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NIE BYŁO CUDU

Nie było cudu,

Choć o ten cud modliły się miliony

Nie błogosławił już z okna ludu

I słychać było tylko dzwony.

I biły serca wszystkich dzwonów

Powietrze straszną wieścią drżało

Że najpiękniejsze z ludzkich serc

Bić przestało. 

Nie było cudu,

Niebiosa się nie rozstąpiły,

Nie spłynął nagle płomień z nieba

I tylko dzwony biły, biły...

A potem chwila taka oto:

Z wielu narodów, krajów, wyznań

Łzy się złączyły w jeden potok

I świat się jedną stał ojczyzną

A potem tej modlitwy szum,

Gdy świat pochwycił się za ręce,

Gdy wielonarodowy tłum

Poczuł, że jednym bije sercem.

Nie było cudu.

Wielkiego życia wielki koniec

Początek dał lepszemu życiu

W którym się z dłońmi łączą dłonie.

Przez dwa tysiące lat niezbicie

Nikt nie dał światu Prawdy więcej

Niż jeden Człowiek jednym Życiem,

Niż jedno konające Serce

Nie było cudu...
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SKAUT – HAR CERS KIE PI SMO
OD ROD ZONE – W IN TERN ECIE

WY DAWCA, RE DAKC JA:
© Ma rek Po piel, Ta rnów

Wszel kie pra wa zas trzeżone 1996-2005
HAR CERS KA PRA COWN IA
AR CHIW ALNO-NA UKOWA w TARNOWIE

SŁÓW KILKA…

Czas zacząć na nowo. Na nowo…, gdyż SKAUT – Har cers kie Pi smo
w In tern ecie miało swo je otwarc ie w paździ erniku 1996 r. „Pierw szy nu mer”
z założenia miał mieć cha rakt er pi sma in form acy jnego dla założ onej przez
re dakt ora dr użyny har cers kiej w Pra dze. Ucząc się two rzen ia stron
i przy got owując ma ter iał o za stę pach, uś wia domiłem so bie, że In tern et, to
nowe wó wczas dla mnie me dium, ma o wie le szer szy zasi ęg i możl iwość
od działywan ia niż można so bie było wy obrazić. Stąd już w tym pierw szym
nume rze za istn iały ma ter iały hi stor yczne w tym ta kże tekst o pierw szej pol skiej
książce skau tow ej An drzeja Małkow skiego. We wst ępie pisałem: Dla mo jej
stro ny przyjąłem for mułę pi sma har cers kiego. Pow odów jest wie le.
Naj ważniejsze to: umiłowan ie idei har cers kiej, chęć za chow ania w pa mięci
na szych har cers kich i skau tow ych popr zed ników, chęć prze nies ienia
wspa niałych wart ości ja kie nie sie w so bie har cers two w nas tępne tysiącle cie.

Pi smo nosi na zwę SKAUT, tak samo jak to na sze naj stars ze pi smo,
utworzo ne we Lwo wie w 1911 r. i wspa niale re dag owa ne przez An drzeja
Małkow skiego. Po nim przy szedł sze reg wspa niałych lu dzi, re daktorów
SKAUTA, któr zy wiel kim wysiłkiem wy daw ali to pi smo aż do tra giczn ych dni
lata 1939 r. Chcę rów nież pam iętać o re dakt ora ch SKAU TA na Bli skim
Wscho dzie, który krze pił du sze har cer zy, któ rzy prze szli piekło so wieck ich
łag rów, a pot em ocal enie i [któr zy znal eźli] dom na całym Bli skim Wscho dzie,
In diach, Afryce i wszęd zie tam, gdzie los woj ny ich rzu cił. Chcę wresz cie
pamię tać o re dakt ora ch SKAU TA lond yńskiego. Kie dy har cers two w Pol sce
w wiel kim stop niu było zagr ożone wpływami ko mun ist ycznej władzy, Oni

głęb oko wie rzyli, że to się zmie ni, że ja sny czas wo lności jesz cze nastąpi.

Wi nieta, jaką za proj ekto wałem, ma w so bie gra ficzny elem ent wi niety
SKAU TA z 1929 r. To jak by pokłon w kie runku przeszłości, ale także spoj rzen ie
na Lwów jako mia sto wciąż i wciąż pol skie. Zaw sze mu simy o nim pa mię tać.

Nie mamy mia sta Lwo wa, nie mamy gro bu współtwó rcy pol skiego
skau tingu - An drzeja Małkow skiego. Jego do czes ne szczątki prze padły
w odmę tach wód cieś niny mess yńskiej. Ale Jego idea jest żywa po dzień
dzi siejs zy. Jest tyl ko jed na ska za, któ ra boli, któ ra nie sie wię cej zła, go ryc zy niż
jest war ta. Tą raną jest po dział HAR CERS TWA. Być może to się zmie ni. Oby.

Od chwil, kie dy pisałem te słowa minęło wie le cza su i wie le się wy dar zyło. 
W 1998 r. ukazał się dru kiem w Tarnowie SKAUT – Har cers kie Pi smo
Od rod zone. Wy dano 7 nu mer ów po mię dzy 15 stycz nia a 1 wrześ nia.
Najwi ększym do tychc zaso wym osiągn ięciem, zda je się być już w czę ści
zre al iz owa ne ogromne za mier zenie ud ostę pnie nia w In tern ecie
pełno teks towy ch wer sji cza sop ism skau tow ych i harc ersk ich, zin deks owa nych 
i opis any ch bi bliog rafi cznie na stro nie www.skaut.okay.pl działającej od
kwiet nia 2004 r.

Te raz przy szedł czas na kont ynuację wcze śniejszych za mysłów i ich
re alizację przy sze rok iej współpra cy wszyst kich, chcących god nie ucz cić bliską 
już rocznicę 100-le cia Skau tingu - Har cers twa. Łamy In tern eto wego SKAU TA
będą dost ępne dla osób ba dających dzie je skau tingu i har cers twa pol skiego,
a szcz egól nie bib liogr afów książek i czasopism harcerskich.

Zapraszam do nadsyłania na adres Skauta materiałów historycznych,
dokumentów i fotografii celem ich publikacji - wszystkiego co poszerzy wiedzę
o his torii i tradycjach Harcerstwa.

Czu waj!  

phm. Ma rek Po piel HR
23 kwiet nia 2005 r.

http://www.skaut.okay.pl


Mar ian Miszczuk

Wacława Błażejewskiego
„Bibliografia harcerska”

Dla ka żdego za int ere sow ane go 
dzie jami pol skiego skau tingu
i har cers twa trzy tomy Bi bliog rafii
har cers kiej sta nowią pod staw owe

źródło wie dzy. Bez zna jomości tej
pra cy nie możliwe jest zro zum ienie 
fe nom enu har cers twa, ogromu
przed sięwzięć i dokon ań tego
ru chu, kt óry zaczął się wś ród
mło d zieży pol skiej w  la tach
1909-1911. O ile mi wia domo żad na 
inna or gan iza cja skau towa na
świe cie nie może się posz czy cić
poró wny walną pu blik acją. Być
może dla tego, iż żad en z ruc hów
skau tow ych nie zo stał pod dany
tak cię żkim pró bom i nie mu siał
wy kazać się tak w ielką
odpor nością jak har cers two, któ re
or gan izo wało młod zież za rów no
w cza sach po koju jak i dw óch
wo jen, w kra ju i nie mal na całym
świ e cie. Wy soka ja kość
omaw ianej bi bliog rafii wy nikała
głów nie z osoby au tora-har cer za,
bi bliof i la, wy dawcy.

Wacław Błaż ejew ski urod ził się
w War szaw ie w 1902 r. W roku 1921
wstąpił do ZHP, do 7 War szaws kiej
Dru żyny Har cers kiej im. gen. Ka rola
Knia ziew icza1. Od tego cza su har -
cers two stało się jedną z główn ych
tre ści jego życ ia. Drugą było za int ere -
sow anie książk ami, ale to nastąpiło

nie co póź niej .  Przed śmier cią
za pisał: Ja nie zro biłem wpraw dzie
wie le w życ iu, ale jaki był mój sto su -
nek do otoc zenia, jaki ślad po mnie
zo stan ie - to spra wiło Har cers two2.
Po znawał har cers two prak tyczn ie,
ale też jako je den z nie wielu – teo -
retycznie.

Od początku swej har cers kiej
służby zbie rał książki i wszel kie wy -
dawn ictwa har cers kie. W stycz niu
1923 r.  zamie ści ł  na łamach
poznańskiego „Czuj Duch. Pi sma
Młod zieży Har cers kiej” ogłoszen ie tej 
treści: KUPIĘ „Har cer za” z lat 1917
i 1918 i rocz niki „Skau ta” lwow skiego
Błażej ewski, War szawa, Złota 57-1.
Za chował się też ra chun ek wy staw -
iony 5 mar ca 1923 r.  przez
Spółdzielnię Har cerską w Kiel cach
za „de komp let” trzech pierw szych
tomów „Skau ta” z lat 1911-1914 i 5
nume rów „Har cer za” z 1917 r. To były

początki  jego pierw szego,
wspa niałego har cers kiego zbio ru.

Sy tua cja ma ter ialna nie po zwoliła
Błaż ejew skiemu na uk ończ enie gim -
naz jum. Tym sa mym dro ga do
kształce nia uniw ersy tec kiego była
dla nie go zam knięta, ale pod nosił
swo je kwa lif ika cje na kur sach i na
Wol nej Wszech nicy Pol skiej, do któ -
rej ucz ęszczał jako wol ny słuchacz
w la tach 1927-19293.

W 1933 r. Wacław Błaż ejewski zo -
stał kie rown iki em tech niczn ym Har -
cers kiego Biu ra Wy dawn icz ego.
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hm. Wacław Błażejewski

Szarże 7 WDH, W. Błażejewski stoi pierwszy z lewej
- fot. ok. 1925 r. (ze zbiorów Mariana Miszczuka)

Sygnet wydawniczy HBW



W la tach 1933-1936 HBW przy -
gotowało i wy dało 42 książki, z cze go
30 przy got ował do dru ku W. Błaże -
jewski. HBW wyda ło cen ne i wie -
lokrot nie wzna wiane pra ce Ju lius za
Dąbrow skiego, Józe fa So snow s -
kiego, Wacława Sz yryńs kiego.
W Spra wozd aniu NRH za rok 1934
za znac zono: Pr ócz działal ności wy -
dawn icz ej H.B.W. pro wad zi sze roką
akc ję pro pag andową drogą
umieszcza nia ogłoszeń w pi smach
har cers kich, roz syłania sto sown ych
ulot ek re klam owy ch, or gan izo wan ia
ta nich ty god ni książek, roz szer zając
tym zas ięg do brej i pi ęknie wy dan ej
książki har cer s kiej, któ ra tra fia dziś
do sze rok ich rzesz4.

War to też wsp omnieć o jesz cze
jed nym waż nym wy dar zeniu, kt óre go 
głów nymi inic jato rami i spraw cami
byli Józef So snows ki i W. Błażej ew -
ski. Była nią I Wy stawa Książki Har -
cers kiej. W Spra wozd aniu NRH
pi sano: Wy stawa miała wygląd
cał kowicie re prez enta cyj ny, nieus tę -
pujący po dobn ym im prez om zna -
nych in styt ucji wy dawn icz ych. Na
spe cjaln ie zbu dow any ch w tym celu
stołach rozłożo no według działów
przeszło 500 książek i bro szur, w tym
wie le rzad kich i dziś zupełnie już wy -

czerp any ch, oraz kil kas et cza sop ism
i jed nod niówek har cers kich z róż nych 
okr esów cza su. W cza sie trwa nia wy -
stawy od 2-9 grud nia 1934 r. zwie -
dziło ją około 1000 osób. W dniu
otwarc ia wystawę zwie dziło dużo
osób ze star szego społecze ństwa,
in ter esujących się ru chem har cer -
skim, cała Na czelna Rada Har cers ka
z Prze wodn iczącym ZHP dhem dr.
Mi chałem Gr ażyńskim, kt óry do konał 
otwarc ia wy stawy. Obecni na otwar -
ciu przed staw ici ele pra sy, dla któ rych 
zor ga n izo wano spe cjalną kon feren -
cję pra sową, poś więcili w na jbl iż -
szych nu mer ach re prez ento wan ych
przez sie bie pism wzmian ki i dłuższe
ar tykuły, in form ujące ogół społecz eń -
stwa o li ter atu rze har cers kiej5.

Bez pośr ednim i trwałym re zulta -
tem wy stawy była wy dana przez
HBW pra ca Książka har cers ka
1910-1935 oprac owa na przez Je -
rzego Linc la (kie rown ika bi bliot eki

Głów nej Kwa tery Har cer zy) przy
współpra cy Błaże jewskiego. Była to
pierw sza poważ niejsza bi bliog rafia
har cers ka ze staw iająca książki (395
po zyc ji), cza sop isma har cers kie i jed -
no dn iówki. Bi bliog rafia miała przede
wszyst kim pomóc w co dzienn ej pra -
cy har cers kiej i dla tego wię ksz ość bi -
bliog rafi cznych op isów książek
opat rzono krót kimi not kami, tak by
czy teln ik łatwo mógł wyb rać po -
trzebną mu po zycję. W książce zna -
lazł  s ię tak że ar tykuł  hm. RP
Sta nisława Se dlaczka o pierw szych
książkach har cers kich, a Ma ria Ka -
pis zewska przed stawiła sytua cję na
ryn ku pra sy har cers kiej. Choć pra ca
nie była pełna, i miała sze reg nie -
dociągni ęć, to jed nak przez pra wie
50 lat po zos tawała na jwa żnie jszą bi -
bliog rafią har cerską, a jej for ma gra -
ficzna do dziś przy ciąga wzrok
czy teln ika. Bar dzo wni kliwą i spra -

wied liwą re cenz je opub liko wał na
łamach „Har cers twa” To masz Pi -
skors ki6. Wy tknął on be zlitośnie
wszyst kie nie dociągni ęcia i bra ki
w pra cy, ale jed nocześnie pod kreślił
jej zna czen ie dla dal szej działaln ości
har cers twa. W. Błaże jews ki wyko-
 rzy stał wszyst kie uwagi Pi skors kiego
w swo ich pra cach bi bliog rafi cznych.

W. Błaż ejews ki stwo rzył także
Cen tralne Ar chiw um Har cers kie,
w kt órym prze chow ywa no akta wy -
twor zone przez władze Związku oraz
bez cenny zbi ór dok umen tów ar chi -
-wal nych. Dru howi Wacławowi udało
się pozy skać pry watne ar chiwa har -
cers kie Pio tra Ole wińskiego, Janu -
sza Rud nick iego, Ignac ego
Wądołkow skiego i  Ka zim ierza
Kierzkow skiego. Do zbiorów CAH
należało ok. 500 egz. książek,
80 roczników pism har cers kich, a ta k -
że ponad 1 tys. zdjęć.

Po li kwid acji HBW w 1936 r.
Wacław Błaż ejew ski ze swym przy ja -
c ielem Ka zim ierz em Gorz kows kim
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Ekslibris Centralnego Archiwum
Harcerskiego

(ze zbiorów Marka Popiela)

Sygnet wydawniczy „Godziemby”

Wacław Błażejewski
na Zlocie w Spale w 1935 r.

(ze zbiorów Mariana Miszczuka)



założyli wy dawn ictwo „Godziem ba”,
którego nakładem ukazało się sze reg 
cen nych książek harcerskich.

II woj nę świ atową i Po wstan ie
War szaws kie prz eżył Druh Wacław
w War szaw ie działając ak tywn ie przy
wy daw aniu dr uków kon spir acy jnych.
Niem cy dwu krotn ie spa lili jego ks ię -
goz biory – raz w cza sie obrony War -
szawy we wrz eśniu 1939 r,. dru gi raz
po zak ończeniu Po wstan ia, kie dy
pla nowo grabili i palili miasto.

W kwiet niu 1945 r. zgłosili się do
nie go przed staw ici ele władz har cers -
kich, prze nies iony ch właśnie z Lu -
blina. Za prop ono wano mu pr acę
w cha rakt erze kie rown ika HBW. Bez
wątpie nia na jego decy zję wpłynęła
po stawa Jó zefa So snows kiego, kt óry 
w tym cza sie zo stał I wi cep rzewo -
dniczącym ZHP. Płatną pr acę podjął
W. Błaż eje wski 1 ma ja 1945 r. Zo stał
ró wnocześnie re dakt orem „Wi adom -
ości Ur zędo wych” (re dag ował je do
wr ześ nia 1946 r.) i kie rown i ki em Cen -
traln ego Ar chiw um Har cers kiego7.
Do starc zenie jak na jwięk szej licz by
różn ego ro dzaju książek har cers kich
było sprawą pierwszorzędnej wagi
dla har cers twa. Brak było książek
har cers kich, o czym świ adczy tak że
cha rakt ery sty czny frag ment pro -
tokołu z po sied zenia Na czeln ictwa,
z 1 czerw ca 1945 r.: Stwier dzono, że
wszel kie wy dawn ictwa har cers kie
za kup uje się bez ża dnej dys kus ji8.
ZHP li czył wó wczas po nad 250 tys.
człon ków, ale brak było in struktorów.
Druh Bła ż ejewski nada wał się do roli
wy dawcy i pro pag ato ra książki
harcerskiej chyba najlepiej z całego,
uszczuplonego wojennymi stratami
grona instruktorskiego.

W. Błaże jew ski zaczął pra cę od
wzno wien ia książek przed wo j en -

nych. W 1946 r. nakładem HBW
ukazały się dwie pra ce Ju lius za
Dąbrow skiego: W świe tlicy har cer -
-skiej (wy dan ie 2) i Gry i za bawy w iz -
bie har cers kiej (wyd. 4, a właśc iwie 6) 
a tak że Oskara Żawrock iego Pra ca
w dru żynie (wyd. 2) oraz Ro landa E.
Phi lipsa Sys tem zas tępowy (wyd. 3).
Ze staw tych książek uzupełnio ny
o nowe, świ etne pra ce Władysława
Szczygła (Jak pracować w zastępie
har cers kim, Jak pra cować w dru -
żynie har cers kiej) wy dane przez
Składnicę Har cerską w Kra kow ie
w 1946 r. był do skonałą po mocą dla
ka żdego in strukt ora w prowadzeniu
drużyny harcerskiej.

Wraz z Ka zim ierz em Gorz kow -
-skim wzno wi l i  także własną
działalno ść wy dawn iczą, uruc ha -
-miając na nowo Har cers kie Wy -
dawn ictwo „Godziem ba”. Nakładem
HW „Godziem ba” ukazało się czwar -
te wy dan ie Książki wo dza zu chów
Aleks andra Kamiń skie go i Wska -

zówki dla skaut mist rzów. Podrę cznik
teo rii wy chow ania skau tow ego dla
druż yno wych przez Lor da Ro berta
Ba den Po wella of Gil well twó rcy ru -
chu skau tow ego. Książki te były po -
wszechn ie uż ywane także po
odrodzeniu harcerstwa po 1956 r.

Po Zj eździe Łód zkim W. Błaże -
jewski wszedł w skład ze społu zało -
życielskiego Har cers kiego Krę gu
In strukt orsk iego „Wi gry” i po zos tał
w nim do cza su roz wiąza nia 1 kwiet -
nia 1965 r. Przez pe wien czas re dag -
ował załącznik do „Wiadomości
Wi giers kich” za tytułowany Kil ka dat
z dzi ejów Har cers twa (znam 4 od -
c inki)  i  Bi  bl iog raf ia har cers ka
w układzie chro nol ogi cznym (znam
od cinki 7-10). Był ta kże członkiem
Komisji Historycznej GKH. 

W tym cza sie Druh Wacław podjął 
pra cę nad dziełem nie zwykłej wagi -
nad bi bliog rafią har cerską. Ko rzys tał
z własnego bo gat ego ks ię g ozb ioru,
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Książki wydane przez wyd. „Godziemba" i Harcerskie Biuro Wydwanicze

Dyplom nadania odznaki 25 lecia ZHP
(spuścizna po W. Błażejewskim - udostępnione dzięki uprzejmości

p. Zofii Błażejewskiej)



ze zb ior ów pu bliczn ych jak i z wie lu
zbi orów pry watn ych m.in. po zo s ta -
łych po Ta deu szu Stru mille i Ignac ym
Ko ziel ewsk im. Oc zywi ście W. Błaż e -
je wski wy kor zystał ta kże po przedn io
wy dane bi bliog rafie har cer s kie. Jak
czy tamy w no cie Od Au tora: Po -
przedn ie pr óby bi bliog rafi cznego
oprac owa nia har cers kiego do robku
pi śmie nniczego po mijały wie le
tytułów, nie dawały pełnego spi su,
ogran icz ając się na ogół do notowa -
nia wa ż ni ejs zych jego el eme ntów,
a pon adto ko ńczyły się w 1934 r. Druh 
Wacław pisał w cy tow anej już no cie:
Bi bliog rafia ni niejs za oprac owa na
zo sta ła w la tach 1957-1961. Pr acę tę
za inic jowała powołana w 1957 roku
przez Na czelną Radę Har cerską Ko -
mis ja Hi stor yczna, kt órej za dan iem
było gro mad zenie ma ter iałów hi sto -
-rycz nych do źródłowego oprac owa -
nia hi stor ii har cers twa. Do wy dan ia
wpraw dzie nie doszło, ale au tor po -
stan owił ko ntyn uow ać ro zpo c zęte
dzieło…. Au tor miał już pod pis aną
umo wę z wy dawn ictw em (nie wiem
nie stety z ja kim), ale pra ca po zos tała
nie stety w ma szyn opi sie9. Obej-
 mowała ona wówcz as 1960 po zyc ji
spi san ych na 292 stro nach. Zna lazły
się jed nak osoby do ce n iające zna -
czen ie Bi bliog rafii Błaż ejews kiego -
bo taką pr zyjęto po pul arnie na zwę -
i kil ka mas zynopisów udo stępniono
za int ere sow anym m.in. w Ze spole

Hi stor ycznym GK ZHP i Zakładzie
Na rod owym im. Os sol ińs kich we
Wrocławiu. War to prz ypomnieć, iż
W. Błaże jewski ze brał po raz pierw -
szy także har cers kie wy dawn ictwa
kon spir acy jne i emig racy jne. Trze ba
pami ętać, iż świe tna Bi bliog rafia
zwartych druków konspiracyjnych
wydanych pod okupacją hitlerowską
w latach 1939-1945  autorstwa
Władysława Chojnackiego ukazała
się w 1970 r.

Pr óbę wy dan ia po now iono w roku 
1973. Tym ra zem przy got owa no już
na wet okładkę, a wy dawcą miał być
Wy dział In form acji i Do kum enta cji
GK ZHP, lecz ostat ecznie zno wu do
pu blik acji nie doszło. Au tor przez ten
cały czas uzupełniał swoją Bibl -
iografię, choc iaż stra cił w pew nym
mo menc ie wi arę w jej wy dan ie.
W. Błaż eje wski od 1962 r. przez pra -
wie 25 lat ko res pondo wał z Ze non em
Bu czews kim z Ka nady, kt óry regular -
nie nad syłał mu eg zemp larze swo ich
opr acowań i wy dawn ictwa har cers kie 
wy dane na emig racji10. Bu czews ki
pró bował za inter esować wy dan iem
Bi bliog rafii władze harcerskie na
emigracji, ale bez rezultatu.

W ko ńcu Bi bliog rafia zna lazła się
w Tytułowym pla nie wy dawn icz ym
MAW na rok 1978 i prze chodząc
z pla nu do pla nu do trwała do roku
1981. Ukazała się ostat ecznie
dokład nie w dwu dzies tole cie opra -
-co wan ia. Dwadz ieś cia lat cze kała

or gan iza cja na książkę, kt óra win na
być dos tępna każ demu in strukt oro wi, 
którą musi wziąć do ręki ka żdy, kto
po ważnie chce po znawać do rob ek
ru chu har cers kiego i jego dzie je. To
dwu dzie s tole tnie opó źnien ie, to nie
tyl ko ogromny skan dal, lecz przede
wszystkim to wielka strata dla
harcerstwa.

W wy niku ol brzym iego wysiłku
włoż onego przez Au tora ot rzy -
maliśmy pr acę, kt óra za dziw ia liczbą
ze bran ych po zyc ji jak i ws zec h -
stronnością oprac owa nia. Zasięg
chro nol  ogi  czny obejm uje lata
1911-1960; te ryt ori alny – nie mal cały
świ at. Bi bliog rafia obejm uje dru ki
zwar te, nad bitki ar tykułów z ró żne go
ro dzaju pe riod yków, pra ce do tyczące 
har cers twa a opub liko wane w księ -
gach pamiątko w ych, rocz nic owy ch
lub pami ętn ika ch szkol nych itp., ka -
lend arze, je dnod nió wki, spra wozd -
ania oraz dru ki i odez wy. Nie zo stały
uw zględnione cza sop isma, któ re Au -
tor słusznie po zos tawił do od dzieln -
ego oprac owa nia. Bi bliog rafia wraz
z Su plem entem za wiera po nad 2 000
po zyc ji, kt óre składają się na do rob ek 
pi śmi enniczy ru chu har cers kiego.
Uwa żny czy teln ik zau waży, iż w obu
tych to mach wy stępują 2 002 nu mery, 
ale opis any ch po zyc ji jest wi ęcej, po -
nie waż ni ekt óre nu mery mają po kil ka 
do datk owy ch oz nacz eń li ter owy ch.
Związane to było z fak tem uwz ględ -
nienia przez Au tora napływających
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Wacław Błażejewski w czasie
wystawy bibliofilskiej przed

swoimi eksponatami, fot. ok. 1964 
(spuścizna po W. Błażejewskim -
udostępnione dzięki uprzejmości

p. Zofii Błażejewskiej)
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uzupełnień – głównie od Ze nona Bu -
czews kiego – w mo menc ie, kie dy
były zro bione in deksy i  układ
chronologiczny odsyłające do
nadanych poszczególnym pozycjom
numerów. Dodanie jednego numeru
wymagałoby przepisania całości.

Pojęcie ruch har cers ki ro zum iane
jest w tej Bi bliog rafii bar dzo sze roko.
W za sad zie obejm uje ono wszyst kie
or gan iza cje uż ywające w swym
działaniu słowa pol ski skau ting, har -
cers two, har cers ki, har cerz lub
Związek Har cers twa. Mamy tu więc
zar ówno pu blik acje pol skich or gan i -
za c j i  skau tow ych, ko le jn ych
Związków Har cers twa Pol skiego,
har cers twa poza gra nic ami kra ju,
har cers twa emig racy jne go, Wol nego
Har cers twa, Czer won ego Har cer -
-stwa, Or gan iza cji Har cers kiej Związ -
ku Młodzieży Polskiej, Organizacji
Harcerskiej Polski Ludowej.

Au tor zgod nie z su ges tiami To -
mas za Pi skors kiego po dzielił ze -
brany ma ter iał na XIII pod staw owy ch
działów:
I. BIBLIOGRAFIE I KATALOGI

II. OPRACOWANIA OGÓLNE

III. HISTORIA

IV. ORGANIZACJA

V. CELE I ZADANIA

VI. METODYKA

VII. TECHNIKA

VIII. POWIEŚĆ. NOWELA. REPORTAŻ

IX. PIEŚNI. POEZJE. ŚPIEWNIKI

X. UTWORY SCENICZNE

XI. JEDNODNIÓWKI

XII. KALENDARZE HARCERSKIE

XIII. ODEZWY. ULOTKI

W przy padku, kie dy dana po zyc ja
była trud na do jed noz naczne go skla -
syf iko wan ia, Au tor po dawał dokładny 
opis z nu mer em w jed nym dzia le,
a w in nych nie nada wał pra cy ko lejn -
ego nu meru, a tyl ko sy gnal izo wał jej
ist nien ie i odsyłał do pełnego opisu.
Tak więc w dzia le III. HI STOR IA
mamy za równo pra ce sen su stric te
hi stor yczne jak i wie le opr acowań,
któ re przy noszą ważne in form acje hi -
stor yczne. Czy teln ik nie musi więc
prz eszu kiwać se tek po zyc ji, a ma
cały in ter esujący go dział ze brany
w jed nym miej scu.

Sp ójr zmy jesz cze na har cers twa
poza kra jem. Już sam spis tre ści po -
kaz uje na nie zwykłość har cers twa
jako ru chu. Znaj duj emy tu zaró wno
pra ce wy dane w początkach ru chu
har cers kiego we Lwo wie, ale i Fry -
burgu, czy w Chi cago. Książki wy -
dane w cza sie I woj ny w Ki jow ie,
Pitts burgu i na Sy ber ii, Mo żemy śle -
 dzić wspa niały rozw ój wy dawn ictwa
har cers kich w okres ie międ zy -

wojennym w Pol sce, ale i wśr ód Po la -
ków w Niem czech i na emig racji USA. 
Po tem przy chod zi tra ged ia wo jenna
i poj awi ają się pod okup acją wy -
dawni ctwa sza rych sze regów i Huf -
ców Pol skich, ale tak że książki
pu blik owa ne w An glii, Je roz oli mie,
Va livade i wie lu in nych eg zot yczny ch
miej scach. Śledząc dzie je książki
har cers kiej wi dzimy wspa niały ro z -
wój har cers twa w kra ju w la tach
1945-1948 i po tem mi zerię wy daw-
 nictw OH. Bi bliog rafia po kaz uje roz -
wój har cers twa poza krajem i po -
nowne odrodzenie ruchu po 1956 r. 

Ko lejny tom Bi bliog rafii ukazał się
w końcu 1985 r. i za wierał opisy 1 176 
po zyc ji z lat 1961-1981. Żadna inna
zna na mi or gan iza cja skau towa, czy
młodzi eżo wa nie do robiła się ta kiego
ob razu swo jej pra cy. Jed nak z trze -
ciego tomu Bi bliog rafii Druh Wacław
nie był za dow olo ny. Pisał w li ście do
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Z. Bu czews kiego: Bi bliog rafię ze -
psuto mi. Wy rzuc ono mi pr zedm owę,
w kt órej dz ięko wałem m.in. tym, kt ó -
rzy po mog li mi ją op rac ować, wy rzu-
 cili układ chro nol ogi czny, zaś układ
te mat yczny prze rob ili po swo jemu,
choć to prz eci eż jest dal szy ciąg
pierw szej części. Do kon ali po nadto
ró żnych in nych zmian tekście.
Wszyst ko bez po roz umi enia iu -
zgodn ienia ze mną11. Jednak i ta
część dobrze pokazuje harcerski
dorobek wydawniczy.

Druh Wacław im pon ował swoją
pr aco wit ością i rz ete lno ścią. Ja nusz
Kr ężel mie lecki bi bliof il, hi stor yk har -
cers twa i wy dawca pisał o nim:
W swym be nedy ktyńskim tru dzie nad 
hi storią har cers twa pol skiego był nie -
zwyk le rze telny i … nie zmord owa ny!
Pom iniętą w jego bi bliog rafii har cer -
-skiej jed nodn iówkę, wy daną w Miel -
cu,  w roku 1923, za pragnął
sp rawd zić w au tops ji, bo jako do kum -
enta lis ta i bi bliof il chciał jej „do tknąć”,
po znać tr eść ka żdej stro ny. Nie mógł
po pro stu uwi erzyć sam so bie, że
swej mr ówczej pra cy coś „prze oczył”, 
czeg oś jesz cze nie dopełnił, jako per -
fekc joni sta w tym za kres ie wie dzy12.

Wacław Błaże jewski zbie rał ma -
ter iały do ko lejn ych edyc ji Bi bliog rafii. 
Ta pra ca po zos tała ni edo kończona.
Jak na pisał w cy tow anym wy żej
wspo mnien iu Ja nusz Kr ężel: To do
tego rze teln ego twó rcy – skrom nego
hi stor yka har cers twa, moż na odn ieść 
łaci ńską mak symę: Bene de Pa tria
me r i t  us – Dobrze zas łużony
Ojczyźnie.

Opisy bi bliog rafi czne:

W. Błaże jews ki, Bi bliog rafia har -
cers ka 1911-1960, War szawa 1981,
20,4 x 14,2 [cm], s. 452, MAW, nakł.
1 000. egz.

W. BŁAŻEJEWS KI, Bi bliog rafia
har cers ka 1911-1960. Su plem ent,
War szawa 1984, 20 x 14,3 [cm],
s. 65, MAW, nakł. 1 000. egz.

BŁAŻEJEWS KI Wacław: Bi bliog -
rafia har cers ka 1961-1981, MAW,
War szawa 1986, 20,2 x 14 [cm],
s. 238, nakł. 1 000. egz.

Re cenz je:

M. Misz czuk, Z rozw ażań nad
Wacława Błażej ewskiego „Bi bliog -
rafią har cerską” [w:] Har cers two
1983 nr 2, s. 31-39

J. A. Ra doms ki ,  Wacław
Błażejews ki, Bi bliog rafia har cers ka
1911-1960 [w:] Stu dia Hi stor yczne
1985, nr 4, s. 660-663

Przy pisy:

1. M. Misz czuk, Wacław Błażej ewski
1902-1986 (1) Po staci z dz iejów
[w:] Har cers two 1988, nr 3,
s. 33-43; (2) Har cers two 1988 nr 3,
s. 29-34. M. Misz czuk, Druh
Wacław, [w:] Mo tywy 1986 nr 9,
s. 11

2. W. Błaż eje wski, Wspo mnien ia,
mps. s. 1 (w zbio rach au tora)

3. Trzy kar ty Wol nego Słuchac za
WWP. Spuśc izna po Wacławie
Błażeje wskim, w zbio rach Ro dziny 
Błaż ejew skich, ud ostę pniona
dzię ki up rzej mości Pani Zo fii
Błaże jew skiej

4. Spra wozd anie Na czeln ej Rady
Har cers kiej 1933. Na czeln ictwo
ZHP. War szawa 1934 [HBW],
s. 8/9

5. Srpra wozd anie Na czeln ej Rady
Har cers kiej 1934. Na czeln ictwo
ZHP. War szawa 1935 [HBW], s. 10

6. T. Pi skors ki, W spra wie bi bliog rafii
har cers kiej [w:] Har cers two. Or gan 
Na czeln ictwa Związku Har cers twa 
Pol skiego, War szawa R. I, nr 4 -
gru dzień 1934, s. 230

7. Roz kaz Na czeln ictwa ZHP L.6 z 22 
XI 1945 [w:] Wi adomo ści Urzę -
dowe, War szawa R. XVIII, nr 3,
1945, s. 3

8. Protokół z po sied zenia Na czeln -
ictwa z 1 czerw ca 1945. AGK ZHP,
Na czeln ictwo

9. Ko res ponde ncja z Ze non em Bu -
czews kim z 1962 r. Sp uściz na po
Wacławie Błaż ejews kim, w zbio -
rach Ro dziny Błaż ejew skich, udo -
stępniona dz ięki up rzej mości Pani
Zo fii Błaż ejewskiej

10. Ta mże. Ko res ponde ncja za lata
1962-1966, 1986

11. List Wacława Błaż eje wskie go do
Ze nona Bu czews kiego z 25 lu tego
1986 r. Sp uśc izna po Wacławie
Błaż eje wskim, w zbio rach Ro dziny 
Błaż ejew skich, ud ostę pniona
dzięki up rzej mości Pani Zo fii
Błażejewskiej

12. J. Kr ężel, Wspo min ając Wacława
Błażej ews kiego, Mie lec 22 II 2005, 
mps., s. 2

M. Miszczuk
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Wiesław Kukla

Współczesna prasa harcerska
wydawana poza krajem
– ogólne informacje bibliograficzne

Pra sa har cers ka sta nowi waż -
ny, bo gaty, cie kawy i cza sami je -
dyny do kum ent utrwal ający pracę
poszcz e gólnych jed nos tek or gan i -
za cyj nych i śr odo wisk. Li ter atu ra
po świ ęco na emig racy jnej pra sie
har cers kiej jest nie zwyk le uboga.
Od nosi się to ta kże do cza sop ism
wy da w a ny ch współcz eśn ie.

Be zpo śre dnio po woj nie cen -
trum ru chu har cers kiego stał się
Lon dyn i tu taj kon cent ruje się też
cen trum wy dawn icze. W la tach
50-tych po wstają co raz sil niejs ze
ośr odki har cers kie w Sta nach
Zjed noc zony ch Amer yki oraz Ka -
nad zie, wy dające swoją cie kawą
pra sę.



cd. ze str. 8

Po roku 1990 sy tua cja po lit yczna
um ożl iwia od twor zenie ru chu har -
cers k iego na Za olz iu,  L i  twie,
Białorusi i Ukrai nie. Wszęd zie tam
wy daw ane są pi sma har cers kie i ich
oprac owa nie bi bliog rafi czne cze ka
na aut orów.

Tak się złożyło w mi nion ych już la -
tach, że przez nie mal pół wie ku
trwała prze rwa w bezp ośrednich kon -
takt ach or gan iza cyj nych po mię dzy
har cers twem działającym w kra ju i na 
obc zyźnie, a co gor sze zo stała prze -
rwana więź in tel ektu alna. Nie ma już
te raz po wodów un iemożliwiających
obu stronną współpra cę. Po zos tała
na tom iast ogromna luka in form acy j -
na, którą trze ba cier pliw ie wypełniać.

Pla now any cykl in form acy jny miałby
st anow ić drob ny przy czyn ek w tej
pra cy, do któ rej za pras zamy za int e -
re sow any ch.

Pod staw owe, hi stor yczne już
oprac owa nia bi bliog rafi czne to pra ce
au tors twa Ka zim ierza Obtułowic za
(An glia) i Ze nona Bu czews kiego (Ka -
nada). Obaj ze staw ili wy dawn ictwa
pra sowe obejm ujące okres od wr ześ -
nia 1939 roku.

Ka zim ierz Obtułowicz, Pro wizo -
-rium Bi bliog rafii Cza sop ism wy daw -
any ch przez har cer zy/k i /  na
obc zyź nie od 1939 r., Lon dyn, An glia
1969. Za wiera na dw óch stro nach
ma szyn opi  su 96 tytułów ze
szczątkow ymi in form acj ami bi blio -
-gra ficzn ymi. Jest to jed nak pio nier -
-skie oprac owa nie, gro madzące
roz pros zone do tej pory in form acje.
Krąg ba dań roz szer zył Ze non Bu -
czews ki, opracowujwy dając Cza so -
-pi sma har cers kie na świ ecie od
1939 roku, Van couver B.C., Ka nada
1986, str. 92, wyd II. Oprac owa nie
zawiera tytuły cza sop ism har cers kich 
z ob szern ymi in form acj ami bi blio -
-gra ficzn ymi.

Nie dawno ukazała się pu blik acja
Ma riana Misz czuka, Bi bliog rafia
emig racy jnej i po lon ijnej pra sy har -
cers kiej 1914–2001, War szawa
2002, str. 157. Jest to bi bliog rafia ge -
ner alna obejm ująca cały okres uka -
zy wania się pra sy har cers kiej
i zaw iera 309 tytułów cza sop ism
z pod staw owy mi in form acj ami bi -
bliog rafi cznymi.

Współcze sna pra sa har cers ka
wy daw ana poza kra jem

Cen traln ie wy daw ane pi sma Na -
czeln ictwa Związku Har cers twa Pol -
skiego pgK, Główn ej  Kwa tery
Har cer ek, Główn ej Kwa tery Har cer zy 
i Główn ej Kwa tery Star szego Har -
cers twa. Pi sma te prze znac zone są
dla har cers kich odb iorc ów na całym
świ ecie. Są to:

Na Tro pie. Pi smo Młod zieży
Har cers kiej, Wy dawca: Na czeln -
ictwo ZHP poza gra nic ami Kra ju,
23-31 Be avor Lane, Lon don W6 9AR, 
En gland.

Ognis ko Har cers kie. Kwar tal -
-nik Star szyz ny Har cers kiej, Wy -
dawca: Na czeln ictwo ZHP poza
gra nic ami Kra ju. (ad res j. w.)

Węzełek. Pi smo In strukt orek,
Wy dawca: Główna Kwa tera Har cer -
ek. (ad res j. w.)

Na kon tyn encie ame ryk ańsk im
ukaz ują się dwa ważne tytuły:

Wici Har cers kie Ka nady, Wy -
dawca: Zarząd Ok ręgu ZHP w Ka -
nad zie,  Ad res re dakc j i :  75
Hum berc rest Blvd., To ronto, On tar io,
M6S 4L2, Ka nada.

Znicz. Wiadomości Har cers kie,
Wy dawca: ZHP Ok ręg Sta ny Zjed -
noc zone, Ad res re dakc ji: 60 Flan ders 
Road, Bet hleh em, CT 067 51, USA.
To pi smo jest kol port owa ne z Po -
znan ia w Eu rop ie Za chodn ie j
i Wschod niej oraz w Pol sce.

Po nadto ukaz ują się tam pi sma
o wy raźn ie lo kaln ym pro filu:

Kro nika har cers ka, Chi cago, IL,
USA.
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Kro nika har cers ka, To ronto, On -
tar io, Ka nada.

Nowe or gan iza cje har cers kie po -
wstałe po upadku ko mun izmu mają
ta kże swo je pi sma:

Na sza Ga zetka. Har cers kie Pi -
smo dla Dzie ci i Młodzi eży, Wy -
dawca:  Rada Na czelna Har cers twa
Pol skiego w Re pub lice Cze skiej,
Cze ski Cie szyn, Re pub lika Cze ska.

Bogu i Ojc zyźnie. Biu let yn
Dusz pas terst wa Har cers twa na
Białorusi, Wy dawca: ks. Jan Boń -

-kow ski, Mi ędzy rzecz, po wiat Grod -
no, Białoruś.  

Wile ńska Ga zeta Har cers ka. Pi -
smo Młod zieży Pol skiej na Li twie,
Do dat ek do „Ku riera Wi leńs kiego”.
Wil no, Li twa.

Har cerz Kre sów. Pi smo Bra ci
Har cers kiej H[ar cests wa] P[ol -
skiego] n[a] U[kra inie], Lwów,
Ukrai na.

W ko lejn ych cz ęści ach pr zed st a -
wię pod staw owe in form acje do -
tyczące wy mien iony ch cza sop ism.

Wiesław Kukla

Współcze sna pra sa har cers ka na obc zyźn ie
WĘZEŁEK. PI SMO IN STRUKT OREK (Londyn)

Początki wy daw ania własnej
pra sy Or gan iza cj i Har cer ek
Związku Har cers twa Pol skiego
poza gra nic ami Kra ju się gają 1949
roku. Sta ran iem ze społu Ko mendy 
Har cer ek Wiel kiej Bry tan ii i przy
współpra cy wy dawn icz ej Głów nej
Kwa tery Har cer ek, w paź dzi erniku
1949 r. zac zęło wyc hod zić w Lon -
dyn ie pi smo „Ogniwa” pod re -
dakcją hm. Ewy Gie rat owej. Po jej
wyj eźd zie do USA w 1951 r. reda k -
cję objęła przew. Bar bara Mękar -
ska-Kozłowska.

Pi smo ar tys tycznie ilus trowa ne
przez druhnę Irenę Czar necką-Bog -
dan owi czową, za wierało dużo ma ter -
iału me tod yczne go i z za kresu kul tury 
pol skiej. Ukaz ywało się do 1955 r.

Syl wetka re dakt orki:

Ha lina CZA KI-ŚLEDZIEW SKA,
harc mis trzyni od 1950 r., inic jato rka
kon fer encji in strukt orek AD AS TRA,
założ yc ielka i re dakt orka pi sma har -
cers kiego WĘZEŁEK nie przer wanie
od 1961 roku.

Urod ziła się w 1922 r. w Go styn i -
nie. Ma turę zdała w 1939 w Gim naz -
jum im. J. Słowack iego w War szaw ie. 
W cza sie woj ny prze bywała z ro dziną 
we Fran cji, gdzie stu diowała na wy -
działach che miczn ym i elekt rome tal -
urg iczn ym Po lit echni ki w Gre nob le.

Od 1934 w har cers twie w 3 War -
szaws kiej Dru żynie Har cer ek im.
E. Pla ter gdzie była przy boczną. We

Fran cji 1941-1942 pro wad ziła dru -
żynę star  szych dziewcząt
w Aix-les-Ba ins, po tem do 1944 hu -
fiec w Gre nob le. Odbyła dwa kur sy
star szyz ny or gan iza cji fran cus kiej.
W la tach 1943-1946 była dr użynową
wę drowniczek fran cus kich, a w 1945- 
1946 pro wad ziła dru żynę węd row -
niczek w pol skiej bur sie w Uriage. Od
1948 w An glii. Początkowo w Ko mis ji
Wę dro wniczek Głów nej Kwa tery
Har cer ek. W la tach 1960-1972 oraz

1980-1988 Na czeln iczka Har cer ek
ZHP pgK. 

W cza sie pełnie nia tej funk cji
rozp oczęła re dag owa nie w for mie
biu let ynu/li stu pi sma dla in strukt orek
WĘZEŁEK w celu związa nia wy -
mianą my śli i do świadczeń in strukt -
orek roz sian ych po wszyst kich
kon tyn enta ch.

WĘZEŁEK. Pi smo In strukt orek –
wy daw ane od 1961 r.

Pi smo wy daw ane przez Główną
Kwaterę Har cer ek ZHPpgK jako
dwumiesięcznik. Rozpoczęto jego
wy daw anie w stycz niu 1961 r. Była to
jed na kart ka od bij ana na po wiel aczu.
Roz syłany był do Ko mend antek
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Halina Czaki-Śledziewska



Chorągwi, kt óre prze syłały go do
posz czególnych in strukt  orek.
Z początku „Węzełek” był li stem Na -
czeln iczki, wz ględn ie G.K. Har cer ek
do in strukt orek i był pi sany pra wie
wyłącznie przez ówczesną
Naczelniczkę, czy li Hal inę Śledziew -
ską. W nu mer ze 1. czy tamy: Na
pierw szym ze bran iu G.K.Har cer ek
mówiłyśmy o kon iec zności stałego
i częstego kon taktu mię dzy pos zcze -
gólnymi te ren ami… Wy nik iem tej
dys kus ji jest nasz „Węzełek”, któ ry
ma wyc hod zić w świ at przy najmn iej
raz na trzy mie siące, wzg lędnie czę -
ściej…będ zie za wierał wszyst ko to,
co nie mieści się w roz kaz ie….
Pierw sze 6 numer ów to jed na dwu -
stronn ie za druk owa na kart ka po wiel -
ane go ma szyn opi su. Już nr 7 ma
czte ry stro ny, a w nu mer ze 10 (si erp -
ień 1963) po jaw ia się cha rakt ery sty -
czna „węzełkowa” wi nieta, do dzi siaj
uży wana. Ko lejn ych 36 nu merów wy -
kon ano na po wiel aczu.

Od nu meru 15, mającego już
12 stron, po jawiły się fo tog rafie wkle -
jane ręcz nie. Nakład wy nosił wó wcz -
as 200 sztuk. Druk of fs eto wy po jawił
się od nu meru 37 (gr udz ień 1968),
za wier ającego te raz już 16 stron,
z licz nymi ilus tracj ami i fo tog rafi ami.
Zwra cają uwagę zaw sze cie kaw ie
skom pon owa ne gra ficzn ie stro ny
tytułowe, nie kiedy na wet całe
okładki. Z bie giem cza su co raz wi -
ęcej in strukt orek pisało do „Węzełka”
i pod sum owa nie w nu mer ze 100
z czerw ca 1979 roku, ko lejn ego roku
19, wy kazało 158 na zwisk au tor ek
pu blik acji. Od początku aż do roku
2004 pi smo re dag owała hm. Ha lina
Śledziew ska, jednakże jej na zwis ko
po jawiło się w „stop ce re dakc yjnej”
do piero w nu mer ze 165 (kw iec ień
1990), w trzy dzies tym rocz niku
pisma.

Pi smo ma cha rakt er me tod y -
czno-pro gram owy. Za wiera spo ro in -
form acji o pra cy har cer ek w róż nych
kra jach, z ob rad NRH, ze zj azdów
i zlo tów. Cz ęste są spra wozd ania
z ko ntak tów z har cers twem w Pol sce. 
Nie mal w każ dym nu mer ze w dzia le
„Na sze In strukt orki” pre zent owa ne
są ob szerne ży ciory sy in strukt orek,
kt óre odeszły „na wieczną wartę”. Od
kil ku lat w ru bryce: „Co słyc hać
w Harc erst wie w Pol sce” są bieżące
in form acje z działal ności ZHR i ZHP,
pi sane przez in strukt orki „kra jowe”.
Wresz cie kącik „In strukt orki piszą”

za wiera uwagi i opin ie in strukt orek
z wie lu kra jów. Współcze sny
„Węzełek” jest pi smem w pełni no -
woc zesn ym: skład kom put ero wy,
pię kne fo tog rafie i gra fika, licz ne wy -
pow iedzi czy teln icz ek, a przede
wszyst kim ak tua lna tr eść do kum -
entująca pr acę Or gan iza cji Har cer ek. 
Stały czy teln ik od nosi wr aże nie, że
de klar owa na przez Redakcję: Wol na
try buna dla swo bodn ych wy pow iedzi
na łamach Węzełka jest rzeczywiście 
re aliz owa na.

Od nu meru 252 (pa źdz iernik
2004) pi smo re dag uje ze spół: Da -
nuta Pniewska (re dakt orka), Ha lina
Śledziew ska, Elżbieta An drzej -
owska, Bar bara Ko wal  ewska,
T.  Łakomy, Małgo s ia Niw czyk
(okładka i  i lus t racje) ,  Wan da
Sokołowska. Ad min ist racja: Ba sia
Ja nczyńska, Hela Cie ciers ka.

Przegląd treści ostatn ich pięciu
numerów:

NU MER 250 (czer wiec 2004
 Rok 44. Nu mer Ju bil eus zowy.

• Ju bil eusz – wiersz i życzenia.

• Ha linka. Roz mowa z Druhną hm.
Ha liną Śledziewską re dakt orką
WĘZEŁKA.

• WĘZEŁEK [wspo mnien ia]
hm Włada Spław ska.

• MO DLIT WA. Wiersz Jan
Ra mocki, czer wiec 1942.

• Pami ętam [wspo mnien ia z lat
woj ny] Han na Zbi rows ka-Koś cia.

• Nie woln icy przeszłości. Ksiądz
Prałat Zdzisław Pe szk owski.

• NA ZAR ET [wspo mnien ia] hm
Włada Se wer yno wa-Spław ska.

• In strukt orki piszą…

• In strukt orzy wy kluc zeni czy już
nie pot rzebni? Hm Dan ka
An dersz.

• Supełki [po kwit owa nia wpłat]

NU MER 251 (si erpień 2004)
60-le cie PO WSTAN IA
WAR SZAWS KIEGO.

• NAJMŁODSI wiersz Ładysław
Buczyński

• Frag menty wspo mnień
[z Po wstan ia] Han na
Zbi rows ka-Koś cia

• O działaln ości har cer ek pod
okup acją nie miecką. Hm
W. Spław ska

• 50 lat kapłań stwa ks. Zdzisława
J. Pe szk owsk iego.

• Ro zwa żania o za trac ony ch
w ciągu lat wa rtoś cia ch
Har cers twa. Hm Ela
An drzej owska

• Co słyc hać w Pol sce: w ZHR ;
w ZHP.

• Wy prawa na Mon te Cas sino
2004.

• Nowe wy dawn ictwa

• Na sze In strukt orki: śp.
Harc mis trzyni Mie czysława
Nie wiar owska 1906-2004

• śp. Harc mis trzyni Anna
Za wadzka  1919-2004

• Nie woln icy przeszłości c.d.
Ksiądz Prałat Zdzisław
Pe szk owski

• In strukt orki piszą…

• Supełki

NAD ZWYC ZAJNY DO DAT EK
JU BIL EUS ZOWY

• [foto: ci, kt órzy za czę li; pierw sze
dołączyły; pra cowały w
ad min ist racji i przy wysyłce;
kuch ciki węzełkowe;
pro dukt ywne au torki]

NU MER 252 (pa ździernik 2004)

• Ko lon ia Huf ca „Bałtyk” 2004

• SZA RE SZE REGI Zlot ZHPpgK
i Har cers twa na Wscho dzie w 60
roczn icę Po wstan ia
War szaws kiego: Ko menda Zlo tu,
Zlot „Bądź Got ów”, Dru żyna
in strukt orek na Zlo cie, Obóz
„SAWA” – Chor. W. Bry tyjs ka,

• Z pra sy zlo tow ej.

• Ju bil eusz Węzełkowo-Ha link owy

• Nowe wy dawn ictwa

• In strukt orki piszą…

• Supełki

NU MER 253 (gr udzień 2004)

• Druh Pre zyd ent hm. Ry szard
Ka czor owski

• 100 lat razy trzy [dla Dru ha
Ka pel ana Na czeln ego ZHPpgK]

• Jesz cze o zlo cie „Sza re Sze regi”
w Okun iewie. Hm. Ma ria
No wak-Kacz mar ek,
Ko mend antka Chorągwi
Har cer ek Har cer ek Au stral ii

• Wspo mnien ia go spod arcze ze
zlo tu „Sza re Sze regi” Okun iew
2004.

• LATO 2003. Wy cieczka i obóz
że glarski huf ca har cer ek
„Pod hale” i har cer zy z Ka lif ornii.
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• Co słyc hać w Pol sce: w ZHP
(hm. Ha lina „Mi sia” Jan kows ka);
w ZHR (hm Mag dal ena
Jęd rze jow ska)

• Śp. Hm To masz Strzem bosz
(wspo mnien ie)

• Wieś ci z Chorągwi Har cer ek
w Wiel kiej Bry tan ii

• WO MEN PO WER?
[Prze wodn iczącymi ZO są
in strukt orki: w Au stral ii – hm.
Kry sia Pasz kiew icz Ciołek;
we Fran cji – Fra nia
Ko nieczna-Agham ali an;
w Sta nach – Ga briela Bac kiel;
w Ka nad zie – Te resa
Be rez owska]

• Dz ień My śli 2004

• Węzeł Pr zyj aźni [in strukc ja
tech niczna nor wes kiego węzła

prz yja źni zwa nego rów nież
Jap ońską Ko roną]

• Dz ień My śli 2005 [pro poz ycje]

• Supełki

• CE LEB RATI NG PO LAND
Wy stawa w Gun nersb ury Park
Mu seum w Lon dyn ie

• In strukt orki piszą…

NU MER 254 (luty 2005) Rok 45

• TSU NAMI

• 13 Złaz Sen ior ów ZHP
[w Płocku], hm. Ela
An drzej owska

• Wę drown iczki po Za chodn im
Sto ku.

• GRA – Żywy Świat [dla zuc hów]

• Co słych ać w Pol sce: w ZHP
(Ha lina „Mi sia” Jan kows ka);
w ZHR (hm Mag dal ena
Jęd rze jow ska).

• Sto war zysz enie Har cers kie
[w War szaw ie]

• Dys kut uje my. Dzi eń Myś li czy
Dzi eń Myś li Bra ters kiej.
Hm. W. Spław ska

• Wy stawa [ob razów Jo anny
Za paś nik - Cra wford w POSK-u
w Lon dyn ie]

• Poż ywi enia – fak ty o głodzie.

• Jesz cze o Zlo cie.

• Pro śba Ewy Gie rat [dot. er raty
do książki „Ko rzen ie i Owoce”]

• In strukt orki piszą…

• Supełki

Ad res re dakc ji:

Główna Kwa tera Har cer ek pgK,
23-31 Be avor Lane, Lon don  W6 9AR 
GB e-mail:  wezelek@zhp.org.uk
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KOLEJNY NU MER

 Ko lejny nu mer SKAU TA ukaże
się 22 maja 2005 r., w 94 rocz nicę
wy dan ia we Lwo wie pierw szego
Roz kazu Dzien nego, pod pis ane go
przez An drzeja Małkow skiego.

Data, wid niejąca pod pierw szym
ofic jalnym do kum entem ujawn io -
ne go w za bor ze au striack im skau -
tingu pol skiego, jed noz nacznie
określa hi stor yczny mo ment ofi -
cjal nego po wstan ia na szej or gan i -
za cji. Jak się okaz uje, nie wszy scy
się z tym fak tem zga dzają….

Ukaże się też ma ter iał o pierw -
szym na czeln iku skau tow ym - Ka -
zim ierzu Wy rzyk owsk im i jego
za pom nianym gro bie na da lek im
cmen tar zu w Żółkwi. Czy teln ik znaj -
dzie dal szy ciąg ar tykułu o cza sop -
ism ach emig racy jnych, ma ter iał
do tyczący początków skau tingu
i sposób, w jaki gro mad zono wiedzę

o tym naj wcześnie js zym okres ie.
Cie kawe będą pre zent acje „naj now -
-szych od kryć” w ar chiw ach i muze -

-ach. Do tyc zy to m.in. wi zer unku
krzyża har cers kiego i odnalezionych
tarnowskich fotografii skautowych.

Brak zli kwid owa nego mie sięczni -
ka HAR CERS TWO, po wod uje, że
nie ma płasz czyz ny wy miany myśli
i in form acji. A prze cież w ostatn ich la -
tach ukazało się wie le roz praw
i książek o te mat yce har cers kiej. Re -
cenz je o tych książkach po winny być
również cie kawą lek turą.

Re dakc ja pro si czy teln ików oraz
wszyst  k ich za int  ere sow any ch
o współpracę, nad syłanie ar tykułów,

ma ter iałów ilus tracy jnych, pro poz ycji
stałych działów oraz te mat yki po -
szczególnych nu merów, aby w miarę
równo miern ie pod względem geo -
graf icznym ukazać rozwój idei skau -
tow ej na ziemiach polskich.

Wszel kie ma ter iały pu blik owa ne
na łamach SKAU TA można prze dru -
-ko wywać i wy kor zyst ywać w za kres -
ie obo wiązujących prze pisów pra wa,
a w szczególności Ustawy o Pra wie
Au tors kim, po dając zaw sze na zwi -
-sko au tora i źródło opracowania.

Ma ter iały na desłane re dakc ja za -
chow uje.

Przyjęty for mat pi sma, umożli wia
jego ściągnięcie za pośred nict wem
In tern etu na własny kom put er i wy -
druk owa nie jego frag mentu lub
całości na do woln ej dru karce. Od
przyszłego nu meru będą to dwa pli ki
w for mac ie PDF różniące się wiel -
kością i jakością za mieszc zany ch fo -
tog rafii.

Ko res ponde ncje należy kie rować
na ad res: skaut@skaut.okay.pl

Za pras zamy do współpra cy!

mailto:wezelek@zhp.org.uk
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