami wyjecha y osoby cywilne i dzieci.
Ewakuacja odby a si drog morsk przez Morze Kaspijskie z Krosnowodzka do
Pahlevi w dwóch turach, w marcu – kwietniu oraz sierpniu – wrze niu 1942 r.
161
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Liczb polskich obywateli, którzy opu cili ZSRR profesor K. Kersten okre li a
na 114 tys. osób, w tej liczbie 37 tys. cywilów164. Wed ug innego historyka
P. aronia ewakuacja obj a 115742 osoby, w tej liczbie 38226 osób cywilnych,
do których wliczono 13948 dzieci165. Uratowano w ten sposób zaledwie cz
Polaków przebywaj cych bezprawnie w sowieckim imperium, nadal pozostawa y
w nim setki tysi cy osób oraz dziesi tki tysi cy dzieci, przewa nie sierot.
Przeniesione do Iranu polskie dzieci otoczone zosta y opiek medyczn
i wychowawcz . Na Bliskim i rodkowym Wschodzie utworzono dla nich
polskie przedszkola, szko y powszechne, zawodowe, rednie i wojskowe
(junackie). Centrum o wiatowe i naukowe polskiego uchod stwa wojennego
w latach 1942–1947 na terenie Iranu znajdowa o si w Teheranie. Na terenie
Palestyny, o rodki szkolne znajdowa y si od 1941 r. w Jerozolimie i TelAwiwie, gdzie przebywali polscy uchod cy z krajów ba ka skich oraz ewakuowani z ZSRR. O rodki naukowe i szkolne znajdowa y si tak e w Bejrucie,
bowiem do Libanu przetransportowano t cz
uchod ców cywilnych, która nie
zosta a ewakuowana do innych miejsc pobytu na czas wojny, tj. do Afryki
Wschodniej i Po udniowej, Indii, Nowej Zelandii i Meksyku. Celem opieki nad
odzie , zorganizowania nauki i o wiaty w warunkach uchod czych, rz d gen.
W. Sikorskiego reaktywowa ju w pa dzierniku 1939 r. przy Prezydium Rady
Ministrów Fundusz Kultury Narodowej166. Po ewakuacji w adz i wojska z Francji
do Wielkiej Brytanii, w lipcu 1940 r. Fundusz Kultury Narodowej podporz dkowano MSW. Do opieki nad uchod cami w kompleksie spraw spo ecznoekonomicznych zobowi zane zosta o MPiOS. W maju 1941 r. powo any zosta
Urz d O wiaty i Spraw Szkolnych, natomiast w po owie lipca 1943 r. reaktywowano MWRiOP167. Wed ug sprawozdania S. Rzerzycha, delegata MWRiOP na
Bliski Wschód, przes anego w maju 1944 r. do rz du RP w Londynie, na terenie
Iranu znajdowa o si wówczas pi przedszkoli, 15 szkó powszechnych, trzy
szko y rednie, jedno gimnazjum krawieckie, a wi c cznie 24 placówki
opieku cze i o wiatowe. Ucz szcza o do nich 2778 dzieci i m odzie y. Nauk
szkoln realizowa o 183 polskich nauczycieli. Wszyscy uczniowie korzystali
z do ywiania, przypadki zachorowa , jak twierdzi delegat, by y nieliczne168.
Po przej ciu polskich uchod ców z terytorium Bliskiego Wschodu do innych krajów, polskie szkolnictwo powsta o tak e na ich terenie. Np. w Afryce
Wschodniej w 1945 r. by o 11 przedszkoli z 346 wychowankami, 19 szkó
podstawowych z 5051 uczniami, 7 szkó rednich ogólnokszta cych z liczb
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1340 uczniów oraz 10 szkó zawodowych kszta cych 840 uczniów. cznie we
wszystkich tych szko ach pobiera o nauk 7577 dzieci i m odzie y. Polscy
uchod cy w Meksyku zorganizowali w latach 1943–1944 przedszkole dla 54
dzieci, szko podstawow , szko
redni i kursy gimnazjalne. Polskie szko y
powszechne powstawa y tak e w innych krajach Afryki i Azji169.
Skala potrzeb w zakresie opieki nad dzie mi i m odzie w krajach pobytu uchod stwa, zw aszcza na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji wp yn a na
docenienie przez polski rz d dzia alno ci w tym zakresie Komitetu Naczelnego
ZHP i instruktorów harcerskich wsz dzie tam, gdzie si dora nie znale li.
Stopniowo zrezygnowano z jego szykanowania na rzecz traktowania harcerstwa
jako partnera, na którego mog y liczy ministerstwa odpowiedzialne za opiek
i o wiat , tj. MPiOS oraz MWRiOP. Liczba dzieci polskich ewakuowanych
z ZSRR wymaga a podj cia natychmiastowej akcji opieku czej z wykorzystaniem wszystkich si i rodków170.
W dniu 18 lipca 1942 r. odby a si w Jerozolimie odprawa instruktorów
harcerskich, prowadzona przez hm. Waleriana liwi skiego. Wprowadzenie do
omawianych zagadnie wyg osi przewodnicz cy starszyzny hm. S. Sielecki.
Wskaza on na konieczno przygotowania zjazdu harcerskiego pod wzgl dem
organizacyjnym, ideowym i programowym, co uda o si zrealizowa . Przedyskutowano problemy kadrowe przysz ych w adz harcerskich. Odprawa umo liwi a
wzajemne poznanie si instruktorów, którzy przybyli do Jerozolimy z ró nych
miejsc i ró nymi drogami, kierowali si ró nymi do wiadczeniami yciowymi,
ale jak si okaza o, dominowa a w ród nich troska o m odzie i pomy lno
harcerstwa.
W dniu 19 lipca 1942 r. odby si w Jerozolimie II Walny Zjazd ZHP na
Wschodzie. Jego uczestnicy przyj li deklaracj ideow , regulamin ZHP na
rodkowym Wschodzie oraz wytyczne programu dzia ania. Wybrano Rad ZHP,
Komisj Rewizyjn oraz S d Harcerski. W deklaracji ideowej okre lono g ówne
cele ZHP na Wschodzie, a mianowicie udzia w walce o niepodleg
Polski
oraz d enie do powrotu do niej po zako czeniu wojny. Zjazd uzna zwierzchnictwo Komitetu Naczelnego ZHP w Wielkiej Brytanii171.
W zje dzie uczestniczyli gen. Józef Zaj c, dowódca Wojsk Polskich na
rodkowym Wschodzie, formalnie pe ni cy nadal funkcj wiceprzewodnicz cego ZHP oraz konsul generalny RP w Jerozolimie W. Korsak. Depesz z pozdrowieniami przys gen. S. Kopa ski. Zgodnie z programem zjazdu, przedstawiono sprawozdanie z dotychczasowej dzia alno ci harcerstwa oraz wyg oszono
referat programowy. Do Rady ZHP na rodkowym Wschodzie wybrano hm.
S. Sieleckiego, phm. Zofi Kwiatkowsk , phm. Juli Mas , phm. ks. Rafa a
Grzondziela, hm. Waleriana liwi skiego, hm. Stanis awa Szyma skiego,
169
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hm. Zygmunta Szadkowskiego, hm. Wilhelma S abego, Mieczys awa Chmielewskiego i Aleksandra Rudowskiego. Na posiedzeniu odbytym w dniu 2 sierpnia
1942 r. Rada ZHP ukonstytuowa a si nast puj co: S. Sielecki zosta przewodnicz cym Rady, Z. Szadkowski wiceprzewodnicz cym, S. Szyma ski sekretarzem,
W. S aby skarbnikiem, ks. R. Grzondziel kapelanem. Komendantem ZHP na
Bliskim Wschodzie wybrany zosta W. liwi ski172.
Na zebraniu Rady, które odby o si 23 sierpnia omówiono wytyczne prac
na najbli sz przysz
. Postanowiono, e dzia alno Komendy ZHP na
rodkowym Wschodzie b dzie obejmowa teren geograficznie szerszy ni
w nazwie, tak by dotrze do wszystkich skupisk polskiej m odzie y na uchod stwie. Na kolejnym posiedzeniu, odbytym 29 sierpnia 1942 r. omawiano dzia alno Rady w przysz ci, gdy cz
jej cz onków odejdzie wraz z wojskiem do
Iraku. Upowa niono Prezydium Rady Harcerskiej do podejmowania decyzji
w zakresie okre lonym jej regulaminem. Ustalono, i z chwil uszczuplenia Rady
na skutek wyjazdu kilku jej cz onków, kierownictwo dzia alno ci harcersk na
rodkowym Wschodzie b dzie sprawowa Komendant ZHP hm. W. liwi ski.
Pomaga mu b
w organizacji akcji letniej Z. Szadkowski, J. Brzezi ski,
I. P onka. Aktywnie dzia y Ko a Przyjació Harcerzy w Tel-Awiwie
i w Jerozolimie173.
Rozkazem z dnia 25 stycznia 1943 r. hm. W. liwi ski powo KomenZHP na Wschodzie w nast puj cym sk adzie:
wydzia organizacyjny – komendant hm. W. liwi ski,
wydzia programowy – hm. dr Wiktor Szyry ski,
wydzia szkolny – hm. Zygmunt Szadkowski,
wydzia wydawniczy – hm. Antoni Zielicki,
wydzia zuchowy – hm. Zdzis aw Peszkowski,
cz onkowie komendy – hm. Józef Brzezi ski, phm. Bronis aw Niewiadomski.
Stan liczbowy cz onków harcerstwa, ze wzgl du na nieustanny ruch migracyjny, trudny by do precyzyjnego okre lenia. W przybli eniu, na dzie
1 wrze nia 1943 r. ZHP na Wschodzie liczy 3627 harcerzy, 5334 harcerki, 1124
zuchów ch opców, 1226 zuchów dziewcz t, cznie 11311 dzieci i m odzie y. Po
doliczeniu 16 instruktorek i 123 instruktorów, ZHP na Wschodzie liczy 11450
cz onków174.
W pa dzierniku 1942 r. ukaza si nr 1–2 czasopisma „Wytrwamy”. Wydawc jego by ZHP na rodkowym Wschodzie w osobie hm. Ignacego P onki,
wspomaga a go Komisja Wydawnicza w sk adzie hm. Józef Brzezi ski, hm.
Zofia Kwiatkowska, hm. Wiktor S aby i hm. Zygmunt Szadkowski. Numer ten
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yli arabscy zecerzy nie znaj cy j zyka polskiego. Wydrukowany zosta
w nak adzie 500 egzemplarzy w drukarni OO. Franciszkanów w Jerozolimie. Od
listopada tego roku tytu pisma zmieniono na „Skaut”, ukazywa si on regularnie jako miesi cznik do grudnia 1946 r.175.
Na zebraniu Rady ZHP na rodkowym Wschodzie, odbytym w po owie
listopada 1942 r. dyskutowano problem organizacji harcerstwa w jednostkach
wojskowych. Postanowiono wys
w tej sprawie list do Dowódcy Armii
Polskiej na Wschodzie z pro
o zgod na tworzenie jednostek harcerskich
w pododdzia ach i akceptacj regulaminu harcerskiego. Odpowiedzia na list gen.
W. Anders, pismem z dnia 31 grudnia tego roku. W jego zako czeniu o wiadczy : „Pragn c u atwi Wam, Harcerze –
nierze, spe nienie obowi zków w tej
najszczytniejszej s bie dla Polaka, jak jest w chwili obecnej s ba
nierska,
enie w ni tego wszystkiego, co daje prawo i przyrzeczenie harcerskie,
zezwalam na utrzymanie mi dzy Wami spójno ci i czno ci harcerskiej.
Czuwajcie!”176.
Na skutek zabiegów przewodnicz cego Rady ZHP hm. S. Sieleckiego,
hm. W. liwi ski przeniesiony zosta z dniem 8 stycznia 1943 r. do Sztabu
Wojska. Dzi ki temu mia znacznie wi cej czasu, który móg po wi ci na
dzia alno w harcerstwie, wspomaganym przez Komend ZHP na rodkowym
Wschodzie (powo an , jak wspomniano 25 stycznia tego roku).
W zwi zku z rozbudow organizacyjn harcerstwa, które swoim zasi giem obj o polskie skupiska uchod cze na terenie Afryki i Indii, w po owie
stycznia 1943 r. Rada ZHP dokona a korekty nazw w asnych na – ZHP na
Wschodzie, Rada ZHP na Wschodzie, Komenda ZHP na Wschodzie177.
W dniu 10 czerwca 1943 r. przewodnicz cy Rady ZHP hm. S. Sielecki
i komendant ZHP hm. W. liwi ski, zostali przyj ci przez naczelnego Wodza
gen. W adys awa Sikorskiego, który przyby na Bliski Wschód celem wizytacji
Wojska Polskiego i odbycia rozmów z gen. W. Andersem. Po wys uchaniu
onego przez nich meldunku Naczelny Wódz m.in. powiedzia : „Dzi kuj
harcerzom za dotychczasow postaw i pozytywne wyniki pracy. Aprobuj
zamierzenia pog bienia i rozbudowy pracy. Ufam, e wierni harcerskim
idea om, b dziecie umieli zawsze odnale w ciw drog s by i ofiary dla
dobra Najja niejszej Rzeczypospolitej Polskiej, e zapocz tkowane rzetelnym
wysi kiem prace na uchod stwie przyczyni si do odrodzenia harcerstwa
w Kraju. Pewien jestem, e w oparciu o braterstwo skautowe b dziemy odbudowywa
ycie spo eczne Pa stwa. Przeka cie moje serdeczne pozdrowienia
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i yczenia harcerzom i harcerkom rozsianym w gromadach od Iraku po Afryk
i Indie. Czuwajcie!”178.
Na posiedzeniu Rady ZHP na Wschodzie, odbytym w dniu 18 lipca 1943
r. w Kirkuku w Iraku, oddano ho d ofiarom katastrofy lotniczej w Giblartarze
4 lipca tego roku, w której mier poniós premier rz du RP i Naczelny Wódz
gen. W adys aw Sikorski. mier ponie li tak e towarzysz cy mu w podró y
z wizytacj wojska na Bliskim Wschodzie do Londynu – gen, Tadeusz Klimecki
i p k dypl. Andrzej Marecki, b cy cz onkami ko a by ych harcerzy przy
Sztabie Naczelnego Wodza. Gen. T. Klimecki by jednym z pionierów harcerstwa, cz onkiem reprezentacyjnej dru yny, która pod wodz Andrzeja Ma kowskiego uczestniczy a w Zlocie Skautowym w Birmingham w 1913 r.179.
W dniu 1 grudnia 1943 r. w swojej kwaterze polowej na Bliskim Wschodzie gen. Kazimierz Sosnowski, mianowany po tragicznej mierci gen. Sikorskiego przez prezydenta RP W adys awa Raczkiewicza Naczelnym Wodzem,
przyj delegacj Rady i Komendy ZHP na Wschodzie. Wysoko oceni dotychczasow dzia alno harcerstwa w wojsku oraz w skupiskach polskiej m odzie y
na uchod stwie. W tym samym dniu wyda rozkaz o tre ci nast puj cej: „Na
wniosek przewodnicz cego Rady ZHP na Wschodzie [mjr. hm. Stanis awa
Sieleckiego – przyp. aut. aut.] – powo uj do ycia przy Dowódcy III (terytorialnego) rzutu A[rmi] P[olskiej] na W[schodzie] Samodzielny Referat Harcerski,
jako komórk centraln pracy harcerskiej na Bliskim Wschodzie, w Indiach
i Afryce, po odej ciu 2 Korpusu na teren operacyjny. Dowódc Armii Polskiej na
Wschodzie prosz o odkomenderowanie:
do Referatu Harcerskiego: ppor. Szadkowskiego Zygmunta, zast pc
Przewodnicz cego Rady ZHP na Wschodzie, jako kierownika referatu,
do dyspozycji Referatu Harcerskiego dla prac instruktorskich w terenie – koniecznej liczby harcerzy – nierzy AP”180.
Celem wykonania rozkazu Naczelnego Wodza, zast pca Dowódcy Armii
Polskiej na Wschodzie gen. Micha Tokarzewski-Karaszewicz wyda w dniu
31 grudnia 1943 r. rozkaz o utworzeniu centralnej komórki pracy harcerskiej na
rodkowym Wschodzie, w Indiach i Afryce pod nazw „Samodzielny Referat
Harcerski Armii Polskiej na Wschodzie”. Jednocze nie okre li jej organizacj ,
zakres dzia , podleg
s bow , przynale no ewidencyjn oraz wyznaczy
na kierownika Samodzielnego Referatu Harcerskiego ppor. Z. Szadkowskiego181.
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W rozwoju dzia alno ci Komendy ZHP na Wschodzie zas
o si wielu instruktorów, ale szczególnie hm. mjr Stanis aw Sielecki. Uda o mu si ,
wykorzystuj c przychylno dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie, zorganizowa podstawowe warunki do dzia alno ci harcerskiej. Jego starania ugruntowa y pozycj harcerstwa, któr doceniali wojskowi i przedstawiciele polskich
adz cywilnych za udzia w zorganizowaniu opieki nad polsk m odzie
uchod cz . Wyjedna czasowe odkomenderowanie z wojska do dzia alno ci
harcerskiej instruktorów, inicjowa wyjazdy na wizytacje hufców dzia aj cych
w ró nych miejscach na terenie obj tym przez ZHP na Wschodzie, tj. Iraku,
Iranie, Afryce, Indiach i Libanie. Jego zas ug by o oddelegowanie z Armii
Polskiej do dzia alno ci harcerskiej 14 instruktorów –
nierzy i osiem ochotniczek z Pomocniczej Wojskowej S by Kobiet (PWSK). Pod wzgl dem s bowym podlegali oni Samodzielnemu Referatowi Harcerskiemu, kierowanemu
przez ppor. Z. Szadkowskiego182. Zostali oni skierowani do wspomagania
dzia alno ci harcerskiej w Iranie (K. Sylwanowicz, E. Partyka), Indiach
(B. Pancewicz, Z. Peszkowski), Kenii, Ugandzie, Tanganice (W. Szyry ski,
J. Kozio , R. Rz dzian), Rodezji P n. I P d. (J. Brzezi ski, Z. S owikowski),
Palestynie (J. uromski, H. Sadowska, J. Gajlik). Do Szko y M odszych Ochotniczek w Nazarecie zosta y oddelegowane W. Seweryn i W. Szab owska 183.
W lipcu 1943 r. z Armii Polskiej na Wschodzie zorganizowany zosta
2 Korpus Polski, który na prze omie lat 1943/1944 przewieziony zosta do W och
i wzi udzia w ich wyzwalaniu. Pe ni cy wysok funkcj w strukturach sztabowych hm. S. Sielecki, przed odej ciem na teren operacyjny 2 Korpusu przekaza
sw funkcj przewodnicz cego ZHP na Wschodzie do czasowego pe nienia
Z. Szadkowskiemu. Podsumowanie swej trzyletniej dzia alno ci oraz zalecenia
na przysz
zamie ci w li cie z dnia 15 stycznia 1944 r. do Naczelnego
Komitetu ZHP w Londynie oraz w li cie okólnym do harcerzy na uchod stwie
z dnia 17 stycznia tego roku. W tym ostatnim napisa m.in. „Mija trzeci rok
naszej wspólnej pracy harcerskiej na Wschodzie. Rozproszeni na rozleg ej
przestrzeni wielu krajów idziemy razem zwartym marszem ku Polsce /…/
Przedstawiciele Rz du RP i najwy si dowódcy Wojska stwierdzili po yteczno
i celowo naszego wysi ku. To stanowisko w adz pozwoli o zorganizowa
i rozbudowa dalej dzia alno organizacji. Iran sta si g ównym ogniskiem
harcerskiego szkolenia. Wychodzi y stamt d coraz to nowe dru yny, zorganizowane i pe ne zapa u do dzia ania. Obj li my Indie, Afryk rodkow , praca
harcerska si ga do polskich o rodków w Meksyku. Dzi ki wydatnej pomocy
czynników wojskowych powsta szereg wydawnictw, które posz y za m odzie .
/…/ Kiedy z wi kszo ci instruktorów i harcerzy odchodz dzi na pole walki,
dzi kuj Wam za trud Wasz i zapa . Idziemy do boju z wiar , e te idea y
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i prawdy, o które si bijemy, s Wam tak samo drogie i bliskie /…/ Jako Przewodnicz cy ycz Wam i polecam gor co, eby wszystkie harcerki i harcerze,
zuchy, instruktorki i instruktorzy pracowali z ca ofiarno ci , eby kszta cili
siebie i swoje dru yny w mi ci Polski, eby przej li si g boko sw wol
pracy dla Niej, a gdy przyjdzie ich kolej bili si za Ni i budowali jej niepodleg y
byt”184.
W jednostkach wojska dzia y kr gi harcerskie, których liczba dosz a do
38 z oko o 500 harcerzami. Praca ich polega a na organizowaniu zbiórek,
spotka dyskusyjnych, nauki j zyków obcych, zdobywania przez harcerzy
kolejnych stopni i sprawno ci. Po odej ciu 2 KP na teren W och i w czeniu si
do walki w ramach wojsk alianckich, praca harcerska zesz a w nich w tym
okresie na dalszy plan.
Przewodnicz cy ZHP na Wschodzie hm. S. Sielecki, przebywaj c ca y
czas na froncie w oskim, zwolni z dniem 17 wrze nia 1944 r. z funkcji komendanta hm. W. liwi skiego, mianuj c komendantem hm. Z. Szadkowskiego,
który pe ni równocze nie funkcj wiceprzewodnicz cego Rady ZHP na Wschodzie185.
Powa ny problem dla polskich w adz na uchod stwie zaistnia po ewakuacji w 1942 r. z ZSRR do Iranu drog morsk i l dow
cznie ponad 37
tysi cy osób cywilnych, w tej licznie du y procent dzieci i m odzie y. Organizacj opieki nad nimi zaj a si delegatura MPiOS w Teheranie, kierowana do
stycznia 1943 r. przez Wiktora Styburskiego a nast pnie przez Franciszka
Halucha. Utworzono cztery cywilne obozy przej ciowe, z których przewo ono
stopniowo uchod ców do Palestyny, Indii, Afryki, Meksyku i Nowej Zelandii.
Pod koniec 1943 r. pozosta o na terenie Iranu oko o 13 tysi cy polskich uchod ców, yj c w koloniach i obozach w Teheranie, na jego przedmie ciach oraz
w Ahwazie, Isfahanie i Meshedzie186. Pierwszy transport polskich uchod ców,
ównie sierot wraz z opiekunkami, licz cy 171 osób, wyruszy do Indii
w kwietniu 1942 r. Utworzono dla nich specjalny obóz w miejscowo ci Balachadi, w którym do po owy grudnia tego roku przebywa o cznie oko o 950 dzieci
i m odzie y. Obóz dla osób doros ych za ony zosta w pobli u Karachi,
przesz o przez niego do ko ca 1944 r. ponad 21 tysi cy Polaków, których
stopniowo kierowano do innych obozów w Indiach oraz przewo ono do Afryki,
Palestyny i Meksyku. W sierpniu 1942 r. rozpocz a si ewakuacja uchod ców
do Afryki. W obozach dla nich zorganizowanych w Ugandzie, Tanganice, Kenii,
Rodezji Po udniowej i Rodezji Pó nocnej zamieszka o cznie oko o 19 tysi cy
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osób187. Odp yn y te dwa transporty 30 kwietnia i 27 czerwca 1943 r. do
Meksyku, zabieraj c 1405 osób, w tej liczbie 800 dzieci (300 z nich by o
sierotami). Zamieszkiwali oni w osiedlu Santa Rosa w pobli u miasta Leon
w osiedlu dla nich za onym188.
Chor giew Palesty ska ZHP na Wschodzie obejmowa a dzieci
i m odzie ucz szczaj ce do szkó cywilnych. Jej stan osobowy zmienia si ,
w drugiej po owie 1943 r. nale o do niej oko o dwustu harcerek i harcerzy.
W ko cu tego roku z funkcji komendanta chor gwi odszed hm. F. Skrzywanek.
Przez kilka miesi cy obowi zki komendanta pe ni W. liwi ski, Komendant
ZHP na Wschodzie. Od kwietnia 1944 r. wyr czy go w pe nieniu tej funkcji hm.
Józef uromski, cz onek ekipy instruktorskiej oddelegowany z wojska do
Palestyny189. By on odpowiedzialny za dzia alno dru yn harcerskich, prac
dru yn harcerek kierowa a phm. Helena Sadowska. W letniej akcji obozowej,
która trwa a od 10 lipca do 19 sierpnia 1944 r. wzi o udzia 137 harcerek
i harcerzy. Zorganizowano tak e kurs na stopie dru ynowego oraz koloni dla
zuchów. W obozach i kursach, zorganizowanych w okresie od 9 lipca do
16 sierpnia 1945 r. uczestniczy o 185 harcerek i harcerzy.
Pierwsze dru yny harcerskie w Iranie zawi zane zosta y w Teheranie
w kwietniu 1942 r. Po kilku miesi cach istnia o ju pi dru yn
skich i jedna
dru yna m ska, skupiaj ce po kilkadziesi t osób. Zorganizowano z nich hufiec,
którym kierowa a phm. Paulina Bus owska. Dzia alno harcersk w Iranie
cechowa a du a p ynno , gdy trwa ruch ewakuacyjny polskich uchod ców do
innych miejsc docelowych190. W listopadzie 1943 r. w siedemdziesi ciu o miu
dru ynach by o oko o tysi ca dziewcz t i 713 ch opców191. Od lutego tego roku,
decyzj Rady ZHP na Wschodzie, dzia okr g ZHP w Iranie, którego przewodnicz cym by pocz tkowo p k dypl. Tadeusz Rudnicki. W kwietniu rozpocz o
dzia alno Ko o Przyjació Harcerstwa w Teheranie, pod prezesur Franciszka
Halucha, delegata MPiOS192.
Po przybyciu do Iranu w marcu 1943 r. w celach inspekcyjnych hm.
Z. Szadkowskiego, komendanta ZHP na Wschodzie, utworzono w Teheranie trzy
hufce koedukacyjne, a komendantem ZHP w tym kraju zosta hm. E. Wiszniewski. Szkolenie harcerek i harcerzy zintensyfikowa o przybycie w drugiej po owie
1943 r. ekipy instruktorów w sk adzie hm. J. Brzezi ski, hm. Z. Peszkowski
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i phm. K. Sylwanowicz. Kierownikiem ekipy i komendantem ca ej akcji szkoleniowej w Iranie by do ko ca tego roku hm. Z. Szadkowski193. Kursy instruktorskie podharcmistrzowskie, dru ynowych, zast powych i wodzów zuchowych
zorganizowano w Teheranie, Isfahanie i Ahwazie. Przygotowa y one spor liczb
przeszkolonych osób, które obj y w harcerstwie kierownicze funkcje w dru ynach i zast pach, skupiaj cych wi kszo m odzie y uchod czej w Iranie194.
W 1943 r. nast pi najwi kszy ilo ciowo rozwój harcerstwa. Na koniec tego
roku we wszystkich dru ynach harcerskich i gromadach zuchowych w Teheranie,
Isfahanie i Ahwazie znajdowa o si
cznie 1715 dziewcz t i ch opców195.
W dniach 5–7 maja w miejscowo ci odleg ej o dwadzie cia kilometrów od
Teheranu odby si zlot zuchów, harcerek i harcerzy w cznej liczbie 560
dziewcz t i ch opców. Widzowie, których zgromadzi o si oko o jednego tysi ca
osób, obejrzeli defilad , bieg harcerski, pokaz zuchów, a na koniec imprezy
uczestniczyli w pokazach przy ognisku. W miesi cach letnich zorganizowany
zosta sze ciotygodniowy obóz harcerski w pobli u miejscowo ci Jussuf-Abhad.
Dzieli si on na szereg podobozów, gdy wzi o w nim udzia 860 zuchów,
harcerek i harcerzy, nad którymi komend sprawowa hm. Z. Szadkowski196.
W 1943 r. zosta a formalnie utworzona Chor giew Ira ska ZHP, a we
wrze niu tego roku Komendant ZHP na Wschodzie powo sk ad osobowy jej
komendy. Funkcj komendanta pe nili kolejno hm. Edward Wiszniewski, phm.
Adolfina Till. W pa dzierniku 1944 r., z powodu zmniejszania si stanu osobowego chor gwi z powodu wyjazdu m odzie y do Szkó Junackich i Szkó
odzie owych Ochotniczek w Palestynie oraz do Egiptu i Libanu, komendant
ZHP na Wschodzie rozwi za Komend Chor gwi Ira skiej. W jej miejsce
prowadzi y nadal dzia alno trzy hufce – w Teheranie, Isfahanie i Ahwazie.
Kierownictwo nad hufcami obj li phm. Adolfina Till (Teheran), hm. Stefan
Juzwa (Isfahan) oraz Józef Narkiewicz (Ahwaz). Podlega y one bezpo rednio
Komendzie ZHP na Wschodzie. Wizytatorem Komendy ZHP na teren Iranu od
po owy kwietnia 1944 r. by hm. Kazimierz Sylwanowicz197. Na koniec tego
roku hufiec harcerski w Teheranie skupia 117 zuchów, harcerek i harcerzy,
hufiec w Ahwazie 112, hufiec w Isfahanie 518, czyli cznie nadal pozostawa o
w Iranie 747 zuchów, harcerek i harcerzy. Wyjazdy jednak trwa y, w dniu 30
wrze nia 1945 r. hufiec w Teheranie skupia 105 harcerek i harcerzy, w Isfahanie
464 i w Ahwazie 464 dziewcz t i ch opców198.
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Uchod cy polscy na terenie Indii zostali zgrupowani w osiedlach Balachadi w pobli u miasta Jamnagar, w Valivade oraz w Karaczi. W tych osiedlach
zorganizowano przedszkola, szko y powszechne oraz gimnazja. Delegatura
MPiOS mia a swoj siedzib w Bombaju, w mie cie tym znajdowa si tak e
Konsulat Generalny RP, którym kierowa dr E. Banasi ski. Pierwszy transport
polskich dzieci do Balachadi dotar w kwietniu 1942 r., po przybyciu kolejnych
grup liczba polskich sierot w tym osiedlu wzros a do kilkuset. W osiedlu
w Valivade nauczaniem obj to w szczytowym okresie jego rozwoju oko o dwóch
tysi cy dziewcz t i ch opców. W szko ach utworzonych w Karaczi uczy o si
oko o 1880 dzieci199.
Na terenie Indii zorganizowane zosta y trzy hufce harcerskie w osiedlach
w Jamnagar, Valivade i Karaczi, podlegaj ce pod Komend ZHP na Wschodzie,
za po rednictwem wizytatora, który równocze nie pe ni funkcj Komendanta
Chor gwi Indyjskiej. Wizytatorem w 1944 r. by hm. in . Bronis aw Pancewicz.
W latach 1944/19545 nast pi wzrost liczby harcerzy w porównaniu do roku
poprzedniego. Najliczniejszy hufiec w Valivade skupia w czerwcu 1944 r. 670
dziewcz t i ch opców, w listopadzie tego roku 841, a w kwietniu 1945 r. oko o
900 harcerek i harcerzy. Hufcowym od 20 listopada 1943 r. do ko ca listopada
1944 r. by phm. Witold Bidakowski, a po nim obowi zki te obj a Anna
Handarek200. Hufiec w Jamnagarze zosta zorganizowany w po owie 1942 r.
przez Antonin Dzi gielewsk . Sk ada si on pocz tkowo z dru yny m skiej
i dru yny
skiej. W po owie 1944 r. hufiec ten skupia 166 dziewcz t oraz 97
ch opców. Oprócz dru yn harcerskich i gromad zuchowych w Balachadi do
hufca nale tak e zast p harcerek w Panchgani oraz dru yna starszych harcerek
w Karaczi. W po owie 1943 r. hufiec w Karaczi liczy oko o 200 harcerek
i harcerzy. Harcerze i harcerki uczestniczyli w akcji obozowej, zdobywa y
uprawnienia niezb dne do prowadzenia zast pów i dru yn oraz kolejne sprawnoci. Z inicjatywy hm. Z. Peszkowskiego pisali artyku y i kroniki do miejscowych
czasopism, wydawali tak e w asne gazetki harcerskie201.
Pierwsza grupa polskich uchod ców wojennych w liczbie oko o 300
osób przyby a do Afryki z Cypru jesieni 1941 r., zatrzymuj c si w Rodezji
Pó nocnej. W latach 1942–1944 przyby o oko o 18 tys. Polaków, wywiezionych
z ZSRR wraz z armi gen. W. Andersa. Odbyli oni drog przez Iran i Irak,
przewa y w ród nich kobiety, dzieci i m odzie . M czyzn by o niewielu, na
osiedlenie na kontynencie afryka skim kierowano wy cznie osoby niezdolne do
by wojskowej. Uchod ców rozlokowano w Kenii (w osiedlach Mekindu,
Mamira, Nyali, Rongai), Ugandzie (osiedla w Koja i Masindi), Tanganice
199

200
201

W. Korabiewicz, Gdzie s
a gdzie Polska, Warszawa 1980, s. 66–68; A. HandarekGwiazdonik, Harcerstwo w Indiach – Valivade, w: Harcerki 1933–1945…, op. cit., s. 746–
748; B. M. Pancewicz, Harcerstwo w Indiach 1942–1948, Londyn 1977, s. 32–36.
„Skaut Wiadomo ci Urz dowe” 1944, nr 9, s. 44–46.
W. Seweryn Sp awska, Harcerki w ZHP…, op. cit., s. 209.

222

(Tengeru, Ifimda, Kidugala, Kigoma, Kondoa, Morogoro), Rodezji Pó nocnej
(Abercorn, Bwana M’Kubwa, Fort Jamesan, Lusaka, Livingstone); Rodezji
Po udniowej (Dieggleford, Marandelles, Rusape) oraz w Unii Po udniowej
Afryki (Outltshoorn). Dla dzieci i m odzie y zorganizowano nauk w szko ach
powszechnych i rednich. Rozwijano dzia alno spo eczno-kulturaln , dzia y
YMCA, PCK, Polski Komitet Obywatelski, Zwi zek Polaków w Afryce202.
Wydawano pras , m. in. „Polak w Afryce”, „Wasz Przyjaciel”203. Uchod cami
opiekowa y si placówki konsularne, PCK, przedstawicielstwa MPiOS.
W ko cu 1942 r. istnia o ju kilka osiedli zamieszka ych przez polskich
uchod ców w Ugandzie i Tanganice, w których powsta y gromady zuchowe
i dru yny harcerskie. Jednak brakowa o osób przeszkolonych do pe nienia
funkcji zast powych i dru ynowych, co by o przeszkod w nadaniu powstaj cym
jednostkom odpowiedniego poziomu204. W grudniu 1942 r. funkcj komendantki
harcerek, z upowa nienia Komendy ZHP na Wschodzie, obj a phm. Zdzis awa
Wójcik, któr skierowano do pracy w Delegaturze MWRiOP w Nairobi. Odwiedzi a ona kolejno osiedla polskie w Kenii, Ugandzie, Tanganice. Zorientowa a
si w jakich warunkach dzia y dru yny harcerskie, które nie zra y si
brakiem sprz tu obozowego czy sportowego, wiele przyrz dów wykonywali
harcerze we w asnym zakresie. W lutym 1943 r. w osiedlach polskich w Ugandzie i Tanganice dzia o ju jedena cie gromad zuchowych, dziesi dru yn
harcerek i siedem dru yn harcerzy, licz cych cznie 1470 dzieci i m odzie y205.
Pod koniec tego roku, w zwi zku z nap ywem polskich uchod ców do tych
krajów, zwi kszy si tak e stan posiadania harcerstwa do 72 gromad zuchowych
i dru yn harcerskich do których nale o niemal 3 tysi ce dziewcz t i ch opców206. W maju 1944 r. przyby a do Afryki pi cioosobowa ekipa instruktorów,
wydelegowana przez Komend ZHP na Wschodzie. Dzi ki niej nast pi o
ywienie dzia alno ci harcerskiej przez wizyty instruktorów w osiedlach
polskich uchod ców, organizacj kursów i szkole . K opotliwe by y dojazdy do
miejsc odbywania kursów i obozów, gdy osiedla, znajduj ce si w kilku krajach
dzieli y znaczne odleg ci.
Dru yny harcerskie w Rodezji Po udniowej i Rodezji Pó nocnej wydzielono w czerwcu 1944 r. z dotychczasowej Chor gwi Afryka skiej ( cz cej
dru yny harcerskie z osiedli polskich we wszystkich krajach), skupiaj c je
w Chor gwi Rodezyjskiej. Jej komendantem zosta phm. Wac aw Korabiewicz,
lekarz medycyny, podró nik i pisarz pe ni cy wówczas funkcj delegata MPiOS
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w obu Rodezjach207. W ko cu tego roku z Chor gwi Rodezyjskiej utworzono
dwie jednostki tego szczebla, ka da skupia a dru yny harcerskie na terenie
Pó nocnej lub Po udniowej Rodezji. Tak e w czerwcu 1944 r. po czono dru yny
w Ugandzie i Tanganice w Chor giew Wschodnioafryka sk , nad któr komend
sprawowa a phm. Z. Wójcik. Podzielono j na pocz tku maja 1945 r. Kszta towanie struktury organizacyjnej, przez utworzenie najpierw wi kszych jednostek,
a nast pnie po przybyciu do Afryki z Bliskiego Wschodu ekipy instruktorów,
podzieleniu ich na mniejsze, ograniczone terytorialnie do jednego kraju osiedlenia polskich uchod ców, wynika o z d enia do skutecznego koordynowania
dzia alno ci dru yn harcerskich na du ych przestrzeniach, przy utrudnionej
komunikacji. Pisa a o tych problemach we wspomnieniach Z. Wójcik, wskazuj c
na niezmiernie wa
rol wizytacji dru yn przez ni oraz przez instruktorów
harcerskich w osobach J. Brzezi skiego, Z. S owikowskiego, dr. W. Szyry skiego, J. Kozio a, R. Rz dziana 208.
Obozy harcerskie, ze wzgl du na stref geograficzn i inny klimat ni
w Europie, odbywa y si g ównie w styczniu. W pierwszym okresie (1943 r.),
akcj obozow obj to kilka osiedli, uczestniczy o w niej oko o 230 harcerek
i harcerzy. W roku nast pnym udzia w obozach wzi o 25 dziewcz t i ch opców.
Brak namiotów rozwi zywano, buduj c sza asy. W ko cu 1944 r. delegatura
MPiOS przekaza a trzydzie ci namiotów do o miu osiedli polskich uchod ców,
co u atwi o organizacj obozów harcerskich w latach nast pnych. W grudniu
1944 r. we wszystkich osiedlach na kontynencie afryka skim przebywa o 18245
polskich uchod ców, w tej liczbie by o 7924 dzieci i m odzie y. Dzia alno ci
harcersk w gromadach zuchowych i dru ynach
skich i m skich obj to
cznie oko o 4650 dziewcz t i ch opców209.
W po owie 1943 r. dwoma transportami morskimi wys ano z Iranu do
Meksyku 1432 polskich uchod ców, w tej liczbie oko o 800 dzieci i m odzie y.
Utworzono dla nich osiedle w miejscowo ci Santa Rosa. By a to opuszczona
hacjenda. Polacy musieli przygotowa sobie odpowiednie warunki do zno nej
egzystencji przez remont zastanych budynków i wybudowanie nowych.
Z czasem zorganizowano centrum socjalne, ambulatorium, szpital, gabinet
stomatologiczny, pomieszczenia administracyjne. Powsta te ko ció , warsztaty
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rzemie lnicze, zainicjowa a dzia alno biblioteka210. Obóz by wyizolowany od
spo eczno ci miejscowej, pilnowany przez spo eczn stra obywatelsk
i stra ników meksyka skich. Uchod cy korzystali z autonomii, opiek nad nimi
sprawowa przedstawiciel MPiOS rz du RP w Londynie, Poselstwo RP
w Meksyku i ameryka skie organizacje polonijne. Problemy wynikaj ce z
warunków ycia uchod ców i opieki nad nimi by y omawiane na posiedzeniu
rz du w dniu 24 stycznia 1944 r.211.
Polscy rzemie lnicy zorganizowali si w zespo y, które przekszta ci y si
w spó dzielnie. Niemal po ow uchod ców stanowi y dzieci i m odzie , dlatego
zorganizowano przedszkola, szko powszechn i czteroletnie gimnazjum.
Aktywnie dzia o harcerstwo, które w sierpniu 1943 r. da o podstawy do
utworzenia hufca, kierowanego przez ks. kapelana Zygmunta Jagielnickiego.
Gromady zuchowe i dru yny harcerskie pod koniec tego roku skupia y ponad
dwie cie dziewcz t i ch opców. W nast pnym roku liczba zuchów, harcerek
i harcerzy osi gn a cznie ponad trzysta osób. Komend hufca po ks. Jagielnickim obj ks. Józef Jarz bowski. M odzie otrzyma a mundury harcerskie,
polskie w adze dostarczy y tak e kilka namiotów. Dru yny organizowa y
wycieczki, wiczenia w terenie, gry i zabawy. Hufiec posiada sztandar, z którym
wyst powano na wa nych uroczysto ciach, np. w dniu 11 listopada. Schy ek
dzia alno ci hufca nast pi pod koniec 1945 r. w zwi zku z przygotowaniem do
jego likwidacji212. Z powodu du ej odleg ci, hufiec harcerski w Santa Rosa nie
zosta podporz dkowany Komendzie ZHP na Wschodzie.
Na pocz tku listopada 1944 r. dotar do Nowej Zelandii transport 755
polskich sierot, którym towarzyszy ponad stuosobowy zespó opiekunów.
Podró ich rozpocz a si na pocz tku wrze nia tego roku w Isfahanie.
W ramach przygotowa do niej, komendant ZHP na Wschodzie hm. W. liwi ski utworzy , w porozumieniu z Komend Hufca w Isfahanie, rozkazem z dnia 20
sierpnia, samodzielny hufiec harcerski w Nowej Zelandii, kierowany ju od
rozpocz cia podró y, przez phm. Stefana Kozer 213.
Polskie sieroty wraz z opiekunami zamieszka y w przygotowanym dla
nich obozie w Pahiatua, oddalonym o oko o 200 km od stolicy Nowej Zelandii
Wellington. By on finansowany przez rz d nowozelandzki, zarz dzany przez
nowozelandzkich i polskich administratorów i pedagogów. Zas ugi w przyj ciu
dzieci przez w adze nowozelandzkie poniós konsul generalny RP w Wellington
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Kazimierz Wodzicki. Wspomaga a go, zw aszcza w opiece nad nimi podczas
pobytu dzieci na wyspie jego ona Maria, delegatka PCK214. Rz d RP na
uchod stwie w Londynie przyj z uznaniem zaproszenie dzieci polskich przez
adze Nowej Zelandii, na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 13 czerwca
1944 r.215. We wrze niu 1945 r. hufiec harcerski w Pahiatua sk ada si z pi ciu
dru yn harcerek, trzech dru yn harcerzy i trzech gromad zuchowych z 449
zuchami, harcerkami i harcerzami. Zbiórki harcerskie po zaj ciach szkolnych
by y dla m odzie y atrakcj w yciu obozowym. M odzie ch tnie uczestniczy a
w grach i zabawach, wycieczkach i zaj ciach sportowych. Poza harcerstwem
bra a czynny udzia w yciu ca ego osiedla, wykonuj c prace spo eczne, organizuj c uroczysto ci i obchody rocznic216.
Przez wyjazdy kolejnych grup dzieci i m odzie y z Iranu do innych krajów pobytu polskich uchod ców na czas wojny, zmniejsza si ustawicznie stan
harcerstwa w Teheranie, Isfahanie i Ahwazie. W drugiej po owie 1944 r. wyje y tak e osoby pe noletnie na studia do Syrii i Libanu. W zwi zku z tym
komendant ZHP na Wschodzie hm. W. liwi ski zobowi za rozkazem z dnia
2 wrze nia 1944 r. phm. Adolfin Till i phm. Janin Zar biank , wyje aj ce na
studia do Syrii do zawi zania w nowych miejscach pobytu i zorganizowania
zespo ów lub kr gów starszoharcerskich217. Polscy studenci w Libanie w 1945 r.
liczyli oko o 150 osób. Studiowali w Bejrucie medycyn , weterynari i inne
kierunki. Na studia w Bejrucie przybywali uchod cy z Iranu a tak e maturzy ci
po uko czeniu polskich szkó w Palestynie. Liczb harcerzy w tych rodowiskach szacowano na niemal 900 osób 218.
Dzia alno harcerska by a prowadzona tak e w szko ach wojskowych,
zwanych junackimi oraz w Szko ach M odszych Ochotniczek na terenie Palestyny. Pocz tki szkó junackich wi
si jeszcze z pobytem Armii Polskiej
w ZSRR w 1942 r.
W pierwszej Szkole Junaków przy Armii Polskiej w ZSRR, hm. Kazimierz Waligóra przeprowadzi na pocz tku lipca 1942 r. kurs dla zast powych,
z udzia em 27 harcerzy. Po ewakuacji
nierzy i osób cywilnych do Iranu,
szko y wojskowe utworzone zosta y w Egipcie i Palestynie. Pierwsze kursy
harcerskie przeprowadzi w nich podczas letniego obozu w sierpniu i wrze niu
1943 r. ppor. hm. Ignacy P onka. Zosta on przydzielony w pa dzierniku tego
roku do Junackiej Szko y Kadetów jako komendant Harcerskiej Chor gwi
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Junackiej. Natomiast w Szkole Junaczek, przemianowanej na Szko M odszych
Ochotniczek (SMO) w Nazarecie, rozpocz a s
harcersk odkomenderowana z PWSK, rozkazem Dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie z 18 lutego
1944 r. hm. W. Sewerynowa219.
W miesi cach letnich 1944 r. utworzono w ramach obozów m odzie y ze
szkó wojskowych, oddzielne kompanie harcerskie, licz ce cznie 313 harcerek
i harcerzy. We wrze niu tego roku harcerstwo w szko ach wojskowych, junackich, i SMO, sk ada o si z jedenastu dru yn m skich, czterech dru yn
skich
oraz czterech kr gów starszoharcerskich. W 1945 r. dzia alno harcersk
prowadzono w prawie ka dej szkole junackiej. W obozie letnim w Nazarecie
uczestniczy o sze dru yn m skich z 172 harcerzami i dziewi ciu instruktorów.
Po jego zako czeniu odby si dziewi ciodniowy kurs dru ynowych i zast powych220.
Komitet Naczelny ZHP podj przygotowania do odbudowy harcerstwa
po zako czeniu wojny. Plany, jakie w tym zakresie opracowa , zosta y skonsultowane z rz dem RP na uchod stwie, a zw aszcza z MWRiOP, MON, MPiOS
oraz Ministerstwem Prac Kongresowych. Szczególn uwag dzia acze Komitetu
Naczelnego skupili na szkoleniu i przygotowaniu instruktorów harcerskich,
którzy podo aliby nowym zadaniom, na druku ksi ek i prasy, przedruku
podr czników harcerskich, a tak e na utrzymaniu Funduszu Odbudowy Harcerstwa, utworzonym w 1943 r. i pozyskiwaniu rodków finansowych od instytucji
mi dzynarodowych, nie tylko skautowych221.
Druga wojna wiatowa w Europie zako czy a si 7 maja 1945 r. bezwarunkow kapitulacj Niemiec w Reims. Na danie ZSRR akt ten zosta powtórzony 8 maja w Berlinie, z udzia em marsza ka G. ukowa. W Polsce 28 czerwca
1945 r. powsta Tymczasowy Rz d Jedno ci Narodowej, który uznany zosta
przez pa stwa koalicji. Jak pisa J. Topolski, po tych wydarzeniach w kraju i na
obczy nie „zapanowa stan frustracji i rozdarcia”222. Odt d, ju nieuznawanym
konstytucyjnym w adzom polskim na uchod stwie w Londynie, pozosta y
jedynie trafiaj ce w pró ni protesty i apele do zachodniego wiata o odwrócenie
biegu tragicznych dla Polski aktów przemocy. Polska Agencja Telegraficzna
og osi a tekst Deklaracji Rz du RP uchwalonej w dniu 25 czerwca 1945 r.
Zaprotestowa w niej przeciwko decyzjom wielkich mocarstw, podj tymi bez
jego udzia u, które oddawa y Polsk pod nieograniczony wp yw ZSRR.
W ko cowej cz ci deklaracji rz d RP stwierdzi , e „uprawnienie swoje
przeka e jedynie Rz dowi, który powstanie na wolnej polskiej ziemi, zgodnie
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z obowi zuj cymi w Polsce ustawami i który b dzie odpowiada swobodnie
wyra onej woli Narodu /…/”223.
Prezydent RP W adys aw Raczkiewicz, postanawiaj c trwa na emigracji, wyg osi 30 czerwca 1945 r., po powo aniu TJRN z S. Miko ajczykiem jako
wicepremierem, or dzie do narodu, w którym m. in. powiedzia : „Walka Narodów Zjednoczonych z agresj niemieck zosta a zwyci sko zako czona. Ojczyzna nasza, niestety nie odzyska a jeszcze prawdziwej wolno ci”224. Do akcji
protestacyjnej w czy si tak e Komitet Naczelny ZHP, uchwalaj c w dniu
1 lipca tego roku apel do harcerek i harcerzy. Stwierdzono w nim, e nast pi
nowy okres walki o ca
terytorialn , wolno i niepodleg
Polski. Trzy
mocarstwa powo y rz d rzekomej jedno ci narodowej, który nie reprezentuje
woli narodu. Wobec narzuconych faktów dokonanych, Komitet Naczelny
zaapelowa o wierno legalnym w adzom, rezyduj cym nadal za uchod stwie
w Londynie, o zwarto szeregów, solidarno i braterstwo w walce o najwy sze
cele narodowe225.
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Dariusz Karpi ski, Sylwia opato, Monika Piotrowska
ROZDZIA V.
DZIA ALNO
HARCERSTWA POZA POLSK W PIERWSZYM
OKRESIE PO ZAKO CZENIU DRUGIEJ WOJNY WIATOWEJ
(CZERWIEC 1945 – MARZEC 1947)
W lecie 1944 r. nast pi o otwarcie drugiego frontu w Europie. Przygotowanie do niego w formie koncentracji wojsk alianckich, brytyjskich
i kanadyjskich odby o si w bazach usytuowanych na po udniu Wielkiej Brytanii.
Inwazja na kontynent nast pi a w nocy z 5 na 6 czerwca 1944 r. L dowanie
poprzedzono zmasowan akcj lotnictwa bombowego, które dokona o wielokrotnych nalotów na ca e wybrze e Francji, Belgii i Holandii. Armia sprzymierzonych prze ama a w krwawych bojach opór niemiecki i ruszy a w g b Francji1.
W dniu 19 sierpnia do wyp dzania Niemców w czy si francuski ruch oporu,
zw aszcza w Pary u. Wybuch o w nim powstanie, do miasta wkroczy a dywizja
pancerna genera a F. Leclerca. Stolica Francji wi towa a wyzwolenie
25 sierpnia, po kapitulacji dzie wcze niej silnego garnizonu niemieckiego2. Do
Pary a przyby niezw ocznie genera Ch. de Gaulle, w ko cu sierpnia rozpocz
dzia alno francuski Rz d Tymczasowy.
W dniu 15 sierpnia wojska sprzymierzonych dokona y desantu na po udniu Francji. Ich dywizje stacjonuj ce dot d na Sycylii i we W oszech wyl dowa y mi dzy Tulonem i Cannes, nie napotykaj c wi kszego oporu nieprzyjaciela.
W dniu 28 sierpnia zaj y Tulon i Marsyli , 3 wrze nia wyzwoli y Lyon.
W po owie wrze nia 1944 r. oba fronty alianckie dotar y do Renu, tym samym
Francja zosta a wyzwolona. W dalszych dzia aniach bojowych zmierzaj cych do
wyzwolenia Belgii i Holandii uczestniczy a polska dywizja pancerna i brygada
desantowa, dowodzona przez genera ów Stanis awa Maczka i Stanis awa
Sosabowskiego3. Marsz wojsk aliantów zachodnich ku Berlinowi powstrzymany
zosta na kilka zimowych miesi cy w pa dzierniku 1944 r. w Ardenach niespodziewanym oporem i przeciwnatarciem si niemieckich. W styczniu 1945 r.
rozpocz a si pot na ofensywa Armii Czerwonej. Ze wschodu i z zachodu
wzmóg si ostateczny szturm na Berlin. Po samobójstwie 30 kwietnia Adolfa
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3

A. Czubi ski, Historia drugiej wojny wiatowej 1939–1945, Pozna 2008, s. 249;
A. Prost, Zarys historii Francji w XX wieku, Kraków 1997, s. 65.
A. Czubi ski, Europa dwudziestego wieku. Zarys historii politycznej, Pozna 1997, s. 228–229.

Hitlera, stolica Trzeciej Rzeszy pad a 2 maja, a sze dni pó niej nast pi a
bezwarunkowa kapitulacja Niemiec 4.
We francuskim ruchu oporu (Resistance) uczestniczy o w sumie ponad
50 tys. Polaków, osiedlonych w latach mi dzywojennych nad Sekwan . Cz
z nich walczy a w oddzia ach podleg ych Francuskiej Partii Komunistycznej
(FPK), cz
w oddzia ach podporz dkowanych rz dowi polskiemu na uchod stwie rezyduj cemu w Londynie. Poleg o oko o trzystu Polaków, kilkuset
odnios o rany, kilka tysi cy Niemcy aresztowali, umie cili w wi zieniach
i obozach koncentracyjnych. Jak pisze historyk dziejów Polonii, tak liczny udzia
emigrantów polskich we francuskim ruchu oporu, polska krew przelana w bojach
o wyzwolenie Francji „zbli y emigracj polsk do spo ecze stwa francuskiego.
Zacz o ono traktowa Polaków jako równego sobie na p aszczy nie obywatelskiej partnera /…/ Emigracja polska we Francji, otwiera a wi c po drugiej wojnie
wiatowej now kart swych dziejów w korzystniejszych ni dotychczas dla
siebie warunkach”5.
Wyzwolenie Francji, Belgii, cz ci Holandii oraz po udniowych
i rodkowych W och przez wojska pa stw sprzymierzonych w 1944 r. spowodowa o konieczno ponownego utworzenia na ich terytorium polskich ambasad
i konsulatów oraz roztoczenia opieki nad znaczn liczb polskich uchod ców6.
Rz d podj w dniu 17 maja tego roku uchwa o utworzeniu urz du Delegata
Rz du do spraw wychod stwa polskiego we Francji, Belgii i Holandii. Pe ni on
funkcj tymczasowego przedstawiciela rz du, dzia aj cym do czasu przybycia na
teren tych pa stw pe nomocnych polskich dyplomatów. Decyzj rz du do
pe nienia jej desygnowany zosta Aleksander Kawa kowski, dotychczasowy szef
Polskiej Organizacji Walki o Niepodleg
(POWN)7.
W okresie od 14 pa dziernika 1944 r. do 5 lipca 1945 r. funkcj ambasadora RP we Francji z ramienia rz du polskiego na uchod stwie pe ni Kajetan
Dzier ykaj-Morawski8. Utworzona zosta a sie polskich placówek konsularnych
sk adaj ca si z jednego konsulatu generalnego, pi ciu konsulatów, jednego
wicekonsulatu i jedenastu agencji konsularnych9. Polska s ba dyplomatyczna
i konsularna rozpocz a niezw ocznie akcj odtworzenia ycia spo ecznego
w rodowiskach polskiej imigracji10.
W okresie trwania okupacji niemieckiej w zbiorowiskach polonijnych
dokona y si okre lone przeobra enia. Przede wszystkim wielu Polaków,
4
5
6
7
8
9
10

Historia powszechna. Tom 19. Od II wojny wiatowej do wojny o niepodleg
Wietnamu.
Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Madryt 2008, s. 76–77.
W. ladkowski, Polacy we Francji…, op. cit., s. 183.
Protoko y posiedze …, op. cit., T. VIII, grudzie 1944 – sierpie 1945, Kraków 2008, s. XXXII.
Tam e, T. VII, maj 1944 – listopad 1944, Kraków 2006, s. 23–24.
Historia dyplomacji polskiej…, op. cit., Tom V 1939–1945, Warszawa 1999, s. 766.
Historia dyplomacji polskiej X–XX w. …, op. cit., s. 543.
Akcja niepodleg ciowa na terenie mi dzynarodowym 1945–1990. Praca zbiorowa. Redaktor
Tomasz Piesakowski, Londyn 1999, s. 329.
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w poczuciu zagro enia, przenios o si ze strefy pó nocnej po czonej z Belgi do
strefy po udniowej, tak zwanej wolnej. Po 1940 r. w adze niemieckie wys y
w szeregu transportach z tzw. Kraju Warty czyli z Pozna skiego do pracy
w okupowanej Francji oko o 24 tys. Polaków. W ostatniej fazie wojny oraz
w pierwszym okresie po jej zako czeniu przenios o si z okupowanych Niemiec
nad Sekwan kilkadziesi t tysi cy Polaków11, którzy nie wiedzieli czy powróci
z przymusowych robót i obozów do zniewolonego przez ZSRR kraju, czy
pozosta na obczy nie. Wed ug szacunków Ambasady RP w Pary u na pocz tku
1946 r. przebywa o we Francji ponad 70 tys. nowych polskich imigrantów.
Wi kszo z nich wróci a do Polski w ramach repatriacji zorganizowanej
w latach 1945–194612. W latach pó niejszych przesiedlili si z Niemiec do
Francji Polacy zakwalifikowani do tak zwanych displaced persons (DP, dipisi),
pozostaj cy pod opiek Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchod ców.
Poniewa dipisi przewa nie pozbawieni byli jakichkolwiek rodków do ycia, to
fundusze na ich utrzymanie
a United Nations Relief and Rehabilitation
Administration (UNRRA), a po jej rozwi zaniu International Refugee Organization (IRO)13.
Na podstawie umów zawartych mi dzy rz dem francuskim a w adzami
w Warszawie, w 1945 r. rozpocz a si akcja reemigracji Polaków z Francji do
Polski. Trwa a ona do 1948 r., obejmuj c cz
przedwojennej emigracji zarobkowej w liczbie oko o 51 tys. osób wed ug danych francuskich, wed ug statystyk
polskich oko o 78 tys. osób14. Byli to przewa nie górnicy wraz z rodzinami,
których osiedlano przede wszystkim w Zag biu Wa brzyskim.
Wed ug spisu powszechnego przeprowadzonego w 1946 r., liczba Polaków we Francji wynosi a ponad 423 tys. osób. cznie z Polakami naturalizowanymi, czyli posiadaj cymi ju obywatelstwo francuskie oraz osobami przyby ymi
w okresie wojny i po jej zako czeniu, liczb t nale oby zwi kszy do oko o
470 tys. osób15.
Polska imigracja we Francji, do wrze nia 1939 r. raczej apolityczna
w swej zasadniczej masie, w ko cowym okresie okupacji oraz w pierwszym
okresie po wyzwoleniu, zaktywizowa a wewn trzne ycie polityczne. Zasadnicza
linia podzia u przebiega a mi dzy niezbyt liczn ale ywio ow grup zwolenni11
12

13
14
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ków Tymczasowego Rz du Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego 31 grudnia
1944 r. w Lublinie, a zwolennikami legalnego, cho od 5 lipca 1945 r. nieuznawanego przez aliantów rz du RP na uchod stwie w Londynie16. Pierwsze
powojenne lata przysporzy y Polonii francuskiej wiele problemów, ze wzgl du
na siln ingerencj w jej ycie rz du warszawskiego. Tocz ca si walka polityczna spowodowa a jej organizacyjny podzia na trzy centralne ugrupowania.
Orientacj komunistyczn reprezentowa Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN), skupiaj cy w ko cu 1944 r. 28 zwi zków i organizacji polonijnych. Program i zasadnicze cele zaprezentowa PKWN w czasie pierwszego
zjazdu, odbytego w grudniu tego roku w Pary u. Uzna si on za demokratyczne
przedstawicielstwo polskiej emigracji, podczas gdy w rzeczywisto ci reprezentowa jedynie silny wówczas ruch lewicowy.
Przeciwstawn mu si polityczn by Centralny Zwi zek Polaków we
Francji (CZPwF), utworzony na zje dzie odbytym w maju 1945 r. w Pary u,
z inicjatywy rz du RP na uchod stwie, na bazie Centralnego Komitetu Walki
(CKW) i Zwi zku Polaków we Francji (ZPwF). Nie zaakceptowa on zmian
ustrojowych w Polsce, opowiada si zdecydowanie za programem niepodleg ociowym17.
Trzecie ugrupowanie utworzy y stowarzyszenia skupione w Polskim
Zjednoczeniu Katolickim we Francji (PZKwF). Nale y do niego organizacje
katolickie, wspierane przez Polsk Misj Katolick w Pary u. Sympatyzowa
z tym ugrupowaniem chrze cija sko-demokratyczny dziennik „Narodowiec”,
wydawany w Lens przez Micha a Kwiatkowskiego. PZKwF nie wszed w sk ad
CZPwF, mimo i uznawa nadal rz d RP na uchod stwie w Londynie, stanowi c
tym samym trzeci si podzielonej emigracji18. W nast pnych latach nast pi o
zbli enie mi dzy CZP i PZK. W po owie lipca 1947 r. dosz o w Lens do spotkania przedstawicieli obu ugrupowa . Uzgodniono na nim warunki do wspó dziaania, a w czerwcu 1949 r. nast pi o utworzenie Kongresu Polonii Francuskiej19.
Pod koniec tego roku Rada Narodowa Polaków (utworzona w lipcu 1945 r.
z przekszta cenia PKWN) oraz inne stowarzyszenia lewicowe, w adze francuskie
zdelegalizowa y. Tym samym zako czy a si dzia alno tego nurtu emigracji
polskiej nad Sekwan , który w pierwszych powojennych latach dosy ywio owo
podj wspó prac z w adzami w Warszawie.
Francja wycofa a si z uznawania rz du polskiego na uchod stwie
w Londynie o tydzie wcze niej (29 czerwca) ni USA i Wielka Brytania, które
16
17
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uczyni y to 5 lipca 1945 r. W dniu 7 lipca tego roku przedstawiciele Tymczasowego Rz du Jedno ci Narodowej, utworzonego 28 czerwca w Warszawie,
przej li gmach Ambasady RP w Pary u i budynki polskich konsulatów. W adze
francuskie, oceniaj c sytuacj dosz y do przekonania o nieodwracalno ci
przemian ustrojowych w Polsce. Rz d w Warszawie stara si wykorzysta
sprzyjaj
mu polityk Francji do szybkiego za atwienia bie cych spraw,
a zw aszcza reemigracji ludno ci polskiej, uzyskania oficjalnego poparcia dla
polskiej granicy zachodniej i zawi zania sojuszu polsko-francuskiego, co uda o
si tylko cz ciowo20. Funkcjonariusze zatrudnieni w ambasadzie i konsulatach
ingerowali w dzia alno stowarzysze polonijnych, staraj c si przeci gn je
na swoj stron . Akcj t skrytykowa znany dzia acz polonijny Piotr Kalinowski, który podczas zjazdu Rady G ównej CZPwF, odbytego w lutym 1946 r.
w Lille m. in. powiedzia : „wychod stwo ju doskonale pozna o metody pracy
komunistycznego PKWN, odczu o dzia alno nowych konsulatów /…/ oraz
posiada wiadomo ci z Polski od tych emigrantów, którzy wyjechali do Polski
i ju powrócili do Francji na w asn r . To wszystko przyczyni o si do
konsolidacji emigracji w osiedlach polskich”21.
Harcerstwo polonijne we Francji nale o do tych stowarzysze , których
kierownictwo w podobny sposób definiowa o cele dzia alno ci w powojennych
realiach. M odzie harcerska wyró nia a si aktywno ci w latach okupacji.
Dziewcz ta i ch opcy pe nili s
kuriersk i sanitarn . Harcerstwo ponios o
straty, na które z
a si ofiara kilkunastu jego cz onków zabitych przez
okupantów oraz przej cie przez obozy koncentracyjne oko o stu harcerek
i harcerzy. Mimo okupacji, w latach 1940–1943 oko o 1100 harcerek i harcerzy
wzi o udzia w akcji obozowej zorganizowanej g ównie w tak zwanej strefie
wolnej, w trakcie której oko o 370 starszych harcerzy odby o przeszkolenie
wojskowe22. Jednak wojna i okupacja znacznie zdezorganizowa y i ograniczy y
dzia alno harcerstwa. Podczas zebrania niekompletnego Zarz du G ównego
ZHPwF odbytego 17 maja 1941 r. w Tuluzie podj to decyzj o zawieszenie
oficjalnej dzia alno ci na okres wojny. Zarz d nie odbywa zebra a do maja
1945 r., lecz ograniczon dzia alno harcerstwo jednak prowadzi o, organizuj c
zaj cia samokszta cenie oraz biwaki i obozy23.
Po inwazji wojsk alianckich rozpocz tej 6 czerwca 1944 r. na pla ach
Normandii i stopniowego uwalniania Francji spod okupacji niemieckiej, decyzj
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rz du RP na uchod stwie utworzona zosta a w Pary u Delegatura Ministerstwa
Obrony Narodowej (MON) pod kierownictwem p k. A. Zdrojewskiego, szefa
pionu wojskowego POWN24. Na mocy kolejnej decyzji MON, rozpocz si
zaci g ochotniczy polskich emigrantów do jednostek wojskowych, które mia y
czy si do walk o wyzwolenie Francji. Zg osi o si oko o 45 tys. polskich
ochotników, a w ród nich wielu cz onków organizacji sportowych, Zwi zku
Strzeleckiego i harcerstwa. Na przyk ad z jednej tylko miejscowo ci CalonneRicouart do wojska wst pi o 27 harcerzy, aby „wyp dzi – jak wspomina jeden
z nich – Niemców z okupowanej Francji, Belgii i Holandii a do Niemiec”25.
Dwóch z nich poleg o w trakcie walk i spocz o w obcej ziemi. Pozostali
harcerze i harcerki z tej dru yny, którzy nie wst pili do wojska, wznowili jej
dzia alno . Mniej wi cej podobnie przebiega a aktywizacja harcerstwa w innych
miejscowo ciach zamieszka ych przez polskich imigrantów. Pe ny i szybki
rozwój harcerstwa nast pi ju bez przeszkód po ca kowitym wyzwoleniu
Francji, a po niej Belgii i Holandii. Wracali z wojskowej s by do ycia
cywilnego instruktorzy harcerscy, którzy podejmowali przerwan przez wojn
dzia alno . Nale eli do jednych z pierwszych hm. Boles aw Bahyrycz i hm.
Wac aw ledziewski, twórcy nowopowsta ego o rodka harcerskiego w oparciu
o Wojskowy Obóz Junaków w miejscowo ci La Chapelle en Serval pod Paryem.
Rozpocz
dzia alno w miesi cach jesiennych 1944 r. Komenda
ówna ZHPwF zintensyfikowa a od wiosny 1945 r. Nie posiada a jeszcze
kompletnego sk adu, funkcj naczelnika zwi zku dora nie pe ni hm. Kazimierz
Skorupski. Po powrocie z obozu koncentracyjnego w Niemczech dr Maria
Zdziarska-Zaleska obj a w ko cu wrze nia 1945 r. obowi zki przewodnicz cej
ZHPwF. Nadal jednak w sk adzie kierownictwa brakowa o kilku osób z powodu
ich nieobecno ci we Francji lub nieznanego miejsca pobytu. Celem usprawnienia
realizacji bie cych zada w ich miejsce dokooptowano kilka nowych osób.
Utworzono referat Kó Przyjació Harcerstwa (KPH), kierowany przez
hm. Antoniego Dr gowskiego. Do podleg ych ogniw zwi zku rozsy ano okólniki
i rozkazy dotycz ce podejmowanych zada oraz regulaminy. Przepracowano
i uaktualniono statut ubezpieczalni harcerskiej, zorganizowanej w latach poprzedzaj cych wybuch drugiej wojny wiatowej. Podj to starania w Ministerstwie
Informacji i Dokumentacji rz du RP na uchod stwie w Londynie maj ce na celu
redagowanie i wydawanie pisma harcerskiego dla harcerstwa dzia aj cego na
obczy nie26. Mimo problemów organizacyjnych oraz trudnych warunków ycia
dla mieszka ców powojennej Europy (np. racjonowanie chleba), Zarz d G ówny
ZHPwF zorganizowa w miesi cach letnich 1948 r. akcj letni . Z
o si na
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ni 36 obozów sta ych i w drownych, kursów oraz kolonii harcerskich i zuchowych z udzia em oko o 1200 dzieci i m odzie y27.
Przewodnicz ca ZHPwF dr M. Zdziarska-Zaleska nawi za a kontakt
z ks. Franciszkiem Cegie , rektorem Polskiej Misji Katolickiej (PMK)
w Pary u, prosz c go o oddelegowanie polskich ksi y do pracy duszpasterskiej
na obozach harcerskich. Odpowied ksi dza rektora z dnia 28 lipca 1945 r. by a
pozytywna, co zaowocowa o pomy ln wspó prac PMK z ZHPwF tak e
w latach nast pnych28.
Obozy harcerskie zorganizowane w lecie 1945 r. trwa y przewa nie po
trzy tygodnie, ich uczestnicy nie mogli narzeka na braki w wy ywieniu.
W wydawnictwie prasowym CZPwF, relacjonuj c akcj obozow pisano:
„Pracowano wi c nad zdobywaniem stopni harcerskich, przeprowadzano próby
na liczne sprawno ci harcerskie, a przede wszystkim kierownictwo poszczególnych obozów stara o si da uczestnikom gruntowne podstawy wychowania
obywatelskiego. Wyk ady, gaw dy przy ognisku spe nia y to zadanie. M odzie
na obozie zdobywa a nie tylko si y fizyczne ale i moralne”29. Zwracano uwag na
to, by m odzie pos ugiwa a si j zykiem polskim, uczono historii i aktualnych
wiadomo ci o Polsce. Tre kilku gaw d dotyczy a Wojska Polskiego, jego
udzia u w ostatniej wojnie, walk o niepodleg
Polski i innych krajów. Zrealizowano elementy wychowania wojskowego i harcerskiej s by pomocniczej30.
W li cie z 28 sierpnia 1945 r. ks. Józef winiarski, oddelegowany wraz z innymi
duchownymi do pracy na obozie harcerskim przez ks. rektora Cegie , pisa do
swego zwierzchnika: „Mamy do obs enia sze obozów, w tym trzy m skie
i trzy
skie. M odzie od lat o miu do osiemnastu. Liczne s tak zwane kolonie
zuchowe, które znajduj pomieszczenia w zamkach opuszczonych przez Niemców. M odzie prowadzona jest w duchu katolickim i to tak ze strony w adz
naczelnych, jak ze strony kierowników na miejscu”31. W dalszej cz ci listu ks.
winiarski sformu owa kilka uwag organizacyjnych i programowych. Oceni , i
na tak znaczn liczb uczestników obozów, ich personel instruktorski jest zbyt
szczup y. Zasugerowa , by ks. rektor PMKwF przyby na który z obozów, na
przyk ad dla dru ynowych i wyg osi gaw
na aktualne tematy spo eczne
nurtuj ce Poloni francusk .
Powodzenie akcji letniej w 1945 r. harcerstwo polonijne zawdzi cza o
przede wszystkim Wojsku Polskiemu, a zw aszcza oficerom oddelegowanym do
pomocy w harcerstwie oraz pomocy PMK. Wojsko zapewni o rodki transportu
do przewiezienia harcerzy, udost pni o o rodek na akcj obozow w Le Chapelle
27
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en Serval, wyasygnowa o dotacj finansow . Z kolei PCK przekaza o ywno ,
lekarstwa, tak e pewn sum pieni dzy. Dotacj finansow przyzna harcerstwu
CZPwF32.
Poprzez cz ste wyjazdy instruktorów w teren, Komenda G ówna ZHP
stara a si pobudzi dru yny harcerskie do systematycznej pracy, co z biegiem
czasu zaktywizowa o ca organizacj . Podobnie jak przed wojn , harcerstwo
najlepiej rozwija o si w departamentach Nord i Pas-de-Calais we Francji
Pó nocnej, w których goi y rany zadane przez niedawnych okupantów najliczniejsze zbiorowo ci polonijne. Stosunkowo dobra dzia alno harcerska rozwija a
si tak e we Francji rodkowej i Wschodniej. W Pary u wyró ni si aktywnoci Kr g Starszoharcerski. W 1945 r. odby y si tak e, niezale nie od akcji
obozowo-kolonijnej, zloty hufców i okr gów, z du liczb uczestników. Na
przyk ad w zlotach okr gu pó nocnego w Bruay, hufców w Ostricourt, Monchecourt i Nolvange wzi o udzia cznie oko o 2,5 tysi ca harcerzy i harcerek33.
Utrudnieniem w pracy szkoleniowej by dotkliwy brak fachowej literatury
harcerskiej oraz prasy. Wprawdzie nadchodzi y przesy ki z Londynu
z harcerskimi wydawnictwami, ale ich ilo nie zaspokaja a potrzeb ZHPwF.
Na pocz tku listopada 1945 r. dr M. Zdziarska-Zaleska zwróci a si do
rektora PMK w Pary u o wyznaczenie do pe nienia funkcji kapelana ZHP,
w osobie poznanego w czasie letniej akcji obozowej ks. Józefa winiarskiego.
Pro ba zosta a spe niona, o czym przewodnicz
ZHP powiadomi ks.
F. Cegie ka pismem z 15 listopada tego roku. Ksi dz rektor nie szcz dzi trudu
w zakresie wspierania harcerstwa polonijnego, cznie z udzielaniem mu pomocy
finansowej34.
W czerwcu 1945 r. przyjecha z Londynu do Pary a hm. Henryk Kapiszewski, kierownik wydzia u zagranicznego Komitetu Naczelnego ZHP na czas
wojny. Funkcj t pe ni spo ecznie, natomiast utrzymanie przynosi o mu
zatrudnienie w londy skim biurze wiatowego Zwi zku Polaków z Zagranicy
wiatpolu). Po wyzwoleniu Francji wiatpol otworzy w 1945 r. swoj placóww stolicy Francji celem nawi zania cis ej czno ci z Poloni francusk oraz
Poloni w Belgii, Holandii, Danii i w Niemczech. Pe ni cy obowi zki prezesa
wiatpolu prof. Bronis aw He czy ski powierzy jej kierownictwo Kapiszewskiemu. Do Pary a przyby on wraz z on Mari i oboje w czyli si niezw ocznie do dzia alno ci w kierowaniu ZHPwF35.
W po owie stycznia 1946 r. Komenda G owna ZHPwF poda a sk ad osobowy w adz harcerskich, skompletowany w ci gu ostatnich miesi cy, list
instruktorów i hufcowych oraz wykaz kursów zaplanowanych na okres zimy.
W sk ad Komendy G ównej weszli: hm. Kazimierz Skorupski jako komendant
32
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ówny, hm. Feliks Miko ajczyk – jego zast pca, hm. Maria Kapiszewska –
komendantka harcerek, hm. Zdzis aw Ba abuszy ski – komendant harcerzy,
ks. Józef winiarski – p. o. kapelana ZHPwF, hm. Stanis aw Rychter – kierownik
wydzia u propagandowo-wyszkoleniowego, hm. Henryk Kapiszewski – kierownik wydzia u zagranicznego. Sk ad ten uzupe niali jako cz onkowie hm. Wac aw
ledziewski, hm. Pawe Wi niewski i dzia acz harcerski Stefan Paw owski.
W odradzaj cej si strukturze organizacyjnej harcerstwa istnia ju okr g
nr I harcerzy oraz samodzielne hufce w Monceau-les-Mines i Le Creusot.
W okresie zimy, na prze omie lat 1945/1946 Komenda G ówna zorganizowa a
kurs na dru ynowych i kurs wodzów zuchowych. Uwadze harcerek i harcerzy
poleci a czasopismo „Polskie Pachole”, wydawane przez Zwi zek Polskiego
Nauczycielstwa we Francji (ZPNwF), w którym by sta y dzia harcerski
i zuchowy36.
Rozwój harcerstwa wypad pozytywnie w ocenie kierownictwa CZPwF.
W periodyku organizacyjnym z maja 1946 r. pisano: „Ruch harcerski przybiera
z ka dym dniem na sile. Od uwolnienia Francji do dnia dzisiejszego du o si
zmieni o i obecnie praca wrze jak w ulu. M odzie harcerska jak i komenda
szczerze zabra a si do pracy po tak d ugiej przerwie, najlepszym dowodem,
cho by liczne kursy zorganizowane przez komend g ówn w ostatnich czasach.
Wymieni tutaj jedynie kursy zimowe dla kierowników gromad zuchowych,
dru yn harcerskich, które odby y si w Rosieres, nast pnie w okresie ferii
wielkanocnych kursy dla kierownictwa ruchu zuchowego, które odby y si
w nowym o rodku harcerskim pod Pary em, w innej znowu miejscowo ci odby
si kurs dla starszyzny harcerskiej”37.
W dniu 8 marca 1946 r. Zarz d G ówny ZHPwF podj decyzj
o zwo aniu zjazdu walnego, pierwszego od zako czenia drugiej wojny wiatowej. W komunikacie zawiadamiaj cym o tym zdarzeniu, wydrukowanym przez
pras polonijn , okre lono warunki uczestnictwa, które przys ugiwa y instruktorom, dru ynowym i delegatom wyznaczonym przez KPH. Zjazd walny odby si
12 maja tego roku w Pary u z udzia em wybitnych dzia aczy polonijnych,
wspieraj cych harcerstwo, w osobach W. Barana – prezesa CZPwF, P. Kalinowskiego sekretarza generalnego tego zwi zku oraz ks. F. Cegie ki rektora
PMKwF. Uczestnicy zjazdu udzielili absolutorium ust puj cemu Zarz dowi
ównemu oraz wybrali jego nowy sk ad. Komendantem g ównym ZHPwF
zosta hm. P. Wi niewski, jego zast pc hm. F. Konieczny. Funkcj przewodnicz cej ponownie powierzono dr M. Zdziarskiej-Zaleskiej. Z bardziej znanych
dzia aczy, jeszcze z okresu przedwojennego, powo ano do harcerskiego kierownictwa hm. Antoniego Dr gowskiego38.
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W tym okresie nasili o si destrukcyjne oddzia ywanie na harcerstwo polonijne we Francji wys anników w adz harcerskich w Warszawie, reprezentuj cych organizacj ca kowicie kontrolowan przez komunistycznych mocodawców. Jak wiadomo, reaktywowanie harcerstwa w Polsce nast pi o w ko cu
1944 r. decyzj polityczn podj
przez PKWN w Lublinie. Kontynuatorami
harcerstwa w latach okupacji by y Szare Szeregi obejmuj ce m odzie m sk
i organizacj harcerek, wyst puj
pod ró nymi kryptonimami. Na terenach
wschodnich Rzeczypospolitej, które zosta y uwolnione spod okupacji hitlerowskiej przez Armi Czerwon uaktywniali si przedwojenni dzia acze harcerscy,
organizuj c na nowo zast py i dru yny. W ten ywio owy proces w czy si
PKWN, który dekretem z dnia 30 grudnia 1944 r. powo Zwi zek Harcerstwa
Polskiego. W jego tek cie, podpisanym przez kierownictwo resortu o wiaty
i administracji tej narzuconej przez marsza ka Stalina instytucji (jak wiadomo
PKWN powsta z jego woli w Moskwie 20 lipca 1944 r., a propagandowo zosta
og oszony dwa dni pó niej w zaj tym przez Armi Czerwon Che mie), czytamy
m. in.: „W uznaniu konieczno ci dania podstaw organizacyjnych dla wychowania m odzie y metodami harcerskimi i przygotowania jej w ten sposób do
wiadomej, czynnej i ofiarnej s by dla demokratycznej Rzeczypospolitej
Polskiej, powo uje si z powrotem do ycia jawnego, zepchni te w podziemie
przez okupanta stowarzyszenie wy szej u yteczno ci Zwi zek Harcerstwa
Polskiego”39.
Zarz dzeniem resortu o wiaty PKWN powo ana zosta a Tymczasowa
Naczelna Rada Harcerska (TNRH), pocz tkowo z ona z dziesi ciu cz onków.
Zgodnie z uchwa TNRH z dnia 10 stycznia 1945 r. stanowisko Naczelnika
Harcerzy obj Micha Sajkowski, na funkcj Naczelniczki Harcerek wyznaczono Krystyn wi tochowsk . Nowe w adze, na mocy rozkazu z dnia 11 stycznia
tego roku, przyst pi y do organizacji harcerstwa na terenach wyzwolonych od
okupanta niemieckiego, a kontrolowanych przez Armi Czerwon , NKWD
i PKWN. Nie zwa ano na to, e po zachodniej stronie Wis y, na terenach
okupowanych jeszcze przez Niemców, istnia y nadal Szare Szeregi. Ich rozwi zanie nast pi o dopiero 17 stycznia 1945 r., po wznowieniu ofensywy przez
Armi Czerwon w kierunku zachodnim40.
Odradzaj ce si spontanicznie na wyzwolonych terenach Polski harcerstwo szybko sta o si obiektem zainteresowania, a nawet rywalizacji, partii
politycznych i powi zanych z nimi organizacji m odzie owych. Dwie z nich –
Zwi zek Walki M odych (ZWM) i Organizacja M odzie y Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych (OMTUR) – przyst pi y nawet jesieni 1944 r. do
39
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tworzenia w asnych dru yn harcerskich. W Zarz dzie G ównym ZWM powo ano
w tym celu Wydzia Harcerski. Próba utworzenia zetwuemowskiego harcerstwa
okaza a si jednak nieudana i zarzucono j w maju 1945 r. Wzajemne stosunki
ZWM i ZHP uk ada y si przewa nie konfliktowo, gdy ZWM traktowa
harcerstwo w sposób instrumentalny i stara si rozci gn nad nim zwierzchnictwo41.
Naczelnik harcerzy wyda w dniu 17 stycznia 1945 r. rozkaz w zwi zku
z wyzwoleniem Warszawy przez Armi Czerwon . Poleci w nim komendantom
chor gwi roztoczenie opieki nad terenami wyzwolonymi niezw ocznie po
przesuni ciu linii frontu. Winni oni wyszukiwa tam kandydatów na komendantów hufców i upowa nia ich do podejmowania dzia
organizacyjnych. Poleci
ponadto opracowa do po owy lutego 1945 r. planów pracy nowopowstaj cych
jednostek harcerskich42.
W po owie marca 1945 r. przeniesione zosta y z Lublina do Warszawy
naczelne w adze harcerskie, to jest TNRH i NZHP. Zarz dzeniem z dnia 18 maja
1945 r. Ministerstwo O wiaty Rz du Tymczasowego RP rozszerzy o sk ad
TNRH do 24 cz onków. Na posiedzeniu odbytym 23 maja tego roku TNRH
wy oni a nowy sk ad NZHP. Funkcj przewodnicz cego ZHP obj Janusz
Wierusz-Kowalski, jego zast pc jako wiceprzewodnicz cy zosta hm. Józef
Sosnowski, naczelnikiem harcerzy zosta hm. Roman Kierzkowski, naczelniczk
harcerek hm. Wiktoria Dewitzowa 43.
Z protoko u zebrania NZHP odbytego 5 pa dziernika 1945 r.
w Warszawie wynika, e w strukturze harcerstwa istnia m. in. Komisariat
Zagraniczny oraz Komisja Harcerstwa za Granic . Naczelnictwo zobowi za o si
opracowa do grudnia tego roku „podstawy dzia ania za granic jako ruchu
mi dzynarodowego oraz ruchu harcerskiego w ród m odzie y polskiej za
granic ”44. Postanowi o tak e nawi za kontakty z Mi dzynarodowym Biurem
Skautowym (MBS) i wprowadzi ZHP do mi dzynarodowego ruchu skautowego. Jednym z motywów tej decyzji by prawdopodobnie zamiar wyeliminowania
z MBS Komitetu Naczelnego ZHP na czas wojny z siedzib w Londynie.
Rozmowy na ten temat z MBS trwa y do 1947 r., ale bez decyduj cego rozstrzygni cia.
Naczelnictwu ZHP w Warszawie zale o szczególnie na podporz dkowaniu sobie harcerstwa polonijnego we Francji. W protokole z zebrania NZHP
odbytego 14 grudnia 1945 r. czytamy: „Je li chodzi o teren Francji, to Naczelnic41
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twu zale y na tym aby mie tam jedn organizacj , przez ca y stycze 1946 r.
dziemy nad tym pracowa ”45. Na zebraniu NZHP odbytego 26 stycznia 1946 r.
postanowiono wys
do Francji kilkunastoosobow delegacj „dla zbadania
spraw harcerskich na tym terenie i powzi cie w porozumieniu z nasz ambasad
odpowiednich decyzji na miejscu w imieniu Naczelnictwa ZHP”46.
Wzrost popularno ci ruchu komunistycznego w ród Polonii francuskiej
zapocz tkowany w latach okupacji, nie omin m odszych pokole . Jesieni
1943 r. powsta we Francji zal ek polonijnej organizacji m odzie owej
o orientacji komunistycznej, obejmuj c najpierw rodowisko w pó nocnej
i po udniowej cz ci kraju. W styczniu 1944 r. powo ano kierownictwo tej
organizacji w skali ogólnokrajowej, nadaj c jej zarazem nazw Zwi zek M odzie y Polskiej „Grunwald”. W pierwszych miesi cach tego roku ZMP „Grunwald” rozszerzy swój zasi g na inne liczniejsze skupiska polonijne, osi gaj c
w swych szeregach liczb przekraczaj
tysi c cz onków, a po kilkunastu
47
miesi cach oko o 4,7 tys. osób . Cieszy si poparciem stowarzysze komunistycznych, a zw aszcza PKWNwF, Rady Narodowej oraz oddzia u Polskiej Partii
Robotniczej we Francji (PPRwF), a w Warszawie w adz polskich. Penetruj c
przez swych wys anników rodowiska polonijne we Francji, NZHP bazowa o
ównie na kontaktach z ZMP „Grunwald”, o zbie nej ideologii. Liczy o na
oderwanie jak najwi kszej liczby cz onków i dzia aczy ZHP i KPH od wspó dzia ania z Komitetem Naczelnym ZHP na czas wojny i zniech cenie ich do
uznawania rz du RP na uchod stwie w Londynie.
W pierwszej po owie1945 r. dzia alno penetruj
w ród Polonii francuskiej prowadzi a w imieniu NZHP w Warszawie hm. Pelagia Lewi ska.
Przedstawiaj c si za instruktork harcerstwa i wys anniczk harcerstwa krajowego odwiedzi a obozy harcerskie, dociera a do indywidualnych dzia aczy
harcerskich, zamieszcza a agitacyjne artyku y i odezwy w prasie polonijnej.
Celem jej zabiegów by o utworzenie podleg ej w adzom warszawskim organizacji podszywaj cej si pod nazw Zwi zku Harcerstwa Polskiego we Francji48.
Wkrótce po wyzwoleniu Francji, z inicjatywy dzia aczy lewicowych zacz y w koloniach i osiedlach zamieszka ych przez polskich imigrantów powstawa ko a i dru yny przyjació ZHP. Skupi y si one wokó kó Przyjació ZHP,
którymi kierowa S. Kubiczek, dzia acz PKWNwF. By a to odpowied ugrupowa lewicowych na reaktywowanie we Francji harcerstwa wspó dzia aj cego
z legalnymi w adzami harcerskimi na uchod stwie w Londynie, uosabianych
przez dr. M. Gra skiego. W lipcu 1945 r. zorganizowany zosta w czno ci
z krajem kurs dla dru ynowych. Jesieni tego roku powo ano Rad Harcersk ,
która z kolei utworzy a ZHP – Oddzia we Francji. Jak wspomina jeden z jego
45
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czo owych dzia aczy, nieprzypadkowo wprowadzono do nazwy okre lenie
Oddzia we Francji, co mia o podkre li integracj z harcerstwem w Polsce49.
Na posiedzeniu NZHP, odbytym w dniu 11 lutego 1946 r. w Warszawie
zatwierdzono statut ZHP Oddzia we Francji. Uznano równie sk ad Tymczasowej Rady Harcerskiej w osobach Stanis awa Kubiczka, Czes awa Ciapy, Staniawa B tkowskiego i Stefana Rogozi skiego. Postanowiono opublikowa t
decyzj w prasie krajowej i polonijnej oraz zwróci si do PCK we Francji
i w Polsce z pro
o pomoc finansow dla nowej organizacji, podleg ej NZHP
50
w Warszawie .
W dniach od 14 marca do 12 kwietnia 1946 r. przebywa a we Francji
w delegacji s bowej naczelniczka harcerek hm. Wiktoria Dewitzowa. Z
a
z jej przebiegu i rezultatów pisemne sprawozdanie podczas zebrania NZHP
odbytego 7 czerwca 1946 r. w Warszawie. Pisa a w nim, e dzia alno lewicowej organizacji harcerskiej we Francji ma szans na rozwój, chocia aktualnie
znajdowa a si w stadium pocz tkowym. Jako mankamenty wskaza a na brak
powi za strukturalnych mi dzy jej cz ciami, brak kadry instruktorskiej
mog cej zapewni utrzymanie systematycznej pracy51. Okre li a nast pnie
warunki, jakie nale oby spe ni , celem dalszego rozwoju ZHP Oddzia we
Francji. Omówi a te nabrzmia y problem wrogo ci mi dzy dzia aczami harcerstwa dzia aj cego w czno ci z Warszaw , a dzia aczami harcerstwa wiernemu
„Polskiemu Londynowi”. By a zwolenniczk wykluczenia walki politycznej
mi dzy polonijnymi stowarzyszeniami wychowawczymi. Uwa a, e nale y
kontynuowa spotkania i rozmowy z instruktorami harcerstwa wiernymi przedwojennej tradycji. Wed ug niej przyczyn zasadniczych podzia ów w ród Polonii
by , jak pisa a „stosunek do reprezentacji rz du polskiego na terenie Francji
i sprawa opanowania Polski przez wp ywy ZSRR. Za momenty wspólne uznaje
si reformy spo eczne, zagadnienia odbudowy kraju, ziemie zachodnie oraz
wychowanie harcerskie do s by Polsce jako takiej”52. Wymieniaj c instruktorów, z którymi przeprowadzi a rozmowy, wyró ni a szczególnie hm. Henryka
Kapiszewskiego. Przypomnia a jego znaczny wk ad w rozwój harcerstwa,
kontakty z Mi dzynarodowym Biurem Skautowym, pisa a o niekwestionowanym
autorytecie, jakim si cieszy w wiecie skautowym. Z alem stwierdzi a, e do
przemian politycznych wprowadzonych w pozbawionej suwerenno ci Polsce
odniós si on z du rezerw .
Spotkanie z hm. Dewitzow zapami ta i zrelacjonowa po latach hm.
H. Kapiszewski. W jego zapiskach czytamy m. in.: „Na wiosn 1946 r. widziaem si z Dewitzow i Kierzkowskim, którzy przyjechali do Pary a. By y dwie
49
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rozmowy. W pierwszej bra a udzia Dewitzowa i Kierzkowski, a w drugiej tylko
Dewitzowa. Pierwsza rozmowa mia a charakter informacyjny. My my zapytywali o stan pracy harcerskiej w kraju, prosz c przy tym o czasopisma i literatur
harcersk . W drugiej poruszyli my spraw , czy Dewitzowa widzi mo liwo
uzgodnienia odno nie terenu mi dzynarodowego mi dzy harcerstwem w kraju
i na emigracji, tak by nie dochodzi o do kontrowersji mi dzy dwoma harcerstwami polskimi. Dewitzowa w ciwie adnej konkretnej odpowiedzi nie
da a”53.
Do zbli enia obu cz ci harcerstwa polonijnego (ZHPwF i ZHP Oddzia
we Francji) nie dosz o, tym bardziej niemo liwe okaza o si ich po czenie. ZHP
Oddzia we Francji by wspomagany finansowo przez w adze warszawskie,
organizacyjnie pomaga a mu Ambasada RP w Pary u, dzi ki czemu móg
funkcjonowa przez d szy czas. W latach 1946–1947 wydawa dosy ciekawie
redagowane pismo dla swoich cz onków zatytu owane „Czuwaj”. Du a liczba
odzie y zwi zana z ZMP „Grunwald” i lewicowym harcerstwem wróci a
w tych latach do Polski w ramach akcji reemigracyjnej.
W okresie letnim ZHPwF zorganizowa zloty, kursy, obozy harcerskie
i kolonie zuchowe z udzia em oko o 1,5 tys. dzieci i m odzie y. W li cie do hm.
Wac awa ledziewskiego, rektor PMKwF ks. Franciszek Cegie ka pisa : „ciesz
si bardzo, e ZHP na terenie Francji piel gnuje pi kne tradycje harcerstwa
krajowego, uwzgl dniaj c w swej pracy ca ego cz owieka, którego duch i cia o
potrzebuj harmonijnego rozwoju. W czasach, kiedy odbywa si walka
o cz owieka, ZHP we Francji ma przed sob wielkie zadanie obrony niezale noci ideowej, któr chce zniszczy napór komunizmu. Na naszej emigracji
byli my wiadkami niejednych prób rozbicia naszej pr no ci organizacyjnej
i ideologii katolickiej. Polskie harcerstwo we Francji odnios o wielkie zwyci stwo w dotychczasowych próbach” 54. Przytoczone s owa zas onego kap ana,
wybitnego dzia acza i opiekuna duchowego Polonii francuskiej s znakomitym
podsumowaniem g ównych problemów zwi zanych z odrodzeniem harcerstwa
nad Sekwan po drugiej wojnie wiatowej.
Po zako czeniu wojny liczba Polaków w Belgii stopniowo wzrasta a.
W wyniku dzia
wojennych znale li si w tym kraju
nierze 1 Dywizji
Pancernej oraz Dywizjonu Polskiego Lotnictwa, uczestnicz cych w wyzwalaniu
Belgii i Holandii. Wielu z nich pozosta o w tym kraju, zak adaj c rodziny. Do
Belgii przybywali, zach ceni korzystn sytuacj ekonomiczn , Polacy uwolnieni
z obozów pracy i obozów koncentracyjnych. W latach 1945–1949 przyby o tak e
24 tys. „dipisów” polskiej narodowo ci, którzy podpisali kontrakty do pracy
w kopalniach Limburgii55. W 1946 r. z ogólnej liczby Polaków zamieszka ych
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wówczas w Belgii 70 procent pracowa o w górnictwie, 15 procent w przemy le
innych bran , 10 procent w innych zawodach a pi procent w rolnictwie.
Po wyzwoleniu Belgii wznowi swoj dzia alno Zwi zek Polaków
(ZPwB). Pierwszy powojenny walny zjazd ZPwB odby si w listopadzie 1944 r.
Jego centrala znajdowa a si w Brukseli, a struktur tworzy o pi okr gów na
które sk ada y si
cznie 52 oddzia y skupiaj ce siedem tysi cy cz onków56.
ZPwB by organizatorem i koordynatorem wielu imprez kulturalno-o wiatowych
i sportowych. Dba o rozwój szkolnictwa polskiego, prowadzi dzia alno
wydawnicz i charytatywn . By aktywnym cz onkiem wiatpolu57. ZPwB stan
na stanowisku politycznym podobnym do stanowiska CZPwF, to znaczy nie
uzna poja ta skiej w adzy w Polsce, natomiast zachowa wierno rz dowi RP
na uchod stwie w Londynie. W lutym 1946 r. przedstawiciele organizacji
polskich utworzyli Rad Polonii w Belgii (RPwB), która koordynowa a dzia alno dawnej emigracji zarobkowej oraz wychod stwa wojennego58. Ka de
stowarzyszenie, wchodz ce w sk ad RPwB, zachowywa o jednak swoj autonomi i dotychczasow struktur organizacyjn .
ugoletnim prezesem Zwi zku Polaków w Belgii by dr Edward Pomorski, tak e wybitny dzia acz harcerski. Aktywno w dzia alno ci harcerstwa
skiego przejawia a jego ona Jadwiga. Oboje dzia ali w harcerstwie w okresie
przedwojennym, w okresie okupacyjnej konspiracji, w czyli si niezw ocznie do
reaktywowanej organizacji po wyzwoleniu Belgii. Zorganizowanie pierwszych
dru yn harcerskich w powojennych warunkach by o dzie em E. Pomorskiego.
W ci gu roku 1945 utworzone zosta y cztery hufce, pokrywaj ce si terytorialnie
z zag biami w glowymi, o du ym skupisku Polonii, a mianowicie: 1) Limburgia, 2) Liège, 3) Charleroi i 4) Mons. W ko cu tego roku sk ada y si one
z 21 dru yn licz cych oko o 450 harcerek oraz dwa Kr gi Starszoharcerskie59.
W kwietniu 1945 r. hm. Jadwiga Pomorska przeprowadzi a w Brukseli kurs
dru ynowych dla kilkunastu uczestniczek z trzech hufców. Natomiast w maju
tego roku kurs zast powych przeprowadzi a w Liège hm. dr Zofia Braband.
W ko cu 1945 r. dru yny
skie zorganizowane by y w hufce z siedzibami
w tych samych o rodkach co hufce m skie. Nale o do nich ponad 400 harcerek60. Pod wzgl dem organizacyjnym ZHPwB dzieli si na Komend M sk
i Komend
sk , których dzia alno koordynowa a Rada Harcerska. Funkcj
komendanta harcerzy w latach 1945–1946 pe ni phm. F. Wittholz, natomiast
Komend
sk kierowa a pocz tkowo hm. Natalia Milerska, a po niej hm.
Jadwiga Pomorska61.
56
57
58
59
60
61

Tam e, s. 203.
B. Wierzbia ski, Polonia zagraniczna…, op. cit., s. 57.
W. Eder, Belgia, w: Akcja niepodleg ciowa…, op. cit., s. 282.
W. Kukla, M. Miszczuk, Dzieje harcerstwa…, op. cit., s. 73.
W. Seweryn Sp awska, Harcerki…, op. cit., s. 249.
L. Kliszewicz, Harcerstwo…, op. cit., s. 11; W. Seweryn Sp awska, Harcerki…, op. cit., s. 250.

243

ównym celem dzia alno ci harcerskiej by o utrzymanie m odzie y polonijnej w poczuciu swojej narodowej tradycji. W zwi zku z tym dru yny
ukierunkowa y si na cz ste obchody rocznic i wa nych zdarze z polskiej
historii, na organizacj wieczornic o charakterze literackim. Stopniowo rozwija a
si organizacja zuchowa, w czym pomaga y zorganizowane kursy przygotowuj ce osoby do prowadzenia gromad. Kr gi starszoharcerskie skupia y g ównie
odzie akademick .
Obie komendy w
y du o stara w przygotowanie akcji letniej
w 1945 r. Poprzedzi y j zloty hufców, odbyte nie bez trudno ci, gdy w okresie
okupacji Niemcy skonfiskowali ich sprz t harcerski, zw aszcza namioty. Na
okres zlotów polscy harcerze wypo yczali je od jednostek wojskowych ameryka skich i angielskich, stacjonuj cych w Belgii. Typowy program zlotu sk ada
si z zaj obozowych, biegu harcerskiego na stopie m odzika lub wywiadowcy,
zdobywania stopni i sprawno ci, ogniska i harcerskich popisów62.
W 1945 r. zorganizowano cznie sze kursów dla zast powych i dru ynowych z udzia em oko o 150 dziewcz t i ch opców. W ich programie po ono
nacisk na a) technik harcersk , b) metodyk harcersk , c) wiadomo ci o Polsce,
d) gry i ta ce ludowe. Powa ne k opoty napotykano w zakresie pozyskiwania
rodków finansowych, niezb dnych do zrealizowania kursów i obozów. Pewne
sumy wyasygnowa skauting belgijski, który przekaza harcerzom polskim tak e
sprz t biwakowy. rodki finansowe obieca dostarczy Konsulat RP w Brukseli.
Nast pi a jednak zmiana jego obsady personalnej w zwi zku z uznaniem TRJN
w Warszawie przez Belgi w dniu 2 pa dziernika 1945 r.63, i nadzieje na pomoc
od tej instytucji si nie spe ni y.
Komenda M ska ZHPwB wydawa a dwutygodnik zatytu owany „My
odzi”. Wydano 12 numerów pisma, przeznaczonego dla m odzie y polonijnej
niezale nie do jakiej organizacji nale a. Dostarcza o ono wiadomo ci
o kulturze polskiej, yciu m odzie y w wiecie, teksty wychowawcze, historyczne, krajoznawcze. Po ow miejsca po wi cano zagadnieniom zwi zanym
z pracami harcerskimi. Od grudnia 1945 r. w miejsce tego pisma rozpocz to
wydawa w odst pie dwutygodniowym pismo „B
Gotów”, adresowane
wy cznie do m odzie y harcerskiej64.
Polonia belgijska, której liczebno w 1946 r. szacowano na oko o
93 tys. osób, podzielona by a na dwa przeciwstawne obozy – lewicowy (komunizuj cy) i niepodleg ciowy. Do obozu lewicowego, niezwykle aktywnego,
podobnie jak we Francji, nale y takie stowarzyszenia, jak Zwi zek Patriotów
Polskich, PPS, PPR, ZMP „Grunwald”, Towarzystwo Kobiet im. Marii Konopnickiej oraz niektóre stowarzyszenia kombatanckie, które utworzy y tak zwan
Naczeln Rad Narodow . Utworzone te zosta o lewicowe Polskie Harcerstwo
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Emigracyjne, kierowane przez F. Szymkowiaka, K. Srok i J. Wróbla65. Do
ugrupowania niepodleg ciowego nale y: ZPwB, Stowarzyszenie Armii
Krajowej, Ko o Polek, POWN, Stowarzyszenie By ych Wi niów Politycznych,
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich oraz kilka stowarzysze religijnych. Mi dzy
tymi ugrupowaniami istnia sta y konflikt. Brakowa o tak e porozumienia
mi dzy „star ” przedwojenn imigracj zarobkow a „now ”, wojenn i powojenn .
Kiedy Konsulat RP w Brukseli by w r kach dyplomatów reprezentuj cych rz d polski na uchod stwie w Londynie, to pracowa o w nim pi ciu
instruktorów harcerskich. Przej cie tej placówki przez rz d warszawski w ko cu
1945 r. skutkowa o zwolnieniem ich i przez to pogorszeniem opieki nad harcerstwem, zw aszcza w sferze organizacyjnej i finansowej66. Braki te starano si
zrekompensowa przez systematyczn wspó prac z Boy Scout de Belgique,
zw aszcza, organizuj c wspólne odprawy komend67.
Mi dzy zbiorowo ciami polonijnymi w Belgii i w Holandii wyst powa o
du e podobie stwo. By y to kraje, w których osiedli a si niemal wy cznie
polska imigracja zarobkowa z preferencj zatrudnienia w górnictwie w glowym.
W zwi zku z tym zbiorowo ci polonijne belgijska i holenderska wykazywa y
du jednolito sk adu spo ecznego. Ten czynnik umacnia je wewn trznie oraz
atwia poczynania organizacyjne68. W latach okupacji niemieckiej ycie polskie
na terenie Holandii zosta o ograniczone do minimum. Zebrania, a zw aszcza
formy nauczania odbywa y si w warunkach konspiracji. Polacy anga owali si
tak e do udzia u w ruchu oporu, do Holandii si ga y odga zienia z Francji siatki
POWN. Poprzez Holandi prowadzi szlak ucieczek je ców z obozów niemieckich ku zachodowi. Organizacje polskie w ich utrzymanie i zabezpieczenie
wnios y tak e pewne zas ugi69. W wyzwoleniu Holandii uczestniczy a 1 Dywizja
Pancerna dowodzona przez gen. S. Maczka. Pocz wszy od ko ca 1944 r. poprzez
nast pne miesi ce przedwojenna Polonia holenderska powi kszy a si o kilka
tysi cy by ych
nierzy z tej dywizji, z 2 Korpusu Polskiego stacjonuj cego we
oszech oraz o osoby wywiezione na przymusowe roboty do Niemiec.
W latach 1946–1947 do Holandii przyby o oko o 2,3 tys. zdemobilizowanych
nierzy polskich, którzy po zako czeniu wojny pe nili s
w kompaniach
wartowniczych na okupowanych terenach niemieckich. Ogó em Poloni holendersk w pierwszych latach powojennych szacowano na oko o 8–10 tys. osób.
Zosta a ona jednak zmniejszona do oko o sze ciu tysi cy w wyniku emigracji
wtórnej do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii70.
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Bezpo rednio po zako czeniu drugiej wojny wiatowej, zbiorowo polonijna w Holandii reaktywowa a niektóre stowarzyszenia a tak e powo a
nowe. Przede wszystkim wznowi y dzia alno
stowarzyszenia górnicze
w zag biu limburskim. Celem koordynacji ich zada w 1945 r. powo ano
Zjednoczenie Katolickie Polskich Towarzystw w Limburgii z siedzib
w Brunssum. W roku nast pnym powsta o Polskie Towarzystwo Katolickie,
zrzeszaj ce g ównie uchod ców powojennych. Stowarzyszenia te mia y na celu
piel gnowanie j zyka i kultury polskiej poprzez inicjowanie szkolnictwa,
zak adanie bibliotek, akcj wydawnicz , organizacj imprez kulturalnych i
patriotycznych. Opiek religijn nad Poloni sprawowa a utworzona w 1947 r.
Polska Misja Katolicka 71.
W okresie przedwojennym aktywny o rodek harcerski znajdowa si
w Amsterdamie, którym kierowa Jan S. Nikerek. Po zako czeniu dzia
wojennych obj on kierownictwo zast pu harcerskiego w Waubach. Liczy on
pod koniec 1945 r. o miu harcerzy. Kilkuosobowe zast py harcerskie dzia y
tak e w Amsterdamie, Eijgelshoven i Lutterade. Funkcj kierownicz nad ZHP
w Holandii sprawowa od 1947 r. phm. S. Lubi ski72. W adze holenderskie nie
czyni y przeszkód w dzia alno ci harcerstwa. Jednak nie nast pi o jego upowszechnienie, g ównie ze wzgl du na niezbyt du liczb m odzie y polskiej,
która podejmowa a wcze nie prac zarobkow , a tak e konkurencj ze strony
skautingu holenderskiego i post puj
asymilacj .
Okupacja niemiecka Danii w latach 1940–1945 nie wp yn a na likwidacj dzia alno ci harcerskiej, lecz tylko j ograniczy a, a jej formy niepodleg ociowe si rzeczy zosta y zakonspirowane. Polacy w czyli si do ruchu oporu
wobec Niemców, uczestnicz c w Akcji Kontynentalnej nadzorowanej przez
Ministerstwo Spraw Wewn trznych rz du RP na uchod stwie w Londynie73. Do
1943 r. ró ne przejawy pracy harcerskiej, dzi ki pomocy polskich nauczycieli
realizowa y dru yny w Nakskov i Nykøbing. W tej ostatniej miejscowo ci hm.
W. God owski utworzy w 1942 r. pierwsze z trzech Kó Przyjació Harcerstwa.
ZHPwD wydawa konspiracyjnie miesi cznik zatytu owany „Biuletyn Zwi zku
Harcerstwa Polskiego w Danii” w nak adzie 50 egzemplarzy. Harcerze uczestniczyli w zlotach m odzie y zorganizowanych kolejno w 1942 r. i 1943 r. Polskie
harcerki by y zapraszane przez du skich skautów na wieczornice i inne imprezy
kulturalne. Pewn liczb harcerzy A. R. Sokólski wci gn do konspiracyjnej

71
72
73

Tam e, s. 357–358; A. Nadolny, Polonia holenderska, „Studia Polonijne” T. 1, Lublin 1976, s.
127–128.
W. Kukla, M. Miszczuk, Dzieje harcerstwa…, op. cit., s. 74; W. Seweryn Sp awska, Harcerki…,
op. cit., s. 251; L. Kliszewicz, Harcerstwo…, op. cit., s. 46–47.
Szerzej na ten temat patrz: W. Biega ski, M. Juchniewicz, S. Ok cki, Polacy w ruchu oporu
narodów Europy 1939–1945, Warszawa 1977, s. 156 i nn.

246

wywiadowczej organizacji polskiej na terenie Danii dzia aj cej pod kryptonimem
„Felicja”74.
Polska imigracja zarobkowa (rolnicza), po zako czeniu drugiej wojny
wiatowej praktycznie ju nie funkcjonowa a jako odr bna grupa etniczna ze
wzgl du na przyj cie przez wi kszo jej cz onków du skiego obywatelstwa.
Natomiast przyby o do Danii w pierwszych latach po kapitulacji Niemiec
i oswobodzeniu tego kraju w maju 1945 r. wielu polskich uchod ców („dipisów”), zdemobilizowanych
nierzy, by ych wi niów obozów koncentracyjnych (zw aszcza w Stutthofie). Liczba osób tych kategorii mog a przekroczy
sze tysi cy. Od maja do listopada 1945 r. Du ski Czerwony Krzy zorganizowa oko o 30 obozów i punktów opieki dla polskich uchod ców. Od grudnia
1945 r. do stycznia 1946 r. ich liczba uleg a znacznemu zmniejszeniu ze wzgl du
na repatriacj do kraju blisko czterech tysi cy Polaków. Wznowi dzia alno
Zwi zek Polaków w Danii, ale wkrótce uleg on os abieniu przez walk dwóch
orientacji, lewicowej i niepodleg ciowej. W zwi zku z odej ciem starszych
generacji, oba od amy ZPwD skupia y coraz mniejsz liczb cz onków i w coraz
mniejszym stopniu oddzia ywa y na Poloni 75.
Prób reaktywowania przedwojennego harcerstwa podj hm. W. Goowski. W 1945 r. stworzy Kr gi Starszoharcerskie, samodzielne zast py,
powo
dru ynowych w o rodkach polskich. W krótkim czasie utworzy
Komend ZHP w Danii, w której obj funkcj komendanta. D
o wraz ze
wspó pracownikami do zintegrowania rozproszonych w ró nych miejscowociach najaktywniejszych harcerzy z lat przedwojennych. Jednak próba reaktywowania harcerstwa w ród dawnej Polonii du skiej nie powiod a si , zacz to
wi c tworzy zast py i dru yny w obozach polskich uchod ców, z o wiele
lepszym skutkiem. W ród niemal sze ciu tysi cy polskich uchod ców wojennych
w Danii by znaczny odsetek dzieci i m odzie y, niektórzy z nich zetkn li si
wcze niej z harcerstwem. Tworzenie harcerstwa zapocz tkowano w obozie
polskim w Stubberupgaad pierwsz dru yn harcerzy, przygotowywano gromad
zuchow i Ko o Przyjació Harcerstwa76. Pod opiek kierownictwa ZHP utworzone zosta y komitety pomocy Polakom, gromadzono dla nich, przebywaj cych
w obozach, ywno i odzie . Do ko ca 1948 r. dzia o w Danii 9 dru yn
harcerskich, jedna gromada zuchów i dwa Kr gi Starszoharcerskie, skupiaj ce
cznie oko o 320 harcerzy, harcerek i zuchów77.
adze du skie uzna y Tymczasowy Rz d Jedno ci Narodowej utworzony 28 czerwca 1945 r. w Warszawie ju 7 lipca tego roku. Wyrazi y yczenie
wymiany przedstawicielstw dyplomatycznych. Jednak dopiero 25 listopada
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1945 r. przyby do Kopenhagi dr Piotr Szyma ski w randze chargé d’affaires.
Pose polski dr S. Kelles-Krauz przyby do Kopenhagi 9 kwietnia 1946 r. W tym
okresie na terenie Danii dzia y Brytyjska Misja Militarna (BMM) oraz Polska
Misja Repatriacyjna (PMR), z ramienia w adz warszawskich, do spraw uchod ców i deportowanych. Rywalizowa y one w zakresie swych kompetencji, co nie
atwia o trudnych spraw zwi zanych z organizacj akcji repatriacyjnej, natomiast zwi ksza o polityczn dezorientacj Polaków. Nie u atwi o to prac zwi zanych z tworzeniem dru yn i zast pów harcerskich w obozach polskich uchod ców. Nowe jednostki za one w latach 1945–1946 powsta y z trudem i by y
nieliczne. W ko cu sierpnia 1945 r. w polskim obozie w Kopenhadze odby o si
zebranie zako czone stworzeniem dru yny m skiej i dru yny
skiej. Pocz tkowo praca przebiega a w niesprzyjaj cych obozowych warunkach. Na koniec
pa dziernika 1946 r. dru yny harcerek istniej ce w Kopenhadze, Nykøbing,
Nakskov, Stalborg i Haderslev skupia y cznie 42 dziewcz ta 78. Mimo braku
pomocy metodycznych oraz wyszkolonych instruktorek, dzia alno tych dru yn
przetrwa a w roku nast pnym. Pewn pomoc, zw aszcza w przesy anej harcerskiej literaturze, harcerstwo w Danii otrzyma o od Komitetu Naczelnego ZHP na
czas wojny w Londynie79. Zwi zek Harcerstwa Polskiego w Danii przetrwa do
pocz tku 1948 r. Zako czy a si wówczas akcja repatriacyjna, po której pozostao w Danii ju niewielu polskich uchod ców wojennych. Zabrak o polskiej
odzie y, wi c zlikwidowane zosta y polskie szko y. Utrzymywa o si rozbicie
polityczne du skiej Polonii, hamuj c przejawy jej aktywno ci. Poselstwo polskie
w Kopenhadze zwalcza o kontakty „londy skiego” ZHP z ZHP w Danii80, co
w sumie przyczyni o si do zmniejszenia szeregów harcerskich, a w ko cu
zaprzestania dzia alno ci.
Kl ska Niemiec w maju 1945 r. rozpocz a nowy okres w dziejach Polaków przebywaj cych na terytorium tego kraju, okupowanego przez Stany
Zjednoczone, Wielk Brytani , Francj i ZSRR. Wed ug szacunków, jakimi
dysponowa y alianckie w adze wojskowe, w pierwszym okresie po zako czeniu
wojny w Niemczech i Austrii przebywa o blisko 3,5 mln obywateli polskich, z tej
liczby 1,3 mln osób znajdowa o si w zachodnich strefach okupowanych
Niemiec81. Wed ug szacunków ZPwN, liczebno przedwojennej Polonii na
terenie czterech stref okupacyjnych i wielkiego Berlina mog a wynosi oko o
250–260 tys. osób. Oprócz zbiorowo ci polonijnych na terenie Niemiec znajdowa a si liczna rzesza obywateli polskich wywiezionych tam w czasie wojny na
przymusowe roboty lub do obozów jenieckich i koncentracyjnych. Rzesza
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polskich wysiedle ców przymusowych w Niemczech zosta a przez w adze
okupacyjne zakwalifikowana do tak zwanej grupy displaced persons („dipisi”)82.
W okupowanych Niemczech znajdowa y si w maju 1945 r. oprócz wymienionych grup ludno ci cywilnej tak e polskie jednostki wojskowe. W czone
do zachodnioalianckich si zbrojnych przekroczy y w po cigu za wrogiem
granice Trzeciej Rzeszy. By y to: 1 Dywizja Pancerna dowodzona przez gen.
Stanis awa Maczka, a nast pnie przez gen. Klemensa Rudnickiego, 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa na czele z gen. Stanis awem Sosabowskim,
131 skrzyd o my liwskie podporz dkowane Brytyjskim Okupacyjnym Si om
Powietrznym oraz walcz ce w ramach 1 Armii Francuskiej 19 i 29 Zgrupowanie
Piechoty Polskiej. Wszystkie te jednostki liczy y cznie oko o 16 tys. oficerów,
podoficerów i nierzy83.
1 Dywizja Pancerna stacjonowa a w Niemczech w brytyjskiej strefie
okupacyjnej w sk adzie Brytyjskiej Armii Renu. Spe nia a niezwykle wa
rol
w zakresie otoczenia opiek wyzwolonej ludno ci polskiej przebywaj cej na
terenie Westfalii. Wobec zakazu rozbudowy stanu osobowego dywizji, przej to
po one wzd
granicy holenderskiej obozy poniemieckie i skupionych w nich
Polaków w wieku poborowym, wprowadzaj c dyscyplin wojskow . Miasto
Haren nad rzek Ems przekszta cono w o rodek polski. W dniu 19 maja 1945 r.
wysiedlono z niego ludno niemieck , a od 21 maja osiedlano w nim rodziny
polskie. Utworzono parafi katolick , szko , gimnazjum, szpital, kino i teatr.
W nawi zaniu do nazwiska pierwszego dowódcy dywizji, miasteczko przemianowano na Maczków, w drugiej po owie 1945 r. liczy o ono 10 tys. mieszka ców84.
Uznanie TRJN w lipcu 1945 r. przez pa stwa zachodnie stworzy o now
sytuacj . W adze warszawskie utworzy y w Berlinie oraz we Frankfurcie nad
Menem Polskie Misje Wojskowe. Rozpocz a si repatriacja osób cywilnych
oraz zdemobilizowanych
nierzy, którzy wyrazili zgod na powrót do Polski.
adze brytyjskie, mimo nieuznawania ju polskiego rz du na uchod stwie,
poczuwa y si jednak do pewnych sojuszniczych powinno ci. Zachowano
polskie formacje wojskowe, polskim
nierzom wyp acano
d, dyskretnie
popierano agitacj na rzecz pozostania Polaków na obczy nie85.
Polsk ludno cywiln oraz by ych je ców wojskowych stopniowo kierowano do obozów dla wysiedle ców. W angielskiej i francuskiej strefach
82
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okupacyjnych Niemiec przewa y mniejsze zgrupowania obozów, natomiast
w ameryka skiej nawet bardzo du e. W miesi cach letnich 1945 r. na terenie
zachodnich stref okupacyjnych Niemiec znajdowa o si
cznie ponad jeden
tysi c obozów z polskimi wysiedle cami. Liczba ich z powodu komasacji
obozów, repatriacji oraz emigracji (g ównie zamorskiej) mieszka ców systematycznie mala a. We wrze niu 1945 r. funkcjonowa o 427 obozów, a na pocz tku
1947 r. pozosta o ich ju tylko 344, o zmniejszonej znacznie liczbie mieszka ców86.
Bezpo rednio po zako czeniu wojny polskich „dipisów” kwaterowano
w barakach, koszarach, zniszczonych halach fabrycznych, budynkach szkolnych,
gmachach u yteczno ci publicznej, tak e w miasteczkach namiotowych. Niektóre obozy nie posiada y w asnego zaplecza sanitarno-higienicznego, wiele
pomieszcze nie mia o okien i drzwi. Brakowa o sprz tu kuchennego,
ek
i po cieli. G ównym dostawc bielizny, ubra i obuwia by y w adze niemieckie,
natomiast ich dystrybucj zajmowa y si instytucje charytatywne kontrolowane
przez w adze okupacyjne. Najpowa niejsz organizacj mi dzynarodow , która
koordynowa a procesy repatriacyjne po drugiej wojnie wiatowej w Europie,
by a Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy
(UNRRA)87. Repatriacj mieli zosta obj ci na zasadach dobrowolno ci wszyscy
przymusowi wysiedle cy bez wzgl du na ras , narodowo i wyznanie. Oprócz
repatriacji UNRRA zajmowa a si tak e udzielaniem pomocy materialnej
ludno ci krajów zniszczonych przez wojn , a po jej zako czeniu pomaga a
finansowo w odbudowie tych krajów. G ówna Kwatera Alianckich Wojsk
Ekspedycyjnych powo a w 1944 r. Dywizj do Spraw Cywilnych (Civil
Affaires Division), w ramach której powsta specjalny wydzia do spraw przymusowych wysiedle ców (Displaced Persons, Refugees and Welfare Branch), który
wspó pracowa z UNRRA88. Na podstawie szczegó owych umów, w kompetencji
UNRRA znajdowa y si : nadzór nad samorz dami w obozach dla wysiedle ców,
opieka spo eczna, szkolnictwo, ycie kulturalne oraz czynno ci przygotowawcze
do repatriacji. Natomiast alianckie w adze wojskowe zajmowa y si organizacj
obozów, sprawami sanitarnymi oraz techniczn stron repatriacji, czyli jej
wykonaniem89. Kiedy od lipca 1947 r. UNRRA zako czy a oficjalnie swoj
dzia alno w zakresie opieki nad wysiedle cami, jej kompetencje i zobowi zania przej a Mi dzynarodowa Organizacja Wychod ców (Internacional Refugee
Organizacjon, w skrócie IRA)90.
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Wobec utraty perspektyw na obj cie w adzy w Polsce, rz d RP na
uchod stwie w Londynie intensywnie zabiega o zacie nienie kontaktów
z G ówn Kwater Wojsk Sojuszniczych w Europie oraz z UNRRA, celem
wstrzymania repatriacji polskich wysiedle ców. Rz d RP na uchod stwie
zamierza po zako czeniu drugiej wojny wiatowej nie dopu ci do politycznego
i organizacyjnego uzale nienia rodowisk polskich wysiedle ców w zachodnich
strefach okupacyjnych Niemiec od w adz w Warszawie. Zasadniczym celem tego
rz du, który dzia niew tpliwie w porozumieniu z rz dem brytyjskim, by o
„utrzymanie ca ej tej masy wysiedle ców jako ywego protestu przeciwko
rz dowi w kraju i polskiej rzeczywisto ci oraz jako ewentualnego m ota, który by
móg by u yty w razie konfliktu z Rosj ”91.
Na polskich wysiedle ców wywierali nacisk oficerowie cznikowi reprezentuj cy polskie w adze w Londynie, namawiaj c ich do pozostania na
obczy nie, oraz oficerowie cznikowi z Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie,
dzia aj cy tak e w zachodnich strefach okupacyjnych, namawiaj cy ich do
wyjazdu do Polski. Rywalizacja wys anników Londynu i Warszawy powodowa a
dezorientacj w ród wysiedle ców, utrudniaj c im podj cie decyzji. Znaczna
liczba
nierzy PSZ na Zachodzie pozosta a na obczy nie. Po rozwi zaniu PSZ
w 1946 r. w ich miejsce na terenie Wielkiej Brytanii utworzono Polski Korpus
Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPiR). Wielu Polaków wst pi o do kompanii wartowniczych stacjonuj cych na terenie okupowanych Niemiec. Podlega y
one Najwy szej Radzie Kontroli, b cej organem czterech mocarstw okupacyjnych w Niemczech. W rodowiskach polskich wysiedle ców wojennych, którzy
znale li si bezpo rednio po zako czeniu drugiej wojny wiatowej na terenie
zachodnich stref okupacyjnych, utworzy y si trzy zasadnicze grupy: zwolenników repatriacji, niezdecydowanych i odwlekaj cych podj cie decyzji92. Niemal
ze wszystkich obozów dochodzi y informacje, e bardzo wielu Polaków chcia o
wróci do kraju i z niecierpliwo ci oczekiwa o transportów repatriacyjnych. Do
czasu przybycia do zachodnich stref okupacyjnych Niemiec oficjalnej reprezentacji kraju, jak by a Polska Misja Repatriacyjna (PMR), rol jedynej instytucji
opowiadaj cej si za TRJN w Warszawie by a Centrala Szkolnictwa Polskiego
(CSPwN), utworzona przez polskich nauczycieli 30 lipca 1945 r.93. Stanowi a
ona spo eczn organizacj , skupiaj
nauczycieli, którzy samorzutnie przyst pili
do tworzenia i nadzorowania szkó polskich. Powo a ona w obozach sie szkó
oraz placówek o wiatowo-wychowawczych. Zajmowa a si szczególnie dzie mi
oraz polsk m odzie , wywiera a równie wp yw na osoby starsze. Z jej
inicjatywy utworzono osiem okr gów szkolnych, na czele których stan li
do wiadczeni przedwojenni pedagodzy94. Dzia acze CSP, a zw aszcza kierowni91
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cy szkó nawi zali wspó prac z terenowymi delegatami PMR, podejmowano
wspólne akcje na rzecz repatriacji.
Powojenna polska emigracja polityczna ukszta towa a si spo ród by ych
je ców wojennych przebywaj cych w latach wojny w oflagach i stalagach na
terenie Trzeciej Rzeszy, by ych je ców z powstania warszawskiego, g ównie
oficerów i cz ci szeregowych
nierzy AK oraz oficerów i
nierzy 1 Dywizji
Pancernej stacjonuj cych czasowo w brytyjskiej strefie okupacyjnej. Do czyli
do nich
nierze Brygady wi tokrzyskiej Narodowych Si Zbrojnych oraz
uchod cy polityczni z kraju. W kr gach polskiej emigracji politycznej oczekiwano powszechnie wybuchu trzeciej wojny wiatowej pomi dzy Zachodem
a ZSRR, która mia a ostatecznie rozstrzygn o sytuacji mi dzynarodowej95.
Motywem dzia alno ci politycznej emigracji by o d enie do wp ywu na przysz y los Polski i narodu polskiego przez zrzucenia uzale nienia od wschodniego
siada.
Polscy „dipisi” znale li si po uwolnieniu spod niemieckiego panowania
w trudnej sytuacji yciowej. Powsta a w zwi zku z tym konieczno wy onienia
w lokalnych polskich zbiorowo ciach grup przedstawicielskich reprezentuj cych
ich interesy wobec okupacyjnej administracji. W ten sposób powsta y pierwsze
„dipisowskie” organy samorz dowe. Spe nia y one funkcje organizacyjne
i opieku cze, polegaj ce na rozdzielaniu ywno ci, odzie y i lekarstw, przydzielaniu pomieszcze mieszkalnych oraz na utrzymaniu adu i porz dku. Ten
pocz tkowy zakres czynno ci niektóre lokalne organizacje samorz dowe
w trzech zachodnich strefach okupacyjnych poszerzy y o dzia alno kulturow ,
wiatow i sportow 96.
Lokalne samorz dowe organizacje „dipisowskie” utworzy y z czasem
zrzeszenia ogólnostrefowe. Na odbytym w dniu 27 stycznia 1946 r. zje dzie
w Höchst, przedstawiciele polskich „dipisów” powo ali Zjednoczenie Polskie
w Niemczech. Skupia o ono nie poszczególne lokalne rodowiska „dipisowskie”,
lecz dzia aj ce w okupacyjnych Niemczech polskie organizacje spo eczne,
zawodowe, kulturalne, sportowe i m odzie owe, jak Zjednoczenie Polskiego
Wychod stwa Wojennego, Zwi zek Studentów Polskich, Zrzeszenie Polskich
Nauczycieli na Wychod stwie, Zwi zek Kó Rolników Polskich, Stowarzyszenie
Polskich Weteranów, Stowarzyszenie Polskich Techników, Polskie Stowarzyszenie Gimnastyczne „Sokó ” i inne. cznie skupia y one oko o 60 tys. osób.
Siedziba zarz du Zjednoczenia Polskiego w Niemczech znajdowa a si

95
96

W. H adkiewicz, Polacy…, op. cit., s. 80; C. uczak, Polacy…, op. cit., s. 90.
C. uczak, Polacy…, op. cit., s. 99–100.

252

w Blomberg. Biura jego oddzia ów dla poszczególnych stref okupacyjnych
istnia y w Ratyzbonie, Osnabruck i Schwennigen97.
Na wymienione organizacje wywiera y wp yw istniej ce w okupowanych Niemczech polskie stronnictwa i partie polityczne. Rywalizowa y one
mi dzy sob o pozyskanie jak najwi kszej liczby cz onków i sympatyków,
staraj c si uzale ni od siebie stowarzyszenia samorz dowe, kombatanckie,
odzie owe. Stosunkowo du aktywno przejawia o Stronnictwo Narodowe
(SN), które w 1946 r. posiada o w trzech zachodnich strefach okupacyjnych
ponad sto kó . Ze SN utrzymywa y wspó prac Zjednoczenie Polskie w Niemczech, Polski Zwi zek Weteranów na stref Ameryka sk oraz Zwi zek Polskich
Towarzystw Gimnastycznych „Sokó ”98.
Z innych organizacji politycznych dzia aj cych w ród polskich wysiedle ców wymieni nale y: Lig Niepodleg ci Polski, Stronnictwo Ludowe
„Wolno ”, Polsk Parti Socjalistyczn , Ruch Chrze cija sko-Spo eczny oraz
inne o mniejszych wp ywach99.
W yciu politycznym i spo ecznym Polaków w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec uczestniczy y tak e organizacje m odzie owe. Najliczniejsz
spo ród nich, najaktywniejsz i ciesz
si du popularno ci by Zwi zek
Harcerstwa Polskiego (ZHPwN). Jego szybki rozwój mia przyczyn w kilku
sprzyjaj cych okoliczno ciach. Tradycja harcerska istnia a w wiadomo ci
starszych polskich wysiedle ców, którzy dzia ali w harcerstwie b
z nim
sympatyzowali przed wojn . W ród polskiej m odzie y w Niemczech by o wielu
zwolenników programu ideowego harcerstwa. Nieliczn ale dynamiczn grup
stanowili byli cz onkowie konspiracyjnych Szarych Szeregów, którzy po upadku
powstania warszawskiego zostali wywiezieni jako je cy w g b Niemiec. Tote
w miar uwalniania Polaków przez wojska alianckie i Wojsko Polskie,
w wi kszych ich skupiskach w Niemczech zacz y samorzutnie powstawa
dru yny harcerek i harcerzy, gromady zuchowe i kr gi starszoharcerskie.
ywio owo powstaj cy ruch harcerski wymaga koordynacji w poszczególnych
strefach jak i w ca ych zachodnich Niemczech. W dniu 21 czerwca 1945 r. odby
si w Freimann ko o Monachium zjazd kilkunastu instruktorów, podczas którego
powo ano Komend Okr gu ZHP Po udniowych Niemiec. Funkcj komendanta
obj hm. Tadeusz Ptaszycki, jego zast pc by hm. Aleksander Wojno, cz onkami Komendy Okr gu wybrano hm. Bogdana Karnabala, hm. Stanis awa
Mo cickiego i phm. Jerzego Kosi skiego. W lipcu 1945r. po wyje dzie Ptaszyc97
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kiego do Polski funkcj komendanta przyj z jego r k A. Wojno, maj c za
zast pc hm. B. Karnabala. Dzia szkolenia obj hm. S. Mo cicki, a referat
ski phm. Kazimiera Trojankówna100. Siedzib Komendy Okr gu przeniesiono
z Freiman do Monachium. W pierwszej po owie listopada 1948 r. zorganizowa a
ona kurs podharcmistrzowski z udzia em 84 osób, w tej liczbie 14 harcerek.
Pomoc w zakresie zakwaterowania, wy ywienia i ekwipunku organizatorzy
kursu otrzymali od UNRRA i kierownictwa w adz obozu.
Podobn inicjatyw organizacyjn w cz ci pó nocnej strefy ameryka skiej podj li dzia acze harcerscy z Aleksandrem Niko czukiem na czele, organizuj c w dniu 5 lipca 1945 r. w Fuldzie zjazd instruktorów z podleg ego terenu.
Uczestnicy zjazdu w liczbie dwunastu osób wypowiedzieli si za utworzeniem
chor gwi, która mia a obj okupacj ameryka sk i francusk . Komendantem
chor gwi zosta hm. Aleksander Niko czuk. Nadano jej nazw „Ba tyk”,
utrzymuj c siedzib komendy w Fuldzie. Obj a ona swym zasi giem pó nocn
cz
strefy ameryka skiej, poniewa w po udniowej jej cz ci powsta y
w okresie lata 1945 r. chor giew „Wis a” z siedzib w Monachium i chor giew
„Wroc aw” z siedzib w Heilbronn. Natomiast w strefie francuskiej w pa dzierniku 1945 r. utworzona zosta a chor giew „Tatry” z siedzib w Niederlahstein
ko o Koblencji101.
Do organizacji harcerstwa w czyli si przebywaj cy w okupowanych
Niemczech hm. Irena Mydlarzowa (po uwolnieniu z obozu koncentracyjnego
Bergen-Belsen), hm. Irena Mileska instruktorka krakowska i warszawska, hm.
Jerzy Bia ous by y komendant batalionu „Zo ka” w powstaniu warszawskim,
por. Stanis aw Broniewski „Orsza” by y naczelnik Szarych Szeregów, por. Jan
Rossman instruktor warszawski, p k hm. Edward Radwan Pfeiffer, kpt. hm. Jerzy
Szcz niewski, hm. Kazimierz Burmajster dzia acz konspiracyjnych Hufców
Polskich102.
W lipcu 1945 r. odby a si w Maczkowie w strefie brytyjskiej konferencja instruktorów harcerskich z udzia em wiceprzewodnicz cego Komitetu
Naczelnego ZHP na czas wojny w Londynie hm. Kazimierza Sabbata. Powo ano
na niej Tymczasow Komend ZHP w Niemczech z siedzib w Maczkowie.
Komendantem harcerzy wybrany zosta hm. S. Broniewski, funkcj komendantki
harcerek powierzono hm. I. Mydlarzowej. W strefie brytyjskiej utworzono cztery
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chor gwie o nazwach: „Kresowa” z siedzib w Lubece, „Skrzyd a” z siedzib
w Lingen, „Warta” z siedzib w Kolonii i „ urawie” z siedzib w Celle103.
Pod wzgl dem organizacyjnym ZHP dzieli si na dwa okr gi: pó nocny
w strefie brytyjskiej kierowany bezpo rednio przez Komend G ówn ZHP
w Niemczech i po udniowy na terenie okupacji ameryka skiej i francuskiej. Mia
on swoj komend , a jego komendant by zarazem zast pc komendanta g ównego. Chor gwie sk ada y si z hufców, a te z dru yn harcerzy, harcerek, istnia y
tak e gromady zuchowe i kr gi starszoharcerskie. Dzia alno jednostek
skich i m skich prowadzono wspólnie na wszystkich wy szych szczeblach,
oprócz dru yn, które tworzono oddzielnie dla dziewcz t i dla ch opców. Na czele
jednostek organizacyjnych, za wyj tkiem dru yn, gromad zuchowych i okr gów
stali komendant i komendantka, wspomagani przez wspóln komend . Pod
koniec 1945 r. w okr gu Pó nocnym ZHPwN funkcjonowa y cztery chor gwie:
„Kresowa”, „Skrzyd a”, „Warta”, „Ba tyk”, „Tatry” i „Wis a”104.
Tymczasowa Komenda ZHPwN zorganizowa a w po owie listopada
1945 r. w Fallingbostel (strefa brytyjska) odpraw komendantów chor gwi
z trzech zachodnich stref okupacyjnych. Podczas jej trwania opracowano zasady
organizacyjne harcerstwa oraz struktur w adz, które stanowi y: zjazd starszyzny
ZHP, rada starszyzny z przewodnicz cym na czele, komendantka g ówna
harcerek i komendant g ówny harcerzy. Przewodnicz
rady starszyzny
i komendantk g ówn harcerek wybrano I. Mydlarzow , a komendantem
ównym harcerzy wobec wyjazdu hm. S. Broniewskiego „Orszy” do Polski, hm.
K. Burmajstera105.
Stan liczbowy harcerstwa w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec
wynosi pod koniec 1945 r. oko o 25 tysi cy osób, w tej liczbie oko o 120
instruktorek i instruktorów. Harcerki i harcerze zorganizowani byli w oko o 800
dru ynach, podzielonych na oko o sto hufców. Statystyka sporz dzona w lipcu
1946 r. wykaza a istnienie 481 dru yn tworz cych 61 hufców. Do ZHPwN
nale o oko o 14 tysi cy harcerek i harcerzy, w tej liczbie oko o 80 instruktorek
i instruktorów. Na koniec tego roku stan harcerstwa zmniejszy si do oko o
8 tysi cy dziewcz t i ch opców, dzia aj cych w 344 dru ynach tworz cych 47
hufców106. Przyczyn znacznego spadku cz onków harcerstwa by a g ównie
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kontynuowana repatriacja, b
te wyjazd m odzie y celem osiedlenia si na
sta e poza Europ . W wyniku tego nieustannego procesu rozwi zywano kolejne
dru yny i hufce w obozach polskich „dipisów”. Ci którzy pozostali, czekaj c na
dalszy rozwój wydarze kontynuowali dzia alno . Organizowano wiele letnich
obozów, kolonii zuchowych, kursów i szkole . Poszczególne dru yny lub hufce
uczestniczy y w zlotach mi dzynarodowych, organizowanych przez inne
organizacje skautowe, a zw aszcza ukrai sk , rosyjsk , esto sk , litewsk
i otewsk . We w asnym zakresie wyrabiano krzy e, lilijki i inne odznaki
harcerskie. Mimo wielu kursów dla zast powych, dru ynowych i instruktorskich
stale ich brakowa o ze wzgl du na repatriacj b
wyjazd m odzie y do innych
krajów.
W latach 1945 i 1946 odby y si trzy odprawy komendantek i komendantów chor gwi. Pierwsza w dniach 11–13 listopada 1945 r. w Fallingbostel, druga
10–12 lipca 1946 r. w Monachium, trzecia w po owie listopada tego roku
w Maczkowie. Omawiano na nich i ustalano sprawy organizacyjne i programowe. Komenda G ówna ZHPwN opracowa a i wyda a szereg instrukcji normuj cych funkcjonowanie zwi zku. Jej cz onkowie wizytowali podleg y teren,
niektóre chor gwie odwiedzili nawet dwukrotnie. Zorganizowa a dwa kursy
instruktorskie i dwa kursy dla dru ynowych. W dniach 29–30 grudnia 1946 r.
odby a si w Maczkowie konferencja cz onków starszyzny ZHPwN, w której
uczestniczy o 50 instruktorek i instruktorów wykazuj cych zamiar pozostania na
obczy nie. W zwi zku z tym omówiono zadania i cele harcerstwa na emigracji
oraz mo liwo ci urz dzenia pod wzgl dem bytowym harcerek i harcerzy
w obcych pa stwach, do których mieli si uda 107.
W latach 1945–1946 w chor gwiach zorganizowano pi kursów podharcmistrzowskich, ponad 20 kursów dla dru ynowych, 17 kursów specjalistycznych,
cztery zloty chor gwi, osiem zlotów hufców. Na ogó em zorganizowanych
74 obozach przebywa o cznie oko o 2,8 tys. harcerek i harcerzy. Programy prób
na stopnie harcerek i harcerzy zosta y dostosowane do warunków i celów
ZHPwN. Zasadnicze kierunki dzia alno ci okre lone zosta y w dokumencie
zatytu owanym „Organizacja pracy ZHPwN” z dnia 1 pa dziernika 1945 r.,
przewidywa on realizacj nast puj cych celów harcerstwa:
chrze cija skie wychowanie m odzie y polskiej metodami harcerskimi w my l Przyrzeczenia i Prawa harcerskiego,
pog bienie u wiadomienia narodowego i solidarno ci narodowej,
prowadzenie szeroko poj tej pracy spo ecznej z podkre leniem indywidualnej pomocy bli niemu,
wpojenie przekonania, e praca zawodowa jest jednym z najbardziej
istotnych elementów „s by Polsce”.
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Wszyscy cz onkowie ZHPwN w my l tego dokumentu mieli obowi zek
pracowa zawodowo b
uczy si w szkole, na kursach dokszta caj cych lub
zawodowych108. Instruktorzy dbali o to, by powierzona ich opiece m odzie
harcerska pracowa a zawodowo lub si uczy a. Zorganizowano dla niej wiele
kursów przygotowuj cych do pracy, takie jak kierowców, kowalskie, techniczne
itp. Pewnej liczbie m odzie y, posiadaj cej uko czon szko
redni , umo liwiono podj cie studiów na wy szych uczelniach, g ównie w Niemczech oraz
w Belgii109.
Znaczny by udzia harcerek i harcerzy w pracy kulturalnej i spo ecznej.
Opiekowali si lud mi starszymi, chorymi, inwalidami, dzie mi, prowadzili
wietlice i biblioteki, organizowali warsztaty pracy zawodowej. Tworzyli zespo y
artystyczne, chóry, orkiestry, teatry amatorskie, kolportowali pras 110. Harcerstwo w czy o si do akcji pomocy na rzecz zniszczonego wojn kraju. Zbiera o
rodki na Fundusz Ziem Odzyskanych, Fundusz Odbudowy Warszawy i na inne
cele. Prowadzi o rozbudowan dzia alno wydawnicz . Na potrzeby szkoleniowe wydano kilka ksi ek harcerskich, wykorzystuj c przedwojenne egzemplarze
prac ks. Jana Mauersbergera, E. Grodeckiej, S. Sedlaczka. W adze ZHPwN
wydawa y pi czasopism: „W Kr gu Rady” w Maczkowie, „Nasze ycie”
w Maczkowie, „Stra nica” w Celle, „Czuj Duch” w Solingen oraz dla wodzów
zuchowych „Czarodziejski Rój”.
Kontaktu z krajem nie utrzymywano. Jednak do Polski przerzucono okoo 20 tys. ksi ek polskich, a powracaj cym w ramach repatriacji przeszkolonym
instruktorom nakazywano obowi zkowe wst pienie do harcerstwa. ZHPwN
otrzymywa pomoc od Zjednoczenia Polskiego w Niemczech, 1 Dywizji Pancernej, ZHP na Wschodzie, Komitetu Naczelnego ZHP na czas wojny w Londynie
oraz Funduszu Spo ecznego Wojska 111. Wa
rol spe nia y Ko a Przyjació
Harcerstwa (KPH), skupiaj ce w latach 1945–1947 kilka tysi cy osób. Ich
cz onkowie sprawowali opiek nad poszczególnymi dru ynami. Pe nili funkcj
doradcz w stosunku do w adz harcerskich na wszystkich szczeblach jego
struktury, zabiegali o wsparcie materialne dla dru yn harcerskich i gromad
zuchowych112.
W latach nast pnych liczba harcerek i harcerzy systematycznie mala a na
skutek repatriacji i emigracji. W grudniu 1949 r. ZHPwN skupia ju tylko oko o
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1,3 tysi ca dziewcz t i ch opców. Na pocz tku lat pi dziesi tych ub. wieku jego
dzia alno niemal ca kowicie zanik a.
Cztery strefy okupacyjne Niemiec utworzone zosta y na podstawie deklaracji pa stw sojuszniczych z dnia 5 czerwca 1945 r. Sojusznicza Rada Kontroli
obj a w adz najwy sz w Niemczech 20 sierpnia tego roku113. W wyniku
bezwarunkowej kapitulacji Trzeciej Rzeszy Wschodnie i rodkowe po acie
Niemiec znalaz y si pod okupacj radzieck . Strefa ta obejmowa a Brandenburg, Mecklemburg, Sachsen-Anhalt i Thüringen. Do dnia 5 czerwca 1945 r.
równie obszar Wielkiego Berlina wchodzi formalnie w sk ad radzieckiej strefy
okupacyjnej. Odt d na mocy porozumienia czterech mocarstw Wielki Berlin
podzielono na sektory: ameryka ski, brytyjski, francuski i radziecki, które
znalaz y si pod wspólnym zarz dem wojskowym, podleg ym sojuszniczej
Radzie Kontroli Niemiec. System ten funkcjonowa do tak zwanej blokady
Berlina Zachodniego, to jest do marca 1948 r.114.
W radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec przebywa o oko o 700 tys.
Polaków. Najliczniejsze polskie skupiska znajdowa y si w Berlinie i w okolicy
Sauftenbergu. Na terenie Saksonii, Turyngii, Meklemburgii i Brandenburgii
Polacy yli w rozproszeniu 115. Zarz dzenia radzieckich w adz okupacyjnych
w pierwszym okresie zabrania y ludno ci cywilnej, niezale nie od jej pochodzenia etnicznego, wszelkiej zorganizowanej dzia alno ci, w tym tak e spo ecznokulturalnej. Gdy w lecie 1945 r. radzieckie w adze wojskowe zliberalizowa y swe
zarz dzenia porz dkowe i wyrazi y zgod na ograniczon dzia alno spo eczn ,
dzia acze polonijni w Berlinie przedstawili swe postulaty dowództwu Armii
Czerwonej. Uzyskali w lipcu 1945 r. zgod na powstanie lokalnych zrzesze
polonijnych i na utworzenie dla koordynowania ich dzia alno ci centralnego
organu pod nazw Komitet Polski z siedzib w Berlinie. Za enie ka dej
lokalnej organizacji polonijnej wymaga o uzyskania zgody miejscowej komendantury wojskowej. By a ona udzielna tylko wtedy, gdy osoby przewidziane do
ich kierownictwa by y komunistami lub socjalistami i utrzymywa y kontakty
z w adzami polskimi w Warszawie116. Na tych warunkach powsta y m. in. Polski
ówny Komitet Robotniczy, Polskie Zjednoczenie Pracy, Prezydium Mniejszoci Polskiej (wszystkie w Lipsku), Zwi zek Polaków im. Marii CurieSk odowskiej dzia aj cy w kilku miejscowo ciach, Towarzystwo Obywateli
Polskich w Senftenberg, Klewitz i GrossRäschen, Zwi zek Emigrantów Polskich
zarejestrowany w kilku miastach. Komunistyczny rodowód posiada jedynie
Zwi zek Robotników Polskich w Lipsku, pozosta e stowarzyszenia skupia y
113
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osoby o ró nej orientacji politycznej, ale ich nie ujawnia y. Stowarzyszenia
polonijne w strefie radzieckiej urz dza y ró ne, kontrolowane przez okupacyjn
administracj imprezy kulturalne, zebrania i masówki dla poparcia realizowanej
przez w adze radzieckie polityki. Wyra y przyja do narodów ZSRR, obchodzi y polskie uroczysto ci powojenne, polskie wi ta pa stwowe, jak 1 maja i 22
lipca oraz rocznic Rewolucji Pa dziernikowej. Upolitycznienie w tak du ym
stopniu ycia organizacyjnego nie odpowiada o wielu cz onkom Polonii, tote
stronili oni od tego rodzaju stowarzysze , a je eli nawet wst powali do nich, to
zachowywali najcz ciej biern postaw 117.
Na zak adanie polonijnych stowarzysze m odzie owych zezwoli a tak e
administracja wojskowa radzieckiej strefy okupacyjnej. Najwcze niej, gdy ju
w pierwszych miesi cach po zako czeniu dzia
wojennych, powsta y tam
dru yny harcerskie. W pa dzierniku 1945 r. dru yny harcerskie istnia y ju
w kilkunastu miejscowo ciach, m. in. w Senftenberg i Klewittz. Kilka nast pnych dru yn harcerskich powsta o w 1946 r., tak e w Berlinie. Ponadto w kilku
miejscowo ciach powsta y w latach 1945–1946 równie inne stowarzyszenia
odzie owe. Dzia y one pod ró nymi nazwami, np. M odzi Polacy czy
Zwi zek M odych Polaków. Wszystkie te stowarzyszenia, cznie z harcerskimi,
musia y uzyska zgod na dzia alno
lokalnych radzieckich komendatur
wojskowych oraz podporz dkowa si organizacyjnie Komitetowi M odzie owemu, istniej cemu od 1945 r. przy Polskim Komitecie w Berlinie. Tym samym
znalaz y si one w strefie oddzia ywania polskich w adz pa stwowych
w Warszawie, które przekazywa y im swoje wytyczne118.
Reemigracja Polaków z radzieckiej strefy okupacyjnej nie przebiega a
zgodnie z oczekiwaniami w adz polskich. Pocz tkowo, licz c na jej masowo ,
nie zabiega y one o tworzenie w ród nich organizacji spo ecznych utrwalaj cych
czy przed aj cych ich pobyt na obczy nie. Polityk t zmieni y, gdy okaza o
si , e reemigracja przebiega opornie. Na przyk ad z Berlina w 1945 r. powróci o
tylko tysi c Polaków, osiedlaj c si g ównie w rejonie Szczecina. W adze polskie
przyst pi y wówczas do intensywniejszego wspierania ruchu polskiego
w radzieckiej strefie okupacyjnej, nie pomijaj c harcerstwa. Opiek nad nim
roztoczy zw aszcza Wydzia Konsularny Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie119.
Powstanie w 1949 r. dwóch pa stw niemieckich, Niemieckiej Republiki
Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec, spowodowa o w nich inne
warunki i podstawy prawne do funkcjonowania polonijnych stowarzysze .
W maju 1945 r. wojna w Europie dobieg a ko ca. Dowódcy wojsk niemieckich podpisali akt bezwzgl dnej kapitulacji. Zwyci skie mocarstwa rozpo117
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cz y okupacj Niemiec, Polska wesz a w sk ad pa stw zwyci skich, ale jej
przysz
zapowiada a si niepomy lnie. Mia a dwa rz dy, jeden na uchod stwie w Londynie, a drugi w Warszawie, spo ecze stwo w kraju oraz na emigracji by o zdezorientowane120. PSZ na Zachodzie w ko cowej fazie wojny odegra y
wybitn rol w walkach na terenie Francji, Holandii, Niemiec i W och, ale do
Polski nie dotar y. Zwyci stwo nie by o wi c pe ne121. W adza w Polsce znajdowa a si w r kach przeciwnego obozu politycznego. Polska by a uzale niona od
ZSRR. Nie by o wiadomo, jak si ukszta tuj granice, zw aszcza na zachodzie.
Przywódcy polityczni „polskiego Londynu” wzywali Polaków przebywacych poza krajem do bojkotowania w adz nowej Polski i pozostania na emigracji. Oczekiwano, e pa stwa zachodnie po zako czeniu wojny z Niemcami
i Japoni podejm walk z ZSRR celem uwolnienia narodów Europy Wschodniej
spod zale no ci od tego pa stwa. Po kl sce Niemiec – wspomina gen.
W. Anders – „nas, Polaków na obczy nie poch ania y zagadnienia opieki nad
przesz o milionow rzesz Polaków pozosta ych przy yciu, poprzednio si
wywiezionych na prac czy te znajduj cych si w obozach koncentracyjnych
lub jenieckich. Byli to ludzie straszliwie dotkni ci wojn . Przez szereg lat
pracowali w okropnych warunkach jak niewolnicy. Dzi ki sojusznikom uzyskali
wolno , ale przysz
ich rysowa a si niepewnie”122.
Dowodzony przez gen. W. Andersa 2 Korpus Polski kompani we W oszech zako czy 21 kwietnia 1945 r. zwyci sk bitw o Boloni . Po zako czeniu
dzia wojennych oddzia y polskie pe ni y przez pewien czas s
okupacyjn
w Niemczech i we W oszech. W nast pnych miesi cach powróci o dobrowolnie
do Polski oko o 114 tys. by ych
nierzy PSZ na Zachodzie. Dla tych nierzy,
którzy powrotu odmówili i wyrazili ch pozostania na obczy nie, rz d Wielkiej
Brytanii utworzy formacj nazwan Polskim Korpusem Przysposobienia
i Rozmieszczenia, przygotowuj
ich do ycia cywilnego123. W lipcu 1945 r.,
kiedy legalne polskie w adze na uchod stwie utraci y mi dzynarodowe uznanie,
PSZ na Zachodzie liczy y oko o 230 tys.
nierzy. W zachodnich strefach oraz
w strefie radzieckiej okupowanych Niemiec znajdowa o si oko o 2,5–3 mln
obywateli polskich – by ych je ców, wi niów obozów, wywiezionych w czasie
wojny na roboty124. We Francji, oprócz przedwojennej ponad 450 tys. imigracji
zarobkowej, przebywa o oko o 75–80 tys. uchod ców, w Belgii oko o 15 tys.
Mniej liczne skupiska polskiego uchod stwa znajdowa y si tak e w innych
krajach zachodniej Europy oraz na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Nowej
Zelandii i w Azji. Polacy we wszystkich krajach czasowego przebywania
120
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oczekiwali na wiarygodne informacje, które umo liwi yby im podj cie decyzji
o powrocie do kraju wzgl dnie o pozostaniu na emigracji125. Za powrotem
przemawia y wzgl dy uczuciowe, rodzinne i zawodowe. U wiadamiano sobie
bowiem, e los narodu nieroz cznie zwi zany jest z terytorium kraju znajduj cego si mi dzy Niemcami a Rosj . Polacy na Zachodzie nie mogli jednak
pogodzi si z ujarzmieniem ojczyzny. Mimo obaw, podsycanych wiadomo ciami o terrorze w kraju, cz
Polaków podj a decyzj o powrocie. W 1945 r.
repatriowa o si do kraju oko o 400 tys. osób, w 1946 r. oko o 370 tys.126.
Szczególnie radykalne by o nastawienie
nierzy 2 Korpusu Polskiego,
z których wi kszo uratowa a si z ZSRR, a powrót do Polski kojarzy a, nie bez
powodu, z wtr ceniem ponownie do obozów i wi zie . Stacjonuj c we W oszech
skupia powa
si wojskow , stanowi c trudny problem polityczny dla rz du
angielskiego. Natomiast dla Polaków na obczy nie dawa szans na przetrwanie
i nadziej na odmian ich losu. Genera Anders, wbrew stanowisku dowództwa
brytyjskiego, zwi kszy liczebno 2 KP z 228 tys. do 250 tys. ludzi, w drugiej
po owie 1945 r., przyjmuj c zwolnionych je ców z powstania warszawskiego,
Polaków s
cych nie ze swej woli w armii niemieckiej oraz uchod ców
z kraju127.
W okresie mi dzy drug po ow kwietnia 1945 r., a majem 1946 r., to
jest od zako czenia kampanii w oskiej do rozpocz cia ewakuacji do Wielkiej
Brytanii, jednostki 2 KP, jednostki Wojska Polskiego w Egipcie i na Bliskim
Wschodzie rozwin y na du skal dzia alno o wiatow , kulturaln , wydawnicz i sportow . Dowództwa ich nadal wspiera y dzia alno harcersk zarówno
w jednostkach wojskowych jak te w ród polskich osiedli ludno ci cywilnej.
Siedziba Rady ZHP na Wschodzie znajdowa a si na terenie Bazy 2 Korpusu
Polskiego we W oszech. Po zako czeniu walk podj ponownie czasowo
zawieszon funkcj jej przewodnicz cy p k hm. Stanis aw Sielecki. Natomiast
siedziba Komendy ZHP na Wschodzie nadal znajdowa a si w Jerozolimie.
Kontynuowa funkcj komendanta hm. Zygmunt Szadkowski, oddelegowany
w tym celu z wojska. W latach 1945–1946 ZHP na Wschodzie tworzy y nast puce jednostki organizacyjne:
Pó nocno-Rodezyjska Chor giew Harcerska,
Po udniowo-Rodezyjska Chor giew Harcerska obejmuj ca dru yny
w po udniowej Rodezji i o rodki harcerskie w Unii Po udniowoAfryka skiej,
Chor giew Harcerska w Tanganice,
Chor giew Harcerska w Ugandzie,
Kr gi starszoharcerskie wojskowe i dru yny harcerskie w szko ach
junaków w Egipcie i Palestynie,
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Indyjska Chor giew Harcerska,
Liba ska Chor giew Harcerska (utworzona po likwidacji osiedli polskich w Iranie),
Samodzielny hufiec harcerski w Nowej Zelandii,
Wojskowa Chor giew Harcerzy i Chor giew Harcerek we W oszech,
Chor giew Harcerska „Jagiellonów” w Austrii128.
W dniu 18 marca 1945 r. odby o si w Jerozolimie zebranie Rady ZHP
na Wschodzie i zarazem konferencja instruktorska. Prowadzi j komendant ZHP
na Wschodzie hm. Zygmunt Szadkowski, który z
sprawozdanie z dzia alnoci. Omawiaj c kontakty Rady ZHP na Wschodzie z Komitetem Naczelnym ZHP
na czas wojny w Londynie podkre li bezkonfliktow wspó prac pomi dzy tymi
instytucjami, co u atwia o rozwi zywanie bie cych problemów i pozwoli o
harcerstwu przetrwa .
W swoim wyst pieniu Szadkowski podkre li , e Rada ZHP na Wschodzie i Naczelny Komitet ZHP nie reprezentuj interesów lokalnych, ale ca
harcersk organizacj . Zebrani wyrazili wdzi czno dowództwu Armii Polskiej
na Wschodzie i delegatom rz du RP na uchod stwie dzia aj cym w ród skupisk
polskich uchod ców wojennych. Nast pnie uchwalono rezolucj adresowan do
prezydenta RP W adys awa Raczkiewicza i premiera rz du Tomasza Arciszewskiego, w której czytamy: „Rada ZHP na Wschodzie i instruktorzy zebrani
w Jerozolimie dnia 18 marca 1945 r. zgodnie z wypowiedziami kierowników
pracy harcerskiej z terenu Iranu, Indii, Afryki, Nowej Zelandii i W och stwierdzaj , e ZHP na Wschodzie sw harcersk s
Polsce pojmuje jako s
Polsce nieuszczuplonej, o któr walczyli my we wrze niu 1939 r., nast pnie
w pracy podziemnej w kraju i na wszystkich polach bitew /…/” 129.
Tre rezolucji uchwalonej przez harcerzy na uchod stwie na Bliskim
Wschodzie zosta a zaakceptowana przez harcerzy w Wielkiej Brytanii, co
uczynili na zje dzie odbytym w dniach 17 i 18 kwietnia 1945 r. w Edynburgu.
W li cie przes anym do hm. Z. Szadkowskiego, napisali m.in.: „Zebrani, zapoznawszy si z rezolucj Rady ZHP na Wschodzie, uchwalon w dniu 18 marca
rb., stwierdzaj z rado ci zgodno stanowisk wszystkich o rodków pracy
harcerskiej w sprawach ca ci, niepodleg ci i prawdziwej wolno ci Polski”130.
W dniu 10 czerwca 1945 r. kolegium Komitetu Naczelnego ZHP na czas
wojny w Londynie dokooptowa o do swego sk adu hm. Stanis awa Sieleckiego
i hm. Zygmunta Szadkowskiego. W po owie lipca tego roku hm. Z. Szadkowski
wyjecha z Jerozolimy do W och celem omówienia bie cych spraw organiza128
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cyjnych z przebywaj cym w sztabie 2 Korpusu Polskiego p k. hm. S. Sieleckim,
przewodnicz cym Rady ZHP na Wschodzie. W dniu 30 sierpnia 1945 r.
w Ankonie odby o si zebranie Rady ZHP na Wschodzie. Jednym z wa nych
punktów jej programu by o z enie ho du, wed ug s ów Sieleckiego, wszystkim
„ofiarom tej wojny, tym co w Kraju jawnie lub w podziemiach walk prowadz c
polegli, tym co zgin li mierci m cze sk w wi zieniach, obozach i na dalekich
zsy kach, tym którzy w polu w mundurze
nierza polskiego id c od Zachodu
i od Po udnia padli na szlaku wiod cym do Polski. Szczególnie nam wypada dzi
wspomnie tych harcerzy, którzy wespó z nami k adli podwaliny organizacji
ZHP na Wschodzie i polegli w walkach bohaterskich 2 Korpusu Polskiego”131.
Uczestnicy zebrania w dalszym jego przebiegu omówili sprawy organizacyjne
wynikaj ce z przygotowa do III Walnego Zajazdu ZHP na Wschodzie.
Odby si on w dniach 4–7 pa dziernika 1945 r. w Rzymie. Na jego
otwarcie przybyli: dowódca 2 Korpusu Polskiego gen. W adys aw Anders,
ambasador RP przy Watykanie Kazimierz Papée, ks. biskup polowy Wojska
Polskiego Józef Gawlina, minister pe nomocnicy RP K. Janikowski oraz przedstawiciele polskich towarzystw uchod czych. Sala, w których odbywa si zjazd,
zosta a udekorowana emblematami pa stwowymi i harcerskimi. Genera owi
Andersowi dzia acze harcerscy mieli za co dzi kowa . Powo on, doceniaj c
znaczenie harcerstwa, Samodzielny Referat Harcerski, funkcjonuj cy w ramach
struktury 2 Korpusu Polskiego, do którego oddelegowa z Armii Polskiej na
Wschodzie 22 osoby. Zosta y one skierowane do dzia alno ci w harcerstwie na
terenie Palestyny, w Iranie, Indiach i Afryce132. W zje dzie wzi li udzia delegaci
jednostek harcerskich tworz cych struktur ZHP na Wschodzie. Jak mo na
przeczyta w sprawozdaniu z przebiegu zjazdu, „na sali w ród mundurów
nierskich tylko gdzieniegdzie wida by o ubrania cywilne. Na mundurach
wojskowych obok krzy y harcerskich widnia y cz sto baretki krzy y Virtuti
Militari i Krzy a Walecznych oraz honorowe odznaki za odniesione rany.
Oprócz
nierzy dawnej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i starych
nierzy 2 Korpusu Polskiego wida by o na sali wyró niaj cych si , jeszcze
niezupe nie ujednoliconym ubiorem
nierzy, którzy wrócili z niewoli niemieckiej oraz
nierzy Armii Krajowej. Byli starsi wiekiem, a tak e wielu m odych,
ród przewagi m czyzn niewielka grupka ochotniczek Pomocniczej S by
Wojskowej Kobiet”133.
Dowódca 2 Korpusu gen. Anders w powitalnym przemówieniu „podkreli nadzwyczajne wyniki pracy harcerskiej, która z du ym nak adem pracy
i wysi ku zosta a odbudowana na Wschodzie. Podkre li przy tym, e tak pi kne
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wyniki tej pracy s do zawdzi czenia spr ystej organizacji spoczywaj cej
w r kach przewodnicz cego Rady ZHP p k. Stanis awa Sieleckiego i komendanta por. Zygmunta Szadkowskiego/…/”134.
W wyg oszonym sprawozdaniu przewodnicz cy Rady ZHP na Wschodzie omówi pi cioletni dzia alno , pocz wszy od za enia kr gu starszoharcerskiego w czerwcu 1940 r. w Syrii, poprzez rozwój harcerstwa na Bliskim
Wschodzie, od pocz tku okresu wojny a do po owy 1945 r. Zaakcentowa , e
w dru ynach i hufcach dzia alno by a ci le zwi zana z sytuacj Polski oraz
z yciem
nierzy, walkami 2 Korpusu Polskiego i losami polskich wojennych
uchod ców. Przypomnia , i dzia alno harcersk pozytywnie ocenili przebywacy w 1943 r. na Bliskim Wschodzie kolejni naczelni wodzowie w osobach gen.
adys awa Sikorskiego i gen. Kazimierza Sosnkowskiego.
Sprawozdanie wyg oszone przez Sieleckiego sk ada o si z dwóch obszernych cz ci. W pierwszej scharakteryzowa , o czym wspomniano powy ej,
pi cioletni dzia alno harcerstwa, którym kierowa . Wymieni jego osi gni cia,
ale nie pomin zaistnia ych niedoci gni . Mówi m.in.: „musz te podkre li ,
e obecna mocna pozycja harcerstwa zosta a zdobyta rzeteln prac instruktorów
i m odzie y. Trzeba by o nie raz wielkiego wysi ku, a nie raz samozaparcia aby
harcerstwo wprowadzi na dzisiejszy poziom /…/ by o wiele ró nych przyczyn,
które utrudnia y prac , przy jednoczesnym olbrzymim rozro cie ilo ciowym
harcerstwa. Czasy te ju min y. Wiara instruktorów w s uszno g oszonych
hase oraz wiara w celowo prowadzonej pracy, jak równie przywi zanie
odzie y do harcerstwa w rezultacie da y nam w wyniku dzisiejszy stan”135.
Dzia alno harcersk w ród polskich uchod ców cywilnych i
nierzy
na Bliskim Wschodzie rozpoczynano w trudnych okoliczno ciach. Przede
wszystkim brakowa o instruktorów, dru ynowych i zast powych, brakowa o
podr czników i prasy harcerskiej. Z czasem wyszkolono instruktorów, zainicjowano i rozbudowano akcj wydawnicz . W latach 1943–1944 ksi ki wysy ane
do szkó polskiej m odzie y na Bliskim Wschodzie stanowi y dla niej niemal
jedyne ród o inspiracji i samokszta cenie. Wed ug informacji, podanych przez
Sieleckiego, w po owie 1945 r. ZHP na Wschodzie skupi ogó em oko o 12 tys.
cz onków (w Indiach 1515 harcerek i harcerzy, w Iranie 823, Afryce 4360,
Nowej Zelandii 576, Palestynie 295, w chor gwi junackiej i m odszych ochotniczek 498, w Ko ach Przyjació harcerstwa 2550 i w kr gach wojskowych
1500)136.
W drugiej równie obszernej cz ci swego wyst pienia skupi si Sielecki
na omówieniu powojennej sytuacji Polski na tle stosunków mi dzynarodowych.
Rozpocz od stwierdzenia, e Polska, która jako pierwsza przeciwstawi a si
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pot dze militarnej Niemiec i ponios a ogromne straty, po wojnie nie odzyska a
niepodleg ci. W podobnej sytuacji znalaz y si te inne narody w Europie,
uzale nione od sowieckiego totalitaryzmu. Retorycznie pyta : „Czy wiat zdaje
sobie spraw z tego, e na narodzie polskim, na Polsce, dokonano strasznej
zbrodni nie maj cej precedensu nawet w czasach handlu niewolnikami? T
Polsk , 35 milionowe pa stwo rozdarto na dwie cz ci, z których jedn bez
adnych skrupu ów wcielono do Zwi zku Sowieckiego, w drugiej cz ci zorganizowano bezprawiem i gwa tem rz dy sowieckich agentów, wbrew woli ca ego
narodu polskiego, wbrew zasadom Karty Atlantyckiej i wbrew zasadom prawdziwej demokracji /…/ Zapytujemy, czy wiat zdaje sobie spraw z tego, jakie to
dzie mia o katastrofalne konsekwencje moralne dla ca ej ludzko ci na przysz
?”137. Stwierdzi , e Polacy w okupowanym kraju nie mog si swobodnie
wypowiedzie ani tym bardziej decydowa o swoim losie. Dlatego na Polakach
przebywaj cych na uchod stwie spoczywa obowi zek walki za nich prowadzonej
do zrzucenia sowieckiej okupacji.
III Zjazd Walny ZHP na Wschodzie poza omówieniem spraw organizacyjnych i programowych zosta przez Sieleckiego i jego najbli szych wspó pracowników ukierunkowany na wypracowanie stanowiska w powojennej dziejowej
chwili. W przyj tej deklaracji uczestnicy zjazdu zobowi zali si dochowa
wierno ci:
idea om polskiego harcerstwa, o których realizacj zabiegali przez lata wojny wiatowej,
celom, w imi których podj li trudny wysi ek 1 wrze nia 1939 r.,
a które s aktualne a do czasu, kiedy b dzie mo liwy powrót
uchod ców do Polski niepodleg ej,
rz dowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchod stwie138.
W uchwale dotycz cej spraw programowych i organizacyjnych uznano
Komitet Naczelny ZHP na czas wojny z siedzib w Londynie za ogóln reprezentacj organizacji harcerskiej poza krajem. Potwierdzono wspó dzia anie z nim
oraz zadeklarowano kontynuacj dzia alno ci ZHP na Wschodzie na zasadach
autonomicznych. Przez aklamacj uczestnicy zjazdu wybrali nowe w adze
harcerskie, to jest o mioosobow Rad ZHP na Wschodzie, Komisj Rewizyjn
i S d Harcerski. W dniu 6 pa dziernika wybrano prezydium Rady ZHP na
Wschodzie w sk adzie: p k hm. S. Sielecki (przewodnicz cy Rady), por. hm.
Z. Szadkowski (wiceprzewodnicz cy), hm. Oskar awrocki (sekretarz), ks. hm.
Rafa Grzondziel (kapelan ZHP na Wschodzie) oraz hm. Z. Byczy ski, hm.
Z. Kasprzycka-Skrzypnikowa i hm. S. Szyma ski (cz onkowie). Dokonano tak e
wyboru komendanta ZHP na Wschodzie w osobie hm. Z. Szadkowskiego.
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Natomiast w dniu 7 pa dziernika 1945 r. liczna delegacja uczestników zjazdu
z komendantem ZHP na Wschodzie z
a ho d
nierzom polskim spoczywa139
cym na cmentarzu w Monte Cassino .
W po owie pa dziernika tego roku przyby do W och hm. Kazimierz
Sabbat, wiceprzewodnicz cy Komitetu Naczelnego ZHP na czas wojny
w Londynie, by ustali zasady wspó pracy z Rad ZHP na Wschodzie. Spotkanie
odbyte 18 pa dziernika w Porto S. Giorgio przybra o form zebrania Rady ZHP
na Wschodzie w pe nym jej sk adzie. Po dyskusji przyj to wspóln uchwa ,
której tre zaproponowa hm. Z. Szadkowski, wykorzystuj c do jej konstrukcji
decyzje zapad e na odbytym dziesi dni wcze niej walnym zje dzie. Sprowadzia si ona do nast puj cych ustale :
Komitet Naczelny ZHP na czas wojny reprezentuje ca organizacj
harcersk wobec rz du RP na uchod stwie, instytucji polskich i zagranicznych,
Komitet Naczelny spe nia rol instytucji koordynuj cej dzia alno
jednostek harcerskich poza krajem.
W sk ad Komitetu Naczelnego postanowiono w czy kierowników harcerstwa na uchod stwie dzia aj cego w poszczególnych krajach. Wyje aj c,
hm. K. Sabbat nie kry zadowolenia. Przyzna , e wyje aj c do W och,
obawia si trudno ci i nieporozumie , które jednak nie zaistnia y. Harcerstwo
po czy y wspólne cele, do których osi gni cia potrzebne by o wspó dzia anie,
którego zasady na odbytym spotkaniu utrwalono140.
Po powrocie z Rzymu do Palestyny hm. Z. Szadkowski zorganizowa
w dniu 9 grudnia 1945 r. konferencj instruktorsk , podczas której zda relacj
z przebiegu III Walnego Zjazdu ZHP na Wschodzie, odczyta wszystkie uchwa y
i wnioski. Uczestnicy konferencji po dyskusji wyrazili swoj akceptacj dla
rezultatów tego wa nego niedawnego wydarzenia 141.
Z kolei wydawane w Londynie pismo „Harcerstwo”, odnosz c si do
bie cych wydarze pisa o: „Ostanie miesi ce przynios y szereg zmian organizacyjnych na terenach obj tych dzia alno ci ZHP na Wschodzie. Przede wszystkim w stanie likwidacji znalaz a si ira ska Chor giew Harcerska. Ju pod
koniec 1945 r. rozpocz si ywy ruch ewakuacyjny z tego kraju /…/ Ewakuowa y si ca e hufce i dru yny harcerskie. Strumie uchod ców skierowany
zosta do Libanu /…/ Komenda ZHP na Wschodzie stworzy a ju tak zwan
liba sk Chor giew Harcersk /…/, teren W och, na którym znalaz a si powa na ilo starszoharcerskich kr gów wojskowych zosta ostatnio równie zorgani-
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zowany odr bnie, mianowicie stworzono Chor giew Harcerek i Harcerzy,
obydwie pod nazw »Italia«”142.
Pod koniec 1945 r. rozpocz aktywn dzia alno Samodzielny Referat
Harcerek przy Komendzie ZHP na Wschodzie. Kierowa a nim hm. Maria
Horbaczewska, która nawi za a kontakt korespondencyjny z wszystkimi wi kszymi jednostkami harcerek. Specjaln okazj ku temu by zamiar ufundowania
przez polskie harcerki na Wschodzie pami tkowego ryngrafu za ycielce
skautingu
skiego na ziemiach polskich pod zaborami hm. Oldze Ma kowskiej,
w trzydziestopi ciolecie (1910–1945) harcerstwa. Projekt spotka si z aprobat ,
od harcerek z Afryki, Nowej Zelandii, Indii, Libanu, Palestyny i W och nap yn y datki umo liwiaj ce wykonanie ryngrafu, który wys any zosta Ma kowskiej
do Londynu w maju 1946 r.143.
Na terenie Austrii po zako czeniu drugiej wojny wiatowej znalaz o si
w obozach wysiedle ców kilkadziesi t tysi cy Polaków oczekuj cych na
repatriacj wzgl dnie emigracj do innych krajów. W 1945 r. Austria zosta a
podzielona na cztery strefy okupacyjne: ameryka sk , brytyjsk , francusk
i radzieck . Wiede by tak e podzielony na cztery strefy okupacyjne, przy czym
jego dzielnica rodkowa znalaz a si pod wspóln okupacj 144. W 1945 r.
utworzone zosta y dwie chor gwie ZHP w Austrii: w Salzburgu obejmuj
zachodnie strefy okupacyjne i w Wiedniu obejmuj
teren strefy radzieckiej. Ta
pierwsza, która przybra a imi Jagiellonów zrzesza a harcerzy z obozów dipisowskich, zorganizowanych najcz ciej w pomieszczeniach by ych instytucji
hitlerowskich. W obozach tych funkcjonowa y polskie szko y finansowane przez
PCK. W Salzburgu utworzone zosta y gimnazjum i liceum ogólnokszta ce
wraz z internatem145. Chor giew ZHP w Wiedniu obejmowa a m odzie yj
w
rozproszeniu, ucz
si w szko ach rednich i studiuj
w wy szych uczelniach.
W strefach zachodnich chor giew im. Jagiellonów obejmowa a, poza
dru yn w Salzburgu (któr powo ano jako pierwsz 4 lipca 1945 r.), tak e
dru yny dzia aj ce w Linzu, Kleinmünchen (strefa ameryka ska), Admont, St.
Martin, Villach (strefa brytyjska), oraz w Insbrucku i Kufstein (strefa francuska).
Kierowali ni , jako kolejni komendanci hm. Kazimierz Obtu owicz, phm. Miron
Jasiak i phm. Les aw Piskozub. Pod koniec 1945 r. harcerstwo w strefach
zachodnich skupi o 1106 harcerek i harcerzy, w kwietniu 1946 r. 801,
a w czerwcu tego roku 609 dziewcz t i ch opców zorganizowanych w pi ciu
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hufcach146. Liczba cz onków harcerstwa mala a ze wzgl du na repatriacj
Polaków do kraju. Strukturalnie chor giew harcerska im Jagiellonów z siedzib
w Salzburgu podlega a ZHP na Wschodzie147. Pewn pomoc zw aszcza
w sprz cie obozowym, otrzyma a od sekcji PCK przy 2 Korpusie Polskim,
stacjonuj cym we W oszech. Kiedy w sierpniu 1946 r. rozpocz a si jego
ewakuacja do Wielkiej Brytanii, a w lad za tym likwidacja placówki PCK ,
warunki chor gwi znacznie si pogorszy y. Problemy organizacyjne pog bia y
tak e zmiany komendanta, trzykrotnie w okresie pierwszych dwóch lat. Wed ug
projektów Rady ZHP na Wschodzie w sk ad chor gwi harcerskiej im Jagiellonów mia o wej równie harcerstwo dzia aj ce na terenie Bawarii, przyleg ej do
Austrii. Okaza o si to jednak nierealne, ze wzgl du na pilnie strze on granic
mi dzy Austri i Niemcami148.
Podzia Austrii na strefy okupacyjne i zakaz podró owania dla osób wysiedlonych („dipisów”), utrudnia y czno
mi dzy hufcami i dru ynami,
cznikiem by o pismo zatytu owane „Na Szlaku”. W okresie od 27 listopada
1945 r. do 1 pa dziernika 1946 r. ukaza o si 28 numerów drukowanych technik
powielaczow w jednorazowym nak adzie 300 egzemplarzy. Jego redaktorami
byli kolejno A. Skibi ski i L. Piskozub. Pismo rozprowadzano bezp atnie w ród
osób nale cych do harcerstwa. Pe ni cy funkcj komendanta obozu polskiego
w Salzburgu Antoni Ginter, a w harcerstwie, b c referentem do spraw szkoleniowych, opracowa i wyda dwa zeszyty materia ów zatytu owanych „Kr g
Rady”. Zawiera y one informacje z zakresu metodyki i techniki harcerskiej,
pomocne w pracy dru yn149.
Do chor gwi harcerskiej im Jagiellonów dociera y tak e wydawnictwa
harcerskie z zachodnich stref okupacyjnych Niemiec. Harcerze polscy zdobywali
stopnie harcerskie i sprawno ci. Prace szkoleniowe kontynuowano na obozach
harcerskich i w czasie wycieczek. Pocz wszy od 1946 r. urz dzano corocznie
obozy harcerskie. W prasie harcerskiej pisano: „Organizatorzy obozów napotkali
na wielkie trudno ci. Brak sprz tu, trudno ci organizacyjne, k opoty z uzyskaniem zezwolenia na urz dzanie obozów, p ynno w samych szeregach harcerskich, gdy z nastaniem lata wzmog a si akcja repatriacyjna. Oto najwa niejsze
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z nich. Stosunkowo atwo by o urz dzi jedno lub kilkudniow wycieczk . Tote
poszczególnych dru yn i zast pów nie trzeba by o do wycieczek namawia ”150.
Harcerze pomagali w utrzymaniu porz dku w obozach uchod czych,
opiekowali si chorymi, prowadzili biblioteki, czytelnie i wietlice, tworzyli
zespo y artystyczne. Urz dzali dla mieszka ców obozów wieczornice i amatorskie przedstawienia. Znaczny by udzia harcerzy w urz dzaniu obchodów
3 maja, wi ta Niepodleg ci 11 listopada, wi ta
nierza, tradycyjnie
uczestniczyli w dniach wi ta Zmar ych, organizowanych przed pomnikiem
polskim na cmentarzu by ego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Ebsensee. W okupacyjnej strefie brytyjskiej aktywnie dzia y dru yny w obozach
usytuowanych w Admont, Villach i St. Martin. Harcerze zdobywali stopnie
i sprawno ci, urz dzali rozgrywki sportowe, organizowali wycieczki do okolicznych miejscowo ci. W Villach i St. Martin dzia y, obok dru yn harcerzy
i harcerek tak e gromady zuchów i Ko a Przyjació Harcerstwa151.
Mimo trudnych warunków, w jakich yli Polacy w okupowanej Austrii
po drugiej wojnie wiatowej, dru yny ZHP dzi ki wybitnej pomocy materialnej
i programowej 2 Korpusu Polskiego stacjonuj cego we W oszech, Naczelnictwa
ZHP w Londynie i Zwi zku Polaków organizowa y imprezy harcerskie i patriotyczne, podtrzymywa y znajomo
j zyka polskiego, kultywowa y tradycje
narodowe i chrze cija skie152. Wraz z likwidacj obozów uchod czych mala a
liczba hufców i dru yn. Pod koniec kwietnia 1948 r. ZHP w Austrii skupia
oko o 200 harcerek i harcerzy.
Dru yna harcerzy w Wiedniu za ona zosta a we wrze niu 1945 r.
Utworzyli j studenci uczelni wiede skich, nale cy przed wojn do harcerstwa
w Polsce. Z czasem powsta y kolejne dru yny, którymi kierowa a komenda
chor gwi. Nawi za a ona kontakt z w adzami ZHP w Warszawie i im si
podporz dkowa a. Wspó pracowa a tak e ze
sk Komend ZHP w Katowicach oraz ze skautingiem austriackim. Harcerze
scy wspomagali harcerzy
w Wiedniu, przesy aj c wydawnictwa z zakresu metodyki harcerskiej. Na
pocz tku 1946 r. wiede skie dru yny harcerskie skupia y ponad 70 dziewcz t
i ch opców153.
Na terenach, które obejmowa swym dzia aniem ZHP na Wschodzie
w 1946 r. nadal przebywa o oko o 30 tys. ludno ci polskiej. Najliczniejsze jej
skupiska znajdowa y si w Afryce, Indiach, Nowej Zelandii, Libanie, Palestynie,
Egipcie. Przewa y kobiety, dzieci i m odzie pochodz ce z kresów wschod-
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nich, w czonych w pa dzierniku 1939 r. w sk ad ZSRR154. Ponad stutysi czny
2 Korpus Polski stacjonowa we W oszech, czekaj c na rozstrzygni cie dalszych
losów nierzy s
cych w PSZ na Zachodzie.
Nastroje w ród uchod ców, pe ne entuzjazmu pod koniec wojny, podsycane nadziej na powrót do niepodleg ego kraju, w zwi zku z jej niekorzystnym
dla Polski wynikiem, pogarsza y si systematycznie. Mo liwo sprawowania
opieki nad uchod cami przez rz d polski w Londynie po 5 lipca 1945 r. stopnia a
niemal ca kowicie. Natomiast dzia ania administracji warszawskiej wzros y,
powoduj c w ród uchod ców dezorientacj . Wiele osób na prze omie lat
1946/1947 zg osi o ch powrotu do Polski, ale tak e du a ich liczba emigrowa a
stopniowo do innych krajów w nadziei na znalezienie pracy i sta e osiedlenie155.
Warunki ycia uchod ców polskich z regu y by y trudne. Za wyj tkiem
Palestyny, Egiptu i Libanu, przebywa a ona w zamkni tych obozach, cz sto
z dala od o rodków kulturalnych. Brakowa o pracy, rozrywek, ycia rodzinnego.
„Wojna si sko czy a, a tymczasowe warunki ycia przed aj si w niesko czono . Szczególnie pesymizm i smutek panuje w ród m odzie y. Setki listów
od harcerek i harcerzy z ró nych terenów wiadcz wymownie o tym, e m odzie nie widzi przysz ci, e odczuwa wielki al do losu, która zmusza j do
bytowania w tak nienaturalnych i trudnych warunkach”156 – pisano w Sprawozdaniu Komendy ZHP na Wschodzie za 1946 r.
W tych okoliczno ciach wzrasta a rola takich organizacji spo ecznych,
dzia aj cych na rzecz uchod ców, jak War Relief, Polska YMCA, PCK, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Ko ció katolicki oraz Rada ZHP na Wschodzie, kierowana nadal przez hm. S. Sieleckiego, przebywaj cego w Bazie
2 Korpusu Polskiego we W oszech. Funkcje wykonawcz , polegaj
na
kierowaniu i koordynowaniu dzia alno ci chor gwi i hufców w krajach przebywania uchod ców polskich, spe nia a Komenda ZHP z siedzib w Palestynie.
Sk ada a si ona z siedmiu nast puj cych wydzia ów: harcerek, organizacyjnego,
starszego harcerstwa, programowego i kszta cenia starszyzny, finansowogospodarczego, prasowego i zuchowego157. Ze wzgl du na znaczne odleg ci
mi dzy jednostkami harcerskimi, oraz celem usprawnienia dzia alno ci koordynacyjnej Komendy ZHP mianowano zast pców komendanta odpowiedzialnych
za poszczególne tereny. Funkcje te obj li: hm. Maria Horbaczewska (do spraw
harcerek), hm. Józef Brzezi ski (na Afryk ), hm. in . Zygmunt Byczy ski (na
Europ ), hm. in . Bronis aw Pancewicz (na Indie), hm. Kazimierz Sylwanowicz
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(na Liban), hm. Józef uromski pe ni funkcj zast pcy komendanta w Komendzie w Palestynie. Wraz z tymi mianowaniami, zast pcy komendanta uzyskali
uprawnienia do decydowania w sprawach organizacyjnych i kszta cenia starszyzny158.
W dalszym ci gu pracowa y ekipy instruktorskie w porozumieniu z polskimi w adzami szkolnymi i wojskowymi. Sk ada y si one z instruktorów
nierzy, którzy na skutek zabiegów przewodnicz cego Rady ZHP na Wschodzie hm. p k. S. Sieleckiego, wyjechali do skupisk uchod czych wiosn 1944 r.
Sytuacja ich po zako czeniu wojny nie by a wyja niona. Za wyj tkiem hm.
W. Szyry skiego i hm. B. Pancewicza, którzy kontynuowali s
w wojsku,
pozostali przeszli pod kierownictwo polskich w adz szkolnych z zastrze eniem
ich wy cznej pracy na rzecz harcerstwa. W 1946 r. wszyscy instruktorzy,
w du ym stopniu na skutek decyzji w adz brytyjskich, którym podlega y PSZ na
Zachodzie, powrócili s bowo do szeregów wojska. Hm. J. Brzezi ski obj
funkcj delegata Komitetu Pomocy Polakom na Afryk , co u atwi o mu kierowanie pracami harcerskimi159.
Poniewa wzros a liczba harcerek i przybywa o dru yn sk adaj cych si
z dziewcz t, to wy oni a si konieczno utworzenia najpierw referatu, a w 1946
r. wydzia u harcerek. Kierowa a nim hm. M. Horbaczewska, której zosta y
podporz dkowane instruktorki z ca ego obszaru podleg ego Komendzie ZHP na
Wschodzie. Utrzymywa a z nimi kontakt korespondencyjny, uzgadniaj c
podejmowane decyzje. Program dzia ania hufców i dru yn wypracowano
podczas odbytych kilku wspólnych konferencji. W prasie harcerskiej, a zw aszcza w miesi czniku „Skaut” wydawanym w Jerozolimie zamieszczano informacje o bie cej dzia alno ci dru yn harcerskich, a tak e materia y programowe
i szkoleniowe dla nich przeznaczone. Wydzia prasowo-wydawniczy w porozumieniu z wydzia em harcerek wyda przydatne do szkolenia w dru ynach
opracowania zatytu owane „Organizacja harcerek”, „Ksi ka zast powej”
i „Tropem zast pu urawi”. Na 46 instruktorek dzia aj cych w harcerstwie
skim tylko trzy uzyska y ten stopie w Polsce przed wojn , pozosta e
wyszkoli y si na kursach organizowanych na uchod stwie. W 1946 r. istnia o
112 dru yn harcerek i tylko 69 dru yn harcerzy160.
Komenda ZHP na Wschodzie otrzyma a w 1946 r. zmniejszone w porównaniu z rokiem poprzednim wsparcie finansowe od delegatury MWRiOP.
Pewne rodki otrzymywa a bez przerwy na dzia alno harcersk od 2 Korpusu
Polskiego przewodnicz cy Rady ZHP p k hm. S. Sielecki. W pa dzierniku tego
roku subwencjonowanie harcerstwa przez delegatur MWRiOP ca kowicie
usta o, poniewa pozbawiony zosta dotacji rz d RP na uchod stwie, i to ju od
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po owy 1945 r. Gospodarowa jeszcze jaki czas rodkami zaoszcz dzonymi,
które si szybko wyczerpa y161.
W 1946 r. du o energii po wi cono organizacji i dzia alno ci gromad zuchowych, których by o 175, w tej liczbie 71 gromad dziewcz t i 44 gromad
ch opców. Na ogó poprawnie dzia y kr gi staroharcerskie, zgrupowane przede
wszystkim na terenie Bazy 2 Korpusu Polskiego we W oszech162. Z ramienia
Komendy ZHP opiekowa si nimi hm. Z. Byczy ski. Komendant hm.
Z. Szadkowski, oceniaj c dzia alno w 1946 r. organizacji, któr kierowa pisa :
„trzeba stwierdzi , e m odzie harcerska mimo wyj tkowo trudnej sytuacji
wykaza a du o inicjatywy i przywi zania do harcerstwa. Bior c pod uwag
wszystkie trudno ci materialne i psychiczne trzeba stwierdzi , e instruktorzy
bezpo rednio prowadz cy prac z m odzie wykazali równie bardzo wiele
dobrej woli i nie dali si z ama . Praca ZHP na Wschodzie jest mocna i konsekwentna w walce o Polsk ”163.
Program dzia
Komendy ZHP na Wschodzie w 1946 r. obejmowa nast puj ce zagadnienia:
prace programowo-metodyczne,
kszta cenie instruktorów i dru ynowych,
dzia alno wydawnicz ,
zagadnienia organizacyjne,
kontakty z Polsk i skautowe kontakty mi dzynarodowe.
Wszystkim dru ynom Komenda ZHP na Wschodzie rozes a w tym e
roku przyk adowe programy zaj . Zorganizowa a szereg kursów metodycznoprogramowych i konferencji z instruktorami oraz nauczycielami. Jednostki
harcerskie polskiego uchod stwa we wszystkich krajach odwiedzili wizytatorzy
z ramienia Komendy ZHP. Szczególn uwag zwrócono na kszta cenie zast powych i dru ynowych, z kszta cenia podharcmistrzów i harcmistrzów zrezygnowano, doko czono jedynie wcze niej rozpocz ty kurs podharcmistrzowski
metod korespondencyjn . Wprowadzono nowe sprawno ci o tematyce kulturalnej i krajoznawczej.
Akcja letnia w 1946 r. zosta a przeprowadzona na wszystkich podleg ych
terenach, to znaczy w Afryce, Indiach, Iranie, Libanie, Palestynie, W oszech,
Austrii i Nowej Zelandii. Warunki umo liwiaj ce zorganizowanie obozów
okaza y si w 1946 r. wyj tkowo trudne. Mimo to po raz pierwszy uda o si
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przeprowadzi obozy w drowne, piesze i rowerowe na terenie Indii, Afryki
i Palestyny oraz obóz eglarski na akwenach wodnych afryka skich164.
Sprawnie dzia
wydzia prasowo-wydawniczy Komendy ZHP na
Wschodzie, kierowany przez dzia acza harcerskiego Stanis awa Panka. W roku
1946 wydano:
16 numerów „Biuletynu Informacyjnego”,
10 numerów „Skauta”,
cztery numery „Harcerskiej Ku nicy” oraz jeden numer pisma dla
najm odszych, zatytu owany „Zuchy”.
Miesi cznik „Skaut” charakteryzowa si wysokim poziomem zamieszczanych w nim tekstów programowych, szkoleniowych, historycznych oraz
informacyjno-sprawozdawczych. Wiele miejsca po wi cano bie cym problemom Polski. Czasopismo to by o adresowane do harcerek i harcerzy. Natomiast
„Harcersk Ku nic ” kierowano przede wszystkim do podharcmistrzów
i harcmistrzów. Ukazywa a si co dwa miesi ce, zamieszczali w nim swoje
teksty najbardziej do wiadczeni instruktorzy, wielu znanych z dzia alno ci
w harcerstwie w Polsce przed wrze niem 1939 r. „Biuletyn Informacyjny”
po wi cony by kronice bie cych zada realizowanych w hufcach, dru ynach
i zast pach. Poza wy ej wymienionymi pismami, Komenda ZHP wydawa a
„Skaut Wiadomo ci Urz dowe” zwieraj cy okólniki, rozkazy, mianowania,
i inne decyzje, Komendy oraz Rady. Poszczególne hufce w niektórych krajach
skupienia uchod ców wydawa y swoje pisemka 165.
Polacy na uchod stwie prze ywali nieustanne rozterki. Z jednej strony
odczuwano g bok t sknot za krajem i za pozostawionymi w nim bliskimi.
Zach annie ws uchiwano si w wie ci nap ywaj ce z Polski. Z drugiej strony
obawiano si , w przypadku powrotu, znanych im dobrze represji z wywózk na
Syberi w cznie. Nie ustawa a rywalizacja w sferze propagandy mi dzy
ugrupowaniami zwi zanymi z rz dem RP na uchod stwie w Londynie, nie
uznawanym ju w skali mi dzynarodowej, ale nadal dzia aj cym, a agentami
Rz du Jedno ci Narodowej w Warszawie. Na rodkowym Wschodzie dzia a
Polska Misja Repatriacyjna obejmuj ca swoim zasi giem Palestyn , Liban, Egipt
oraz osiedla w Afryce i Indiach. Przebywa o tam oko o 40 tys. cywilnych
uchod ców polskich, nie licz c wojska i junaków. W ko cu 1945 r. i w 1946 r.
spraw repatriacji o ca e uchod stwo polskie166.
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adze harcerstwa polskiego na obczy nie nie utrzymywa y adnych
kontaktów z harcerstwem w Polsce podporz dkowanym polityce partii w niej
rz dz cej. Komenda ZHP na Wschodzie zbiera a materia y dotycz ce warunków
ycia w Polsce. Artyku y z prasy krajowej wykorzystywa a polska prasa emigracyjna do swoich analiz i publikacji. Nap ywa y tak e listy z kraju do harcerek
i harcerzy yj cych w skupiskach polskich na Bliskim Wschodzie, w Indiach
i Afryce. Wed ug umowy zawartej mi dzy Rad ZHP na Wschodzie a Komitetem Naczelnym ZHP na czas wojny w Londynie, tylko ta ostania instytucja mia a
prawo reprezentowania organizacji wobec kraju. Komendant ZHP na Wschodzie
hm. Zygmunt Szadkowski by wiadomy jak wa ny by to problem. Oceniaj c
dzia alno w 1946 r. podleg ej mu organizacji, pisa m. in. „W dalszym ci gu
stoj na stanowisku, e sprawa kontaktu z krajem jest pierwszorz dnej wagi /…/.
Nie mo emy pozwoli , aby praca nasza i ycie na emigracji oderwane zosta o od
tego co si dzieje w Polsce. Ka dy z nas zdaje sobie spraw , e w Polsce
zachodz przemiany, w których bierze ywy udzia spo ecze stwo polskie i e
nie wszystkie zmiany jakie zachodz s narzucane, ale e s to zmiany jakim
ulega samo – w wyniku wojny. Raz jeszcze wi c stwierdzam konieczno
ywego kontaktu z krajem, aby my nie stali si lud mi oderwanymi od nurtu
i przemian zachodz cych w yciu Polaków /…/”167.
Prognozuj c dzia alno na 1947 r., Szadkowski zak ada kontynuacj
dotychczasowego programu. Realistycznie bowiem ocenia , i nie sposób
przewidzie zmian w warunkach spo ecznych i politycznych w krajach przebywania Polaków na uchod stwie oraz tego, jaka ich liczba powróci do kraju.
Uczestnicy zjazdu harcerek i harcerzy w Wielkiej Brytanii, odbytego
w dniu 18 kwietnia 1945 r. w Edynburgu mieli wiadomo wy aniaj cych si
przed Polsk zagro
w ko cowej fazie wojny. Oddzia y Armii Czerwonej
zaj y terytorium kraju, w adze w nim sprawowa rz d narzucony przez Józefa
Stalina, realizuj c cele sprzeczne z wol decyduj cej cz ci narodu. Mimo to nie
tracili nadziei na „pe ne zwyci stwo polskiej sprawy i swój powrót do Wolnej
Ojczyzny – oraz, jak deklarowali dalej w przyj tej podczas zjazdu uchwale –
o wspó udziale harcerskiej m odzie y w budowie przysz ej Polski, która opierac si na wspania ym swym dorobku kultury chrze cija skiej i harcie moralnym,
wykorzystanym w tej wojnie, wcieli w ca
swego ycia ide sprawiedliwo ci
spo ecznej, a w ustroju politycznym i spo eczno-gospodarczym urzeczywistni
idea y prawdziwej demokracji”168.
Po raz pierwszy zebra a si poza krajem, na go cinnej ziemi brytyjskiej
tak liczna grupa harcerek i harcerzy, których prze ycia wojenne by y tak bardzo
ró ne. Zjazd zorganizowany w Edynburgu da okazj do indywidualnych
rozmów, wymiany pogl dów na przysz
harcerstwa i Polski. W ród uczestni167
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ków zjazdu byli przedstawiciele Polaków, którzy na Wyspy Brytyjskie przybyli
po kl sce Francji w po owie 1940 r. i tych, którzy zaznali doli wygna czej
w g bi ZSRR i tych którzy przybyli niedawno po wyzwoleniu z niemieckich
obozów koncentracyjnych, z pracy przymusowej w Trzeciej Rzeszy i z szeregów
wojska niemieckiego si do niego wcielonych. Otwieraj c zjazd przewodnicz cy
ZHP dr Micha Gra ski powiedzia m.in.: „Jeste my w tej chwili na ostrym
zakr cie dziejowym. Wiemy, e wojna z Niemcami zbli a si do swego zwyci skiego ko ca. Zdajemy sobie jednak doskonale spraw z tego, ze koniec wojny
z Niemcami nie zamyka polskiej walki o ca
, wolno i niepodleg
Polski.
Ujawni a si bowiem ze strony naszego wschodniego s siada znana nam
z dziejów naszych zaborczo , si gaj ca po wschodnie tereny Rzeczypospolitej.
Po konferencji w Ja cie wytworzy a si sytuacja, która od ka dego Polaka, od
ka dej organizacji polskiej wymaga a zaj cia jasnego stanowiska. W tocz cej si
wojnie Polska ma za sob wspania y wysi ek wojenny, nieskalan adn zdrad
kart polityczn , a na si jej pozycji mi dzynarodowej sk ada si prawo i oparta
o to prawo sprawiedliwo . Wojn w roku 1939 Polska podj a o ca
swych
ziem i niepodleg
. O te cele bili my si i bijemy. Mimo ci kiej sytuacji
politycznej, nie wolno nam ani na krok cofn si z tej linii politycznej, której
solidarna obrona musi nam przynie ostateczne zwyci stwo”169.
Harcerstwo by o jedyn organizacj m odzie ow , która poza Polsk
w warunkach tocz cej si wojny, potrafi a si skonsolidowa i realizowa
uniwersalne cele spo eczne i wychowawcze, b c parterem w dzia alno ci rz du
RP na uchod stwie. Najpierw utworzony w pa dzierniku 1939r. w Pary u
Naczelny Komitet Harcerski, przekszta cony w Wielkiej Brytanii w Komitet
Naczelny ZHP na czas wojny skupia harcerki i harcerzy przybywaj cych
w krajach, w których ukszta towa y si zbiorowo ci polskiego uchod stwa
wojennego. Wed ug szacunkowych ocen harcerstwo poza Polsk liczy o
w po owie 1945 r. oko o 25 tys. cz onków, w tej liczbie oko o 5 tys. osób
doros ych,
nierzy i uchod ców cywilnych. Dzia acze Komitetu Naczelnego
ZHP na czas wojny, z dr. Micha em Gra skim i hm. Kazimierzem Sabbatem
na czele, niezmiennie trwali na stanowisku, e harcerstwo na obczy nie jest
cz ci organizacji krajowej. Zak adano, e po odzyskaniu przez Polsk niepodleg ci nast pi masowy do niej powrót, a nast pnie zdanie relacji przed harcerstwem krajowym z dzia
w okresie wojny i przyst pienie, jako znów jedna
organizacja, do realizacji zada w odbudowie kraju. W artykule „Od redakcji”
w jednym z czasopism ZHP na Wschodzie, w numerze z marca 1945 r. (a wi c
ju po znanych rezultatach konferencji w Ja cie), podtrzymano t koncepcj ,
pisz c m.in.: „Harcerki i harcerze, przez nas wychowani, musz widzie swoj
rol do spe nienia w okresie powojennym. Ich postawa wobec ycia musi by
zgodna z tym, co ich czeka. Musz oni wiedzie , jak ycie ich b dzie wygl da o.
169
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Nie wolno dopu ci do tego, aby do odbudowy Polski stan li kiedy ludzie
o wadliwej konstrukcji charakteru, ludzie którzy by nie umieli podo
swym
obowi zkom, lub nie umieli pokona tych trudno ci, które napotkaj na drodze
swego ycia. Harcerstwo jest bez w tpienia organizacj , która g boko zakorzeni a si w terenie, nie ulega te w tpliwo ci, e dzi ki dotychczasowym osi gni ciom w Polsce i na uchod stwie zdoby a sobie pe ni uznania. wiat e
jednostki ycia publicznego widz w organizacji naszej ten czynnik wychowawczy, które powinien w Polsce odegra wa
rol . Jeste my na drodze do
170
realizacji tych zada ” .
W miesi cach jesiennych 1944 r. wobec umacniania si systemu komunistycznego w kraju z woli J. Stalina, wobec braku szans na skuteczn interwencj mocarstw zachodnich bez uprzedniego uznania terytorialnych aneksji
dokonanych przez ZSRR, polityka rz du RP na uchod stwie ponios a ca kowite
fiasko. Tak j oceniaj c, w dniu 24 listopada 1944 r. gabinet Stanis awa Miko ajczyka poda si do dymisji171. Rz d jego nast pcy, przyby ego z kraju drog
lotnicz , dzia acza PPS Tomasza Arciszewskiego, uchwa z dnia 13 lutego 1945
r. odrzuci postanowienia ja ta skie dotycz ce Polski. Oznacza o to jednak, jak
pisze znany historyk „rezygnacj z kszta towania bie cej polityki polskiej
i oczekiwanie na zmian koniunktury, a wi c konflikt Zachodu z Sowietami
i wypowiedzenie porozumie ja ta skich”172. Usankcjonowanie linii Curzona
jako nowej granicy mi dzy Polsk a ZSRR uznano za nowy rozbiór Polski, przy
biernej postawie jej zachodnich sojuszników. Podtrzymano deklaracj o kontynuacji dotychczasowej polityki przez legalny i powszechnie uznany rz d RP
w Londynie173. W deklaracji wydanej w dniu 25 czerwca 1945 r. w zwi zku
z rozpocz w tym dniu w San Francisko Konferencj Narodów Zjednoczonych
bez udzia u reprezentacji Polski, rz d T. Arciszewskiego stwierdzi , e „swoje
uprawnienia przeka e jedynie Rz dowi, który powstanie na wolnej polskiej
ziemi, zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce ustawami, który b dzie odpowiada
swobodnie wyra anej woli Narodu”174.
W zwi zku z powo anie 28 czerwca 1945 r. w Warszawie TRJN z S. Miko ajczykiem jako wicepremierem, prezydent RP W adys aw Raczkiewicz podj
decyzj o pozostaniu najwy szych legalnych w adz polskich na uchod stwie
i kontynuowaniu zabiegów o odzyskanie przez kraj niepodleg ci. W or dziu,
wyg oszonym 29 czerwca tego roku do narodu, którego tekst wydrukowa a
polska prasa na obczy nie, tak e harcerska, m.in. stwierdzi : „Twarda i nieugi ta
walka, jak Polacy w tej wojnie toczyli jest wiadectwem, e ponad wszystko
170
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mi uj oni swoj wolno /…/ Dzi , gdy walka Narodów Zjednoczonych
w obronie wolno ci zosta a zako czona, ojczyzna nasza, niestety nie odzyska a
jeszcze prawdziwej wolno ci /…/ Prawo Rzeczypospolitej w
o na mnie
obowi zek przekazania po zawarciu pokoju urz du Prezydenta Rzeczypospolitej
w r ce nast pcy, powo anego przez naród w wolnych od wszelkich przymusów
i wszelkiej gro by, demokratycznych wyborach. Uczyni to niezw ocznie, gdy
Naród b dzie w stanie wyboru takiego dokona ”175.
Jednak politycy polscy w Londynie, mimo niez omnej postawy przejawianej m. in. w podejmowanych decyzjach, wydawanych or dziach i deklaracjach, nie byli w stanie odwróci niekorzystnych dla kraju wydarze mi dzynarodowych. Rz d RP na uchod stwie stopniowo, od prze omu lat 1944/1945
przechodzi z pozycji walki do pozycji oporu176. Po uznaniu w dniu 5 lipca 1945
r. przez Stany Zjednoczone i Wielk Brytani TRJN w Warszawie, co oznacza o
automatycznie zaprzestanie uznawania rz du RP na uchod stwie, prezydent
adys aw Raczkiewicz poleci ambasadorowi Edwardowi hr. Raczy skiemu
enie noty protestacyjnej na r ce Antoniego Edena, ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Not protestacyjn w departamencie Stanu USA z
tak e ambasador RP w Waszyngtonie Jan Ciechanowski177. Gesty te nie wywo ay reakcji niedawnych sojuszników.
Zmiana koncepcji zada powojennych harcerstwa na obczy nie nast pi a
w sposób ewolucyjny, pod wp ywem zachodz cych okoliczno ci mi dzynarodowych. W dniu 26 lutego 1945 r. biskup polowy Wojska Polskiego ks. Józef
Gawlina przyj w Jerozolimie przedstawicieli ZHP na Wschodzie w osobach
hm. Zygmunta Szadkowskiego i hm. dr Wiktora Szyry skiego. Po wys uchaniu
sprawozdania z dzia alno ci harcerstwa w PSZ na Zachodzie, w ród m odzie y
uchod czej w Afryce, Indiach, Palestynie, Syrii, Egipcie i Nowej Zelandii,
ks. biskup wyrazi zadowolenie z ideowej i nieust pliwej postawy instruktorów,
harcerek i harcerzy oraz ich gorliwej s by Bogu i Polsce. Wyrazi przekonanie,
e postawa ideowa ca ego polskiego uchod stwa ma ogromne znaczenie,
zw aszcza w trudnych czasach, które nale y przetrwa , „staj c zwarcie przy
legalnym rz dzie Rzeczypospolitej i wojsku”178.
Harcerstwo na obczy nie zachowa o wierno polskim legalnym w adzom rezyduj cym na uchod stwie. Odwo uj c si do deklaracji rz du RP z 25
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czerwca oraz or dzia do narodu Prezydenta RP z dnia 29 czerwca 1945 r.,
Komitet Naczelny ZHP w Londynie w przyj tym w dniu 1 lipca tego roku
wiadczeniu wezwa cz onków organizacji do zwarcia szeregów, do wykazania
w dzia aniu nieust pliwo ci i wytrwa ci w d eniu do realizacji najwy szych
celów narodowych. Wobec zagro enia bytu pa stwa polskiego „stanowisko
nasze – pisano w o wiadczeniu – musi by jasne i zgodne z wielk tradycj
Zwi zku Harcerstwa Polskiego. B dziemy walczy a do zwyci skiego ko ca
o ca
, wolno i niepodleg
naszej Ojczyzny, o zachowanie kultury
narodowej oraz o takie same prawa do ycia i swobodnego rozwoju wszystkich
narodów zagro onych przemoc . W osobie Prezydenta uznajemy najwy szego
przedstawiciela w adzy i majestatu Rzeczypospolitej, a w mianowanym przez
niego Rz dzie – jedyny Rz d Polski, pod którego ideowo-politycznym kierownictwem damy swój najlepszy wysi ek dla urzeczywistnienia polskich celów
wojny i pokoju”179.
Politycy polscy na uchod stwie, rozwa aj c przysz y rozwój sytuacji
mi dzynarodowej, nie mogli przewidzie , w jaki sposób i kiedy odzyska nasz
kraj niepodleg
. Niezale nie od tego, czy mia oby to nast pi w wyniku
spodziewanego konfliktu zbrojnego mi dzy Zachodem a ZSRR, czy w zwi zku
z przekszta ceniami ewolucyjnymi, rola emigracji niew tpliwie wzros a. Jej
zadaniem by o, jak pisa Tadeusz Bielecki reprezentuj cy Stronnictwo Narodowe
„utrzyma niezale
my l i dzia anie polskie oraz si y zbrojne Rzeczypospolitej
zwi zane z g ównym nurtem polityki polskiej i niepodleg postaw naszego
narodu, oraz – co najwa niejsze, poprowadzi na gruncie mi dzynarodowym
walk o odbudowanie niezale nego pa stwa polskiego”180.
Komitet Naczelny ZHP na czas wojny w Londynie, wzywaj c harcerki
i harcerzy do pozostania na emigracji, d
do sprecyzowania i dostosowania do
nowych warunków oraz przysz ych nadrz dnych celów form i programów
dzia ania. Rozpocz w zwi zku z tym od zaplanowania odbycia jesieni 1945 r.
zjazdu Rady Naczelnej. W pa dzierniku tego roku przeje
przez Pary ,
w drodze do W och na III Zjazd ZHP na Wschodzie hm. Kazimierz Sabbat, wice
przewodnicz cy Komitetu Naczelnego ZHP w Londynie. O podj tych planach
poinformowa dzia aczy Zarz du G ównego ZHP we Francji, a nast pnie
dzia aczy Rady i Komendy ZHP na Wschodzie. Od grudnia 1945 r. do pocz tku
stycznia 1946 r. Komitet Naczelny powiadamia organizacje harcerskie na
uchod stwie o planowanym zebraniu Kolegium Komitetu Naczelnego ZHP,
przesy aj c zarazem jego program181. Odby o si ono w dniach od 30 stycznia do
3 lutego 1946 r. w Enghien pod Pary em. Zgodnie z wewn trznym regulaminem
przybra o ono form zebrania Naczelnej Rady Harcerskiej poza granicami kraju.
W trwaj cych pi dni obradach wzi o udzia oko o 60 delegatów harcerstwa
179
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z Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, okupowanych Niemiec i Bliskiego Wschodu.
Program ich obj nast puj ce zagadnienia:
omówienie problemów zbiorowo ci polskich w poszczególnych krajach,
sprawozdanie z dzia alno ci ZHP na obczy nie w 1945 r.,
omówienie zagadnie programowych i organizacyjnych starszego
harcerstwa,
opracowanie zmian strukturalno-organizacyjnych oraz przyj cie nowego regulaminu dzia ZHP poza krajem182.
Zebranie prowadzi przewodnicz cy ZHP dr Micha Gra ski, on te
wyg osi inauguracyjne przemówienie. Nakre li w nim zadania zjazdu, który po
raz pierwszy od wielu lat zgromadzi uczestników reprezentuj cych wi kszo
rodków harcerskich na obczy nie. Przypomnia , i harcerki i harcerze wyra ali
„niez omn nadziej , e po zwyci skiej wojnie powróc do kraju. Wówczas
mia o dokona si tak d ugo oczekiwane radosne po czenie tych Druhen
i Druhów, którzy w podziemnej walce i pracy stworzyli najpi kniejsz kart
w historii naszego ruchu, z tymi Druhnami i Druhami, którzy poza granicami
swej Ojczyzny walczyli i pracowali dla Polski. Sta o si inaczej. Od Rzeczypospolitej odr bano po ow jej ziem, a reszt próbuje si zsowietyzowa /…/
Przyk ad tego widzimy na bliskim odcinku pracy m odzie owej w Polsce /…/
Zwi zkowi Harcerstwa Polskiego w Kraju narzucono naczelne w adze przez
nominacj , narzucono nowe przyrzeczenia i nowe prawo /…/, a wreszcie nasyca
si szeregi instruktorskie lud mi, których zadaniem jest unicestwi dotychczasotre ideow ycia harcerskiego”183.
Uznaj c aktualn sytuacj Polski za skrajnie krytyczn , tym wi ksze zadania, zdaniem Gra skiego ci
na uchod stwie politycznym i w jego ramach
na harcerstwie. Mówi dalej: „Stoimy zatem /…/ na gruncie dalszej walki
o ca
, wolno i niepodleg
Rzeczypospolitej, wierni jej konstytucjonalnym w adzom. W naszej pracy harcerskiej jeste my w tej chwili zagranic jedyn
organizacyjn kontynuacj polskiego harcerstwa i to tak z punktu widzenia tre ci
ideowej naszego ruchu jak i form organizacji i jej metod wychowawczych” 184.
Nie bez racji Gra ski stwierdzi , e realizacja zada podj tych przez
harcerstwo na obczy nie maj cych na celu przysz
Polski, zale
b dzie od
zachowania przez ni idea ów patriotycznych i narodowych, a tak e wzmocnienia wi zi organizacyjnych. Zaproponowa , by uczestnicy zjazdu, po ocenie
dotychczasowych dzia
harcerstwa dokonali zmiany struktury organizacji oraz
wypracowali wspólny perspektywiczny program.
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Szczegó owe sprawozdanie z dzia alno ci Komitetu Naczelnego ZHP
w latach wojny i w pierwszych miesi cach po jej zako czeniu wyg osi jego
wiceprzewodnicz cy hm. Kazimierz Sabbat. Przypomnia , e Komitet Naczelny
spe nia rol koordynatora dzia alno ci tej cz ci harcerstwa, które zorganizowao si w polskich zbiorowo ciach na uchod stwie po wrze niu 1939 r. Reprezentuje ca y zwi zek wobec w adz polskich rezyduj cych poza granicami kraju oraz
wobec w adz skautingu mi dzynarodowego. Podlegaj mu tak zwane jednostki
terytorialne w Wielkiej Brytanii, okupowanych Niemczech, na Bliskim Wschodzie. Wspó pracowa tak e z harcerstwem polonijnym dzia aj cym ju w okresie
mi dzywojennym, zw aszcza we Francji i w Belgii. Na miar mo liwo ci
utrzymywa
czno
z w adzami harcerstwa dzia aj cym w konspiracji
w okupowanej Polsce, która zosta a przerwana po st umieniu powstania warszawskiego185.
Harcmistrz Sabbat przedstawi tak e obszerny referat na temat projektu
obj cia harcerstwem m odzie starsz i osoby doros e. Dla harcerstwa na
obczy nie by to powa ny problem, gdy nale a do niego znaczna liczba osób
dorastaj cych – w ci gu lat wojny przyby o im oko o pi lat ycia, oraz doroych, zw aszcza pe ni cych s
w wojsku. W adze Komitetu Naczelnego
ZHP kierowa y si s usznym przes aniem, i osobom doros ym nale y umo liwi
dzia anie w szeregach harcerskich. Rozwijaj c my l zwi zan z organizacj
doros ych harcerek i harcerzy, Sabbat zaproponowa , by jej program sk ada si
z nast puj cych dzia ów:
ba publiczna i narodowa,
ycie kulturalne,
dzia alno zawodowa,
sport i wychowanie fizyczne,
ycie towarzyskie i rozrywki.
Omawiaj c je i uzasadniaj c zwróci uwag na dzia pierwszy, poniewa
jak stwierdzi „harcerstwo doros ych podejmowa musi zadania ogólnonarodowe. Jest to racja bytu jego jako spo ecznej organizacji doros ych, jest to
tak e w warunkach pobytu poza granicami Kraju obowi zkiem /…/ Zadania te
podejmowane s przez nas w duchu s by. Jest to s ba narodowa, jest to
ba sprawom ogó u, a wi c s ba publiczna /…/ Harcerstwo by o zawsze
zwi zane z yciem Polski. W sprawach stanowi cych istot bytu narodowego lub
pa stwowego zawsze od pocz tku swej dzia alno ci zabiera o g os oraz podejmowa o dzia alno . Czyni o to jako organizacja m odzie y. Tym bardziej musi
zbiera g osy i podejmowa dzia alno ta jego cz , która grupuje ludzi
doros ych”186.
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Scharakteryzowa nast pnie harcerski program walki o niepodleg
Polski, skoordynowany z potrzebami kraju oraz dzia alno ci spo ecznopolityczn uchod stwa wojennego dawnej emigracji zarobkowej. Nie stanowi on
odr bnej ca ci, lecz by jego cz ci , gdy wed ug Sabbata „Polacy poza
Krajem maj jeden program walki o niepodleg
. Ró ne rodowiska realizuj
ró ne fragmenty tego programu i w ró ny im w ciwy sposób”187. Program
harcerski, wed ug niego, powinien polega na:
obronie sprawy polskiej w ród narodów wiata,
zachowaniu wiary w Polsk , woli walki i pracy dla niej, poczucia
wspólnoty narodowej,
utrzymaniu i rozwoju kultury narodowej,
zachowaniu przez uchod ców podstaw bytu i ycia na obczy nie,
wspieraniu polskiej emigracji politycznej,
przygotowaniu si do odbudowy Polski po jej rzeczywistym wyzwoleniu188.
Zjazd Naczelnej Rady Harcerskiej zako czy si podj ciem uchwa
w sprawach organizacyjnych i programowych. Najistotniejsze z nich polega y na:
utworzeniu w miejsce Komitetu Naczelnego ZHP na czas wojny
Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (ZHP pgK),
przyj ciu regulaminu dzia alno ci ZHP pgK,
wydaniu polecenia Naczelnictwu ZHP pgK powo ania organizacji
starszego harcerstwa189.
Wed ug uchwalonego regulaminu, ZHP pgK prowadzi swoj dzia alno , obejmuj
harcerstwo poza Polsk , w oparciu o statut ZHP z 1936 r.
i wypracowan tradycj harcersk . Pod wzgl dem strukturalnym dzieli si na
obszary i samodzielne okr gi, tworzone, koordynowane, czone lub likwidowane przez Naczelnictwo ZHP pgK. W pierwszym okresie po zje dzie w Engheim
obj y one organizacje harcerskie istniej ce w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii,
Niemczech i ZHP na Wschodzie.
adzami Naczelnymi ZHP pgK by y nast puj ce organy:
przewodnicz cy ZHP pgK,
Naczelna Rada Harcerska pgK,
komisja rewizyjna,
d harcerski.
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Funkcje przewodnicz cego ZHP pgK powierzono dr. Micha owi Gra skiemu, który czy j z funkcj przewodnicz cego ZHP, potwierdzon na
ostatnim zje dzie przed wybuchem drugiej wojny wiatowej190.
Przebieg i rezultaty zjazdu w Enghien szczegó owo zrelacjonowa y wydawnictwa harcerskie we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Bliskim
Wschodzie. Wydawany w Jerozolimie periodyk zatytu owany „Harcerska
Ku nica” napisa m. in. „Naczelna Rada ZHP poza granicami Kraju deklaruje, e
Harcerstwo Polskie poza granicami Kraju zgodnie ze sw tradycj i ideologi
trwa na stanowisku dalszej bezkompromisowej walki o ca
, wolno
i niepodleg
Rzeczypospolitej, znajduj cej si obecnie pod okupacj oraz
o w czenie do Polski zachodnich ziem macierzystych”191.
Zjazd w Enghien nie przebiega jednak w atmosferze powszechnej jednomy lno ci, jak relacjonowa a prasa harcerska. Wy oni a si na nim kilkuosobowa grupa opozycyjna z dr Mari Zdziarsk -Zalesk , hm. Henrykiem Kapiszewskim i hm. Mari Kapiszewsk na czele, reprezentuj cych ZHP we Francji.
Zaprezentowali oni w asny pogl d na przysz
harcerstwa, odmienny od
stanowiska Gra skiego, Sabbata i wi kszo ci uczestników zjazdu. Daje si on
stre ci do nast puj cych za
:
harcerstwo emigracyjne nie powinno pozostawa na pozycji negacji
wobec harcerstwa w kraju,
harcerstwo na emigracji powinno przyj tak form i struktur dziaalno ci, które nie stawia yby go w kolizji z harcerstwem krajowym,
harcerstwo emigracyjne powinno zach ca masy polskich uchod ców
wojennych do powrotu do kraju192.
Wi kszo uczestników zjazdu nie przychyli a si do zaproponowanej
przez opozycjonistów tre ci kontrregulaminu ZHP pgK. Po powrocie do Pary a,
zdaj c relacj z uczestnictwa w zje dzie, dr M. Zdziarska-Zaleska powiedzia a:
„Stosownie jednak do zasad karno ci harcerskiej obecni instruktorzy poddali si
woli wi kszo ci, wychodz c z za enia, e jedynie Walny Zjazd ma prawo
decydowa w tak wa nej sprawie. Musz stwierdzi , e mimo i regulamin jest
niedoskona y i e byli my mu przeciwni, zgodzili my si na . Nie narusza on
w niczym statutu ZHP we Francji, na podstawie którego istniejemy i dzia amy.
Wa niejsze jest czenie wysi ków w ka dej pracy, a szczególnie w pracy
harcerskiej, ni ró nica zda . Osobi cie uwa am, e powinni my dzi zadokumentowa nasz przynale no do ZHP poza granicami Kraju”193.
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ASOD, Materia y Komitetu Naczelnego ZHP, Komunikat z zebrania Komitetu Naczelnego
w Enghien pod Pary em (mps).
„Harcerska Ku nica” nr 3, maj 1946, s. 27.
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Jak utrwali we wspomnieniach hm. Henryk Kapiszewski, jego ówczesne
stanowisko, przeciwne powo aniu ZHP pgK próbowali zmieni w rozmowach
i korespondencji dr M. Gra ski i hm. K. Sabbat, lecz ich wysi ki nie odnios y
skutku. W po owie 1947 r. Maria i Henryk Kapiszewscy wrócili do Polski, nie
anga uj c si jednak do czynnej dzia alno ci w ZHP194.
Podczas zebrania Naczelnictwa ZHP pgK, pierwszego po zje dzie w Enghien, odbytego dnia 7 marca 1946 r. w Londynie, utworzono formalnie organizacj starszego harcerstwa. W jego sk ad w czono harcerki i harcerzy zorganizowanych w kr gach starszoharcerskich lub bez sta ego przydzia u organizacyjnego. Liczebno starszego harcerstwa w Wielkiej Brytanii znacznie si zwi kszy a po przetransportowaniu z W och do ko ca 1946 r. 2 Korpusu Polskiego.
W dniach od 31 pa dziernika do 4 listopada tego roku odby a si w Little
Testwood House, ko o Totton, odprawa kierowników organizacji starszoharcerskiej, z udzia em 31 instruktorów. Ze z onych sprawozda wynika o, e
nale o do niej oko o sze tysi cy osób. Podczas odprawy omówiono zagadnienia programowe, organizacyjne i metodyczne. Poruszono problemy funkcjonowania PKPR i przygotowania Polaków pozosta ych na uchod stwie do pracy
zawodowej. Omawiaj c zagadnienia harcerskie, zwrócono szczególn uwag na
program pracy kulturalno-o wiatowej. Z kolei 9 listopada 1946 r. odby o si
w Edynburgu zebranie rady obszaru brytyjskiego ZHP pgK, prowadzone przez
przewodnicz cego rady p k. Stanis awa Jachnika. Omówiono przede wszystkim
sprawy organizacyjne w zwi zku z przemianowaniem PSZ na PKPR oraz
przybyciem do Wielkiej Brytanii du ej liczby harcerek i harcerzy wraz
z 2 Korpusem Polskim. Uleg przez to zmniejszeniu ZHP na Wschodzie, tak e na
skutek reemigracji uchod ców polskich do krajów sta ego osiedlenia oraz
repatriacji do Polski. Postulowano przygotowanie si do „zlania obszaru ZHP na
Wschodzie z obszarem brytyjskim w jedn ca
i utworzenie jednego wspólne195
go zarz du” .
Podsumowanie rocznej pracy ZHP pgK utworzonego na zje dzie w Enghein, nast pi o w dniach 21–23 marca 1947 r. w Londynie podczas zebrania
Naczelnej Rady Harcerskiej. Wzi y w nim udzia 34 osoby reprezentuj ce ZHP
na Wschodzie, ZHP w Niemczech, ZHP we Francji i ZHP w Wielkiej Brytanii.
Przewodnicz cy ZHP i zarazem ZHP pgK dr Gra ski omówi aktualn
sytuacj harcerstwa oraz jego relacji z mi dzynarodowym ruchem skautowym.
Z kolei sprawozdania z yli: kierownik wydzia u harcerzy hm. E. Konopacki,
kierowniczka wydzia u harcerek hm. Helena Gra ska, kierownik wydzia u
starszego harcerstwa hm. K. Sabbat, oraz przewodnicz cy obszarów – ZHP na
Wschodzie hm. S. Sielecki, ZHP w Niemczech hm. J. Mydlarzowa, brytyjskiego
k S. Jachnik i komendant g ówny ZHP we Francji hm. P. Wi niewski. czne
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sprawozdanie z dzia alno ci harcerstwa w Belgii, Holandii, Danii, Szwecji,
och, Austrii, Meksyku, Norwegii i Hiszpanii przedstawi sekretarz generalny
ZHP pgK hm. S. Mitko. Dyskusja wykaza a wielo , ale i zarazem wspólnot
problemów i zada stowarzysze spo ecznych, kulturalnych i politycznych
dzia aj cych w zbiorowo ciach polskiej emigracji niepodleg ciowej.
W ko cowej cz ci zebrania dokonano wyboru nowych w adz ZHP pgK oraz
uchwalono program dzia ania na lata 1947–1948196, z nadziej na optymistyczne
perspektywy w najbli szej przysz ci.

196
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II.

ARTYKU Y RÓD OWE

Eugeniusz Janu a
UDZIA HARCERZY W DZIA ANIACH ARMII „KRAKÓW”
W KAMPANII WRZE NIOWEJ 1939 ROKU
Wychowanie skautowe (w Polsce harcerskie) posiada o praktycznie od
chwili swojego powstania mocne podstawy z wojskowym przysposobieniem do
obrony kraju. W szeregu konfliktów zbrojnych wykorzystywano zarówno
profesjonalne kwalifikacje, patriotyczne postawy skautów i harcerzy, u ywaj c
ich formacji jak te cz sto pojedynczych harcerzy w ró nego rodzaju dzia aniach, z regu y o charakterze pomocniczym. Znane s jednak wypadki, kiedy
harcerzy u ywano jako
nierzy w walce na pierwszej linii frontu. Najlepszym
przyk adem takich zdarze by o powstanie warszawskie. Trzeba przy tym
wyra nie wskaza na kontekst humanitarno-prawny, szczególnie w aspekcie
wieku harcerzy, jak te u ywania przez nich broni. W trakcie dzia wojennych,
praktycznie ka da nieumundurowana lub niekompletnie umundurowana osoba
zatrzymana z broni w r ku jest de facto stawiana przed dora nym s dem
wojennym, a cz sto tak e karana bez wyroku.
W kampanii wrze niowej 1939 r. wielu polskich harcerzy za udzia
w obronie kraju rozstrzelali
nierze niemieccy. Egzekucje urz dzali te
owaccy nierze z Hlinkowej Gwardii dzia aj cy z niemieckiego przyzwolenia
oraz armii ks. Tiso, którego wojska dzia y na po udniowych obszarach Polski1.
Cywilów, polskich dzia aczy i harcerzy rozstrzeliwali równie cz onkowie
Freikorpsów, dzia aj cych na obszarach pogranicznych na
sku, Pomorzu
i Wielkopolsce.
Zdaniem autora powinno podj si rzeteln prób wyja nienia pewnych
legend naros ych, o dziwo w okresie stalinowskim, na temat udzia u w walkach
harcerzy, w szczególno ci na
sku w pierwszych dniach kampanii wrze niowej
1939 r. O ile nie budzi adnych w tpliwo ci dzia alno poszczególnych zorganizowanych grup polskich harcerzy w zwalczaniu dywersantów z Freikorpsów
zarówno na Górnym jak i Cieszy skim
sku, to z kolei nie znajduje adnego
potwierdzenia w jakichkolwiek ród ach (nawet w relacjach), obrona wie y
spadochronowej w Parku Ko ciuszki w Katowicach. Obron natomiast organizowano w pobli u wie y, bo na s ynnej Górze Miko owskiej i w cz ci samego
parku. Z wojskowego punktu widzenia obrona wie y nie by a zasadna, a nawet
1

E. Janu a, Trzeci agresor, „Przegl d” 2011, nr 37; Por.: Z. Wo niczka, Wie a bohaterów,
„Uwa am Rze” nr 35 (82), 27 sierpnia – 2 wrze nia 2012, s. 67–96.

mo liwa. Znajduj ca si o dwie cie metrów od niej, Górka Miko owska by a
wy ej po ona i ustawienie karabinu maszynowego w nie na niej czy równie
niedalekich wie ach wyci gowych kopalni „Wujek” musia oby si sko czy
bardzo szybko tragicznie dla hipotetycznych obro ców wie y. Nie mo emy
przecie zapomina , e wokó tego jak si dzisiaj okazuje nieby ego epizodu
zrobiono legend martyrologii i bohaterstwa. Najgorszym by o jednak to, e
niektórzy „dworscy” historycy, odpowiadaj c na le poj te zapotrzebowanie
spo eczne, nie tylko pisali o wielkich heroicznych walkach w obronie wie y
spadochronowej, ale te umie cili w tym epizodzie kilkana cie nie zawsze
fikcyjnych osób2. S dzi nale y, e literacko po prostu upi kszono kilkugodzinne
ostre walki o pozycje w katowickim „drapaczu chmur” i Górze Miko owskiej,
dodaj c fikcyjny epizod z wie spadochronow . Zrobili to jednak ludzie, którzy
nie mieli przys owiowego zielonego poj cia o taktyce, regulaminach walki,
mo liwo ciach ostrza u itp.
To, e walecznej obrony wie y spadochronowej przez harcerzy nie by o,
niczym nie umniejsza ich roli w obronie
ska, samych Katowic, innych miast
i miejscowo ci na d ugim i trudnym szlaku bojowym Armii „Kraków”. Trzeba
przy tym pami ta , e polscy harcerze dzia ali pe ni c wa ne role tak e przy
innych polskich armiach, zwi zkach taktycznych i oddzia ach systemu Obrony
Narodowej, z którymi wspó prac wyznacza im plan operacyjny polskiej
obrony3.
***
Armia „Kraków” pe ni a w polskim planie obrony kluczow rol . Mia a
ona w oparciu o skie i podbeskidzkie fortyfikacje pe ni rol zwornika obrony.
Zak adano, e b dzie si broni w okresie od pi ciu do o miu dni na swoich
pozycjach, daj c tym samym czas innym armiom do planowego wycofywania si
w ogólnym kierunku za Wis , o któr mia si nast pnie oprze front, czyli
ówna strategiczna linia obrony. Obok tego aspektu operacyjnego, brano tak e
pod uwag aspekt strategiczny. D ono do tego, eby ci ki przemys Górnego
ska jak najd ej pracowa na potrzeby Polski, eby produkowa w tym
konkretnym zakresie sprz t, materia y wojenne itd.
Armia „Kraków”, b c filarem obrony w tym regionie dysponowa a duymi jak na polskie mo liwo ci si ami. W jej sk ad wchodzi o pi dywizji
piechoty, brygada forteczna, brygada górska oraz maj ce by u yte jako ewentualne odwody, brygada kawalerii i brygada pancerno-motorowa, jedna z dwóch
posiadanych w tym czasie przez Wojsko Polskie4. Obok tych wielkich jednostek,
2
3
4
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Por. Polskie Si y Zbrojne w drugiej wojnie wiatowej. Tom 1, cz
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1, Kampania wrze niowa

które mówi c j zykiem wspó czesnym, nazwaliby my wojskami operacyjnymi,
w struktury Armii „Kraków” wchodzi y ponadto bataliony obrony narodowej,
one ze starszych wiekiem, ale dobrze wyszkolonych rezerwistów, znaj cych
teren, mieszka ców, miejscowe stosunki itd. System Obrony Narodowej (ON)
uzupe nia w sposób kompleksowy polsk obron . W batalionach obrony
narodowej s yli ludzie, którzy si dobrze znali, posiadali te do siebie zaufanie5. System ON by swego rodzaju zacz tkiem wspó czesnego systemu obrony
terytorialnej, ale paradoksalnie ON by znacznie lepiej zorganizowany, mimo
oczywi cie ubo szej w latach mi dzywojennych techniki.
Bataliony obrony narodowej realizowa y zadania dotycz ce obrony swojej miejscowo ci, stawienie pierwszego oporu itd. Zazwyczaj harcerze wspó pracowali w nie z tego typu jednostkami.
Armia „Kraków” mia a broni bardzo rozleg ego obszaru. Od po udnia,
to jest od strony atakuj cej nowego cho lekcewa onego zwi zku wojskowego,
Niemców nie wy czaj c, sojusznika, czyli re imu ksi dza Tiso, broni a si
pierwsza brygada górska. Jej zadaniem by o zamkniecie prze czy i przej
górskich przed nacieraj
z obszaru wasalnej S owacji, niemieck 14 armi .
Dalej na wschód obron przejmowa a napr dce utworzona i z ona tylko
z dwóch brygad górskich i kilku batalionów ON Armia „Karpaty”.
ska
Cieszy skiego broni a w ramach Armii „Kraków” grupa operacyjna (GO)
„Bielsko”, sk adaj ca si z 21 Dywizji Piechoty Górskiej (DPG) oraz wysuni tej
dalej na pó noc w rejon Pszczyny – Gocza kowic 6 Dywizji Piechoty (DP).
Wojska GO „Bielsko” mia y zamkn nieprzyjacielowi drog do Krakowa, ale
równie nie dopu ci do niemieckiego uderzenia na Górny
sk z po udnia6.
Celowo opuszczono rejon Cieszyna oraz niedawno wcielony do Polski
sk
Zaolzia ski, mimo e na tym terenie znajdowa a si du a i wa na huta
w Trzy cu. Po prostu si y grupy operacyjnej i ca ej armii by y wyra nie zbyt
szczup e, eby móc pokusi si o obron Zaolzia. W rejonie Cieszyna broni si
poszczególnymi kompaniami tylko jeden batalion ON, którego zadaniem by o
raczej opó nianie, ni zorganizowana d ugotrwa a obrona.
Dalej na pó noc rozci ga si rejon obrony GO „ sk”. W rozleg ym
kompleksie lasów pszczy skich, czyli terenie od Pszczyny poprzez Kobiór
Tychy – Miko ów a do samych Katowic, stacjonowa a wi kszo si 23 Dywizji
Piechoty. Samego rejonu przemys owego broni a silna brygada forteczna,
opieraj c si o przygotowane w ostatnich latach przed wojn betonowe fortyfikacje. Zarówno te, jak i zlokalizowane w Beskidach betonowe schrony by y to
bardzo solidne obiekty, z którymi ka dy przeciwnik musia si liczy . Problemem natomiast by o to, e pomi dzy poszczególnymi grupami fortyfikacji
istnia y powa ne luki, których nie mo na by o zape ni ani umocnieniami typu
5
6
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polowego, bo zabrak o czasu na ich wybudowanie, ani te samym wojskiem, bo
tego ostatniego po prostu brakowa o7.
Schrony bojowe, a przynajmniej ich wi kszo , nie by y w zbudowane
do ko ca. Nie zdo ano umie ci w nich organicznej artylerii, co znacznie
os abia o ich bojow warto . Zast powanie armat karabinami maszynowymi, co
nagminnie robiono, by o typow improwizacj i pó rodkiem. Armata umieszczona w kopule bojowej schronu by a pot nym rodkiem ogniowym, karabin
maszynowy natomiast znacznie s abszym. Brygada forteczna by a te w stosunku
do stawianych jej zada zbyt szczup a ilo ciowo. Mimo, e uzupe nia o jej si y
o cznie pi batalionów ON, by o to o wiele za ma o, eby skutecznie broni
rejonu przemys owego.
Jeszcze gorzej sytuacja wygl da a na pó nocy w rejonie Cz stochowy,
gdzie bardzo szerokiego odcinka broni a 7 Dywizja Piechoty. I ona by a wzmocniona czterema batalionami ON. Na zapleczu mog a liczy na wsparcie przez
brygad kawalerii, ale nasycenie obrony w nie na odcinku tej dywizji by o
zdecydowanie najs absze. Ponadto teren niezbyt sprzyja obronie8. Tylko
niewielkie obszary le ne mog y by podstaw do jej organizowania. Urz dzanie
stanowisk obronnych w zabudowaniach nie by o zbyt cz sto stosowane ze
wzgl du na mo liwe pó niej represje wobec ludno ci cywilnej.
Ten zakre lony schematycznie plan obronny mia oczywi cie swoje zalety, ale te niezaprzeczalne wady. Najwi ksz by o to, e podobnie jak ca y polski
system obronny zbudowany zosta na zasadzie kordonowo-linearnej. Marszalek
Edward mig y-Rydz, nie znaj c rzeczywistych politycznych zamiarów przeciwnika, stara si ochroni ca
terytorium pa stwa. Przy szczup ci mo liwych
do rozwini cia si powsta w nie hybrydalny plan obrony, w którym starano si
ochroni wszystko, a w gruncie rzeczy chroniono bardzo niewiele. Poszczególne
armie mia y by koordynowane bezpo rednio przez marsza ka, co nie mog o da
dobrego rezultatu. Dowódcy poszczególnych armii nie znali te w zasadzie zada
swoich s siadów i musieli pó niej w trakcie dzia
wojennych cz sto dzia na
przys owiow intuicj .
Jedyny licz cy si odwód, jaki pozostawa w r kach dowódcy Armii
„Kraków”, to by a 10 brygada kawalerii pancernej. Jak pokaza y pó niejsze
wydarzenia wojenne, ta brygada rzeczywi cie by a istotnym manewrowym
elementem obrony ju w czasie odwrotu na wschód. Takich jednostek polska
armia powinna by a mie oko o dwudziestu zamiast szesnastu brygad kawalerii,
które by y szybkie w przemieszczaniu, ale ma o odporne na ogie artylerii i broni
maszynowej. Ponadto je eli chodzi o si ognia, to przeliczeniowo polska
brygada kawalerii reprezentowa a si nie wi ksz ni 1,5 pu ku piechoty.

7
8
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Dowództwo Armii „Kraków” podobnie jak i dowódcy wi kszo ci poszczególnych zwi zków taktycznych reprezentowa o wysoki poziom profesjonalizmu wojskowego. Armi dowodzi gen. bryg. Antoni Szyling. Grup operacyj„Bielsko”, przemianowan w toku marszu odwrotowego na wschód na grup
„Boruta” w dniu 3 wrze nia sprawnie dowodzi gen. bryg. Mieczys aw BorutaSpiechowicz. Podobnie sprawny i skuteczny styl dowodzenia prezentowa
dowódca Grupy Operacyjnej „ sk” gen. bryg. Jan Jagmin-Sadowski. T grup
operacyjn przemianowano w trakcie odwrotu na Grup Operacyjn „Jagmin”.
Do wybitnych dowódców w trakcie kampanii wrze niowej nale eli te niew tpliwie p k. Stanis aw Maczek, dowódca wspomnianej ju brygady kawalerii
pancernej. Zastrze enia mo na mie natomiast do sposobu dowodzenia takich
dowódców, jak gen. bryg. Bernard Mond, dowódca 6 DP oraz dowódca 7 DP
gen. bryg. Janusz G siorowski. W tym drugim wypadku jest to o tyle symptomatyczne, e wspomniany genera by przez okres kilku lat szefem Sztabu Generalnego, podczas gdy szefem Generalnego Inspektoratu Si Zbrojnych (GISZ) by
sam marsza ek J. Pi sudski. Nie wiadczy to dobrze o w ciwym doborze przez
marsza ka kadr na najwy sze stanowiska dowódcze.
***
W odró nieniu od nakre lonego tylko schematycznie planu strategicznooperacyjnego obrony Polski, plan mobilizacyjny opracowywany i doskonalony
przez wiele lat nale
do wyj tkowo dobrych i udanych. W trakcie wojny
obronnej 1939 r. realizowano jego wersj „W-2”, od nazwiska p k. Jerzego
Wiatra, szefa oddzia u mobilizacji i uzupe nie w polskim Sztabie Generalnym.
Plan ten zak ada kilka etapów mobilizacji kartkowych dla uzupe nienia
i rozwini cia jednostek pierwszego rzutu operacyjnego. Natomiast mobilizacj
i organizacj wi kszo ci wojsk drugiego rzutu zamierzano zrealizowa poprzez
mobilizacj powszechn .
Tu nale si nast puj ce uwagi. Ten etap mobilizacji po og oszeniu rozkazu przez rodki masowego przekazu zamierzano przeprowadzi w 72 godziny.
Ale pozostawa jeszcze aspekt organizacyjny i transportowy9. Rezerwistów
trzeba by o nie tylko zebra w okre lonych koszarach czy te innych o rodkach
organizacji jednostek, ale umundurowa , uzbroi , wst pnie zorganizowa
i nast pnie ju jako zwarte jednostki wojskowe przewie w rejony wojennej
dyslokacji. Polska dysponowa a nienajgorzej rozwini ta sieci dróg elaznych
i to koleje mia y przewie ponad 90 procent jednostek. Przewidywano na to
oko o osiem dni, zak adaj c e jeden poci g przewozi przeliczeniowo jeden
batalion. Jak pokaza y wydarzenia wojenne, opó nienie mobilizacji, które
dokona o si zreszt pod wp ywem w tpliwych sojuszników, fatalnie zaci
o
9
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na przebiegu bardzo wa nej w nie transportowej fazy dzia
mobilizacyjnych10. Dzia ania z powietrza Luftwaffe jak równie post py wojsk l dowych
niemieckich w terenie, skutecznie dezorganizowa y transportow faz mobilizacji.
W za eniach planu, obok mobilizacji rezerwistów wojskowych,
uwzgl dniano te cz onków okre lonych organizacji spo ecznych g ównie tych,
które mia y istotny zwi zek ze sprawami obronno ci. W regionie, którym si
zajmujemy, tak rol przewidywano dla cz onków Zwi zku Powsta ców
skich oraz harcerzy, g ównie instruktorów, którzy nie byli powo ani do
wojska i starszych wiekiem, którzy sko czyli 16 lat11.
Zwi zek Powsta ców
skich dzia g ównie na by ym terenie plebiscytowym z rozszerzeniem na obszary przyleg e. Gdyby dzisiaj na podstawie
bardzo skromnej dokumentacji stara si odtworzy dzia alno militarn by ych
powsta ców w kampanii wrze niowej, by by to obszar od Pszczyny na po udniu
do B dzina na pó nocy. Z tym, e g ówne dzia ania dotyczy y si rzeczy obszaru
bezpo redniej styczno ci z nieprzyjacielem, czyli miast Chorzowa, Piekar
skich, Makoszowów, itd. W oddzia ach Zwi zku Powsta ców walczyli te
harcerze oraz junacy Przysposobienia Wojskowego (PW).
Trzeba wyra nie zaznaczy , e wojna na terenie Górnego
ska nie rozpocz a si bynajmniej z dniem pierwszego wrze nia. Ju praktycznie ca y
sierpie ró ne bojówki niemieckie usi owa y przenikn na polsk stron granicy
w celach dywersyjnych. Nie mo na nie doda , e bojówkarze mieli oparcie
w cz ci licznej w tym regionie mniejszo ci niemieckiej. W nie w zwalczaniu
i tropieniu bojówkarzy w sierpniu 1939 r. wyró niali si byli powsta cy
i harcerze. Doda trzeba, e tworzyli oni wspólne powsta czo-harcerskie
uzbrojone oddzia y paramilitarne, dzia aj ce z upowa nienia w adz administracyjnych i wojskowych. O ile starsi wiekiem harcerze byli uzbrojeni, to m odsi –
do 16 lat pe nili funkcj czników i wywiadowców. Rola ich by a bardzo wa na,
bo wojsko nie by o w stanie zabezpieczy szczelnie granicy, która cz sto
przebiega a wzd
ulic osiedli górniczych, czy te wzd
zabudowa . W nie
kwestia zdobycia informacji o nieprzyjacielu i szybkiego zawiadomienia wojska
lub uzbrojonego oddzia u paramilitarnego po stronie polskiej, cz sto decydowa a
o tym, czy dywersanci zdo aj co zniszczy . By y to z regu y wa ne urz dzenia
i obiekty technologiczne w kopalniach czy hutach, jak maszyny wyci gowe,
pompy odwadniaj ce, piece martenowskie lub elektryczne12. Rola, najcz ciej
anonimowych harcerzy, którzy dostrzegali próbuj cych przenikn przez niezbyt
szczeln granic niemieckich bojówkarzy, by a tu nie do przecenienia. Najcz -

10
11
12

F. Halder, Dziennik wojenny. Tom 1, Warszawa 1971, s. 104.
Archiwum Pa stwowe w Katowicach (alej APK), zespó
ski Urz d Wojewódzki (dalej
l.UW), Katowicka Chor giew ZHP, sygn. 247, p. 324.
Por. H. Batowski, Pierwsze tygodnie wojny, Pozna 1967, s. 89–104.
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ciej byli to harcerze z hufców chorzowskiego, katowickiego oraz mys owickiego.
Nale y równie przypomnie , e w rejonie zarówno Górnego jak
i Cieszy skiego
ska, mniejszo niemiecka organizowa a w latach mi dzywojennych swoje struktury, w tym równie m odzie owe. Praktycznie by y to
organizacje wspó dzia aj ce z Hitlerjugend i tylko ze wzgl du na stan prawny,
oficjalnie nie nale y do tej organizacji. Tego typu struktury by y widoczne
zarówno w Katowicach, Chorzowie, Mys owicach jak i w Bielsku-Bia ej oraz
osadach wiejskich le cych na zachód od samego miasta. Nie mo na przeoczy
faktu, e w Bielsku by a bardzo liczna i ekonomicznie zasobna mniejszo
niemiecka, której znaczna cz
identyfikowa a si z Hitlerem. To w Bielsku
mia a oficjaln siedzib partia m odoniemiecka (JDP) z mianowanym przez
prezydenta RP senatorem Wiznerem, przywódc tej jawnie faszyzuj cej partii.
O ile polska m odzie starszo-harcerska skupia a si g ównie w szko ach,
czyli w gimnazjach i „przemys ówkach”, które by y odpowiednikami dzisiejszych techników zawodowych, to m odzie nale ca do mniejszo ci niemieckiej
raczej pozostawa a skupiona w organizacjach pozaszkolnych. By y w regionie
oczywi cie równie szko y niemieckie. Zarówno w Katowicach, Chorzowie jak
te w Bielsku, ale dyrekcje tych placówek generalnie dba y o zachowanie pewnej
neutralno ci politycznej
Instruktorami w polskich dru ynach starszo-harcerskich z regu y byli nauczyciele, a w wielu przypadkach równie starsi uczniowie. Zostanie instruktorem harcerskim by o spo eczn nobilitacj . Instruktorzy byli przeszkalani
zarówno w przysposobieniu wojskowym (PW), jak te na g ównie wakacyjnych
kursach specjalistycznych, np. sanitarnych 13. Nie wnikaj c w szczegó y mo na
mia o stwierdzi , e kadra instruktorska polskiego harcerstwa reprezentowa a
wysoki poziom merytoryczny, jak równie moralny.
Zadanie, jakie postawiono przed harcerzami w strefie rejonu umocnionego na Górnym
sku, to przede wszystkim utrzymanie czno ci. Fortyfikacje
budowane w ogromnym po piechu by y tylko cz ciowo wyposa one w rodki
czno ci. Najcz ciej zreszt przewodowe, czyli kable telefoniczne, które atwo
mog y by przerywane czy zniszczone. Zadaniem specjalistycznych dru yn
harcerskich by o odtwarzanie systemu czno ci przewodowej. Równie tworzono i szkolono specjalne zast py, które mia y s
do podtrzymania czno ci po
zerwaniu tej, która by a zainstalowana. Wbrew pozorom rola cznika czy kuriera
nie by a atwa. Rzadko przenosi meldunek pisany. Najcz ciej by a to informacja ustna, a tu cznik musia przecie zna specyficzny wojskowy argon,
nomenklatur nazewnictwa itd. Dla m odych ludzi nie by o to bynajmniej
atwe14. Podobn rol harcerscy cznicy mieli spe nia równie w wielkim
13
14

APK, l.UW, sygn. 247, p. 246; 248; 251.
W. Steblik, Zarys dzia
wojennych Armii „Kraków ”w kampanii wrze niowej 1939 roku,
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kompleksie lasów pszczy skich oraz na Podbeskidziu, gdzie podstaw by a
znajomo terenu.
W miejscowo ciach o znacznej liczbie ludno ci niemieckiej czyli
w rejonie Bielska, cz ci Chorzowa oraz innych, harcerze prowadzili na zlecenie
II Oddzia u Sztabu Generalnego dyskretn obserwacj wybranych osób, aktywistów niemieckich oraz tak e ca ych grup. Chodzi o o stwierdzenie przemytu i
gromadzenie broni, materia ów propagandowych itp. Trzeba przyzna , e
harcerze dobrze, aczkolwiek nie tylko oni, wywi zali si ze swoich zada .
Niemieckie o rodki by y dobrze rozpracowane, a pozyskane przez Polaków
informacje by y obszerne i rzetelne. Trzeba zauwa , e istnia plan polegaj cy
na tym, by z chwil mobilizacji powszechnej przeprowadzi internowanie
poszczególnych aktywistów niemieckich. Nie wykonano tego, ograniczaj c si
zaledwie do zatrzymania niewielu hitlerowców, dzia aj cych praktycznie
bezkarnie w Polsce oraz konfiskatami tylko kilkunastu spo ród znanych kilkudziesi ciu sk adów broni. Ta inercja i nadmierna ostro no zem ci a si ju
w chwili rozpocz cia dzia wojennych.
Jeszcze uwaga porz dkuj ca niejako podj ty przez autora problem. Praktycznie na olbrzymiej wi kszo ci terenu stacjonowania w po eniu wyj ciowym
zwi zków bojowych Armii „Kraków” dzia ali harcerze
skiej Chor gwi ZHP.
Tylko na pó nocy obszaru zgodnie z ówczesnym podzia em administracyjnym
kraju operowali harcerze nale cy do Kieleckiej Chor gwi ZHP. Dotyczy o to
subregionu Zag bia D browskiego, rejonu Cz stochowy i K obucka. Natomiast
w pierwszych dniach wrze nia w trakcie wycofywania si Armii „Kraków” na
wschód, w dzia aniach na jej korzy i ci le z ni wspó dzia aj cej, s abej Armii
„Karpaty” w czali si sukcesywnie harcerze z chor gwi ma opolskiej, pó niej
te lwowskiej. Po przej ciu polskich jednostek, o których mowa za rzek San,
praktycznie dalszy odwrót mia ju charakter chaotyczny, wi c i dzia alno
harcerzy by a bardziej ywio owa ni zorganizowana.
Trzeba jeszcze zauwa , e w sztabach wi kszo ci polskich armii,
w tym równie bardzo wa nej w uk adzie strategicznym, jak ju wy ej wskazywano Armii „Kraków”, wkalkulowywano do planów i zada równie akcje
harcerzy i innych formacji pomocniczych.
***
Rozpocz cie dzia
wojennych zasta o si y g ówne Armii „Kraków”
podobnie jak i innych armii na pozycjach obronnych. Trwa a jednak w dalszym
ci gu powszechna mobilizacja, do której zako czenia by o jeszcze bardzo
daleko. Tymczasem Luftwaffe zacz a od wczesnego rana 1 wrze nia 1939 r.
atakowa skutecznie instalacje wojskowe, mosty i szlaki komunikacyjne, co
dezorganizowa o i praktycznie uniemo liwia o skuteczne uko czenie mobilizacji
oraz negatywnie oddzia ywa o na sam obron .
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Ju drugiego dnia wojny okaza o si , e za enia planu obrony strategicznej z Armii „Kraków”, jako zwornika polskiej obrony, s nierealne. Uderzenia niemieckiej 14 armii z terenu wasalnej S owacji na g bokie ty y Armii
„Kraków” zmusi y jej dowódc , gen. A. Szylinga do wydania wieczorem
2 wrze nia rozkazów o odwrocie i opuszczeniu
ska. Tym bardziej, e o ile
skierowana na po udnie 10 brygada p k. S. Maczka do skutecznie opó nia a
niemieck ofensyw z po udnia, to kolejny kryzys ujawni si pod Cz stochow .
Tam z kolei niemieckie zwi zki pancerne 10 armii gen. W. Reichenau, kieruj ce
si przez Piotrków Trybunalski na Warszaw , dos ownie rozjecha y obron
polskiej 7 DP. Inna rzecz, e ta dywizja zosta a bardzo rozci gni ta w terenie
i otrzyma a do obrony stref , której pojedyncza dywizja obroni nie mog a.
Nawet w przypadku, gdyby atakowa a tylko piechota a nie si y pancerne.
Kolejny kryzys, mo e nieco mniejszych rozmiarów, tylko o charakterze operacyjnym a nie strategicznym, ujawni si w rejonie Pszczyny, gdzie z kolei polska
6 DP nie zdo a odeprze ataku niemieckich czo gów15. Tym razem jednak win
za taki rozwój wydarze ponosi dowódca dywizji, który nie mia wiedzy
o ustawieniu obrony przeciwpancernej.
Pospieszna decyzja dowódcy armii o rozpocz ciu odwrotu, wprowadzi a
pewn dezorganizacj . Przede wszystkim obsadzaj ca dotychczas fortyfikacje
brygada forteczna p k. Kalabi skiego potrzebowa a ok. 24 godzin, by si
przeorganizowa w brygad piechoty. Nie zdo ano równie zdj z podstaw tych
niewielu dzia artyleryjskich, które by y zainstalowane w kopu ach pancernych
schronów bojowych. Gen. Szyling ba si jednak, e uderzenie ze S owacji mo e
przynie fatalne skutki i po prostu odci armi od reszty polskich wojsk.
Decyzja odwrotu sz a w tym kierunku, eby dotychczasowa Grupa Operacyjna
„Bielsko” przemianowana na ugrupowanie „Boruta” gen. Boruty-Spiechowicza,
cofa a si prawym brzegiem Wis y, natomiast Grupa Operacyjna „ sk”
przemianowana na „Jagmin” gen. Jagmina-Sadowskiego, lewym brzegiem tej
rzeki.
W pierwszy dzie wrze nia na
sku dosz o natomiast do szeregu wydarze , w których podmiotow rol odgrywali te polscy harcerze. W rejonie
Górno skiego Okr gu Przemys owego, newralgicznym minirejonem by a
okolica Chorzowa, wi toch owic, Lipin i Chropaczowa. Ten region by wysuni ty mocno na zachód i miejscowo ci b ce wówczas w granicach Niemiec
jakby „nawisa y” nad tym obszarem. Analogiczna sytuacja kszta towa a si
w rejonie granicy, mi dzy Zabrzem, którego nazw Niemcy zmienili w mi dzyczasie na Hindenburg, a praktycznie po udniow dzielnic Zabrza – Makoszowami, które pozostawa y po polskiej stronie. Tu te podobnie zreszt jak
w rejonie Chorzowa znajdowa y si znacz ce i wa ne instalacje przemys owe.
Wszystko to sprawia o, e Niemcy chcieli przej te rejony w mo liwie jak
15
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najlepszym stanie technicznym. Zadanie przej cia terenu powierzano, co by o
typowe dla tego typu akcji, miejscowym bojówkom niemieckim, notabene
dobrze uzbrojonym, wyszkolonym i koordynowanym przez specjalny sztab
funkcjonuj cy w strukturze niemieckiej Grupy Armii „Po udnie”16. Pisano ju
wcze niej o akcjach bojówek niemieckich, które stara y si dzia ju w sierpniu
1939 r. Natomiast w nocy z 31 sierpnia na 1 wrze nia bojówki w du ej liczbie,
aczkolwiek w zgrupowaniach licz cych po oko o kilkana cie osób przesz y przez
granic i stara y si zaj , a nast pnie utrzyma w owe instalacje przemys owe
i infrastrukturalne. W nocy, o której mowa, wywi za y si zaci te walki mi dzy
niemieckimi bojówkami a pozostaj cymi w chorzowskich koszarach i na innych
placówkach oddzia ami Wojska Polskiego, wspartymi przez pododdzia y
powsta ców skich i harcerzy. Tu nale y si istotne wyja nienie. Wi kszo
oddzia ów wchodz cych organicznie w sk ad 23
skiej DP znajdowa a si
w tym czasie ju nie w koszarach w Chorzowie czy te katowickim Brynowie,
ale na pozycjach bojowych. Zgodnie z procedur realizacji planu operacyjnego
w koszarach stacjonowa y tylko kompanie marszowe (zapasowe) i inne oddzia y
drugiego rzutu. Mimo to po kilkugodzinnych walkach wyparto Niemców
z kopal „Jurand” i „Karol”. Podobnie wygl da a sytuacja w kombinacie
górniczo-hutniczym „Orze Bia y”, który produkowa cynk i o ów. Niemieckie
bojówki, dwukrotnie przypuszcza y silne ataki na obiekty tego kombinatu
po one na skraju Chorzowa i Piekar
skich. W dniu 1 wrze nia odrzuci
Niemców z rejonu kombinatu kontratak oddzia u Wojska Polskiego pod dowództwem kpt. Bomby z brygady fortecznej17. W dniu 2 wrze nia kiedy polskie
wojsko ju odchodzi o z dotychczas zajmowanych pozycji, niemieckie bojówki
uderzy y ponownie. Tym razem kompania polskich by ych powsta ców wzmocniona przez harcerzy z D brówki Wielkiej zatrzyma a i odrzuci a Niemców.
W Maciejowicach bronionych przez kompani Obrony Narodowej
por. Alfonsa Piechy, wspart przez kompanie powsta ców Edmunda Ledwonia
i Karola Marcinkowskiego, dosz o do zaci tych walk. W nie poprzez teren tej
miejscowo ci, bojówki niemieckie zamierza y dosta si do Chorzowa, który by
celem ich ofensywy. Jednak generalnie ataki te nie powiod y si , a w rejonie tego
miasta wzi to do niewoli oko o stu bojówkarzy18. Wielu z nich wy apywali
harcerze na ha dach, w szopach a nawet w mieszkaniach prywatnych, gdzie
próbowali si ukrywa .
Wobec prze amania obrony w kilku najwa niejszych miejscach, gen. Antoni Szyling uzyska zgod marsza ka mig ego na przeprowadzenie planowego
odwrotu ze
ska. Z punktu widzenia wojskowego by a to s uszna decyzja.
W alternatywnej sytuacji poszczególne cz ci armii zosta yby okr one
i sukcesywnie zniszczone. Okaza o si jednak, e ewakuacja by a kompletnie
16
17
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nieprzygotowana. Osie odwrotu nie by y wytyczone, a drogi – bo tym razem to
nie kolej – ale w nie szosy i polne drogi mia y odegra role g ówn , by y
dos ownie zat oczone cywilnymi uciekinierami. St d te wycofywanie si wojska
by o niezwykle utrudnione, a czas trwania przegrupowania znacznie wyd ony
w stosunku do za onego.
Odwrót by swego rodzaju improwizacj . I to trzeba wyra nie powiedzie , e bardzo kiepsk . Tu ju by o wida oznaki strategicznej kl ski. Z chwil
og oszenia decyzji o odwrocie praktycznie ca kowity parali ogarn administracj cywiln , aparat pa stwowy z policj w cznie. Niektóre oddzia y wojskowe
te uleg y znacznej dezorganizacji.
Miejscowi Niemcy a przynajmniej ci, którzy sympatyzowali z hitleryzmem postanowili wykorzysta trudn po stronie polskiej sytuacj . Licz c na
bezkarno i obezw adnienie oddzia ów wojska i polskiego aparatu w adzy
wyst pili z otwart dywersj zbrojn .
W Pszczynie, gdy 20 pu k 6 DP opuszcza miasto, z kilku budynków pay do
nierzy polskich strza y. Si a ognia dywersantów by a tak du a, e pu k
a szczególnie jego 2. batalion uleg y na kilka godzin dezorganizacji
W niedalekim Bielsku-Bia ej dywersanci usadowili si w kilkunastu
punktach miasta. Zacz li strzela do wycofuj cych si ulicami miasta pododdziaów 21 DPG. Szczególnie uci liwe by o stanowisko dywersantów zorganizowane w fabryce w ókienniczej „Jankowski”. Ten zak ad by oddalony tylko
o kilkadziesi t metrów od budynku, w którym mie ci o si dowództwo i sztab 21
dywizji. Dywersanci byli dobrze uzbrojeni w bro maszynow . Dzi ki temu
mogli skutecznie ostrzeliwa budynek dowództwa dywizji. Przez wybite okna
wpada a do budynku prawdziwa lawina pocisków z broni r cznej i maszynowej19. Tylko na ogó marne wyszkolenie i brak my li taktycznej dywersantów
powodowa o, e mimo bardzo silnego ostrza u nikt w polskim dowództwie nie
zosta zabity, a tylko kilku ludzi odnios o stosunkowo niegro ne rany.
Do analogicznych wydarze dosz o te w szeregu innych miastach
i miejscowo ciach regionu. Niemieccy dywersanci organizowali zasadzki
ogniowe, m.in. w orach, Rybniku, Jaworznie, Chrzanowie, Tychach, Katowicach, Chorzowie i Mys owicach
Wojsko odchodzi o na wschód, ale w ród pozosta ych mieszka ców regionu nadal funkcjonowa y struktury obronne. Obron dora
zorganizowano
w Katowicach, Chorzowie, Pszczynie, lasach pszczy skich oraz niektórych
rejonach Beskidów.
W Katowicach powsta cy scy pod dowództwem Jana Fasoka obsadzili ju 1 wrze nia szereg kluczowych punktów w mie cie. By y to m.in. „drapacz
chmur”, Dom Powsta ca
skiego, budynki Komendy Policji, Komunalnej
Kasy Oszcz dno ci, Teatr Polski oraz panuj
nad miastem Gór Miko owsk
19
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wraz z cz ci Parku Ko ciuszki. cznie w obronie miasta, wed ug szacunków,
wzi o udzia oko o czterystu powsta ców i dwustu harcerzy. By a to niema a
si a stanowi ca równowarto batalionu piechoty. Obro cy miasta byli jednak
abiej uzbrojeni, dysponowali w zasadzie tylko broni r czn z niewielkimi
zapasami amunicji. Posiadali te troch r cznych granatów oraz cznie dwa lub
trzy karabiny maszynowe, które pozostawi o im wycofuj ce si wojsko20.
Dywersyjne bojówki oraz id cy w ich lady Wehrmacht zaj li niebronione ju
fortyfikacje i umocnienia, ale przy wkraczaniu do miast skich cz sto wita ich
ogie karabinowy. W Katowicach walki toczy y si od 3–6 wrze nia, przy czym
stosunkowo du e nat enie obrony nast pi o 4 wrze nia. Niemcy szybko
opanowali centrum miasta z teatrem, kas komunaln oraz innymi obiektami.
Natomiast w po udniowej cz ci miasta opór by dobrze zorganizowany,
a Niemcy atakowali tylko niewielkimi si ami, bo si y g ówne ciga y wojska
genera a Szylinga. W niczym to jednak nie umniejsza bohaterstwa powsta ców i
harcerzy. Za oga „drapacza chmur” broni a si ca y dzie . Pod wieczór 4
wrze nia, wobec braku amunicji za oga budynku z ona z ok. 30 powsta ców i
ok. 15 harcerzy wycofa a si na odleg
o ok. jednego kilometra na po udnie
Góry Miko owskiej wzmacniaj c jej obron .
Prawdopodobnie w „drapaczu chmur” pozosta a
ska, ok. 6–8 osobowa harcerska dru yna medyczna, wraz z kilkunastoma rannymi. Dalsze losy tych
osób nie s znane, aczkolwiek w tym okresie wojny Wehrmacht przestrzega na
ogó konwencji mi dzynarodowych, uznaj c co prawda selektywnie, prawa
kombatanckie umundurowanych formacji. Znacznie gorzej sprawy mia y si , gdy
obro cy miasta wpadali w r ce bojówkarzy. Ci nie brali je ców tylko od razu
przeprowadzali improwizowane egzekucje. Zró nicowany by te los poszczególnych powsta ców, którzy wpadali w niemieckie r ce. Cz sto niestety wojsko
przekazywa o ich w r ce bojówkarzy, a wtedy bra y gór cz sto s siedzkie
porachunki z wiadomym skutkiem21. Szczególnie, e praktycznie wszyscy
powsta cy oraz dzia acze harcerscy byli znani miejscowym Niemcom
Góra Miko owska by a ostatnim, ale te najpowa niejszym punktem
oporu w Katowicach. Szacunkowo mog o jej broni nawet ok. stu powsta ców
i harcerzy, co stanowi oby to równowarto kompani wojska. Liczba obro ców
nie mia a jednak prze enia na stan uzbrojenia i zasoby amunicji. Praktycznie
wieczorem 4 wrze nia zapasy amunicji by y na wyczerpaniu. Prawdopodobnie
cz
obro ców w nocy z 4 na 5 wrze nia próbowa a przedrze si przez Park
Ko ciuszki w kierunku Tych, Murcek, a nast pnie lasów pszczy skich. Tym
nale y t umaczy walki w Parku Ko ciuszki i by mo e w nie st d zrodzi a si
legenda o obronie wie y spadochronowej. Nale y przypuszcza , e cz ci
uciekaj cych uda o si raczej nie przedrze , a przenikn przez niezbyt szczelne
20
21

Por. A. Szefer, op. cit., s. 116–122.
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strefy niemieckiego dozoru, natomiast pozostali zostali zablokowani w Parku
i przed po udniem 5 wrze nia musieli si podda . Obro cy Góry Miko owskiej
oko o po udnia 5 wrze nia przerwali walk wobec wyczerpania wszelkich
rodków. Prawdopodobnie w ród je ców by o kilkunastu harcerzy, w ród nich
wi kszo instruktorów.
W dniu 3 wrze nia chorzowscy Niemcy wywiesili na miejskim ratuszu
hitlerowsk flag i rozpocz li na ulicach miasta wi towa zwyci stwo, opijaj c
sukcesy piwem. Trwa o to do wczesnych godzin popo udniowych. Z pobliskich
Katowic i Siemianowic w rozbawiony wi tuj cy t um wjecha y cztery ci arówki wype nione powsta cami i harcerzami. Polscy ochotnicy szybko opanowali rynek, bior c do niewoli ok. dwustu „domoros ych” hitlerowców. Na ratuszu
ponownie wywieszono polsk flag . W dniu 4 wrze nia do miasta wkroczy y
oddzia y Wehrmachtu. Polscy ochotnicy stawili opór, tym bardziej e tym razem
byli dobrze uzbrojeni. Po prostu w ich r ce wpad o stosunkowo du o broni
zw aszcza automatycznej, któr dysponowali przedtem miejscowi bojówkarze.
Walki o opanowanie Chorzowa Niemcy musieli toczy a do wieczora 4 wrzenia 22. W nast pnym dniu strza y pada y ju tylko sporadycznie. Si y niemieckie
sk ada y si z dwóch kompanii Wehrmachtu. Niemieccy oficerowie na ogó nie
mieli wyra nych rozkazów, by wspó pracowa z lokalnymi bojówkarzami. Ci
z kolei, je eli tylko natkn li si na powa niejsze si y polskie, woleli si raczej
ukrywa ni walczy . Niestety w dniach 5–7 wrze nia, kiedy wojsko odesz o
a w adza okupacyjna nie zdo a si jeszcze zainstalowa i obj sw administracj miasta, bezkarni bojówkarze rozpocz li w asne porachunki z dzia aczami
Zwi zku Powsta ców, jak równie z niektórymi dzia aczami harcerskimi.
Wyci gano ludzi z domów i na miejscu rozstrzeliwano bez s du.
W niewielkiej Pszczynie po wycofaniu si polskiej 6 DP, a przed wejciem do miasta Wehrmachtu, bojówkarze chcieli opanowa t miejscowo .
Spotkali si jednak ze zdecydowanym oporem powsta ców i harcerzy. Ok.
stuosobowy zaimprowizowany oddzia powsta czo-harcerski opanowa miasto,
zmuszaj c bojówkarzy do wycofania si na zachód w kierunku opanowanych ju
przez Niemców miejscowo ci Gosty i Wyry. Rano 4 wrze nia do Pszczyny
zacz y wchodzi oddzia y Wehrmachtu. Polacy nie mogli podj walki, bo
przewaga by a mia
ca. Wycofali si do lasów pszczy skich, gdzie jeszcze
przez kilkana cie dni toczyli walki, ju bardziej o charakterze partyzanckim. Po
kilkunastu dniach wi kszo wobec ogólnej niekorzystnej sytuacji na froncie
uda a si do domów, a niektórzy próbowali w ci gu miesi ca wrze nia i pocz tków pa dziernika utworzy w oparciu o kompleks lasów pszczy skich, zacz tki
ruchu partyzanckiego. Jednak w tym okresie nie by o po prostu obiektywnych
warunków do walk partyzanckich. Lokalnie, praktycznie tu po zako czeniu
dzia
wojennych, Niemcy kilkakrotnie przeczesywali ten kompleks le ny,
22

Por. T. Jurga, op. cit., s. 183.
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próbuj c wy apa lub wyeliminowa bardziej potencjalnych ni rzeczywistych
partyzantów23. Kilku ludzi w tych akcjach zabito, kilkunastu z apano z broni
w r ku, co sko czy o si dla nich na ogó wi zieniem w Mys owicach, a potem
wys aniem do obozu koncentracyjnego.
Natomiast w Beskidzie
skim jak i po onych nieco dalej na wschód
Beskidzie ywieckim i Wysokim znalaz o si , zarówno w wyniku dzia
wojennych jak i z innych przyczyn w tym okresie wojny, co najmniej kilkudziesi ciu ludzi z broni w r ku. Wi kszo by a zdeterminowana prowadzi walk
partyzanck i w efekcie podejmowa a j . Ten pierwszy mo na powiedzie
ywio owy okres kszta towania si ruchu partyzanckiego by niezmiernie trudny.
Wydarzenia polityczne, w tym okupacja nie by y czynnikami sprzyjaj cymi.
Daleko by o jeszcze do podj cia pracy organizacyjnej nad zbudowaniem ruchu
partyzanckiego. Osoby, które wskutek konieczno ci lub z w asnej woli ukrywa y
si w górach, musia y zaopatrywa si w ywno i inne podstawowe produkty u
miejscowej ludno ci. Postawa za jej by a bardzo ró na. Dominowa a raczej nie
ch kolaboracji z Niemcami, ile obawa przed zapowiadanymi i realizowanymi
represjami. Praktycznie brak, jak na razie poza skromnymi relacjami, bada nad
pocz tkami ruchów partyzanckich w Beskidach. Raczej wi kszo polskich
wojskowych traktowa a pobyt w górach jako etap przej ciowy w drodze na
gry i dalej do Francji i Zjednoczonego Królestwa24. Natomiast zacz si
wytwarza ten typ partyzantki, e cz onkowie ruchu oporu, szczególnie miejscowi, przebywali w swoich domach, natomiast w nocy udawali si na akcje
dywersyjno-sabota owe.
***
Armia „Kraków” otrzyma a kolejne zadanie. Mia a ewakuowa si równie z rejonu Krakowa i zaj obron wzd
rzek Dunajec i Nida. Stale grozi o
jej przeskrzydlenie z po udnia, bo s aba Armia „Karpaty ”nieudolnie dowodzona
przez gen. Fabrycego nie zdo a si przeciwstawi kolejnym uderzeniom
niemieckiej 14 armii gen. Lista z terenu wasalnej S owacji.
Odwrót musia by prowadzony pospiesznie. Rzeczywisto wojny by a
taka, e niemieckie jednostki, nacieraj ce na Armi „Kraków” od czo a, poruszay si znacznie szybciej ni polskie dywizje piechoty. Tylko 10 brygada
k. Maczka i jeszcze Krakowska Brygada Kawalerii z wielkich jednostek armii
„Kraków” mog y dorówna tempem pochodu jednostkom niemieckim25. Na
marginesie trzeba jednak doda , e krakowska, podobnie zreszt jak inne polskie
23
24
25
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brygady kawalerii, by y zupe nie nieodporne na atak broni pancernej i ataki
z powietrza.
Opór zaimprowizowanych grup na
sku da armii gen. Szylinga pewien
czas na odej cie w rejon Krakowa. Ale ten wywalczony znacznymi ofiarami
w ludziach swoisty handicap móg trwa tylko nie wi cej ni dwie doby. Armia
„Kraków” cofa a si w zaci tych walkach coraz bardziej na wschód.
Po opuszczeniu rejonu
ska powsta te powa ny dylemat w ród powsta ców
skich i harcerzy. Nie bardzo wiedzieli, co robi dalej wobec
odchodz cych na wschód grup operacyjnych armii gen. Antoniego Szylinga.
W grupie „Bielsko” pó niej „Boruta” wyst powali obok nierzy tylko harcerze.
Po prostu nie by to region obj ty powstaniami skimi, tote powsta cy tylko
sporadycznie tutaj zamieszkiwali. W kampanii wrze niowej w zwartych formacjach na terenie powiatów bielskiego i cieszy skiego nie wyst powali. Harcerze
natomiast wywodzili si z hufców bielskiego i cieszy skiego, odnotowany jest
tak e udzia pojedynczych harcerzy z Zaolzia z miejscowo ci takich jak Karwina, Or owa oraz Trzyniec.
Po wycofaniu si pododdzia ów 21 DPG z Bielska w w ciwie z Lipnika, który dzi jest wschodni dzielnic miasta, a wtedy by osad le
ok. sze
km na wschód od miasta, odby a si narada harcerzy, którzy obok
nierzy
wspomnianej dywizji brali udzia w walkach. Wzi o w niej udzia oko o
dziewi dziesi ciu harcerzy, z których wi kszo stanowili bielszczanie. Oficer
reprezentuj cy dowództwo grupy operacyjnej przedstawi sytuacj , zaznaczaj c
e oddzia y wojska b
si wycofywa y w kierunku Krakowa. Co do harcerzy,
to dowództwo pozostawi o im swobod decyzji zalecaj c, eby by y to
w ka dym wypadku indywidualne decyzje26. Harcerze mogli by traktowani
przez przeciwnika jako cz onkowie organizacji paramilitarnej. Wyst powali
w umundurowaniu z wszelkimi oznakami przynale no ci organizacyjnej. Nie
posiadali jednak w rozumieniu konwencji mi dzynarodowych statusu kombatanckiego. To znacz co komplikowa o ich sytuacj ; w przypadku uj cia ich
z broni w r ku, nieprzyjaciel móg ich potraktowa równie jak cywilów, a los
tych ostatnich w takich wypadkach ko czy si z regu y s dem dora nym.
W wyniku tej krótkiej narady ok. trzydziestu harcerzy postanowi o uda
si do swoich domów. To nie by o ju atwe w wykonaniu, bo trzeba by o uda
si na tereny od pewnego czasu okupowane. Kilkunastu wst pi o do wojska,
przywdziewaj c wojskowe szynele. Natomiast podstawowa ponad czterdziestoosobowa grupa harcerzy z harcmistrzem Józefem Dro em na czele postanowia kontynuowa marsz na wschód, razem z 21 DPG, z któr dotychczas walczyli.
Nast pi a jednak zasadnicza zmiana. Wi kszo harcerzy do narady 3 wrze nia
w Lipniku by a uzbrojona. Brali oni udzia w walkach o Bielsko. Tu zapad a
decyzja, e harcerze b
w kontynuacji kampanii wyst powa jako pomocnicza,
26
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ale nieuzbrojona formacja paramilitarna27. Zbyt wielkie by o dla nich ryzyko,
a przyk ady brutalnego post powania Niemców z ostatnich kilku dni te nie
mog y napawa optymizmem.
Odt d g ównym zadaniem harcerzy by a dzia alno w ród ludno ci cywilnej w miejscowo ciach, przez które wycofywa y si polskie wojska. Trzeba
podkre li , e ludzie czuli si zdradzeni, a okrzyki typu „opuszczacie nas” czy
„zostawiacie nas Niemcom” nale y do naj agodniejszych. Zadaniem harcerzy
przeorganizowanych w dru yn ziemi bielskiej by o t umaczenie na tyle, ile
pozwala czas ludno ci, e wojsko odchodzi z wa nych przyczyn strategicznych,
bo tego wymaga sytuacja. Argumentowano te , e skoro tylko sojusznicy, tzn.
Francja i Zjednoczone Królestwo wejd do wojny, to nast pi kontrofensywa
i ludno zostanie uwolniona od Niemców. Bardzo trudno dzi ocenia , na ile ta
praca polityczna harcerzy bielskich dawa a rezultaty, ale na pewno cz
ludno ci wierzy a w te wie ci. Wierzyli w nie zreszt równie sami harcerze28.
Znaczna liczba
nierzy te walczy a wed ug pewnego za enia, które mo na
stre ci do s ów: eby tylko sojusznicy ruszyli jak najpr dzej, wtedy i losy
polskiej kampanii si diametralnie odmieni . Czekano tymczasem na angielskie
samoloty i francuskie dostawy wojenne przez Rumuni . Praca harcerzy by a wi c
istotna tak e dla nich samych, czuli si potrzebni w tych tragicznych dniach
wrze nia 1939 r.
W miar jednak coraz dalszego wycofywania si wojsk polskich na
wschód, sytuacja stawa a si dramatyczna. Oddzia y 21 DPG podobnie jak i inne
jednostki w ci kich walkach odwrotowych ponosi y coraz wi ksze straty.
Kolejn rubie obrony mia a by granica wyznaczona rzek San, bowiem próba
obrony na Dunajcu i Nidzie nie przynios a sukcesu. Grupa operacyjna „Boruta”
jednak do linii Sanu musia a si przebija , bo niemieckie wojska dotar y tam
wcze niej. W walkach poleg o wielu
nierzy, zgin te dowódca dywizji gen.
J. Kustro . Po przekroczeniu Sanu dywizja, je eli chodzi o warto bojow
stanowi a ju tylko równowarto najwy ej jednego pu ku i to bez organicznej
artylerii29. Harcerze podobnie zreszt jak
nierze te si wykruszali. Nie mo na
mówi o jakich wielkich startach w walce, bo harcerze nie byli do niej bezporednio kierowani. Kula i mier na polu walki jednak nie wybiera. Co najmniej
kilku spo ród tej dru yny, która ruszy a spod bielskiego Lipnika z
o swe
ycie jako ofiary wojny. Znacznie wi cej by o rannych i zaginionych. Za Sanem
ród resztek dywizji by o te kilku harcerzy z Bielska. Tu nast pi y ostateczne
rozstania. Niektórzy bielscy harcerze dotarli a w rejon Lwowa, a pó niej jak
wielu
nierzy przedzierali si przez W gry do Francji. Wi kszo natomiast
z hm. J. Dro em, ju w cywilnych ubraniach w ci gu wrze nia i pocz tków
pa dziernika 1939 r. zdo a si przedosta w rodzinne strony. Wielu z nich by o
27
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potem represjonowanych. Mo e nie tyle za udzia w marszu odwrotowym
polskich wojsk na wschód, co za dzia alno propolsk . Bielscy Niemcy skrz tnie rejestrowali dzia alno polskich dzia aczy. Po wyzwoleniu szczególnie
w okresie stalinowskim ci harcerscy dzia acze, m.in. wspominany tu kilkakrotnie
J. Dro
byli represjonowani ponownie30.
Nieco inaczej potoczy y si wydarzenia na Górnym
sku. Cz
dziaaczy Zwi zku Powsta ców Polskich i harcerzy wysz a z Katowic, Chorzowa,
równie niektórych miast zag biowskich razem z wycofuj cym si wojskiem.
Do czyli do wycofuj cej si 23 DP oraz napr dce zreorganizowanej brygady
fortecznej. Te jednostki w ramach grupy operacyjnej „Jagmin” cofa y si wzd
lewego brzegu Wis y. Wobec braku dokumentacji trudno dzisiaj oceni liczebno wycofuj cych si razem z wojskiem oddzia ów paramilitarnych31. Szacuje
si , e maksymalnie mog o to by oko o trzystu osób w kilku grupach. Wi kszo stanowili powsta cy
scy, harcerzy mog o by oko o sze dziesi ciu.
Marsze odwrotowe po bezdro ach Ma opolski, a pó niej te Kielecczyzny,
wp ywa y deprymuj co na ludzi. których ci gle ubywa o. Istnia o inne niebezpiecze stwo, powsta cy i harcerze nadal nosili bro . Harcerze wyst powali
w umundurowaniu, co prawda nie wojskowym. Wi kszo powsta ców by a
ubrana w ubrania cywilne, tylko z opaskami na r kawach marynarek. By o to co
najmniej niedopatrzenie, bo przynajmniej w pierwszych dniach odwrotu, polskie
tabory by y dos ownie wype nione umundurowaniem32. Mo na by o w czasie
przemarszów, przynajmniej spróbowa wcieli powsta ców do wojska. Niemcy
po uj ciu powsta ców poddawali ich przes uchaniom i odsy ali do dyspozycji
gestapo z wiadomym skutkiem. Niektórych rozstrzeliwano od razu.
Udzia harcerzy w walkach obronnych Armii „Kraków” w kampanii
1939 r. by pi kn kart w dziejach polskiego harcerstwa. Ówcze ni druhowie
pi knie zas yli si dla ojczyzny daj c po raz kolejny przyk ad heroizmu
i przywi zania do Polski. Zas uguj w pe ni na to, eby te wcale nie epizody
dokumentowa i przekazywa kolejnym pokoleniom.

30
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Sylwia opato, Monika Piotrowska
RELACJE MI DZY HARCERSTWEM NA OBCZY NIE
A HARCERSTWEM W OKUPOWANEJ POLSCE (1939–1945)
Agresja Niemiec, a nast pnie ZSRR, na Polsk we wrze niu 1939 r.
zmieni a dotychczasow dzia alno naczelnych w adz ZHP. Tysi ce harcerek
i harcerzy wzi o udzia w akcjach pomocniczych dla jednostek Wojska Polskiego oraz bezpo rednio w walce.
Po zako czeniu kampanii wrze niowej i podzieleniu terytorium Polski
mi dzy dwóch okupantów, nie by o warunków do wznowienia jawnej dzia alnoci harcerskiej w przedwojennym zakresie. Spo ród jedenastu cz onków Naczelnictwa ZHP, wybranych na ostatnim przez wybuchem wojny Zje dzie Walnym,
cztery osoby przedosta y si za granic , jedna osoba zgin a (naczelny kapelan
ks. hm. Marian Luzar), pozosta ych sze osób zosta o w Polsce.
Mimo rygorów wojny i okupacji, cz onkowie w adz harcerskich
z wiceprzewodnicz
hm. Wand Op chowsk na czele, spotkali si na tajnym
posiedzeniu 27 wrze nia 1939 r. (a wi c jeszcze przed zako czeniem walk)
i postanowili kontynuowa dzia alno , ale konspiracyjnie, nadaj c harcerstwu
kryptonim Szare Szeregi. Funkcj pe ni cego obowi zki przewodnicz cego
(w zwi zku z tym, e przewodnicz cy ZHP dr M. Gra ski, przebywa za
granic ), powierzono ks. Janowi Mauersbergerowi1.
Komenda G ówna Zwi zku Walki Zbrojnej (ZWZ), a nast pnie Armii
Krajowej (AK) informowa a ju od 1940 r. Sztab Naczelnego Wodza w Pary u
o Szarych Szeregach. Natomiast Naczelny Komitet Wykonawczy ZHP nie
otrzyma informacji o dzia alno ci harcerstwa w Polsce. Rz d RP na uchod stwie, a zw aszcza minister S. Kot nie chcia dopu ci do nawi zania kontaktu
z harcerstwem w kraju przez przewodnicz cego ZHP dr. M. Gra skiego. Jak
wspomina tamten okres hm. H. Kapiszewski „mówiono nam o tym zupe nie
wyra nie i by to g ówny powód, dlaczego Rz d chcia doprowadzi do zmiany
sk adu Komitetu Naczelnego w Pary u. W ko cu marca, a mo e w kwietniu
1940 r. dr Gra ski zosta powo any do czynnej s by wojskowej i w adze

1
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wojskowe udzieli y mu oficjalnego zakazu zajmowania si sprawami harcerskimi. Jego funkcj w Komitecie obj gen. Józef Zaj c”2.
Dzia aczom NKW ZHP w Pary u nie by znany los harcerstwa w okupowanej Polsce a do ko ca marca 1940 r. Wówczas powróci z Bukaresztu
i Budapesztu hm. H. Kapiszewski po zrealizowaniu misji dyplomatycznej,
przywo c wiadomo ci o konspiracyjnej dzia alno ci harcerstwa. Ocena ich
spowodowa a zarysowanie si ró nicy zda w ród cz onków NKW. Zw aszcza
dr Gra ski sta na stanowisku, e analogicznie do rz du RP na uchod stwie,
pe na w adza harcerska powinna by reprezentowana przez komitet paryski,
wzgl dnie przez niego, jako przewodnicz cego ZHP. Innego zdania by
H. Kapiszewski, zw aszcza po pobycie w Bukareszcie, gdzie dowiedzia si , e
harcerstwo w kraju nie zosta o zlikwidowane, lecz nadal dzia o w sposób
wymuszony przez warunki okupacyjne i e wy oni o w asny organ kierowniczy.
Uwa on, e NKW ZHP w Pary u powinien spe nia funkcj kierownicz tylko
w zakresie wspó pracy ze skautingiem mi dzynarodowym i harcerstwem na
uchod stwie oraz, e powinien do tej dzia alno ci uzyska mandat krajowej
adzy harcerskiej3. Jednak w tym okresie o jakichkolwiek próbach nawi zania
kontaktów z harcerstwem w okupowanej Polsce nie mog o by mowy. Oczekiwano wprawdzie na przybycie, zapowiedzianego listownie przez hm. in .
Z. Trylskiego z Budapesztu, kuriera od harcerstwa z kraju, ale do kapitulacji
Francji w czerwcu 1940 r. ono nie nast pi o. O rodek kierowniczy harcerstwa na
uchod stwie zosta wówczas przeniesiony do Wielkiej Brytanii, ale dzia tam
ju w innym sk adzie osobowym ni w Pary u. Pozosta we Francji H. Kapiszewski z on , pracuj c w PCK, nie maj c kontaktu z harcerstwem. Do Londynu przybyli oboje dopiero w listopadzie 1942 r. Prac zarobkow H. Kapiszewski
podj w wiatpolu, natomiast spo ecznie od marca 1943 r. kierowa dzia em
zagranicznym oraz sprawami mi dzynarodowymi Komitetu Naczelnego ZHP na
czas wojny. Jego ona, hm. Maria Kapiszewska, w czy a si do pracy w dziale
harcerskich wydawnictw.
Rz d RP na uchod stwie posiada okre lone plany wobec harcerstwa
w Polsce zwi zane z jego rol w konspiracji oraz w walce o jej ostateczne
wyzwolenie. Nadal jednak nie by a wyja niona sprawa o rodka kierowniczego na
uchod stwie (ju bez odsuni tego przewodnicz cego ZHP dr. Gra skiego),
jego kompetencji oraz relacji z w adzami harcerskimi w okupowanym kraju. Aby
te sprawy wyja ni i uregulowa , minister S. Kot wys
do Polski kuriera
w osobie Kazimierza Ko niewskiego, który jednak zosta aresztowany w sierpniu
1941 r. w Budapeszcie, a do miejsca docelowego dotar dopiero wiosn 1943 r.4.
2
3
4

ASOD, Materia y biograficzne Henryka Kapiszewskiego, teczka nr 3, dokument 5, s. 6.
Tam e, s. 7.
ASOD, Materia y Jana Rossmana, teczka nr 1, dokument nr 2 (mps); szerzej na ten temat patrz:
K. Ko niewski, Zamkni te ko a. Wspomnienia z lat 1929–1945. Tom drugi, Kraków – Wroc aw
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Wed ug H. Kapiszewskiego sprawy harcerstwa w kraju, a zw aszcza
problemy nawi zania i utrzymania z nim sta ych kontaktów, skupi y uwag
cz onków Komitetu Naczelnego ZHP na czas wojny w drugiej po owie 1943 r.
Pewne informacje na ten temat uzyska cz onek KN ZHP hm. Kazimierz Sabbat,
ale okaza y si one wycinkowymi, niedaj cymi pogl du na ca organizacj , na
jego program, zasi g, formy dzia ania w konspiracji. Nikt w Londynie nie
wiedzia , jakie osoby nim kieruj . Po dane informacje KN ZHP pozyska
dopiero na prze omie lat 1943/1944 od trzech kurierów, którzy z Polski przybyli
do Londynu. Jednym z nich by Jan Nowak-Jeziora ski, który dotar do Londynu
w grudniu 1943 r., a powróci do Polski w ko cu lipca 1944 r.5. W tym czasie
odby szereg konferencji z politykami polskimi na uchod stwie oraz politykami
brytyjskimi. Zapami ta H. Kapiszewski spotkanie z nim w w skim kr gu
dzia aczy harcerskich, które odby o si prawdopodobnie na pocz tku 1944 r.
Przez kilka godzin kurier z Warszawy relacjonowa im to, co wiedzia o Szarych
Szeregach. Wed ug zapisków Kapiszewskiego, Nowak mia styczno
na
ró nych odcinkach pracy podziemnej z dzia alno ci harcerstwa. Relacjonuj c j ,
podkre li „ogromn rol jak harcerstwo odgrywa o w pracy podziemnej w ród
odzie y, utrzymuj c ducha tej m odzie y na wysokim poziomie /…/ Nie
ujawni wówczas adnego nazwiska, poza nazw organizacji, tj. »Szare Szeregi«
/…/ W trakcie opowiadania Nowak niejednokrotnie wyra
zdumienie, e
harcerstwo zagraniczne w Londynie w ciwie nic nie wie o pracy podziemnego
harcerstwa w kraju, i e nie jest z nim w adnym kontakcie”6.
Przybywaj c jako delegat z kraju do Londynu, J. Nowak-Jeziora ski nie
otrzyma polecenia od w adz Szarych Szeregów by skontaktowa si z harcerstwem na uchod stwie. Jego spotkanie z dzia aczem KN ZHP na czas wojny
zosta o zorganizowane ju w trakcie jego pobytu w Wielkiej Brytanii, podobnie
jak szereg spotka z innymi osobami, które nie by y wcze niej zaplanowane.
Natomiast kurierem, który otrzyma od w adz harcerstwa podziemnego polecenie
nawi zania kontaktów z harcerstwem w Londynie by Jerzy Lerski, ps. „Jur”.
Wywi za si z tej misji podczas swojej drugiej kurierskiej wyprawy do Londynu, do którego przyby wczesn wiosn 1944 r. Z jego relacjami, z onymi
w g ównych kwaterach skautingu brytyjskiego i skautingu mi dzynarodowego,
o dzia alno ci Szarych Szeregów, Kapiszewski zapozna si z przekazanej kopii
protoko u do KN ZHP. Po przestudiowaniu jej tre ci, Kapiszewski zda sobie
w pe ni spraw z tego, jak pisa , e „istnieje w kraju w adza centralna, b ca
w kontakcie i wspó pracy z pa stwowymi cywilnymi w adzami podziemnymi.
Z postulatów harcerstwa krajowego, przywiezionych przez »Jura«, przypominam
sobie trzy:
5
6

J. Kurski, Jan Nowak-Jeziora ski. Emisariusz wolno ci, Warszawa 2005, s. 328–329.
ASOD, Materia y Biograficzne Henryka Kapiszewskiego, teczka nr 3, dokument 5, s. 11; Nie
wspomina o tym spotkaniu Jan Nowak-Jeziora ski, opisuj c dok adnie swój pobyt w Londynie
(Kurier z Warszawy, Warszawa 2005, s. 189–262).
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uregulowanie na odcinku w adz rz dowych sprawy pokrywania wydatków najbardziej koniecznych – centralnych w adz harcerskich przez wydanie w adzom podziemnym odpowiednich polece ,
przeprowadzenie w wiecie skautowym akcji u wiadamiaj cej o wadze
walki harcerstwa podziemnego z hitleryzmem i jego ofiarach,
wydanie drukiem po polsku i w t umaczeniu Kamieni na szaniec [ksi ki
autorstwa Aleksandra Kami skiego – przyp. aut. aut.]”7.
Swoje zadanie harcerskie w wyprawie kurierskiej odnotowa w opublikowanych po wojnie wspomnieniach J. Lerski, pisz c: „Z misji krajowych
bezpo rednio do Brytyjczyków szczególnie droga mi by a ta od komendanta
Szarych Szeregów do skautingu mi dzynarodowego i lady Baden-Powell,
wdowy po twórcy tego ruchu. Za po rednictwem druha Kazimierza Sabbata
uda em si wi c wraz z pa stwem Gra skim, Kapiszewskim, druhami Dr gowskim, Karpi sk i Wenzlem do Kwatery G ównej w pobli u Buckingham
Palace. Odczyta em tam przet umaczony krajowy apel i dumnie wr czy em tekst
kapitalnej ksi eczki harcmistrza Kami skiego pt. Kamienie na szaniec, która
wkrótce wysz a w j zyku angielskim”8.
Wiele szczegó ów zapami ta H. Kapiszewski ze spotkania cz onków
KN ZHP z emisariuszem Markiem Celtem po jego przybyciu do Londynu w
po owie czerwca 1943 r., po rocznej pe nej niebezpiecze stw podró y z kraju9.
Wys annik z kraju M. Celt (w ciwie Tadeusz Chciuk) by przed wojn cz onkiem chor gwi lwowskiej ZHP, posiada stopie podharcmistrza. Orientowa si
wi c nie le w sprawach harcerskich, posiada tak e pewne informacje z dzia alno ci harcerstwa w konspiracji do po owy 1942 r., bowiem wówczas wyruszy w
sw kuriersk podró . W Londynie w lipcu 1943 r. napisa obszerny raport o
stanie i dzia alno ci harcerstwa w kraju, tj. o Szarych Szeregach, a tak e o
Hufcach Polskich. Ta informacja o braku jedno ci harcerstwa w Polsce wprowadzi a cz onków KN ZHP w Londynie w stan waha i niepewno ci co do przyczyn i skutków rozbicia harcerstwa. Wylatuj c do Polski w nocy z 3 na 4
kwietnia 1944 r. jako skoczek spadochronowy, Celt zabra ze sob list KN ZHP z
pa dziernika 1943 r. do w adz harcerskich pod okupacj 10. Autorzy listu pisali w
nim, i pragn wczu si w atmosfer dzia alno ci harcerskiej w kraju, polegaj cej g ównie na walce i chc czerpa z niej wzór i si . Dzia alno KN ZHP na
czas wojny stanowi tylko uzupe nienie dzia alno ci harcerstwa pod okupacj w
Polsce. Przedstawili skrótowo histori kszta towania si struktur kierowniczych
harcerstwa na uchod stwie we Francji i w Wielkiej Brytanii, od pa dziernika
7
8
9
10

ASOD, Materia y biograficzne…, op. cit., s. 12.
J. Lerski, Emisariusz Jur, Warszawa 1989, s. 170 – 171.
M. Celt, Raport z podziemia 1942, Oss. 1992, s. 9.
J. Rossman, Dwa dokumenty do dziejów Komitetu Naczelnego ZHP 1943 r., „Harcerstwo” nr 4,
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1939 r. do pa dziernika 1943 r. Zapewnili, e stoj na stanowisku respektowania
statutu ZHP z 1936 r. oraz decyzji podj tych przez ostatni przed wojn Zjazd
Walny ZHP odbyty w Lublinie w maju 1939 r. Dlatego uporczywie bronili si
przed narzuceniem zarz du przymusowego, z onego z osób zaanga owanych
politycznie, a niezwi zanych z harcerstwem. Przetrwali trudny okres, utrzymuj c
ca
i niezale no polityczn harcerstwa a do czasu, gdy rz d RP zrezygnowa z ingerencji w sk ad jego gremium kierowniczego i w sierpniu 1942 r.
„przyj do wiadomo ci dzia alno i sk ad Komitetu Harcerskiego, okre laj c,
e Komitet – jako reprezentacja na czas wojny Zwi zku Harcerstwa Polskiego
w Wielkiej Brytanii, krajach sprzymierzonych i neutralnych /…/ b dzie prowadzi w ramach statutu ZHP dzia alno zmierzaj
do organizowania Harcerstwa
Polskiego poza granicami kraju oraz wspó pracy ze skautingiem mi dzynarodowym”11. Uznanie KN ZHP na czas wojny przez polskie w adze na uchod stwie
mia o z pewno ci zwi zek z konsekwentnym zachowaniem przez jego zespó
kierowniczy spo ecznego programu i celu harcerstwa oraz ze znacznymi rezultatami pracy, jakie ono, mimo niesprzyjaj cych warunków, osi gn o na obczy nie. W dalszej cz ci listu podano pe ny sk ad personalny KN ZHP z wymienieniem funkcji i obowi zków nale cych do niego osób. Scharakteryzowano
nast pnie dzia alno ZHP na Wschodzie, harcerstwo w Wielkiej Brytanii,
dzia alno skautingu wiatowego w latach wojny wiatowej. W ko cowej cz ci
listu, jego autorzy sprecyzowali stanowisko w niektórych sprawach zasadniczych. W kwestii jedno ci ZHP w kraju nie by o mi dzy nimi nawet najmniejszej
tpliwo ci, e nale y j bezwzgl dnie utrzyma . Pisano: „W imi tej jedno ci
komitet nasz odrzuca wszelkie propozycje Zarz du Przymusowego, czy te
zmiany statutu. Czujemy si integraln cz stk Zwi zku, odpowiedzialn za
dost pny nam odcinek pracy poza granicami Kraju. Nie dopuszczamy my li o
rozbiciu Zwi zku lub organizacji wchodz cych w sk ad Zwi zku na jakie cz ci
czy odr bne organizacje oparte na ró nicy ideologicznej lub wyznaniowej”12.
Wyja nili dalej, e musieli zdecydowa si na nieprzewidzian w statucie form
Komitetu Naczelnego, bior c na siebie ci ar tej decyzji i odpowiedzialno za
ca
harcerstwa, co zosta o wymuszone warunkami wojennymi i dzia alno ci
na uchod stwie. Zapewnili, i harcerstwo poza krajem jest integraln cz ci
ZHP, dlatego „W przysz ci ocena Kraju stanowi b dzie sprawdzian warto ci
naszych prac. Za granicami Kraju uwa amy si tylko za mandatariuszy harcerzy
i harcerek w Polsce. /…/ Praca nasza jest tylko uzupe nieniem pracy w Kraju,
tam bowiem le y jej punkt ci ko ci”13. W zako czeniu listu prosili o wiadomoci harcerskie z Polski, zapewniali o staraniach w zakresie utrzymywania
kontaktu i w miar mo liwo ci przesy ania rodków finansowych.
11
12
13
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List KN ZHP na czas wojny w Londynie zosta przekazany przez Celta
adzom Szarych Szeregów w Warszawie. Do Wielkiej Brytanii powróci Celt
drog lotnicz pod nowym pseudonimem „Sulima” w ramach operacji „most”
26 lipca 1944 r., przywo c obszerny list z maja tego roku od w adz Szarych
Szeregów do NK ZHP w Londynie14. Na wst pie podzi kowano za przekazane
za po rednictwem Celta rodki finansowe w dolarach oraz p ytkach platyny,
które wykorzystano na realizacj akcji samopomocowej. W kolejnych partiach
listu wiele pisano o konieczno ci utrzymania jedno ci harcerstwa. Nie podzielali
pogl du Naczelnego Komitetu, e ka
grup uwa aj
si za harcersk nale y
uzna za cz
sk adow harcerstwa. Kierownictwo Szarych Szeregów mia o
z pewno ci na my li dzia alno Hufców Polskich oraz instruktorów, którzy
utworzyli ugrupowanie pod nazw „Wigry”. O ich istnieniu poinformowa
w 1943 r. dzia aczy harcerstwa na emigracji Celt, by mo e w taki sposób, i
odnie li oni wra enie o równorz dno ci tych trzech g ównych ugrupowa
harcerskich istniej cych pod okupacj 15. Naczelnictwo Szarych Szeregów
uwa o, e grupy te powinny wej do harcerstwa jako jego cz
sk adowa
i w tym duchu prowadzono z nimi rozmowy, które jednak do ko ca wojny nie
przynios y pozytywnych rezultatów. Odno nie harcerstwa poza granicami kraju,
to w adze Szarych Szeregów uzna y jego autonomiczny charakter, ale w ramach
jednego zwi zku, spe niaj cego wa ne zadania w warunkach wojennych, na
które harcerstwo krajowe nie posiada o mo liwo ci oddzia ywania. Zaakcentowano, i to kilkakrotnie, w tek cie listu stanowisko w sprawie ci
ci i jedno ci
harcerstwa. W adze naczelne pozostawa y w Polsce, natomiast warunki wojenne
niejako wymusi y zorganizowanie autonomicznych jednostek harcerskich w
miejscach przebywania polskiego uchod stwa (Bliski Wschód, Wielka Brytania,
Azja, Afryka), koordynowanych przez NK ZHP w Londynie. W ko cowej cz ci
listu, zwrócono uwag dzia aczom harcerskim na uchod stwie, by nie podejmowali takich dzia , które mog yby sprawia wra enie o ich ingerencji w wewn trzne sprawy harcerstwa w kraju. Naczelnictwo Szarych Szeregów poda o tu
przyk ad instruowania kurierów przybywaj cych z Londynu do kraju, by
kontaktowali si z innymi ugrupowaniami, pretenduj cymi do miana grup
harcerskich16.
Wed ug oceny H. Kapiszewskiego, Naczelnictwo ZHP by o w adz wy sz od funkcji przewodnicz cego, pochodzi o bowiem z wyboru i dzia o
w kraju. List przywieziony od Szarych Szeregów interpretacj t potwierdzi .
Przeciwn temu stanowisku by pogl d, e pe nia w adzy znajduje si w r kach
przewodnicz cego, przebywaj cego w Londynie, za którym opowiada a si nadal
pewna liczba dzia aczy. Informacje, przywiezione w latach 1943–1944 przez
kurierów „Jura” i Celta „Sulim ”, wymiana listów mi dzy NK ZHP a Naczelnic14
15
16
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twem Szarych Szeregów i ich kontakty z politykami polskimi w Londynie
wyja ni y wiele w tpliwo ci, u ci li y fakty, pozwoli y wyci gn
z nich
obiektywne wnioski przez rz d RP na uchod ctwie i gremium kierownicze
harcerstwa poza krajem. W NK ZHP rozgorza a dyskusja o sytuacji harcerstwa w
Polsce, o jego rozbiciu na kilka ugrupowa , która w konsekwencji doprowadzi a
do jednolitego stanowiska. Jak wspomina H. Kapiszewski, jeszcze przed
powstaniem warszawskim przygotowano obszerne pismo do Szarych Szeregów,
ale nie by pewny, czy ono zosta o wys ane17. Po drugim pobycie Celta w
Londynie przygotowywano si do utrzymania z nim regularnych kontaktów, ale
wszystko zmieni y wydarzenia w okupowanej Warszawie po 1 sierpnia 1944 r.18.
W wyniku kilkumiesi cznej dyskusji, pocz wszy od maja 1944 r., KN
ZHP na czas wojny w Londynie uchwali w dniu 5 listopada 1944 r. deklaracj
w sprawie jedno ci harcerstwa19. By a to w ciwie opinia, jak wypracowano po
zapoznaniu si z pismami Naczelnictwa Szarych Szeregów, Naczelnictwa
Hufców Polskich oraz po wys uchaniu szczegó owej relacji phm. Celta, zw aszcza na temat rozmów o po czeniu, prowadzonych w 1944 r. pod okupacj przez
dzia aczy obu harcerskich ugrupowa . Inna forma wyra enia swego stanowiska,
ni opinia, przez KN ZHP nie by a przez jego cz onków brana pod uwag , gdy
nie by on w adz zwierzchni nad harcerstwem w kraju. Na wst pie autorzy
opinii stwierdzili, i ZHP obejmuje wszystkie o rodki harcerskie w kraju i na
obczy nie, nawet je li niektóre z nich ze wzgl du na warunki spowodowane
wojn , dzia y samodzielnie. Podstaw prawn i organizacyjn ZHP winien by
wy cznie statut z 1936 r. Do czasu zwo ania kolejnego Zjazdu Walnego, za
naczelne w adze KN ZHP w Londynie uwa
te wybrane na Zje dzie Walnym
w maju 1939 r., dzia aj ce nadal w Polsce pod okupacj . Instytucja kieruj ca
harcerstwem poza krajem jest ich reprezentantem na okres wojny, swoj misj
spe nia na podstawie woli instruktorów przebywaj cych na uchod stwie,
upowa nienia przewodnicz cego ZHP dr. M. Gra skiego oraz akceptacji
wyra onej korespondencyjnie przez Naczelnictwo Szarych Szeregów. Autorzy
opinii, w ko cówce przes ania wypowiedzieli si za po czeniem ugrupowa
harcerskich w kraju, a je liby rozmowy unifikacyjne zako czy yby si fiaskiem,
to byli zdania, aby t kwesti rozstrzygn w przysz ci Zjazd Walny ca ego
zwi zku20.
Jak wspomina H. Kapiszewski, po upadku powstania warszawskiego,
wysi ek KN ZHP w Londynie zmierzaj cy do nawi zania kontaktów z organizacj macierzyst w kraju nie przyniós efektu. Przez d szy czas nie otrzymywano adnej wiadomo ci, czy „harcerstwo pozosta o w wyzwolonym spod hitleryzmu kraju. Dopiero gdzie w miesi cach pó nej jesieni 1944 r., czy mo e nawet
17
18
19
20

ASOD, Materia y biograficzne…, op. cit., s. 12.
Tam e, s. 18.
ASOD, Materia y Jana Rossmana, teczka nr 1, dokument nr 2 (mps).
Szare Szeregi. Zwi zek Harcerstwa Polskiego…, op. cit., s. 252 – 253.

311

w pocz tkach roku 1945, pokaza mi Kazimierz Sabbat odpis wiadomo ci, któr
otrzyma z nas uchu radiowego Ministerstwa Spraw Wewn trznych – o powo aniu w adz harcerskich w Lublinie. Podane by o nazwisko Naczelnika, którego
nikt nie zna ”21.

21
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Roman Nir
HARCERSTWO POLSKIE NA OBCZY NIE W LATACH 1967–1970
W WIETLE SPRAWOZDANIA HARCMISTRZA RYSZARDA
KACZOROWSKIEGO
Omówiona w artykule dzia alno ZHP poza granicami Kraju (ZHP
pgK) obejmuje lata pierwszej kadencji przewodnicz cego ZHP hm. Ryszarda
Kaczorowskiego (1967–1970). Materia em ród owym jest sprawozdanie
one przez niego na zebraniu Naczelnej Rady Harcerskiej w Londynie w dniu
28 sierpnia 1970 r., przechowywane w archiwum ZHP pgK w Londynie
i w archiwum prywatnym ks. Rafa a Gogoli skiego-Elston (w posiadaniu
autora).
Przysz y prezydent RP rezyduj cy na uchod stwie Ryszard Kaczorowski
(ur. 26 listopada 1919, zm.10 kwietnia 2010), od lat m odzie czych nale
do
harcerstwa. W sierpniu 1939 r. by zast pc komendanta Pogotowia Harcerskiego w Bia ymstoku. W pa dzierniku 1939 r. zosta mianowany zast pc hufcowego tajnego hufca harcerskiego, w czonego do Szarych Szeregów. W styczniu
1940 r. zosta hufcowym i zast pc komendanta chor gwi oraz cznikiem
z komendantem Zwi zku Walki Zbrojnej. W czerwcu 1940 r. obj funkcj
komendanta Chor gwi Szarych Szeregów w Bia ymstoku. W lipcu 1940 r. zosta
aresztowany przez NKWD i 1 lutego 1941 r. skazany na kar mierci, zamienio10 maja 1941 r. na dziesi lat karnego obozu na Ko ymie.
Zwolniony z obozu w pa dzierniku 1941r., po pi ciomiesi cznej w drówce, w marcu 1942 r., wst pi do Armii Polskiej w ZSSR organizowanej
przez gen. W adys awa Andersa. Jako
nierz 2 Korpusu Polskiego odby
kampani w osk . By cz onkiem wojskowych kr gów starszoharcerskich.
W dniu 22 grudnia 1943 r. uzyska stopie podharcmistrza, a harcmistrzem zosta
1 marca 1945 r. mianowany przez w adze w ZHP na Wschodzie. Od roku 1948
by cz onkiem G ównej Kwatery Harcerzy w Londynie. W latach 1955–1967
pe ni funkcj naczelnika Harcerzy. W latach 1967–1988 piastowa godno
przewodnicz cego ZHP. By komendantem wiatowych Zlotów Harcerstwa
w 1969 r. na Monte Cassino i w 1982 r. w miejscowo ci Comblain-la-Tour

w Belgii. Prezydent Lech Kaczy ski w 2008 r. uhonorowa Ryszarda Kaczorowskiego tytu em „Harcmistrza Rzeczypospolitej”1.
Ogólna charakterystyka ZHP pgK
W pracowitej kadencji Naczelnictwa ZHP pgK w latach 1967–1970 miay miejsce donios e wydarzenia: I wiatowy Zlot Harcerstwa na Monte Cassino
w 1969 r., mier wiceprzewodnicz cego ZHP hm. Jana Prokopa 1967 r., mier
12 maja 1970 r. gen. broni W adys awa Andersa, opiekuna i serdecznego
przyjaciela ruchu harcerskiego na obczy nie.
Okres sprawozdawczy to okres buntów m odzie y na ca ym wiecie.
odzie harcerska w zbiorowo ciach polonijnych w ró nych krajach podlega a
wp ywom i nastrojom rodowiska, szko y i miejsca zamieszkania. Organizacja
Narodów Zjednoczonych proklamowa a rok 1970 „Mi dzynarodowym rokiem
wychowywania m odzie y”. Wychowawcy harcerscy doskonale wiedz , e
odzie z natury swej jest niecierpliwa i czasem niesforna. Mo na za Platonem
przytoczy znamienne s owa „ojcowie przyzwyczajaj dzieci do robienia tego co
chc i jak chc , je li synowie nie b
obawiali si rodziców i lekcewa yli ich
napomnienia… Je li nauczyciele w obawie przed swoimi uczniami b
im
schlebia , zamiast tward r
prowadzi s uszn drog , to w wyniku takiego
post powania m odzi ludzie b
gardzi prawem, nie uznaj adnego autorytetu, wtedy w ca ej krasie m odo ci rozwinie si tyrania”. W tych trudnych
warunkach polskie harcerstwo na obczy nie prowadzi o dzia alno wychowawcz w wielu krajach wolnego wiata.
ZHP pgK nie jest i nie mo e by organizacj masow . Wymogi etyczne,
a ponadto konieczno pewnego zami owania do harcerskiego stylu ycia,
niejako
nierskiego sprawiaj , e nie wszyscy mog czu si dobrze w ruchu
harcerskim. Natomiast samo istnienie ruchu harcerskiego dzia a o ywczo na inne
organizacje grupuj ce m odzie . Wci ganie ca ej m odzie y, która ma inne
zainteresowania, spowodowa mo e zamieszanie i os abienie ruchu harcerskiego.
1

Sprawozdanie Przewodnicz cego ZHP pgK hm. Ryszarda Kaczorowskiego wyg oszone na
zebraniu Naczelnej Rady Harcerskiej w Londynie 28 sierpnia 1970 r. Archiwum ZHP
w Londynie, dalej cytuj AZHP; Teczki Harcerstwo ZHP, Archiwum ks. hm. Rafa a
Gogoli skiego-Elston, Londyn, w posiadaniu autora, dalej cytuj ARGE; Gogoli ski-Elston
Rafa (1902–1982) ks. pra ., pu kownik pilot, kapelan w Armii „Prusy” we wrze niu 1939 r.,
kapelan w Polskich Si ach Powietrznych we Francji i Wielkiej Brytanii, duszpasterz polonijny
w Wielkiej Brytanii. Od 4 marca 1951 r. by Naczelnym Kapelanem Zwi zku Harcerstwa
Polskiego poza granicami Kraju, funkcj t pe ni do swojej mierci. W tym czasie by równie
cz onkiem Naczelnictwa ZHP. Przewodnicz cy ZHP hm. Zygmunt Szadkowski mianowa go
w 1955 r. podharcmistrzem, a w 1956 r. harcmistrzem. Pozostawi ogromne archiwum, w którym
jest kilka teczek po wi conych ZHP.; Ryszard Kaczorowski, w: J. L. Englert, J. Witting,
W harcerskiej s bie ZHP na Obczy nie 1946–1996, Londyn s. 335; A.C. Dobro ski, Ostatni
Prezydent II Rzeczypospolitej Ryszard Kaczorowski. Osiem wieczorów z Prezydentem, Bia ystok
1999, ss. 90, ilustr.
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Dlatego zadaniem harcerstwa jest wychowanie ludzi dzielnych i zdolnych do
po wi ce . I w tym zakresie ZHP prowadzi o prac wychowawcz , realizowan
przez osoby urodzone po wojnie w wi kszo ci poza Polsk . Trzeba by o prze ama trudno ci wynikaj ce z braku roczników instruktorskich wychowanych
w wolnej Polsce. Cz
instruktorek i instruktorów harcerskich, mimo zaawansowanego wieku, musia a pozosta w tak zwanej linii, eby w odpowiednim
czasie przekaza pokoleniom najm odszym odpowiedzialno za losy ZHP2.
I wiatowy Zlot ZHP pgK na Monte Cassino
Niew tpliwie najwi kszym wydarzeniem w okresie sprawozdawczym
by I wiatowy Zlot ZHP pgK na Monte Cassino z okazji 25.lecia zwyci skiej
bitwy
nierzy 2. Korpusu Polskiego, który odby si w dniach 5 do 21 sierpnia
1969 r. na polach w pobli u miasta Cassino.
Mia on na celu: 1. Uczczenie pami ci tych, którzy na wszystkich frontach wiata oddali ycie swoje za wolno Polski. Na miejsce zlotu wybrane
zosta o Monte Cassino, gdzie w czasie Zlotu odbywa y si uroczysto ci zwi zane
z 25. leciem zwyci skiej bitwy o wzgórze i klasztor. 2. Z enie ho du w imieniu
odzie y polskiej ojcu w. Paw owi VI na specjalnej audiencji w Castel
Gandolfo.
Dnia 13 sierpnia 1969 r. m odzie polska, w liczbie 1200 harcerek i harcerzy z
a ho d ojcu w. „Ojciec w. askawie przyj do wiadomo ci, e
polscy harcerze i harcerki zebrani na Zlocie Monte Cassino ponowili zapewnienia swego dla Niego oddania. Odwzajemniaj c si za czu pami Ojciec
w. wraz z yczeniami wszelakiego dobra, przes
z g bi serca wszystkim
harcerkom i harcerzom, ich Naczelnictwu, Kapelanom i rodzinom B ogos awie stwo Apostolskie”. Na Zlot nades obszerny list Stefan Kardyna Wyszy ski,
Prymas Polski. Przypomnia w nim o swoich wi zach z harcerstwem i prze ladowaniach jakich dozna od okupanta za krzy harcerski. W czasie pobytu
w Rzymie, w grudniu 1969 r., Naczelny Kapelan ZHP pgK ks. hm. mjr Rafa
2

AZHP, s. 1–2.; ARGE, s.1–10.; Gen. W adys aw Anders 11 sierpie 1892 – 15 maj 1970. „Na
Tropie”, R.23:1970, nr 6, s. 2–3.; E. Gierat, Konkretny kszta t wymarzonego Harcerstwa o naszej
Organizacji, „W ze ek”, R.7:1967, nr 26, s. 2–5.; P. J. Nowak, Wychowanie narodowe
w dru ynie, „Ognisko Harcerskie”,R.3:1967, nr 2, s. 8–9.; R. Sta kowski, Symbol i tre –lilijki
harcerskie, „Ognisko Harcerskie”, R.3:1967, nr 2, s. 10–12.; Z teczki wydzia u kszta cenia,
„W ze ek”, R.8:1968, nr 33, s. 7–8.; H. Kudlikowska,
odzie wspó czesna, „W ze ek”,
R.8:1968, nr 37, s. 4–5.; E. Stulig owa, Warto ci pracy systemem zast powym, „W ze ek”,
R.9:1969, nr 40, s. 8–9.; My chcemy
inaczej Harcerz jest po yteczny i niesie pomoc bli nim,
„Ognisko Harcerskie”, R.5:1969, nr 4, s. 23–30.; F. Bednarski ks., O harcerskie powo ania
kap skie, „Ognisko Harcerskie”, R.6:1970, nr 3, s. 9–11.; Praca spo eczna w harcerstwie,
„W ze ek”, R.10:1970, nr 45 s. 5–6.; J.T. Kasprzyk, Rozwa ania o egoizmie, „Ognisko
Harcerskie”, R.6:197, nr 3, s. 22–24.; K. Or owska hm., Czy harcerstwo jest organizacj
wychowawcz , „Ognisko Harcerskie” R.5:1969, nr 3, s. 35–41.
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Gogoli ski-Elston wr czy Ksi dzu Prymasowi krzy harcerski oraz list mianowania harcmistrzem. W czasie audiencji Naczelny Kapelan zapozna prymasa
Polski z dzia alno ci ZHP w wolnym wiecie oraz przekaza list od Naczelnictwa ZHP.
Na r ce Przewodnicz cego ZHP hm. Ryszarda Kaczorowskiego, Stefan
Kardyna Wyszy ski przes list datowany 12 grudnia 1969 r., w którym pisa :
„Ucieszy em si przyznaniem mi Krzy a Harcerskiego. Raduj si Wasz
wierno ci idea om harcerstwa, którym i ja s
em przez d ugie lata. Nadziej
mego serca jest to, e patrzycie na Jasn Gór Zwyci stwa, gdzie dot d w ada
Królowa Polski, broniona w ziemi ojczystej duchem O. Kordeckiego i Konfederatów Barskich. Dzi od polskiej m odzie y harcerskiej Bóg wymaga bardzo
wiele, by umia a krzepi idea y harcerskie mocami ofiarnymi Krzy a Chrystusa,
który przyszed do nas dlatego, e Bóg–Mi
tak umi owa wiat… Waszym
idea om i ambicjom harcerskim b ogos awi /…/”3.
Punktem kulminacyjnym Zlotu by y uroczysto ci w dniu 15 sierpnia
1969 r. na cmentarzu polskim na Monte Cassino. W uroczystej mszy
w. koncelebrowanej przez delegata Prymasa Polski ks. bp. W adys awa Rubina,
ks. bp. Szczepana Weso ego, ksi y kapelanów ZHP, rektorów Polskich Misji
Katolickich, duchowie stwa, genera ów Polskich Si Zbrojnych na Zachodzie na
czele z genera em broni W adys awem Andersem, by ymi
nierzami ró nych
formacji wzi li udzia wszyscy harcerze. Genera Anders zwracaj c si do
Przewodnicz cego ZHP hm. Ryszarda Kaczorowskiego powierzy harcerstwu
opiek nad sztandarami bojowymi Polskich Si Zbrojnych i przekazanie m odemu pokoleniu tradycji walk
nierza polskiego o wolno ojczyzny w 25. lecie
bitwy o Monte Cassino. Nast pnie wmurowano pami tkow p yt z napisem: TU
NA MONTE CASSINO W 25 ROCZNIC BITWY M ODZIE POLSKA
PRZEJ A SZTANDARY WALCZ CEGO O WOLNO
NARODU.
Program Zlotu opracowany przez Komend G ówn ZHP pgK zosta
ca kowicie zrealizowany. Zlot by manifestacj polsko ci i potwierdzeniem zasad
ideowych harcerstwa. Codziennie w obozach odprawiane by y msze w. przez
kapelanów harcerskich, ks. dr F. Bednarskiego, ks. T. Rostworowskiego,
ks. C. Pisiaka, ks. dr Z. Peszkowskiego. Ksi a biskupi W. Rubin i S. Weso y
odprawiali msze w. dla ca ego zgrupowania i wyg aszali kazania.
W zwi zku ze Zlotem wydrukowano kolorowy plakat z napisem:„15 sierpnia 1969. Zjazd
nierzy 2.go Korpusu. Zlot Harcerstwa Polskiego na Monte Cassino. Przekazanie m odemu pokoleniu tradycji walk
nierza
polskiego o wolno Ojczyzny w XXV. lecie bitwy o Monte Cassino”. Czasopisma harcerskie „Ognisko”, „W ze ek”, „Na Tropie”, wyda y specjalne numery
zlotowe z kolorow ok adk . Ukaza o si pi numerów „Wici Zlotowych”.
3

AZHP, s. 2–3.; ARGE, s. 15–20.; Ojciec w. Pawe VI–Harcerstwu, „Ognisko Harcerskie”,
R.5:1969, nr 4, s. 3.
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Wys ano do prasy polonijnej artyku y o Zlocie. Harcerki wyda y widokówki
z rysunkiem czerwonego maku. Ka dy uczestnik Zlotu otrzyma „Dzienniczek
zlotowy” opracowany przez hm. Ignacego P onk , zawieraj cy materia y
potrzebne do uzyskania sprawno ci „Czerwonego Maku” i „Polski Walcz cej”.
Hm. I. Parys-Lewicka przygotowa a film „Zlot Monte Cassino”. W czasie Zlotu
dzia a harcerska poczta polowa pod kierownictwem dh. Jacka Chudego. Listy
wysy ane 15 sierpnia 1969 r. by y stemplowane specjalnym kasownikiem poczty
oskiej.
Uczestnikami Zlotu by y delegacje harcerstwa polonijnego z nast puj cych krajów: Argentyny, Australii, Francji, Holandii, Kanady, Niemiec, Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Czechos owacji. Harcerek by o 580, harcerzy
544, starszego harcerstwa 39.
cznie impreza ta zgromadzi a 1163 uczestników4.
Zlot Harcerek
Komendantk Zlotu Harcerek by a hm. El bieta Andrzejewska. Program
Zlotu polega na uczczeniu bohaterstwa
nierza polskiego przez udzia m odzie y harcerskiej w uroczysto ciach zwi zanych z obchodami 25. lecia bitwy
pod Monte Cassino. Cele wychowawcze Zlotu polega y na zwiedzaniu przez
odzie pól bitewnych, cmentarza, klasztoru. My
przewodni by o has o:
„DROGI POLAKÓW DO WOLNO CI”. Przez prace i przygotowania przedzlotowe harcerki przyczyni y si do zrealizowania za onego programu. Zako czenie nast pi o w formie gry. Przygotowanie do niej pog bi o ich wiadomo ci
z historii Polski dawnej i najnowszej. Sprawno „Czerwonego Maku” w formie
biegu po stokach góry Monte Cassino, da o uczestnikom ogromn satysfakcj .
Program udzia u harcerek w uroczysto ciach, defiladach, nabo stwach,
ogniskach i wyst pieniach ca ci zjazdu
nierzy 2 Korpusu i wiatowego
Zlotu Harcerstwa zosta wykonany. Jedynie opó nienie autobusów uniemo liwio udzia cz ci harcerek w uroczysto ci z enia wie ca pod pomnikiem
Nieznanego
nierza w Rzymie. W asny program zlotu harcerek polega przede
4

AZHP s. 1–14, wiatowy Zlot Harcerzy na Monte Cassino.; hm. R. Kaczorowski, Z ziemi
oskiej do Polski. Gaw da Komendanta wiatowego Zlotu Harcerstwa na Monte Cassino,
„Ognisko Harcerskie, R.5:1969, nr 3, s. 3–5; B. Duch gen., Monte Cassino, „Ognisko
Harcerskie, R.5:1969, nr 3, s. 14–17; Z. Szadkowski hm., Skauci naprzód, „Ognisko Harcerskie”
R.5:1969, nr 3, s. 32–24; Bitwa o Monte Cassino, „Na Tropie”, R.22:1969, nr 1, s. 25;
J. Bielatowicz, Polacy walcz c pod Monte Cassino, „Na Tropie”, R.221969, nr 2, s. 8–13;
M. Ko odziejski, Wspomnienia ze Zlotu, „Ognisko Harcerskie” R.5:1969, nr 4 s. 13–16;
wiatowy Zlot Harcerstwa na Monte Cassino 1944–1969, „Na Tropie” R.22;1969, nr 9–10, ca y
numer po wi cony zlotowi, s. 1–28; Poczta harcerska na Monte Cassino, „Na Tropie”
R.22:1969, nr12, s. 16; M. Wariwoda, Na cmentarzach – Monte Cassino, „Na Tropie”,
R.23:1970, nr 1, s. 14–16; J. Zakrzewska, Przyrzeczenie na cmentarzu Monte Cassino, „Na
Tropie”, R.23:1970, nr 3, s. 14–15.
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wszystkim na zgodnym wspó yciu obozowym du ej liczby uczestniczek, które
przyjecha y z Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Argentyny i Australii.
Organizowa y w asne imprezy i ogniska oraz konkursy mi dzy zast pami, czy
te dru ynami wydzielonymi z Chor gwi. Harcerki urz dzi y wystaw ukazuj
przygotowanie do zlotu jak i ciekawostki z poszczególnych krajów, z których
przyjecha y. Odbywa y si konkursy poszczególnych zespo ów, konkursy
piewu, recytacji, ta ców. Jedna godzina wieczorna by a przeznaczona na
spotkania towarzyskie i zawierania znajomo ci. Wspó ycie pomi dzy harcerkami z ró nych krajów by o wa nym za eniem imprezy. Sam pomys czenia
obozu dla dziewcz t ze wszystkich terenów okaza si bardzo szcz liwy,
zaowocowa wytworzeniem si braterskiej atmosfery.
ba sanitarna prowadzona by a wzorowo przez trzy lekarki i jedn
piel gniark , a du y zapas leków otrzymanych od medycznej firmy sponsorskiej
ca kowicie bezp atnie umo liwia skuteczne leczenie. Mankamentem natomiast
by o usytuowanie obozów harcerek i harcerzy zbyt daleko od siebie, co utrudniao cz ste kontakty. Jednak wspólne wyst pienia na zewn trz, defilady, uroczystoci na cmentarzu wojskowym, wycieczki nad morze, wspólne ogniska, popo udnia sp dzane razem by y satysfakcjonuj ce dla uczestników. M odzie , która
zwykle wraca po obozach zm czona, wróci a ze Zlotu harcerek zadowolona
i pe na wra
po doznanych prze yciach5.
Zlot Harcerzy
Przygotowania do Zlotu Harcerzy by y potraktowane bardzo powa nie
przez wszystkie Chor gwie i Hufce. Ca y sprz t obozowy, a zw aszcza namioty
i urz dzenia kuchenne zosta y dostarczone przez Chor giew z Wielkiej Brytanii.
Urz dzenie obozów przeprowadzono wzorowo. Dobrze urz dzono kuchnie.
Oryginalne bramy wiod y do poszczególnych hufców zlotowych. Dobrze
ustawiono namioty z wykorzystaniem cienia, a tak e pobliskiej rzeki przez
niektóre obozy jako „lodówki” ywno ciowej. Wszystko to by o mo liwe do
przeprowadzenia ze wzgl du na wk ad pracy instruktorów, posiadaj cych
szerok wiedz harcersk i przygotowanych do obozowania. By a to okazja do
wykazania pe nej znajomo ci techniki harcerskiej. Wyrobienie harcerskie na ogó
by o na bardzo wysokim poziomie u druchów z wszystkich Chor gwi. Z ma ymi
wyj tkami wszyscy uczestnicy Zlotu pos ugiwali si j zykiem polskim ca kiem
poprawnie. Wielka gra Harcowników i W drowników „Bojowym szlakiem
5

AZHP, s. 3–5; E. Andrzejewska hm., Nasz zlot. Gaw da Komendantki Zlotu Harcerek, „Ognisko
Harcerskie” R.5:1969, nr 3, s. 6–8; Druhna Komendantka Harcerek E. Andrzejewska o Zlocie na
Monte Cassino, „W ze ek” R.9:1969, nr 41, s. 2–3; Zlot Harcerek pod Monte Cassino,
„W ze ek”, R.8:1968, nr 37, s. 1–2.; I. Paluchowa, Drogi Polaków do Wolno ci, „W ze ek”,
R.9:1969, nr 43, s. 9; Kr g instruktorek T cza na Zlocie pod Monte Cassino, „W ze ek”
R.9:1969, nr 43, s. 10–13.
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poszczególnych dywizji” by a udanym wiczeniem. Zm czeni po doj ciu do celu
na szczyt 303, doznali prze ycia, którego z pewno ci szybko nie zapomn .
Ca odzienna wycieczka do Neapolu i Pompei oraz audiencja u Ojca w. w Castel
Gandolfo dostarczy y niezapomnianych wra 6.
Zlot Starszego Harcerstwa
Program Zlotu Starszego Harcerstwa mia na celu: 1. Zach cenie uczestników do dalszej pracy nad sob , do s by Bogu i Polsce; 2. Wzmocni wi zy
i przyja
uczestników przez wspólne prze ycia, które kszta tuj duchowo
harcerzy polskich, wiadomych swych obowi zków narodowych na obczy nie;
3. Wykorzystanie miejscowych pami tek, pomników itp., dla pog bienia wiedzy
historycznej i kulturalnej, (np. zwiedzanie takich miejsc jak ruina pa acu
w. Tomasza w Aquino, ruiny Tiwolii, Pompei, zwiedzenie polskich cmentarzy
wojskowych we W oszech, zwiedzenie opery w Termach Caracalli, zwiedzanie
pami tek polskich w Rzymie i w okolicy); 4. Starsze Harcerstwo otrzyma o
specjalne zadanie od Komendanta wiatowego Zlotu hm. Kaczorowskiego, by
przewodzi w Rzymie wszystkim harcerzom i harcerkom na Zlocie w dniach od
18 do 20 sierpnia.
Starsze Harcerstwo wykona o dodatkowo wiele innych prac nie przewidzianych wcze niej, takich jak: 1. W przeddzie audiencji u ojca w. za atwi o
miejsca dla wszystkich harcerzy w Castel Gandolfo; 2. Oprowadzi o po cmentarzu Monte Cassino wszystkich go ci, a przede wszystkim genera ów Armii
oskiej; 3. Przygotowa o transport ekwipunku ró nych osób, go ci honorowych, duchowie stwa oraz instruktorów harcerskich z Rzymu na Monte Cassino;
4. Podczas centralnej uroczysto ci w dniu 15 sierpnia obóz Starszych Harcerek
od rana pomaga w przygotowaniu podium, o tarza, sprz tu liturgicznego na
cmentarzu, a w czasie uroczysto ci harcerki pe ni y wart z pochodniami na
placu cmentarnym; 5. Kilkuosobowa delegacja z
a przyrzeczenie harcerskie
na cmentarzu na Monte Cassino.
Obóz Starszego Harcerstwa sk ada si z by ych harcerzy i harcerek, którzy odeszli z dru yn harcerskich kilkana cie lat temu. Uczestnicy obozu bardzo
szybko zintegrowali si i wytworzyli sprawnie dzia aj
jednostk . Przewa nie
mi dzy sob mówili po polsku. Postawa uczestników, tak w pracy jak
i w zaj ciach rozrywkowych by a dzielna i raczej buduj ca. Mimo bardzo
intensywnego i bogatego programu, uczestnicy okazali du o entuzjazmu
w pokonywaniu przeszkód fizycznych, jak np. wej cie pieszo na Wezuwiusz,
marsz szlakiem
nierza polskiego pod Monte Cassino. Ze szczególnym
sentymentem harcerstwo wspomina o posta jezuity T. Rostworowskiego, który
6

AZHP s. 6–7; L. Kliszewicz,
nierz Polski na Zachodzie. Gaw da Komendanta Zlotu
Harcerzy, „Ognisko Harcerskie” R.5:1969, nr 3, s. 9–13.
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nie tylko zaimponowa uczestnikom swoj ogromn znajomo ci historii Rzymu,
lecz tak e w rozmowach zdoby du o szacunku i sympatii nawet tej m odzie y,
która z uwagi na okres wieku „buntu”, mia a na ogó sceptyczne podej cie do
spraw religijnych i osób duchownych.
Zlot by wydarzeniem o wiatowym zasi gu. Jego powodzenie zawdzi cza nale y wielkiemu wysi kowi organizacyjnemu jak i poparciu spo ecze stwa
polskiego w wolnym wiecie. Ci, którzy brali w nim udzia wynie li niezapomniane prze ycia, poczucie wi zi braterskiej harcerstwa i do wiadczenia
obozowe. Zlot ten przyczyni si do wzmocnienia cech polskich i harcerskich
oraz ch ci g bszego zrozumienia i poznania spraw polskich i pokole ojców7.
Sprawy krajowe
Masowa organizacja kierowana przez parti komunistyczn , u ywaj ca
nazwy ZHP gromadzi a w swych szeregach oko o dwa miliony m odzie y
prowadzonej przez 70 tys. instruktorów, z których wi kszo by a op acana.
O masowo ci tej organizacji wiadczy mi dzy innymi udzia w akcji letniej 200
tys. m odzie y w 1969 r. W ród m odzie y polskiej yje ci gle pami prawdziwego ruchu harcerskiego i pomimo usi owa partii, nie uda o si jej ca kowicie
wyrugowa wp ywu rodziny i Ko cio a, przez które to czynniki przenika do niej
prawda o Polsce i jej dziejach.
Zlot na Monte Cassino odbi si w ród m odzie y w Polsce szerokim
echem. Informacje o dzia alno ci ZHP pgK s dla niej bod cem do wytrwania
w wierno ci prawdziwemu Przyrzeczeniu i Prawu Harcerskiemu. ZHP pgK
w swych programach musi ci gle podkre la , e dzia a w imieniu spo ecze stwa
w kraju i wykonuje poza nim s
, której harcerki i harcerze nie mog wykonywa w Polsce. Re im propaguje zafa szowane publikacje dotycz ce ycia
Polaków na emigracji. Jedne, przeznaczone dla upowszechnienia w ród emigracji, przekonuj o wolno ci religijnej w Polsce, o dobrodziejstwach z jakich
korzysta m odzie , z równoczesnym zach caniem m odzie y emigracyjnej by jak
najcz ciej przyje
a do kraju. Z kolei te przeznaczone na kraj, przedstawiaj
emigracj jako ludzi, którzy odeszli od polsko ci, a do kraju przyje aj tylko
ze wzgl du na korzy ci materialne8.

7

8

AZHP, s. 8–12; Hm. T. Czerwinke, Zlot Starszego Harcerstwa; Zofia Rybicka, Starsze
Harcerstwo na Zlocie Monte Cassino, „Na Tropie” R.22:1969, nr 12, s. 3–11; J. Sporny,
Starszyzna Harcerska, „Ognisko Harcerskie”, R.6:1970, nr 3, s. 19–21.
AZHP, s. 4; ARGE, s. 1–10; I. P onka, Wiadomo ci o Polsce, „Na Tropie” R.23:1970, nr 12,
s. 12–16.
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Sprawy mi dzynarodowe
Zwi zek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju by jednym z za oycielskich organizacji wiatowego Zwi zku Skautowego. Z tego powodu nasze
roszczenia i dania przyznania nam uprawnie pe nego cz onkostwa w wiatowej Organizacji maj g bokie uzasadnienie. Fakt, e od 1947 r. ZHP nie
znajduje si w spisie cz onków tej organizacji nie mo e zmieni naszego stanowiska, a wr cz przeciwnie, wiadomo s uszno ci naszego dania musi by
stale podkre lana podczas wszystkich wyst pie na zewn trz.
W latach 1967–1970 stanowisko Naczelnictwa je li chodzi o uznanie
ZHP pgK przez Konferencj wiatowego Skautingu nie uleg o adnej zmianie.
„Nie jeste my organizacj uznan , ale na nasz temat chocia bez nas mówi si
bardzo cz sto. Prawdopodobnie dlatego, e jeste my mocn organizacj nie tylko
liczebnie, ale tak e sposobem naszej pracy i naszymi wynikami. Nasza praca nie
mo e by niezauwa ona”, stwierdzi w swym sprawozdaniu druh Przewodnicz cy Ryszard Kaczorowski.
wiatowy skauting pragnie w czy m odzie harcersk w swoje krajowe
organizacje skautowe, stawiaj c jako ultimatum zaprzestania u ywania j zyka
polskiego, mundurów polskich oraz prowadzenia ca ej pracy skautowej wed ug
programów obowi zuj cych w danym kraju i w ten sposób zlikwidowa istnienie
ZHP, na co pozwoli nie mo na. Naczelnictwo ZHP zawsze podkre la o braterstwo z ruchem mi dzynarodowym i wol prowadzenia pracy jako organizacji
niezale nej. Mimo istniej cych ró nic ze skautingiem wiatowym, nie mamy
tpliwo ci co do s uszno ci zasady mi dzynarodowego braterstwa skautowego,
cej jedn z podstaw skautingu Baden Pawella.
Mimo tych trudno ci nale y odnotowa pewne osi gni cia w zakresie
wymiany mi dzynarodowej. W czerwcu 1968 r. na zaproszenie Mi dzynarodowego Klubu Skautowego, ZHP pgK zorganizowa wieczór harcerski w domu
Baden Pawella w Londynie. G ówna Kwatera Skautek Wspólnoty Brytyjskiej
oficjalnym listem z dnia 1 marca 1968 r. uzna a „Polskie skautki na Obczy nie”
pod nazw „Polish Guides In Exile”.
Od tego zdarzenia Komisarka Zagraniczna ZHP bra a udzia we wszystkich zebraniach Naczelnej Rady Skautek Wspólnoty. Dru yna harcerek regularnie bierze udzia z polsk flag w dorocznej paradzie skautek katolickich
w Londynie. Regularnie uczestniczy w dorocznym wieczorze mi dzynarodowym
hufca skautek angielskich w Hounslow z polsk flag . Delegacja skautek
angielskich w liczbie siedmiu dziewcz t wzi a udzia w wiatowym Zlocie pod
Monte Cassino w 1969 r. W 1967 r. zosta nawi zany kontakt z organizacj
skautek katolickich we W oszech. Na wiatowy zlot ZHP pgK otrzyma o szereg
listów gratulacyjnych od organizacji skautowych z trzydziestu krajów.
W sierpniu 1969 r., dru yna polskich harcerek z Wielkiej Brytanii obozowa a
w Portugalii z katolickimi skautkami portugalskimi z Lizbony i nawi za a
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przyja
z t organizacj . Komisarz Zagraniczny skautingu portugalskiego
Victor de Lima e Santos wraz z Komisarzem Zagranicznym ZHP pgK opracowali memorandum w sprawie uznania ZHP, które zosta o rozes ane do szeregu
organizacji cz onkowskich bior cych udzia w 21 Konferencji wiatowej
Skautingu w Seattle (USA) w 1967 r.
Komendant Zagraniczny ZHP przes Komendantowi Chor gwi w Kanadzie wskazówki i materia y potrzebne do rozmowy ze Skautem Naczelnym
Skautów kanadyjskich, które odby y si 9 kwietnia 1970 r. W dniu 1 maja
1968 r. zosta o przeniesione wiatowe Biuro Skautowe z Ottawy do Genewy,
a Sekretarzem Generalnym zosta mianowany dr Laszlo Nagy. Przewodnicz cy
ZHP hm. Ryszard Kaczorowski w dniu 3 sierpnia 1970 r. odby d ug rozmow
z dr. Laszlo Nagy przedstawiaj c na pi mie organizacyjne postulaty.
Sekretarz Generalny ustosunkowa si przychylnie do postulatów hm.
Kaczorowskiego, obieca utrzymywa sta y z nim kontakt oraz przedstawi
postulaty na Konferencji wiatowej Skautingu z daniem przywrócenia przez
ni uznania ZHP pgK. Obieca równie powo specjaln komisj , która zaj a
by si problemem skautów ró nych narodowo ci na uchod stwie i próbowa a
znale jego praktyczne rozwi zanie. W tych warunkach niezmienno i ci
dzia alno ci mi dzynarodowej Naczelnictwa ZHP pgK jest zrozumia a i konieczna9.
Sprawy wydawnicze
W okresie sprawozdawczym nie wydano adnej ksi ki harcerskiej
o charakterze ideowym lub programowym. Jedyn pozycj stanowi piewnik,
p.t. Naprzód z Piosenk . Zbiorek pie ni polskich w atwym jednog osowym
uk adzie z tekstem. Opracowa go Sylwester Jezierski, a wyda Okr g ZHP Stany
Zjednoczone, Chicago 1969, ss. 160. Ks. kapelan Stanis aw Czapieski starannie
wyselekcjonowa i przygotowa negatywy tekstów. piewnik zawiera : hymny,
pie ni religijne, harcerskie pie ni obrz dowe, pie ni harcerskie, pie ni
nierskie, pie ni ludowe, pie ni artystyczne i narodowe, pie ni okoliczno ciowe
i ró ne. piewnik spe ni po yteczn rol dostarczaj c teksty i nuty, a równoczenie przypominaj c o wa nej roli jak pie harcerska spe nia w nauce j zyka
polskiego i harcerskiej metodzie wychowawczej
Ukazuj ce si czasopisma harcerskie mo na podzieli na dwie grupy:
wydawane przez Naczelnictwo ZHP pgK w Londynie i pisma okr gów. Naczel9

AZHP, s. 4–5; ARGE, s. 1–2; Sprawozdanie Komisarza Zagranicznego. Notes prepared for the
meeting with the Secretary General of the World Bureau, 3 August 1970. C. Paluch International
Commissioner. R. Kaczorowski, President of the Polish Boy Scouts and Girl Guides Association,
AZHP, s. 1–6; ARGE , Zwi zek Harcerstwa Polskiego, Naczelnictwo poza granicami Kraju,
s. 1–6; Z historii Mi dzynarodowego Biura Skautek na dzie my li braterskiej, „W ze ek”,
R.8:1968, nr 32, s. 3–4.
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nictwo wydawa o: „Wiadomo ci Urz dowe” z dodatkiem „Biuletyn Informacyjny,” które zamieszcza y rozkazy i instrukcje oraz informacje dla ca ej organizacji. „Ognisko Harcerskie” – kwartalnik, by kierowany do starszyzny harcerskiej,
po wi cone tematyce wychowawczej i problemom harcerskiej pracy. „Na
Tropie” – miesi cznik, pismo dla m odzie y z materia ami do wykorzystania
w pracy dru yny, jak równie stanowi pomoc w przygotowaniu prób na stopnie
i sprawno ci. Niezale nie od tego G ówna Kwatera Harcerek wydawa a biuletyn
wewn trzno-organizacyjny „W ze ek” przekszta cony z listu okólnego w pismo
kwartalne.
Druga grupa czasopism wydawana przez Zarz dy Okr gów ZHP pgK
po wi cona by a w zasadzie sprawom lokalnym, uzupe niona materia ami
szkoleniowymi oraz cz ci publicystyczn . Do czasopism zarejestrowanych
w Naczelnictwie ZHP, a wydawanych przez okr gi nale y: „M ody Las”
w Argentynie, „Czuwaj” w Australii, „Wici” w Kanadzie i „Spójnik Terenowy”
w Stanach Zjednoczonych.
Wszystkie czasopisma harcerskie spe nia y po yteczn rol informacyj, metodyczn , szkoleniow . Zawarto
czasopism ma nieocenion rol
w opracowywaniu historii ZHP poza granicami Kraju. Naczelnictwo zach ca o,
by równie dru yny utrzyma y zwyczaj wydawania jednodniówek dotycz cych
wa nych dla nich wydarze i dawa y przez to harcerkom i harcerzom mo liwo
pisania po polsku. U ywanie innego j zyka w pismach harcerskich nale y
uwa
za mijaj ce si z celem i sprzeczne z naszymi za eniami wychowawczymi.
Redaktorami pism Naczelnictwa ZHP byli: „Wiadomo ci Urz dowych”
– hm. W. Ruszkowski, „Ognisko Harcerskie” wychodzi o pod redakcj Przewodnicz cego ZHP – hm. Ryszarda Kaczorowskiego, redaktorem „Na Tropie”
by hm. Ignacy P onka10.
Problematyka organizacyjna
W okresie sprawozdawczym rozpocz to wst pne prace organizacji harcerstwa w Nowej Zelandii. Nieco os ab a praca harcerska w Belgii. W Niem10

AZHP, s. 5–6; „Na Tropie”, miesi cznik m odzie y harcerskiej. Wydaje Naczelnictwo ZHP poza
granicami Kraju. Redaktorem od 1953 r. by hm. Ignacy P onka. W latach 1967–1970 wydano 48
numerów; „Ognisko Harcerskie” Organ Starszyzny Harcerskiej, wydawany by jako kwartalnik
Naczelnictwa ZHP, redaktorem by hm. R. Kaczorowski W numerze 2. w 1967 r. Redaktor
zamie ci fragment ciekawego listu, z którego przebija si rozpaczliwe wo anie terenu o
zwrócenie uwagi na problemy wychowania harcerskiego w warunkach emigracyjnych, gdzie
odzie nasza urodzona ju na obczy nie ucz szcza do szkó obcych i j zyk polski ma s abo
opanowany; Dwumiesi cznik „W ze ek” wydawa a G ówna Kwatera Harcerek w Londynie.; H.
Smole ska, Sprawy wydawnicze, „W ze ek”, R.8:1968, nr 36, s. 8; Wydawnictwa kartkowe,
„W ze ek”, R.8:1968, nr 34, s. 6–7.; Wydzia Wydawniczy, „W ze ek”, nr 33, s. 12–14, nr 34, s.
5–7; T. Terpin, Kolporta pism harcerskich w Ameryce, „Na Tropie” R.23:1970, nr 9, s. 19.

323

czech po d ugiej przerwie powsta y nowe dru yny harcerskie. W ca ym ZHP
powsta y kr gi starszoharcerskie z one z wychowanków dru yn. Starsze
harcerstwo zaj o si m odzie studiuj
i pracuj . Dla tej bardzo potrzebnej
cz ci harcerskiego ruchu trzeba wykszta ci kierowników pracy spo ród tej
odzie y i w czy ich do pomocy organizacyjnej.
Du uwag w latach kolejnych nale o skupi na najm odszych, czyli
ruchu zuchowym. Nie mo na usta w ci ym kszta ceniu instruktorów zuchowych, których w ostatnich latach zacz o powa nie brakowa . Odbije si to
w najbli szych latach na sk adach organizacyjnych jednostek zuchowych
i ca ci Zwi zku.
Jednostki harcerskie w swej codziennej pracy spotyka y si z yczliwoci i pomoc spo ecze stwa polskiego na uchod stwie. Poza w asnymi Ko ami
Przyjació Harcerstwa, pomaga y komitety parafialne polskich parafii w ró nych
krajach, Ko a by ych
nierzy 2 Korpusu, Dywizji Pancernej, Armii Krajowej,
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Stowarzyszenie Lotników Polskich
i wielu innych formacji
nierskich. ZHP pgK utrzymywa cis y kontakt
z centralami niepodleg ciowymi organizacji spo ecznych. Z Polsk Macierz
Szkoln i innymi instytucjami kulturalnymi, spo ecznymi i wychowawczymi.
Wy ej wymienione organizacje pomagaj harcerstwu równie finansowo.
Prasa polska na Zachodzie wykazywa a du e zrozumienie dla dzia alnoci harcerskiej, udost pnia a swoje amy dla artyku ów i informacji o tre ci jej
dotycz cej. Drukowa a komunikaty zarówno Naczelnictwa ZHP jak i Okr gów.
Sekcja Polska Radia Wolna Europa w Monachium informowa a rodaków w kraju
o dzia alno ci harcerstwa na obczy nie i wa niejszych wydarzeniach w ruchu
skautowym ca ego wiata. Szczególnie w okresie Zlotu na Monte Cassino
nadawane by y reporta e i bezpo rednie transmisje. Zw aszcza w Stanach
Zjednoczonych szereg stacji radiowych nadawa o specjalne audycje po wi cone
harcerstwu.
Zwi zek Harcerstwa Polskiego jest niezale ny gospodarczo, nie otrzymywa adnych subwencji od obcych instytucji. Dzia alno prowadzi w oparciu
o fundusze: 1. Wygospodarowane z w asnego maj tku; 2. Z ofiarno ci publicznej; 3. Sk adek cz onków. Tak samo jak Naczelnictwo prowadz sw dzia alno
Zarz dy Okr gów11.
Naczelnictwo ZHP pgK
Na zebraniu Naczelnej Rady Harcerskiej odbytym 20 kwietnia 1967 r.
wybrane zosta o Naczelnictwo w sk adzie nast puj cym: Przewodnicz cy ZHP –
hm. Ryszard Kaczorowski; Wiceprzewodnicz cy – hm. El bieta Andrzejewska,
hm. Franciszek Konieczny, hm. Irena Mydlarzowa, hm. Jan Prokop; Naczelnik
11

AZHP, s. 6–7.
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Harcerzy hm. Jerzy Witting; Naczelniczka Harcerek hm. Halina ledziewska;
Kierownik Starszego Harcerstwa – hm. Zdzis aw Ko odziejski; Sekretarz
Generalny – hm. W odzimierz Ruszkowski; Skarbnik Generalny – hm. Marek
wi szkowski; Naczelny Kapelan – ks. pra . dr mjr. hm. Rafa Gogoli skiElston; Komisarz Zagraniczny – hm. Czes aw Paluch; Komisarka Zagraniczna –
hm. Irma Paluchowa; Cz onkowie – hm. Helena Gra ska, hm. Tadeusz
Gabry , hm. Edward Kudrewicz. W okresie sprawozdawczym odszed na
wieczn wart p. hm. Jan Prokop.
Naczelnictwo odby o 34 zebrania oraz szereg spotka dla opracowania
zagadnie organizacyjnych. Na posiedzeniu odbytym w dniu 10 pa dziernika
1968 r. Naczelnictwo powo o Harcersk Komisj Historyczn pod przewodnictwem hm. Stanis awa Jankowskiego, co okaza o si donios decyzj , która
zaowocowa a w nast pnych latach drukiem wielotomowej historii harcerstwa12.
Kierowniczk kancelarii Naczelnictwa ZHP by a druhna J. Majewska,
która poza typow prac kancelaryjn prowadzi a administracj pism harcerskich
wydawanych przez Naczelnictwo.
Dla ogólnej orientacji warto poda wykaz niektórych zebra Naczelnictwa ZHP. W 1967 r. przedmiotem zebra by y nast puj ce zagadnienia: sprawy
organizacyjne i programowe, omówienie spraw bud etowych, sprawy Zarz du
Okr gu w Wielkiej Brytanii, akcja letnia, sprawy wydawnicze, wst pne przygotowania do Zlotu na Monte Cassino, sprawa nowego Regulaminu Zarz du
Okr gu, sprawy mi dzynarodowe skautów.
Przedmiotem zebra w 1968 r. by y nast puj ce zagadnienia: sprawy
Zjazdu Okr gu w Wielkiej Brytanii, zatwierdzenie Regulaminu Zarz du Okr gu,
sprawy dotycz ce pierwszego Zjazdu Okr gu w Wielkiej Brytanii, wyprawa
harcerek do Portugalii, sprawy wydawnicze kwartalnika „Ognisko Harcerskie”,
Zlot na Monte Cassino, sprawa Zjazdu ZHP w Polsce, sprawy krajowe, zagraniczne, wydawnicze, gospodarcze, rocznice narodowe, zebranie redaktorów pism
harcerskich, sprawy Komisji Rewizyjnej ZHP.
W 1969 r. zajmowano si nast puj cymi sprawami: problemy ustalenia
zasad wyboru delegatów na Ogólny Zjazd ZHP w roku 1970, sprawy Okr gów
ZHP i Ogólnego Zjazdu ZHP, sprawozdanie finansowe Zlotu na Monte Cassino,
sprawy mi dzynarodowe, sprawy Okr gów ZHP, sprawy ogólne Zjazdu
i Okr gów ZHP.
W 1970 r. poruszono nast puj ce zagadnienia: informacja Naczelnego
Kapelana ks. hm. Rafa a Gogoli skiego-Elston o rozmowach z Prymasem Polski
12

W 1975 r. w ramach Harcerskich Zeszytów Historycznych ukaza y si nast puj ce publikacje:
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w Rzymie w sprawach ZHP, sprawy ZHP w Polsce, sprawy Okr gów ZHP,
Zlotu na Monte Cassino w 1969 r., Zjazdu ZHP w 1970 r. , zebranie Naczelnictwa i Zarz du Okr gu w Wielkiej Brytanii, prof. R. Wajda przedstawi sprawy
Polskiego O rodka Spo eczno-Kulturalnego w Londynie, sprawy gospodarcze,
sprawy G ównych Kwater, sprawy zwi zane z uroczysto ciami pogrzebowymi
gen. W. Andersa, sprawy ogólne, zagraniczne i Zjazdu ZHP, przyj cie sprawozda na Zjazd, wybrane sprawy bie ce, sprawozdanie Przewodnicz cego ZHP
hm. Ryszarda Kaczorowskiego, powo anie Komisji Weryfikacyjnej, referat
ks. Mirewicza na temat duszpasterstwa harcerskiego, sprawy zagraniczne,
fundusz im. gen. W. Andersa13.
Dzia alno

ZHP poza granicami Kraju

Dzia alno ZHP pgK w latach 1967–1970 by a realizowana przez okr gi
harcerskie w poszczególnych krajach. Dzia y one zgodnie z postanowieniami
i regulaminami okr gu, w adze wybierane na zjazdach by y zatwierdzane przez
Naczelnictwo ZHP w Londynie na podstawie protoko ów Zjazdów.
Zarz d Okr gu ZHP w Argentynie zosta zatwierdzony Rozkazem Naczelnictwa z dnia 11 grudnia 1969 r. Dzia w nast puj cym sk adzie: Przewodnicz cy ZO – hm. W adys aw Sempoli ski; Wiceprzewodnicz cy ZO – hm.
Jerzy Wojno; Sekretarz ZO – hm. El bieta Czarnobrywy; Zast pca Sekretarza –
hm. W odzimierz Zapart; Skarbnik Okr gowy – hm. Stanis aw Farkas; Okr gowy Kierownik St. Harcerstwa – hm. Witold Kukli ski; Kapelan Okr gowy – hm.
dr ks. Herkulan Wróbel; Cz onkowie Zarz du Okr gu – hm. Wanda Czarnobrywy, hm. Roman Czajkowski; Komendant Chor gwi Harcerzy – hm. Stanis aw
Smodlibowski; Komendantka Chor gwi Harcerek – hm. Zdzis awa Wojno.
Wznowiono wydawanie kwartalnika harcerskiego „M ody Las”, pod redakcj hm. Wac awa Blicharskiego. Sta a rubryka harcerska ukazywa a si
w „G osie Polskim”, wydawanym w Buenos Aires. Wiele artyku ów z ycia
harcerskiego ukazywa o si na amach prasy argenty skiej. Wspó praca z Polsk
Misj Katolick , duchowie stwem i polskimi organizacjami spo ecznymi by a
bardzo dobra. Du e odleg ci mi dzy o rodkami powodowa y wiele k opotów
i trudno ci w systematycznej pracy harcerskiej. Jednak stan organizacyjny
harcerek i harcerzy rozwija si pomy lnie.
Du ym poparciem i powodzeniem cieszy si Harcerski Klub Andynistyczny (HKA) „Tatry”, który powsta 15 wrze nia 1968 r. i pracowa pod
kierownictwem hm. Wac awa Blicharskiego. W krótkim okresie swego istnienia
HKA zosta przyj ty do Federacji Andynistycznych Klubów w Argentynie
(FASA), z któr stale wspó pracowa . W swojej dzia alno ci, HKA zorganizowa
dwie wyprawy wysokogórskie, podczas których zespó alpinistów zdoby dwa
13
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szczyty i nada im polskie historyczne nazwy. W dniu 14 stycznia 1970 r. hm.
Ryszard Czerniawski zdoby szczyt w Kordylierach o wysoko ci 5200 m., który
nazwa Monte Cassino i z
na szczycie ziemi z pobojowisk s awnej bitwy
oraz z grobów harcerskich z powstania warszawskiego. Drugi szczyt nazwano
„Bór-Komorowski”. Pasjonatami pi knego sportu wysokogórskiego stali si
dwaj czo owi polscy andyni ci: prof. Mieczys aw Zar ba i in . Kazimierz
urawski14.
Zarz d Okr gu ZHP w Australii zatwierdzony zosta Rozkazem Naczelnictwa z dnia 27 lutego 1969 r. Pracowa w nast puj cym sk adzie: Przewodnicz cy ZO – hm. W adys aw Dembski; Wiceprzewodnicz cy ZO – hm. Jerzy
Wa da; Sekretarz – phm. Ryszard Treister; Skarbnik – phm. Stanis aw Szumli ski; Kierownik Wydawnictwa harcerek – phm. Karol Weyman; Okr gowy
Kierownik KPH – phm. Czes aw Ma ecki; Komendant Chor gwi Harcerzy – hm.
Zdzis aw Drzymulski; Referentka Harcerek – hm. Marzenna Piskozub. Naczelniczka Harcerek Rozkazem z dnia 3 maja 1970 r. powo a do ycia Chor giew
Harcerek. Komendantk jej zosta a druhna hm. M. Piskozub.
Zarz d Okr gu wydawa pismo harcerskie „Czuwaj”, którego redaktorem
by druh Karol Weyman. W okresie sprawozdawczym wydano ju pi numerów, których tre po wi cono m. in. Zlotowi Tysi clecia. Referat prasowy
Okr gu zamieszcza informacje na amach miejscowej prasy reprezentowanej
przez „Tygodnik Polski” i „Wiadomo ci Polskie,” w których istnia y sta e
rubryki harcerskie.
Stanica harcerska znajdowa a si na terenie hufca harcerzy „Mazowsze”
w po udniowej Australii. Obejmuje 23 akry sosnowego lasu i w asn pla nad
rzek Murray. Na terenie stanicy znajduj si cztery budynki, w których mo na
zakwaterowa 35 osób, a oprócz tego w terenie mo na postawi 30 namiotów.
Stanica nie jest wystarczaj ca, istnieje potrzeba budowy nowych, na innych –
odleg ych terenach. Mimo trudno ci spowodowanych wielkimi przestrzeniami
dzia alno harcerska rozwija si i stan organizacyjny powi ksza si z ka dym
rokiem.
Wspó praca z innymi organizacjami, jak równie z duchowie stwem
przebiega na w ciwym poziomie. W okresie sprawozdawczym w latach 1967–
1969 zorganizowano ogó em 34 obozy harcerskie, kursy i kolonie zuchowe,
w których wzi o udzia 1138 harcerek i harcerzy. Na terenie Okr gu istnia y
dwie dru yny pi ki no nej, cztery dru yny siatkówki, jeden klub krótkofalowy
oraz mieszana (harcerki i harcerze) grupa taneczna15.

14
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AZHP, Argentyna s. 1; Ze zlotu tysi clecia w Argentynie 12 lutego.1967, „Na Tropie”,
R.20:1967, nr 4, s. 18–21; H. Koz owski, Obóz „Tatry” Argentyna, „Na Tropie”, R.21:1968,
nr 7–8, s. 25–27.
AZHP, Australia s. 2; F. Kuropka, ZHP w Australii, „Na Tropie”, R.21:1968, nr 7–8, s. 28–29;
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Zarz d Okr gu ZHP w Belgii wybrany na Zje dzie 4 kwietnia 1970 r.,
pracowa w nast puj cym sk adzie: Przewodnicz cy ZO – hm. Edward Pomorski; Sekretarz ZO – hm. Edward Pomorski; Skarbnik – hm. Stanis aw Dulak;
Okr gowy Kierownik St. Harcerstwa – hm. Edward Pomorski; Cz onkowie
Zarz du Okr gu – hm. Jan Stefa ski, hm. Wac aw Bie ; Komendant Chor gwi
Harcerzy – hm. Mieczys aw Dulak; Komendantka Chor gwi Harcerek – hm.
Jadwiga Pomorska.
Dru yny harcerskie istnia y jedynie w Limburgii, przy granicy belgijskoholenderskiej. Wszyscy instruktorzy mieszkali daleko od tej prowincji, wskutek
czego praca i opieka nad dru ynami by a bardzo utrudniona. Doskwiera kompletny brak m odego narybku. Wobec silnego nacisku ze strony duchowie stwa,
wszyscy starsi ch opcy i dziewcz ta nale eli do Katolickiego Stowarzyszenia
odzie y Polskiej. Obecnie ca e KSMP jest prowadzone przez by ych harcerzy.
Emigracja polska w Belgii by a w tych latach liczebnie s aba, co oczywi cie
mia o swój wp yw na stan organizacyjny harcerstwa. Brak w asnych wydawnictw harcerskich16.
W Holandii istnia Samodzielny O rodek Harcerski, którego kierowniczby a hm. Zofia Langelaar. W miar up ywu lat dzia alno harcerska napotyka
na coraz wi ksze trudno ci, z których najwi ksz by brak instruktorów. Druhna
hm. Zofia by a w omawianych latach g ówn organizatork harcerskich inicjatyw
ycia polskiego17.
Przewodnicz cym Zarz du Okr gu ZHP we Francji w 1967 r. by hm.
Franciszek Konieczny. Nowy Zarz d Okr gu ZHP, zatwierdzony w dniu 7 maja
1970 r., pracowa w nast puj cym sk adzie: Przewodnicz ca ZO – hm. Helena
Kardasi ska; Wiceprzewodnicz cy ZO – hm. ks. Konrad Stolarek; Sekretarz ZO
– hm. Barbara Dupont; Zast pca Sekretarza ZO – hm. Maria Jelska; Skarbnik –
hm. Wiktor Nikodemski; Kapelan Okr gowy – ks. hm. Bogdan Smiglat; Cz onkowie Zarz du Okr gu – hm. Alfons Chrasek, hm. Józef Szcz niak; Komendant
Chor gwi Harcerek – hm. Ida Olkusznik; Komendant Chor gwi Harcerzy – hm.
Leon Kosmala.
Wiadomo ci z ycia harcerskiego cz sto ukazuj si na amach dziennika
„Narodowiec”, drukowanego w Lens. Na terenie Okr gu istnia y dwie stanice
harcerskie „Ba tyk” i „Domek Harcerski” – obie w Stella Plage. Stanice by y
dobrze zaopatrzone i odgrywa y powa
rol tak w pracy harcerskiej jak
i ogólno-spo ecznej. Oprócz stanic istnia jeszcze o rodek harcerski „Tatry”
w Urbes, dobrze zaopatrzony w sprz t obozowy i kuchenny. W o rodku tym
odby y si Centralne Kursy Kszta cenia Starszyzny, zorganizowane przez
ówn Kwater Harcerzy. Na terenie Okr gu istnia y dwie dru yny pi ki no nej
i jedna siatkówki.
16
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Jednostki organizacyjne pracowa y wed ug nakre lonego planu pracy poszczególnych komend. Zbiórki odbywa y si przewa nie w niedziele, kiedy to
równie odbywa y si inne imprezy odci gaj ce m odzie . Coraz bardziej
odczuwa si brak m odych kandydatów na dru ynowych, dlatego dru yny cz sto
prowadzone s przez osoby starsze. Okr g Francji jest zorganizowany w formie
hufca. Du a ilo organizacji m odzie owych polonijnych i francuskich doprowadza do stanu, e m odzie jest rozchwytywana. Wymagania jakie stawiaj
dru yny harcerskie, nie s atrakcyjne dla m odzie y, która pragnie i po linii
najmniejszego oporu. Du trudno ci jest zanik ojczystego j zyka, przez co
odzie unika polskich organizacji. Wspó praca z duchowie stwem i innymi
polskimi organizacjami jest dobra. Praca harcerska znajduje du o szacunku
i poparcia starszego spo ecze stwa polonijnego, co nie zawsze jednak pokrywa
si z dostateczn pomoc finansow i wsparciem ideowo-moralnym18.
Zarz d Okr gu ZHP w Kanadzie wybrany dnia 27 stycznia 1970 r. pracowa w nast puj cym sk adzie: Przewodnicz cy ZO – hm. Stanis aw Or owski;
Wiceprzewodnicz cy ZO – hm. Stanis aw Lewicki i hm. Stefan Malicki; Sekretarz ZO – hm. Stanis aw Halek; Skarbnik – hm. Stanis aw Wolnik; Okr gowy
Kierownik St. Harcerstwa – hm. Stanis aw Podkowi ski; Okr gowy Kierownik
KPH – hm. Jerzy Woyzbun; Redaktor „Wici” – hm. Kazimierz Stohandel;
Cz onkowie Zarz du Okr gu – hm. Danuta Hill, hm. Barbara Rybka; Komendant
Chor gwi Harcerzy – hm. Jan Kaszuba; Komendantka Chor gwi Harcerek – hm.
Zofia Halek.
Zarz d Okr gu wydawa kwartalnik „Wici”, który by pismem o charakterze programowo-wychowawczo-informacyjnym. Komitet Redakcyjny pracowa pod kierunkiem hm. Kazimierza Stohandla. Artyku y z ycia i pracy harcerskiej na terenie Okr gu ukazywa y si tak e w prasie polonijnej, jak: „G os
Polski”, „Zwi zkowiec” i „Czas” oraz do cz sto w prasie kanadyjskiej.
Okr g posiada trzy stanice harcerskie dobrze wyposa one. Dwie stanice
harcerskie na terenie Ontario nazwano „Kaszuby” jedna harcerek, druga harcerzy. Ka da z nich sk ada a si z czterech budynków, sypialni dla 120 dziewcz t
i 120 ch opców, po jednym budynku – kuchni i jadalni, po jednym kancelarii –
szpitaliku oraz innych koniecznych urz dze obozowych i sanitarnych. Prócz
tego w stadium budowy by y dwa o rodki harcerskie w Winnipeg i w Edmonton.
Nie mniej jednak ilo stanic nie by a wystarczaj ca. wietlice harcerskie
yczano organizacjom polonijnym i polskim parafiom.
Sport w ród harcerstwa jest dobrze rozwini ty. Na terenie Okr gu istniao dwana cie klubów sportowych, sze dru yn pi ki no nej, osiem dru yn
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siatkówki, cztery dru yny koszykówki, dziewi klubów eglarskich i szesna cie
klubów hokeja.
Dzia alno harcerska wykazywa a tendencje rozwojowe. Du rol odgrywa pomy lna wspó praca z duchowie stwem, jak równie z organizacjami
polonijnymi. Stan jednostek powi ksza si . W programie zwrócono uwag na
urozmaicenie pracy w jednostkach oraz dostosowanie programów do aktualnych
zainteresowa m odzie y. Obie Komendy Chor gwi otrzyma y kilkakrotnie
subwencj od rz du kanadyjskiego na pokrycie kosztów przejazdów, co umo liwi o zorganizowanie kursów, wypraw harcerskich i wycieczek w ró ne zak tki
Kanady. Nale y zwróci uwag na zbli enie si i wi ksze zainteresowanie prac
harcersk samych rodziców, co przyczyni o si do zorganizowania nowych Kó
Przyjació Harcerstwa i zjednania wi kszej liczby przyjació i sympatyków dla
organizacji19.
Zarz d Okr gu ZHP w Stanach Zjednoczonych zatwierdzony Rozkazem
Naczelnictwa z dnia 20 listopada 1969 r., dzia
w nast puj cym sk adzie:
Przewodnicz ca ZO – hm. Danuta Sadli ska; Wiceprzewodnicz cy w Chicago –
hm. Czes aw Gramza; Wiceprzewodnicz cy w Detroit – hm. Stefan Futro;
Wiceprzewodnicz cy w Nowym Jorku – hm. Jan Lipi ski; Sekretarz ZO – hm.
Adam Bielicki; Skarbnik ZO – hm. Wac aw Janikowski; Kapelan Okr gu –
ks. hm. dr Zdzis aw Peszkowski; Okr gowy Kierownik St. Harcerstwa – hm.
Jerzy Podworski; Okr gowy Kierownik KPH – hm. Jerzy Fr ckowiak; Referent
Prasowy – hm. Stanis aw Wi niewski; Okr gowy Kierownik Wydawnictw
Harcerskich – hm. Tadeusz Terpin; Cz onkowie Zarz du Okr gu – hm. Irena
ukomska; Komendant Chor gwi Harcerzy – hm. Ryszard Sta kowski; Komendantka Chor gwi Harcerek – hm. Jadwiga Chru ciel.
Zarz d Okr gu wydawa w formie biuletynu pismo „Czuj Duch”. Komitet redakcyjny w Nowym Jorku pod kierownictwem hm. Henryka Pó toraka
wydawa miesi cznik „Spójnik Terenowy”, który aczkolwiek by pismem
wy cznie harcerstwa wschodnich terenów Stanów Zjednoczonych, nie mniej
jednak by kolportowany po ca ym Okr gu. Harcerstwo mia o sta , cotygodniokolumn w takich pismach polonijnych, jak: „Dziennik Chicagoski”, „Nowy
wiat” w Nowym Jorku i „Dziennik Polski” w Detroit. Przy Zarz dzie Okr gu
istnia referat prasowy, prowadzony przez druhn Stanis aw Wi niewsk .
Niezale nie od tego istnieje, sprawnie i czynnie pracuj cy pod kierownictwem
hm. Tadeusza Terpina, kolporta pism harcerskich wydawanych przez Naczelnictwo ZHP w Londynie. Liczba prenumeratorów stale wzrasta a, a co wa niejsze, op aty za pisma systematycznie wp ywa y do Naczelnictwa.
Na terenie Okr gu znajdowa a si jedyna stanica „Bia owie a” w okolicach Detroit, zorganizowana wielkim nak adem pracy i rodków finansowych.
19
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Stanica pod ka dym wzgl dem by a dobrze wyposa ona i s
a wy cznie na
kursy, obozy i kolonie zuchowe tak harcerzom jak i harcerkom. Opiek nad
stanic sprawowa zespó w osobach druhów dz. harc. Zdzis awa Jachulskiego
i dz. harc. Piotra Gazdajka. Ze wzgl du na wielki obszar i pi kne po enie,
stanica spe nia wa
rol szkoleniowo – wypoczynkow dla Okr gu. Je li
chodzi o wietlice, to harcerstwo wykorzystywa o dwie. Jedna istnia a w Nowym
Jorku, jako skromna zwyk a sala, druga w Milwaukee, du a, dobrze wyposa ona,
przygotowana na ok. dwie cie osób. wietlic t odda do dyspozycji Okr gu
ZHP zupe nie bezinteresownie Józef Bartnik, miejscowy kupiec, wielki sympatyk i przyjaciel m odzie y harcerskiej. Na terenie Okr gu istnia y dwie dru yny
siatkówki harcerek i jedna harcerzy, harcerski klub eglarski i starszoharcerski
klub krótkofalowy.
Program Zarz du Okr gu ZHP pgK na Stany Zjednoczone polega na
koordynacji dzia alno ci pomi dzy organizacjami harcerzy, harcerek i starszego
harcerstwa. Du uwag zwracano na reprezentowanie harcerstwa na zewn trz,
oraz na zdobywanie funduszy na prac poszczególnych Komend. W miar
potrzeb, celem przedyskutowania wielu problemów, na wszystkich terenach
odbywa y si zebrania instruktorskie. Harcerska m odzie bra a udzia w uroczysto ciach religijnych, przez organizowanie nabo stw i rekolekcji, które cz sto
po czone s z rekolekcjami akademickimi.
Poszczególne O rodki pracowa y samodzielnie, gdy du a odleg
terenów utrudnia a ci lejszy kontakt z komendantami. Stan liczbowy utrzymywa
si na niezmiennym poziomie, a na niektórych terenach nawet powi ksza si .
Wspó praca z duchowie stwem i organizacjami polonijnymi by a dobra, a nawet
wzorowa20.
Wielka Brytania
Przewodnicz cym Zarz du Okr gu ZHP w Wielkiej Brytanii, zatwierdzonym przez Naczelnictwo w dniu 6 czerwca 1968 r. by hm. Tadeusz Gabry .
Nowy Zarz d Okr gu ZHP zatwierdzony przez Naczelnictwo w dniu 7 maja
1970 r. pracowa w nast puj cym sk adzie: Przewodnicz cy ZO – hm. Tadeusz
Gabry ; Wiceprzewodnicz cy – hm. Leonia Sielicka, dh. J. Wierzbicki; Sekretarz
Z.O – dh. harc. Franciszek Ró ycki; Skarbnik ZO – hm. Mieczys aw Kluczy ski;
20
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Kapelan Okr gowy – hm. ks. Franciszek K cki; Okr gowy Kierownik
St. Harcerstwa – dh. Kazimierz Goli ski; Okr gowy Kierownik KPH – dz. harc.
Stefan Kaczmarek; Referent Stanic – hm. W adys aw Ciechan; Cz onkowie
Zarz du Okr gu – hm. ucja Goli ska, phm. Ryszard Weber, dz. harc. Stanis aw
Józefczyk, dh. Teresa Banaszak; Komendant Chor gwi Harcerzy – hm. Leonidas
Kliszewicz; Komendantka Chor gwi Harcerek – hm. Leokadia Stein.
Okr g nie posiada w asnego wydawnictwa harcerskiego. Wszystkie wydarzenia z ycia harcerskiego by y zamieszczane w „Dzienniku Polskim
i Dzienniku
nierza” lub w „Gazecie Niedzielnej”. Zarz d Okr gu nie dysponowa w asnym referatem prasowym, poszczególne Komendy Chor gwi zajmowa y si kolporta em pism harcerskich wydawanych przez Naczelnictwo, jak
„Ognisko”, „Na Tropie”, „Biuletyn Informacyjny”.
Na terenie Okr gu istnia y dwie stanice harcerskie: 1. Stanica pod opiek
i na terenie hufca harcerzy „Szczecin” by a w asno ci ZHP. Sk ada a si
z trzech budynków mieszkalnych, magazynów i kancelarii. W budynkach mo na
pomie ci 80 osób, a na terenie stanicy urz dzi cztery obozy. Stanica dobrze
utrzymana i dobrze wyposa ona, niemal przez ca y rok by a wykorzystywana
przez m odzie harcersk . Sprz t kuchenny i kwatermistrzowski by przygotowany na sto osób i stale uzupe niany.
2. Stanica harcerska w Penrhos by a pod opiek hufca harcerzy „Gdynia”, ale jako w asno polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego SPK. Komenda
Hufca „Gdynia” stanowi zarz d stanicy, który ustala warunki i terminy jej
wykorzystania. Na terenie stanicy zabronione jest stawianie namiotów, natomiast
w tym celu wykorzystywane s najbli sze s siednie tereny. W okresach letnich
stanica przepe niona jest m odzie harcersk , która wyposa ona jest w
ka
i w materace na 150 osób, a przy tym dostatecznie zaopatrzona w sprz t obozowy, kwatermistrzowski i kuchenny. Po enie stanicy u podnó a gór i w pobli u
pla y, posiada znaczenie w realizacji programu szkoleniowo-wypoczynkowego.
Okr g odczuwa brak co najmniej jeszcze trzech stanic. Na terenie Okr gu
istnia y zaledwie dwa kluby sportowe, dwie dru yny pi ki no nej, oraz jeden
klub szermierczy harcerzy i jedna harcerek. S mo liwo ci na rozwini cie
intensywniejszego ycia sportowego w ród m odzie y harcerskiej.
Zebrania instruktorskie, po wi cone specjalistycznej tematyce odbywa y
si na odprawach poszczególnych Komend, albo na „Forum Harcerskim” jakie
organizowa a Komenda Chor gwi Harcerek co kilka miesi cy. Udzia w uroczysto ciach religijnych, to coroczna pielgrzymka harcerska do Aylesford, jak
równie do innych tradycyjnych miejsc; liczny udzia w procesji Bo ego Cia a,
oraz warta harcerska przy grobie Chrystusa w licznych polskich parafiach.
Wspó praca z duchowie stwem i polskimi organizacjami spo ecznymi by a
dobra. Du a pomoc ze strony miejscowych Kó 2 Korpusu, Polskich Si Lotniczych, SPK. Pomoc finansowa rodziców, organizacji i spo ecze stwa jest
wydajna, szczególnie gdy chodzi o akcj letni lub wi ksze wyprawy harcerskie.
332

W programie dzia alno ci ZO na przysz

zwrócono szczególnie uwa-

na:
nawi zanie kontaktu z jednostkami obu Chor gwi, najpierw na szczeblu chor gwi, potem hufców;
pomoc w zorganizowaniu i koordynowaniu wspó pracy starszego harcerstwa z jednostkami m odzie owymi;
do enie wszelkich stara , aby we wszystkich o rodkach polskich
powsta y, je li nie dru yny, to przynajmniej samodzielne zast py harcerzy i gromady zuchowe;
rozszerzenie pracy tak bardzo potrzebnych Obwodów ZHP w Londynie w rodkowej Anglii.
koordynowanie pracy referatów kszta cenia starszyzny obu Chor gwi,
przez wspólne dokszta canie instruktorów i starszej m odzie y na „Forum Harcerskim”;
reprezentowanie harcerstwa w polskich organizacjach spo ecznych
i katolickich przez branie czynnego udzia u w zebraniach, zjazdach,
przez zasiadanie w ich zarz dach;
zainteresowanie harcerstwem starszego spo ecze stwa i jednanie dla
organizacji wi kszego grona sympatyków i przyjació ;
zbieranie funduszy na dalsz prac harcersk 21.
Szwajcaria. Delegatem Naczelnictwa ZHP pgK by druh Zenon G owacki. Systematycznej pracy harcerskiej nie realizowano. Delegat jest bardzo
pomocny w organizowaniu obozów harcerskich i ró nych imprez, w których
uczestniczy a polonijna m odzie harcerska spoza Szwajcarii i m odzie polska
w Szwajcarii22.
Niemcy. Od szeregu lat obowi zki Przewodnicz cego ZO i Komendanta
Chor gwi sprawowa hm. Ks. Jan Kubica. Istnia y mo liwo ci rozbudowania
pracy23.
Organizacja Harcerzy
Organizacja Harcerzy od szeregu lat sk ada a si z Chor gwi Harcerzy
dzia aj cych: w Argentynie, w Australii, w Belgii, we Francji, w Kanadzie,
w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii. Na terenie Niemiec Zachodnich istnia a jedna dru yna harcerzy i w najbli szej przysz ci planowano
rozszerzenie tam organizacji. G ówna Kwatera ywi a równie pewne nadzieje
na zorganizowanie jednostki harcerskiej w Nowej Zelandii. Problem przejmowa21
22
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nia odpowiedzialno ci za los Organizacji Harcerzy przez pokolenie powojenne,
wychowane na obczy nie, b dzie w przysz ci coraz bardziej trudny i jak
najszybciej nale o zadba o to, by nie doprowadzi do kryzysu. Naczelnikiem
Harcerzy G ównej Kwatery w latach 1967–1970 by hm. Jerzy Witting.
Stan liczbowy Organizacji Harcerzy przedstawia si nast puj co, Chogwie: Argentyna – jednostek harcerskich (gromady zuchowe i dru yny) osiem,
harcerzy 109, instruktorów o miu; Australia – jednostek harcerskich 20, harcerzy
296, instruktorów 20; Belgia – jednostek harcerskich cztery, harcerzy 37,
instruktorów czterech; Francja – jednostek harcerskich 24, harcerzy 352, instruktorów 26; Kanada – jednostek harcerskich 37, harcerzy 757, instruktorów 45;
Niemcy – jednostek harcerskich jedna, harcerzy 19, instruktorów dwoje; Stany
Zjednoczone – jednostek harcerskich 33, harcerzy 607, instruktorów 41. Wielka
Brytania – jednostek harcerskich 85, harcerzy 1511, instruktorów 55. Razem:
jednostek harcerskich 212, harcerzy 3688, instruktorów 221.
Wydzia programowy Naczelnictwa ZHP do
szczególnych stara
w kierunku rozwini cia dzia u turystycznego. Komenda G ówna Harcerzy
wyda a drukiem w formie kieszonkowej „Regulamin W drowników”. W czasie
wiatowego Zlotu na Monte Cassino zosta a og oszona „Wielka Ofensywa
drownicza” w celu o ywienia pracy w chor gwiach w tej dziedzinie. Rozpocz to opracowywanie ewentualnych zmian w wymaganiach na stopnie harcerskie
drowników.
Wydzia Kszta cenia Starszyzny G ównej Kwatery Harcerstwa realizowa prac przez sta e kontakty z komendantami poszczególnych chor gwi. Zlot
pod Monte Cassino w 1969 r. da Wydzia owi obraz potrzeb i wymaga poszczególnych chor gwi w zakresie szkolenia. Kszta cenie instruktorów chor gwie prowadzi y we w asnym zakresie przez organizowanie kursów i obozów
instruktorskich. Regularne kszta cenie kadr instruktorskich na organizowanych
przez siebie kursach prowadzi y chor gwie: kanadyjska, ameryka ska i brytyjska. Dla chor gwi europejskich w 1968 r., Wydzia zorganizowa w Wielkiej
Brytanii Centralny Obóz Kszta cenia Instruktorów w stanicy St. Briavels .
Wydzia opracowa projekt instrukcji kszta cenia starszyzny. Po przeprowadzeniu analizy obecnego sposobu kszta cenia starszyzny, wspólnie
z Wydzia em programowym przygotowa wzorce programów kursów instruktorskich, których celem b dzie u atwienie jednolitego kszta cenia w organizacji
harcerzy. Wydzia rozes do wszystkich instruktorów organizacji harcerzy list
z apelem o przysy ania materia ów, prac i referatów na tematy potrzebne do
kszta cenia instruktorów, które po odpowiedniej selekcji zostan rozes ane
w teren.
Zadania na przysz
, to udoskonalanie programów prób na stopnie
i sprawno ci oraz stosowanie ich w ramach systemu zast powego. Drugie
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zadanie, to wprowadzenie na stanowiska odpowiedzialne i kierownicze m odych
instruktorów z pokolenia powojennego24.
Organizacja Harcerek
W latach 1967–1970 Organizacja Harcerek odnotowa a wzmo ony
wzrost. Prawie na wszystkich terenach stan liczbowy powi kszy si . Przyczyn
by naturalny przyrost powojenny, wy demograficzny i ci a atrakcyjno
harcerstwa w ród m odzie y. Organizacja Harcerek utrzymywa a stale siln wi
organizacyjn szczególnie w ród instruktorek, które czu y si cz onkiniami
wielkiej rodziny. Do utrzymania sta ej czno ci pomaga biuletyn „W ze ek”,
ale najbardziej zacie niaj kontakty spotkania osobiste. We wrze niu 1968 r.
zosta zwo any przez Naczelniczk Zlot Instruktorek, który odby si we Francji.
Uczestniczy y w nim instruktorki z Francji, Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej
Brytanii. Drugie spotkanie ogólno wiatowe instruktorek odby o si po Zlocie na
Monte Cassino w 1969 r., w którym wzi o udzia oko o sze set uczestniczek.
Organizacja Harcerek przestrzega a wewn trznej dyscypliny. Wszystkie
instruktorki obowi zywa y rozkazy Naczelniczki, któr same wybra y. Wychowanie m odego pokolenia, które po starszych b dzie kierowa o Organizacj , jest
najwa niejszym zadaniem. Przed laty harcerstwo by o organizacj elitarn
w ca ym tego s owa znaczeniu. Selekcja grona instruktorskiego by a prowadzona
bardzo starannie. Odpada o szereg kandydatek na instruktorki jeszcze przed
mianowaniem. Brak instruktorek w warunkach obecnych, zmusza do tolerancji,
która nie zawsze przynosi a dobre rezultaty.
„Jeste my ruchem – dostosowujemy si do ycia i czasów w których yjemy, ale nie znaczy to, e wolno nam odst powa od wymaga jakie przed nami
stawia prawo. Obserwuj c m odzie , któr wychowujemy, widzimy ogromne
braki w dziedzinie kszta cenia charakteru – d enia do doskona ci. Gdzie maj
szuka nasze dziewcz ta wzorów do na ladowania? Czy by atrakcyjno ci
harcerstwa by tylko mundur i wyst pienia na uroczysto ciach? Cz sto daje si
zauwa
przerost formy nad tre ci ” – czytamy w jednym z numerów „W ze ka”.
ówna Komisja Harcerek odby a 25 zebra . Sekretariat otrzyma 1015
listów, a wys 860, nie licz c ycze , druków i pism. W okresie sprawozdawczym wydano 18 rozkazów i wydrukowano 19 numerów „W ze ka”. Wydzia
organizacyjny zaj si wykonaniem oznaki zlotowej dla uczestników, wed ug
projektu, który zdoby pierwsze miejsce na konkursie, oraz przygotowa dwie
pocztówki, jedna przedstawia a czerwony mak na tle zieleni, druga to reproduk-
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cja starego sztychu przedstawiaj cego widok klasztoru Monte Cassino w XVIII
w.
Przysz
Organizacji Harcerek zale
b dzie od instruktorek. Tote
sprawa kszta cenia by a spraw pierwszej wagi. Opieraj c si na wieloletnim
do wiadczeniu, wydzia prowadzi kursy korespondencyjne i centralne dla
wszystkich terenów. Pozwala o to na pewne ujednolicenie poziomu, a przy tym
daje przysz ym instruktorkom poczucie jedno ci organizacji.
Kursy centralne prowadzone by y kolejno przez ró ne instruktorki z ró nych terenów co mia o pozytywne znaczenie. Kursy trwa y od roku do dwóch lat.
W okresie sprawozdawczym odby y si dwa kursy. Pierwszy prowadzony by
przez dh. S. Radwa sk i E. Andrzejewsk w Anglii. Kurs rozpocz o 35 druhen,
ale tylko 21 wytrwa o do ko ca. Drugi rozpocz si w listopadzie 1969 r.
Prowadzi a go hm. Jadwiga Miskowa z Chor gwi Harcerek w Stanach Zjednoczonych. Kurs rozpocz o 30 przewodniczek.
Uzupe nieniem kursów korespondencyjnych by y obozy szkoleniowe.
Zorganizowano je w dwóch turnusach. Oba odby y si w o rodku harcerek
w Stella Plage, we Francji. Pierwszy w 1967 r. prowadzi a hm. W. Sp awska,
a drugi w 1968 r. mia bardziej ogólny charakter organizacyjny.
Na specjaln uwag zas uguje dzia alno G ównej Kwatery Harcerek na
odcinku wydawniczym. Pierwsz publikacj by a ksi eczka dla dziewcz t, które
tylko co wst pi y do dru yn harcerek i zamierza y zdoby stopie ochotniczki.
Ksi
opracowa a hm. B. Dzi glowska. Nak ad sze set egzemplarzy rozszed
si bardzo szybko. Drugi nak ad w liczbie tysi ca egzemplarzy, zosta poprawiony, uzupe niony i wydany w adnej szacie graficznej. Nast pnym wydawnictwem
by piewnik zuchowy pod redakcj hm. W. ledziewskiego w nak adzie tysi ca
egzemplarzy. Nast pna ksi eczka to piewnik harcerski p.t. Nasze pie ni,
opracowany przez hm. W. ledziewskiego wydanym w nak adzie 1500 egzemplarzy. Oprócz tych czterech pozycji ksi kowych G ówna Kwatera Harcerek
wyda a szereg druków na powielaczu, np.: Materia y do sprawno ci Mi niczki
Ziemi Ojczystej Nr 2 i Nr 3, kilka opracowa sprawno ci zuchowych jak
„Gwiazdor”, „ nierzyk” i inne. Przygotowano do druku opracowania dh. hm. I.
Paluchowa „Harcerka w Mundurze”, „Ksi ka Wodza Zuchów”, „Organizacja
Harcerek”. Przed wojn wyszed tylko tom pierwszy Organizacji Harcerek.
Obecny tom zosta zmodyfikowany i znacznie rozszerzony, obj wszystkie
przepisy obowi zuj ce w Organizacji Harcerek. Kontynuowano wydawanie
czasopisma „W ze ek” od 1968 r., drukowanego metod offsetow , co urozmaici o jego stron graficzn .
Kieruj c si naturaln potrzeb bliskiego wzajemnego kontaktu zorganizowany zosta Zlot Instruktorek w 1967 r. w Stella Plage we Francji, trwaj cy
cztery dni. Uczestniczy o w nim 47 instruktorek harcerskich z ró nych krajów.
Uchwa y Zlotu dotyczy y wewn trznych spraw Organizacji Harcerek. Najwi ksz imprez by Zlot Harcerek na Monte Cassino, który by cz ci wiatowego
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Zlotu Harcerskiego. Celem Zlotu by o uczczenie bohaterstwa
nierza polskiego, który walczy na ró nych frontach. Komendantk Zlotu Harcerek by a hm.
E. Andrzejewska. Bra o w nim udzia sze set harcerek.
Dzia alno harcerek prowadzona jest w dziewi ciu krajach. Harcerki
w Argentynie, w okresie sprawozdawczym, poza normaln prac jak zbiórki,
obozy itp., bra y czynny udzia w bardzo licznych uroczysto ciach, tak e
zorganizowa y wystaw o swojej dzia alno ci, która by a wielkim sukcesem.
Argentyna przys a sze harcerek na Zlot pod Monte Cassino. Australia – teren
najdalej po ony, a jednak nam tak bliski. Praca harcerek rozwija a si zarówno
pod wzgl dem ilo ciowym jak i jako ciowym. Coraz wi cej druhen, wychowanych na emigracji, przyjmowa o odpowiedzialne funkcje. Pozytywne osi gni cie
harcerek da y podstaw do powo ania w 1970 r., w miejsce dotychczasowego
Referatu Harcerek, samodzielnej Chor gwi Harcerek w Australii. Trzy druhny
z Australii wzi y udzia w Zlocie pod Monte Cassino. Belgia – jest tam zaledwie
kilka jednostek, cho m odzie y polskiej w Belgii jest du o. Holandia – istnieje
samodzielny o rodek harcerski, którego komendantk jest druhna Zofia Langelaar. Co roku prowadzi ona bardzo liczn koloni dla dzieci. Praca na kolonii jest
wprawdzie realizowana metod zuchow ale tylko nieliczne dzieci mówi po
polsku. Francja – w okresie sprawozdawczym Komendantka Chor gwi hm.
J. Nied wiecka po dwudziestu latach pe nienia tej funkcji, przekaza a j hm.
Idzie Olkusznik. Dru yny, zast py, pojedyncze jednostki bra y udzia we
wszystkich przejawach ycia spo ecznego emigracji polskiej na terenie Francji,
jak obchody, uroczysto ci religijne, gwiazdki. Ka dego roku urz dzano gwiazd, na której zbiera y si dawne i obecne starsze harcerki i harcerze oraz ich
rodziny.
Co roku prowadzono urozmaicon akcj letnia, która odbywa a si
w O rodku Harcerek „Ba tyk” w Stella Plage. Na kolonie przybywa y dzieci
nale ce do ZHP. W O rodku ka dego lata przebywa o ponad pó tysi ca
odzie y. Dla w drowniczek obozy w drowne organizowano w Belgii.
Z Francji na Zlocie Monte Cassino wzi o udzia 41 harcerek. Kanada – Komendantk Chor gwi by a hm. Zofia Halek. Praca rozwija a si pomy lnie. Wszystkie hufce prowadzi y solidn i systematyczn prac , powstawa y nowe jednostki.
ode dziewcz ta obejmowa y funkcje zast powej i dru ynowej. Prowadzono
korespondencyjne kursy dla dru ynowych – wszystkie uczestniczki otrzymywa y
du ilo materia ów przydatnych w prowadzeniu jednostek. W czasie akcji
letniej Komenda zorganizowa a obozy – kursy szkoleniowe. W 1968 r. wzi o
w nich udzia 116 harcerek i instruktorek z dwunastu o rodków. W Zlocie pod
Monte Cassino wzi a udzia reprezentacja 59 harcerek. Niemcy – dzia alno ci
harcerskiej regularnej niestety nie by o.
Stany Zjednoczone – Komendantk Chor gwi przez dwa lata by a dh.
Janina Ku , a od wrze nia 1969 r. by a ni hm. Jadwiga Chru ciel. Jest to
Chor giew, która ma najwi ksz liczb instruktorek i wszystkie bior czynny
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udzia w pracy. W okresie sprawozdawczym Komenda Chor gwi rozpocz a na
du skal akcj wydawnicz . Wydano broszury i kartki pocztowe: Prawo
Harcerskie, mapk konturowa Polski, Dzie My li Braterskiej, pie Braterstwa,
hejna wieczorny Skautek, skautowe ró no ci, wiatowa Organizacja Skautek,
Dom Mi dzynarodowy Skautek, konferencja wiatowa w Polsce. Oznaki
organizacyjne: krzy harcerski, lilijka. S owa i nuty piosenek: Gor ce serce,
oneczny Marsz, B kitne Morze, Pie Braterstwa. Broszurki: alfabet Morsa,
opowiadania o druhnie Oldze Ma kowskiej, Andrzej Ma kowski za yciel
skautingu. Pocztówki – prawo harcerskie. Wydawnictwa ksi kowe: W y,
Historia harcerstwa dla starszych, Monte Cassino, Tropicielka. Hufiec „Podhale”
wyda : Pojedyncze kartki jako materia i pomoc do zbiórek; „Harcerskie Tropy
na Benedykty skie Monte Cassino” – opracowane przez dh. hm. Ew Gierat,
jednodniówk zawieraj
histori hufca. Na Zlocie Chor giew Stanów Zjednoczonych by a reprezentowana przez 52 harcerki.
Wielka Brytania – Komendantk Chor gwi od 21 lat by a hm. Leokadia
Stein. Komenda zaj a si bardzo energicznie kszta ceniem przewodniczek.
Zorganizowano trzy razy w roku weekendowe kursy – konferencje pod nazw
„Forum Harcerskie”. M odzie przyje
a bardzo ch tnie. Organizowane by y
przez Komend Chor gwi Harcerek, ale harcerzy te zapraszano. W Zlocie pod
Monte Cassino wzi o udzia blisko czterysta harcerek z Wielkiej Brytanii.
Poszczególne komendy prowadzi y na swoich terenach wyt on i ofiarn
dzia alno .
Stan liczbowy organizacji harcerek na dzie 1 stycznia 1970 r. wynosi :
Argentyna: zuchy, harcerki, w drowniczki 131, instruktorek 16. Razem 147;
Australia: harcerek 303, instruktorek 16. Razem 318; Belgia harcerek 34,
instruktorka jedna. Razem 35; Francja harcerek 433, instruktorek 39. Razem 472;
Holandia harcerek 81, instruktorka jedna. Razem 82; Kanada harcerek 839,
instruktorek 110. Razem 949; Niemcy dwie instruktorki; Stany Zjednoczone
harcerek 659, 86 instruktorek. Razem 745; Wielka Brytania harcerek 1200,
instruktorek 50. Razem 1250. G ówna Komisja Harcerek 12 instruktorek. Razem
harcerek 3680, instruktorek 332, czyli cznie 4012 cz onki . Z zestawienia
liczbowego wynika, e Organizacja Harcerek stale si zwi ksza liczebnie25.
Po sze dziesi ciu latach istnienia Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza
granicami Kraju, kiedy ch opcy i dziewcz ta z pierwszych dru yn skautowych
stali si doros ymi lud mi patrz cymi na ycie ze zrozumieniem i refleksj ,
a pe nili ju niejedn odpowiedzialn funkcj w yciu zawodowym, pa stwowym czy spo ecznym, to ich m odsze kole anki i koledzy z dru yn harcerskich,
tak samo prze ywaj przygod harcersk . Tak samo rozpala ich wyobra ni
gaw da harcerska przy ognisku i tak samo s gotowi do s by. wiadczy to
25
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o ywotno ci metody harcerskiej, której stra nikiem jest Naczelna Rada Harcerska.
Przed Naczeln Rad Harcersk Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza
granicami Kraju wy aniaj si nast puj ce zadania: 1. Rozszerzy tak dzia alno , eby nie by o miejsca na wiecie gdzie nie stworzyliby my okazji do
by; 2. Wyszukiwa przysz ych wodzów harcerskich, kszta ci ich i zaprawia
do pracy wychowawczej; 3. Zwróci uwag na wygl d zewn trzny, tak eby
nazwa harcerz czy harcerka by a synonimem adu wewn trznego i zewn trznego.
W pracy nad sob nie ka demu uda si osi gn idea , ale bez niego nie osi gniemy nic. Wspólnym wysi kiem budujemy lepsz harcersk przysz
.
W zako czeniu sprawozdania Przewodnicz cy Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju napisa : „15 sierpnia 1969 roku na Monte Cassino
mieli my honor przyj w imieniu m odzie y polskiej sztandary i idee walki
o wolno i niepodleg
Polski. Przekaza je nam gen. Broni W adys aw
Anders. W tym dniu z
em meldunek Narodowi Polskiemu w imieniu
odzie y harcerskiej i innej wierz cej w te same idea y, m odzie polska poza
krajem jest gotowa do s by Bogu i Polsce. Wierz , e z zadania tego wywi emy si jak najlepiej”26.

26
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Magdalena Bierzy ska-Sudo , Adam Sudo
RÓD A DO DZIEJÓW HARCERSTWA NA OBCZY NIE
W ZBIORACH MUZEUM DYPLOMACJI I UCHOD STWA
POLSKIEGO UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BYDGOSZCZY
Wielomilionowa polska diaspora oraz bogata historia dyplomacji Drugiej
i Trzeciej Rzeczypospolitej dysponuj od 1998 r. unikaln placówk – Muzeum
Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego – naukowo-badawcz i archiwaln jednostUniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Geneza Muzeum jest z ona. Ci g
zdarze oraz decyzji podejmowanych cz sto spontanicznie, ale z rozwag ,
doprowadzi do powo ania instytucji, cenionej dzi przez rodaków rozproszonych
po ca ym wiecie. Bydgoskiej placówce mog oni przekazywa dowody swojej
patriotycznej, zawodowej i organizacyjnej dzia alno ci, które otoczone nale ytym szacunkiem i pietyzmem, zachowane zostan dla przysz ych pokole 1.
Etapy powstawania muzeum:
kwiecie – maj 1997 – wyjazd oraz pierwsze spotkania i rozmowy
prof. Adama Sudo a z konsulow Wand Pozna sk w Montrealu, decyzja o przekazaniu darów dla ówczesnej Wy szej Szko y Pedagogicznej
w Bydgoszczy, pierwsze plany dotycz ce utworzenia muzeum,
pa dziernik 1997 – wizyta oficjalnej delegacji uczelni i miasta Bydgoszczy w Kanadzie – rektora, prezydenta miasta, pomys odawcy placówki
muzealnej, przedstawiciela sponsorów,
zima 1997 – przekazanie przez w adze miasta Bydgoszczy obiektu na
potrzeby muzealne,
marzec 1998 – rozpocz cie remontu budynku,
czerwiec 1998 – uroczyste zainaugurowanie dzia alno ci muzeum jako
instytucji,
maj 1999 – zako czenie remontu ca ego budynku,
2 czerwca 1999 – uroczyste otwarcie siedziby Muzeum Dyplomacji
i Uchod stwa Polskiego.
Muzeum jest jednostk ogólnouczelnian , która pozyskuje, gromadzi,
przechowuje i opracowuje, a tak e udost pnia posiadane materia y do dziejów
1
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polskiej dyplomacji i uchod stwa polskiego, wytworzone po 1918 r. Prowadzi
dzia alno
naukow i edukacyjn . Na podstawie materia ów ród owych
zgromadzonych w Muzeum napisano ju kilka ksi ek. Zbiory archiwalne
zosta y wykorzystane w pracach habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich
i licencjackich oraz licznych artyku ach naukowych i prasowych.
Muzeum popularyzuje wiedz historyczn na temat polskiej dyplomacji,
emigracji oraz Polonii i Polaków zamieszka ych za granic poprzez:
udost pnianie zasobów w celach naukowych wszystkim zainteresowanym,
w tym pracownikom naukowym, studentom przygotowuj cym prace
dyplomowe,
dziennikarzom,
nauczycielom;
organizowanie
wystaw
po wi conych wa nym wydarzeniom historycznym; prezentacj dorobku
polskich emigrantów, artystów, pisarzy, polityków i dyplomatów; organizowanie
konferencji naukowych, odczytów dla studentów, a tak e spotka spo eczno ci
Bydgoszczy i regionu z zas onymi dzia aczami Polonii. Dzia alno naukowa
i organizacyjna jednostki przyczyni a si do promocji Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego oraz dorobku naukowo-artystycznego jego pracowników i studentów
w kraju, a tak e poza granicami2.
Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego, z szacunkiem odnosz c
si do licznych – przejawów aktywno ci rodowisk polonijnych w ruchu harcerskim, który szczególnie na obczy nie kontynuowa s
w duchu przedwojennych tradycji, przyjmuj c w swoje szeregi kolejne pokolenia m odych Polaków,
yj cych w oddaleniu od kraju przodków, gromadzi wszystkie rodzaje materiaów ród owych, pami tki, a tak e mundury, sztandary oraz medale.
Doceniaj c i rozumiej c wag osi gni harcerstwa polskiego poza granicami kraju oraz rol i znaczenie tego ruchu w ród wielu pokole Polonii
rozproszonej po ca ym wiecie, Muzeum ma na celu uchroni od zapomnienia
i przechowa dla potomnych wszelkie archiwalia dotycz ce dzia alno ci i bogatej
przesz ci harcerstwa polskiego na obczy nie. Bydgoska placówka pozostaje
w sta ym kontakcie z wybitnymi dzia aczami harcerskimi, m.in. z dr. Wies awem
Kukl z Poznania, dzi ki któremu nasze zbiory s systematycznie wzbogacane
o ró ne warto ciowe materia y ród owe i publikacje, w tym wydawane
w Stanach Zjednoczonych „Wiadomo ci Harcerskie »Znicz«”. Kwartalnik ten
obrazuje przejawy dzia alno ci harcerzy w Stanach Zjednoczonych i jest ród em
poznania aktywno ci Zwi zku Harcerstwa Polskiego Okr gu Stany Zjednoczone
dla badaczy interesuj cych si problematyk harcersk . Prekursorem tego
czasopisma by y „Wici 75. lecia Zwi zku Harcerstwa Polskiego”, wydawane
przez Zarz d Okr gu ZHP Stany Zjednoczone. Pierwszy numer ukaza si
w lutym 1985 r. Redaktorem by hm. Mieczys aw Assarabowski, administracj
2

A. Sudo , M. Bierzy ska-Sudo , Zbiory Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jako warsztat badawczy dla nauczycieli
i m odzie y szkolnej, w: Nauczanie historii na miar XXI wieku. Region – Patriotyzm –
Edukacja, red. Z. Biega ski, T. Maresz, Bydgoszcz 2010, s. 160–179.
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zajmowa si phm. Piotr Ch dzy ski. Zasadniczym tematem pierwszych siedmiu
numerów pisma by y przygotowania do Zlotu Jubileuszowego ZHP, który odby
si w dniach 10–25 sierpnia 1985 r. w „Lake of Isles” Boy Scouts Reservation,
North Stonington, Norwich, CT, USA. W lipcu 1985 wydano „Dodatek Specjalny do Wici 75. lecia” zawieraj cy szczegó owy program Zlotu3.
Muzeum posiada w swych zbiorach kilkadziesi t numerów „Znicza” –
od numeru 45 z wrze nia 1994 r. po numer po egnalny – 81 – Lato 2006.
W zasobach znajduj si tak e opracowanie hm. Bogdana Szwagrzaka, Instruktorzy, wydanie czwarte, Londyn 1991 r. oraz cz
druga, Londyn 1994 r.
W podr cznej bibliotece Muzeum znajduje si opracowanie harcmistrza Mieczyawa Hojana Harcerki i harcerze w Bydgoszczy. Historia harcerstwa bydgoskiego w latach 1917–2007, Bydgoszcz 2007 r.
Szczególnie cenne opracowania w zbiorach Muzeum to:
Harcerstwo na Kujawach. Praca zbiorowa po wi cona 15. leciu istnienia
harcerstwa w Inowroc awiu, wydana w 1929 r., podarowana przez
dr Iwon Strachanowsk – wnuczk hm. Marcina Strachanowskiego –
wspó za yciela harcerstwa w Inowroc awiu,
Powojenna historia harcerstwa w Stanach Zjednoczonych, opracowana
przez hm Ew Gieratow z jej odr czn dedykacj , Detroit 1990 r.
Oprócz „Znicza” w zbiorach Muzeum znajduje si tak e skromny zbiór
„Ogniska Harcerskiego” – Kwartalnika Starszyzny Harcerskiej, wydawanego
przez Naczelnictwo ZHP poza granicami Kraju w Londynie. Na uwag zas uguje
wydawany w Londynie przez G ówn Kwater Harcerek – „W ze ek”, którego
kilkana cie numerów znajduje si w naszych zbiorach (od numeru 125/1983 do
189/1994). Egzemplarze pisma podarowa Muzeum mgr in . Mieczys aw
Kukli ski z Bydgoszczy. Ponadto posiadamy Pami tnik IV wiatowego Zlotu
ZHP, przekazany przez Kaliksta Piechockiego z Bydgoszczy, Pami tnik
V wiatowego Zlotu ZHP „Dziedzictwo” oraz pi knie wydane opracowanie
W harcerskiej s bie ZHP na Obczy nie 1946–96, autorstwa Juliusza L. Englerta
i Jerzego Wittinga – podarowane przez Iren Horbulewicz z Bydgoszczy.
W Muzeum mieli my zaszczyt go ci hm. Ew Karpi sk -Gierat, która
nie podczas tej wizyty przekaza a do naszych zbiorów tom pt. Powojenna
historia Harcerstwa w Stanach Zjednoczonych. 40 lat ZHP w Stanach Zjednoczonych. W 2001 r. go cili my prof. Jerzego Gawend oraz hm. Bogdana
Szwagrzaka z Londynu. Dzi ki uprzejmo ci Pani Krystyny Szwagrzak
z Londynu, za po rednictwem Ireny Horbulewicz oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Muzeum prezentowa o w swoich murach niezwykle interesuj
wystaw fotograficzn , zatytu owan 55 lat Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza
3

W. Kukla, M. Miszczuk, Emigracyjna i polonijna prasa harcerska 1914–2003, Materia y
i ród a, Warszawa 2003, s. 21–34.

343

granicami Kraju. Wystawa ta zosta a wzbogacona przez ekspozycj Z dziejów
harcerstwa na Kujawach i Pomorzu, przygotowan we wspó pracy z KujawskoPomorsk Chor gwi ZHP, dzi ki osobistemu zaanga owaniu hm. Mieczys awa
Hojana i udziale hm. Jana G odka.
W Muzeum zorganizowano nast puj ce wystawy, konferencje
i seminaria zwi zane z dzia alno ci harcerstwa:
Konferencja Instruktorów ZHP „Integracja Europejska – Wyzwania
i Problemy”.
Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa „Polacy i Polonia na wiecie.
Stan bada i ich perspektywy na XXI wiek”. Podczas konferencji referaty
wyg osili: dr nauk med. Wies aw Kukla (Pozna ), mgr Marian Miszczuk
(Pozna ) – Harcerstwo poza krajem w latach 1912–2006. Badania
i publikacje w latach 1990–2006.
Seminaria naukowe przygotowywane przez Kr g Instruktorski ZHP przy
Uniwersytecie oraz Bydgosk Chor giew ZHP.
Druhna Zuzanna Pankanin (z domu Szlempówna) – harcerka, uczestniczka polskiego ruchu oporu we Francji w latach 1940–1944, niestrudzona
dzia aczka polonijna przekaza a do zasobów Muzeum najbogatszy, jak dot d,
zbiór archiwaliów. Jej rodzice pochodzili z Rzeszowa. Mama – Katarzyna,
z domu Janda, mia a du y wp yw na jej wychowanie. Ojciec Antoni wywodzi
si z rodziny ziemia skiej, która posiada a du e gospodarstwo4. Jako najm odszy
i najzdolniejszy syn z rodziny mia zosta ksi dzem, jednak, gdy nauka dobiega a
ko ca, musia zmieni plany.
Po wybuchu pierwszej wojny wiatowej zosta wcielony przymusowo do
armii austriackiej. W pierwszych dniach walk z Rosjanami, dosta si do niewoli
i zosta wywieziony na Syberi 5. Oddalony od domu o tysi ce kilometrów radzi
sobie jak móg . Nauczy si naprawiania maszyn i zegarmistrzostwa. Dzi ki temu
mia mo liwo odwiedzania syberyjskich chat, których domownicy, przewa nie
ony wojskowych, zlecali mu napraw sprz tów domowych i zegarków. P acili
zazwyczaj srebrem i z otem, co bardzo pomog o mu w pó niejszej ucieczce
z miejsca zsy ki.
Po wybuchu rewolucji bolszewickiej 1917 r., zgromadzone przez siebie
dobra podzieli mi dzy wspó towarzyszy niedoli, którzy razem z nim zdecydowali si na ucieczk z Syberii. Po osiemnastu miesi cach tu aczki, ojciec
Zuzanny wróci do Rzeszowa6. Wkrótce pozna dziewczyn , która zosta a jego
4

5
6

Wywiad przeprowadzony z Zuzann Pankanin przez autorów w Muzeum Dyplomacji
i Uchod stwa Polskiego w dniu 17 czerwca 2004 r., zapis na ta mie magnetycznej w zbiorach
Muzeum.
Tam e.
Z. Pankanin, Wspomnienia rodzinne, Archiwum Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego
(dalej AMDiUP), sygn. XIV/IV.
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on 7. Szybko przysz o Antoniemu zatroszczy si o zbudowanie w asnego
gniazda rodzinnego.
W 1919 r. w eknie ko o W growca kupili ziemi i zacz li zajmowa si
wydobywaniem miejscowych pok adów torfu. Po roku na wiat przysz a pierwsza córka, której nadano imi Antonina8. Zapewne imi ojca nie pozosta o bez
wp ywu na decyzj obojga rodziców. Rodzice Zuzanny zajmowali si eksploatacja z torfu do ko ca 1923 r.9.
Trudne lata okresu mi dzywojennego, z ony proces odbudowy struktur
pa stwowych Drugiej Rzeczypospolitej, bezrobocie, sprzyja y nasileniu si fali
emigracji zarobkowej z Polski na zachód Europy i za wielk wod 10. W tym
czasie wyra nie wzros a akcja propagandowa, prowadzona przez obce kompanie,
które werbowa y robotników z Polski. Nie pozosta o to bez wp ywu na decyzje
yciowe tysi cy rodzin.
W dniu 30 maja 1923 r. urodzi a si Katarzynie i Antoniemu Szlempom
kolejna córka – Zuzanna. Na pocz tku 1924 r., zaledwie dziewi ciomiesi czne
dziecko wraz z mam i pozosta ym rodze stwem, do czy y do ojca i m a,
pracuj cego ju we Francji. Emigracyjny los przywiód ich do Potigny. Od tego
czasu ziemia francuska sta a si miejscem pobytu rodziny Szlempów. Wkrótce
wszyscy przenie li si do Calonne – Ricourt. Tam Antoni jako górnik przepracowa dwa lata. W 1926 r. jego rodzina powi kszy a si o kolejn córk , której
nadano imi Bronis awa. Po jakim czasie Szlempowie zmienili kolejne miejsce
swego pobytu. Tym razem, ju na d ej, postanowili osi
w Ostricourt.
Przyci gn a ich tam perspektywa wprowadzenia si do w asnego domu
z ogrodem w dzielnicy przeznaczonej dla polskich rodzin. Ojciec nadal pracowa
7
8
9
10

Tam e.
Wywiad z Zuzann Pankanin, op. cit.
Tam e.
Szerzej patrz: A. Friszke, ycie polityczne emigracji, Warszawa 1999; A. Galos, Stan liczebny
emigracji z ziem polskich w XX wieku, w: Liczba i rozmieszczenie Polaków w wiecie, cz
I,
red. W. Wrzesi ski, Wroc aw 1981; E. Gogolewski, ycie emigrantów polskich we Francji
w latach 1919–1939, „Przegl d Polonijny” 1990, z. 2; R. Habielski, ycie spo eczne i kulturalne
emigracji, Warszawa 1999; H. Janowska, Polska emigracja zarobkowa we Francji (1919–1939),
Warszawa 1964; E. Ko odziej, Dzieje Polonii w zarysie 1918 –1939, Warszawa 1991;
E. Ko odziej, Emigracja z ziem polskich od ko ca XIX wieku do czasów wspó czesnych
i tworzenie si skupisk polonijnych, w: red. A. Koseski, Emigracja z ziem polskich w XX wieku,
Pu tusk 1998; C. uczak, Przemieszczenia ludno ci z Polski podczas drugiej wojny wiatowej w:
Emigracja z ziem polskich w czasach nowo ytnych i najnowszych (XVIII – XX w.), red. A. Pilch,
Warszawa 1984; P. Machcewicz, Emigracja w polityce mi dzynarodowej, Warszawa 1999; W
bie Polsce i emigracji, red. L. Nowak, M. Szczerbi ski, Gorzów Wlkp. 2002; Z dziejów
Polski i emigracji (1939–1989), red. M. Szczerbi ski, T. Wolsza, Gorzów Wlkp. 2003; A. Sudo ,
Karol Pozna ski ostatni konsul generalny II Rzeczypospolitej, Bydgoszcz – Toru 1998; A.
Sudo , Emigracja z regionu kujawsko-pomorskiego. Historia i wspó czesno , w: W s bie
Polsce i emigracji. Ksi ga dedykowana profesorowi Edwardowi Szczepanikowi, red. L. Nowak,
M. Szczerbi ski, Gorzów Wlkp. 2002; W. ladkowski, Emigracja polska we Francji 1871–1918,
Lublin 1980.
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w kopalni i szybko awansowa . Wykszta cenie ogólne uzyskane w Polsce oraz
do wiadczenie zawodowe uzyskane we Francji pozwoli o mu obj odpowiedzialne stanowisko sztygara. W 1928 i 1929 r. na wiat przysz y kolejne dzieci –
Edmund i Klemens.
W 1929 r. w adze francuskie wyda y przepis prawny, który dawa mo liwo kupna domu na kredyt. Przewidziano przy tym dodatki finansowe dla
ka dego dziecka w rodzinie. Zach cony tymi uregulowaniami prawnymi, ojciec
Zuzanny w 1930 r. zdecydowa si na kupno nowego domu. Dzia spo ecznie,
by sekretarzem Stowarzyszenia Barbórki, a w 1928 r. wspólnie z innymi
Polakami, za
Towarzystwo Kulturalno-O wiatowe. Polacy przybywali na
ziemi francusk nie tylko z biednych regionów Polski, ale z s siednich Niemiec.
W ten sposób wraz z nimi „przyw drowa y” do Francji poczytne gazety wydawane w Westfalii, „Wiarus Polski”, którego redaktorem by J. Brejski11,
a „Narodowca” – M. Kwiatkowski12.
Od 1924 r. Polacy domagali si od rz du francuskiego mo liwo ci sprowadzenia nauczycieli z Polski. Z czasem zacz li przyje
nauczyciele
z Polski. Na pocz tku lekcje odbywa y si w prywatnych domach, lokalach
i barakach, udost pnionych przez miejscowych Polaków. Tam, gdzie by y
wi ksze skupiska Polaków, czyli w okolicach kopal , przybywa y do francuskich
szkó nauczycielki dla dziewcz t i nauczyciele dla ch opców. Nauk uzupe nia o
Towarzystwo Kulturalno-O wiatowe tam, gdzie by o ju za one, organizuj c
kursy w dni wolne od nauki i w soboty. Od samego pocz tku powsta o wiele
organizacji o ró nych celach, skupiaj cych miejscow Poloni .
Maj c pi lat Zuzanna Szlempówna uczy a si ju w tzw. ma ej klasie.
Potem rodzice przenie li j do szko y w Ostricourt. W wieku trzynastu lat, jako
zdolna uczennica, zda a egzamin z j zyka francuskiego. Wi kszo uczniów
przyst powa a do tego sprawdzianu wiedzy zazwyczaj po uko czeniu czternastego roku ycia. Jej lata wype nione by y cz stymi spotkaniami w domu nauczycielki Sadlowej13, u której uczy a si polskich piosenek, wierszy, sztuk teatralnych, historii, a tak e kultury polskiej. To ona w g ównej mierze kszta towa a
11

12

13

Dziennik „Wiarus Polski” poprzez swoje publikacje przyczynia si do szerzenia polskiej
kultury, a tak e do poszerzania znajomo ci j zyka polskiego. W latach niemieckiej okupacji
(1940–1944), wydawany by w tzw. strefie wolnej.
W 1924 r. „Narodowiec” zosta przeniesiony do Francji, gdzie sta si g ównym dziennikiem
polskiej emigracji, uzupe niaj c funkcje informacyjne polskich placówek konsularnych. Od 1927
r konsulem generalnym Drugiej RP w Pary u by dr Karol Pozna ski, szerzej patrz: A. Sudo ,
Karol Pozna ski ostatni konsul generalny, op. cit.; W latach trzydziestych „Narodowiec” broni
polskich górników, ci ko dotkni tych kryzysem gospodarczym, M. Kwiatkowski, O przesz ci
i archiwach „Narodowca, w: lady polsko ci. Polonia i emigracja w wietle bada i róde
historycznych, red. D. Na cz, Warszawa 1999.
Przez d ugie lata uczy a ona j zyka polskiego, ca kowicie oddaj c si szerzeniu kultury polskiej
ród rodaków. Przygotowywa a tak e polskie przedstawienia teatralne i nios a pomoc
potrzebuj cym.
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osobowo uczennicy. Wcze nie wst pi a do zast pu zuchowego, równolegle
bra a udzia w kursach Towarzystwa Kulturalno-O wiatowego, by tam doskonali swoj polszczyzn . Wst pi a do harcerstwa – by a dru ynow , maj c zaledwie
trzyna cie lat14. Interesowa a si sportem i teatrem. W wieku czternastu lat
rozpocz a prac w fabryce. Gdy mia a pi tna cie lat, w Cayeux-Sur-Mer
prowadzi a ju koloni zuchow , któr odwiedzi konsul RP oraz redaktor
dziennika „Narodowiec” M. Kwiatkowski. Interesuj cy przebieg zaj
i wypoczynku uczestników kolonii zrelacjonowany zosta na amach „Narodowca”15. W 1938 r. Zuzanna bra a udzia w zawodach sportowych, rok pó niej
w kursie dla dru ynowych w Ardenach. Uczestniczy a tam w wyk adach
i zaj ciach z historii, przyrody, alfabetu Morse a, podchodów, topografii, a tak e
nauczy a si wielu polskich piosenek.
Wybuch drugiej wojny wiatowej nie tylko nie zahamowa spo ecznej
dzia alno ci Zuzanny, ale j zintensyfikowa . M oda Polka zawsze by a zwi zana
z harcerstwem i pozosta a mu wierna przez d ugie lata. W przekazanym muzeum
archiwum Z. Pankanin zachowa y si fotografie przedstawiaj ce wizyt
gen. W. Sikorskiego w Lens w pa dzierniku 1939 r.16. Wówczas szczególnie
mocno zaapelowa do m odych Polek i Polaków na emigracji o to, by wst powali
w szeregi tworz cych si oddzia ów Wojska Polskiego we Francji. Jego apel
zosta przyj ty z entuzjazmem. Wkrótce zg osi a si wielotysi czna liczba
ochotników, którzy zostali skierowani do Coëtquidan, gdzie znajdowa y si
oddane dla nich koszary. Po up ywie kilku tygodni zacz li przybywa tam
ró nymi drogami polscy
nierze z kampanii wrze niowej. Gen. Sikorski
apelowa do Polaków, aby opiekowali si dzie mi i m odzie , pozwalali im na
spotkania w ma ych grupach, co umo liwi nauk j zyka polskiego, nawet
w trudnym czasie wojny17.
14

15

16

17

Nap yw Polaków do Francji zrodzi konieczno powstawania i funkcjonowania szeregu
organizacji spo ecznych, tworzonych na wzór istniej cych w kraju. Cz
organizacji
przeniesiono do Francji wprost z Polski. W 1923 r. powsta na ziemi francuskiej Zwi zek
Harcerstwa Polskiego; Z. Girzy ski, Prasa harcerska we Francji po drugiej wojnie wiatowej,
w: Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczy nie, red. W. Kukla, M. Szczerbi ski, Gorzów
Wlkp. 2003; E. Gogolewski, Harcerstwo we Francji po II wojnie wiatowej (1945–1960),
w: Dzieje harcerstwa na obczy nie w latach 1912–1992, pod red. M. Szczerbi skiego, Gorzów
Wielkopolski 1993.
By to pierwszy opublikowany artyku Zuzanny Szlempówny. Wspomina a w nim o wizycie
konsula, a tak e odwiedzinach wydawcy „Narodowca” M. Kwiatkowskiego oraz cz onka Rady
Porozumiewawczej P. Kalinowskiego, Zuzia Szlempówna wódz zuchowy z Cayeux,
„Narodowiec” 1938, brak numeru pisma (AMDiUP).
Gen. W. Sikorski na prze omie 1939 i 1940 r. przebywa kilkakrotnie w Pó nocnej Francji.
W pa dzierniku odwiedzi Lens, gdzie po defiladzie pod pomnikiem poleg ych spotka
si z m odzie harcersk z Nord Pas-de-Calais, Z. Szlempówna by a w ród harcerzy witaj cych
genera a; Z. Pankanin, Wspomnienia z lat wojny, AMDiUP, sygn. XIV/VII, s. 1.
Dzieci uczy y si j zyka polskiego, wymienia y mi dzy sob ksi ki, utrzymywa y ze sob
bliskie kontakty, zacie nia y wi zi, uczy y radzi sobie w trudnych sytuacjach. W ten sposób
odzie przygotowywa a si do ewentualnego wst pienia w struktury dzia alno ci podziemnej.
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Dojrza
i odpowiedzialno jakie wyró nia y Zuzann w ród rówieników oraz jej silny zwi zek z harcerstwem spowodowa , e ju od pierwszych
dni wojny zosta a zaanga owana przez hm. Janin Nied wieck 18 – komendantk
harcerek w pó nocnej cz ci Francji – do pracy w podziemiu. Po zaj ciu Francji
przez hitlerowskie Niemcy, komendantka wyznaczy a Zuzann do roli czniczki. W ten sposób Szlempówna czynnie w czy a si do Polskiego Ruch Oporu we
Francji19. Do jej podstawowych obowi zków nale o przede wszystkim nawi zywanie kontaktów, organizowanie spotka , które mia y na celu integrowanie
i scalanie grup polskiej m odzie y, rozproszonych po ró nych miejscowo ciach
Pó nocnej Francji. W miesi cach zimowych Polacy spotykali si w prywatnych
mieszkaniach na wieczorach po wi conych czytaniu ksi ek, wspólnym piewie
i ta cach. W miesi cach letnich m odzie gromadzi a si zazwyczaj w lasach lub
nad wod . Bardzo cz sto tego typu zbiórki odbywa y si równie w domu hm.
Nied wieckiej20. Ju w 1942 r. liczne grupy m odzie y zwi zane z harcerstwem,
a tak e spoza jego kr gów, zosta y w czone do akcji konspiracyjnej, prowadzonej przeciwko Niemcom w miejscach zamieszkania. W nast pnym roku systematycznie do cza y do nich nowe osoby, regularnie powi kszaj c szeregi Polskiego
Ruchu Oporu.
c czniczk Zuzanna dzia a na terenie departamentów Nord i Pasde Calais. Maj c na wzgl dzie potrzeby konspiracji organizowanej przez
J. Nied wieck i H. Kronkowskiego21, stara a si pozna jak najwi cej osób.
Nast pnie, zachowuj c wszystkie zasady bezpiecze stwa, nie zapisywa a, lecz
utrwala a w pami ci dziesi tki nazwisk oraz adresów podziemnych wspó pracowników.
W tym czasie rola Zuzanny w pracy konspiracyjnej sprowadza a
si g ównie do organizowania spotka z kandydatami do pracy w podziemiu,
utrzymywania kontaktów oraz sprawdzania ich lojalno ci. Przewozi a tak e listy
i rozkazy. Obok tej niebezpiecznej dzia alno ci, po wi ca a si równie pracy

18

19
20
21

Janina Nied wiecka urodzi a si w okolicy Kijowa w rodzinie ziemia skiej o wielkim
zaanga owaniu patriotycznym. B c czniczk licznych tajnych grup m odzie y polskiej
rozsianych w okolicach Kijowa, jako szesnastoletnia dziewczyna trafi a do wi zienia. Po
powrocie do domu okaza o si , e rodzice nie yj , dlatego z siostrami wyjecha a do Warszawy,
a w 1929 r. przyby a do Francji. Tam odda a si pracy harcerskiej. Do ko ca swych dni pozosta a
wierna misji szerzenia idei polsko ci w ród m odzie y; szerzej patrz: J. Kudlikowski,
Wspomnienie o p. Harcmistrzyni Janinie Nied wieckiej, AMDiUP, sygn. XIV/VI.
J. E. Zamojski, Polacy w Ruchu Oporu we Francji 1940–1945, Wroc aw – Warszawa – Kraków
– Gda sk 1975.
W domu J. Nied wieckiej w Lens przy ul. Etienne Flament 91 odbywa y si konspiracyjne
zbiórki m odych Polaków, podczas których otrzymywali oni wskazówki co do dalszych dzia .
Wst puj c do Polskiego Ruchu Oporu Zuzanna z
a J. Nied wieckiej i H. Kronkowskiemu –
nauczycielowi j zyka polskiego, pó niejszemu inspektorowi polskiego szkolnictwa, przysi
na
wierno Ojczy nie.
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zarobkowej 22. Maj c zaledwie 17 lat, po ci kiej chorobie ojca, sta a
si wspó odpowiedzialna za zdobywanie rodków materialnych na utrzymanie
rodziny. Wiele spotka z m odzie odbywa o si w jej rodzinnym domu. Przez
ca y okres wojny go cinny dom rodziny Szlempów by otwarty dla Polaków
potrzebuj cych pomocy. Leczyli si w nim i ukrywali
nierze oraz dziesi tki
tu aczy wojennych. Pomagaj c rodakom, Zuzanna systematycznie doskonali a
swe umiej tno ci, bior c, m.in. udzia w kursie „aide medico-sociale”23. Jednak
przekazano jej wiadomo , e nie mo e kontynuowa zaj , poniewa nie jest
Francuzk . Znakomitym rozwi zaniem w tej sytuacji okaza a si propozycja
opieki nad dzie mi, które przebywa y na kolonii, deportowane z Fives-LilleHellemmes do Tulle w Correze po zbombardowaniu miasta24. Inicjatywa
za enia i prowadzenia kolonii sprzyja a równie stworzeniu dogodnych
warunków dla ochrony cz onków ruchu oporu, ciganych przez Niemców. Pobyt
na kolonii w Tulle, gdzie do wiadczy a wielu trudnych i ci kich chwil, jeszcze
bardziej j zahartowa . Nast pnie powróci a do Lens, gdzie kontynuowa a
dzia alno w Polskim Ruchu Oporu. Po zrealizowaniu konspiracyjnych zada ,
na wyra ne pro by wyra one w licznych listach, wróci a do grupy
J. Nied wieckiej25.
Po powrocie na pó noc Francji, zamieszka a u J. Nied wieckiej. Przed
po udniem pracowa a w polskim przedszkolu w Calonne-Lievin, oddalonym
o dziesi kilometrów od Lens, natomiast po po udniu wykonywa a konspiracyjne zadania czniczki. Pocz tkowo rozwozi a na rowerze listy oraz ró ne poufne
informacje, m.in. do: Mazingarbe, Grenay, Lievin, Noeux-les-Mines, Harnes,
Montigny-en-Gohelle. W rejonie Ostricourt kolportowaniem listów zajmowa a
si jej siostra.
Wydarzenia wojenne i ci e zagro enie ycia uczestników ruchu oporu
sprawi y, e J. Nied wiecka i H. Kronkowski zorganizowali przy pomocy
kopalnianego lekarza z Lens kurs pierwszej pomocy.

22

23

24

25

Praca polega a na przywo eniu z Lille paczek we ny, z której produkowane by y ubranka dla
dzieci. Nale o tak e przeszkoli pracownice, by dobrze wykonywa y swe obowi zki. W ten
sposób zorganizowa a dzia alno cha upnicz dla ok. 80 dziewcz t z okolic Ostricourt, które
straci y prac w fabrykach, zamkni tych na czas wojny. Wraz z up ywem miesi cy przybywa o
pracownic, które zacz y zajmowa si produkcj ubra na miar , z przeznaczeniem dla on
lekarzy, adwokatów i w cicieli fabryk.
Kurs odbywa si w Lille, dok d je dzi a trzy razy w tygodniu. Zaj cia praktyczne odbywa y si
w przychodni, gdzie nauczy a si podstawowych zada piel gniarki, natomiast zaj cia
teoretyczne prowadzone by y w siedzibie Czerwonego Krzy a przy ul. Saint Jacques,
Z. Pankanin, Wspomnienia, op. cit., s. 3.
Podczas czteromiesi cznego pobytu w ró nych koloniach leczy a chore dzieci, a po znalezieniu
odpowiedniej zast pczyni, mog a wróci do Lens, aby dalej wspiera dzia alno
J. Nied wieckiej.
List napisany do Zuzanny Szlempówny przez J. Nied wieck , 7 lutego 1944 r., AMDiUP, teczka
VI.
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Na pocz tku 1944 r. Zuzanna zosta a zaanga owana do prowadzenia kursu pierwszej pomocy w Houdain. Korzysta a w tym czasie z go ciny u rodziny
Kunkiewiczów, której wszyscy cz onkowie nale eli do Polskiego Ruchu Oporu,
a matka rodu pe ni a ponadto funkcj prezesa Zwi zku Polek. Prowadzenie kursu
w Houdain (trzy dni w tygodniu), Zuzanna Szlempówna czy a z podobnym
kursem, odbywanym równolegle (tak e trzy dni w tygodniu) w Barlin. Ponadto
doje
a do Marles, gdzie kontrolowa a obecno uczestników na zaj ciach,
natomiast wyk ady i wiczenia prowadzi miejscowy lekarz, zatrudniony
w kopalni26. Praca konspiracyjna, któr nieprzerwanie prowadzi a, polega a tym
razem na przekazywaniu informacji do skrzynek kontaktowych.
Po kolejnym powrocie do Lens, zasta a miasto prawie ca kowicie zburzone – pocz wszy od kana u granicz cego z Sallaumines poprzez centrum, które
leg o w gruzach. Z ogromnym trudem dotar a do domu J. Nied wieckiej. Po
przybyciu na miejsce okaza o si , e gmach by bardzo zniszczony. Najbardziej
jednak prze a wiadomo o mierci ony H. Kronkowskiego, która zgin a
podczas jednego z bombardowa . Zuzanna kolejny raz do wiadczy a okropno ci
wojny. Podczas ostatniego kursu organizowanego przez kopalnianego lekarza,
który odbywa si w Montigny-en-Gohelle, wioz c apteczk i p ótno potrzebne
do wykonania noszy, w drodze tu
przed Henin-Lietard rozpocz
si nieprzyjacielski ostrza . Zuzanna, jad c rowerem, zosta a ranna w kolano.
Zatrzyma a si u rodziny Zimnych, którzy te nale eli do Polskiego Ruchu
Oporu we Francji. Stamt d szybko odwieziono j do szpitala Sainte Barbe
w Fouquieres27. Po operacji zosta a jeszcze przez tydzie w domu Zimnych.
Nast pnie odwieziono j do Lens, gdzie kontynuowa a kilkumiesi czne leczenie.
Po wyzwoleniu Francji, osoby podporz dkowane rz dowi RP na uchod stwie w Londynie, zosta y symbolicznie uhonorowane za bohatersk dzia alno
konspiracyjn podczas okupacji hitlerowskiej. Niektórym powierzono prowadzenie ró nych placówek opieku czo-wychowawczych, innym funkcje nauczycieli
zyka polskiego. W tym czasie H. Kronkowski zosta mianowany Inspektorem
Polskiego Szkolnictwa na Nord i Pas de Calais28, a Zuzanna otrzyma a propozycj obj cia kierownictwa placówki opieku czo-o wiatowej po jego zmar ej
onie. By o to trudne wyzwanie dla m odej, ale do wiadczonej wojn Polki.
Nale o do niej m.in. nauczanie ok. trzystu dziewcz t w wieku od sze ciu do
szesnastu lat. Nie maj c podr czników, sama musia a przygotowa programy
nauczania i pomoce dydaktyczne. Ponadto dwa razy w tygodniu prowadzi a kurs
26
27
28

Z. Pankanin, Wspomnienia, op. cit., s. 6.
Tam e, s. 10.
Henryk Kronkowski – cz onek Ruchu Oporu, opiekowa si polskim nauczycielstwem.
Aresztowany przez Niemców, przebywa w wi zieniu. Dzi ki staraniom dyrekcji kopalni w Lens
zosta uwolniony. ona Maria zgin a podczas bombardowania w Lens. Po wyzwoleniu Francji
zosta inspektorem szkolnictwa. Uruchomi wszystkie mo liwe placówki nauczania j zyka
polskiego.

350

dla oko o stu górników, którzy przychodzili do niej po pracy uczy si j zyka
polskiego. Cz sto zaj cia przeci ga y si do pó nych godzin nocnych. Jakby tego
jeszcze by o ma o, Zuzanna we wszystkie wolne dni od zaj szkolnych zajmowa a si organizowaniem zbiórek harcerskich, a w niedziele – prowadzi a kursy
dla dru ynowych. Ten intensywny tryb ycia oraz trudne warunki mieszkaniowe,
nie pozosta y bez wp ywu na zdrowie dzielnej emigrantki z Polski. Po roku
zacz a ci ko chorowa . W bardzo z ym stanie zdrowia sp dzi a gwiazdk
1944 r. Dom rodzinny, gdzie przebywa a podczas wi t Bo ego Narodzenia, by
jak zawsze pe en go ci. Tym razem przebywali w nim m odzi polscy
nierze,
potrzebuj cy pomocy. Jednym z nich, jak si pó niej mia o okaza , by przysz y
Zuzanny.
Po wi tach sp dzonych wspólnie z rodzicami, stan jej zdrowia na tyle
si poprawi , e mog a wróci do pracy w szkole. W kwietniu 1944 r. jej placówodwiedzi a genera owa Helena Sikorska29. Wielostronna i bardzo intensywna
dzia alno Zuzanny nadszarpn a kolejny raz jej stan zdrowia. Pod koniec roku
szkolnego 1944/1945 Zuzanna powa nie zachorowa a. Nast pi y dla niej trzy
trudne lata walki z przeciwno ciami losu. W 1948 r. przeprowadzi a si do Lille,
gdzie dzi ki poparciu ks. Alojzego Nosala 30 obj a stanowisko kierowniczki
pensjonatu polskiego. Mieszka y w nim emigrantki z Polski, zatrudnione
w fabrykach i szwalniach „Motte”. Okaza o si , e obj a to stanowisko bezporednio po J. Nied wieckiej. Dawna prze ona, dowiedziawszy si o tym fakcie,
wyrazi a swoje zadowolenie pisz c w li cie: „Zuziu nie wiesz jak ja si ciesz , e
to w nie ty obejmujesz po mnie t placówk ”31. Obj a pensjonat w kwietniu
1948 r. i pracowa a tam przez 20 lat, a do zamkni cia fabryk.
Oddaj c kierownictwo placówki swojej dzielnej wychowance,
J. Nied wiecka zacz a prace przygotowawcze do zorganizowania kolonii letnich
w Stella Plage. Wizytuj c 16 sierpnia 1949 r. harcersk koloni , ksi dz arcybiskup J. Gawlina zapisa w swoim pami tniku: „Wspania a postawa Komendantki, druhny Janiny Nied wieckiej /…/ ca kowicie jej ufam /…/ duch w ród dzieci
i m odzie y katolicki i polski chcia bym aby jej najwi ksze marzenie si spe ni o
i powsta tu o rodek polski”32. W 1950 r. powsta tam Polski O rodek Kolonii
Letnich „Ba tyk”, Polski O rodek Harcerek. Dzia alno ci w nich J. Nied wiecka
po wi ci a reszt swojego ycia 33. Nie zra y j trudno ci, twierdzi a bowiem,
e: „Harcerki istnie b
tylko wtedy, je li w ród instruktorek i dru ynowych
29

30
31
32
33

Z okazji wizyty przygotowano m odzie z ró nych organizacji polonijnych by piewa y piosenki
i deklamowa y wiersze. Pod koniec uroczysto ci Helena Sikorska w krótkim wyst pieniu
wspomnia a wizyt swojego m a w 1939 r.
Ks. Alojzy Nosal by równie cz stym go ciem u hm. Janiny Nied wieckiej.
Z. Pankanin, Pami tnik osobisty, AMDiUP, sygn. XIV/III, s. 8.
J. Kudlikowski, Wspomnienia o p. Harcmistrzyni, op. cit.
Przez 30 lat pracy w Polskim O rodku „Ba tyk” w koloniach letnich wzi o udzia ponad 6.650
dzieci, J. Kudlikowski, Wspomnienie o p. Harcmistrzyni, op. cit.
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duch b dzie wielki, si a charakteru, a przede wszystkim jasno przedstawiony
odzie y cel, do którego ma ona d
”34.
W 1947 r. Zuzanna Szlempówna wysz a za m , co wi za o si
z konieczno ci zako czenia dzia alno ci harcerskiej. Decyzj t zaskoczy a
ogromnie J. Nied wieck , która spodziewa a si , e Zuzanna przejmie jej
obowi zki. Rol ma onki i przysz ej matki potraktowa a na tyle powa nie, e
nie przyj a ju pó niej adnej odpowiedzialnej funkcji. To jednak nie oznacza o,
e wycofa a si ca kowicie z ycia spo ecznego. Przez wiele lat by a
zaanga owana w prace Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i ich rodzin.
Ponadto uczestniczy a w pracach Stowarzyszenia Przyjació I Dywizji gen.
S. Maczka, pomaga a t umaczy listy i ró ne materia y z j zyka polskiego. By a
równie g ównym organizatorem wielu wystaw, po wi conych wydarzeniom
w Normandii i bohaterstwu nierzy I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka. Wiele
czasu po wi cania na prowadzenie Domu Polskiego w Roubaix. S
a rad
35
i pomoc swoim rodakom, anga uj c si w pomoc charytatywn i prowadz c
dzia alno publicystyczn .
Ojczysty kraj odwiedzi a dopiero w 1969 r. Od pierwszej wizyty, ta
wspania a i wyj tkowa Polka, harcerka, przyk adna matka, ona i szczera
patriotka, stara a si jak najcz ciej przyje
do Polski, któr od dzieci stwa
tak ukocha a, a teraz mog a zacz j odkrywa .
Warto ciowy i bogaty zbiór r kopisów, dokumentów, pism oficjalnych,
listów prywatnych, fotografii i artyku ów prasowych dotycz cych dzia alno ci
harcerstwa we Francji przekazany do Muzeum przez Zuzann Pankanin, poza
wymienionymi ju wcze niej materia ami ród owymi zawiera:
Sygn. XIV/XXI – ZHP we Francji: materia y ród owe za lata 1952–
1953. S to sprawozdania, rozkazy, pisma, okólniki, np. w sprawie
Kursu Instruktorskiego w Anglii, artyku y prasowe, korespondencja
mi dzy kapelanami harcerskimi a w adzami ZHP we Francji, pisma
sygnowane przez Ryszarda Kaczorowskiego – szefa G ównej
Komendy Harcerzy w Londynie.
Sygn. XIV/XXII – Zwi zek Harcerstwa Polskiego 1946/47 i 1970 we
Francji: artyku y prasowe, pisma w sprawie dzia alno ci „Wiarusa
Polskiego” oraz relacja prasowa z Walnego Zjazdu ZHP we Francji
(4–5 kwietnia 1970 r. w Lens).
Sygn. XIV/ XXIV – Zuzanna Pankanin – Zwi zek Harcerstwa
Polskiego we Francji:

34
35

Tam e.
Bra a czynny udzia w organizowaniu pomocy dla Polski podczas powodzi w 1997 r.
Zaktywizowa a wiele rodowisk oraz instytucji, które wykaza y ogromne zaanga owanie przy
organizowaniu pomocy humanitarnej dla Polaków.
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1. pisma ZHP – Naczelnictwa poza granicami Kraju do ksi dza
phm. A. Gi skiego z lutego i czerwca 1956 r., lutego i kwietnia
1957 r.
2. Rozkaz ZHP Komendy Harcerzy we Francji z listopada 1956 r.
3. Okólnik zlotowy Komendy Harcerzy we Francji z maja 1957 r.
W teczce s dokumenty obrazuj ce ycie organizacyjne Zwi zku
Harcerstwa Polskiego we Francji:
1. List z 28 listopada 1952 r. (maszynopis) ksi dza Adolfa Gi skiego do duha hm Franciszka Koniecznego – Komendanta Harcerzy, stanowi cy sprawozdanie z wizyty w Le Creusotu w ród
miejscowych harcerzy oraz krytyczn odpowied na ten list z 16
grudnia 1952 r.
2. Rozkaz l2/52 z dnia 8 grudnia 1952 r. Komendy Harcerzy
Zwi zku Harcerstwa Polskiego we Francji, zawieraj cy postanowienia z Dorocznej Odprawy Komendy, przepisy stale obowi zuj ce oraz podzi kowania za akcj letni i yczenia z okazji
wi t Bo ego Narodzenia i Nowego Roku.
3. Okólnik ZHP we Francji z 15 lutego 1953 r. w sprawie Kursu Instruktorskiego w Anglii.
4.
kopis listu z 5 maja 1953 r. do ks. Adolfa Gi skiego
w sprawie organizacji kolonii letnich, napisany przez ks. Antoniego Korewa.
5. List Komendanta Harcerzy z 10 maja 1953 r. hm Franciszka Koniecznego do kapelana A. Gi skiego w podzi kowaniu za
przygotowanie audycji radiowej, a tak e pisma prywatne wiadcz cego o rozgrywkach organizacyjnych w ród kadry harcerskiej.
6. Artyku prasowy dotycz cy ostrze enia Polaków we Francji
przed „Agentami re imowymi” i „re imowymi wychowawcami”, którzy staraj si „zwabi m odzie ”.
7. List A. Gi skiego – zast pcy Kapelana ZHP we Francji do
phm. Stefana Lanzebeczaka – komendanta II. Okr gu Harcerskiego Pasteur, Nilvauge z 19 czerwca 1953 r. w sprawie obj cia
opiek duszpastersk harcerzy.
Sygn. XIX/I – Zuzanna Pankanin. Wspomnienia ze zbiórek
harcerskich:
1. Wspomnienia opublikowane w 1938 r. w artykule prasowym
przez Zuzann Szlempówn (nazwisko rodowe Zuzanny Pankanin) – wodza zuchowego z Cayeux. Tekst drukowany, opatrzony
jest odr cznymi uwagami i uzupe nieniami autorki.
2. Fotografia lubna Zuzanny Pankanin.
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3. Odr czny tekst Z. Pankanin napisany w 1996 r. na temat emigracji polskiej we Francji, szczególnie obrazuj cy ycie pracowników kopal i zak adów przemys owych.
4. List odr czny Pani Sadlowej – nauczycielki Z. Pankanin do swej
uczennicy z 28 grudnia 1960 r.
5. Listy odr czne do Z. Pankanin pisane przez ró nych nadawców
w latach 1995–2004.
6. List odr czny napisany 13 sierpnia 2004 r. przez Z. Pankanin do
profesora Adama Sudo a – dyrektora Muzeum Dyplomacji
i Uchod stwa Polskiego w Bydgoszczy.
Sygn. XIX/X – Dokumenty przekazane przez Zuzann Pankanin
dyrektorowi Muzeum prof. Adamowi Sudo owi w dniu 27 czerwca
2001 r.:
1. Po wiadczenie Towarzystwa Caritas z Berlina z dnia 10 lipca
1919 r. dla Stanis awa Pankanina, urz dnika policji – w sprawie
obj cia posady komisarza.
2. Uchwa a Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Poznaniu
L.dz. U. 509/28 SA z dnia 20 lutego 1928 r. w której brali udzia :
Prezes Mravincsics, jako przewodnicz cy, s dzia administracyjny Szybowski, ks. dr K kolewski, w ciciel ziemski Madali ski, gospodarz Fr ckowiak w sprawie zaliczenia burmistrzowi
Pankaninowi do obliczenia wymiaru emerytury 10 lat z czasów
pruskiej s by oraz wszystkie lata s by dla Polski, tj. od 3 listopada 1919 r.
3. Pismo wojewody o powo aniu Stanis awa Pankanina na Burmistrza Miasta ob enicy z dnia 19 stycznia 1926, l.dz. 10793/25
III na okres 12 lat od dnia 1 lutego 1926 r.
4. Odpis po wiadczenia z dnia 23 pa dziernika 1924 r. popisanego
przez Radc Zarz du Miejskiego w Bydgoszczy i decernenta Policji o zatrudnieniu Pana Stanis awa Pankanina jako komisarza
i inspektora Policji.
5. Odpis nadania Srebrnego Krzy a Zas ugi Stanis awowi Pankaninowi z dnia 23 wrze nia 1938 r. podpisany przez S awoja Sk adkowskiego – Prezesa Rady Ministrów.
6. Po wiadczenie Komitetu Narodowego Polaków na Obczy nie
z siedzib w Berlinie nr dz. 229/1119 z dnia 18 wrze nia 1919 r.
dla Stanis awa Pankanina o gorliwo ci w pracach spo ecznych.
7. Odpis za wiadczenia Zarz du Gminy w Czarnym Dunajcu
o zatrudnieniu Stanis awa Pankanina w okresie od 15 wrze nia
1943 r. do dnia 23 czerwca 1945 r.
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8. Artyku y z czasopism: „Tydzie Polski”, z dnia 7 marca 1959 r.,
9 czerwca 2001 r., „Journal” z 1998 r., „Les Nouvelles
de Falaise” z 1998 r., „Dziennik Polski” z 7 wrze nia 1999 r.
Zuzanna Pankanin przekaza a do zbiorów Muzeum Dyplomacji
i Uchod stwa Polskiego UKW w Bydgoszczy tak e cenne materia y archiwalne,
dotycz ce dzia alno ci ZHP we Francji za rok 1955. S w ród nich spisy imienne
harcerzy, rozkazy, korespondencja (obrazuj ca roz am w ZHP we Francji oraz
konflikty personalne i organizacyjne, ramowy program zaj
na zlocie
w Jambville (7–8 maja 1955 r.), pisma ró ne, Komunikat Prasowy ZHP dotycz cy dorocznego zebrania Naczelnej Rady Harcerskiej, odbytego pod Londynem
2–3 kwietnia 1955 r. z udzia em 43 cz onków z W. Brytanii i Francji, natomiast
34 cz onków NRH z Australii, Kanady, USA i Argentyny nades o swoje
upowa nienia.
Zuzanna Pankanin cz sto odwiedza a Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa
Polskiego w Bydgoszczy. Przyje
a od 2001 r. cz sto do Polski, zatrzymuj c
si u swoich krewnych. Na krótko przed niespodziewan mierci przygotowa a
i opracowa a wspólnie z autorami tego artyku u interesuj
wystaw pt. „Walki
o Normandi i szlak bojowy I Dywizji Pancernej Genera a S. Maczka”, prezentowan w 2004 r. w Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego. Nast pnie
aktywnie towarzyszy a dyrektorowi Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego w Mi dzynarodowej Konferencji Naukowej wiatowej Rady Bada nad
Poloni w Stella Plage.
Za dzia alno na rzecz Polski otrzyma a szereg odznacze , m.in. Krzy
Kawalerski Orderu Zas ugi Rzeczypospolitej Polskiej, wr czony 20 kwietnia
1998 r. w Arras przez marsza ek Senatu RP Alicj Grze kowiak.
ród a do dziejów harcerstwa na obczy nie w zbiorach Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy systematycznie s wzbogacane i uzupe niane, dzi ki darowiznom
harcerzy z kraju, jak i tych yj cych poza granicami Polski. Zgromadzone
materia y archiwalne s wykorzystywane do celów naukowych, a tak e udost pniane wszystkim zainteresowanym dziejami harcerstwa polskiego.
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CZ

III.

OMÓWIENIA I RECENZJE

Wies aw Kukla, Marian Miszczuk,
Emigracyjna i polonijna prasa harcerska 1914-2003. Materia y i ród a,
Warszawa 2003, ss. 47,
ISBN 83-917007-0-5
Omawiana pozycja ze wzgl du na niewielk obj to jest raczej broszur
ni ksi
, co nie obni a jej walorów poznawczych i popularyzatorskich. Jest
pozycj przydatn dla dzia aczy harcerskich a zw aszcza dla osób badaj cych
dzia alno harcersk na obczy nie. Pierwsze tytu y prasy harcerskiej poza
ziemiami etnicznie polskimi zacz y ukazywa si od po owy 1914 r., ale jej
rozwój nast pi dopiero po zako czeniu pierwszej wojny wiatowej i trwa
w ró nych fazach do wspó czesno ci.
Pozycja, któr omawiamy sk ada si ze wst pu (nazbyt krótkiego), trzech
rozdzia ów bezpo rednio zwi zanych z jej problematyk , czwartego o tematyce
z ni si cz
oraz indeksów.
W informacji wst pnej autorzy poinformowali czytelników, e publikacja jest wynikiem ich kilkuletniej pracy nad dziejami prasy harcerskiej na
obczy nie. Stanowi w tym zakresie pewien etap a nie zako czenie bada , gdy
niezb dna jest kontynuacja poszukiwa tytu ów mniej znanych czy wr cz
w Polsce niedost pnych. Zaapelowali do instruktorów i dzia aczy harcerskich,
by ych i wspó czesnych twórców prasy o pomoc w tych mudnych zadaniach.
Rozdzia y zasadnicze publikacji s opatrzone nast puj cymi tytu ami:
Z dziejów prasy harcerskiej na obczy nie. Czasopisma wydawane od
pa dziernika 1939 r. do grudnia 1950 r.,
Emigracyjna i polonijna prasa harcerska 1914–2003. Zarys problematyki,
ród a do dziejów polonijnej i emigracyjnej prasy harcerskiej.
Autor pierwszego z nich, W. Kukla, uzasadni na wst pie przyj te cezury. Pierwsza z nich wi e si z rozpocz ciem wydawania prasy przez harcerstwo
na wojennym uchod stwie w krajach europejskich oraz na Bliskim i Dalekim
Wschodzie. Pomin czasopisma wydawane w USA, Kanadzie, Argentynie
i Australii, gdy zacz y si one ukazywa dopiero w latach powojennych. Przy
czym w tym pierwszym z wymienionych krajów ju w latach trzydziestych
ukazywa si „Harcerz ZNP”, ale by wydawany przez stowarzyszenie polonijne,
a nie harcerstwo.
Histori prasy wydawanej na uchod stwie autor rozpocz od wymienienia inicjatyw wydawniczych w rodowiskach polskich powrze niowych uchod ców wojennych w Rumunii i na W grzech. Wymieni ukazuj ce si wówczas
tytu y, ich wydawców, poda informacje gdzie i do kogo one dociera y. Nast p359

nie wymieni i zwi le scharakteryzowa tytu y prasy harcerskiej wydawanej w
Wielkiej Brytanii w latach 1943–1948. Scharakteryzowa publikacj ZHP na
Wschodzie w latach 1940–1947. Szerzej omówi dzia alno wydawnicz jego
cz ci sk adowych, czyli chor gwi harcerskich na uchod stwie w Palestynie,
Iranie, Afryce, Indiach oraz w Meksyku. Równie starannie i kompetentnie
scharakteryzowa pras harcersk na obczy nie w latach 1945–1950 w Wielkiej
Brytanii, zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Belgii,
Holandii, Szwecji, Danii, Norwegii i we W oszech. Z tej cz ci rozdzia u
wynika, e harcerska akcja wydawnicza przynios a najefektywniejsze rezultaty
ilo ciowe i jako ciowe na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii. W tym pierwszym
kraju usta a w 1949 r. w zwi zku z uko czeniem repatriacji i emigracji Polaków
tam po wojnie przebywaj cych oraz zjednoczeniem Niemiec Zachodnich. W tym
drugim kraju harcerstwo polskie wydaje swoj pras nieprzerwanie do lat
wspó czesnych. Szczególn rol spe nia w tym zakresie Naczelnictwo ZHP poza
granicami Kraju (NZHP pgK) z siedzib w Londynie.
Rozdzia drugi, napisany przez obu autorów, powinien publikacj otwiera . Przede wszystkim ze wzgl du na cezur pocz tkow 1914 r., a nast pnie
dlatego e czytelnikom autorzy wyja niaj zagadnienia i poj cia, którymi si
pos uguj . Wyja nili, i wed ug nich za pras harcersk powinno si uwa
„czasopisma po wi cone dzia alno ci polskich zwi zków skautowych i harcerskich, redagowane oraz wydawane przez ich cz onków, poszczególne jednostki
organizacyjne oraz przez wydawnictwa prasowe” (s. 23). S dzimy, e zaproponowana definicja jest do zaakceptowania. Prasa harcerska jest adresowana do
odbiorców (czytelników) w ró nym wieku i ró nym stopniu zaawansowania
w dzia alno , od zuchów a po instruktorów i seniorów, by ych cz onków tego
stowarzyszenia. W przesz ci oraz wspó cze nie harcerskie czasopisma (tygodniki, dwutygodniki, miesi czniki) wydaj zast py, dru yny, z zw aszcza
jednostki wy szych szczebli, od hufców poprzez chor gwie a po instytucje
centralne. Autorzy datuj genez prasy harcerskiej poza Polsk od wydania
w 1914 r. w Bochum czasopisma zatytu owanego „Skaut Polski”. Omawiaj c
periodyzacj prasy harcerskiej wyró niaj w niej okres schy ku Polski pod
zaborami i lata pierwszej wojny wiatowej (1914–1918), okres drugiej wojny
wiatowej, okres powojenny (1945–1950) oraz lata nast pne, a po 1990 r.
Zwrócili uwag na uwarunkowania spo eczne, demograficzne, polityczne,
finansowe, maj ce wp yw na problematyk i zawarto prasy, jej kolejne etapy
oraz problemy organizacyjne.
Do tej ciekawie zrelacjonowanej problematyki mo na doda uwag , i
w latach mi dzywojennych i powojennych niektóre tytu y prasy polonijnej
i emigracyjnej o tematyce spo eczno-politycznej posiada y sta e lub okazjonalne
dzia y harcerskie, najcz ciej redagowane przez dzia aczy tego stowarzyszenia.
Pami ta tak e nale y, e w latach Drugiej Rzeczypospolitej wiele informacji
o bie cej dzia alno ci harcerstwa polonijnego i jego problematyce organizacyj360

nej drukowa a prasa harcerska wydawana w kraju, wysy ana w poka nej liczbie
egzemplarzy za granic , zw aszcza do Francji, Niemiec i USA. Mo na przyj ,
e zast powa a lub uzupe nia a ona lokalne inicjatywy wydawnicze, zw aszcza w
mniej licznych i zasobnych organizacjach harcerstwa polonijnego, np. w Belgii,
Holandii czy Danii, a tak e we Francji (ale nie z tych samych powodów).
Szkoda, e autorzy nie wyja nili kolejnych poj , którymi si pos ugiwali, a zw aszcza na czym polega ró nica mi dzy harcersk pras polonijn a pras
emigracyjn .
Po drugiej wojnie wiatowej rozpocz si dramat Polaków yj cych na
obczy nie poprzez odci cie ich z powodów politycznych od macierzy. Przerwana
zosta a tak e czno mi dzy harcerstwem w kraju (nieistniej cym w latach
1950-1956), a harcerstwem na obczy nie, na d ugi okres a do przemian ustrojowych w Polsce zainicjowanych w 1989 r. Harcerstwo na obczy nie z o rodkiem kierowniczym w Londynie musia o w tych latach liczy niemal wy cznie
na aktywno i ofiarno w asnych szeregów. Autorzy wykazali w sposób
udokumentowany, e osi gni cia wydawnicze uzyska o harcerstwo emigracyjne
i polonijne we Francji, w Niemczech (w latach 1945–1949), Wielkiej Brytanii,
USA, Kanadzie.
W kolejnej cz ci rozdzia u autorzy scharakteryzowali ogólnie pras harcersk wydawan na Zachodzie oraz zainicjowan po 1990 r. w Republice
Czeskiej, na Litwie, Bia orusi i Ukrainie. Wybrane tytu y, o d szej historii
omówili dok adniej podaj c wiele o nich informacji redakcyjnych. W za czniku
do rozdzia u sporz dzili wykaz 47 tytu ów czasopism harcerskich wydawanych
na obczy nie od 1914 r. do wrze nia 1939 r.
Autor nast pnego rozdzia u, M. Miszczuk, wymieni g ówne ród a do
bada dziejów polonijnej prasy harcerskiej w nast puj cych grupach: a) bibliografie, b)archiwalia, c) monografie.
Rozczarowuje grupa archiwaliów, gdy zawiera jedynie tytu y kilku
opublikowanych sprawozda harcerskich z lat 1944–1946, natomiast pomija inne
wa ne ród a przechowywane w archiwach polonijnych i krajowych.
Z zasadnicz tematyk publikacji koresponduje rozdzia ostatni, autorstwa W. Kukli, po wi cony na wykaz tytu ów referatów o problematyce harcerskiej wyg oszonych na konferencjach naukowych zorganizowanych przez Rad
Porozumiewawcz Bada nad Poloni w Gorzowie Wielkopolskim w latach
1997–2002. Starannie zredagowan i wydan w estetycznie formie publikacj
zamykaj indeksy nazwisk osób zwi zanych z pras harcersk oraz indeks jej
tytu ów.
Zuzanna Bro ek, Alicja Kleczewska
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Marian Miszczuk, Harcerska prasa dla dzieci i m odzie y wydawana
w Wielkiej Brytanii w latach 1941–1948,
Warszawa 2004, ss. 62,
ISBN 83-917007-0-6
Niewielkich rozmiarów pod wzgl dem formatu i obj to ci ksi ka
przynosi wiele ciekawych, wa nych informacji o faktach oraz oceny dzia alno ci
harcerstwa polskiego na wojennym uchod stwie. Napisana zosta a przez specjalist tej problematyki, by ego dzia acza harcerskiego, redaktora prasy harcerskiej,
wreszcie badacza i popularyzatora dziejów harcerstwa w kraju i na obczy nie
poprzez realizacj autorskiej tematycznej serii wydawniczej.
Omawian publikacj autor po wi ci przedstawieniu spraw organizacyjnych, redakcyjnych, dystrybucyjnych i zawarto ci tematycznej czterech kolejno
po sobie wydawanych pism przez polskie harcerstwo uchod cze w Wielkiej
Brytanii w latach 1941–1948. Nosi y one tytu : „Nasze Pisemka”, „Zuch”, „Zuch
czyli Rzeczy Ciekawe” oraz „ wiat M odych”.
Autor w przeprowadzonych badaniach wykorzysta rozleg
baz
dokumentacyjn pozyskan z archiwów krajowych oraz polonijnych, o czym
dowiadujemy si z za czonego wykazu róde . Ten element zamyka publikacj ,
otwiera j natomiast wst p, kolejne cztery rozdzia y charakteryzuj ce wymienione pisma harcerskie, dalej pos owie jako za cznik (chocia tak nie nazwany),
tekst o krzy ach harcerskich w Wielkiej Brytanii w latach 1941–1948, nota od
wydawcy i jako element przedostatni, indeks nazwisk. Struktura ksi ki jest wi c
podporz dkowana realizacji zasady chronologicznego wyk adu, czyni to j
utworem komunikatywnym, atwym w czytaniu. Kolejno relacjonowane fakty
z dzia alno ci harcerstwa, nie tylko o jego akcji wydawniczej, ale o wielu
tkach pobocznych rozbudzaj zainteresowanie czytelników.
Dla ich potrzeb przybli my tre ksi ki, a zw aszcza g ówne jej zagadnienia. Zatem wst p wyja nia podstawowe okre lenia i poj cia, które autor
wykorzysta w narracji, a które czytelnicy mog nie rozró nia . W ród nich
znalaz y si takie poj cia, jak: harcerstwo konspiracyjne w kraju, harcerstwo
polonijne, harcerstwo uchod cze. Autor skromnie wyja nia, i jego ksi ka
„opisuje ma y wycinek rozleg ej i ró norodnej dzia alno ci harcerskiej poza
krajem. Jest to zapis dziejów czterech pism harcerskich skierowanych do dzieci
i m odzie y, a wydawanych na Wyspach Brytyjskich w latach 1941–1948” (s. 5).
Redagowali je dzia acze harcerscy, którzy zdobyli do wiadczenia organizacyjne
oraz redakcyjne przed wojn w Polsce. Pisma mog y si ukazywa dzi ki do
skromnym dotacjom finansowym udzielanym przez rz d Rzeczypospolitej
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Polskiej na uchod stwie w Wielkiej Brytanii, natomiast od lipca 1945 r., gdy nie
by ju uznany przez zachodnich aliantów, przez Tymczasowy Komitet do Spraw
Polskich powo any przez rz d brytyjski. Pisma wysy ano do o rodków polskiej
odzie y uchod czej w Europie, Azji i Afryce.
Pocz wszy od pierwszego rozdzia u autor wyja nia podstawowe fakty
z dziejów harcerstwa na wojennym uchod stwie, niezb dne do pe nego zrozumienia i przedstawienia problemów wydawniczych. Pisze wi c o dzia alno ci
Olgi Ma kowskiej, która od po owy listopada 1939 r. przebywa a na terytorium
Wielkiej Brytanii, o roli dr. Micha a Gra skiego przewodnicz cego ZHP
i niech ci do niego antysanacyjnego rz du Rzeczypospolitej Polskiej na uchod ctwie. Scharakteryzowa dzia alno Szko y Powszechnej oraz Ogniska Harcerskiego utworzonych jesieni 1940 r. przez Olg Ma kowsk w Catlemains
w Szkocji (gdzie stacjonowa rozbudowuj cy si 1 Korpus Polskich Si Zbrojnych, w którym s
o wielu harcerskich instruktorów). Dok adnie zrelacjonowa organizacyjne dokonania harcerstwa przez powo anie 22 grudnia 1940 r.
Tymczasowego Komitetu ZHP na Wyspach Brytyjskich, jako zal ka w adzy
harcerskiej na uchod stwie, przekszta conego nast pnie w Naczelny Komitet
ZHP na czas wojny w Wielkiej Brytanii. Ten z kolei, wobec zniewolenia kraju
przez ZSRR po zako czonej wojnie, niemo no ci powrotu do niego przez
Polaków nastawionych na walk o jego niepodleg
, przekszta cony zosta
z inicjatywy wybitnych dzia aczy harcerskich w osobach dr. Micha a Gra skiego i hm. Kazimierza Sabbata na prze omie stycznia i lutego 1946 r. w ZHP
poza granicami Kraju (ZHP pgK), który dzia a nieprzerwanie do wspó czesno ci.
Na tle skrótowo tutaj omówionych problemów wewn trznych harcerstwa
na uchod stwie, a tak e rozbudowanych informacji o jego relacjach z rz dem,
ministerstwami, wiatowym Zwi zkiem Polaków z Zagranicy, skautingiem
brytyjskim, autor niezwykle dok adnie scharakteryzowa kolejno wydane pisma.
Wiele dowiadujemy si o ich pomys odawcach, redaktorach, w jakich warunkach
by y wydawane, gdzie i do kogo je wysy ano, jak oceniali je m odzi polscy
czytelnicy oraz w adze.
Sporo miejsca autor po wi ci na podanie informacji o tre ci kolejnych
pism oraz o ich autorach. Tej bogatej i wr cz pasjonuj cej tre ci nie sposób tutaj
szerzej rozwin . Okazuje si bowiem, e jednym z autorów by m ody wówczas
Piotr Wandycz, po wojnie wybitny dzia acz niepodleg ciowy, polski historyk
o dorobku wiatowym, emerytowany profesor Uniwersytetu Yale w Stanach
Zjednoczonych. Licznymi uzupe nieniami narracji s szczegó owe opisy bibliograficzne wszystkich czterech pism.
W „pos owiu” autor formu uje konkluzj swoich refleksji na temat roli
tych pism w realizacji misji patriotyczno-wychowawczej harcerstwa na obczy nie. Nie popada w mitologizacj tej subiektywnej sfery ocen, lecz wykorzystuje
konsekwentnie wnioskowanie udokumentowane ród ami.
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W podsumowaniu recenzji nale y wskaza kolejny raz na walory
poznawcze ksi ki. Jej tematyka, ze wzgl dów politycznych, do przemian
w Polsce w 1989 r. nie mog a by podejmowana, st d pokolenia urodzone po
1945 r. w zasadzie nic nie wiedzia y o tej sferze polskich dziejów. Ksi ka pod
wzgl dem konstrukcji jest utworem popularnym, nie by a recenzowana przed
opublikowaniem, posiada jednak pewne cechy naukowe przez form narracji,
fachowe przypisy i baz ród ow . Nie mo na tak e pomin faktu, i ksi ka ta
stanowi bardzo cenn pozycj na polskim rynku wydawniczym dla wszystkich
osób zajmuj cych si lub interesuj cych si tematyk dziejów polskiego harcerstwa dzia aj cego na obczy nie w okresie drugiej wojny wiatowej.
Zuzanna Bro ek, Alicja Kleczewska

364

Wies aw Kukla, Marian Miszczuk, Bibliografia harcerskich emigracyjnych
i polonijnych druków zwartych, jednodniówek, kalendarzy i miscellaneów,
wydanych w latach 1912–2004,
Warszawa 2006, ss. 179.
ISBN 83-917007-0-7
Wydawnictwa bibliograficzne stanowi niezb dn pomoc w badaniach
naukowych. Cz sto od ich studiowania rozpoczyna si doprecyzowanie przez
badacza interesuj cego go problemu. Dzi ki wertowaniu bibliografii poszukuj cy
natrafia na pierwsze tropy widzianego jeszcze nieostro problemu, lub upewnia
si , e wszed na w ciw odkrywcz drog zwiastuj
osi gni cie celu.
Bez wydawnictw bibliograficznych nie mog si oby amatorscy
i profesjonalni historycy dziejów harcerstwa w kraju i na obczy nie. Przed
opublikowaniem omawianej pozycji do ich dyspozycji by a w ciwie tylko
trzycz ciowa Bibliografia harcerstwa, autorstwa Wac awa B ejewskiego.
Zosta a ona sporz dzona niezwykle skrupulatnie, jednak wspó cze nie obarczona
jest powa
wad , albowiem autor doprowadzi opis wydawnictw harcerskich
opublikowanych do ko ca 1980 r. Powsta w ci gu ponad trzydziestu lat luk
wype nia w du ym stopniu publikacja autorstwa obu znanych wspó czesnych
historyków harcerstwa. Nie wype nia jej ca kowicie, gdy pomija wydawnictwa
harcerstwa w Polsce, koncentruj c si wy cznie – zgodnie z przyj tym za eniem – na wydawnictwach harcerstwa polonijnego.
W dosy rozbudowanym kilkuw tkowym wst pie autorzy omówili cele
publikacji, rol bibliografii w badaniach humanistycznych, scharakteryzowali
asny zasób wykorzystanych materia ów oraz efekty poszukiwa w archiwach
krajowych, polonijnych i zagranicznych. W ród tych ostatnich szczególne
znaczenie mia o poznanie zasobów – poprzez korespondencj – The Library of
Congress, European Division w Waszyngtonie i Connecticut Polish – American
Archives w New Britain. Pewnym zaskoczeniem, ale w sensie pozytywnym,
mo e by dla wielu osób informacja autorów, i najwi kszy „zbiór publikacji
harcerskich wydanych poza krajem znajduje si w Bibliotece Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu” (s. 9).
Konstrukcja ksi ki jest przejrzysta i nieskomplikowana. Obok omówionego wst pu, jej cz ciami s bibliograficzne opisy jednodniówek, kalendarzy,
ksi ek, regulaminów, statutów, piewników oraz innych. Poprzedza je syntetyczny zarys dziejów harcerstwa polonijnego (s. 11–15), umo liwiaj cy zw aszcza niezorientowanemu czytelnikowi pozna g ówne daty i wydarzenia z jego
stuletniej dzia alno ci.
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Opisywane pozycje w dzia ach tematycznych zosta y uporz dkowane alfabetycznie. Autorzy zastosowali ci
ich numeracj przez wszystkie dzia y, co
liczbowo obrazuje rozwój wydawniczej dzia alno ci harcerstwa polonijnego.
Konstrukcja ka dej opisywanej pozycji jest zgodna z bibliograficzn metodologi i technik . Opisy oraz informacje s kompletne w przypadku pozycji
znanych autorom z autopsji oraz uproszczone, gdy dowiedzieli si o nich
w sposób po redni.
Na ko cu bibliograficznych opisów autorzy zamie cili skróty literowe,
np. BUW (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego), MM (zbiory prywatne
Mariana Miszczuka), BN (Biblioteka Narodowa) oraz inne. Mo na si domy le
jakie nazwy si pod nimi kryj , ale powinni to wyja ni autorzy we wst pie
publikacji. Domy lamy si tak e, e w tak oznaczonych miejscach autorzy do
opisywanych pozycji dotarli, a nie, e tylko w nich si znajduj i pró no ich
szuka w zbiorach innych bibliotek czy archiwów. Ten element ró ni bibliografi
omawian od bibliografii wzorcowej w zakresie wydawnictw polonijnych Jana
Kowalika (Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od
wrze nia 1939 roku, T. I-V, Lublin 1976–1988).
Publikacj ko cz indeksy nazwisk (wydawców, autorów, redaktorów
itp.), nazw geograficznych (krajów i miejscowo ci) oraz streszczenie w j zyku
angielskim. Jednak przed nimi, a po cz ci bibliograficznej znajduje si tekst
M. Miszczuka pt. Krzy harcerski na tu aczym szlaku. W gry, Palestyna, Iran,
Indie, Afryka 1940-1948. Jest on ciekawy, pe en istotnych historycznych informacji o harcerstwie na wojennym uchod stwie dzia aj cym przej ciowo w tych
krajach, ale nie ma zbyt wiele wspólnego z g ównym tematem publikacji.
Mo na zg osi uwag odno nie tytu u omawianej ksi ki, jest za d ugi,
obci ony zb dnym wyliczeniem rodzajów wydawnictw i krajów. Lepiej rol
informacyjn spe ni by tytu krótszy i w formie bardziej ogólnej, np. Bibliografia wydawnictw harcerskich na obczy nie (1912–2004). T oraz inne usterki
mo na by wyeliminowa , gdyby autorzy przed opublikowaniem ksi ki skonsultowali j z profesjonalnym historykiem.
Omawiaj c ksi
, nie od razu spostrzeg my, e zosta a ona po wi cona pami ci Zenona Buczewskiego, przedwcze nie zmar ego powsta ca
warszawskiego, emigranta, badacza dziejów harcerstwa na obczy nie, zw aszcza
w Kanadzie gdzie zamieszka , bibliografa prasy harcerskiej. Intencja pi kna, ale
wykonanie nie w pe ni satysfakcjonuj ce. Przede wszystkim dlatego, e informacja o dedykacji zamieszczona zosta a drobnym drukiem u do u strony poprzedzacej stron tytu ow , co atwo przeoczy . Nie zamieszczono yciorysu
Z. Buczewskiego, daty urodzenia i zgonu (1929–1987), brak omówienia jego
dzia alno ci harcerskiej. Nie zast pi o tych niezb dnych elementów kilka
zdawkowych zda dopiero na s. 144, i to w Nocie od Wydawcy!
ówne warto ci ksi ki, wynikaj ce z opracowanej bibliografii wydawnictw harcerskich, wskazane usterki nie przys oni y. Powinna si ona znale na
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biurku badacza dziejów harcerstwa na obczy nie, badacza dziejów Polonii oraz
w biblioteczkach czytelników zainteresowanych histori i losem Polaków na
wiecie.
Zuzanna Bro ek, Alicja Kleczewska
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Wies aw Kukla, Marian Miszczuk, Harcerska dzia alno wydawnicza
w Europie, Azji, Ameryce Po udniowej od 1912 roku.
Zarys dziejów wraz z bibliografi ,
Warszawa 2012, ss. 199,
ISBN 978-83-932707-1-2
Autorzy omawianej ksi ki pisz we wst pie, i jest ona kontynuacj ich
bada nad podj
problematyk , opublikowanych w 2009 r. w formie ksi ki
zatytu owanej Harcerska dzia alno wydawnicza w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii (1913–2009). Zarys dziejów
wraz z bibliografi (Warszawa 2009). Nie stanowi one jednak ko ca bada ,
gdy pozostaje jeszcze do opracowania harcerska dzia alno wydawnicza w ród
polskich uchod ców wojennych na Bliskim Wschodzie i w Afryce w latach
1941–1948 oraz we W oszech i w Austrii od zako czenia drugiej wojny wiatowej do ewakuacji 2 Korpusu Polskiego do Wielkiej Brytanii w po owie 1946 r.
Dyskusyjny jest podzia opisu i analizy dzia alno ci wydawniczej harcerstwa na obczy nie na trzy odr bne pozycje wydawnicze. W naszym odczuciu
powinna zosta napisana jedna ksi ka pod zbiorczym tytu em Dzia alno
wydawnicza harcerstwa na obczy nie w latach 1912–2012, lub Dzia alno
wydawnicza harcerstwa polonijnego, od zarania do wspó czesno ci.
By mo e nasz postulat, je li autorzy tej ksi ki uznaj go za s uszny,
przyczyni si do wydania w przysz ci poszerzonej monografii o dzia alno ci
wydawniczej harcerstwa na obczy nie wraz z kompletn bibliografi prasy,
pozycji zwartych i druków okoliczno ciowych.
W dalszej cz ci wst pu autorzy scharakteryzowali g ówne etapy dziaalno ci harcerstwa polonijnego, jego celów ideowych i wychowawczych
wynikaj cych z potrzeb zbiorowo ci polonijnych, oraz odniesie do Polski i jej
zmiennych losów w XX w. Wspominaj , ale jakby marginalnie o trudno ciach
w dost pie do róde , spowodowanych g ównie wszechw adn cenzur w Polsce
w latach 1945–1989 oraz nie dopuszczeniem na polski rynek czytelniczy w tych
latach wydawnictw polonijnych i polskiego uchod stwa niepodleg ciowego.
Autorzy zrezygnowali z wprowadzenia czytelników w g ówne zagadnienia
dzia alno ci wydawniczej na obczy nie w okresie ju niemal stuletnim, ograniczaj c si do kilku ogólników. Nie wyja nili poj cia z podtytu u, to jest bibliografii, oraz wed ug jakich zasad j skonstruowali. Kolejny brak dotyczy omówienia konstrukcji publikacji. Wst p zako czyli apelem do wydawców i autorów o
przekazywanie wydawnictw (w domy le o tematyce harcerskiej) do bibliotek,
a zw aszcza do Biblioteki Narodowej w Warszawie.
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Zasadnicz cz
pracy autorzy uj li w osiem g ównych rozdzia ów.
Ka dy z nich posiada dosy nietypowo, nie podrozdzia y a cz ci w liczbie
od dwóch (rozdzia III) do siedmiu (rozdzia I). W pierwszym rozdziale,
w którym autorzy omawiaj dzia alno harcerstwa polonijnego w Niemczech,
Wolnym Mie cie Gda sku oraz w Austrii w latach 1914–1993, nast pi o
zdublowanie numeracji cz ci oraz zak ócenie chronologicznego wyk adu. Za
rozdzia ósmy, bardzo krótki, zajmuj cy zaledwie pó torej strony, po wi cony
zosta na omówienie publicystyki harcerstwa polonijnego w Argentynie,
co pozostaje w sprzeczno ci z tytu em ksi ki, w którym wymieniony jest nie
jeden kraj, lecz ca a Ameryka Po udniowa.
Wszystkie rozdzia y opracowane zosta y wed ug podobnej koncepcji. Na
pocz tku ka dego z nich autorzy scharakteryzowali wybiórczo, faktograficznie
bardziej ni analitycznie, dzia alno wydawnicz harcerstwa w zbiorowo ciach
polonijnych. Nast pnie syntetycznie omówili g ówne rodzaje wydawnictw,
a mianowicie pras , druki zwarte, druki okoliczno ciowe. Cz ci te zaopatrzone
w odsy acze i przypisy bibliograficzne. Na stronie 30 autorzy dosy nieprecyzyjnie pisz , i do 1949 r. wszystkie czasopisma harcerskie, wydawane
w zachodnich strefach okupowanych Niemiec, zosta y zlikwidowane. Raczej
nast pi proces ich zamierania przez systematyczn repatriacj Polaków do kraju
lub emigracj na Zachód i regres dzia alno ci harcerstwa.
Na stronie 36 cz
2 (zdublowana numeracja, o czym piszemy powy ej)
rozpoczyna si dzia zatytu owany Niemcy – alianckie strefy okupacyjne po
1945, z którego wynika, e uwzgl dniaj tak e stref okupacyjn radzieck ,
czego nie odnajdujemy w tre ci tej cz ci ksi ki.
Dope nieniem ka dego rozdzia u jest bibliografia prasy, pozycji zwartych oraz druków okoliczno ciowych, sporz dzona zgodnie z obowi zuj
metodologi . Jedynym brakiem jest pomini cie oznaczenia przy ka dej pozycji,
gdzie ona si znajduje (w zbiorach jakiej biblioteki czy innej instytucji).
Z du staranno ci opracowana jest cz
ksi ki po wi cona harcerstwu w Rosji w latach 1912–1924 i jego wydawnictwom. Podobnie nale y
skomplementowa cz ci omawiaj ce harcerstwo polonijne we Francji
i w Czechos owacji oraz ich akcj wydawnicz . Tre ich nawet znacznie
wybiega poza zagadnienia dotycz ce wydawnictw, porusza bowiem wiele
aspektów z historii, problemów wewn trznych, relacji ze skautingiem tych
krajów. Na ko cowe partie ksi ki z
y si wykazy zastosowanych skrótów,
indeks nazwisk oraz indeks nazw geograficznych.
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Omawiana ksi ka nie jest w pe ni pozycj naukow , ale napisana zostaa przez osoby znaj ce podj
problematyk . Dzi ki temu jest publikacj
warto ciow , atw w odbiorze przez przeci tnego czytelnika, a tak e inspiracj
dla potencjalnych kolejnych badaczy, którzy pragn li by t problematyk
kontynuowa nie dubluj c rzeczy ju znanych, lecz je weryfikuj c i uzupe niaj c.
Zuzanna Bro ek, Alicja Kleczewska
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ANEKS

Dokumenty harcerskie
1. Naczelnictwo ZHP w Warszawie wobec mierci marsza ka Józefa Pi sudskiego 12 maja 1935 r.
ród o: „Wiadomo ci Urz dowe” NZHP, nr 6, maj 1935, s. 1–2.
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2. Pierwsza i druga strona czasopisma harcerstwa polonijnego wydawanego
w latach 1938–1939 we Francji.
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3. Komunikat KNZHP (luty 1946 r.)
ród o: ASOD, Materia y biograficzne Henryka Kapiszewskiego
KOMUNIKAT Z ZEBRANIA KOMITETU NACZELNEGO I RADY
NACZELNEJ W ENGHIEN POD PARY EM
Uchwa y Kolegium Naczelnego ZHP na czas wojny powzi te w dniu
2 lutego 1946 i Naczelnej Rady Harcerskiej poza granicami Kraju powzi te
w dniu 3 lutego 1946 na zebraniu w Enghien pod Pary em.
I.

Tymczasowy regulamin dzia alno ci Zwi zku Harcerstwa Polskiego
poza granicami Kraju (uchwalony w Enghien w dniu 2 lutego 1946)
Art. 1.
Zwi zek Harcerstwa Polskiego obejmuje poza granicami Kraju zakresem
swego dzia ania ca
pracy harcerskiej poza Polsk .
Art. 2.
Dzia alno ta obejmuje harcerki, harcerzy i przyjació Harcerstwa poza granicami Kraju; jest kontynuacj na odcinku zagranicznym Harcerstwa Polskiego w oparciu o Statut ZHP z roku 1936, regulaminy oraz tradycje harcersk .
Art. 3.
W razie potrzeby lub ze wzgl du na istniej ce na terenie danego pa stwa
przepisy prawne, organizacje terenowe harcerskie mog rejestrowa si jako
stowarzyszenia spo eczne, lub osoby prawne prawa miejscowego dotychczasowej odr bnej struktury organizacyjnej.
Art. 4.
Pod wzgl dem terytorialnego ustroju Zwi zek Harcerstwa Polskiego poza
granicami Kraju dzieli si na obszary i okr gi samodzielne. Obejmuj one
rodki pracy zwi zane czynnikiem geograficznym lub innymi warunkami
w pewn odr bn ca
. W ramach obszarów organizacje harcerzy i harcerek dziel si na chor gwie lub okr gi, te za na hufce sk adaj ce si z gromad zuchów, dru yn harcerskich i okr gów starszoharcerskich.
Art. 5.
Obszary tworzy i znosi Naczelnictwo Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza
granicami Kraju. Zniesienie obszaru nast puje:
a)
Na wniosek Rady Harcerskiej danego obszaru,
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b)

W razie ustania lub zako czenia pracy harcerskiej na danym terenie.
Art. 6.

Obszary prowadz sw prac wed ug statutu danego obszaru, zatwierdzonego przez Naczelnictwo. W razie jego braku opiera si nale y przez analogi
na paragrafach 38 do 49-go Statutu Zwi zku Harcerstwa Polskiego.
Art. 7.
adzami Naczelnymi Zwi zku Harcerstwa Polskiego s poza granicami
Kraju:
a)
Przewodnicz cy Zwi zku Harcerstwa Polskiego,
b)
Naczelna Rada Harcerska poza granicami Kraju,
c)
Naczelnictwo Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju,
d)
Komisja Rewizyjna ZHP poza granicami Kraju,
e)
Naczelny S d Harcerski poza granicami Kraju.
Art. 8.
Naczelna Rada Harcerska poza granicami Kraju sk ada si z:
a)
Cz onków Naczelnej Rady Harcerskiej i Naczelnictwa Zwi zku
Harcerstwa Polskiego, pochodz cych z wyboru zjazdu walnego
Zwi zku Harcerstwa Polskiego z roku 1939 oraz z cz onków tych
adz powo anych w Kraju w okresie wojny – o ile znajduj si oni
na terenie dzia ania Naczelnej Rady Harcerskiej poza granicami
Kraju i bior czynny udzia w pracy w ZHP poza granicami Kraju.
Mandat tej grupy wygasa po up ywie roku od czasu ukonstytuowania si w adz Naczelnych przewidzianych w art. 7.,
b)
Przewodnicz cych Rad Harcerskich obszarów oraz Komendantów
i Komendantek obszarów, Naczelnego Kapelana Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju,
c)
Delegatów organizacji terenowych, wybranych na dorocznych zjazdach obszarów w liczbie zale nej od ilo ci instruktorów, harcerek
i harcerzy, a okre lonej specjalnym regulaminem.
Naczelna Rada Harcerska ma prawo kompletowania dalszych
cz onków w ilo ci do 20-tu osób, których mandat wygasa po najbli szym zebraniu sprawozdawczym Rady. Do wa no ci uchwa y o
koopcji potrzebna jest wi kszo 1/4 g osów obecnych na posiedzeniu, przy obecno ci przynajmniej 1/3 cz onków Rady.
Art. 9.
Naczelna Rada Harcerska poza granicami Kraju:
a)
Wy ania spo ród siebie Naczelnictwo Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju,
378

b)
c)
d)

Wybiera Kierownika Wydzia u Harcerzy, Kierowniczk Wydzia u
Harcerek, Kierownika (czk ) Wydzia u Starszego Harcerstwa,
Wybiera Naczelnego Kapelana i przedstawia go do nominacji w aciwym w adzom ko cielnym,
Za atwia inne sprawy wynikaj ce z paragrafu 57 Statutu. Naczelna
Rada Harcerstwa poza granicami Kraju zbiera si w zasadzie dwa
razy do roku. W razie potrzeby uchwa y jej zapada mog drog korespondencyjn .
Art. 10.

Naczelnictwo Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju sk ada
si z:
a)
Przewodnicz cego ZHP,
b)
Wiceprzewodnicz cych poza granicami Kraju, którymi s z urz du
Przewodnicz cy Rad Harcerskich poszczególnych obszarów oraz
jednego Wiceprzewodnicz cego poza granicami Kraju z wyboru
NRH poza granicami Kraju,
c)
Kierownika Wydzia u Harcerzy, Kierowniczki Wydzia u Harcerek,
Kierownika (czki) Wydzia u Starszego Harcerstwa,
d)
Sekretarza Generalnego ZHP poza granicami Kraju,
e)
Skarbnika Generalnego ZHP poza granicami Kraju,
f)
Kapelana Naczelnego ZHP poza granicami Kraju,
g)
Komisarza Mi dzynarodowego i Komisarki Mi dzynarodowej ZHP
poza granicami Kraju,
h)
3 cz onków wybranych przez Rad Harcersk .
Art. 11.
Przewodnicz cy Zwi zku Harcerstwa Polskiego prowadzi prace stosownie
do paragrafu 62 Statutu ZHP, a mianowicie:
a)
Kieruje pracami Zwi zku Harcerstwa Polskiego, w szczególno ci
pracami NRH i Naczelnictwa,
b)
Reprezentuje Zwi zku Harcerstwa Polskiego na zewn trz,
c)
Decyduje w sprawach niezawierzonych dla innych w adz.
Art. 12.
Naczelnictwo Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju prowadzi prace stosownie do paragrafu 60 Statutu Zwi zku Harcerstwa Polskiego,
a w szczególno ci:
a)
Stanowi poza granicami Kraju jedyn reprezentacj Harcerstwa Polskiego w stosunku do naczelnych w adz pa stwowych polskich
i skautingu mi dzynarodowego,
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b)

Czuwa nad zachowaniem jednolitej linii pracy ZHP poza granicami
Kraju i koordynuje prace obszarów.
Art. 13.

Komisja Rewizyjna ZHP poza granicami Kraju sk ada si z 5-ciu cz onków
wybranych przez Rad Naczeln . Przewodnicz cego wybieraj cz onkowie
Komisji spo ród siebie. Komisja Rewizyjna kieruje si przepisami Statutu
ZHP dotycz cego Komisji Rewizyjnej ZHP w razie konieczno ci Komisja
mo e dokooptowa dalszych cz onków.
Art. 14.
Naczelny S d Harcerski poza granicami Kraju wybierany jest przez Rad
Naczeln w sk adzie 3 cz onków i za atwia sprawy nale ce do Naczelnego
du Harcerskiego w my l Statutu ZHP. S d Harcerski mo e kooptowa
cz onków w ilo ci do 3.
Art. 15.
W sprawach dotycz cych ca ci ZHP poza granicami Kraju lub mog cych
mie po redni wp yw w tym wzgl dzie w adze terenowe dzia aj po zasi gni ciu opinii i po uzyskaniu zgody Naczelnictwa.
Art. 16.
Sposób prowadzenia gospodarki finansowej okre la specjalnie regulamin
gospodarki finansowej na podstawie przepisów Statutu ZHP oraz niniejszego
regulaminu.
II. Uchwa y
A. Deklaracja w sprawie dalszej bezkompromisowej walki o Polsk . Rada
Naczelna ZHP poza granicami Kraju deklaruje, e Harcerstwo Polskie
poza granicami Kraju, zgodnie ze sw tradycj i ideologi trwa na stanowisku dalszej bezkompromisowej walki o ca
, wolno
i niepodleg
Rzeczypospolitej, znajduj cej si obecnie pod okupacj
oraz o w czenie do Polski zachodnich ziem Macierzystych.
B. Ho d dla Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Naczelna Rada ZHP poza
granicami Kraju upowa nia Przewodnicz cego do z enia wyrazu ho du
i czci Panu Prezydentowi jako najwy szemu przedstawicielowi Majestatu Rzeczypospolitej.
C. Miejsce dzia ania niektórych elementów Naczelnych w adz poza granicami Kraju. Rada Naczelna ZHP wyra a opini , e ze wzgl du na obecne
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warunki pracy terenowej i trudno ci, nale oby Wydzia Harcerek oraz
Naczelnego Kapelana umie ci na terenie kontynentu, oczywi cie wybór
miejsca powierza si decyzji Naczelnictwa.
D. Stworzenie Organizacji Starszego Harcerstwa.
Naczelna Rada Harcerska poza granicami Kraju poleca Naczelnictwu
stworzenie spo ród doros ych harcerek i harcerzy w ramach obowi zuj cego regulaminu organizacji Starszego Harcerstwa, na równi
z organizacj harcerzy i organizacj harcerek w ramach ZHP.
Prac organizacyjn Starszego Harcerstwa kieruje Wydzia Starszego
Harcerstwa, z kierownikiem Wydzia u na czele.
Jako organ doradczy i opiniodawczy w szczególno ci w zakresie programu, zostaje powo ana Rada z kierowników prac na wszystkich terenach. Rada mo e prowadzi prace systemem korespondencyjnym.
E. Zasady ideowe i etyczne Starszego Harcerstwa.
Naczelna Rada Harcerska poza granicami Kraju poleca Naczelnictwu
przygotowanie szczegó owego opracowania zasad ideowych i etycznych
dla Starszego Harcerstwa i przedstawienie odpowiedniego projektu na
wst pie zebrania Naczelnej Rady Harcerskiej.
Do czasu za atwienia tej sprawy Zawiesza si drug cz
10-tego punktu w stosunku do Starszego Harcerstwa.
F. Wytyczne programowe dla Starszego Harcerstwa.
Naczelna Rada Harcerska zleca Wydzia owi Starszego Harcerstwa opracowanie wytycznych programowych dla Starszego Harcerstwa na podstawie przedstawionych na zebraniu zasad programowych.
G. Realizacja s by Bogu w programach stopni harcerskich.
Naczelna Rada Harcerska poza granicami Kraju w realizacji s by Bogu:
a) Poleca wprowadzi do stopni harcerskich wymagania z zakresu religii dla katolików tytu em próby wed ug wzorów opracowanych
przez Harcerstwo w Niemczech, za dla innych wyzna chrze cija skich wed ug osobnych wytycznych,
b) Poleca przestrzega
uchwa
Komitetu Naczelnego ZHP
o wprowadzeniu do wymaga na stopnie instruktorskie znajomo ci
encykliki o wychowaniu oraz encyklik spo ecznych.
H. Upowa nienie w adz Harcerskich obszarów do regulowania sprawy
2-giej cz ci 10-go punktu Prawa Harcerskiego.
Ze wzgl du na stosunki faktyczne, jakie spowodowa okres wojny a jakie
przetrwa y do dnia dzisiejszego Rada Naczelna ZHP poza granicami
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Kraju upowa nia W adze Harcerskie poszczególnych obszarów do uregulowania sprawy 2-giej cz ci 10-go punktu prawa.
Nale y t spraw dok adnie przedyskutowa w organach w adz harcerskich obszarów i z
opini na najbli szym zebraniu sprawozdawczym Rady Naczelnej ZHP poza granicami Kraju.
I. Wezwanie do instruktorów do przestrzegania ca ego Prawa Harcerskiego
i wiecenia przyk adem.
Ze wzgl du na ogólne obni enie poziomu etycznego, osobowego przez
wojn oraz na konieczno ci przeciwstawienia si post puj cemu procesowi rozk adu moralnego. Naczelna Rada Harcerska poza granicami Kraju wzywa wszystkich instruktorów do cis ego przestrzegania ca ego
Prawa Harcerskiego i wiecenia przyk adem osobistym oraz wp ywanie
w tym duchu na ca m odzie harcersk .
J. Regulamin wyboru delegatów obszarów i okr gów samodzielnych do
naczelnej Rady Harcerskiej:
Naczelna Rada Harcerska poza granicami Kraju poleca Naczelnictwu
opracowanie regulaminu odno nie wyboru delegatów obszarów i okr gów samodzielnych od Naczelnej Rady Harcerskiej. Odpowiedni wniosek Naczelnictwo przedstawi Naczelnej Rodzinie Harcerskiej poza granicami Kraju w drodze korespondencyjnej.
K. Regulamin wzorcowy obszaru.
Naczelna Rada Harcerska zaleca poszczególnych obszarów d enia,
w miar mo no ci, do oparcia ustroju na regulaminie wzorcowym obszarów, którego opracowanie poleca si Naczelnictwu.
L. Ponowna dyskusja nad Tymczasowym regulaminem dzia alno ci Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju.
Naczelna Rada Harcerska poza granicami Kraju uczyni tymczasowy regulamin dzia alno ci ZHP poza granicami Kraju przedmiotem dyskusji
w terminie roku od chwili jego ustalenia na nast pnym sprawozdawczym
zebraniu Naczelnej Rady Harcerskiej poza granicami Kraju.
M. Uprawnienia Naczelnictwa do opracowania i wprowadzenia w ycie regulaminu gospodarki finansowej.
Naczelna Rada Harcerska poza granicami Kraju upowa nia Naczelnictwo do opracowania gospodarki finansowej NRH i wprowadzenie go w
ycie.
Uwaga! Niniejszy komunikat prosz traktowa jako wiadomo ci organizacyjne.
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Wykaz skrótów i skrótowców
AAN
AGK ZHP

–
–

AK
AMDiUP
APMK
ASOD

–
–
–
–

BMM
CGT

–
–

CGTU

–

CIWF
CKW
CSPwN
CZPwB
CZPwF
DK MSZ
DP, dipisi
DPG
2 KP
FON
FPK
GISZ
GKM
GK
GO
GPU
HKS
HPC
IPiMS
IRO

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

JDP

–

KNP
KOP

–
–

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Archiwum G ównej Kwatery Zwi zku Harcerstwa Polskiego
w Warszawie
Armia Krajowa
Archiwum Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego
Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Pary u
Archiwum Spo ecznego O rodka Dokumentacji i Bada
Dziejów Harcerstwa na Obczy nie w Gorzowie Wielkopolskim
Brytyjska Misja Militarna (British Military Mission)
Confédération Générale du Travail (Powszechna Konfederacja Pracy)
Confédération Générale du Travail Unitaire (Jedno ciowa
Powszechna Konfederacja Pracy)
Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie
Centralny Komitet Walki
Centrala Szkolnictwa Polskiego w Niemczech
Centralny Zwi zek Polaków w Brazylii
Centralny Zwi zek Polaków we Francji
Departament Konsularny MSZ
displaced persons
Dywizja Piechoty Górskiej
2 Korpus Polski
Fundusz Obrony Narodowej
Francuska Partia Komunistyczna
Generalny Inspektorat Si Zbrojnych
G ówna Kwatera M ska
G ówna Kwatera
ska
Grupa Operacyjna
G ówny Zarz d Polityczny
Harcerski Klub Sportowy
Harcerstwo Polskie w Czechos owacji
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
International Refugee Organization (Mi dzynarodowa
Organizacja Uchd ców)
Jungedeutsche Partei für Polen (Partia M odoniemiecka w
Polsce)
Komitet Narodowy Polski
Korpus Ochrony Pogranicza
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KPH
KSMP
MBS
MCK
MON
MPiOS
mps
MSZ
MWRiOP
NK HPS
NKN
NKW ZHP
NZHP
OMTUR

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ON
Oss.

–
–

PCK
5 DSP
PKPiR

–
–
–

PKW
PKWN
PMK
PMR
POS
POSp
POW
POWN
PPRwF
PRE
PTK
PUWFiPW

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PW
PWK
PWSK
PZKwF
PZPNwF
ROK
RPwB

–
–
–
–
–
–
–

Organizacja Kó Przyjació Harcerstwa Polskiego w Danii
Katolickie Stowarzyszenie M odzie y Polskiej
Mi dzynarodowe Biuro Skautowe
Mi dzynarodowy Czerwony Krzy
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Pracy i Opieki Spo ecznej
maszynopis
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Wyzna Religijnych i O wiecenia Publicznego
Naczelna Komenda Harcerstwa Polskiego na Syberii
Naczelny Komitet Narodowy
Naczelny Komitet Wykonawczy ZHP
Naczelnictwo ZHP
Organizacja M odzie y Towarzystwa Uniwersytetów
Robotniczych
Obrona Narodowa
Wydawnictwo Zak adu Narodowego im. Ossoli skich we
Wroc awiu
Polski Czerwony Krzy
5 Dywizja Strzelców Polskich
Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia w Wielkiej
Brytanii
Polski Komitet Wojenny
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
Polska Misja Katolicka
Polska Misja Repatriacyjna
Polska Organizacja Skautowa
Polska Odznaka Sportowa
Polska Organizacja Wojskowa
Polska Organizacja Walki o Niepodleg
Polska Partia Robotnicza we Francji
Pa stwowa Rada Emigracyjna
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
Pa stwowy Urz d Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
przysposobienie wojskowe
Powszechna Wystawa Krajowa
Pomocnicza Wojskowa S ba Kobiet
Polskie Zjednoczenie Katolickie we Francji
Polski Zwi zek Pi ki No nej we Francji
Rada Opieki Kulturalnej
Rada Polonii w Belgii
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SBSK
wiatpol
TNRH
TOP
TOPF
3 DSK
TUR
UE
UNRRA

–
–
–
–
–
–
–
–
–

WAP
WM Gda sk
YMCA

–
–
–

ZHP pgK
ZHPwF
ZHPwN
ZMP
ZNP
ZNPwF
ZOKZ
ZPNwF
ZPRK
ZPTG „Sokó ”
ZPwB
ZPwF
ZPwN
ZPZS
ZS
ZSRR
ZWM

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich
wiatowy Zwi zek Polaków z Zagranicy
Tymczasowa Naczelna Rada Harcerska
Towarzystwo Opieki nad Polakami
Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji
3 Dywizja Strzelców Karpackich
Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych
Urz d Emigracyjny
United Nations Relief and Rehabilitation Administration
(Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy
i Odbudowy)
Wojewódzkie Archiwum Pa stwowe
Wolne Miasto Gda sk
Young Men's Christian Association (Zwi zek Chrze cija skiej M odzie y M skiej)
Zwi zek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju
Zwi zek Harcerstwa Polskiego we Francji
Zwi zek Harcerstwa Polskiego w Niemczech
Zwi zek M odzie y Polskiej
Zwi zek Narodowy Polski
Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego we Francji
Zwi zek Obrony Kresów Zachodnich
Zwi zek Polskiego Nauczycielstwa we Francji
Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie
Zwi zek Polskich Towarzystw Gimnastycznych „Sokó ”
Zwi zek Polaków w Belgii
Zwi zek Polaków we Francji
Zwi zek Polaków w Niemczech
Zwi zek Polskich Zwi zków Sportowych
Zwi zek Strzelecki
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Zwi zek Walki M odych
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