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BETLEEM
POLSKIE

Ten nar ód bun town iczy

Trwa w milczącym upor ze,

Na siły własne li czy,

Na miłosierd zie Boże;

Żyje w ojców swych wie rze,

Mówi ojc ów jęz ykiem,

Zwy czajów daw nych str zeże.

Tam każ dy – bun town iki em;

Małe dziec ko w ko lebce

Ssie bunt z mat czyn ym mlé kiem.

Bun tem są te pa cier ze,

Kt óre mat ka mu szep ce;

Bunt zie je z ich od dec hu,

Bunt z oczu im wy ziera

I z ka żdego uś miec hu.

W bun cie żyje lud cały,

Z bun tem w ser cu umiera.

Gdy by odk opać koś ci,

Co już w gro bie zbu twiały,

Toby jesz cze zadr żały

Do oj czyz ny, wo lnoś ci!

Lucjan Rydel
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Ma rian Misz czuk

JAN ROSSMAN ps. „Wa cek”

Ws tęp

Miałem to sz częśc ie, że po prze nie-
 sie niu się z Byd goszc zy na stu dia do
War szawy tra fiłem do Ze społu Hi sto-
 rycz nego Głównej Kwa tery ZHP. 

Ze spół Hi stor yczny to było je dyne
w swo im ro dzaju miej sce, gdzie pod jed nym
da chem z apartc zyka mi ZHP spo tyk ali się
sta rzy har cer ze, zbie rano ma ter iały hi sto-
 rycz ne, a Ci, co napr awdę chcie li to zaw sze
mie li do nich dos tęp. Była to en klawa praw -
dy na Ko nopn icki ej 6, otwarta dla tych,
którzy chcie li pozna wać praw dziwą hist orię
har cers twa. Tam prze czytałem w ma szyn o -
pi sie „Całym ży ciem” S. Bro niews kiego, po -
dziw iałem „Bi blio grafię har cerską 1911-
1960” W. Błaże jewskiego i miałem dos tęp
do sze regu in nych op racowań.

Czę sto go dzin ami wer towałem rocz niki
„Skau ta” lwow skiego, „Harc mis trza” i „Wia d -
omo ści Urzę dow ych”. Spo tykałem wie lu cie -
kaw ych lu dzi, zna nych mi do tychc zas z li ter -
atu ry ta kich jak Wacław Błaż ejewski,
Sta nisław Bro niews ki i ocz ywiśc ie Jan Ros -
sm an. Lu dzie ci byli inni od tych, ja kich
znałem w ko mend zie huf ca, czy chorągwi
byd gos kiej. Ci wiel cy pa trzyli na har cers two
jako na waż ny elem ent wy chow awczy w ży -
ciu pa ństwa i na rodu. Był to inny ka lib er lu dzi 
i in struktorów har cers kich. O ta kich mówi się 
„do bra, przed woj enna szkoła”. Od naj-
 dywałem w nich to, co na praw dę daje har -
cers two i har cers kie wy chow anie: wiel kie
ser ca i wiel kie cha rakt ery. Od nich na -
uczyłem się, że je śli coś ro bić, to po to, by
miało to po zyt ywne skut ki wy chow awcze.

Z Ja nem Ros sm anem nawiązałem bar -
dzo bli ski kon takt pra cując nad sze reg iem
swo ich opr acowań hi stor yczny ch. Zaw sze
z wielką radością je chałem na Żolib orz
gdzie Pan Jan przyj mował mnie w swo im
domu za swo im wspa niałym biur kiem. Za
nim na półecz ce stała ga ler ia fo tog rafii jego
na jbl iższ ych pr zyj aciół: „Zo śki”, „Ru dego”
Alka Da wid owsk iego, Hen ryka Ka pis zew-
 skie go i in nych. Pani Dan ka Ros sm ano wa
po dawała he rba tę i cia steczka i zacz ynaliś -
my roz mowy. War to było słuch ać i zapa -
miętywać. Cza sami były to spo tkan ia w gro -

nie kil ku osób – młod szych i star szych in -
struk torów  z kra ju i z za gran icy. 

Kie dy ktoś po trzeb ował ja kichś in form a -
cji Pan Jan zni kał w piw nicy i przy nosił ko -
lejną te czkę nie zwyk le cen nych ma ter iałów,
do kum entów lub wy cin ków pra sow ych,
uzupełnia nych zaw sze własnym cen nym
ko ment arz em. Wszyst ko było dokład nie po -
num ero wane, uporządkow ane i opis ane. Był 
z na tury i z cha rakt eru urod zonym pe dant em. 
Jako in żyni er był człowiek iem dokład nym
i per fekc yjnym we wszyst kim, co robił. Dzie lił
się całą swoją wiedzą i swo imi roz ległymi
kon takt ami kra ju i poza jego gra nic ami. Naj -
wię kszą prz yje mno ść spra wiła mi wspó lna
pra ca nad tzw. „Sprawą war szawską”, któ ra
za owoc owała ws póln ym ar tykułem1. Druh
Jan zaw sze wska zywał na koni ecz ność
dokład nego po znaw ania przeszłości, by móc 
wyciągać właściwe wnio ski dla tera -
źniejszości i na przyszłość. Tu nie szedł na
żadne kom prom isy. Bez lito śnie wy najd ywał
i wyk azy wał błędy, uo gól nie nia i uproszc ze -
nia nie tyl ko w książka ch J. Maj ki2 i J. Gaja3,
K. Koź niewskiego4, ale i swo jego wie lol etni -
ego przy jac iela „Or szy”5. Jego in żynierska
dokład ność nie po zwalała mu go dzić się na
ża dne re tus ze pi sane „ku po krzep ieniu
serc”. Uw ażał, że w kra ju przez lata za lew a -
nym na chalną pro pag andą ko mun ist yczną,
praw da jest najw iększą bro nią. Był bar dzo
ak tywny – spo tykał się z młodz ieżą, pisał
i ciągle wal czył o pra wdę.

Był dla nas młodych jed nym z naj -
większych aut orytetów mo raln ych. I choć był 
po stacią znaną, z wiel kim do robk iem wy -
chow awcz ym i za wod owym, trak tował nas
jak part ner ów, jak ko lejne po kol enie w har -
cers kiej szta fec ie wy chow awcz ej. Har cer-
 stwo sta now ili dla nie go zaw sze lu dzie, któ -
rych miało ono ukształtować, i którzy uform -
owa ni przez ten ruch mie li służyć, czy li zmi e -
niać swo je otoc zenie, a w kon sek wencji
i pa ństwo zgod nie z po trzeb ami swo jej epo -
ki. Jeśli mu sieli st rzel ać, to mie li umi eć do -
brze posług iwać się bro nią, ale jeś li mie li
pra cować, to zgod nie z najw yższymi nor -
mami pro fes jona liz mu i mor aln ości.
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W roku 1989 znów ak tywn ie włączył się
w nurt zmian ru chu har cers kiego. Wraz
z Hanką Za wadzką, Ha liną Wi śniewską i Ste -
fan em Mi rows kim do kon ali wiel kiego dzieła
– zmie nili ZHP. To dzię ki nim ZHP wrócił do
międ zyn arodowego skau tingu. Znaj omość
tego ru chu przez Pana Jana była dla mnie –
jako Ko mis arza Za gran icz ne go – bez cenną
po mocą Zż ymał się nie zwyk le nad dziw nym
zaśl epieniem wie lu działaczy har cers kich
nie mogących stworzyć wsp ólnej re prez en -
ta cji wo bec władz WOSM i WAGGS. W du -
żym, ale od mien io nym ZHP wi dział siłę
zmie niającą Pols kę i ruch skau towy.

Har cers two było dla nie go nie zwykłym
nar zędziem, któ re na ba zie po mysłu Ro -
berta Ba den-Po wella dawało Pol sce naj -
wyższej kla sy oby wat eli.

*  *  *

Ar tykuł ten po wstał już daw no temu, tyl -
ko te raz nadałem mu ostat eczną formę. Po -
wstawał on etap ami, w cza sie roz mów z Pa -
nem Ja nem, lek tur ze udo stę pnianych przez
nie go ma ter iałów, ws pól nej pra cy nad opra -
c owa nia mi z za kresu hi stor ii har cers twa
i roz mów z lud źmi, któ rzy go zna li. Dzi ę ki
nie zwykłej upr zejmości pani Da nuty Ros-
 sman otrzymałem dostęp do ma ter iałów ro -
dzinn ych i dz ięki temu mogłem wie le fak tów
z mo ich no tat ek i na grań uś ciś lić i op rzeć na
do kum enta ch. Pani Da nuta sp ędziła ze mną 
wie le go dzin re lac jonując swo je i Pana Jana
życ ie. Było to dla mnie wiel kie, cie kawe oraz
bar dzo po uczające pr zeżycie. Nie stety nie
wszyst kie zna ne mi z li ter atu ry nie pub liko -
wane oprac owa nia Jana Ros sm ana udało
mi się odn al eźć.

Ro dzina i Szkoła

Ro dzina Ro ssma nów związana była
z War szawą od 3 pok oleń i nal eżała do pa -
raf ii Ewang eli cko Au gsb ursk iej. Jego dzia -
dek ze stro ny ojca Józef Ja kub (1839–1902) 
ukoń czył szkołę han dlową i był kup cem,
właśc icielem skl epów ko lon ialny ch w War -
szaw ie. Bab cia Amel ia Zu zanna z domu Kir -
bach (1848–1914) była córką właśc iciela
bro waru przy ulicy Grzy bows kiej. Ros sm a -
no wie byli ro dziną całko wic ie polską, w kt ó -
rej język nie miecki był uczony w szko le.

Jan Ros sm an urod ził się 6 stycz nia 1916 
roku w ro dzin ie in żyni era cy wiln ego Wacła -
wa Ros sm ana i He leny Ma tyldy z domu
Eberl ein6.

Wacław Ros sm an pisał w swo ich życ io -
rysach je stem Po lak, ewang elik7. Szkołę
średnią i szkołę tech niczną ukoń czył w War -
szaw ie, a po od byc iu służby woj skow ej w ar -
mii ro syjs kiej w 1905 r., zdał egza min w In -
styt ucie In żyni erów Cy wiln ych w Pe tersb urgu 
przed Tech niczno-Bu dowl anym Ko mit etem
Mi nis terst wa Spraw Wewnętrznych. Miał
własną praktykę bu dowl aną i bu dował domy 
oraz obiekty fa bryczne na te ren ie Ko ngr e -
sówki i w głębi Ro sji. Jesz cze w okres ie woj -
ny wie le pod różował po całym Kr óles twie.
Świad czą o tym wpi sy w za chow anym pasz -
porc ie. Na zdję ciu do pasz portu widać przy -
stojn ego, ro zumn ego mę żczy znę pełnego
energ ii i siły.

Po wkro czen iu Niem ców do War szawy
w 1915 r. Wacław Ros sm an wstąpił do Str a -
ży Oby wat elsk iej i służył w stop niu przo do -
wn ika. W la tach 1915–1917 pra cował w Ma -
gis tracie Mia sta Stołecz nego War sza wy,
a nas tępn ie pro wad ził własne biu ro bu dowl -
ane. O jego po zyc ji społecz nej świ adczą za -
pros zenia na ró żnego ro dzaju ur oczy stości
pa triot yczne, w kt órych uczest n icz yli naj -
bard ziej zna ni wów czas ge nera łowie i po lit y -
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cy. Jak wspo mina Da nuta Ros s m an: był
człowiek iem bar dzo to war zysk im i dow cip-
 nym. Żona była jego prz eciwień stwem – sie -
rota, od 6 roku życ ia wy chow ywała się pod
opieką ro dziny Ge berów właś ci ci eli fir my pral -
nic zej. Była bar dzo zdol na, am bitna i zachłan -
nie się uczyła, wie le czy tała. Chciała też mieć
pewną niezależ ność fi nans ową i dla tego pra -
cowała w szkol nic t wie. Miało to też związek ze 
stała opieką i po mocą jaką otac zała swoją
sios trę przy rodnią8.

W 1919 r. r. Wacław Ros sm an wstąpił do
Woj ska Pol skiego i przy dziel ony zo stał do
Zarządu Bu down ictwa Woj skow ego. Pierw -
sze wspo mnien ia Jana to wy jazdy z oj cem –
ma jor em WP na bu dowę um ocn ień w okol i -
ca ch Ra dzym ina w le cie 1920 r. Po za -
kończeniu woj ny mały Jan wyj eżdżał rok -
roczn ie na wa kac je do Urli koło War szawy,
do Dru skienn ik na Wil eńszcz yźnie lub nad
mo rze (Chałupy, Kar wia, Wiel ka Wieś),
a w 1929 r. był też z ro dzic ami w Kraj lew icy
w Ju gosławii.

Jan był wy pieszc zony i hołubiony przez
matkę. Do statn ie ży cie w mi eszcz ańskiej ro -
dzin ie po zwalało na otrzym anie właściwe go
wy kształce nia.

Po za targ ach z be zpoś rednim przełożo -
nym oj ciec zo stał w 1929 r. us unięty z woj -
ska. Nie był wiel bic ielem Mar szałka
Piłsudskiego – w przec iwi eństwie do swo jej
żony, ale nie to było przy czyną prze jścia
w stan spo czynku tyl ko zwykłe kon flikty mię -
dzylu dzkie.

Oj ciec otrzymał wy soką em eryturę – ok.
400 zł mi esięcznie – ale przy jego sty lu życ ia 
i wy sok ich wy datk ach było to nie wiele.

Dla tego Wacław Ros sm an pow ró cił do
prak tyki bu dowl anej. Na Po lit echni ce w Pa -
ryżu obronił pracę dy plom ową, co dawało
mu pra wo uży wania tytułu inż yniera. W la -
tach trzy dzies tych otrzymał uprawn ienia
rze czoz nawcy bu dowl ane go, co po zwoliło
mu działanie w cha rakt erze biegłego sądo -
wego. Jako wy bitny fa chow iec i rze telny
kon trah ent zna lazł wkr ótce od dan ych kl ien -
tów. Wie lu z nich było żyd owskimi ka mien i -
czni kami, kt órzy bar dzo ce nili um iej ętności
i słow ność in żyn iera Ros sm ana. W koń cu lat 
trzy dzies tych jego do chody si ęgały 2 000
złotych co umożliwiło ku pien ie domu na
Żolib orzu przy ul. Sułkow skiego 45.

Dnia 26 czerw ca 1926 roku Jan zo stał
pr zyjęty do Pa ństwowego Gim naz jum im.
Ada ma Mic kiew icza w War szaw ie i we wrz e -
śniu za siadł w jed nej ławce ze Sta nisławem
Bro niews kim, z któ rym się ser deczn ie za p -
rzyja źnił. Szkoła Mic kiew icza była to jed na z
naj leps zych szkół war szaws kich. Zo stała
założ ona w 1897 r. przez Emil iana Kono p -
czy ńskiego. W lu tym 1905 r. jako pierw sza

rozpo częła naukę w języku pol skim. W dniu
1 sierp nia 1919 roku zo stała pr zejęta przez
Państwo i na dano jej na zwę: „Gim naz jum
Pań stw owe imien ia Ada ma Mic kiew icza
w War szaw ie”. Li czyła wte dy 755 ucz niów,
miała bar dzo do bry per son el pe dag ogi czny
oraz no woc zesny bu dyn ek. W okres ie
międz y wojennym szkoła słynęła z na ucza-
 nia ję zyków ob cych, nie mieck iego i fran cus -
kiego. W la tach trzy dzies tych zaszły istotne
zmia ny w Gim naz jum Mic kiew icza. Utwo-
 rzo ny zo stał sa morząd szkol ny, który od -
grywał, dużą rolę w ży ciu szkoły. Objął on
sa morządy kla sowe i róż ne kółka zai nte -
resowań (te atralne, po lon ist yczne, fi lol ogi -
czne, astron omi czne, che miczne, spę -
dowe). Sa morząd pro wad ził skle pik szkol ny, 
or gan izo wał za bawy ta neczne. W roku 1932 
ukazał się pierw szy nu mer pi sma szkol nego
pod tytułem „Młody Las”. Pi smo wy daw ane
na po wiel aczu, po tem było dru kow ane. Wy -
chod ziły też dwa pi sma w ję zykach no -
wożytnych: nie mieck ie „Ju gendsti mmen”
i fran cus kie „Jeu nesse”. Od bywały się
w szko le po ranki mu zyczne. Z du żym zain-
 te res owa niem i nakładem pra cy or gan izo -
wano przed staw ienia amat orsk ie  zaró wno
sztuk pol skich, jak i w jęz yku nie mieck im9.
Wacław Ros sm an nie zno sił Nie mców i dla -
tego w jego domu tego jęz yka nie to ler owa -
no. Sam lubił ro zma wiać po ro syjs ku. Jan
miał duże zd olno ści ję zyko we i w szko le po -
znał nie miecki, po tem na uczył się an giels -
kiego i włoskiego.

Na te ren ie Gim naz jum Mic kiew icza
działała jed na z naj stars zych dru żyn har -
cers kich – 3 War szaws ka Dru żyna Har cer zy 
im. x. Józ efa Po niat owsk iego (z tra dyc yjnym 
x. za miast ks.), z kt órej założ eniem
związane jest na zwis ko ks iędza Ka zim ierza
Lu tosław skiego. To po przez tą dr użynę
nawiązał kon takt z taj nym skau ting iem
ksiądz Jan Mau ersb erger. W roku 1924 Na -
czeln ictwo ZHP uznało ją za czwartą „Naj -
starszą Dru żynę Rze czyp osp olit ej”. „Tró jkę” 
wyr óżniał wśr ód in nych dr użyn har cers kich
sys tem de mok racji, kt óry ogran iczał władzę
druży now ego na rzecz „Rady Drużyny”
złożonej z przy boczn ych i zast ępowy ch. Re -
gul amin prze wid ywał, że druż yno wy i wszy -
scy funk cyjni druż yny po chodzą z wy borów
Rady Dr użyny. Dy rekc ja szkoły po zos ta -
wiała dr uży nie dużą au ton omię, wiedząc
między in nymi, że har cers cy przełoże ni kon -
trol ują wy niki pra cy szkol nej swo ich
podwład nych. Ci har cer ze, któ rzy mie li złe
stop nie szkol ne, do staw ali „kar ne urlopy”
z pra cy har cers kiej, aby mo gli całko wic ie
zająć się nauką. Trze cia druż yna brała
udział w zlo tach na rod owy ch i mi ędz yna -
rodowych. Mogła się też po szc zyc ić tym, że
z jej sz ere gów po chod ziło 21 ha rcmi strzów
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i 24 po dhar cmistrzów. In strukt orzy z „tr ójki”
odeg rali powa żną rolę w hi stor ii har cers twa.
Je den z dr użynowych 3 WDH z lat I woj ny
tak ocen iał po la tach wy chow anie har cers -
kie w „tró jce”: Zda je się nie ule gać wątpli -
wości fakt, że har cers two było dla nas, któ -
rzy spę dzil iśmy w jego sze reg ach wie le lat
młodz ieńczych, szkołą przy spos obi enia do
życia — in dyw idu aln ego i zbio row ego —
szkołą o licz nych i różn orodnych a wy sok iej
mia ry war tościach. Po magało wy rab iać
w so bie uc zciwość, brak zakłaman ia, pros -
totę i potr zebę stałej pra cy nad sobą, bu -
dowało tw órc zy sto sun ek do życ ia nie tyl ko
w rze czach waż nych, ale i w spra wach co -
dzienn ych, pogłębiało i za cieśniało kon takt
z przy rodą, wy rab iało tę żyz nę du chową i fi -
zyczną.

Har cers two

To do tej drużyny wstąpił Jan Ros sm an
6 czerw ca 1929. Zo stał człon kiem za stępu
„Żurawi”10. Do tej druż yny nale żał już wte dy
od roku Sta nisław Bro niews ki. Sto pień
młodzika Jan otrzymał 13 grud nia 1929 r.
Nie mal w rok po wstąpie niu do ZHP – co
było wów czas sprawą na tur alną – 6 czerw ca 
1930 roku na Zlo cie Chorągwi War szaws kiej 
w Pom iechó wku złożył przy rzec zenie na
ręce druż ynow ego harc mis trza An ton iego
Ro sent ala i otrzymał krzyż har cers ki se ria
LXX nu mer 325. Przy rzec zenie skład ano
trzy mając dwa pal ce nad opuszc zonym po -
ziomo sztan dar em druży ny. Świad kiem
skład an ia przy rzec zenia był je den z pierw -
szych druży nowych „trójki”, me cen as hm.
Czesław Jan kows ki.

Obok Ant ka Ro sent ala pra cow ali wów -
czas w „tró jce” tacy wy bitni in strukt orzy jak
Jan Drew nows ki i Wi told So snows ki. Sp ójr z -
my kim byli:

Jan Drew nows ki roz począł nau kę w Szko -
le Kono pczyńskiego w 1918 r. W 1921 roku

wstąpił do 3 WDH, a w 1926 r. zo stał jej
dr u żynowym. W ty mże roku odbył się kurs
in strukt orski nad Wi grami pro wad zony
przez Aleks andra Kamiń skie go. Roz począł
on wspa niałą trad ycję kurs ów wi giers kich,
kt ó re wy chowały kil ka pok oleń ins truktorów
war szaws kich i ma zow iecki ch i a ich do- św -
iad czenia miały de cyd ujący wpływ na cały
sys tem kształce nia w Or gan iza cji Har cer zy.
J. Drew nows ki brał udział w kur sie 1926 r.
i w stycz niu 1927 r. zo stał mia now any pod -
harcm ist rzem, a w czerw cu 1929 r. harc mi-
 strzem.

Ko lejno pełnił funk cje: druż ynowego 3 Wa r -
zaws kiej Dr użyny Har cer zy (1926–27),
hufco wego I Huf ca w War szaw ie (1928–30)
i zas tępcy Ko mend anta Chorągwi War -
szaws kiej (1932–39, z prze rwami na wy -
jazdy z War szawy). Był ko mend antem kur su 
in strukt orsk iego nad Wi grami w 1938 r., któ -
ry trwał 28 dni i zgro mad ził 80 ucze stn ików.
W dniu 15 maja 1939 r. był ko mend antem
Zlo tu Chorągwi War szaws kiej w Wesołej.
Jan Drew nows ki dok tor yzo wał się i ha bil ito -
wał w An glii, a po woj nie otrzymał tytuł pro -
fes ora ekon omii. Od 1926 r. był związany
z SGH, był au tor em wie lu pu blik acji na te -
maty ekon omi czne.

Wi told So snows ki był ta kże uczniem
gim naz jum im. Ada ma Mic kiew icza. Mat urę
zdał w 1923 roku, a nas tępn ie podjął stu dia
na Wy dziale Ma tem aty czno-Przy rodn icz ym
Uniw ersy tetu War szaws kiego, gdzie w 1932 
roku otrzymał tytuł dok tora fi loz ofii. W 1933
roku zo stał ad iunkt em w ka ted rze ma tem a -
ty ki na Wy dziale Elekt rycznym Po lit echni ki
War szaws kiej. Był wykład owcą geo met rii
wyk reś lnej, a rów noc ześnie na uczyc ielem
ma tem aty ki w gim naz jum im. Sta nisława
Kost ki i gim naz jum im. Jo achima Le lew ela.

Był trzy krotn ie druż ynowym 3 WDH im.
ks. Józe fa Po niat owsk iego. Po tem był ko -
mend antem huf ca War szawa-Wola. W la -
tach trzy dzies tych jako harc mistrz pra cował
w Ko mend zie Chorągwi War szaw s kiej, a na -
s tępnie w Główn ej Kwa ter ze ZHP. W 1932 r.
pro wad ził kurs harc mis trzowski GKH w Sie -
rak owie. Był człon kiem ko mis ji osob owej
GKH.

Trój ka miała duże dośw iadczenie obo -
zowe11. Pierw szy obóz, a ra czej ko lon ia zo -
stała zor gan izo wana przez ks. Ka zim ierza
Lu tosław skiego w 1912 r. Od 1916 r. ko lon ie
i obo zy od bywały się rok roczn ie. Dru żyna
brała udział w obu przed woj enny ch Zlo tach
Na rod owy ch i Ju bil eus zowym Zlo cie Spal -
skim. W roku 1930 obóz roz bito w Tu rzym
Po toku koło Sa noka skąd star si chłopcy wy -
szli na 16 dnio we obo zy węd rowne. To była
bo gata dr uży na i na mioty na obo zy wę-
 drow ne spro wad zono spe cjaln ie z An glii.
Dr użyna mogła so bie na to po zwolić bo
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prężnie działające KPH tyl ko w la tach
1929–1936 udzieliło drużyn ie sub wenc ji na
14 tys. złotych.

Jan, jako młody har cerz spę dził te 21 dni
w obo zie stałym. Dru gi st opień – wy wia-
 dow cy otrzymał 21 maja 1931, a więc w dwa
lata po wstąpie niu do dru żyny.

Na przełomie 1930/1931 r. Aleks ander Ka -
mi ński pre cyz ował swoją kon cep cję pra cy
z dzi ećmi w wie ku przed harc ersk im zwa -
nymi do tychc zas wi lczęt ami. Pierw szym for -
maln ym kro kiem było powołanie w Ko men-
 dzie War szaws kiej Chorągwi har cer zy Re -
fer atu Wilcząt i prze prow adz enie kur su dla
kie rowników pra cy z wil czętami. Kurs for -
maln ie pro wad ził kie rown ik re fer atu Wilcząt
phm. Zyg munt Pyt liński ale właśc iwym kie -
rown iki em był hm. Aleks ander Kamiń ski.
Kurs trwał od 4 stycz nia do 11 mar ca 1931 r., 
a tró jka wysłała na ten kurs kil ku har cer zy –
HR Ro mana Mi chałow skiego oraz młodz i -
ków Jana Ros sm ana i Sta nisława Bro niew-
 skie go.

Mi chałow ski wstąpił do 3 WDH w 1926 r.
Szyb ko zdo bywał spr awn ości i stop nie har -
cers kie, w roku szkol nym 1929/1930 pro -
wad ził plu ton 3 WDH w szko le po wszechn ej
na Żolib orzu.

Po uko ńcz eniu kur su Mi chałow ski zaczął 
od ko ńca kwiet nia 1931 r. tworz yć groma dę
wilcząt z uczniów klas pierw szych i dru gich.
Jak pisał w swo ich wspo mnien iach: przy -
stąpiłem do umund uro wan ia tej nie ma łej
gro mady, bo liczącej około 40 chłopc ów.
Wów czas jesz cze nie zo stał oprac owa ny
jed nol ity wzo rzec umund uro wan ia dla
wilcząt, jak np. w An glii. Za prop ono wałem
mun durki sza re, z tego sa mego ma ter iału,
kt óry uż ywały har cerki na swe umund uro -
wan ie. Wy kon ania mu ndu rów podjął się
dz.h. Je rzy Ma tecki w imien iu CKDH, której
sklep mieścił się przy Trau gutta 2. Chust ka
wiśni owa do okoła szyi, sk órzany pa sek
i gra nat owy be ret z me tal owym brązo wej
bar wy wilcz kiem u czoła sta nowiły uzu -
pełnie nie mun durka. Wkr ótce na zbi órkę
Gro mady wszy scy chłopcy sta wili się
w pełnej gali mun dur owej. Nic tak nie zbl iża,
jak jed nak owy mun dur. Pa trzyłem z saty-
 sfak cją na tych malc ów prężących się
w dwu szer egu, z któ rych oczu biła duma
z mun duru, świ ad cząca z prz yna leżności do 
gro mady, owian ej wspól nymi dążenia mi
i ce lem. Do ko nałem po działu na gro madki
w zal eżno ści od prz ynal eżności do kla sy
szkol nej. Po wstały czte ry gro madki Wil ki
Bure, Wil ki Bru natne, Wil ki Brązowe i bo-
 daj że Wil ki Sza re. Na cze le sta nęli młodsi
ode mnie o dwa lata Sta nisław Bro niews ki,
Jan Ros sm an, Ste fan Czar necki i Sta nisław
Steg man z zast ępu Łosi12.

Za pewne było to wiel kie prze życie dla
wodz ów wilcząt ale dla Jana Ros sm ana
kurs i pra ca z wil czętami miały zna czen ie
szc zegó lne bo wiem zn ajomość z „Kamy-
 kiem” wpłynęła na jego pr acę w har cers twie, 
a tak że na całe jego życ ie.

W czerw cu 1931 odbył się I Zlot Wilcząt
Chorągwi War szaws kiej w Za les iu. Mi cha -
łow ski pi sze da lej: Nie bę dzie prze sadą,
jeże li na pi szę, że obecni na Zlo cie zoba-
 czyw szy naszą Gr oma dę oniem ieli z po -
dziwu. Około 40 chłop ców, jed nol icie umun -
d uro wan ych, spraw nie po rus zających się na 
ko men dę. W za wod ach o tytuł „Mi strzow-
 skiej Gro mady War szawy” zdo byli śmy
pierw sze miej sce. Rado ść mo ich chłop ców
nie miała gra nic. Wśr ód okl asków hm.
Aleks ander Kamiń ski wręczył mi w nagro dę
oszczep, jako zwycięzcy. Podziękowaliśmy
mu za to wy sok ie wy róż nienie trzy krotn ym
okrzyk iem Bam baju.

La tem 1931 r. cała 3 WDH wzięła udział
w Zlo cie Ska utów Słowi ańskich w Pra dze,
a po nim dwa obo zy węd rowne ru szyły
przez Śląsk Cieszyński. Obóz stały zlo kal i -
zo wano w Porąbce pod Kęt ami. Trze ci obóz
wędr owny po szedł w Ta try. Tego roku Jan
sp ędził łącznie 40 dni na obo zach.

W roku szkol nym 1931/1932 dr użyno -
wym zo stał wy brany po nown ie A. Ro sent al.
Zor gan izo wał on dru żyn owy kurs za stęp o -
wych, któ ry Jan uko ńczył z wy nik iem bar dzo
do brym. We wr ześniu 1931 roku zo stał za -
stępowym za stępu „Ry siów” i człon kiem
rady dr użyny. St opień ćw ika otrzymał 20
czerw ca 1932 r.

Wa kac je 1932 r. dr uży na sp ędzała na
Po mor zu. Obóz stały (35 dnio wy) roz biła
nad Par tęczynami na Po jez ierzu Brod nic-
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 kim, a 3 obo zy węd rowne, w tym je den ko -
lars ki, wę drowały po Po mor zu. 

W roku szkol nym 1932/1933 druży na
osiągnęła re kord ową li czbę 17 zast ępów.
W skład jej wcho dziła także gro mada zu-
 chów.

Jan Ros sm an był ko lejno człon kiem Ko -
mis ji Prób na st opi eń wy wiad owcy, na sp -
rawn ości, na st opień ćw ika, plu ton owym III
plu tonu i człon kiem rze czyw ist ym Rady Dru -
żyny. Zimą brał udział w kur sie Har cers kiego 
Klu bu Nar ciars kiego w Wo roc hcie, a w cza -
sie wa kac ji za lic zył ko lejno obóz wę drow ny
na Po dolu (13 dni), obóz stały w Ni żni owie
nad Dnie strem (8 dni), obóz przy got owa -
wczy w So kole koło Gor lic (8 dni), Jam bor ee 
w Göd öllö (16 dni) i jak pi sano w hi stor ii dr -
użyny: Po Jam bo dru żyna wy rus zyła na re -
prez enta cyjną wy ciec zkę po Cze chosło -
wac ji (Bu dap eszt, Pra ga, Mo rawy – 6 dni).

W dniu 23 pa źdz iernika 1933 r. otrzymał
stopień Har cer za Or lego. Od mo mentu
wstąpie nia do dru żyny zdo był łącznie 14
sprawności i spędził na obo zach har cer-
 skich po nad 200 dni. Od li stop ada do lu tego
brał udział w kur sie pod harcm ist rzowskim
zor gan izo wany przez Komendę Chorągwi
Har cer zy w War szaw ie, a w 1934 r. wziął
udział w kur sie pod harcm ist rzowskim nad
Wi grami.

W dniach od 19 do 21 maja 1934 r. odbył
się Zlot Chorągwi War szaws kiej w Świ drze,
Wzięło w nim udział 1500 uczestników z 34
drużyn. Za wody wy grała 3 WDH. Jako ob oź -
ny jed nego z 3 pod obo zów spę dził z dru -
żyną 22 dni na obo zie w Żej mian ie na Wi -
leńs zczyźnie. W 1934 r. otrzymał urlop

przed mat ura lny i w maju-czerw cu zdał gim -
naz jalny, zwy czajny eg zam in doj rzałości
typu hu man ist ycznego13. Oceny otrzymał
do bre i bar dzo do bre, je dyn ie z hi gieny do -
sta- teczną. W tym sa mym roku wstąpił na
Po litechnikę War szawską, wy dział in żynierii
– od dział bu down ictwa lądo wego i wod -
nego.

Od wr ześnia 1934 r. był plu ton owym
i człon kiem Ko mis ji prób na HO. Roz kaz em
Na czeln ictwa ZHP L. 1 z dnia 10 stycz nia
1935 r. zo stał mia now any pod harcmi-
 strzem14. W roku 1935/1936 phm. Jan Ros -
sm an zo stał dr użynowym 3 WDH. Dr użyna
składała się z 5 pl utonów (11 za stępów) i li -
czyła 122 chłop ców, oraz 4 in struktorów
mia now any ch.

Dru żyna zor gan izo wała tra dyc yjny kurs
nar ciars ki, któ ry pro wad ziło 4 własnych
instruktorów. Pod ko mendą dr użynowego
odbył się obóz nad Je zior em Stu dzien icz ym
w Au gus towsk iem. Wzięło w nim udział 67
chłopców. Z obo zu stałego wy rus zyły dwa
obo zy węd rowne – wod ny i pie szy. W czerw -
cu 1936 r., zgod nie z re gul ami nem dr uży ny,
zo stał wy brany nowy dr użyn owy, któ ry
przejął władzę w cza sie wrz eśniowej wy -
cieczki. Roz począł też pr óbę harc mis -
trzowską.

Re gul amin star szyz ny Or gan iza cji Har -
cer zy z 1936 r. sta nowił, iż harc mis trzem
mógł zost ać pod harcm istrz, któ ry miał co
naj mniej dwu letni staż na sta now isku dru -
żyn owe go (lub po dobn ym), zor gan izo wał
obóz lub ko lon ie, brał udział w kształce niu
ka dry miał II st opień Przy spos obi enia Woj -
skow ego (lub odbył służbę woj skową) i miał
sto pień Har cer za Rzecz pos poli tej. Harc mis -
trze szkle ni byli na kur sach or gan izo wan ych
i pro wad zony ch przez Główną Kwaterę Har -
cer zy. Były to kur sy jed nol ite a ko mend -
antem kur su mógł być je dyn ie Na czeln ik
Har cer zy Szef GKH lub Kie rown ik Wy działu
Kształce nia Star szyz ny GKH. W prak tyce
nie mal wszyst kie kur sy pro wad ził Aleks ander 
Kamiń ski – Kie rown ik Wy działu kształce nia.

W stycz niu 1938 r. Jan Ros sm an wziął
udział w III kur sie harc mis trzowsk im w Górk -
ach Wiel kich i już wte dy zaczął ści śle
współpra cować z Aleks andr em Kamiń skim.
Mu siał też co raz wi ęcej cza su poś więcać
stu diom i prak tyk om za wod owym.

St opi eń harc mis trza otrzymał w lu tym
1938 roku, był w przed woj ennym ZHP
najmłod szym in strukt orem po siad ającym
ten st opień. Miał wte dy 21 lat i 2 mie siące, a
mi nim alny wiek dla harc mis trza to było
skoń czo nych 21 lat.

Przy pisy:

1. Spra wa war szaws ka. Roz bic ie Ko -

mendy war szaws kiej Chorągwi Har ce-
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Idą Alejami Jerozolimskimi:  J. Bogucki,
A. Rosenthal, J. Rossman, wrzesień 1933 r.



 rzy przez Na czeln ika Har cer zy w prz ed -

dzień wy buc hu II woj ny świ atowej [w:]

Har cers two 1990 nr 2/3, s. 31-51

2. Kart ki z hi stor ii i tra dyc ji ZHP, WH Hory-

 zon ty, War szawa 1971

3. Główne nur ty ideo we ZHP w la tach

1918-1939., WH, War szawa 1966

4. Ognie i ognis ka. Dro gi i prze miany har -

cers twa pol skiego, WP, War szawa

1961; PLAN Pierw sza bi twa z Ge stapo.

War szawa 1961; I zaw sze krz yż oksy -

dow any, WL, War szawa 1990, wyd. 2,

HBW Ho ryz onty, War szawa 2003

5. Całym życ iem. Sza re Sze regi w re lac ji

na czeln ika, wyd 1 i 2, PWN, War szawa

1983 i 1984; Flo rian Mar cin iak Na czeln ik 

Sza rych Sze regów, PWN, War szawa

1988

6. Świa dect wo urod zenia i chrztu wy dane

na za sad zie ksiąg me tryk alny ch. Pa raf ia 

Ewang eli cko-Au gsb urska, nr aktu 76,.

Rok 1917

7. Włas nor ęczn ie pi  sany ży c io rys

Wacława Ros sm ana z 1929 r. W zbio -

rach Ro dziny Ro ssma nów

8. Re lac ja ust na D. Ros sm an z dnia 10 li -

stop ada 2005 r.

9. Li ceum imien ia Ada ma Mic kiew icza

w War szaw ie 1897–1979. Oprac. Jan

Ros sm an. Sto war zysz enie Wycho -

wanków Gim naz jum I Li ceum im. A. Mic -

kiew icza w War szaw ie. War szawa 1979.

Pełen tekst zob.:http://www.mickiewicz4

.pol.pl/stowarzyszenie/historia.htm

10. Wy kaz służby Jan Ros sm an – kse ro

w po siad aniu Au tora

11. Opis pra cy 3 WDH za czerpnąłem z 3 Dru -

żyna Har cer zy im. x. J. Po niat owsk iego w

War szaw ie 1911 – 1936, w oprac. Jana

Drew nows kiego i Lu dwika Wi ders zala.

War szawa 1936.

12. Ro man Mi chałow ski: Wś ród la sów, je -

zior i gór. War szawa 1997, s. 94

13. Świa dect wo doj rzałości Jan Ros sm an,

nr 754 z 18 czerw ca 1934 r. ku rat ori um

ok ręgu szkol nego, war szaws kiego. Pań -

stwowa Ko mis ja Eg zam ina cyj na

14. Wia domo ści Urz ędowe, War szawa, rok

13, 1935, nr 2, s. 1

M. Misz czuk
c.d.n.
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   Wiesław Ku kla

  WICI HARCERSKIE KANADY
  (To ronto, On tar io, Ka nada)

W Ka nad zie dr uży ny składające się
z młod zie ży po chod zenia pol skiego w ra -
mach skau tow ych or gan iza cji ka nad yj -
sk ich (Boy Sco uts of Ka nada oraz Ca -
nad ian Girl Gu ides As soc iati on) za częły
się tw orz yć od 1935 r. Pierw sze druży ny
po wstały w Win nip egu, Ma nit oba, gdzie
znaj dował się w tym cza sie cen tralny oś -
rod ek emig racji pol skiej.

Sta ran iem pol skich służb kon sul arny ch
i Wyd ziału Za gran iczne go Na czeln ictwa
ZHP wysłano w 1937 r. do Ka nady hm.
Zdzisława Dziekońskiego oraz hm. Le -
chosława Do mańskiego, a w lip cu 1939 hm.
Fran ciszka Głogows kiego wraz z żoną Bar -
barą, pod harcm ist rzynią. Obo je przystąpili
do sys tem aty cznej pra cy w nie mal wszyst -
kich ośrodk ach po lon ijny ch, spo tyk ając się
z gorącym prz yję ciem ze stro ny młodzi eży.
Łącznie w 1939 r. działało kilkanaście
drużyn. Woj na prze rwała te działania. War to 
wsp omnieć, że w roku 2003 harc mis trzyni
Bar bara Głogow ska ob chod ziła w Ka nad zie
ur ocz yście 70-cio le cie pra cy w har cers twie.

W la tach 1948-1952 za częły po wstawać
sa mor zutnie małe jed nostki har cers kie
w Mont rea lu, To ronto i Ot taw ie, stop niowo
wspie rane przez przy byw ających z Eu ropy
in strukt orki i in strukt orów.

W 1968 r. Ze non Bu czews ki wy dawał pi -
smo CZUWAJ w Vil le de Laval, Qu eb ek
(czte ry nu mery w 1968 oraz ostatni w lip cu
1969). Wy dawcą było założ one przez nie go
Sco ut Press Ar chives. Pó źniej w Van couver, 
B.C. po wstał nie zwykły ośr odek pol skości,
spełniający rolę ar chiw um, bi bliot eki, re -
dakc ji i wy dawn ictwa. Jed noo sobo wym po -
mysłodawcą i za raz em wy kon awcą był Ze -
non Bu czews ki. Z jego dal szej działaln ości
pra sow ej trze ba wymi enić HARCERSTWO
NAD PACYFIKIEM, które wy dawał w la tach
1971–1975 oraz 1981–1986. Od 1976 r. do
1980 r. re dag ował to pi smo Ma rian Ró -
żewicz. Wy dano 47 nu mer ów. Ko lejne cza -
sop ismo przez nie go re dag owa ne to
BIULETYN Ar chiw um Pra sy Skau towo-Har -
cers kiej wy daw any od stycz nia 1973 do

kwiet nia 1987 – łącznie ukazało się 40
nume rów.

Pi smem o cha rakt erze lo kaln ym jest
KRONIKA HARCERSKA wy daw ana w To -
ronto przez phm. An drzeja „Ję drka” Szur -
kows kiego od 1973 r. Pu blik owa na w pra sie
po lon ijnej w Ka nad zie, przez 10 lat w dzien -
niku Ga zeta, obecn ie w ty god niku Związko -
wiec. Ar tykuły nie są nu mer owa ne, za wier -
ają sta le ak tua lną pr eze ntację wy dar zeń
har cers kich.

Syl wetki nie któr ych red akto rów: 

KAZIMIERZ STOHANDEL, harc mistrz,
ko mend ant Chorągwi Har cer zy w Ka nad zie
1960–61 oraz 1965–68, re dakt or WICI
1970–1986.

KRYSTYNA ORŁOWSKA, harc mis -
trzyni, ko mend antka Chorągwi Har cer ek
1960–1962, re dakt orka WICI 1955–59.

FRANCISZEK GŁADKI (1913–1996),
harc mistrz, ko mend ant Har cer zy w Bel gii
1945–46, re dakt or Bądź Go tów Bruk sela
1945–50; w Ka nad zie od 1951, ko mend ant
Chorągwi Har cer zy 1955–56, re dakt or WICI 
1955–1961.

ANDRZEJ SZURKOWSKI, pod harcm -
istrz, re dakt or Kro niki Har cers kiej w To -
ronto od 1973.

KRYSTYNA BURSKA, harc mis trzyni,
hufco wa Huf ca Nurt obejm ującego część
pro winc ji On tar io 1956–58, ko mend antka
Chorągwi Har cer ek w Ka nad zie 1964–67
oraz 1976–80, człon kini N ZHPpgK od 1994.

Nie stety, au tor owi nie udało się uzys kać
dokład niejs zych in form acji bio graf iczny ch
ani też do brych fo tog rafii wy mien iony ch
osób.

WICI HARCERSKIE KANADY – wy -
daw ane od 1955 r.

Pi smo za częło się uk azywać w stycz niu
1955 r. Początkowo nosiło nazwę WICI
HARCERSKIE Chorągwi Har cer zy w Ka -
nad zie. Pierw szy nu mer WICI za wierał re -
gul amin mun dur owy, gaw ędę ko mend anta
Chorągwi do wę drow ników i pierw szy odci-
 nek kur su dla wod zów zu chow ych. Okładka
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była pod mal owa na far bami wod nymi. Wy -
dawcą nu meru 9 z 1955 r. były Chorągiew
Har cer zy i Chorągiew Har cer ek w Ka nad zie. 
Od nu meru 10 z 1956 r. na stę puje zmia na
pod tytułu na Okr ęgu ZHP Ka nada i WICI
były już pi smem wszyst kich czte rech Or gan -
iza cji w Ka nad zie: Har cer ek, Har cer zy, Kół
Prz yja ciół i Star szego Har cers twa. Obecna
na zwa Wici Har cers kie Ka nady zo stała
wpro wad zona od nu meru 28 z li stop ada
1957 r., a wy dawcą był Zarząd Ok ręgu
Z.H.P. Pi smo ukaz ywało się początkowo
jako mies ięcznik, krót ko jako kwar taln ik,
nast ępnie od 1966 r. dwa-trzy razy w roku.
Nu mery od 1 do 84 wy kon ywa no na po wiel -
aczu wo sków kow ym. Od nu meru 85 ze
stycz nia 1970 r. hm. K. Sto hand el stop niowo 
prze staw ia pi smo na druk of fs eto wy, do daje
sztywną okładkę, często ko lor ową. Od nu -
meru 91 z maja 1971 WICI prze chodzą
całko wic ie na druk of fs eto wy.

W 1961 załącza no do dat ek ECHO. Do -
dat ek dys ku- syj ny do Wici Har cers kich Ka -
nady, po świ ę co ny wol nej wy mian ie zdań
gro na in struk- tor skiego, kt órego re dakt orem 
był hm. Bo lesław Cho lewo. Ukazały się trzy
nu mery: nr 1 – st ycz eń 1961 r., nr 2 – kwi e -
cień 1961 r., nr 3 – wr zes ień 1961 r. Na stro -
nach tego do datku dru kow ano ar tykuły dys -
kus yjne jak pol eps zyć pra cę har cerską
w Ka nad zie. Jak pi sze Z. Bu czews ki po
trzech nu mer ach umarł on jed nak „śmi ercią”
na tur alną z bra ku za int ere sow ania nim
przez to gro no, dla któ rego było re dag owa -
ne i wy daw ane.

Do wr ześ nia 1959 r. (nu mery 1–46) pi -
smo re dag owa li hm. Kry styna Orłowska
i hm. Fran cis zek Gładki, nast ępn ie hm.
Fran cis zek Gładki od paźd zie rnika 1959 r.
do grud nia 1961 r. (nu mery 47–67).

Poza tymi osob ami, współpra cowało z
re dakc jami bar dzo wie le osób, któ re poś -
więcały wie le go dzin pra cy. Tak pisał o tym
Fra nek Gładki: …cza sem miałem pom -
ocników do po wiel ania, skład an ia i ad res -
owa nia, ale na jcz ęśc iej robiłem to wszyst ko
sam. I pisałem wosków ki. I mar twiłem się,
skąd brać ma ter iały, gdyż nig dy ich nie było
za dużo. W okres ie kie dy każ da or gan iza cja
przy syłała swój własny ma ter iał, naj lep iej z
za dan ia wywiązywały się har cerki…. Do -
daje do tej oceny hm. K. Z. Sto hand el:
…jedną str onę „Wici” czy ta się kil ka kró tkich
mi nut, ale stwo rzen ie tej jed nej stro ny
pochłania wie le go dzin pra cy – go dzin „wy -
rwan ych” z własnego pry watn ego życ ia […]
wy maga ogromn ego wkładu wie lu osób, ich
wie dzy, doś wiadczenia i po mysłow ości….

Ko lejn ym re dakt orem był hm. Bo lesław
Cho lewo od grud nia 1961 r. do lu tego
1969 r. (nu mery 68–84), kt óry wzbo gacił pi -

smo sze reg iem cie kaw ych i do brze
wy kon a ny ch ry sun ków. Po nim na stę puje
hm. Ka zim ierz Sto hand el (od nu meru 85) ze
stycz nia 1970 r. Jedna kże skład Ko mit etu
Re dakc yjne go za częto po dawać w „stop ce
re dakc yjnej” do piero w 1970 roku. Dal szymi
re dakt ora mi byli: od 1986 r. hm. Irma
Włodar czyk; od 1989 r. phm. An drzej Szur -
kows ki. Od 1998 r. reda kcję obejm ują po -
nown ie hm. Irma Włodar czyk oraz hm. Kry -
styna Bur ska i hm. Ewa Ma hut. Na wi osnę
2001 r. prze kaz ano re dag owa nie WICI
młod szemu po kol eniu i ko mit et re dakc yjny
sta nowiły  phm. Ja dwiga Błoń ska, dhna Ka -
tar zyna Chy la, hm. Bar bara Głogow ska, dz.
h. Wan da Ka lin owska, dz. h. Anna Łop ińs ka, 
phm. Anna Szulc.

W dniu 24 sierp nia 2001 r. odbyło się
w let niej re zyd encji Dru hos twa Ma rysi i Jur -
ka Wię ckowskich na Ka nad yjsk ich Ka szub -
ach spo tkan ie poż egna lne do tychc zaso -
wych re dakt orek, kt óre po dzieliły się swy mi
uwag ami: …najw ięk szą sa tysf akcją w na -
szej pra cy był bar dzo czyn ny udział har cer -
ek i har cer zy oraz młodych in strukt orek i in -
strukt orów. Pi sali oni ch ętn ie do <swe go>
pi sma, prze syłali zdję cia i oczy wiście czy -
tali…pow inn iśmy zac hęc ać do dys kus ji
i słuch ać róż nych wy pow iedzi i opin ii….

Od nu meru 171 (li stop ad 2004 r.) ze spół
re dakc yjny sta nowią: hm. Ste fan ia Błaszyk,
phm. Ja dwiga Błoń ska, dz.h. Ja nina Czuło,
hm. Bar bara Głogow ska, dz.h. Wan da Ka -
lin owska, dz.h. Anna Lo piń ska, hm. Izab ela
Re itm eier; skład kom put ero wy Józ ef Żegli ń -
ski, P. Eng.

Wspo mina hm. Kry styna Orłowska w ro -
ku 2002: …po wstan ie i ist nien ie do tej pory
Wici Har cers kich to baj ka z tysiąca i jed nej
nocy, czy li spra wa nie cod zienna, fan tas -
tyczna. Wiel kie dzien niki i ty god niki dys po-
 nujące ogromn ymi fun dus zami po wstają
i upa d ają – a na sze Wici nadal trwają. Przy -
znam, że z przy jemnością biorę do ręki sta re 
nu mery Wici. Przyglądam się na zwis kom lu -
dzi piszących…. Więk szość z nich już nie
żyje… nie zaw sze ar tykuły pod pis ywa ne
były na zwis kami, a uż ywane były na zwy
pusz czańskie… szko da, bo też tych nazw
do na zwisk nie mogę pr zyrównać….

W stycz niu 2005 roku minęło 50 lat wy -
daw ania WICI HARCERSKICH KANADY.

Jest to naj bard ziej re prez enta cyj ne pi -
smo sp ośród wszyst kich wy daw any ch na
ob czy źnie i zna kom icie re dag owa ne. Duży
for mat 28 x 21,4, zwy kle ko lor owa okładka,
ob jęt ość od 36 do 48 stron. Każdy ze szyt
otwier ają gawędy re dakt orki, prze wod-
 niczącej Zarządu Okrę gu i częs to ka pel ana.
Ob szerny „Dział zu chowy” i „Dział har cers ki” 
za wier ają mn óstwo pro poz ycji me tod ycz-
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Opracowanie Zenona
Buczewskiego



 nych. Kro nika wyd arz eń w dru żyn ach,
szcze pach, na obo zach i wy cieczk ach, im -
prez ach KPH, jest bo gato ilus trowa na i po -
zwala śle- dzić pr acę har cerską w Ka nad zie
na bieżąco. Nie brak rubryki „Na wieczną
wartę”.

Przegląd treści pięciu ostatn ich numerów:

ROK XLVIII/NUMER 168 – kwi ecień 2003

• Do Czytel ników – Re dakc ja „Wici”

• XXXIV Zjazd Okręgu ZHPpgK – Ka nada
w dniu 2 XI 2002 [nowe władze]

• Ga węda Ka pel ana, ks. Zbi gniew Olb ryś, hm.

• XXXIV Zjazd Okręgu ZHP Ka nada

• Bi blijne tło za sad har cers kich

• Gra tul acje z okaz ji 70-cio let niej pra cy
w ZHPpgK – hm. Bar bara Głogow ska

• Gra tul acje z okaz ji 70-cio let niej pra cy
w ZHPpgK – hm. Bar bara Ma lin owska

• Gra tul acje z okaz ji 70-cio let niej pra cy
w ZHPpgK – dz. h. Józef Urban owski

• Podzi ękow anie z Grod na

• Dział har cers ki

• Wiel kan ocne zwy czaje

• Błogosławiony Druh

• Trzy ostatn ie spo tkan ia z Ba den-Po well em,
Ka zim ierz Mi lej, hm.

• Płonie ognis ko i szu mią knie je [o Je rzym
Brau nie]

• Har cerka ko cha pr zyrodę

• Wi eści z te renu

• Złota ur ocz ystość [50 lat har cers twa w ST.
Ca thar ines]

• 20-le cie sz czepów „Wie liczka” i „Wi gry”

• Ko min ek zu chów

• Wy cieczki Kr ęgu „Szczy ty”

• Do tac je dla „Wici”

ROK XLVIII/NUMER 169 – li stop ad 2003

• Do Cz ytel ników – re dakc ja „Wici”

• Ga węda Prze wodn iczącej, Te resa
Be rez owska, hm.

• Ga węda Ka pel ana, ks. Zbi gniew Olb ryś, hm.

• Ju bil eusz 25-cio Le cia Pon tyf ika tu Jana
Pawła II

• Dział har cers ki

• Po znajmy się bl iżej – Ko mend ant Chorągwi
Le szek Mu niak, hm.

• 50 lat Chorągwi Har cer zy w Ka nad zie

• Po świ ęcenie sztan daru na Ka szub ach

• Pa mięt ny ka mień

• Ju bil eus zowy ban kiet Chorągwi Har cer zy

• Na wieczną wartę: dz. h. Wan da Gałuszka;
hm. Ma rek Jagła

• Błogosławiony Druh

• Do nas należy cały sze roki świ at. Świa towy
Złaz Węd row niczy – Wy spa Fra ser

• Ak cja let nia na Ka szub ach

• Wi eści z te renu

• 40-le cie Har cers twa w Lon don

• Do tac je dla „Wici”

ROK XLIX/NUMER 170 – maj 2004

• Do Cz yte lników – Re dakc ja „Wici”

• Ga węda Prze wodn iczącej, Te resa
Be rez owska, hm.

• Ga węda Ka pel ana, ks. Zbi gniew Olb ryś, hm.

• Dział zu chowy

• Dział har cers ki

• Św. Win centy Fre lic howski

• Mon te Cas sino – 60-ta Rocz nica

• Nasi dru how ie, któ rzy wal czyli o Mon te
Cas sino

• Mia sto Nie ujarzm ione to ty War szawo

• Pow stań cze wspo mnien ia łącznicz ki,
Ma ria Brodz ka, dz. h.

• Na wieczną wartę: hm. Sta nisław
Pod kowiński 1924–2003

• Hm. Sta nisław Orłow ski  1920–2003

• Po święcenie sz tandarów Szcze pu „Zo rza”
i „War szawa” – 28 wrz eśnia 2003

• Szczep „Zo rza” – [hi stor ia]

• Hi stor ia szcze pu „War szawa”
w Scar bor ough 1983–2003

• Wieś ci z te renu

• Wspo mnien ia huf ca „Wa tra” z Wio snow iska

• Wy stawa et niczn ych cho inek

• 50 le cie działal ności Koła Pr zyjaciół
har cers twa w Ha milt on

• Do tac je dla „WICI”
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ROK XLIX/NUMER 171/li stop ad 2004/
Zlot „Sza re Sze regi” 1944 War szawa
2004 r.

• Do czy teln ików – re dakc ja „Wici”

• Ga węda Prze wodn iczącej, Te resa
Be rez owska, hm.

• Ga węda Ka pel ana, ks. Zbi gniew Olb ryś
TChr, Ka pel an Ok ręgu

• List do Jego Eks cel encji Ks. Ar cyb isk upa
Sławojka Lesz ka Głódzia, Ar cyb isk upa
Po low ego

• Owoce doj rzew ają póź niej, Abp Me trop oli ta
War szaws ki [Józ ef Glemp]

• Dział zu chowy

• Dział har cers ki

• Św. Win centy Fre lic howski

• Złoty Ju bil eusz 50 lat kapłań stwa ks.
Zdzisława J. Pe szk owsk iego

• 11 Li stop ada – Dz ień nie podl egłości Pol ski,
wiersz A. Słonims ki

• Na wieczną wartę: hm. Ka zim ierz Mi lej,
1915–2004

• Hi stor yczny Zlot ZHPpgK ku upamiętnieniu
Po wstan ia War szaws kiego

• Bi skup Głódź do uc zestników Zlo tu

• Prz emówienie Prze wodn iczącej Związku
Har cers twa Pol skiego Harc mis trzyni Bar bary 
Zda now icz

• Na sze nie zap omn iane wspo mnien ia ze
Zlo tu

• Jak to miło węd rować po Pol sce

• Jesz cze jed no wspo mnien ie o Zlo cie

• Wie ści z te renu

• Ka szuby nas połączyły

• Obóz Błyskaw ica 2004

• Bi wak Bałtyku

ROK L/NUMER 172/MAJ 2005 r.

• Wiersz „Do so sny pol skiej”, au tor
Jan Paweł II

• Do cz ytelników re dakc ja

• XXXV Zjazd Okręgu ZHPpgK – Ka nada
w dniu 13.XI.2004 wy brał nowe władze

• Roz kaz spe cjalny 3go kwiet nia 2005

• Pi smo Wi cep rzewo dniczącego ZHP hm.
Le onid asa Kli szew icza do arp. Sta nisława
Dzi wis za

• ZHP BIULETYN INFORMACYJNY
NACZELNICTWA ko pia stro ny tytułowej dot. 
Śp. Ojca Święt ego Jana Pawła II

• Gawę da ka pel ana, ks. hm. Zbi gniew Olb ryś, 
Chr.

• Wspo mnien ia Papi eż Jan Paweł II był wśród 
nas, jest z nami

• Dział zu chowy

• Dział har cers ki

• Po znajmy się: Ko mend ant Chorągwi
Har cer zy Ja nusz Tom czak, hm.

• Św. Win centy Fre lic howski, zak ońc zenie

• KATYŃ

• Świę to mat ki: wiersz „Mat ka” Mie czysława
Le wicka

• Mar szałek Józ ef  Piłsud ski – list do har cer zy 
z 29 czerw ca 1921 r.

• Na wieczną wartę: dz. h. Fran ciszka
Gro decka (1900–2005)

• To już minęło 50 lat – Ośr odek Har cers ki
w Bar ry’s Bay

• Hi stor ia Kr ęgu Star szoh arce rski ego „Ta try”

• Zlot har cers ki „Sza re Sze regi 1944–2004”

• Wie ści z te renu: 80 urod ziny druh ny Zosi
Sto hand el; HAMILTON – ban kiet K.P.H.;
har cers ki opłatek; har cerz –sa mar yta nin;
wy cieczka do „Zoo”; MISSISSAUGA –
Wie liczka i Wi gry na bi waku; od daw na
oczek iwa ny „Śnieżny bal”; OSHAWA –
za czar owa ny zjazd; OTTAWA – wieści ze
sto licy; ST. CATHARINES – do bry uczyn ek;
TORONTO – ko chany pa mięt niku!; opłatek
Zarządu Ok ręgu; od wied zamy Mont real;
hu huha – na sza zima zła; ko min ek zu chowy
„Za czar owa ny zjazd”; „re fleks ja
wiel kan ocna”.

• OSHAWA – Szczep „Ma zows ze” 2003–2004

• NIAGARA ON THE LAKE – bi wak 11–13
czerw ca 2004

• Złoty ju bil eusz Zarządu Ok ręgu ZHP

• Po dzi ęko wanie, do tac je

• Stro na re dakc yjna

Ad res re dakc ji:
75 Hum berc rest Blvd.,
To ront o, On tar io, M6S 4L2
Ca nad a
E-mail: wici@zhp kan ada.ca

W. Kukla
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   Je rzy Bu kows ki

  HARCERSKI SENATOR 

Prze wodn iczący Związku Har cers twa

Rze czyp osp olit ej, pro fes or, harc mistrz

Ka zim ierz Wiatr uzys kał man dat sena-

 tor ski, kan dyd ując do wyż szej izby par la -

m entu z li sty „Pra wa i Spr awiedliwości”.

Na in tern eto wym fo rum dys kus yjnym ZHR

roz gor zała dys kus ja,  czy nie zo stała w ten

sp osób na rus zona fun dam enta lna za -

sada ap oli tyczności har cers twa. 

Hm. Wiatr wy stos ował w od pow iedzi list

do człon ków ZHR, w kt órym od żeg nuje się

od tego za rzutu, twierdząc iż jego se nacka

ak tywn ość może tyl ko pom óc har cers twu

i z pew nością nie będ zie miała par tyjn ego

cha rakt eru. Wie lu byłych i obecn ych instr uk -

torów ZHR wątpi jed nak, czy moż na być

czyn nym po lit yki em ja kie jś par tii, de klar ując

je dnoc ześnie po zos tawa nie – w sfe rze ideo -

wej i mo raln ej – poza po lit yką. De cyd ując się 

na wa lkę o man dat par lam enta rny, druh

Wiatr do konał pr zec ież bar dzo okr eślonego

wy boru. Wpraw dzie pro gram PiS wy daje się 

być na jbl iższy har cers kim ideałom, jest to

jed nak pro gram kon kretn ej par tii, co po zwa -

la po ważn ie po trak tować nie zad owo len ie

tych członk ów i sym pat yków ZHR, któ rzy

sta wiają hm. Wia trowi za rzut złaman ia za -

sady ap oli tyczności.

Na iwn ością jest sądzić, że har cers two

nie po zos taje w ża dny ch związkach z po lit y -

ką. Je den z naj wyb itni ejszy ch ins tru ktor ów

w hi stor ii pol skiego skau tingu Aleks ander

Kamiń ski po wied ział ki edyś, że jest ono

funk cją pol skiej ra cji sta nu. Służąc Bogu,

Pol sce i bli źnim nie wol no mu się jed nak

ang ażować w działaln ość par tyjną, co by -

najmn iej nie oznac za bra ku tro ski o spra wy

pańs twa. Przed woj enny prze wodn iczący

ZHP Mi chał Gr ażyński był pr zecież zna ko-

 mi tym wo jew odą śląskim, a je den z jego na -

stępców na tej funk cji hm. Ry szard Ka czo-
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DZISIAJ I JUTRO RUCHU HARCERSKIEGO
Ar tyk uły w tym dzia le pu blik owa ne są na za sad zie wol nej try bun y,

zaś wy pow iedz i au tor ów nie kon ieczni e muszą być zgod ne ze sta now isk iem re dakc ji.

… A tak się sz częś liwie dla nas wy chow awców składa,
że nie kiedy za gadn ienia, kt óre bra ne z po lit yczne go
sta now iska wy dają się nie rozwiąza lne, albo dają dwa
wza jemn ie wy kluc zające się roz wiąza nia stają się pro ste 
i ja sne, gdy je pr zenieść na płas zczyznę wy chow awczą.

(z mowy Mi nis tra W.R. i O.P. Sławom ira Czer wie ńskiego 
na IX Zjeź dzie Wal nym ZHP)

Książka, którą warto powtórnie przeczytać
w kontekście niniejszego artykułu



 row ski osiągnął naj wyższą god ność pre zy-

 den ta Rze czyp osp olit ej. Da nina krwi złoż -

ona przez tysiące dru hen i dru hów w Le -

gion ach, woj nie 1920 roku, po wstan iach

śląskich i wiel kop olsk im, a zwłasz cza w Sza -

rych Sze reg ach i Huf cach Pol skich naj lep iej

świ adc zy zaś o bez komp romi sow ym umiło -

wan iu przez nich oj czyz ny.

Kie dy wal czyliśmy w la tach 80. ubie -

głego wie ku o odn owę odg órnie sko mun izo -

wan ego har cers twa, na pierw szy plan

wysun ęliśmy właśnie po stul at od pol ity cznie -

nia or gan iza cji, kt óra miała za pis aną

w swym sta tuc ie prze wodnią rolę PZPR.

Tak napr awdę cho dziło nam jed nak o jej od -

part yjni enie, bo ch ciel iśmy być jak naj bard -

ziej pro pańs twowi, tyl ko że mar zyliśmy

o całkiem in nym, czy li su wer ennym pa ńst -

wie. Włącz ali śmy się wó wcz as ak tywn ie

w po czyn ania opoz ycji, nie po pier ając jed -

nak żad nego z jej nur tów. Pam iętam wątpl i -

wości młodych instruktorów, pro szon ych

o asy stę przy sztan dar ze Kon fed era cji Pol -

ski Nie podl egłej w trak cie pa triot ycznej ur -

oczys tości pod kop cem Józ efa

Piłsud skiego. Byli oni całym ser cem za

KPN, ale oba wiali się, czy nie łamią w ten

spo sób apo lity czności od now ici elski ego ru -

chu wewnątrz ZHP.

Po dobn ie było w trak cie pami ętnych

wybo rów z czerw ca 1989 roku. Wszy scy

życz yliśmy zwyc ięstwa ko mit etom oby wa-

 tel skim „Sol idarności”, ale pon ieważ obok

nich przystąpiły do wal ki o par lam enta rne

man daty tak że inne or gan iza cje opoz ycy j -

ne, waha liś my się, czy może my anga żow ać

naszą młodzi eż po jed nej ze stron.

Dzi siaj, w nie podl egłej Pol sce, ry wal izują 

ze sobą ró żne sto war zysz enia har cers kie.

Zro dzony ze wzmian kow ane go nur tu od -

nowy – Kr ęgów In str uktorów Har cers kich

im. An drzeja Małkow skiego (1980–82) oraz

Ru chu Har cers kiego Rze czyp osp olit ej

(1983–89) – ZHR najgłośn iej mówi o po trze-

 bie ap olityczności, ro zum ianej jako ap art yj no -

ść. Pełnie nie funk cji sze fa Służby Cy wil- nej

przez hm. Jana Pastwę, czy am bas ado r skie 

sta now isko hm. Woj ciec ha Wró blew skiego

nie bu dziły więc wi ększych wątp liwości. Po -

sels ki man dat po przedn iego prze wodn -

iczącego tej or gan iza cji hm. Woj ciec ha

Hau snera (AWS-ZChN = Ak cja Wy borc za

So lida rność – Zjed noc zenie Chrz eśc ijań -

sko-Na rod owe) i obecny se nat orski jego na -

stę pcy nie są już trak tow ane – jak wy nika

ch oćby z przy wołanej dys kus ji – z po dobną

wy roz umiałością.

Oby dwu ins truktorów–par lamentarzystów

znam od wie lu lat i mogę o nich z pełną odp -

owiedzialnością mów ić tyl ko w sa mych su -

perl aty wach. – Czy par tyjne zaa ngaż o wanie 

nie wy maga jed nak złoże nia naj wyższej

funk cji w ZHR na czas spra wow ania urzę du

posła bądź se nat ora? Co bę dzie, je żeli doj -

dzie do kon fliktu mię dzy do brem har cers twa

a in ter esem par tyjn ym? A czy moż na – na -

wet zakładając głęboką wi arę w sz -

lachetność po stawy prze wodn i czącego

ZHR – wykl uczyć sytu ację, w któr ej jego po -

lit yczne za ang ażowa nie przy nies ie korz yści

kie row anej prz ezeń or gan iza cji na sz kodę

in nych har cers kich sto warz yszeń?

Z pew nością znajdą się bo wiem za raz

par tyjni kla kier zy, go towi – dla przy pod oba -

nia się panu se nat oro wi –  zr obić przy jem-

 ność jego skau tow emu za plec zu, na wet

wbrew woli i wie dzy sa mego za int ere sow -

ane go (a ra czej nie zai nte res owa nego) ta -

kim nie szczer ym wspar ciem.

Hm. Ka zim ierz Wiatr musi poważnie roz -

ważyć ten dy lem at w swo im su mien iu, bo

jego list nie prze konał wie lu osób szcze rze

za tros kany ch o prze strzeg anie przez kadrę

in strukt orską fun dam enta lnych war toś ci, ja -

kim ma służyć har cers two.
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Je rzy BUKOWSKI, harc mistrz, dok tor fi loz ofii, pu blic ysta pra sy kra jow ej i po lon ijnej. Au -
tor książek Za rys fi loz ofii spo tkan ia i Fi loz ofo wie o god nym życiu. W la tach 1975–1987 był
ko mend antem szcze pu „Żuraw ie” w Kra kow ie, współzałożyciel em i pierw szym re dakt orem
na czeln ym biu let ynu Kra jow ego Dusz pas terst wa Har cer ek i Har cer zy Czu wajmy, rzecz nik
pra sowy i szef działu pro pag andy Ru chu Har cers kiego Rze czyp osp olit ej, uczestn ik IV Świa -
tow ego Zlo tu ZHP poza gra nic ami Kra ju w Ri sing Sun (USA) w sierp niu 1988 r.

J. Bu kows ki

Hm. Je rzy Bu kows ki HR
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Marek Popiel

S/S CHAOUIA

An drzej Małkow ski zginął w wo dach
Ci eśniny Me ssyńskiej na stat ku S/S Cha -
ouia, któ ry, według ofic jalnej wer sji,
wpadł na dry fującą minę w nocy z 15/16
stycz nia 1919 r. (ro syjs kie źródła po dają
datę 17 stycz nia). Zginęło wówcz as
około 490 pasaż erów spośr ód około 700
osób znaj dujących się na pokładzie. Nic
dziw nego, że tak wie le osób uto nęło,
sko ro sta tek był prze znac zony dla 98
pasa żerów. Po siadał osiem dużych łodzi
ra tunk owy ch, za led wie kil ka kół ra tun-
 ko wych oraz nie dos tate czną ilo ść pas ów 
ra tunk owy ch.

Pierw sze in form acje oraz wi zer unek

stat ku przed stawił nie ocen iony dh Bo lesław

Le onh ard z Kra kowa. Obecn ie udało się

rozsz erzyć te in form acje, a od ko lekc jon -

erów z Fran cji i Szwaj car ii na deszły ko lejne

kar ty pocz towe z wi zer unka mi stat ku.

S/S Cha ouia nosił pier wotn ie imię S/S

Ko ning in Wil helm ina. 18 maja 1895 r. poło-

 żono stę pkę, a 11 kwiet nia 1896 r. zo stał

zwo dow any w stocz ni Ko nink lijke Ma ats -

chappij de Schel de w Vliss ingen w Ho land ii.

Był to sta tek pas ażerski o wyp orności 4 249

BRT i długo ści 120,7 [m], o dwó ch cha rakt e -

ry sty cznych, po chyl ony ch w tył, wy sok ich

ko min ach, mogący pr zew ozić 64 pa saż erów 

w kla sie pierw szej oraz 34 pasaż erów w kla -

sie dru giej). Nap ęd pa rowy po zwalał ro zwi j -

ać pr ędko ść 13,5 węzła.

Od 14 lip ca 1896 r. sta tek pływał w bar -

wach ho lend ersk iego ar mat ora N.V. Sto -

omvaa rt Ma ats chappij Ne derl and wożąc pa -

saże rów i to wary po mię dzy Am sterd amem,

a od ległą wyspą Jawa na skra ju Ocea nu In -

dyjs kiego.

W 1911 roku sta tek zo stał sprze dany

fran cus kiemu ar mat oro wi Com pag nie de

Navi gat ion Paqu et z Mar syl ii za pewn iając

prze wozy pasa żer skie do Ma roka, wie lu

mie jscowości ba senu Mo rza Czar nego oraz

do Se neg alu w Afryce Za chodn iej.

W cza sie pierw szej woj ny świ atowej, pię -

tnaście sta tków tego ar mat ora prze woziło

od działy woj skowe na wie le fro ntów m.in. do 

Afryki, z Ar chang ielska do Bre stu. Uczestn -

iczyły również w ewak uac ji serb skich ucho -

dźców. W trak cie działań wo jenn ych i be z -

poś rednio po ich za końc zeniu, za tonęły

czte ry stat ki, wśród nich S/S Cha ouia.

W dal szym ciągu czy nione są sta ran ia

ustal enia dokład nych współrz ędnych za -

tonięcia, uzys kania li sty pa sażerów oraz ok -

oliczności nie udziel ania po mocy przez znaj -

dujący się w pobl iżu sta tek. Nie jasności jest

zresztą więcej. Być może uda się je roz -

wikłać w naj bliższym cza sie.

M. PopielS/S Chaouia u brzegów Maroka – karta pocztowa z 1918 r.

Plakat reklamowy
Com pag nie

de Navi gat ion Paqu et

Obraz przedstawiajcy statek
S/S Ko ning in Wil helm ina


