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Przedmowa 

Kilku Czternastaków przede mną próbowało spisać historię Błękitnej 

Drużyny. Kilkakrotnie nachodzili mnie i innych stawiając zapytania. Owocem była 

ramowa, krótka historia 14-tki wydana na 4 stronach maszynopisu z okazji 70-lecia 

Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego. 

Ci młodzi Czternastacy po zdaniu matury rozeszli się idąc na studia i kiedy 

wyraziłem gotowość napisania szerokiej historii drużyny, zdali mi zebrany przez 

nich materiał do wykorzystania. 

Pierwszym był dh Mikołaj Sowiński, który swoje zainteresowania skierował 

na odtworzenie życiorysu długoletniego drużynowego i opiekuna z  ramienia 

gimnazjum mgra hm Jana Jasińskiego. Zebrał całkowitą, dokumentację, od ksera 

metryki chrztu, poprzez świadectwa szkół, aż do rzewnych listów pisanych ze 

szpitala wojennego z Łodzi do żony, aż do metryki zgonu, wystawionej przez 

niemiecką komendę tegoż szpitala. Tenże dh Mikołaj Sowiński, w prywatnym 

archiwum Chorągwi Poznańskiej i harcerstwa wielkopolskiego dha hm Mariana 

Czywczyńskiego dokonał wypisów z rozkazów Komendanta Chorągwi dotyczących 

zmian osobowych w Komendzie Chorągwi i w Komendzie 14-tki. Materiały te 

przekazał mi do wykorzystania. 

Drugim był dh Paweł Zygarłowski, który sporządził na 70-lecie gimnazjum 

krótki  zarys historii drużyny. Sporządził tez listę drużynowych i instruktorów od 

1919 roku do ostatnich lat. Sięgnął też do archiwum dha Mariana Czywczyńskiego i 

dokonał wypisów z rozkazów Naczelnika Głównej Kwatery Harcerzy od 1919 do 

1939 roku. Dotarł do Archiwum Państwowego, gdzie na ksero odbił to, co o drużynie 

podawało "Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum i Liceum im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu" za lata 1923-1929 oraz 1929-1933. Doszukał się tez 

kilku egzemplarzy "Orląt" z 1931/1932 i "Orląt" pisma drużyn  harcerskich 14-tki 

żeńskiej przy gimnazjum. im. generałowej Jadwigi Zamoyskiej i męskiej 14-tki przy 

gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego, wydanych drukiem w styczniu i lutym 

1939 roku. Dotarł też sporządził wywiady z mgrem inż. dhem Mieczysławem 

Wnękiem w Chorzowie /u którego za jeszcze dwukrotnym pobytem ja zbierałem 



dodatkowe wiadomości, uzupełnienia i fotografie/. Przeprowadził też wywiad z 

dhem Marianem Dobeckim/w zakonie dominikańskim O.  Stanisławem/. 

Zabrałem się do dzieła z nadzieją rychłego uporania się z historią 14-stki.   

Rzeczywistość okazała się wiele żmudniejsza. Dzisiaj porównuję swoją pracę do – sit 

venia verso – pracy  archeologa, któremu w kartonie przywieziono okruchy zbitej 

amfory, aby  zrekonstruował całość. Musi z większych kawałków ułożyć konstrukcję 

i uzupełniać drobnymi odłamkami. Podobnie  z niedawnej przecież przeszłości, bo 

chodzi o lata 1919 do 1939 roku  zbierałem okruszki, okruchy, nieraz większe 

informacje i układałem w całość. Nieraz była to tylko jedna fotografia, innym razem 

parę, zdań wspomnień. Jednak bez 5 szerokich relacji, o których poniżej, nikt nie 

byłby w  stanie tej historii napisać. 

Pierwszym wielkim informatorem był mgr inż. dh phm Mieczysław Wnęk z 

Chorzowa, który obejmował relacje z lat 1924 do 1928. 

Drugim okazał się, mgr dh Jerzy Patrzykont z Warszawy, obdarzony 

fenomenalną pamięcią, ogarniającą całość lat 1924 do 1929, pamiętający masę 

szczegółów, spisanych na 20 stronach rękopisu, sporządzonego wcześniej, jako 

pamiętnik rodzinny. 

Trzecim informatorem, kilkakrotnie odwiedzanym był ks. dr dh Wiktor 

Koperski z Ostrowa, dokładnie pamiętający lata 1925 i 1926. 

Czwartym Czternastakiem dh Marian Dobecki, w zakonie dominikańskim O. 

Stanisław, wspominając lata 1929 do 1934. 

Piątym budowniczym historii to autor całości, który żywo zaangażowany w 

działalności 14-tki z własnych przeżyć podał wiadomości lat 1933 do 1939 roku. 

Nie można pominąć mgra dha Jerzego Kuczyka z Warszawy, który dopominał 

się o zapis zimowisk. 

Ale, ale – trzeba było poszukać harcerzy, którzy dorzucą choć parę zdań 

uzupełniających oraz rozpoznają, osoby na fotografii. Nie ukrywam, że wiele w tym 

pomógł dh Henryk Primke z Krakowa. 

Autor tych słów sporządził listę tych, do których dotarł z prośbą o 

wiadomości: 

Charłampowicz Jan z Poznania 



Czywczyński Marian z Poznania 

Dedio Stanisław z Poznania 

Elbanowski Bogusz z Poznania 

Gedymin Włodzimierz z Warszawy i Przasnysza 

Janke - siostra zakonna z Poznania 

Klafkowski Alfons z Poznania 

Koperski Wiktor z Ostrowa 

Kuczyk Jerzy z Warszawy 

Kuria Prymasowska z Gniezna 

Kwieciński Tadeusz z Warszawy 

Łyczywek Roman ze Szczecina 

Patrzykont Jerzy z Warszawy 

Primke Henryk z Krakowa 

Przybylska Krystyna z Poznania 

Serafinowska Halina z Poznania 

Serafinowska Anna z Poznania 

Skarbiński Adam z Bielska-Białej i Krościenka 

Skarbiński Stanisław z Krakowa 

Sowiński Mikołaj z Poznania 

Śmigaj Józef z Poznania 

Śmigaj Małgorzata z Poznania 

Szuman Władysław z Poznania 

Runge Lesław z Poznania 

Wierczyńska-Grodecka z Poznania 

Wierczyński Lesław z Monachium 

Wnęk Mieczysław z Chorzowa 

Zygarłowski Paweł z Poznania 

Zborowski Bolesław z Poznania 

Dobecki Marian-Stanisław z Poznania 

Jaką zastosowałem metodę zbierania informacji? 



Wpierw rozesłałem ankietę do byłych Czternastaków od lat 1922. W ankiecie 

prosiłem o wypełnienie postawionych pytań: 

a) dane osobowe: kto drużynowym , przybocznym, funkcyjnym, zapamiętani 

zastępowi, przodujące zastępy itp.  

b) wydarzenia w ciągu roku szkolnego, imprezy doroczne, jesienna wenta, 

zimowa zabawa, opłatek, wenta wiosenna, uroczystość św. Jerzego, zabawa 

letnia 

c) wycieczki drużyny, zastępów, przyrzeczenia  

d) na obozie: kto komendantem, oboźnym, funkcyjnym, jakie zastępy i 

zastępowi, jak długo trwał, ilu harcerzy, gdzie urządzono, jakie wycieczki itp. 

Na te pytania niezbyt wiele, a raczej bardzo, bardzo niewiele otrzymałem 

odpowiedzi. A gdy rozpoczynałem zbieranie materiałów, wydawało się, że będzie to 

łatwe i załatwione w krótkim czasie, przecież to tak niedawne czasy, 70-50 lat temu. 

Dopiero zabrnięcie w głąb poszukiwań, przepytywań, okazało, że gdy nawała 

wojenna zniszczyła w większości dokumenty, tylko pamięć ludzka może odtworzyć 

wydarzenia. W wielu jednak wypadkach przeżycia wojenne przygłuszyły 

wcześniejsze w harcerstwie. Na szczęście nie u wszystkich w równym stopniu ulęgła 

zatarciu. W wielu wypadkach zebranie dokładniejszych danych okazało się, już 

niemożliwe dzisiaj, a na pewno wyklucza możność zebrania czegoś więcej w 

przyszłości. 

Całość opracowania podzieliłem na dwie wyraźnie rożne części. W pierwszej 

czułem się zobowiązany względem młodszych druhów Czternastki, aby ich 

wprowadzić w historię skautingu i opisać początki Harcerstwa. Przecież dla 

młodych licealistów Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, 

Biblioteka Uniwersytecka i Raczyńskich w Poznaniu, z których korzystałem, są 

raczej mało dostępne. 

W opisie obozów umieściłem z mojego przedwojennego Atlasu Eugeniusza 

Romera i z Atlasu Samochodowego CCCP /kupionego w Skwie/ ksero z wycinkami 

mapy miejsca, gdzie Czternastka urządzała obozy, tak na mapie przedwojennej w 

polskim wydaniu jak i położeniu tego miejsca po II wojnie światowej. Krytykuję 

bowiem podręczniki historii za to, ze piszą o miejscach bitew i wydarzeń 



wymieniając miejscowość "gdzieś w Polsce", nie podając bliższego określenia np. 

powiatu czy bardziej znanej lezącej w pobliżu miejscowości. 

Drugą część poświęciłem historio-kronice Czternastki, umieszczając to co 

udało mi się zebrać wielkim nakładem czasu /ponad 2 lata/ finansowym, a co 

stanowi historię wspaniałej drużyny, jednej z najlepszych w Polsce, co okazało się na 

Zlocie w Spale, kiedy na możliwych 40 punktów zdobyła 39 i miano najlepszej 

drużyny w kraju i wśród drużyn Chorągwi Wielkopolskiej. Pisze, to na chlubę, 

Czternastki, ku Jej dumie, bo wydala wiele wybitnych jednostek. Ci zaś, którym nie 

było dane się wybić, jak słyszę, na swoich placówkach chlubnie się zapisali jako 

pracownicy. Do sukcesu jak i do codziennej wytrwałej pracy przyczyniło się z 

pewnością, wychowanie w Błękitnej Czternastce wychowanie do słowności, 

obowiązkowości, pracowitości, współżyciu w grupie i właściwej formacji 

humanistycznej, a w potrzebie postawie patriotycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządowi Międzynarodowych Targów Poznańskich, w szczególności p. dyr. mgr 

Stanisławowi LASKOWSKIEMU, autor niniejszego opracowania wyraża głębokie 

uznanie i serdeczne podziękowanie za przychylność i ułatwienie powielenia 

niniejszego opracowania. 



Naczelny  Skaut  Świata... Bi. Pi. 

Robert Powell, właściwie Robert Stepheson Smyth: , baron of Gilwell. 

Urodzony 22. lutego 1857 roku w Nyerii (Kenia). Tu jako młody chłopiec w parku 

ojca poznawał tajniki przyrody, śledził lęgi ptasze w gniazdach i dziuplach, 

podglądał nory i odczytuje bogate tropy afrykańskich zwierząt. 

Po studiach uniwersyteckich geometrii w Oksfordzie w 1876 roku wstępuje do 

wojska we formacji huzarów w Indiach, następnie służy w Ashanti w Afryce, a w 

1876 roku w dragonach w Indiach. Wielka Brytania, mocarstwo kolonialne prowadzi 

wojnę z Burami (ludność mieszana zdobywczych kolonizatorów Holendrów z 

miejscowymi Hotentotami), w latach 1899-1902. Generał Smyth wsławił się obroną 

miasta Makefing (217 dni oblężenia) i stal się, bohaterem narodowym. W tej walce 

znaczną pomoc dały oddziały młodzieży angielskiej w służbach pomocniczych  

(samarytańskich, zwiadowczych - skauting). Z generała lejtnanta zostaje  

awansowany na generała majora, a w 1903 roku mianowany generalnym 

inspektorem  kawalerii. 

W 1910 roku wycofuje się z armii i rozpoczyna grę o młodzież. Fundamentem 

są jego przeżycia w koloniach (Afryka, Indie), poznanie przyrody, umiłowanie i 

odniesienie do wspaniałości i mądrości Boga - Stwórcy. Drugim doświadczeniem 

własnego życia to przygoda: wędrówki wśród pól, lasów, gór, buszu afrykańskiego 

jak i żeglowanie wzdłuż brzegów południowej Afryki. Trzecim elementem to 

prymityw związany oczywiście i bezpośrednio z wędrówkami. Te trzy własne 

przeżycia zalecał młodzieży i ją do nich przyciągał. 

Jako wojskowy miał w sobie wyrobione poczucie umiłowania Ojczyzny i 

służby dla niej, poszanowanie sztandaru, godła, hymnu swej Ojczyzny. W wojsku 

dbał o rozwój osobowości żołnierza, zwłaszcza  młodego, oderwanego od Albionu, 

wprzęgniętego  do służby wojskowej w dalekich koloniach. Więc wyrabiał w 

żołnierzach działalność w zespole, koleżeńskość aż do poświęcenia, szacunek dla 

każdego człowieka, samodzielność i własną, inicjatywę, honor, karność, poczucie 

obowiązku, czynną służbę bliźniemu, a wtedy trzeba zwalczyć w sobie egoizm, 

egocentryzm, a wyrabiać gotowość do pomocy i spełniania dobrych uczynków. 

W 1909 roku otrzymuje od króla szlachectwo i tytuł "sir". 



W tymże samym roku ogłasza fundamentalne dzieło: "Scouting for Boys" 

(scout= badać, szperać, chodzić na zwiady). Głoszony ideał chłopca dzielnego, 

zdrowego fizycznie, moralnie, ofiarnego - przyjął się szybko na całym świecie. 

Natychmiast w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Południowej Afryce 

(kolonie angielskie) a w następnym już roku 1910 w Szwecji, Francji, Norwegii, 

Meksyku, Argentynie, Stanach Zjednoczonych. Wszystkich zdumiewa to tak szybkie 

rozszerzenie skautingu. Zaspokajał on poszukiwanie ideałów młodzieży oraz trzy P: 

przyrodę, przygodę, prymityw, dające możliwość wyrwania się, z oków cywilizacji. 

W 1912 roku żeni się z Olave St. Clair Soames, a z jej siostrą Agnes zakłada 

skauting żeński. 

W 1920 roku na Jamboree skautów całego świata w Londynie (6 sierpnia 1920] 

zostaje uznany jako Naczelny Skaut Świata. W 1922 roku otrzymuje godność 

baroneta Królestwa Wielkiej Brytanii. 

W 1929 roku mianowany baronem of Gilwell. 

W lipcu 1933 roku przybywa do Gdyni na zaproszenie polskich harcerek. 

W styczniu 1941  roku na krotko przed śmiercią kieruje Baden Powell 

testament ;duchowy = posłanie do wszystkich skautów i osobny do skautek świata. 

Jako Naczelny Skaut w tych strasznych latach pożogi wojennej śle słowa pociechy, 

Nadziei i wskazania na przyszłość.  

Umiera 8. stycznia 1941 roku w Kenii u swego syna Petera. 

 

Testament- posłanie do skautów   

DRODZY SKAUCI ! 

To ostatnie słowa,  jakie otrzymujecie ode mnie.  Rozważcie je starannie.  

Miałem szczęśliwe życie i każdemu życzę, by mógł powiedzieć to samo. Wierzę,  że 

Bóg dał nam ten świat byśmy byli szczęśliwi.  Ani bogactwo, ani sukces, ani 

zaspokojenie własnych potrzeb nie dają szczęścia,  Jedynym krokiem w kierunku 

szczęścia jest być zdrowym i uczciwym,  kiedy jest się chłopcem,  tak żeby będąc 

dorosłym mężczyzną móc pomagać innym i cieszyć się życiem. 

Podpatrywanie przyrody przekona was, że Bóg napełnił świat pięknymi 

rzeczami i wspaniałościami dla naszego szczęścia. Bądźcie zadowoleni z tego, co 



macie i czyńcie świat lepszym zawsze, kiedy to możliwe. Częściej zwracajcie uwagę 

na słoneczną stronę rzeczy,  niż na tę położoną w cieniu. 

Prawdziwe szczęście polega na czynieniu dobra wokół siebie.  Szukajcie 

środków by zostawić ten świat,  trochę lepszym od tego który zastaliście. 

A kiedy nadejdzie wasza godzina,  będziecie mogli  umrzeć szczęśliwie,  z 

pogodna myślą, że nie straciliście czasu,  ze zrobiliście to, coście mogli najlepszego. 

Czuwajcie w czasie swej drogi,  aby dobrze żyć i umrzeć w szczęściu.  Przestrzegajcie 

waszego przyrzeczenia zawsze, nawet 

wówczas, gdy nie będziecie dziećmi i 

młodymi. 

Bóg wam pomoże! 

Wasz Przyjaciel Robert Baden - 

Powell, Bi Pi.  

1909:  Scouting for Boys (scout= badać, 

szperać, chodzić na zwiady)  

1911:  Skauting dla chłopców wyd. Lwów, 

1938: wyd. "Na Tropie" Warszawa, 1990: 

reprint "Przegląd Powszechny" -

Warszawa. Przygody szpiega (tłum. 

polskie 1938) 

1920:  "Wskazówki dla skautmistrzów" 

(polskie tłumaczenie l938) 1929: "Scouting 

and Youth Movements"  

1933:  "Lessons of Lifetime" 

(autobiografia) 

Źródła:  Encyclopedia Britannica- 1972,t.II,str.l017 

hm Tadeusz Wenda: Ruch skautowy Baden-Powella, "Wzrastanie" nr 

21-22 



ANDRZEJ i OLGA z DRAHONOWSKICH  MAŁKOWSCY 

Andrzej Juliusz Małkowski urodził się 31.X.1888 roku w majątku Trębki koło 

Kutna. Był uczniem gimnazjów w Warszawie, Tarnowie, Krakowie, Lwowie, gdzie 

otrzymuje świadectwo dojrzałości .Politycznie należał do Polskiej Partii Socjalno-

demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego oraz działał w ruchu 

antyalkoholowym. W 1908 roku rozpoczyna studia na Wydziale Budowy Maszyn 

Politechniki Lwowskiej. Jest członkiem organizacji: Eleusis, Zarzewia. Stąd 

otrzymuje do przetłumaczenia "Scouting for Boys" - wydany w 1911 roku jako 

"Skauting jako system wychowania młodzieży". Skauting proponuje szerszy system 

wychowania niż jednostronne: Eleusis, Wyzwolenie, Sokół, Zarzewie. Małkowski w 

roku 1911 pod ochronnym parasolem "Sokoła" legalnej organizacji zakłada drużyny 

skautowe, a latem w Skolem urządza pierwszy kurs wakacyjny. W październiku 

1911 roku wydaje dwutygodnik "Skaut" o nakładzie jak na ówczesne warunki bardzo 

znacznym 6 tysięcy egzemplarzy. W lutym 1912 roku "Skaut" ogłasza pierwsze 

"prawo skautowe", do którego dzięki Małkowskiemu wprowadzono obowiązek 

abstynencji (zakaz palenia i picia alkoholu). Gdy Sokół i elementy zachowawcze 

zarzucają zbytni "anglizm" Małkowskiemu i odsuwają od pracy organizacyjnej, 

wyjeżdża do Anglii w marcu 1912 r. celem nowego wydania książki. W 1913 roku 

organizuje wyprawę polskich skautów na III Wszechbrytyjski Zlot Skautów w 

Birmingham. Brało w nim udział 42 skautów, 11 instruktorów ze wszystkich 3 

zaborów pod flagą biało-czerwoną i napisem Poland wymazanej z mapy Europy. 

Wtedy otrzymuje z rąk Baden-Powella odznaczenie przysługujące założycielowi 

narodowej organizacji skautowej. 

Po powrocie do Polski przenosi się do Zakopanego, zakłada rodzinę żeniąc się 

z Olgą Drahonowską, dnia 13.VI.1913 roku. Uczy w gimnazjum języka angielskiego i 

wychowania fizycznego. Przejmuje drużynę harcerską od 13-letniego Adama 

Ciołkosza (przyszłego wielkiego polityka PPS). Powiększa liczbę harcerzy do 240 

członków (między innymi należał do drużyny Adam Żeromski, syn pisarza)4 

Oprócz pracy ściśle harcerskiej drużyna prowadzi działalność gospodarczą: szyli 

plecaki, chlebaki dla harcerzy i legionistów. Latem urządzali 2 obozy. 



W 1914 roku po wybuchu wojny światowej Małkowski z grupą, skautów 

wstępuje do Legionów. Jako emisariusz Józefa Piłsudzkiego przedziera się przez 2, 

fronty do Warszawy do Romana Dmowskiego. Po powrocie zachorował na tyfus, 

wraca na rekonwalescencję do Zakopanego, Gdzie Olga już zorganizowała opiekę 

nad dziećmi góralskimi i ewakuowanymi z Krakowa, jako też pocztę harcerską 

między Zakopanem a Krakowem. Przygotowują tajne składy broni dla 

"Rzeczpospolitej Podhalańskiej = Termopile Polskie" na Hali Pysznej, w dolinach 

Kościeliskiej i Roztoki i w Murzazichlu.  Małkowski w Legionach nie chce złożyć 

przysięgi na wierność Austrii, równocześnie nastąpiła dekonspiracja 

"Rzeczpospolitej Podhalańskiej", Za poradą Piłsudzkiego uchodzi przez Wiedeń do 

Genewy, stamtąd do Anglii. Mimo interwencji Bi Pi nie zostaje przyjęty do armii 

brytyjskiej, dlatego z żoną wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych. W październiku 

1915 roku zakłada drużyny 

skautowe w USA, działa też w 

Pittsburghu w tajnej organizacji 

"żołnierza Orła Białego". Ameryka 

wtedy jeszcze neutralna wydala 

Małkowskiego, który z oddziałem 

przechodzi do Kanady, gdzie 

kończy szkołę oficerską z I lokatą. 

W Chicago 30. października 1915 

roku Olga urodziła syna Andrzeja 

Lutyka. Małkowski odwiedza ich 

wszyscy chorują, na szkarlatynę. W 

szpitalu uczy się włoskiego (znał już 

8 języków). Z Kanady przerzucony 

z armią do Francji, walczy na froncie, mając pod sobą odział złożony z 

kryminalistów, który okazał się najdzielniejszą jednostką. W listopadzie 1918 roku 

opuszcza armię kanadyjską i przechodzi do korpusu gen. Józefa Hallera, który 

wysyła 2 emisariuszy: por. Rudlickiego i por. Małkowskiego do Odessy, aby pomóc 

odtwarzającemu się korpusowi polskiemu, rozbitemu przez Niemców. Wypływają z 



Marsylii statkiem "Chaouia", Małkowski swoją kabinę I klasy oddaje matce z 5-giem 

dzieci, sam zajmuje jej miejsce w III klasie. Statek 15 na 16. stycznia 1919 roku trafia 

na minę w Cieśninie Messyńskiej i wraz pasażerami zatonął. Uratowali się 

pasażerowie I klasy. Żona w tym czasie już pracowała w Anglii nad inwentaryzacją 

darów dla Polski. Uczyła też w szkołach podstawowych i gimnazjum muzyki i 

wychowania fizycznego. Na wieść o śmierci męża napisała epitafium – elegię 4 

zwrotkową. Oto 2 pierwsze zwrotki: 

Na posterunku padłeś, jak przystało 

Synowi Polski - życie dałeś młode 

I dziś przed Bogiem stanąć możesz śmiało, 

Aby niebieską legię wziąć w nagrodę. 

Bo życie Twoje było jednym bojem, 

Cichym, lecz ciężkim, bez rozgłosu sławy, 

Teraz nań spojrzeć możesz ze spokojem, 

Wszystkoś w nim złożył na ołtarzu sprawy. 

Wśród dni minionych ziemskiego łańcucha 

Byłeś tym szałem, co niebo otwiera, 

Byłeś tym siewcą, co z pełności ducha 

Rzuca ziarno, lecz plonu nie zbiera. 

I żeś nie szukał szczęścia ni spoczynku  

Aniś przed wrogiem nie uchylił głowy, 

Teraz w niebiańskim stanąłeś ordynku 

Rycerzu Polski - sługo Chrystusowy. 

Pierwszy wydrukował ten czterozwrotkowy wiersz ppor. Adam Ciełkosz w 

miesięczniku "Czuwaj" nr 4 wydawany w Tarnowie, w kwietniu 1920 roku. 

 

OLGA DRAHONOWSKA ur. 1.IX.1888 r. w Krzeszowicach. Pochodziła z 

asymilowanej rodziny czeskiej. Obdarzona wieloma talentami, ukończyła we 

Lwowie konserwatorium w klasie pianistyki, malowała, rzeźbiła, wykazywała 

zdolności kompozytorskie, literackie tworząc pieśni harcerskie jak "Podnóża moich 

gór", "Ku orlej perci", Zastosowała do "Wszystko co nasze" melodię rewolucyjnej 



pieśni: "Na barykady ludu roboczy"! jej autorstwa jest refren: "Ramie, pręż". 

Przetłumaczyła skautowe "By prepared" na trafne i znakomite: "Czuwaj". 

Zapisała żywą działalność w Eleusis, Zarzewiu, Sokole, Polskich Drużynach 

Strzeleckich. W Eleusis poznała przyszłego męża, Andrzeja Małkowskiego i została 

przez niego wciągnięta do pracy w skautingu dziewcząt, była drużynową pierwszej 

żeńskiej drużyny harcerek we Lwowie. Wtedy tez z Małkowskim wydają broszury: 

"Polskie skautki - zarys organizacyjny". 

Ze względu na stan zdrowia przenosi się do Zakopanego, dokąd tez z Anglii 

przyjeżdża Małkowski i zawierają, związek małżeński, 12. czerwca 1913 roku. 

Towarzyszy mężowi w ucieczce po dekonspiracji "Rzeczpospolitej Podhalańskiej" 

,przez Wiedeń, Genewę do Stanów Zjednoczonych. Mąż jedzie do Kanady. Ona 

zostaje w Chicago i tam 30.IX.1915 roku rodzi syna: Andrzeja Lutyka, z którym 

później przenosi się do Anglii. W 1921 roku wraca do Polski i uczy w Zakopanem w 

Szkole Gospodarstwa Domowego (Fundacja Kórnicka) w Kuźnicach. 

Zawsze bierze bardzo żywy udział w pracy harcerskiej i tak w 1922 r. w 

konferencji instruktorek skautowych w Cambridge. Poznaje tam bogatą, skautkę 

angielską, zauroczona osobowością Olgi ,Violetta Mason-Steed przybywa do Polski i 

spełniając, marzenie Olgi funduje "Dworek Cisowy" w Sromowcach Wyżnych, 

poświęcony 25.VIII.1925 Potem powstaje "Orle Gniazdo", "Ludowiec" ,"Watra". 

Wtedy Olga zmuszona: brakiem funduszy wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych z 

odczytami o Polsce, skąd przywozi 5 tysięcy dolarów na wyposażenie wnętrza. 0 4 

kilometry od Sromowiec stawia swoją samotnię, "Pustelnię", w której lubiła 

odpoczywać i tam powstała też pieśń: "Podnóża moich gór", 

Następne lata to okres ożywionej i zaszczytnej pracy w polskim harcerstwie. 

W 1924 roku zostaje mianowana Komendantką I Narodowego Zlotu Harcerek w 

Świdrze i przewodniczącą harcerek polskich na III Międzynarodowy Zlot Skautek w 

Anglii. W uznaniu zasług jako jedna z 4 otrzymała w 1927 roku stopień 

Harcmistrzyni Rzeczypospolitej. W Światowym Komitecie Organizacji Skautek 9-cio 

osobowym była jedyną Polką w latach 1928-30 i 1932-36. W 1931 roku została 

przedstawicielką Organizacji Skautek w Genewie przy Lidze Narodów. W 1932 roku 



przewodniczyła VII. Międzynarodowej Konferencji Skautek z udziałem Olave Baden 

- Powell. 

Po wybuchu II Wojny Światowej żegna syna, który jako obywatel USA nie 

mogąc wstąpić do Wojska Polskiego, 30.IX.1939 roku wyjeżdża z Polski. Sama wraz 

personelem "Cisowego Dworku" odbywa tułaczkę, na wschód i 17.IX.1939 roku 

przekracza granicę polsko-rumuńską. Przybywa do Anglii, gdzie 14.IX.1939 roku 

królowa Elżbieta (matka) dekoruje Małkowską, Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Podczas wojny prowadziła szkoły polskie, następnie Dom Polski dla 40 dzieci. 

Poszukiwana jako patriotyczna mówczyni wygłosiła ponad 200 odczytów nie tylko 

dla Polaków. Dzięki tej pracy hasło "Poland" było w wielkiej estymie. Od 1940 roku 

zostaje przewodniczącą Naczelnego Komitetu Harcerskiego i ze Szkocji przenosi się 

do Londynu. Interesuje się ruchem harcerskim w Polskich Siłach Zbrojnych na 

Zachodzie. Po wojnie w 1948 roku nabyła w Devon dom dla polskich sierot i 

prowadziła go wespół z nieodłączną aż do śmierci "Mariol" , przyjaciółką Marią 

Chmielowską. Dom, z którego wyrosły już dzieci, uległ w 1960 roku likwidacji i 

Małkowska wróciła do Polski. 

"Cisowy Dworek", "0rle Gniazdo" przekazała na kolonie dla dzieci 

warszawskich. Za sprzedany kawał łąki w Sromowcach kupiła domek w 

Zakopanem, przy ul. Małe Żywczańskie 17 a, w którym zamieszkała z Mariol. 

Zarabiała na życie udzielając lekcji języka angielskiego. Dokładnie w 60 rocznicę 

tragicznej śmierci męża zmarła z 15 na 16 stycznia 1979 roku. Władze państwowe i 

partyjne nie zgodziły się na pochowanie na cmentarzu dla zasłużonych przy 

Pęksowym Brzyzku (Jan Pęksa = fundator brzyzek = urwisko). Została pogrzebana 

na niedalekim cmentarzu przy ul. Nowotarskiej. Tam w 1981 roku stanął duży 

granitowy pomnik poświęcony Andrzejowi i Oldze Małkowskim, twórcom 

Harcerstwa Polskiego. 

Całe życie Olgi Małkowskiej było służbą Bogu, wiernością Ojczyźnie, pracą dla 

innych. Nigdy nie traciła nadziei i wierzyła, że według Jej słów- "Polska będzie 

jeszcze kiedyś potęgą na świecie, nie potęgą finansową ani polityczną ani handlową, 

ale potęgą, duchową. Gdy narody zaczną się gubić w labiryncie materialistycznych 



celów, Polska wskaże im drogę prawdziwego odrodzenia". To jakby Jej testament dla 

HARCERSTWA Polskiego. 

 

Źródła: 
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Wszystko… Po1sce oddamy 

 



 

Nie podpisany wiersz bez tytułu zaczynał się słowami: "Wszystko , co nasze, 

Ojczyźnie oddamy" i liczył 9 zwrotek. Opublikowany został na pierwszej stronie 

pierwszego numeru "Skauta", wydanego we Lwowie 15. października 1911 roku i 

otwierał zarazem dzieje polskiego harcerstwa. Doskonale utrafił w nastroje młodego 

pokolenia Polaków, dążącego do odzyskania niepodległości Ojczyzny. Andrzej 

Małkowski (redaktor i wydawca "Skauta" i Olga Drahonowska (później Małkowska) 

byli tekstem wiersza urzeczeni. Wkrótce dhna Olga - studentka konserwatorium 



lwowskiego - zaczęła myśleć o dorobieniu do skautowskiego tekstu melodii. Dobrała 

melodię śpiewanej wówczas pieśni rewolucyjnej: "Na barykady ludu roboczy". 

Ignacy Kozielewski, autor tekstu tak po wielu latach opisuje jego powstanie: 

"Po powrocie późnym wieczorem do domu akademickiego otwarłem okno, które 

wychodziło na wielki ogród, usiadłem przy stole i wsłuchując się, w cisze, pogodnej 

nocy jesiennej zacząłem przelewać na papier w formie wierszowanej to, czym sam 

żyłem od lat i czym żyli moi koledzy, to znaczy sprawę wolności narodowej". 

W 1912 roku w "Skaucie" ukazała się, druga nieco zmieniona wersja wiersza - 

już jako "Marsz Skautów" z nutami pisanymi ręką Drahonowskiej i słowami 

pisanymi ręką autora. Dziełem Drahonowskiej był refren: "Ramię pręż, słabość 

krusz"! 

Od tego czasu pieśń: "Wszystko, co nasze, Polsce oddamy" obiegła całą Polskę 

i stała się własnością Narodu. Najstarsza i najpopularniejsza (obok "Płonie ognisko" 

Jerzego Brauna i obok "Roty" Konopnickiej) została uznana za hymn harcerski. Dziś 

śpiewa się ją także na uroczystościach patriotycznych na Wschodzie ,i na Zachodzie 

(np. w ambasadzie polskiej w Moskwie na spotkaniu z premierem, podczas 

obchodów 50-lecia zbrodni katyńskiej w Londynie). 

 

Tekst dzisiejszy.       Rękopis Autora. 

Wszystko co nasze, Polsce oddamy, 

w niej tylko życie, więc idziem żyć! 

Świty się bielą, otwórzmy bramy, 

hasło wydane: wstań, w słońce idź! 

 

Ramię pręż, słabość krusz,   

ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ! 

Na jej zew, w bój czy w trud 

pójdziem rad, harcerzy polskich lud. 

 

Uronień chwile, skrzydła motyle, 

odrzućmy precz jako pusty żart. 



Usilna praca niech nas wzbogaca, 

niech każdy z nas zdobędzie hart. 

 

Ramię pręż… 

 

Czynem bogaci, myślą skrzydlaci 

z płomiennych serc uczyńmy więc grot. 

Naprzód wytrwale, śmiało zuchwale 

w podniebne szlaki skierujmy lot. 

 

Ramię pręż… 

 

Życiorys Ignacego Kozielewskiego 

Ignacy Kozielewski, pseudonim Starzeńczyk, urodził się 15.I.1882 r. w 

Starzenicach, pow. Wieluń. 

Działalność naukowo-pedagogiczna 

Po maturze w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczyna studia prawa na 

Uniwersytecie Warszawskim. Uczy w gimnazjach w Nowym Dworze i Grodzisku 

Mazowieckim. Przed branką do wojska rosyjskiego przenosi się na Wydział Filozofii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, by potem ukończyć prawo na Uniwersytecie 

Lwowskim w 1910 roku. Zapada na gruźlicę i dlatego przenosi się, do Zakopanego. 

W 1916 roku wraca do Piotrkowa Trybunalskiego, uczy w obu gimnazjach. W 1920 

roku zostaje mianowany wizytatorem szkół średnich w Wilnie. Następnie uczy w 

Częstochowie, u Marianów na Bielanach w Warszawie i w Skierniewicach. Za pracę 

"Łukasz Górnicki" otrzymuje w 1923 doktorat. W 1926 razem z Tadeuszem Strumiłłą 

Wieluniu nad Notecią zakłada eksperymentalne gimnazjum 8-śmio klasowe 

połączone ze zdobyciem zawodu rzemieślniczego (stolarstwo, ślusarstwo, 

ogrodnictwo). W latach 1929-39 członek komisji oceny podręczników. W czasie 

wojny pracuje w tajnym nauczaniu w Brwinowie i Milanówku. Po wojnie zakłada 

gimnazja w Krzepicach, Kłobucku i Mstowie. W 1958 roku wydaje i "Słownik 



wyrazów o podobnym brzmieniu", a w 1962 roku opracowanie historyczne: "Sześć 

wieków Krzepic", 1357 - 1957. 

Działalność publicystyczno-społeczna. 

W gimnazjum należał do tajnej organizacji "Pet" (Przyszłość).W czasie studiów 

współpracował z dwutygodnikiem akademickim "Znicz" i "Baczność". Po zaleczeniu 

gruźlicy pracuje w organizacji "Sokół-Macierz" i w "Eleusis". Z Małkowskim 

wspólnie wydają 1.XI.1911 r. dwutygodnik "Skaut" i w pierwszym numerze drukuje 

"Wszystko, co nasze". Od numeru drugiego do trzydziestego czwartego w roku 1912 

"zagadnienia moralności"= rozważania nad naturalnymi cnotami (prawdomówność, 

uczciwość, życzliwość, miłość). Po wyjeździe Małkowskiego redaguje "Skauta" jako 

organ Naczelnej Komendy Skautowej. Od 1911-14 jest w Skolem instruktorem 

harcerskim oraz wizytatorem drużyn. W 1914 roku wstępuje do Legionu 

Wschodniego gen. Józefa Hallera/. Po rozwiązaniu redaguje we Wiedniu pismo dla 

młodzieży "Życie Nowe" i "Orkę" -1915 rok. Należy do centralnych władz "Zetu". W 

1918 roku jest instruktorem I kursu instruktorskiego w Staszowie. Wydaje broszurę 

:"Zawisza Czarny z Garbowa". Od 1921 roku redaguje "Harcerza". Jako "Starzeńczyk" 

w 1925 roku ogłasza powieść "Harcerskie troski", która w II wydaniu w 1931 roku 

nosi tytuł "Zwycięskie lilie". W 1930 roku drukuje tomik poezji "Tchnienie przyrody". 

Od 1934-39 roku redaguje "Strażnicę Harcerską "-pismo opozycyjne do oficjalnych 

władz harcerskich (sanacyjnych), dlatego w 1935 roku demonstracyjnie występuje z 

ZHP. 

Zawsze czynnie zaangażowany w działalność "Sokoła", należy do 

Przewodnictwa Związku Sokolego i redaguje "Przewodnik gimnastyczny Sokoła". W 

latach 1930 do 39 aktywny uczestnik Akcji Katolickiej w Warszawie odznaczony 

został papieskim orderem "Pro Ecclesia et Pontifice". Otrzymał też Złoty Krzyż 

Zasługi, Zmarł 9.VII. 1964 roku w Częstochowie i tam został pochowany. 

Istnieją drużyny, które pamiętają o autorze ''Wszystko, co nasze" i noszą imię 

Ignacego Kozielewskiego. W żadnym niestety mieście, nawet w tych, w których 

działał nie doczekał się upamiętnienia w postaci nazwy ulicy. 

 

Źródła: 
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PRZYRZECZENIE I PRAWO HARCERSKIE 

W "Skaucie" w numerze pierwszym z dnia 15.X.1911 roku ukazał się pierwszy 

tekst -nieoficjalny - Przyrzeczenia Harcerskiego. Tekst ten spotkał SIĘ z krytyką 

niektórych. członków kierownictwa ruchu harcerskiego. Wbrew stanowisku Baden - 

Powella, który zwracał wielką uwagę na religijny charakter przyrzeczenia jaki miał 

tekst angielski, niektórzy wyrażali obawę czy tekst zdecydowanie religijny, nie zrazi 

niektórych grup do organizacji. Sprawa oficjalnego tekstu została odłożona do roku 

1914. Trzecia redakcja przyrzeczenia, wprowadzona rozkazem Naczelnictwa z 

lo.VIII.1919 roku, przetrwała do roku 1932, kiedy Zjazd Walny w Warszawie zastąpił 

w przyrzeczeniu słowo: "Ojczyzna" wyrazem "Polska". Zmiany dokonano ze 

względu na przynależność do ZHP młodzieży ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej ; od 

której domagano się lojalności wobec wyraźnie nazwanej Ojczyzny, a tą była Polska. 

Oto poniżej 2 książeczki służbowe: dha Mariana Dobeckiego /w zakonie 

dominikańskim ojca Stanisława) i dha Henryka Primkego. 

 

 

książeczka służbowa      książeczka służbowa 

dha Mariana Dobeckiego      dha Henryka Primkego 

wydana w r. 1931 nr 700      wydana a roku 1933 nr 1022 

 

 



Okładka książeczki służbowej w kolorze "butelkowym" stąd na ksero druk 

mało widoczny. 

Prawo Harcerskie miało aż pięć redakcji. Pierwszy raz ogłosił je 1.XI.1911 roku 

Andrzej Małkowski w przetłumaczonym „Skautingu jako system wychowania”. 

Punkty były zwięzłe, krótkie. Było och 9. Każdy punkt rozpoczynał się: „skaut”...”. 

Dostosował niektóre punkty do polskich warunków, wprowadzając słowność 

Zawiszy, a z filareckiej pracy nad charakterem wstrzemięźliwość od palenia tytoniu i 

picia napojów alkoholowych. 

Druga edycja ukazała się rychło po pierwszej, bo już 15 IX 1912 roku w 

„Skaucie”. Zawiera już 10 punktów. Została przeredagowana, poszczególne punkty 

prawa spisano w innej kolejności. Zawsze jeszcze obowiązuje „skaut”. 

Trzecia edycja została ogłoszona w lutym 1914 roku w „Przewodniku 

gimnastycznym Sokoła”, a następnie 1 III 1914 roku podał ją „Skaut”. Poszczególne 

punkty zaczynają się: „skaut”. 

Czwarta redakcja Prawa Harcerskiego rozkazem Naczelnictwa z 10.VIII.1919 

roku wprowadza nazwę „harcerz”, a tekst w niektórych punktach został zupełnie 

zmieniony, opuszczono niektóre punkty np. „skaut uśmiecha się i pogwizduje w 

każdym trudnym położeniu”. Tekst ten można odczytać z książeczki służbowej dha 

HR Mariana Dobeckiego. 

Piąta redakcja została przyjęta na XII Walnym Zjeździe 1-2.IV.1932 roku w 

Warszawie. Wtedy zamieniono punkt I z II-gim. Określono jednoznacznie służbę 

Polsce. Odczytać to można z książeczki służbowej dha Henryka Primkego. Ten tekst 

dotrwał do II wojny światowej i przyświecał Szarym Szeregom w konspiracji 

harcerskiej. Przyrzeczenie i Praw Harcerskie streszczały idee harcerskie i 

kształtowały wyrobienie 10 tysięcy młodych charakterów harcerek i harcerzy. 

 

Wierność idei harcerskiej, służbę Bogu, Polsce, bliźniemu i pracę nad sobą 

rzesze harcerskie potwierdziły własnym życiem. W kościele św. Marcina w 

Warszawie przy ul. Piwnej wykute w kamieniu teksty Przyrzeczenia i Prawa 

Harcerskiego na wieczną rzeczy pamiątkę utrwalają tekst i przekazują następnym 

pokoleniom. 



 

LILIJKA HARCERSKA - ONC 

Lilijka andegaweńska stała się oznaką międzynarodowego skautingu, choć 

także zdobiła płaszcze koronacyjne królów polskich. Harcerstwo polskie ją 

unarodowiło, dodając na płatkach literki O N C - Ojczyzna, nauka, cnota. Lilijkę 

wpinano w rogatywkę, nieraz dodatkowo nad kieszenią mundurka. 

 

Początki harcerstwa sięgają zaborów. Młodzież 

ideowa, głęboko patriotyczna, prawdziwie moralna 

weszła do harcerstwa. Weszła z istniejących już 

organizacji jawnych i konspiracyjnych, ale zawsze 

patriotycznych. I ideały, którymi żyła w tamtych 

organizacjach razem z ideą skautingu wniosła do 

harcerstwa. 

Oto organizacje, członkowie których weszli do 

harcerstwa. 

Sokół istniejący aż do 1939 roku, o przepięknych mundurach koloru złoto-

żółtego, z amarantową koszulą ze stójka pod szyją i marynarką przewieszoną na 

lewym ramieniu. Podziwiany na defiladach. Żył hasłem „W zdrowym ciele – zdrowy 

duch”. Urzeczywistniał je w dwóch nurtach pracy organizacyjnej. Gimnastyka, 

sprawność, a nawet tężyzna fizyczna, dla swoich członków (stąd w Poznaniu boisko 

Sokoła z krytymi trybunami, hala Sokoła, stąd w Ostrowie wielka hala gimnastyczna, 

podobnie i w innych miastach. Równocześnie na zebraniach troszczono się o 

pogłębienie wiadomości – wiedzy o Polsce, poznanie historii narodu, literatury, a do 

tego dołączono śpiew pieśni patriotycznych. Troszczono się też o osobiste moralne 

postępowanie zgodne z chrześcijańskim sumieniem. 

Filomaci (filos=kochający, mateuo=szukać, dążyć) = szukający wiedzy 

poprzez samokształcenie się zwłaszcza historii i literatury polskiej. Organizacja 

raczej tajna. 

Filareci (filos=kochający, dążący, szukający, he arete=cnota). Stąd ogólnie: 

kochający cnotę, dążący do rozwoju moralnego przez opanowanie siebie, aby 



ukształtować silny charakter. Cnotą zwyciężać trzeba słabość ludzkiej natury. 

Założycielem był Tomasz Zan. W zaborze pruskim filareci przyjęli nazwę TTZ = 

Towarzystwo Tomasza Zana. Organizacja tajna we wszystkich trzech zaborach. 

E. L. S. = Eleusis (skrót: Eleuterii Laon Sotares = wolni ludów wybawiciele). 

Wolni w sensie narodowym, stąd zadanie walki z zaborcami. Wolni od nałogów i 

słabości natury ludzkiej, a dążenie do opanowania siebie między innymi poprzez 

powstrzymanie się od palenia tytoniu i picia napojów alkoholowych, Przyświecał 

nadrzędny cel: Polska mus powstać, wyzwolona spod jarzma zaborców. Polak musi 

wyzwolić się od nałogów. Eleusis założył Wincenty Lutosławski, brat Kazimierza. 

Organizacja tajna. 

ZET = Związek Młodzieży Polskiej, tajna organizacja młodzieży skupionej 

wokół haseł demokratyczno – socjalistycznych. Z ZETu odłamało się ZARZEWIE. W 

1888 roku Zet przystąpił d Ligi Polskiej, która przekształciła się w Narodową 

Demokrację, następnie w Stronnictwo Narodowe. Z Zetu w Polsce Odrodzonej 

powstała Młodzież Wszechpolska (MW) dla studentów, a półtajna Noga = 

Narodowa Organizacja Gimnazjalna dla uczniów szkół średnich. Jedyna organizacja, 

która przetrwała po I wojnie światowej aż do II. Organizacja ożywiona głębokim 

patriotyzmem z orientacją „Polski Piastów”, chęcią walki z zaborcami i pracy dla 

dobra narodu. 

 Z tych licznych patriotycznych organizacji wywodzili się pierwsi polscy 

skauci i z każdej coś dobrego wnieśli do skautingu po polsku = harcerstwa. 

 Od zarania polskiego skautingu, a następnie w harcerstwie istniał problem, 

omawiany w nieustających dysputach: dla kogo harcerstwo? Czy dla elity? a jeśli tak 

to dla jakiej? Czy też harcerstwo ma stać się organizacją masową i niejako przez to 

„byle jaką”? Ci, którzy harcerstwo wiązali z filomatami, filaretami, ideą Sokolstwa, 

Elsami i narodowym Zet – chcieli harcerstwa elitarnego. Stąd na harcerskiej lilijce 

skróty: O – N – C – Ojczyzna – Nauka – Cnota. 

Ojczyzna – wszystkie rocznice narodowe w ciągu roku szkolnego jak i na 

obozie niosły ze sobą Ojczyzny zew. Gawędy przy ognisku, jakaś krótka akademia, a 

nade wszystko pieśni patriotyczne często rodowód swój mające w powstaniach, 



zwłaszcza listopadowym i żołnierskiej wojnie 1920 roku prawie codziennie śpiewane 

były wyrazem miłości Ojczyzny i Jej historii. 

Nauka – w rocznej pracy harcerskiej zwracano uwagę na wyniki osiągane 

przez harcerzy w gimnazjum. Słabemu w nauce harcerzowi pomagał zespól 

koleżeński w zastępie, a nawet dochodziło do urlopowania na krótko harcerza, aż do 

osiągnięcia poprawy w ocenach kwartalnych, Dyrekcja gimnazjum im. Karola 

Marcinkowskiego prowadziła nawet zestawienie postępów w nauce członków 

drużyny. 

Cnota – opanowanie siebie zwłaszcza w trudnych przejawach okresu 

dojrzewania, kiedy przed młodym stawała „pokusa dorosłości”, przejawiająca się w 

rozpoczęci palenia papierosów. 

 I tak harcerstwo wychowywało dla Ojczyzny, rodziny jednostkę szlachetną, 

prawą, słowną, opanowaną, pracowitą, solidną. 

 Dyskusja o elitarności harcerstwa trwała aż do roku 1939. Miała swój początek 

w spostrzeżeniu, że około 16 roku życia młodzież wchodząca w dorosłość zaczynała 

palenie tytoniu, nieraz (choć w międzywojennej Polsce na pewno w stopniu 

minimalnym) picie alkoholu. Byli tacy, którzy po letnich wakacjach przychodzili do 

drużynowego ze smutnym oznajmieniem: „w czasie ferii nauczyłem się palić, chcę 

postępować uczciwie i występuję z drużyny. Inni po prostu zaprzestali uczęszczać 

na zbiórki i… jakby wymarli. Nie szkoda tych młodych, jak dotąd idealistów, którzy 

przez nieraz przypadkową, lekkomyślną słabość opuszczali szeregi harcerskie? 

Jednak przedwojenne harcerstwo stawiało na elitarną młodzież, żądając opanowanie 

siebie, czemu służyło całoroczne wychowanie w drużynie jak i w szkole życia – 

obozie. Raczej nie było takich, którzy łamali prawo harcerskie potajemnie, 

utrzymując nadal więzy organizacyjne. 

 Myśmy się opowiadali za elitarnym związkiem Harcerstwa Polskiego. Ale 

elitarny w jakim znaczeniu? Nie liczyło się pochodzenie, ani stan majątkowy, ale 

liczyła się dobra chęć być kimś w życiu, rozwijać ideały harcerskie, a skrót linijkowy 

O-N-C uznać za dewizę życia obecnego, młodzieńczego i w przyszłości dorosłego. 

Dobra chęć i silna wola stanowiły o elitarnej postawie w życiu. 

 Takim ideałom służyła Błękitna XIV Poznańska Drużyna Harcerzy. 



 

CZUWAJ! Pod Andegaweńską lilijką skautowską wisiała zawieszka 

prostokątna z napisem „Be prepared” – bądź gotów. 

 Organizacja skautów polskich, wyrastająca w tradycji Sokoła, przyjęła jego 

pozdrowienie: „Czołem”. W niektórych drużynach używano angielskiego „gotów”. 

To „czołem” choć wypływało z historycznego pozdrowienia szlacheckiego „czołem 

waszmościom” w pewnych kręgach uważano za zbyt służalcze, bo w treści niosło: 

„czołem bijemy przed wami o ziemię”. Pisze o tym „Skaut” w numerze 17-19 za 

okres od 15.VII. do 15.VII.1912. Wystąpił wtedy, by tradycyjne „Czołem” zastąpić 

pozdrowieniem „CZUWAJ” zainaugurowanej przez Olgę Drahonowską w III. 

Lwowskiej Żeńskiej Drużynie Skautowej im. Emilii Plater. I to wezwanie przyjęło się 

w całym harcerstwie. 

„Czuwaj! To znaczy poprzez trud 

I zmienne dni żywota, 

Aby wciąż z tobą były: Bóg, 

Ojczyzna, Nauka, Cnota!” 

 hm Marta Sender – „Wzrastanie” nr 25-26, V-VI,1991 r. 

 

 KRZYŻ HARCERSKI – projekt i ustanowienie 

 Oto jak hm Żwawy Burek pisze w nr 3 „Harcerza” z marca 1934 roku: „Krzyż 

harcerski, obecnie od szeregu „niepamiętnych” lat zdobiący nasz mundur przedmiot 

podziwu i zazdrości skautów cudzoziemskich, tak usilnie choć bezskutecznie 

upragniony podczas najpoważniejszych „czendżów” – nie od razu był oznaką naszej 

organizacji.” 

To krzyż harcerski lilijka z literami: O-N-C stały się symbolem harcerstwa. 

 Andrzejowi Małkowskiemu zarzucano zbytnie „anglizowanie” polskiego 

skautingu. Chyba niesłuszni! Bo zaraz w pierwszym numerze „Skauta” (rok I, nr 1, z 

dnia 15.X.1911) redagowanego wespół z Ignacym Kozielewskim znajdujemy 

ogłoszenie: „rozpisujemy konkurs na polską odznakę skautową. Projekty nadsyłać 

można do 15 listopada Br.” Nr 8 „Skauta z 1.II.1912 r. na stronie 13 podaje wyniki 

konkursu. Wpłynęło 84 projektów. 



 

I nagrodę przyznano IV Krakowskiej Drużynie Skautowej im Bartosza 

Głowackiego, która proponowała jako odznakę herb Kościuszki „Roch”. II nagrodę 

otrzymał patrol tejże Krakowskiej Drużyny za propozycję: „orzeł polski w szponach 

trzyma tarczę z napisem „czuwaj!” III nagrodą obdarzono projekt Ks. Dr Kazimierza 

Lutosławskiego: na tarczy okrągłej 2 szable, poniżej polski krzyż virtuti militari z 

napisem „Bóg i Ojczyzna”, nad nim Orzeł w locie i napis: „czuwaj!”. Wymienione są 

następne nadesłane projekty: Łubieńskiego (Lwów), Amarowicza (Sambor), 

Madeyskiego (Sambor), posła Więcka (Mochów), Grodyńskiego (Lwów), Perenca 

(Jarosław). Projekt uhonorowany pierwszą nagrodą przewidywał lilijkę, do której 

dokładano  beleczki  oznaczeniem stopni. Ta propozycja musiała upaść, gdy 

wprowadzono 4 stopnie skautowe: młodzika, wywiadowcy, ćwika, harcerza orlego. 

W 1913 roku dla harcerzy warszawskich, biorących udział w kursie na Dynasach ks. 

Kazimierz Lutosławski opracował ostateczną wersję Krzyża Harcerskiego, która w 

1916 roku została uznana jako obowiązująca w Związku Harcerstwa Polskiego. 

  Do harcerstwa wchodziło się przez drużynę. Kandydat – ochotnik, który się 

zgłaszał, został przydzielony do zastępu albo tworzono nowy zastęp, jeśli zgłosiło się 

8 kandydatów. Zastęp przybierał ”totem” (znak silnego, bystrego dzikiego 

zwierzęcia, który wiązał z przyrodą, a równocześnie stanowił wzór do naśladowania 

(spostrzegawczość, czujność itp.). Po pewnym czasie uczestnictwa w życiu drużyny, 

kandydat przy udziale instruktora na sztandar drużyny składał przyrzeczenie. 

Stawał się harcerzem i otrzymywał krzyż. Każdy krzyż miał z tyłu wyciśniętą 

cyframi rzymskimi serię i w arabskich numer. Stąd przed wszystkimi zlotami 

międzynarodowymi ostrzegano aby nie zamieniać krzyży z oznakami innych 



związków skautowych. Po przyrzeczeniu już teraz harcerz otrzymywał książeczkę 

służbową, do której wpisano serię i numer krzyża.  

Krzyż Harcerski ma kształt krzyża 

„virtuti militari”. W pośrodku lilijka 

otoczona kółkiem, a krzyż zwieńczony jest 

półwieńcem z liści laurowych, a drugim z 

liści dębowych. Zdobywane kolejno 

stopnie harcerskie były uwidocznione na 

krzyżu. 

 Pierwszy stopień: MŁODZIK po 

zdaniu przepisanych prób nosił po prostu 

krzyż. 

 Drugi stopień: WYWIADOWCA miał prawo do nałożenia srebrnej lilijki. 

Trzeci stopień: ĆWIK nosił złotą lilijkę. 

Następny stopień już rzadziej osiągany i trudniejszy do zdobycia: HARCERZ 

ORLI miał prawo do złotego kółka wokół lilijki. 

HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ po zdaniu prób (konstytucja, administracja 

kraju, życie społeczne itd.) miał prawo do złotego wieńca wokół krzyża. Stopień 

Harcerza Rzeczypospolitej zwykle zdobywało się w kręgach starszo-harcerskich, 

często już na uniwersytecie i był przyznawany rozkazem Komendanta Głównej 

Kwatery. 

Te srebrzenia i złocenia krzyża dokonywała w swoich sklepach KDH = 

Komisja Dostaw Harcerskich (dzisiaj Centralna Składnica Harcerska) albo prywatni 

rzemieślnicy. 

PODHARCMISTRZ nosił pod krzyżem podkładkę z zielonego sukna, 

HRCMISTRZ czerwoną a wyróżniony z poza harcerstwa za swą postawę życzliwości 

i pomocy harcerstwu otrzymywał krzyż harcerski z brązową podkładką jako 

DZIAŁACZ HARCERSKI. 



Ks. Kazimierz Lutosławski, dr teologii, dr medycyny, polityk, działacz 

harcerski, harcmistrz. Brat filozofa Wincenta Lutosławskiego, twórcy organizacji 

„Eleusis”, z której wywodzili się niektórzy założyciele harcerstwa. 

 Urodził się w majątku Drozdowo /k. 

Łomży/ 4. III 1880 r. Szkołę średnią ukończył 

w roku 1898 w Rydze. Studiował medycynę 

oraz nauki społeczno – ekonomiczne w 

Zurychu, zakończone doktoratem z medycyny 

w 1903 r. Następnie studiuje fizykę w 

Londynie, gdzie też zapoznał się z ruchem 

skautowskim, myśląc o przystosowaniu go do 

warunków polskich. Wróciwszy do kraju 

zakłada szkoły w Szymanowie (k. Warszawy) i 

Starej Wsi (k. Lwowa) i pracuje w drużynach 

skautowych.. W r. 1909 wraca do Szwajcarii i wstępuje na studia teologii we 

Fryburgu, zakończone święceniami kapłańskimi w 1912 roku, a już w 1914 roku 

uzyskuje drugi doktorat z teologii. Jako ksiądz wchodzi do tajnej Naczelnej Rady 

Skautowej. 

Będąc jeszcze w klerykacie w 1911 r. zgłasza swoją pierwszą wersję krzyża 

harcerskiego, która po modyfikacjach w 1913 roku, w 1916 została przyjęta jako 

oficjalna oznaka Związku Harcerstwa Polskiego. 

Rozwija działalność publicystyczną, dotyczącą harcerstwa pod pseudonimem 

ks. J. Zawada. Oto tytuły: „Jak prowadzić drużynę”, „czym jest skauting polski”, 

„Czuj Duch – 16 gawęd obozowych o idei skautingu”, „Śpiewnik polskiego skauta” 

oraz szereg artykułów w „Skaucie” lwowskim i warszawskim. Redaguje pracę 

zbiorową instruktorów”: „Letniska młodzieży szkolnej”, w wydaniu drugim pod 

tytułem „Kolonie harcerskie”. 

W r. 1915 ewakuuje się do Moskwy, zostaje kapelanem Polskiej Brygady 

Strzelców. Zakłada z młodzieży polskiej w Moskwie drużyny harcerskie. Prowadzi 

dwa kursy harcerskie pod Kijowem i w latach 1916-18 jest Komendantem Chorągwi 

Moskiewskiej. 



W r. 1918 na Ukrainie pomaga Polakom w przerzutach do Armii Polskiej w 

Murmańsku. Wtedy też dwaj jego bracia Marian i Józef zostali przez bolszewików 

jego kontrrewolucjoniści rozstrzelani. 

Po wojnie wraca do Polski, zostaje wybrany posłem. Jego dziełem jest wstęp 

do Konstytucji „marcowej” z 17. marca 1921 r. oraz rota przysięgi Prezydenta i 

posłów. W 1922 r. otrzymuje Krzyż Walecznych. 

W latach powojennych mniej udzielał się harcerstwu, a silniej wiąże się z 

Narodową Demokracją. W Drozdowie często zamieszkiwał Roman Dmowski, prezes 

Narodowej Demokracji. Ks. Kazimierz Lutosławski zmarł w Drozdowie 5.I.1924 r., 

kończąc swoje krótkie, a tak owocne życie. 

 

Nowe nazewnictwo 

Obok unarodowienia oznak harcerskich szukano odpowiednich nazw na 

stopnie i działalność organizacji. Już w drugim roku wydawania „Skauta” w 

połączonych numerach 

 

wycieczka skautowa – harce 

skautowy – harcowy 

skaut – harcerz 

instruktor – harcmistrz 

ogół skautów – harcerstwo 

 

 

 

ochotnik – młodzik 

skaut II klasy – harcerz 

skaut III klasy – ćwik 

patrol – zastęp 

patrolowy – zastępowy 

warta – czata 

wartownik – czatownik 

 

Citius – altius - fortius 

 Harcerstwo wychowywało do praktycznego życia i manualnej sprawności. Na 

obozie niejako automatycznie nabierało się praktycznych przydatności (np. 

posługiwanie się toporkiem, przycinanie i zbijanie desek na prycze, rozbijanie 

namiotów, kopanie stołu ziemnego, dołów na odpadki itp.) i umiejętności manualne 

(np. cerowanie podkolanówek). Podobnie np. na próbę młodzika wymagano 



zgrabnie, równo opakować paczkę. Najbardziej jednak praktycznej zaradności 

wymagały sprawności harcerskie. Można je było podzielić na kilka grup. 

Intelektualne: wskazidroga, przewodnik np. po Poznaniu, śpiewak, grajek, zdobnik. 

Samarytańskie: pierwsza pomoc, higienista, samarytanin i najtrudniejsza połączona z 

praktyką szpitalną: pielęgniarz 

Obozowe: zdun, pionier, pracz, sobieradek, kucharz, trzy pióra, leśny człowiek 

Technika harcerska: terenoznawca, sygnalizacja, pionier, traper. 

Osobista sprawność: pływak I, II, ratownik, gimnastyk, wioślarz, kolarz, strzelec, 

łyżwiarz, miłośnik gier ruchowych, narciarz i wiele innych. 

 Po zdaniu próby rozkazem drużynowego zostawała przyznana sprawność i 

wpisana do książeczki służbowej. Jej zdobywca naszywał na lewy rękaw mundurka 

krążki sukna z wyszytym symbolem sprawności. Przeciętnie zdobywano 6 do 10 

sprawności, ale byli kolekcjonerzy, których rękaw pokrywało i 30 krążków, 

naszywanych w 5 rzędach. 

 

Książeczka służbowa 

wystawiana była przez Komendę Chorągwi. Składała się z 24 stronniczek. Oprócz 

fotografii i danych personalnych, potwierdzonych pieczęcią Chorągwi, miała rubryki 

na przedłużenie ważności przez drużynowego na dalszy rok. Następnie wpisywano 

zdobyte stopnie i sprawności. Miejsca było na 34 wpisy sprawności . Stan zdrowia, 

karta sprawności fizycznej, zdobyte odznaki sportowe poza harcerstwem nie 

wpisywano. Potem wymieniano obozy, czas ich trwania, dłuższe i ciekawsze 

wycieczki, a na końcu wykaz służby w drużynie: przynależność do zastępu, pełnione 

funkcje np. zastępowego, skarbnika, sekretarza drużyny, przybocznego itd. 

 

Książeczka służbowa dha Mariana Dobeckiego wystawiona w 1928 roku 

 



  

 
 

 



 

 

 



Hymn wszechświata na cześć Stwórcy według ideałów Baden-Powella  

 

Wielbimy Ciebie, wszechmogący 

I wielce dobra nasz Panie, 

Za wszystkich bytów istnienie 

Stworzonych Twoją mądrością. 

 Chwalimy Ciebie za słońce, 

 Naszego brata jasnego, 

 Bo niesie w sobie Twój obraz 

 I dzień ogrzewa swym żarem. 

Sławimy Ciebie za księżyc 

Wśród gwiazd krążący na niebie; 

Za wiatr i czysto powietrze, 

Za wodę, siostrę pokorną. 

  

Składamy dzięki za ogień, 

Radosny w swojej potędze; 

Za ziemię matkę karmiącą, 

Za śmierć, co siostrą jest ciała. 

 

Niech wszystko to, co się stało 

Na Twoje słowo wszechwładne, 

Objawia Trójcy majestat 

I nas prowadzi ku Tobie. 

 

 



SZTANDAR DRUŻYNY 

Sztandar został ufundowany w biednych latach miliardowej inflacji marki 

polskiej, około roku 1923. W tym czasie nastąpiła zmiana patrona drużyny z majora 

Waleriana Łukasińskiego na hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Sztandar był 

bardzo skromny, nie szamerowany ani srebrnym ani złotym szychem. 

 Miał rozmiar ca 55 x 70 cm , uszyty został z aksamitu w kolorze żółto-złotym. 

Napisy i lilijka, herb Żółkiewskiego wycięte były z zielonego sukna i naszyte 

ściegiem maszynowym. Z jednej strony widniała lilijka harcerska i napis: 14 

Poznańska Drużyna Harcerzy, z drugiej strony herb Żółkiewskich i napis: im. 

Stanisława Żółkiewskiego. 

 Po zdjęciu gimnazjum przez wojska niemieckie, kasztelanem Zakrzewski 

wpuścił drużynowego Łaszewskiego do harcówki, który opasał się sztandarem i pod 

płaszczem wyniósł z gmachu, razem z spisem drużyny. Sztandar przechowywany w 

mieszkaniu drużynowego, po wyjeździe do Warszawy, podczas rewizji w 

mieszkaniach domu, został spalony. 

 

 

Oto tekst owej ludowej pieśni litewskiej: 

Płotki żesleje pier Jezierelis,   Płyną gęsi przez jezioro 

Płotki żesleje pier Jezierelis, 

Ocia, Ocia, Opapa, 

Ocia, Ocia, Opapa 

Pier Jezierelis, pier Jezierelis 



Płołk, Płołk, Płołk. 

 

HYMN XIV-tej POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERZY 

 

1. Wichrów podmuchy niosą trąbki ton, 

Hej! Do nas zuchy z wszystkich Polski stron: 

  Litwy, Śląska, Zaporoża, 

  Małopolski czy Pomorza. 

  Tu każdy brat, 

  Byle był chwat! 

  Równaj krok! 

 

2. A kto chce wokół obejść ziemski glob 

I żyć wesoło i znać każdy trop, 

  Nie trać czasu, wstąp kolego 

  Do drużyny Żółkiewskiego. 

  Gwizdaj na świat, 

  A będziesz rad. 

Równaj krok! 

 

3. a 

b 

  Już na kwiatach błyszczy rosa 

  Piosenka leci pod niebiosa, 

  A więc dalej w świat, 

  Jeżeliś chwat. 

  Równaj krok! 

 

Ks. dr Wiktor Koperski, drużynowy podaje, że za jego czasów śpiewano 

jeszcze czwartą zwrotkę /przeciw niedawnym zaborcom/. W latach 30-tych ta 

zwrotka nie była znana. 



 

4. Polska powstaje, dzwon wolności grzmi, 

Dumny despot na swym tronie drży. 

  A dajmy mu dzisiaj w skórę 

  Pędźmy za dziesiątą górę. 

  Tu każdy brat, 

  Byle był chwat! 

  Równaj krok! 

 

Hymn ten musiał powstać około 1923 rok. Od 1920 roku uczą w gimnazjum 

dwaj profesorowie związani z Elsami i harcerstwem: dr Stanisław Dedio i dr Witold 

Nawratil. Obaj przyczynili się do rozwoju Czternastki i obaj zaangażowali się 

skutecznie w zmianę patrona drużyny, zamieniając majora Waleriana Łukasińskiego 

na hetmana Stanisława Żółkiewskiego /szerzej o tym na dalszych stronach/. 

 Hymn drużyny jest odbiciem lektur Sienkiewicza i aspiracji pielęgnowanych 

w czasie zaborów. Pobrzmiewa w nim tęsknota: nie damy popradowej fali, 

sięgniemy aż po Wag siny. Podobnie jak i w innych piosenkach: szum Prutu, 

Czeremoszu. Stąd i w hymnie XIV-tki: Litw, Zaporoże. Nie wynika z tego zaborczość 

harcerzy ani autora hymnu. To odbicie przeszłości! Wielkiej Polski Jagiellońskiej. 

 Pierwsze dwie zwrotki podał dh Henryk Primke, melodię zapamiętał dh 

Kazimierz Łaszewski, tekst litewskiej piosenki ludowej dh Jerzy Kuczyk. 

 



Początki polskiego gimnazjum i drużyny harcerzy 

 Kiedy w sierpniu 19001 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu 

gimnazjalnego, po dwóch latach poświęconego przez delegata Arcybiskupa 

Poznańskiego w dniu 16. kwietnia 1903 roku (sam Arcybiskup osobiście odmówił 

udziału), a noszącego nazwę: „Królewskie Gimnazjum Wiktorii Augusty” – żony 

cesarza Wilhelma, nikt nie przypuszczał, że za 16 lat będzie to „Państwowe 

Gimnazjum im. dr Karola Marcinkowskiego. Rok szkolny rozpoczął się 1. maja 1919 

roku. 

 Zachowała się relacja bardzo wzruszającego 

przemówienia dyrektora gimnazjum prof. Antoniego 

Borzuckiego, uwielbianego przez młodzież. Dyrektorem 

był od 1.IV.1919 – 27.VII.1928 roku. W wydawnictwie 

Kroniki Miasta Poznania „0 Poznaniu”, 1993 mamy 

takie wspomnienie: „Weszliśmy do auli gimnazjalnej. 

Przed stojącymi pośrodku Sali organami ( później nad 

wejściem do auli zbudowano chórek i tam przeniesiono 

organy; chórek i organy zostały zniszczone przez wojsko niemieckie w czasie wojny 

– przypisek autora) znajdowała się mównica. Gdy wszyscy uczniowie zasiedli w 

ławkach, a profesorowie w rzędach krzeseł, za pulpitem mównicy stanął dyrektor 

Borzucki. Nigdy nie zapomnę tej chwili i wyrazu twarzy tego wątłego człowieka o 

głęboko osadzonych przenikliwych oczach, gdy oparłszy się o pulpit, jakiś w dal 

patrzącym wzrokiem długo, długo wodził raz po ławkach z młodzieżą, to znów po 

rzędach krzeseł profesorskich. Walczył ze wzruszeniem. Wreszcie drżącym głosem 

jął mówić, że czuje się bardzo szczęśliwym, iż w jednej z uczelni prastarego 

piastowskiego grodu Przemysława, uczelni nazwanej imieniem męża patrioty, 

którego postać była ideałem jego lat młodzieńczych, po długim okresie zaborów 

wypada mu otwierać pierwszy rok szkolny, w którym nauka odbywać się będzie w 

języku ojczystym. Witał serdecznie tych nauczycieli, którzy tu uczyli w trudnych 

warunkach podczas zaboru, witał tych kolegów, którzy powrócili z głębi Rzeszy 

Niemieckiej, dokąd ich wysyłał zaborca, witał kolegów przybyłych z Małopolski i 

dalekich krain Rosji. Na ławach profesorskich i uczniowskich zasiadają dziś tu ludzie 



ze wszystkich ziem Polski i tacy, którzy w krajach niepolskich Polskę nosili w sercu. 

Cieszę się bardzo, że w obrębie tego gmachu równolegle z nauką odbywać się będzie 

proces wzajemnego poznania i zżywania rodaków, których przemoc zaborców 

usiłowała zróżnicować”. W mieszanym jeszcze wtedy narodowościowo gimnazjum 

młodzież polska, do której dochodziły jeszcze słuchy o ruchu skautowym w 

Poznaniu, założyła drużynę skautową im. Majora Waleriana Łukasińskiego, 20. 

kwietnia 1919 roku (co potwierdza Rocznik Statystyczny Komendy Chorągwi 

Harcerzy z roku 1933 i Schemat Organizacyjny Komendy Chorągwi Wielkopolskiej z 

roku 1937). Osobę patrona drużyny sugerował wielki protektor harcerstwa, pierwszy 

kurator Okręgu szkolnego Poznańskiego, Bernard Chrzanowski. Przy zakładaniu 

drużyny pomagali poznańscy harcerze- powstańcy jak dh Henryk Śniegocki, 

porucznik Ratajczak, Reniu Chrzanowski.  

Członkami drużyny byli m.in.: Lech Radzimski, Tadeusz Sokołowski, a 

drużynowym został dh Spychała, lat 26, z zawodu rzemieślnik. Jako harcerz 

wywodził się z konspiracyjnego hufca „Piast” w Poznaniu. 

Następnym drużynowym jest dh Zabłoci, student II roku medycyny na 

Uniwersytecie Poznańskim, pochodzący z Łodzi. 

W marcu 1921 roku dh Zabłoci ze względu na swoje studia zdaje drużynę (na 

bardzo krótko) studentowi filozofii. Nie znane są bliższe dane nowego 

drużynowego: ani nazwisko ani pochodzenie. 

W Zielone Święta 1921 roku w Głuszynie- Babkach pod Poznaniem odbył się 

Zlot Chorągwi Wielkopolskiej. Drużyna wzięła udział w tym zlocie. Niestety po 

zlocie powstały niesnaski między starszyzną czyli plutonowymi, przez co praca w 

drużynie bardzo osłabła. 

Wtedy: najstarszy zastęp tworzyli przybysze Galicji-Żubry: Rakowiecki, 

Gajowczyk, Dobrzycki, Troczyński; Rysie: z-powy Wacław Janke: i Jelenie: z-powy 

Lucjan Karczmarek. 



W roku szkolnym 1921/22 drużynowym zostaje dh Stefan Jarosz, student 

geografii (późniejszy zdobywca Alaski, podróżnik, ekolog, geograf Kanady). Zrobił z 

drużyny drużynę „góralską”. Zamiast 2 metrowych lasek wprowadził ciupagi 

góralskie, które dla całej drużyny z opuszkiem stalowym dostarczyły Zakłady 

Cegielskiego. Zastępowi mieli do drzewców przywiązane trójkątne proporczyki 

godłem zastępu. Tak występowała drużyna na defiladach i wycieczkach. 

Wprowadził też przyśpiewki góralskie, taniec zbójnicki. Na wspólnych ogniskach 

drużyna występowała na pokazach zbójeckiego. Sekretarzem drużyny był Konstanty 

Troczyński (później nauczyciel polskiego w gimnazjum, krytyk teatralny, publicysta- 

zginął w Oświęcimiu). Dwa rywalizowały ze sobą zastępy: Jeleni – z-powy Lucjan 

Karczmarek (ksywka Lupa) znakomity trębacz i elegant, a w zastępie Wiktor 

Koperski, Władysław Serafinowski, Jerzy Sznarbachowski; oraz zastęp Lisów, a w 

nim Lucjan Serafinowski. 

Harcówka mieściła się w piwnicy od ul. Łukowskiej i została wydzielona z 

pomieszczeń biblioteki szkolnej, wówczas prawie wyłącznie niemieckiej. (Tam w 

latach 1930-35 mieścić się będzie pracownia robót ręcznych, prowadzona przez posła 

Mroza, a później śniadania, w której można było nabyć mleko, kakao albo herbatę). 

Z podszeptów i za poduszczeniem ówczesnego prefekta ks. Edwarda 

Warmińskiego oraz zachęty w „Skaucie”, który numerze 1, roku I na stronie 8 tak 

pisał: „Z powodu przypadającej rocznicy pomieścimy w jednym z następnych 

numerów portret i żywot Stanisława Żółkiewskiego. Jest on wzorem harcerza 

polskiego i dlatego z pewnością będzie patronem niejednej drużyny skautowej ( 

Każda drużyna ma swego patrona p. Scouting, str.163/  Skauci powinni oczywiście 

znać dokładnie żywot patrona swej drużyny”). 

Prefekt w dotychczasowym patronie drużyny majorze Walerianie Łukasińskim, 

jak i inni profesorowie dostrzegali masona (stąd harcerzy w gimnazjum przezywano 

„masonkami”) i dopingowali do zmiany patrona. Po długich rozmowach, 

przekonywaniach, przełamywaniu oporu harcerzy (zwłaszcza trzech zastępowych: 

Bogdana Antoniewicza, Jana Busiakiewicza i Zbigniewa Gajewskiego), a nawet 

pogróżek, przystano wreszcie i przyjęto za patrona hetmana wielkiego Stanisława 

Żółkiewskiego (ur. 1547, poległ pod Cecorą nad Prutem 7.X.1620 roku), Zarówno ks. 



Prefekt jak obaj profesorowie: Stanisław Delio i Witold Nawratil (galilejscy skauci), 

osobiście bardzo religijni, chcieli dla młodzieży patrona, który w latach 20-tych 

uchodził za kandydata do wyniesienia na ołtarze, choć do dnia dzisiejszego nie 

doczekał się sanktyfikacji. Odtąd często w następnych latach na zbiórkach drużyny 

prowadzono gawędy o Hetmanie, jako wzorze patriotyzmu połączonego z 

religijnością. Wtedy też drużyna otrzymała w rachubie Chorągwi numer 14. 

Opiekunami byli profesorowie: Stanisław Dedio,  Witold Nawratil. Profesor Dedio 

następnych latach jako zamiłowany krajoznawca i taternik przeszedł do 

Towarzystwa Tatrzańskiego Krajoznawczego tam przyczynił się do rozkwitu tej 

organizacji. 

Latem, od 10.VII. do 7.VIII.1922 roku prof. Witold Nawratil, nauczyciel języka 

polskiego ale też i kursów wojskowości, urządził dla 15 uczestników w wieku od 13 

do 18 lat kolonię – kurs w Kosowie koło Kartuz, na Pomorzu. Sypiano w budynku 

szkolnym. Wprawiano się w ćwiczeniach wojskowych oraz w różnych dziedzinach 

technik harcerskich. Był to obóz – kurs wybitnie szkoleniowy, przygotowujący 

przyszłych zastępowych. Od tego obozu datuje się harcerski rozwój drużyny 

 

 

Kosowo 1922 – ćwiczenia rzutem granatem 

Fotografował Charłampowicz 

 



Kosowo – obóz szkoleniowy1922 rok – wieś Szwajcarii Kaszubskiej, której 

stolicą kultury była Kościerzyna, a stolicą krajobrazową Kartuzy. Wieś leży przy 

dużym trakcie leźnieńsko – wejherowskim, na wysokości 515 metrów nad poziomem 

morza, w okolicy kraju leśnego, jeziornego, zielonego. Mieszkańców 478 katolików i 

28 ewangelików. Parafia w Przodkowie, poczta w Kartuzach, szkoła w Zalesiu. 

 

 



Rok 1922/23 - Już Prawdziwe Harcerstwo. 

Z nowym rokiem szkolnym drużynę przejmuje dh Stefan KRAKOWIECKI, a 

pomagać mu będzie nadal dh Stefan Jarosz. Innych funkcyjnych drużyny nie znamy. 

Działa zastęp Puchaczy, zastępowym jest Zdzisław Charłampowicz, a w zastępie 

Jerzy Patrzykont, Michał Świtalski; zastęp Lisów prowadzi Władysław Serafinowski, 

a w zastępie są bracia Franciszek i Tadeusz Koczorowscy, synowie właściciela 

Pamiątkowa. 

 Po letnim przeszkoleniu zastępowi prowadzą swe zastępy bardziej „po 

harcersku” aniżeli, jak dotąd, na wyczucie. Kosowo dało początek rozkwitu 

drużynie. Na zbiórkach zastępu ćwiczono techniki harcerskie, Kima - wyrabianie 

spostrzegawczości. 

Oprócz zajęć harcerskich w zastępach są zbiórki całej drużyny. Niektóre z nich 

noszą charakter bardzo uroczysty. I tak 7. października obchodzono rocznicę śmierci 

bohaterskiej Patrona (Cecora - 1620 rok). Drużyna bierze udział w święcie 

narodowym 11. listopada, urządza przy choince wspólny opłatek, a w święto 

harcerskie św. Jerzego uczestniczy we Mszy św. i wspólnej Komunii św. Baden 

Powell w „Skautingu” tak pisze: „Jako patrona obrali św. Jerzego... jest patronem... 

skautów całej Europy. Dniem św. Jerzego jest 23 kwiecień i wszyscy prawdziwi 

skauci w tym dniu na jego cześć noszą różę i rozwijają swoje sztandary. Nie 

zapominajcie... dzień 23 kwietnia.” 3. maja w święto państwowe drużyna bierze 

udział w defiladzie. 

 W pamięci uczestników zapisała się żywo dwudniowa wycieczka do 

Pamiątkowa w dniach 5 i 6 maja. Majątek Pamiątkowo należał do ojca dwóch 

harcerzy z zastępu Lisów Władysława Serafinowskiego. Otrzymano zezwolenie na 

biwakowanie w namiotach oraz w zbudowanym szałasie. Kuchnię urządzono nad 

jeziorem, z którego łowiono i smażono niewielkie rybki. Było to jakby ostatnie 

przygotowanie do obozu. 

 

 



 

fotografia z biwaku 

 

 

 Obóz letni drużyna urządziła w Zakopanem, Skibówki nr 5 przy 

leśniczówce. Komendantem został nowo przybyły do gimnazjum nauczyciel 

gimnastyki dh phm Jan Jasiński, oboźnym drużynowy Stefan Krakowiecki, 

kronikarzem Stanisław Dobrzycki, z komendą współpracowali dhowie: Kazimierz 

Węgiel, Stanisław Dobrzycki, Janusz Krenz, Lucjan Kaczmarek, którego matka 

została przybrana na obóz jako kucharka. W pamięci uczestników utrwaliły się: 

zastęp Rysi, z-powy Wacław Janke, zastęp Jeleni, z-powy Kazimierz Węgiel i jego 

brat, Janusz Krauss, obdarzony talentami rysunkowymi, a wszyscy trzej o wielkiej 

sile fizycznej oraz Stanisław Dobrzycki. „filozof”, typ intelektualisty. Słynął także z 

okropnych, nieartykułowanych dźwięków, jakie potrafił wydobyć - chyba pod 

wpływem lektury Kiplinga i opisywanych tam małpich wrzasków. 

Doczekał się takich przyśpiewek: 

 Któż nie zna filozofa 

 Dzikiego Hotentota, 

 Kiedy ten wariat drze się, 

 Ptaki zdychają w lesie. 

Były zastępy Wilków, Jastrzębi. 

 Komendant wprowadził współzawodnictwo między zastępami, które 

skrzętnie zbierały punkty za wyróżniającą się aktywność. 

 Jeden z uczestników mający upodobanie wysokości, popisywał się 

chodzeniem po dachu leśniczówki i stodoły, wtedy otrzymał przydomek „dachołaz”, 

z którym to po obozie wrócił do gimnazjum. 



 Urządzono dwie wycieczki w Tatry. Jedna dla starszych i zaawansowanych 

uczestników przez Zawrat do Doliny Pięciu Stawów, prowadził komendant dh 

Jasiński. 

 Drugą dla młodszych przez Dolinę Roztoki i przez Krzyżne prowadził dh 

Mieczysław Wnęk. Obie grupy spotkały się przy schronisku w Dolinie Pięciu 

Stawów, lecz nie otrzymały noclegu z powodu przepełnienia schroniska. Harcerze 

zmuszeni wtedy byli zanocować pod gołym niebem, w kosodrzewinie obok płacht 

śniegu. 

 We wspomnieniach utrwaliły się jeszcze dwa wydarzenia: 12. lipca imieniny 

komendanta i stawianie dużego krzyża obok leśniczówki, na pamiątkę poznańskiego 

obozu. 

 Na obozie jako pierwsi w Czternastce uzyskali stopień ćwika Stanisław 

Dobrzycki i Jerzy Formański, a stopień wywiadowcy Mieczysław Wnęk. 

 Od Skibówek datuje się początek kary „kubka”. 
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Zastęp służbowy 

przy kuchni 

polowej podczas 

śniadania. 

 

 

 

 

 



ZBRODNIA I KARA (Fiodor Dostojewski) 

 Nie pamiętam ani nie słyszałem, aby zdarzyło się w naszej drużynie, że z 

obozu trzeba było kogoś karnie wydalić. Nie zdarzył się żaden kradzieżca ani 

skłonny do bójek. Ale przecież młodzi chłopcy nie święci. Zdarzały się wybryki, 

mały brak karności, które pociągały za sobą ukaranie. 

 Dwie były „uznane” i przyjęte od Skibówek kary: kara „kubka” i „kotła”. 

Baden Powell w „Skautingu” str. 44 i 276: „Brzydkie słowa i przekleństwa, tak samo 

jak i palenie papierosów, to zwyczaj tych chłopców, którzy chcą pokazać, jacy to z 

nich dorośli ludzie. Przeklinają zwykle ludzie nieopanowani i łatwo tracący głowę w 

trudnych sytuacjach... Skaut pozostaje niewzruszony w najtrudniejszej nawet 

sytuacji. Dlatego jeśli czuje się specjalnie niespokojny, podniecony lub zły, nie 

przeklina, lecz zmusza się do uśmiechu, to od razu przywraca mu równowagę ! 

 Kapitan John Smith, który nigdy nie przeklinał ani nie palił tytoniu, miał 

pewien sposób na takich co klną, a sposobu tego używają i skauci. Opowiada w 

pamiętniku, że kiedyś ludzie jego musieli ścinać drzewa. Trzonki siekier ocierały im 

wydelikacone ręce, skutkiem czego nieomal co trzeciemu uderzeniu towarzyszyło 

przekleństwo, roznoszące się głośniejszym echem nią huk siekiery. Obmyślił więc 

plan zaradzenia temu i kazał liczyć każdemu ilość przekleństw.  Wieczorem za każde 

przekleństwo wlewano przestępcy dzbanek wody za koszulę „co grzesznikom 

sprawiało taką łaźnię, że przez tydzień miał oszczędzone uszy”. „Karę tę wynalazł 

kapitan John Smith przed trzystu laty”. 

 Za „przekleństwo” czyli wzywanie krwi szlachetnego skądinąd zwierzęcia 

albo za wołanie zakaźnej choroby groziła kara kubka. To tyle. Bo przed wojną nie 

używano wśród młodzieży gimnazjalnej „łaciny”, nawet w eufemistycznym 

wydaniu: „kurde, kurcze pieczone, kurde balans” itp. Myśmy mieli dość na codzień 

szlachetnej łaciny z Cezarem, Owidiuszem, Horacym, Liwiuszem, a typie 

klasycznym z arcytrudnym Tacytem, żeby nadużywać ordynarnej łaciny. Zresztą 

była kultura dnia codziennego. 

 Jak wyglądało wykonanie kary „kubka”? Po odczytaniu rozkazu komendanta 

obozu, występował delikwent w koszuli z długim rękawem, siadał na niskim 



pieńku, rękę wznosił do góry, a do rękawa wlewano powoli zimną wodę z kubka. 

Ponoć zwłaszcza w dni upalne strasznie nieprzyjemne odczucie. 

 Druga kara to mycie... kotła. Tu istniało zróżnicowanie. Za mniejszy wybryk, 

wyręczając zastęp służbowy, mycie kotła po ziemniakach (łatwiejsze), za większe - 

mycie po smażonym mięsie i zawiesistym sosie. Pamiętać trzeba, że mycie odbywało 

się nad brzegiem rzeki, w zimnej wodzie („Ludwika” ani detergentów nie znano), 

jedynie kępa wyrwanej darni, korzeniami z piaskiem szorowała brzegi i dno, aż do 

całkowitej czystości. Stąd mycie kotła po ziemniakach łagodniejsza, a po sosie 

tłustym uciążliwsza kara. 

 



Rok pracy harcerskiej 1923/24 - Rozkwit z Jasińskim. 

 W Sprawozdaniu Okręgu Poznańskiego ZHP - wykaz instruktorów przy XIV 

drużynie: phm Jan Jasiński. 

 Do gimnazjum, jako wtedy jeszcze amator nauczyciel gimnastyki (studium 

wychowania fizycznego ukończył w roku 1931) przybył ze Środy phm Jan JASIŃSKI  

i od razu został komendantem obozu, a po obozie drużynowym. Przybocznym był 

dh Wacław JANKE, kronikarzem niezastąpiony Stanisław Dobrzycki. 

Zastępy wiodące: Rysie - z-powy Wacław Janke, Wilki - z-powy Mieczysław 

Wnęk, a w zastępie: bracia Komorowscy i Nowakowscy; Jastrzębie - z-powy 

Władysław Serafinowski; Jelenie - z-powy Wiktor Koperski, członkami: Sitko 

Tadeusz i Antoni, Wacław Walachowski, Wilhelm Ciemnoczołowski, Kaszubowski, 

Stelmachowski, Tadeusz i Bogdan Krenz, Feliks Mikołajczak, Edmund Koperski. 

 W każdą niedzielę po Mszy św. odprawianej przez księdza prefekta w auli 

gimnazjalnej ( z boku przy ścianie między oknami stał ołtarz, nad wejściem do auli 

był  balkonik-chórek z organami) odbywała się zbiórka drużyny. Plan zbiórki 

przedstawiał się następująco: raport zastępów, odczytanie rozkazu, gry ruchowe 

albo terenowe, (to było przyjęte z uznaniem jako zupełna nowość w drużynie). 

Zimową porą ćwiczono śpiew  w harcówce także hymn drużyny. Gdy zaś w 

niedzielę urządzano wycieczkę, harcerze uczestniczyli w rychlejszej Mszy św. w 

kościele św. Floriana na Jeżycach. Baden Powell w „Skautingu” (str. 277) tak pisz: 

„W krajach chrześcijańskich w niedzielę winni skauci bezwzględnie wziąć udział 

indywidualnie albo jako organizacja w nabożeństwie kościelnym”. Prosto z kościoła 

harcerze maszerowali na wycieczkę. 

 Na zbiórkach zastępów wprowadzono intensywne szkolenie technik 

harcerskich, w opanowaniu których współzawodnictwo znalazło wyraz w ocenie 

punktowej. 

 Harcerze dotychczas nosili rogatywki, koloru khaki, z dość wąskim zielonym 

otokiem. Na czapce lilijka harcerska. Drużynowy Jasiński z Myślenic sprowadził 

kapelusze harcerskie typu Baden Powell, droższe od rogatywek ale i praktyczniejsze 

(podczas deszczu osłaniały kark) ale też ładniejsze - tym XIV odróżniała się od 

innych drużyn poznańskich. Dotąd do mundurków harcerskich wiązano kolorowe 



krajki ludowe, wiązane jako krawaty. W tym czasie wprowadzono błękitne chusty, 

które często harcerze z pomocą mam sami farbowali. Błękitne chusty jak i 

przydomek Błękitna 14-tka wprowadzono na cześć Józefa Hallera i jego Błękitnej 

Armii. W drużynie istniała żywa pamięć o Józefie Hallerze (który później w latach 

1929 - 1936 mieszkał w Poznaniu niedaleko gimnazjum). W harcówce wisiał obraz 

przedstawiający zaślubiny Polski z Morzem dokonane w Pucku, 11. lutego 1920 roku 

przez wrzucenie pierścienia do Bałtyku. Dokonał tego gen. Józef Haller, w obecności 

ministra spraw wewnętrznych, przyszłego Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

i pierwszego polskiego wojewody pomorskiego dra Stefana Łaszewskiego. Na 

wspólnej fotografii drużyny w r. 1935 obraz ten umieszczono przed drużynowym. 

 Chusta to był dość duży kawałek materiału bawełnianego, który złożony po 

przekątnej i odpowiednio zwinięty zakładało się pod kołnierz mundurku w ten 

sposób, że z tyłu spod kołnierza wystawał trójkąt, a z przodu dwa dłuższe odcinki 

wiązało się pod szyją przy pomocy małego kółeczka. Chusta miała tę wyższość nad 

krawatem, że można ją było w razie potrzeby użyć jako  materiału pierwszej pomocy 

np. jako temblak”. Jerzy PATRZYKONT. 

 W kalendarzu rocznym pamiętano o 7. października (obchód rocznicy śmierci 

Patrona), uroczysty dzień 11. listopada, urządzono wspólny opłatek przy choince 

oraz Mszę św. w dniu św. Jerzego. 

 W tymże roku harcerze wspólnie z opiekunem drużyny prof. Nawratilem 

zaprosili rodziców na członków powstającego wtedy Koła Przyjaciół Harcerzy, które 

odtąd skutecznie aż do wojny będzie wspierać ideę harcerstwa, wspomagać prace 

drużyny i zbierać fundusze jako pomoc dla obozów letnich (dzisiaj modne 

sponsorowanie). Pierwszym prezentem został p. Węgiel (ojciec dwóch członków 

drużyny), przyjęto 35 członków. Koło Przyjaciół Harcerzy wnet rozwinęło bardzo 

skuteczną działalność, którą Komenda Chorągwi uznała za najlepsze w Okręgu 

Poznańskim. Od razu dodamy, że w następnych latach ojciec dawniejszy 

Czternastak Stanisław Gajewski (kierownik ekspedycji pospiesznej PKP oraz p. 

Nowakowski (v-dyrektor Okręgu PKP) naszej drużynie wyjeżdżającej na obóz 

przydzieli dwa wagony - jeden czwartej klasy (ławki dookoła środek pusty) i trzeciej 

klasy dla harcerzy-pasażerów; wagony były przyczepione do końca pociągu 



jadącego w kierunku miejsca obozu, a na stacjach węzłowych przetaczane bez 

wysiadania - to była wygoda ! 

 Zapowiedziany I. Narodowy Zlot Harcerzy na początku lipca 1924 r. w 

Warszawie dodał silnej zachęty harcerzom do doskonalenia swych umiejętności w 

zakresie technik harcerskich, sztuki obozowania i wzbogacenia repertuaru śpiewu. 

Na Siekierki pod Warszawą zjechało się 3500 harcerzy z całej Polski i przedstawiciele 

skautów z Anglii, Danii, Węgier, Czech i Łotwy. Drużyna nasza jak i inne 4. lipca w 

piątek rozbijały obóz. Chorągiew Poznańska otrzymała teren przy wejściu obok 

redakcji pisma zlotowego, kina i sklepów. IV drużyna harcerzy z Bydgoszczy 

zorganizowała łączność radiową. Obok nas znajdował się obóz zagranicznych gości. 

Na ten zlot drużyna zakupiła dwa namioty okrągłe (białe, a więc jasne w środku), 

które w następnych latach służyć będą każdej komendzie obozu. 

 

 

 

 

 W sobotę, 5. lipca nastąpiło otwarcie Zlotu Mszą św. Celebrował ją i 

patriotyczne kazanie wygłosił były Przewodniczący ZHP i równocześnie główny 

kapelan Związku dr Jan Mauersberger. 
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 Następnie defilada wszystkich uczestników przed komendą Zlotu i 

zaproszonymi honorowymi dostojnikami. 

 Tak szła CZTERNASTKA POZNAŃSKA ! 
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Tygodnik  

Filmowy - W-wa 



 Wieczorem na teren Zlotu przybył prezydent Rzeczypospolitej Polski 

STANISŁAW WOJCIECHOWSKI. Zasiadł między harcerzami przy ognisku, słuchał 

śpiewanych jedna za drugą pieśni harcerskich i patriotycznych, patrzył z radością i 

nadzieją na „młody las”, na roześmianą, pełną życia młodzież harcerską. Na końcu 

składał młodym życzenia dobrej przyszłości i wysiłku w pracy dla Ojczyzny. 

W niedzielę, a było to 6. lipca przed południem Msza  św. I zwiedzanie 

obozów drużyn polskich jak i skautów zagranicznych. „Zlot dał przegląd urządzeń 

obozowych innych drużyn (totemy, tablica rozkazów, kapliczki, bramki, różność 

namiotów, ich wyposażenie). Była to praktyczna nauka. Naszej drużynie 

imponowała 4-ta Bydgoska Drużyna Harcerzy. Największe powszechne uznanie 

zyskała 13-ta Warszawska Drużyna, której zespół w rodzaju dzisiejszej „Gawędy” 

(choć bez dziewcząt) zyskiwał entuzjastyczny poklask. 

Po południu wyjście do Parku Sobieskiego (Agrykoli), przyjazd Prezydenta i 

harcerskie popisy. Czarna 13-stka Wileńska pokazała piramidę gimnastyczną, 

drużyna z Wejherowa ćwiczenia z maczugami, a nasza Błękitna Czternastka 

wystawiła patrol sanitarny (zastęp). Pokazano kraksę rowerową, wezwanie pomocy 

przez sygnalizację „semaforem”, udzielenie pierwszej pomocy i odwiezienie 

poszkodowanych na noszach złożonych z trzech rowerów. Tak to wypadło 

wiarygodnie, żywo i prawdziwie, że prezydent Wojciechowski nazajutrz dopytywał 

się o zdrowie „rannego” harcerza. 

Uroczyste powitanie Prezydenta przybywającego do Agrykoli. 
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 Dekoracja Naczelnika Głównej Kwatery Męskiej, dha Stanisława Sedlaczka 

 

 Poniedziałek, 7. lipca przeznaczony został na punktowane zawody, 

umiejętności, biegłości  w technikach harcerskich. Przypatrywała się temu licznie 



przybyła publiczność. W punktacji brano też pod uwagę występy na ognisku oraz 

technikę obozownictwa. 

 Po południu delegacje z pocztami sztandarowymi udały się do śródmieścia, 

aby złożyć kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza i księcia Józefa 

Poniatowskiego. 

 Wtorek, 8. lipca w ostatnim dniu Zlotu harcerze w gromadach zwiedzili 

Warszawę. Większość uczestników Zlotu po raz pierwszy ujrzało stolicę, teraz mogli 

bliżej ją poznać. 

 W tym dniu na podstawie konkursów, zawodów rozstrzygnięto kolejność 

drużyn w punktacji zlotowej. I miejsce przyznano 13-tej Warszawskiej Drużynie 

Harcerzy. Na 140 drużyn z całej Polski II miejsce na Zlocie zajęła Błękitna 

Czternastka z Poznania. 

 

Wręczenie nagrody przez Prezydenta Błękitnej Czternastce. 
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Codzienne, a konieczne prace na Zlocie. 

  

Środa, 9. lipca zwijanie obozu zlotowego i wyjazd do Krościenka. 

 Ze Zlotu - jak zawsze w lipcu - drużyna w tym samym składzie wyjechała na 

obóz do Krościenka. Obóz rozbito nad Dunajcem niedaleko mostu na drodze do 

Szczawnicy. Pod koniec obozu - jak to nieraz bywa z Dunajcem - na skutek ulewnych 

deszczy zalał polanę obozową. Trzeba było ewakuować obóz, zwijając pośpiesznie 

namioty i cały majdan. Nie zdołano zwinąć ogromny namiot, pożyczony od wojska, 

który jednak umocowany grubymi śledziami - prawie jak szyny - ostał się przed 

niszczącym żywiołem, przetrwał nawałnicę i na szczęście woda go nie zabrała. W 

namiocie mieszkały zastępy: Jelenie, Jastrzębie, Rysie, Żubry. Komendantem tak na 

Zlocie, jak i na obozie był phm Jan Jasiński. Równocześnie z ramienia gimnazjum 

pełnił zadanie opiekuna drużyny. 

 Obozowisko drużyny wyróżnia spośród innych bardzo wysoki maszt. Za 

Jasińskiego na maszcie robiono bocianie gniazdo, a nie raz dwa. Na to gniazdo 

można się było dostać drabinką sznurową. Maszt stanowił centrum obozu. 



Codziennie rano po modlitwie wciągano biało-czerwoną flagę (między innymi 

piszący te słowa otrzymał przed obozem zadanie na sprawność pracza - wypranie i 

wyprasowanie tej flagi). Po wieczornej modlitwie przy ognisku, przy hejnale trąbki 

wszyscy zwracali się w kierunku masztu i wyciągnąwszy prawą rękę na wysokość 

powiewającej flagi i jej kierunku (gladiatorskim pozdrowieniem) i w miarę 

opuszczanej flagi obniżały się też prawice. Gdy wieczorna modlitwa odprawiała się 

przy kapliczce, wtedy wokół masztu ze sztandarem krąg tworzyli harcerze. 

 Z obozu w Krościenku urządzono kilka wycieczek: do pobliskiej Szczawnicy, 

do Pienińskiego Parku Narodowego, na Trzy Korony i Skolinę, do Czorsztyna i na 

przełom Dunajca. Jako pamiątka po Krościenku zostało w drużynie upodobanie i 

ambicja do wystawiania jak najwyższych masztów na obozie. 

 Opiekunem obozu z ramienia gimnazjum był p. prof. Piotr Jeż, nauczyciel 

matematyki i fizyki. 

Krościenko - obóz w 1924 roku - leży na wysokości 425 metrów nad 

poziomem morza, województwo Kraków, powiat Nowy Targ, przy ujściu Krośnicy 

do Dunajca. Stacja klimatyczna, uzdrowisko z wodami mineralnymi na Zawodziu: 

szczawy wodorowęglowo - chlorowodorowo-sodowe. Mieszkańców liczy 2800, są to 

górale tak zwani pienińscy, o odrębnej gwarze, obyczajach i stroju (mężczyźni noszą 

kolorowe, sukienne kamizelki ) od podhalańskich. Istnieje Muzeum Pienińskie. Od 

1973 roku Krościenko staje się administracyjnie częścią miasta Szczawnicy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak to na... obozie ładnie (wojence - autor Władysław Tarnowski). 

Jakże krótkie paroliterowe słowo „obóz”, a ile się za tym kryje prac 

przygotowawczych, całego zastępu starszyzny drużyny. Oto: 

Wczesną wiosną zbierała się Rada Drużyny, aby omówić akcję letnią. Jerzy 

Patrzykont tak ocenia: „Muszę przyznać, że kierownictwo drużyny miało dużo 

fantazji w wyborze miejsca na obóz. Wyszukiwało bardzo atrakcyjne miejscowości, 

położone na krańcach Polski, daleko od Poznania, które miały już same w sobie dużo 

egzotyki dla młodych Poznaniaków. Przyjazd do takiej miejscowości i pierwsze 

zetknięcie się z miejscową ludnością - jakże nieraz odmienną - to już była przygoda”. 

 Po decyzji i wyborze kierunku, zwykle przyboczny, który na obozie stawał się 

bezpośrednim, codziennym kierownikiem obozu jako oboźny, wyjeżdżał wybrać 

miejsce na obozowanie, załatwić formalności u wójta w gminie, zbadać warunki 

dojazdu, zamówić zaprzęg konny do przewiezienia namiotów i całego wyposażenia 

obozowego (łopaty, kilofy, siekierki, gwoździe, garnki = kotły, jak również skrzynie 

z suszonymi jarzynami, żółtymi serami, worki z cukrem itp.). Musiał skomunikować 

się z tartakiem (deski na prycze i ewentualnie na stół, gdy nie był wykopany w 

ziemi), poszukać dostawcę słomy do sienników, zamówić dostawcę mleka, chleba. 

Do ważnych spraw należało nawiązanie życzliwych kontaktów z leśnictwem albo 

nadleśnictwem, bo z lasu trzeba wybrać bardzo okazałą sosnę na maszt, wiele 

okrąglaków na dach nad kuchnią, bramkę obozową, kapliczkę i uzyskać zezwolenie 

na zbieranie chrustu i suszek na ognisko i pod kuchnię. 

 Następnie sporządzano listę kandydatów na obozowiczów, nieraz chętnych... 

ale chłopcy nieraz prosili drużynowego o przybycie do rodziców, nadziejni, że 

osobisty kontakt, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa na obozie uładzi rodziców i 

wyjedna zezwolenie na uczestnictwo. 

 Na peronie parę godzin przed wyjazdem ładowanie sprzętu do wagonu (4-ta 

klasa, wagon hala) pod okiem zebranych rodziców, którzy żegnali odjeżdżających w 

świat po raz pierwszy bez ich opieki, żegnali jedni z ukrytą obawą, inni z nadzieją, że 

obóz doda większej samodzielności i syn na obozie wydorośleje. 



 Podróż trwała zwykle 2 dni, a na stacjach węzłowych przesuwano i 

doczepiano do właściwego pociągu. Zwykle tak układano rozkład jazdy, aby na 

dzień stanąć na bocznicy i zwiedzać miasto (Częstochowa, Kraków, Lwów). 

 Po przyjeździe na miejsce „wszystko grało”. Jedni napychają słomą sienniki, 

drudzy do tartaku po deski, inni do lasu po żerdzie na kołki pod prycze, inni 

ustawiają z cegieł kuchnię w wykopie, a na to kładą płyty żeliwne. Namioty w 

wyznaczonych miejscach stawiają wszyscy i zaraz okopują rowkiem = rynną, aby 

woda deszczowa nie wpływała do namiotu. Zaraz wbija się kołki, przycina deski na 

kratownicę pod sienniki, stojaki na plecaki - tornistry, na menażki. Nazajutrz stół, 

bramka, kapliczka, a za dwa dni ze starszymi stawianie masztu (dwa wysokie 

krzyżaki, kamienie, wiadra z wodą). 

 Po obozie zwijanie, odwiezienie desek, pożegnanie z władzami i ... powrót. 

W roku 1924/25 nastąpiły zmiany personalne w kierownictwie drużyny. 

Opiekunem z ramienia drużyny prof. Witold Nawratil zdał dhowi phm Janowi 

Jasińskiemu, a drużynowym został dh przodownik Wacław Janke (Sprawozdanie 

Okręgu Poznańskiego ZHP za rok 1025). O nowym drużynowym dh phm 

Mieczysław Wnęk tak pisze we wspomnieniach: „był wzorem wcielenia ideałów 

harcerskich w życie”. 

Obóz letni jak zwykle w lipcu drużyna urządziła nad Bałtykiem w Redłowie, 

koło Gdyni. Obóz wspaniały. Teren prawie dziewiczy. Gdynia ówczesna była 

podobna do prymitywnego miasteczka z „Dzikiego Zachodu”, a nie do portowego 

miasta. Nie brukowane ulice, parterowe domki drewniane rybako-rolników. Istniał 

już wprawdzie port wojenny, ale zaczynano dopiero budowę falochronów portu 

handlowego i pasażerskiego. Uczestnicy obozu byli świadkami narodzenia „Wielkiej 

Gdyni”. Drużyna nasza odkryła Polanę Redłowską, znakomite miejsce na obóz i jako 

pierwsza przez dwa lata na niej obozowała. Obóz mieścił się w końcu polany w 

odległości 400 metrów od morza. Z trzech stron odgradzał obóz od świata stary las, 

przeważnie bukowy. Mieliśmy miłe towarzystwo i jedyne: dyr. Englich w willi, 

którego dzieci przebywały w obozie i często uczestniczyły w ogniskach. Z morzem, 

które większość z nas widziała po raz pierwszy w życiu - byliśmy za „pan brat”. Nie 



tylko mycie ranne i wieczorne oraz długa kąpiel za dnia, ale również mycie menażek 

i naczyń kuchennych odbywały się w morzu. 

 

 

obozowicze na plaży 

foto Mieczysław Wnęk 
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Statek białej, przybrzeżnej floty własność Niemca 

„Paul Beneke” - Danzig  

 na fotografii: 

 Celestyn Spławski 

Lucjan Kaczmarek   Zdzisław Charłampowicz 

 trębacz   trębacz 

Mieczysław Wnęk   Alfred Górkiewicz 

przyszły drużynowy „smyrna” 

  Mirosław Smosarski 

  Zbigniew Nowakowski 

 

 

Statek ten pływał na trasie: Gdańsk. Sopoty, (tak się wtedy mówiło), Gdynię 

na Hel, który zwiedziliśmy i doszliśmy do Jastarni. W czasie paru godzinnego kursu 

przy wypełnionym przez pasażerów statkiem i to w większości Polakami, 

Czternastacy popisywali się śpiewem patriotycznych piosenek ku radości polskich 

pasażerów, a wyraźnej niechęci Niemców. Kupiec z Poznania p. Rogoziński płynący 

z nami zachęcał nas do śpiewu i co rusz w bufecie na statku kupował nam 



czekolady, żebyśmy na złość Niemcom śpiewali. Uczestnik tek pisze: „czyniliśmy to 

z radością, bo się, wszystkim podobało, a nam się też opłacało.” 

 Drugą wycieczkę już parodniową urządzono pieszo wzdłuż całego 

ówczesnego wybrzeża morskiego Polski, (bez półwyspu helskiego) a i tak było to 

około 60 kilometrów. Trasa wiodła: Redłowo - Gdynia - Oksywie - Rzucewo - Puck - 

Władysławowo - Rozewie - Jastrzębia Góra - Dębki - Żarnowiec. Prawie całą trasę 

dotąd odbyliśmy na bosaka idąc plażą. Droga powrotna prowadziła cały czas przez 

lasy: od wsi Kartoszyno Piaśnicę do Redy i do obozu. 

 15 uczestników tej wycieczki oglądali w Rzucewie wielką aleję dębową, 

sadzoną przez króla Jana III Sobieskiego, najpiękniej położony w Polsce cmentarz na 

Oksywiu, zwiedzili legendarną już latarnię morską w Rozewiu, maleńki (wtedy) port 

rybacki we Władysławowie, Doszli do ujścia do morza Piaśnicy, rzeki granicznej z 

Niemcami, zwiedzili opactwo pocysterskie, obecnie klasztor sióstr klauzurowych i 

podziwiali precjoza (kielich, hafty szat liturgicznych - wszystko dary królewskie i 

możnych tego świata).  

 Opisuje dh Jerzy Patrzykont: „W Pucku mieliśmy niezwykłą przygodę. Przy 

zwiedzaniu portu uwagę naszą zwrócił przycumowany do nadbrzeża duży, 

pełnomorski jacht o nazwie „Witeź”. Stanęliśmy całą gromadą podziwiając go, gdyż 

prezentował się wspaniale. Wyglądał jakby dopiero co wyszedł ze stoczni. 

„Niebotyczny” maszt, pokład, okucia, urządzenia pokładowe lśniły jakby przed 

chwilą wypolerowane. Na pokładzie nie było nikogo. Wtem z głębi jachtu po 

schodkach wszedł na pokład starszy pan z sumiastymi wąsami w nieskazitelnie 

białym marynarskim mundurze z oznakami kapitańskimi. Zobaczywszy 

zaciekawioną grupę harcerzy, zaprosił ich na pokład i pozwolił zwiedzić cały statek 

z kabinami i kambuzem włącznie. Byliśmy oczarowani bo wnętrze jachtu było 

równie luksusowe jak pokład.” 

 Okazało się, że starszym panem jest generał Mariusz Zaruski, niezwykle 

barwna postać ówczesnego świata, znana doskonale w kręgach artystycznych i 

sportowych Polski - marynarz, żeglarz, taternik, pisarz, poeta, wychowawca 

młodzieży, jeden z współtwórców Tatrzańskiego Pogotowia Górskiego, 

niezmordowany propagator morza i gór. 



 Podarował nam na pamiątkę, świeżo wydaną książkę, pt.: „Witeziem przez 

Bałtyk”, w której opisywał rejs do Szwecji z grupą harcerzy. Książeczkę zaopatrzył 

odpowiednią dedykacją. Książeczka stanowiła najcenniejszą pozycję w bibliotece 

drużyny. 

 Komendantem obozu był phm Jan Jasiński, oboźnym przodownik Wacław 

Janke. Na obozie przebywało 52 harcerzy, a dni obozowych naliczono 35. W pamięci 

uczestników zapisał się zastępowy Jeleni, dh Lucjan Kaczmarek, znakomity trębacz 

na sygnałówkach. Przy tym bardzo dbały o swój wygląd, stąd przyśpiewka: 

  A Lupa trąba nasza  - elegant pierwszej wody, 

  czupryna ulizana, niewolnik to jest mody. 

 Zapamiętano i inne przyśpiewki, które ponoć nie zachwycały komendy: 

  Chociaż w butach dziury - a na portkach łaty 

  można i bez portek - napić się herbaty. Oj da, oj da. 

  A więc piersi naprzód - podniesiona głowa, 

  bośmy Żółkiewskiego - drużyna czołowa. Oj da, oj da. 

 Sprawozdanie Okręgu Poznańskiego ZHP uznaje pracę Koła Przyjaciół 

Harcerzy: „Zdobyło pokaźne fundusze na urządzenie obozu przez urządzenie 

wenty. Założyło sklepik harcerski. Pomoc udzielona drużynie była poważną jako też 

i poparcie moralne.” 

  



Rok szkolny 1925/26 przyniósł wiele zmian w kierownictwie drużyną. 

Sprawozdanie Dyrekcji wymienia jednym tchem drużynowych: Dobrzycki 

Stanisław, Goc Henryk, Choynowski Mieczysław. Nikt nie może wyjaśnić skąd się 

wzięło aż tylu drużynowych. W pamięci mam zakodowane, gdyśmy przed wojną 

uczyli się historii drużyny, że wtedy liczebną drużynę podzielono jak zwykle na 

plutony (starszych i młodszych), które otrzymały jakby samodzielny byt drużyny, a 

czternastka zamieniła się w „gniazdo.” Ten triumwirat okazał się okazał się niezbyt 

szczęśliwy. Wytworzyła się animozja, zwłaszcza pod koniec roku szkolnego 1926. 

Jako drużynowy już całości ostał się dh Henryk Goc. 

 Do zwykłego kalendarzyka uroczystości i imprez drużyny trzeba w roku 1926 

dopisać 22. marca koncert w auli gimnazjum pani prof. Padlewskiej, Roesslerówny i 

chóru „Echo” z którego to koncertu dochód przeznaczony został na rzecz obozu 

letniego drużyny. Jak co roku zorganizowano wentę wiosenną na dziedzińcu 

szkolnym, w tym roku bardziej urozmaiconą, gdyż w rozbitym namiocie urządzono 

małą wystawę zdjęć z obozów. A na boisku różne zabawy: koło szczęścia (ryba ze 

sprężyną w pysku, gwoździe z liczbami wygrywającymi fanty), biegi z nogami 

opiętymi workiem itp. Dwa zastępy popisywały się sprawnością techniki harcerskiej. 

 Obóz letni w 1926 roku drugi już urządzony w Redłowie. Komendantem 

został dh phm Jan Jasiński, a oboźnym dh Alfred Górkiewicz, zwany „Smyrną”, 

jako że wychowywał się w Smyrnie (turecki Izmir) nad Morzem Egejskim, a 

wyróżniał się dużymi umiejętnościami technik harcerskich. W obozie wzięło udział 

tylko 37 harcerzy, (pewnie to samo miejsce straciło na atrakcyjności), dni obozowania 

36, tak zwanych harcerzodni 2052, koszt obozu 5630 zł., dotacja KPH 1500 zł. Obóz 

zaliczony został w Sprawozdaniu Okręgu poznańskiego ZHP do kategorii A, a 

rozkazem 1. 7/27 Komendanta Chorągwi jako najlepszy obóz w 1926 roku Chorągwi 

Poznańskiej. Pewnie to spowodowało, że dh Jan Jasiński został mianowany w 

Komendzie Chorągwi kierownikiem wydziału kolonii i obozów oraz członkiem 

komisji na stopień Harcerza Rzeczypospolitej. 

 Wycieczka do Żarnowca zmieniła kierunek w stosunku do zeszłorocznego: „tą 

stroną” przez lasy, z powrotem brzegiem Bałtyku. Wycieczkę parodniową prowadził 

dh Henryk Goc. Niedaleko Czternastki obozowała Poznańska Czarna Trzynastka. 



Stwarzało to rywalizację co do lepszego wyposażenia obozu, upiększenia. Były też 

modne wówczas w obozach wzajemne podchody. Nie pisane prawo stanowiło, że 

podchody nocą winne być zapowiedziane komendzie. 

 Stało się zwyczajem kultywowanym aż do wojny (z wyjątkiem jednego 

obozu), że na obóz zabierano doświadczoną kucharkę, która doglądała kuchni, 

przyprawiała jedzenie i uczyła chłopców gotować. Zastęp służbowy oprócz 

obowiązku podtrzymywania ognia pod kuchnią, obierania ziemniaków, mycia 

kotłów, uczył się też gotować. W poprzednich obozach funkcję kucharki pełniła 

matka Lucjana p. Kaczmarek, a w tym Redłowie p. Królikowska.  

Wtedy i w przyszłości wyżywienie na obozach Czternastki było nieporównywalne z 

innymi kuchniami obozowymi (nieśmiertelna grochówka!). Piszący te słowa na 135 

dni obozowych nie pamięta ani dnia bez obiadu złożonego z trzech dań. 

 Za rok 1926 drużyna otrzymuje dwukrotną pochwałę Komendy Chorągwi: za 

obowiązkowość (tylko część drużyny nadesłała spis, numerację krzyży harcerskich 

w tym XIV drużyna) i za uiszczone opłaty organizacyjne wpłacone w kasie 

chorągwi. 

 Komenda Chorągwi rozkazem 1. 11/27 podaje do wiadomości, że drużynę 

XIV im. Żółkiewskiego kwalifikuje do grupy wyróżnionych drużyn w kategorii „A”. 
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W roku pracy harcerskiej 1926/27 drużynowym został dh Henryk Goc, który 

pod koniec tego szkolnego roku otrzymuje rozkazem Komendanta Chorągwi stopień 

Harcerza Rzeczypospolitej, a następnym rozkazem (nr 8 z dnia 1. lipca 1927 roku) 

stopień przodownika. Opiekunem drużyny z ramienia gimnazjum jest dh phm Jan 

Jasiński, który również organizacyjnie zaliczony jest do drużyny, choć nadal w 

Komendzie Chorągwi wchodzi w skład komisji na stopień HR  i przodownika oraz 

pełni funkcje kierownika II Oddziału Organizacyjnego referenta kolonii i obozów. 

obozów pamięci utrwalili się członkowie drużyny: Jerzy Formański, Mirosław 

Smosarski, Jan Sokołowski, Adam Węgiel, Mieczysław Wnęk. 

Odbywały się normalnym trybem zbiórki drużyny i zastępów. Jesienią 

urządzono wentę na terenie dziedzińca szkolnego, w karnawale zabawę taneczną. 

20. marca 1927 roku poranek muzyczny w auli gimnazjum. Dochód z tych imprez 

przeznaczono na akcję obozową. 

Rozkaz Komendanta Chorągwi Poznańskiej, L. 4/27; Wydział Organizacyjny, 

referat zawodów podaje wyniki harcerskiego biegu na przełaj z dnia 20. marca br., 

który odbył się na terenie Puszczykowa. Do biegu harcerskiego na przełaj zgłosiło się 

7 drużyn, stawiło się zaś na starcie 6. Mistrzostwo biegu zdobyła ta drużyna, która 

zbierze najmniejszą ilość punktów (karnych). Trzecią była 14-stka Poznańska 

Drużyna im. Żółkiewskiego, punktów 14. Jako nagrodę otrzymała flower (karabinek 

małokalibrowy), który towarzyszy obozom aż do wojny. 

 Ten rok nie był najszczęśliwszy dla rozwoju i poziomu drużyny. 

 Obóz w Janowej Dolinie - lipiec 1927 rok - ta nazwa jest właściwa, nieraz 

błędnie jest używana „Kostopol” - miasto powiatowe oddalone około 25 km na 

wschód, Obóz na Wołyniu, stolica województwa Łuck. 

 Komendantem obozu był dh Jan Jasiński, oboźnym dh Mieczysław Wnęk, 

zastępcą oboźnego dh Mieczysław Choynowski, magazynierem dh Jerzy Formański, 

etatowym trębaczem Lucjan Kaczmarek. W pamięci uczestników utrwalił się zastęp 

Jastrzębi dha Władysława Serafinowskiego. 

 Janowa Dolina to nazwa rejonu leśnego, w którym znajdowały się rządowe 

kamieniołomy nie były eksploatowane. Eksploatacja rozpoczęła się w 1929 roku, po 

wybudowaniu linii kolejowej z Kostopola. Na parę dni przed zakończeniem obozu 



niespodzianie przyjechał samochodem i odwiedził obóz były premier, a wtedy 

minister robót publicznych Jędrzej Moraczewski. Zwiedził kamieniołomy i ocenił 

możliwość ich eksploatacji, (relacja dha Wnęka, a dalej Jerzego Patrzykonta). 

 Obóz został rozbity u stóp potężnej ściany bazaltowej wysokiej około 20 

metrów, a składającej się z wielobocznych słupów bazaltu o średnicy 85 - 100 cm, 

przylegających do siebie w pozycji pionowej. 

 Horyń - największa i najpiękniejsza rzeka Wołynia, płynął około 300 metrów 

od obozu, tworząc w tym miejscu malowniczą dolinę wśród wysokich, urwistych 

brzegów, pokrytych lasem. (Mój dodatek: początek brał ze źródła między 

Krzemieńcem a Zbarażem, następnie przez Związek Radziecki przy miastach 

Jampol, Lachowce, Zasław, Sławutę, aby przy Krzywiniu, a po stronie polskiej przy 

Ostrogu zawrócić do Polski, a przed Janową Doliną przyjmuje dopływy rzeczek 

Stubniła i Uście, aby po około 300 kilometrach wpłynąć na Polesiu do Prypeci). 

 

 

foto 

Mieczysław Wnęk 

 

 

 

 

 

 

 Uczestnicy obozu na wspólnej oficjalnej fotografii: 

pod sztandarem w mundurze instruktorskim komendant dh Jan Jasiński, w prawo 

od niego Wacław Janke, Mieczysław Wnęk, w lewo Mieczysław Choynowski, Jerzy 

Formański. 

 

 

 



 

 

Wspomina dh Jerzy Patrzykont: 

 „Horyń był największą atrakcją obozu. Miał szerokość 30 metrów, ale głębia 

zaczynała się od samego brzegu, z którego można było skakać wprost „na głowę” do 

wody. Idealne warunki do pływania zaowocowały zdobyciem przez wielu 

uczestników obozu sprawności pływaka, a nawet dużo trudniejszej - pływaka 

ratownika. Zrobiłem i ja sprawność pływaka, ale musiałem powtarzać „egzamin”, 

gdyż za pierwszym razem nie zdołałem rozebrać się we wodzie z powodu zbyt 

ciasnej koszulki nie mogłem jej ściągnąć przez głowę (nie znaliśmy wówczas koszul 

rozpinanych całkowicie z przodu). 

 Kąpiele odbywały się oczywiście pod uważnym nadzorem najlepszych 

pływaków. Mieliśmy nawet zabezpieczenie z łodzi. Mimo to zdarzył się wypadek 

topienia się, ale nie w czasie kąpieli, lecz w czasie porannego mycia się. (In aqua 

sanitas). Głębia rzeki zaczynała się od samego brzegu. Z trudem wyszukaliśmy 

miejsce, w którym można było wejść do rzeki, powiedzmy na 1 metr, mając wodę po 

kolana. Parę centymetrów dalej już urwisko i traciło się grunt pod nogami. Otóż 

jeden z harcerzy - Igor Winkowski - nie mógł nauczyć się pływać, przekroczył 

granicę jednego metra i dosłownie 2 metry od brzegu zaczął się topić. Tonął na 

oczach całej drużyny, odbywającej poranne ablucje. Wszyscy sądzili, że Igor żartuje i 



udaje, że się topi. Dopiero gdy znowu poszedł pod wodę, komendant Jasiński 

zorientował się w sytuacji, skoczył do wody i gdy Igor się wynurzył, pchnął go 

mocno do brzegu, gdzie złapano go i wyciągnięto z wody. Od tego czasu myciu w 

Horyniu dyżurował zawsze ratownik. 

 Nawiązaliśmy dobre stosunki z miejscową, ukraińską ludnością. Nie mieliśmy 

większych kłopotów z porozumieniem się, choć żaden z nas nie znał języka 

ukraińskiego ani rosyjskiego. Na pewno dużo sympatii zjednaliśmy sobie udziałem 

w niedzielnych nabożeństwach prawosławnych w cerkwi we wsi po drugiej stronie 

Horynia, na które przychodziliśmy w zwartym szyku. Kościoła katolickiego nie było 

w sąsiedztwie. Dla nas była to egzotyka w pełnym tego słowa znaczeniu: inny język, 

odrębne stroje, zwyczaje, nie znane ceremonie w cerkwi itd. My dla nich też 

stanowiliśmy interesujące zjawisko. Kiedy w pierwszym dniu zastęp służbowy 

poszedł po wodę dla kuchni, do źródła odległego prawie o kilometr od obozu - 

sensacje wśród tubylców, pracujących na łąkach wzbudziły nasze stroje, a raczej brak 

strojów, gdyż chłopcy mieli na sobie tylko spodenki gimnastyczne. Było to dla nich 

tak zabawne, że zwłaszcza kobiety dosłownie kulały się ze śmiechu. U nich 

mężczyźni, nawet przy ciężkiej pracy w największym upale nie zdejmowali koszul. 

 Każdy z nas nauczył się parę słów ukraińskich, przy czym największą 

trudność dla nas poznaniaków sprawiło codzienne słowo „zdrastwujcie”, 

przekręcane przy wymawianiu w najbardziej dziwaczny sposób. Nauczyliśmy się 

gryźć „siemiuszki” zupełnie nieznane w zachodniej Polsce. Za sukces uważaliśmy 

spory udział miejscowych w naszych wieczornych ogniskach, zwłaszcza że do wsi 

było dość daleko. Po raz pierwszy drużyna zetknęła się z ludźmi innej narodowości. 

Sądzę, że pozostawiliśmy po sobie dobrą pamięć. 

 Jak żaden inny - obóz w Janowej Dolinie - fascynował się astronomią. Na 

rozgwieżdżonym niebie szukaliśmy i poznawaliśmy gwiazdy i gwiazdozbiory; 

byliśmy za pan brat z Kasjopeją, Andromedą, Smokiem, Perseuszem, nie mówiąc już 

o obu Niedźwiedzicach i widocznych w tym okresie planetach. Sporo chłopców 

zdobyło sprawność „astronoma”. Przyczyny tego zainteresowania to wizyty w 

obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu poznańskiego, do którego ojczym 

Igora Winkowskiego, profesor Zalewski, astronom, pozwalał od czasu do czasu 



Igorowi przyprowadzić paru kolegów, których sadzał przy teleskopie i pokazywał: 

pierścienie na Saturnie, księżyce Jowisza, zaćmienie księżyca itp. zaszczepiając w 

chłopcach zainteresowanie tą dziedziną wiedzy. 

 Tradycyjnie - jak zawsze w czasie obozu - odbyła się paru dniowa wycieczka 

po Wołyniu. Szczegółowej trasy nie pamiętam. Odwiedziliśmy między innymi 

Krzemieniec, miasto rodzinne Słowackiego ze sławnym liceum, wdrapaliśmy się na 

Górę Bony z ruinami zamku - najwyższy punkt Wołynia (407 m). Stamtąd 

wymaszerowaliśmy do Poczajowa. Na przebycie 20 kilometrów, dzielących obie 

miejscowości zużyliśmy 2 dni. W połowie drogi musieliśmy schronić się do jakiejś 

stodoły z uwagi na bezustanny ulewny deszcz nie pozwalający wprost na 

wychylenie nosa z pod dachu. Schroniliśmy się po południu jednego dnia, a 

opuściliśmy stodołę na trzeci dzień rano, kiedy przestało padać i drogi trochę 

obeschły (słynne lessy). 

 Po Krzemieniewie Poczajów – liche miasteczko (1900 mieszkańców) poza 

kilkoma drewnianymi, charakterystycznymi dla Wołynia domów - niezbyt ciekawe. 

 Natomiast rozlokowana na wzgórzu nad miastem wspaniałym obiektem była 

Ławra Poczajowska. Zespół klasztorny, prawosławny z szeregiem wież i kopuł 

cerkiewnych z kolorowymi dachami i złoconą kopułą dzwonnicy. Ławra 

Poczajowska to najsłynniejsze miejsce odpustowe prawosławnych w Polsce. 

Codziennie odwiedzały ją w lecie setki, tysiące pielgrzymów, a najokazalszy gmach 

klasztoru - Cerkiew Wniebowzięcia - był najpiękniejszym budynkiem kościelnym na 

Wołyniu. 

 Najbardziej jednak podziwialiśmy mnichów prawosławnych, których było 

bardzo wielu. Niesłychanie malownicze postacie - z długimi włosami, bujnymi 

zarostami i długimi, czasem po pas brodami. Byli bardzo gościnni, pozwolili obejrzeć 

cały klasztor - przydzielając przewodnika, mówiącego po polsku. Nie od rzeczy 

będzie wspomnieć, że Ławra Poczajowska była w czasie zaboru rosyjskiego 

ośrodkiem propagandy wymierzonej przeciwko katolicyzmowi i polskości (a wtedy 

minęło dopiero 9 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości). 



 No, a potem powrotna droga do Janowej Doliny, urozmaicona noclegiem na 

peronie kolejowym w Równym, pod gołym niebem, na paru rozesłanych płachtach 

namiotowych. Ale nam się to nawet podobało. 

 Rejon ten pozbawiony był zupełnie lasów i cierpiał na brak drewna 

opałowego. Tamtejsi mieszkańcy zastąpili drzewo - słomą. I to z jakim 

powodzeniem! Nasza gospodyni potrafiła małym mocno ściśniętym i splecionym 

snopkiem słomy, o długości około pół metra i średnicy takiej, że można było objąć 

dwiema dłońmi - zagotować wielolitrowy gar mleka czy wody, wsuwając stopniowo 

pod palenisko snopek, tak że spalała się tylko jedna górna część, znajdująca się 

bezpośrednio pod dnem garnka. Operacja taka gromadziła zawsze w kuchni paru 

kibiców, podziwiających kunszt gospodyni.” 

 

 W roku szkolnym 1926/27 zostaje reaktywowane Koło Przyjaciół Harcerzy - 

oczywiście Czternastki. Niestety o zarządzie ani o członkach ani o działalności w 

roku odnowienia nie dało się niczego ustalić. 



Nie chwal dnia przed wieczorem. 

 Dzień obozowy rozpoczynał się rankiem o godz. 7-mej pobudką trąbką 

sygnałową, a następnie gwizdkiem oboźnego. 

 Ale wcześniej już zastępy rozsznurowywały wejście do namiotu, zbierały się 

przy nim, aby na gwizdek oboźnego wyskoczyć, ustawić się w rzędzie, a zastępowy 

przekrzykując innych, meldował gotowość zastępu. 

 Następnie wymarsz nad wodę z ręcznikiem i mydłem dla porannej toalety. 

Ale czy w zimnym, najczęściej górskim potoku albo w rzece, czyż można się 

dokładnie i skutecznie umyć? 

 W drodze na mycie wspólny śpiew zastępu (nie zawsze harmonijny, bo różny 

stopień umuzykalnienia) zwany w potocznej gwarze obozowej „współwyciem”. Ten 

śpiew, koleżeńskość, harmonia w zastępie, serdeczność -podlegały obserwacji 

oboźnego i punktacji w grupie „współżycie.” 

 Po powrocie zbiórka wokół masztu, przyniesienie przez zastęp służbowy z 

namiotu komendy narodowej flagi, przywiązanie do linki masztowej i wciągnięcie w 

górę albo przy hejnale podanym na sygnałówce albo przy całkowitym, poważnym 

milczeniu. W miarę podnoszenia flagi, wznosiły się wyciągnięte prawe ramiona 

harcerzy. Po komendzie „do modlitwy” wszyscy zwracają się w kierunku kapliczki 

(a nieraz przechodzą pod kapliczkę) i klęcząc odmawiają modlitwę: „Ojcze nasz i 

Zdrowaś” i śpiew „Kiedy ranne wstają zorze.” 

 

 

 

 

Podnoszenie sztandaru 

na obozie w Janowej 

Dolinie - 1927 rok 

 

 

 

 



 Następnie do namiotów po menażki i według wyznaczonej kolejki po 

śniadanie, które wydawał zastęp służbowy i oboźny gospodarczy. Zawsze kakao na 

pełnym mleku i - według apetytu - kromki chleba masłem smarowane i obłożone 

wędliną albo żółtym serem. 

 Potem mycie menażek i przygotowanie się do ćwiczeń techniki harcerskiej. 

Zwykle każdy zastęp miał inne zadanie: jedni ustawieni na odległych górkach 

tarczami albo chorągiewkami przekazywali tekst alfabetem Morsa (tekst dany przez 

instruktora, który sprawdzał też wierność odbioru), drudzy wprawiali się w 

samarytance, inni szli do lasu, aby poznawać gatunki drzew, krzewów, tropy 

zwierząt, jeszcze inni ćwiczyli się w terenoznawstwie, czytaniu map i izobarów 

wysokościowych oraz w nauce szkicu wzdłuż drogi. Po powrocie z tych zajęć 

następowała ocena jakości w punktacji zastępu i ewentualne zaliczenia na poczet 

sprawności. 

 W południe gwizdek obozowego wzywał, aby wziąwszy menażki i talerzyki 

obozowicze przyszli na obiad - zawsze z 3 dań (piszący te słowa przeżył z 

Czternastką 135 dni obozowych i nie pamięta obiadu bardziej skromnego). Drużyna 

miała dwa wzory stołów: albo duże koło wykopane w ziemi, menażka stała na 

wysokości kolan (jakby dzisiejsza modna, a niepraktyczna „ława”) albo stół na 

wysokich kołkach, na nich deska szeroka na menażki, a na kołkach niższych szeroka 

deska jako siedzenie (imitacja domowego stołu). 

 Po obiedzie obowiązywał bezwzględny nakaz „cisza poobiednia.” 

Przestrzeganie jej też liczyło się do punktacji w rywalizacji zastępów. Następnie czas 

wolny (komenda przypominała o napisaniu listów do rodziców) i czas na ćwiczenia 

fizyczne (najczęściej siatkówka i nożna piłka). Nieraz podwieczorek z czarnych jagód 

posypanych cukrem. A potem w las - ściąganie chrustu na ognisko (zebrana ilość też 

punktowana). 

 Kolacja podobna do śniadania: herbata i nieograniczona konsumpcja 

obłożonego chleba (wędlina, zimne mięso pozostałe z obiadu, żółty ser). 

 Potem cieplejsze odzianie się i ... ognisko. Ognisko rozpalał zastęp służbowy, 

który też podtrzymuje ogień, dokładając chrustu, a nieraz całych suszek 

świerkowych (w Rumunii dolewali ropy naftowej). 



 Program ogniska opisany zostanie na innym miejscu. Po ognisku modlitwa, 

zdjęcie flagi narodowej, gwizdek obozowego: „cisza nocna” (też punktowana). 

Zastęp służbowy obejmuje wartę, aby o godzinie 6-tej rano dnia następnego obudzić 

kolejny zastęp i przekazać służbę. 

 Warta przypadała każdemu po godzinie. Najbardziej przykra od godziny 

pierwszej do czwartej (ciemno i zimno). Przydział godzin wśród członków zastępu 

obowiązywał według wyciągniętych losów. Gdy wartownicy się umówili, mogli 

pełnić wartę po dwóch (zawsze to raźniej), ale wtedy przypadała im warta trwająca 2 

godziny. Wartownik nie miał stać w namiocie i wystawiać głowę we wejściu, ale 

miał obowiązek patrolować i pilnować obozu, chodząc po wewnętrznej stronie pola 

obozowego. 

 Fotografia grona profesorskiego gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego typ 

klasyczny /dawny/ i typ humanistyczny. 

Fotografia przypuszczalnie pochodzi z początku roku szkolnego 1927/28, 

dokonana jesienią /widać opadłe liście/ a przed rokiem 1928 /latem tego roku na 

udar serca zmarł dyr. Borzucki/. 

 



siedzą:     stoją od lewej: 

1. Aleksander Korpal  1. Witold Nawratil – prowadzący pierwszy 

obóz w Kosowie 

2. Ks. Edward Warmiński     

3. Non Notus    2. Józef Widajewicz 

4. Mieczysław Zerbe   3. NN 

5. dyr. Antoni Borzucki   4. Stanisław Dedio - działacz w drużynie 

6. Stefan Schmidt    5. NN 

7. Orest Polañski    6. NN 

8. NN      7. Władysław Skarbiński 

9. NN      8. Jan Jasiński - drużynowy i opiekun 

10. NN     9. Karol Rzyski 

      10. Kazimierz Winiewicz 

      11. NN 

      12. NN 

      13. Jan Sobczak - opiekun obozu 

 



Rok 1927/28 nie jest najszczęśliwszym dla drużyny. Choć rozkazem 

Komendanta Chorągwi nr 11/27 powstaje „gniazdo” (odpowiednik dzisiejszego 

szczepu) składające się z 2 drużyn, całość przechodziła pewien kryzys. 

Komendantem gniazda został przodownik dh Mieczysław Choynowski 

drużynowym pierwszej drużyny dh Mieczysław Wnęk, drugiej dh Wiktor Koperski. 

Triumwirat już nieraz w historii zawiódł. I w tym układzie powstają tarcia, drużyny 

były w rozsypce - relacjonuje dh Koperski. 

 Opiekun harcerstwa z ramienia gimnazjum zwraca się do najstarszego 

zastępowego Wiktora Koperskiego, aby objął jako drużynowy połączone w jedną 

całość drużynę. Miał on wtedy aż stopień wywiadowcy. Nie  czując się na siłach 

odmówił. 

 Wtedy dh hm Jan Jasiński - jakby komisarycznie - przejął po raz drugi 

kierownictwo drużyny. Drużynie pomagał nieformalnie związany przyjaciel 

Jasińskiego dh hm Jan Łęcki. W Sprawozdaniu Okręgu Poznańskiego ZHP za rok 

1928 w wykazie instruktorów zliczonych do 14-stki wymienieni są hm Wacław Janke 

i hm Jan Jasiński. Nie udało się zebrać żadnych danych o imprezach urządzonych w 

ciągu roku szkolnego. Z trudem odnalazłem nazwiska kilkunastu członków 

ówczesnej drużyny: Adam Węgiel, Mieczysław Wnęk, Zdzisław Charłampowicz, 

Mieczysław Choynowski, Marceli Formański, Wiktor Koperski, Zygmunt 

Królikowski, Władysław Serafinowski. Zachował się spis członków zastępu „Jeleni”: 

Zbigniew Śmidowicz, Tadeusz Sitko, Lech Wierczyński - to zastępowi, a w zastępie: 

Włodzimierz Gedymin, Roman Jakubowski, Jan Guzy, Gustaw Czarnecki-Brunelli, 

Henryk Bibrowski, Józef Śmigaj. 

 Nie wszyscy profesorowie byli harcerstwu przychylni. W pamięci zapisana 

została następująca anegdota. Do męskiego naszego gimnazjum przyszedł z 

Dąbrówki łacinnik i na którejś z lekcji zapytał: Królikowski ty jesteś harcerzem? Tak 

jest, panie profesorze. To wy zawsze mówicie „czuwaj”? Tak jest, panie profesorze. A 

jak jecie, to co mówicie? Wsuwaj, panie profesorze. Ryk śmiechu całej naszej klasy 

wstrząsnął murami naszej zacnej uczelni. 

 Dwa zastępy wybijały się w pracy harcerskiej: Wilki z zastępowym 

Władysławem Serafinowskim i Jelenie z zastępowym Wiktorem Koperskim. W 



lutym 1928 roku prof. Jasiński „nakazał” wywiadowcy zastępowemu Koperskiemu 

prowadzić drużynę. 

 Obóz letni drużyna urządziła na Podolu w miejscowości Horoszowa nad 

Dniestrem. - rok 1928. Komendantem był dh Wiktor Koperski, oboźnym dh Jerzy 

Patrzykont, opiekunem obozu z ramienia gimnazjum prof. Jan Sobaszek. Obóz trwał 

35 dni, uczestniczyło 32 harcerzy, wtedy tak zwanych harcerzodni 1120. Komenda 

Chorągwi po akcji letniej zaliczyła obóz do kategorii A. 

 „Najbardziej egzotyczny z dotychczasowych obozów to właśnie ten w 

Horoszowej. Już samo miejsce było niezwykłe. W pobliżu wielkiej wsi ukraińskiej. 

Horoszowa, leżącej na  samym cyplu ogromnego zakrętu Dniestru, wsuniętego jak 

półwysep w terytorium Rumunii. Takie same dwa cyple rumuńskie wciskały się w 

polskie tereny. Dniestr stanowił granice państwa. Brzeg rzeki po rumuńskiej stronie, 

to kilkudziesięcio metrowe urwiska. Nasz brzeg płaski, łagodnie schodzący ku rzece. 

Niestety, gdy szła burza z kierunku północy, niskie chmury burzowe nie mogły... 

 

 



 Oto kserokopia rękopisu dha Jerzego Patrzykonta, oboźnego w Horoszowej. 

Spisał wspomnienie po ponad 50 lat od minionych wydarzeń. Podziw budzi Jego 

pamięć wydarzeń i szczegółów. 10 lat później proszony o wspomnienie z 14-stki, 

nadesłał 20 stron rękopisu odbitego na ksero. Strony były numerowane od 53 do 71, 

co pozwala przypuszczać, że to tylko część pamiętników. 

 Horoszowa - obóz w 1928 roku - wieś, miasto powiatowe Borszczów, miasto 

wojewódzkie Tarnopola. Wieś leży na lewym brzegu Dniestru, który tu głębokim 

łukiem wcina się na południe i tworzy półwysep w najszerszym miejscu szeroki 4 

kilometry, a 10 kilometrów długi, Całkiem na końcu południowego cyplu leży wieś 

Horoszowa, od wschodu, południa i zachodu oblana Dniestrem. Gleba doskonała, 

urodzajna, podolska. Katolików wieś liczy 60, należących do parafii w Mielnicy, 

oddalonej o 12 kilometrów na północny zachód. Greko-katolików /unitów/ 1565 

mających parafię na miejscu. Sąd powiatowy w Mielnicy. Urząd pocztowy w 

oddalonym o 10 kilometrów Ujściu Biskupim. 

 Według nomenklatury sprzed I Wojny Światowej tu właśnie schodzą się w 

Horoszowej  

granice trzech krajów: Galicji, Multan i Guberni Podolskiej. 

 



 



 „Tradycyjna, kilkudniowa wycieczka z obozu miała za cel - Chocim, leżący w 

Rumunii, a znany w naszej historii ze świetnych zwycięstw Chodkiewicza i 

Sobieskiego nad Turkami w XVII wieku. Otrzymaliśmy przepustki z prawem 

przekroczenia granicy w Okopach św. Trójcy, położonych u ujścia rzeki Zbrucz do 

Dniestru. W tym punkcie stykały się granice Polski, Rumunii i Związku 

Radzieckiego. Drugi brzeg Zbruczu, to już były Sowiety i można je było oglądać z 

naszego wysokiego brzegu tej rzeki. Tuż przy brzegu rozciągała się wielka wieś 

radziecka, bardzo porządnie wyglądająca, widoczna jak na dłoni. Szczerze mówiąc, 

najbardziej zaimponowało nam boisko do piłki nożnej, położone w samym środku 

wsi. 

 Do Okopów św. Trójcy mieliśmy dwie drogi. Albo iść polskim brzegiem albo 

przeprawić się przez Dniestr w pobliżu obozu i iść brzegiem rumuńskim. W tym 

drugim wypadku trasa skrócona była o około 15 km Wycieczka zaryzykowała i 

wybrała drugą wersję. Przepustki upoważniały do przekroczenia granicy tylko w 

Okopach św. Trójcy, a nie gdzie indziej. Udało się. Po przeprawie łodzią przez 

Dniestr, zgłosiliśmy się w najbliższym posterunku rumuńskiej straży granicznej. 

Przyjęto tam nas z ogromnym zdziwieniem i, wprawdzie nie pozwolono iść 

rumuńskim brzegiem, ale przeprawiono na polską stronę ( na mapce strzałka 

wskazuje skrót na Olchowiec). Cel został osiągnięty, uzyskaliśmy skrót trasy. W 

powrotnej drodze musieliśmy jednak iść przez Mielnice i Uście. 

 Przykre wrażenie zrobili na nas żołnierze rumuńscy. Nędzne, niezbyt czyste 

mundury, karabiny na jakichś rzemieniach czy zgoła sznurkach, buty stare, 

zniszczone - niektórzy żołnierze chodzili nawet na bosaka. Nazwaliśmy ich krótko: 

„dziady”. (Po 10 latach, gdy drużyna urządziła obóz w Mamaji i przejechała całą 

Rumunię w poprzek zaobserwowaliśmy taki sam stan wojska, mimo że wtedy w 

Rumunii obowiązywał stan wyjątkowy przy buncie sił narodowych Codreanu). 

 Pod Okopami św. Trójcy obejrzeliśmy „Wał Trajana” - pozostałości 

obwarowań z czasów rzymskich. W samej miejscowości ruiny twierdzy, którą 

codziennie oglądał nasz wieszcz, Zygmunt Krasiński, ze swej znajdującej się w 

pobliżu posiadłości, co go za pewne skłoniło do umieszczenia właśnie w Okopach 

św. Trójcy akcji „Nieboskiej Komedii”. 



 Potem przeprawa promem przez Dniestr i marsz do Chocimia. Tam nad 

podziw ogromne, potężne mury dawnej twierdzy tureckiej, w których aktualnie 

znajdowały się jakieś magazyny wojskowe, pilnowane przez żołnierzy, którzy za 

„bakczysz” kilkudziesięciu lei nie tylko pozwolili wejść na teren zamczyska, ale 

nawet oprowadzili. Ten sposób załatwienia sprawy doradził nam jakiś żyd, który 

„objął w opiekę” wycieczkę i towarzyszył jej nieprzerwanie, oddając zresztą 

pożyteczne usługi jako tłumacz, przewodnik i „podręczny bank”. Wymieniał on 

mianowicie złotówki na rumuńskie leje, oczywiście po niższym niż oficjalny (20 lei 

za złotówkę) kursie. 

 Rumunia nam się nie podobała. Sam Chocim, czysto żydowskie miasto, 

brudne, zakurzone. Nie ciekawi, nędznie ubrani mieszkańcy. Przeważali Żydzi i 

cyganie. Z przyjemnością wracaliśmy do obozu. 

 W drodze na obóz nastąpił jednodniowy postój i zwiedzanie Krakowa, 

następnie Lwowa i Kołomyji. W czasie trwania obozu drużyna utrzymywała 

przyjazne stosunki z wojskami korpusu Ochrony Pogranicza. W drodze powrotnej 

do Poznania obozowicze zatrzymali się w Żółkwi, złożyli wieniec na grobowcu 

Patrona drużyny Stanisława Żółkiewskiego. Następny postój w Krakowie i wspólna 

fotografia uczestników na dachu „pałacu prasy – Wielkopole” KACA = 

Ilustrowanego Kuriera Codziennego 

 



 

 

W środku stoją oparci o laski: komendant Wiktor Koperski, oboźny Zbigniew 

Patrzykont, na lewo od wieży kościoła Mariackiego Ulryk Manthey, pierwszy z 

prawej siedzący Roman Łuczywek. 



Takie były zabawy w one latka! Mickiewicz, Pan Tadeusz. 

Wentę czyli zabawę ludową drużyna urządzała co roku w miesiącu maju, a 

nieraz drugi raz w drugiej połowie września na boisku szkolnym. Dwa cele 

przyświecały tej imprezie: propaganda harcerstwa i zarobienie pieniędzy na akcję 

obozową. Coroczne wenty były do siebie podobne. 

 Nadchodzącą wentą drużyna żyła wcześniej od miesiąca. Wpierw zastępy 

malowały i rozpisywały plakaty, zapowiadające wentę i zachwalające atrakcje 

urządzane przez harcerzy. Wyrabiało to zdolności artystyczno-rysunkowe wśród 

członków drużyny, obok „czystych” technik harcerskich. Potem zawieszało się 

plakaty, za zezwoleniem dyrektora gimnazjum w korytarzach, a nieraz nawet na 

zewnątrz. 

 Niedzielnego dnia, o godz. 14-tej zbierali się harcerze w paradnych, 

odprasowanych mundurkach, aby stanąć na wyznaczonych stanowiskach. 

 Wenta rozpoczynała się o godzinie 15-tej. Jeden zastęp „obsługiwał” wejście, 

które wynosiło 20 groszy (cena zeszytu, gazety codziennej, przejazdu tramwajem). 

Drugi zastęp oprowadzał po namiocie postawionym uprzednio na boisku, a 

urządzonym „obozowo” to znaczy zbudowano prycze, stojaki na menażki, tornistry, 

stół. Objaśniał też rozłożone i rozwieszone fotografie z ostatniego obozu. Rodzice 

zawsze okazywali zaciekawienie jak wygląda urządzony namiot i 

„przypasowywali” swego synka. Wyjątkowo rodzice przyjeżdżali do obozu 

odwiedzić syna, choćby dlatego, że podróż koleją była droga ( 1 kilometr 7 groszy, a 

więc z Poznania przez Częstochowę do Krakowa 435 km, do Lwowa następnych 482 

- to już  wynosiło ponad 64 złote, a jeszcze dalej np. w Huculszczyznę!) 

 Inny zastęp prowadził „pocztę japońską”. Przy wejściu znów za 20 groszy 

można było nabyć coś w rodzaju kotyliona z wyraźnym numerem, który przypinało 

się do klapy marynarki. Na boisku stały „skrzynki poczty japońskiej”, do których 

wkładano listy, liściki z umówieniem randki,  ciepłe słowa uznania i komplementów, 

a nieraz i złorzeczenia. Korespondencja zamiast adresu miała numer adresata. 

Członkowie zastępu pocztowego wyjmowali liściki, odszukiwali adresata z 

numerem w klapie marynarki i wręczyli przekaz. Zabawy, domysłów, 



przypuszczeń, obserwacji z ukrycia jak reaguje adresat i późniejszych owocnych 

spotkań bez liku. 

 Popularnością wśród młodych cieszyły się zabawy plebejskie jak grupowe 

przeciąganie liny, bieganie z jajkiem na płaskiej łyżeczce położonym, bieg z zapaloną 

świeczką albo z nogami we worku. 

 W rogu boiska nad ogniem był pokaz pieczenia naleśników. Mistrz Adam 

Kapłański jednym podrzutem patelni przewracał naleśniki, wzbudzając podziw i 

zazdrość niejednej pani domu. 

 Istniał też hazard - ruletka. Na dużej okrągłej tarczy zostały nabite gwoździe, 

a między wypisane numery. Sprzedawano (po 20 groszy) kartki z numerami. 

„Krupier” zakręcał rybą, mającą w pysku sprężynującą blaszkę. Wygrywał numer, 

który wskazał pyszczek ryby. 

 W innym miejscu wbijano długie, grube gwoździe dwoma uderzeniami i 

obuchem toporka w pniak drewna - a w nagrodę czekał pączek. 

 Jeśli zebrano większą ilość darowanych przedmiotów jako „fantów” 

urządzano stoisko niespodzianek. Przez kółko dosyć wysoko zawieszone 

przewleczono pęk sznurków. Do niektórych przywiązane były fanty. I znów za 20 

groszy można było próbować szczęścia. Z pęka pociągało się sznurek, a fant na półce 

stojący i przywiązany do sznurka unosił się w górę i otrzymywał go szczęściarz. Nie 

muszę dodawać, że niektóre sznurki były puste, nie miały do siebie przywiązanych 

fantów. 

 Urządzano też pokaz „ samarytanki”: bandażowanie ramienia w jodełkę, 

zakładanie łupków na złamaną kończynę, ucisk na zerwaną tętnicę itp. 

 Mamy harcerzy fundowały, piekły i przynosiły swego wyrobu ciastka, pączki 

i inne słodkie wypieki. Służyły jako nagrody albo te słodkie smakołyki sprzedawano 

w bufecie (oczywiście bez alkoholowym). 

 Pod wieczór krótko trwające ognisko, uczestnicy wenty rozchodzili się do 

domów na kolację, a harcerze liczyli pieniążki i składali na koszta przyszłego obozu. 

 Takie były zabawy w owe przedwojenne lata. 



Nowy rok szkolny 1928/29 przyniósł zmiany. Dopiero teraz rozkazem 

Komendanta Chorągwi nr 7/28 zostaje zwolniony komendant phm Henryk Goc, 

przydzielony do Rady Starszego Harcerstwa Oddziału Wielkopolskiego, dh Wiktor 

Koperski zwolniony z drużynowania, same zaś obie drużyny podlegają Komendzie 

hufca. W roku szkolnym 1928/29 drużynowym po raz pierwszy zostaje Władysław 

Serafinowski. 

 8. grudnia 1928 roku w budynku gimnazjum odbył się „podwieczorek” z 

loterią fantową, urządzony staraniem Koła Przyjaciół Harcerzy i Koła Matek, z 

którego dochód przeznaczono na wspieranie wyjazdów wakacyjnych. 

 Podobny urządzono powtórnie 5. maja 1929 roku „podwieczorek” w sali 

gimnastycznej i na boisku szkolnym. 

 Obóz letni w Istebnej k. Wisły trwał 34 dni z udziałem 35 harcerzy, tak 

zwanych harcerzodni 1505 i oceniony został przez Komendę Chorągwi w kategorii 

A. Komendę sprawował Władysław Serafinowski, członkami komendy byli: Jan 

Łęcki, Ulryk Manthey, Paweł Mikołajczak. Zastęp Lisów prowadził dh Marian 

Dobecki. 

 Niestety poza wspomnieniem wycieczki na Baranią Górę, na której zrobiono 

fotografię, nic więcej nie zostało w pamięci uczestników. W 1934 roku piszący te 

słowa wraz z wycieczką harcerzy z obozu w Węgierskiej Górce (1934 rok) na dużej 

polanie nad Olzą, na miejscu obozu 14-stki w 1929 roku odpoczywali i zjedli obiad w 

drodze na  Baranią Górę. Była to duża, piękne położona polana otoczona bardzo 

wysokim lasem. 

 

 

 

  Obóz w 

Istebnej 

 

 

 

 



 Jeden z zastępów 14-stki urządził obóz wędrowny na Wołyniu. Brak bliższych 

danych. 

Istebna - duża wieś, licząca 3500 mieszkańców w Beskidzie Śląskim u źródeł 

Olzy w województwie katolickim, w powiecie cieszyńskim. Leży na wysokości 590-

620 metrów nad poziomem morza. Bogata w źródła siarczane jako stacja klimatyczna 

Ongiś kopalnie rud żelaza dla sąsiednich hut w Ustroniu, Trzyńcu, Brennej. Własny 

styl budownictwa, stroju i obyczajów. W pobliżu słynny z wyrobu koronek i 

zdobnictwa domów leży Koniaków. 

Obóz w 1929 roku nad Olzą. 

 

 



Wycieczka zastępu Lisów z obozu w Istebnej nad rzekę Czadeczkę, dopływ 

Wagu /spływ do Morza Czarnego/. 

Z lewej strony w mundurku zastępowy Marian Dobecki, pierwszy z przodu 

/leżący/ Roman Łyczywek, przyszły drużynowy. 

 

 

 

W pamięci utrwalili się członkowie drużyny: Wiktor Gadziński, Alfred Górkiewicz, 

Franciszek Kaczorowski, Jerzy Knij, Ulryk Manthey, Paweł Mikołajczak, Jerzy 

Patrzykont, Celestyn Spławski, Zbigniew Śmidowicz, Jerzy Sztark. 

 W roku szkolnym 1928/29 Zarząd Koła Przyjaciół Harcerzy - według 

Okólnika Zarządu Okręgu ZHP - tworzyli: prezes p. dr inż. Edmund Nowakowski z 

Dyrekcji Kolei Państwowych, z-pcą prof. Anna Paczkowska, sekretarką p. Janina 

Gedyminowa, Skarbnikiem p. Władysław Dobrowolski. 

 



 

Na Baraniej Górze 

 

 

 

 

Wycieczka na Zimne (918 m). 

 

 

 

 

 Fotografia maturzystów 1928 rok: siedzą profesorowie: hm Jan Jasiński, 

wychowanie fizyczne i opiekun drużyny harcerskiej, Sylwester Pietrowicz, języki 

klasyczne, dyrektor gimnazjum Antoni Borzucki (ostatnie zdjęcie przed śmiercią), 

Stefan Schmidt, język polski i Aleksander Korpal,  rysunki. 

 W pierwszym rzędzie drugi od lewej z krzyżem harcerskim w klapie 

marynarki dh drużynowy Wiktor Koperski. 

 



 

 

 

W nowym roku szkolnym 1928/29 

dyrektorem gimnazjum zostaje prof. Andrzej 

Wantuch. Przyjazny harcerstwu, żona pracowała 

w Zarządzie KPH. W 1934 roku zostaje 

przeniesiony  do Chełmna karnie, gdyż na terenie 

gimnazjum zdekonspirowano NOG-ę, 

(Narodową Organizację Gimnazjalną), 

przynależną do Stronnictwa Narodowego. NOG-

ę rozpoznano na terenie gimnazjum Marii 

Magdaleny, ale powiązania prowadziły do 

Marcinka. 

 



Brat nasz ogień - św. Franciszek z Asyżu: „Pieśń o stworzeniu.” 

 OGNISKO rozpalało się na obozie 2, 3 razy w tygodniu. Nie codziennie. Życie 

obozowe na to nie pozwalało. Po uciążliwych ćwiczeniach terenowych (marsze, 

szkice terenoznawcze, sygnalizacja z odległych górskich wierzchołków), po powrocie 

z wycieczek jedno, dwu, trzy dniowych, w razie deszczu nie urządzano ognisk. 

 Ognisko rozpalał (bez papieru, najlepiej na korze brzozowej)  albo oboźny 

albo zastępowy zastępu służbowego. Rozkwitało małymi strużkami ogników, 

obejmujących uschłe igły sosny i świerków. Po chwili ogień się rozrastał. W miarę 

rozpalania służbowi dorzucali suszki do ognia. Wybuchał płomień, nieraz sięgał do 3 

metrów, a potem znów przygasał, aż nie dostał nowego pokarmu... Przy każdym 

wrzucaniu chrustu sypały się iskry, nieraz bardzo wysoko unoszone w górę, 

gorącem ognia i powietrza - jakby żywe ogniki świętojańskie, a gasnące dopiero 

gdzieś w górze. 

 Ogień i woda mają w sobie coś pociągającego. Dwa wielkie i niebezpieczne 

żywioły, urzekające człowieka. Ile to razy stoi nad brzegiem morza, wpatrzony w 

pieniące się fale, a każda inna, każda niepowtarzalna, każda inaczej piękna. 

 Podobnie ma się z ogniem. Wznoszą się nad paleniskiem jęzory ognia, migają 

jak w kalejdoskopie. Można patrzeć i napatrzeć się nie można. Co chwilę inny ogień. 

Raz niski, z którego bucha żar, innym razem wznosi swoje rozsypane języki wysoko, 

zawsze inne w kształcie, inne nawet w kolorze. To też nie dziw, że nie tylko dzieci z 

okolicy przychodziły zwabione ogniskiem. Zresztą gdziekolwiek znajdzie się paru, 

co rozpalą ognisko, zaraz przechodzący wakacyjni turyści i spacerowicze dochodzą, 

zatrzymują się i stoją zadumani, wpatrzeni w ogień, choćby innych przy ognisku 

atrakcji nie było. „Gdzie ciemność zapada, do naszych serc się zakrada jakaś 

tajemnicza moc” (Henryk Wierzchowski: „Valse brunr”) i tę tajemnicę ciemności 

rozświetla ogień. Mówią, że to atawizm pierwotnego człowieka, który ogień 

uznawał za podstawę i obronę swego bytu. 

 A na ognisku harcerskim jeszcze śpiewy, skecze, pokazy i występy. W czasach 

międzywojennych (1919-1939) śpiewali harcerze pieśni patriotyczne, harcerskie, 

plebejskie, nieraz szlagiery. 



 Urozmaicały ogniska skecze, nieraz przyśpiewki ad hoc ułożone a to na 

członków komendy a to na „konkurencyjny” zastęp. Małe te formy występów 

zawierały przymówki najczęściej obozowemu, nieraz wyśpiewano życzenia 

imieninowe, wtedy przypadające itp. 

 Pokazy były rozmaite: nieśmiertelne „chińskie cienie”, które na rozpiętym i 

podświetlonym prześcieradle, pokazują co umiejętnie ciągnąc, można wydobyć z 

„wnętrza” przez usta człowieka. Innym razem „żywy wózek” (zamiast kółka 

posuwał się na rękach), z którym obchodząc podwórka oferował swoje usługi 

wołając: noże, nożyczki do ostrzenia, których ostrość przydawała by się np. 

gospodarzowi obozu. Salon fryzjerski, w którym bez mydła przydało by się ogolić 

np. oboźnego. Ale nad wszystkim panuje atmosfera życzliwości, taktu, uśmiechu i 

kulturalnych przygadywań. 

 Zdarzają się występy solistów. Np Henryk Drygalski (później aktor, a 

zwłaszcza reżyser i .... w niezapomnianym duecie w wizji szyldwacha: Na pole 

bitwy szarej nocy spłynął mrok... 

 Po popisach uznanie wyrażano we formach: 

niby pogardliwe 3 razy: fe - fe - fe - i uznanie: fenomenalne 

skandowane literami: b-r-a-w-o i trzykrotne brawo, brawo, brawo 

po śpiewie: wyją- wyją- wyjątkowo piękne 

albo imitacja rakiety: rytmiczne, coraz szybsze oklaski, głośny świst, huk i wspólne, 

przeciągłe aaaaaaaaaaaaa. 

 W bardziej uroczystym ognisku drużynowy albo ktoś z komendy głosił  

gawędę. Tematem jej albo wydarzenia dnia albo interpretacja punktu prawa 

harcerskiego albo przemówienie patriotyczne. Z tym, że Ojczyzna była wspólna, 

Polska bez przymiotników zawężających pojęcie, ani sanacyjna ani narodowa ani 

ludowa, polska Ojczyzna wszystkich Polaków. Nigdy, choć Wielkopolska zawsze 

była endecka do harcerstwa nie wprowadzano idei politycznych czy partyjnych. 

 Najczęściej ognisko kończył śpiew: „Wszystko, co nasze, Polsce oddamy...”, a 

następnie nastrojowe: 

 „Idzie noc, słońce już 

 zeszło z gór, zeszło z pól, zeszło z mórz. 



 Spocznij już. 

 Bóg jest tuż.” 

 Coraz ciszej, powtórka bez słów, murmurando. 

 Następnie rozkaz: „do modlitwy” i Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. 

Komenda: „do sztandaru.” Wszyscy zwracają się w stronę masztu, a zastęp 

służbowy powoli opuszcza biało-czerwoną. Utrzymał się zwyczaj do wojny, 

wyciągniętej prawej ręki wzniesionej ku fladze a wraz ze spływającą ku dołowi 

fladze, obniżały się ramiona harcerzy. 

 Następna komenda: „do namiotów” rozsypuje harcerzy po obozie, aby po 

chwili gwizdek oboźnego nakazał: „cisza nocna.” 

 Do snu na ogół nie trzeba zachęcać. Całodzienny pobyt na powietrzu 

„rozkłada” młodych, do tego marsze i ćwiczenia terenowe, gry i zabawy, ściąganie 

chrustu z lasu wystarczająco utrudzą  harcerzy. 

 Nad obozem czuwa WYMODLONA Opatrzność Boska i ... zastęp 

wartowniczy. Nazajutrz rano o godzinie 6-tej ostatni wartownik po cichu zbudzi 

kolejny zastęp, przejmujący służbę w obozie. 



W roku szkolnym 1929/30 drużynowym nadal dh phm Władysław 

Serafinowski. W Sprawozdaniu Okręgu Poznańskiego ZHP w wykazie 

instruktorów przynależących do 14-tki są: hm Jan Jasiński,  opiekun drużyny, phm 

Wacław Janke, członek Koła Kleryków w Seminarium Duchownym, phm Henryk 

Goc, prezes Akademickiego Koła Harcerskiego. Zastęp Sępów: Marian Dobecki 

zastępowy, w zastępie: Adam Kapłański, (znakomity kucharz), Witold Jewasiński 

(trębacz nie d podrobienia), Jan Namysł (późniejszy prezes SKHy), Władysław 

Banaszkiewicz, Karol Słowiński. Jak co roku urządzano wentę, podwieczorki 

taneczne, zabawę taneczną. Szczególnie udana była wenta 5. maja 1930 roku wenta 

na boisku szkolnym i podwieczorek taneczny w sali gimnastycznej. Dochód jak 

zwykle przeznaczono na letnią akcję obozową. 

 8. grudnia 1929 r. urządziło w auli gimnazjum Towarzystwo Przyjaciół 

Gimnazjum „podwieczorek z wentą.” Dochód około 1000 zł przeznaczono na obóz 

letni drużyny harcerskiej. 

 2. marca 1930 r. zabawa w kasynie D.O.K. pod protektoratem p. kuratora 

Okręgu Szkolnego Namysła. Dochód  około 600 zł przeznaczono na cele naszej 

drużyny. 

 23. marca 1930 r. w godzinach popołudniowych drużyna harcerska wystawiła 

przedstawienie w auli, na którego program złożyła się: komedyja M. Twaina pt. 

„Redaktor rolniczej”, komiczny dialog i koncert orkiestry gimnazjalnej. 

 11. maja na boisku gimnazjum K.P.H. urządziło „podwieczorek” z loterią 

fantową i innymi imprezami. Osiągnięty dochód w wysokości 700 złotych 

przeznaczono na wyposażenie obozu letniego. 

 Myliłby się ten, kto by przypuszczał, że cała działalność harcerzy, to 

urządzanie imprez dochodowo-rozrywkowych. Oprócz tych przecież odbywały się 

zbiórki zastępów, ćwiczenia i doskonalenia się w technikach harcerskich, 

zdobywanie stopni i doskonalenie sprawności. Tak się działo podczas zbiórek w 

harcówce, ale jeszcze więcej podczas wycieczek zastępów oraz dwóch wycieczek 

całej drużyny. To była właściwa praca w drużynie. 

Obóz letni zorganizowano w miejscowości Szeszory nad strumykiem 

dopływem Piastynki, wpadającej do jeziora Szeszory. 



 Komendantem obozu na prośbę drużynowego Serafinowskiego został 

weteran drużyny, student Politechniki Lwowskiej ćwik Mieczysław Wnęk, oboźnym 

dh Ulryk Manthey, magazynierem Feliks Mikołajczak. 

 Dwaj uczestnicy obozu Jerzy Patrzykont i Hel (Hieronim) Bartoszewski 

dojechali do obozu rowerami. Trasa około 800 kilometrów wiodła z Poznania przez 

Golinę, Sochaczew, Warszawę, Zamość, Lwów, Sóbrę, Stanisławów, Kołomyję. Jazda 

trwała tydzień. Przyjechali do obozu w następnym dniu po przyjeździe drużyny. 

 



 W obozie trwającym 33 dni, brało udział 35 harcerzy, według rachuby 

Komendy Chorągwi 1089 harcerzodni. Obóz zaliczony został do kategorii A. W 

wyniku prac obozowych 3 harcerzy uzyskało stopień wywiadowcy, a aż 6 ćwika. 

Obóz umiejscowiono nad strumykiem, na skraju lasu, a w nim rosły w ogromnej 

ilości maliny, którymi uczestnicy raczyli się do syta. 

 

 

Obóz w Szeszorach, maszt z charakterystycznym bocianim gniazdem... 

 

 Uczestnicy wycieczki przez Czarnohorę. Od lewej: 1. NN (non notus); 2. NN; 

3. Kazimierz Nawratil; 4. Feliks Mikołajczak (magazynier); 5. Mieczysław Wnęk - 



komendant; 6. Ulryk Manthey - oboźny, 7. Włodarski; 8. Marian Nowicki; 9. Paweł 

Zaremba; 10. NN 

 Do większych imprez obozowych zaliczyć trzeba 7-dniową wycieczkę przez 

Czarnohorę. Trasa wiodła z Szeszor najpierw do Żabiego. Ta największa wieś w 

ówczesnej Polsce rozciągała się na obszarze 602 km2, liczyła 7000 mieszkańców, w 

tym 100 Polaków, 1000 Żydów i reszta to Huculi. Była też kąpiel w Czeremoszu! 

 

 

 

 

Dh oboźny Ulryk Manthey 

we wsi Żabie w rozmowie z Hucułem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obozu w Szeszorach wycieczka przez Czarnohorę na Howerlę. 

Od lewej: 1. NN (Non Notus); 2. NN; 3. Kazimierz Nawratil; 4. Mieczysław Wnęk - 

komendant; 5. Jerzy Patrzykont; 6. NN 

 



Po przejściu wsi Pabie wycieczka wspięła się na Howerlę (2058 m n.p.m.) 

najwyższy szczyt Karpat Wschodnich, wejście trudne, bardzo męczące, choć góra 

wygląda jak trawiasta kopuła. Góry opuszczone, dzikie, podobnie jak ludzie uciekają 

na widok harcerzy. 

 

 

 

Trianguł na samym szczycie 

Howerli. Pod nim Czternastacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podczas wycieczki były i takie przejścia. 

 

 



 Po drodze i na samej górze pełno śladów po I Wojnie Światowej i po legionach 

II Brygady Józefa Hallera (resztki okopów, łuski po nabojach, zrujnowane mosty nad 

głębokimi parowami no i drogi w górach ułożone z na wpół zgniłych okrąglaków). 

 Wycieczka zabłądziła w górach i cały dzień stracili harcerze na szukaniu drogi 

na Howerlę mając jako cały zapas jedzenia cukier i ...bryndzę. Skutkiem pobłądzenia 

był nocleg pod gołym niebem na ziemi, co zaliczyć trzeba jako błąd w sztuce 

biwakowania harcerskiego. 

 

 

 

Nocleg na ziemi   

„sub Inove” 

pod niebem 

 

 

 

  

Tak wspomina Jerzy Patrzykont, uczestnik wycieczki: „Ze szczytu Howerli 

spędził nas ulewny deszcz, który w pewnym momencie zamienił się w dość duży 

grad. Na szczycie mieliśmy ze sobą plecaki, które zarzucone na głowę, ochroniły nas 

przed bolesnymi uderzeniami kulek gradowych. Nawiasem mówiąc, sam mocno 

gardłowałem, żeby zostawić plecaki w schronisku na Zaroślaku. Na szczęście 

komendant Mietek Wnęk zadecydował, że na szczyt Howerli wejdziemy w pełnej 

gali, to znaczy z plecakami. Warstwa opadłego gradu była tak duża, że na bardziej 

stromych odcinkach, zjeżdżaliśmy w dół na siedzeniach, jak po śniegu. Powrót do 

obozu prowadził po trasie: Worochta, Tatarów (tam 14-tka obozować będzie w 1938 

roku), Jaremcze, Delatyn. Uczestnicy nie tylko poznali Karpaty Wschodnie i widzieli 

Pop Iwan, ale zapoznali się z sercem huculszczyzny wsią Żabie i poznali swoisty lud 

Hucułów, odzianych w swoich koszulach długich, lnianych, wyłożonych na spodnie 

oraz z pięknie haftowanymi bluzkami kobiet huculskich. 



 Reszta obozowiczów, nie biorąca udziału w wycieczce doskonaliła sprawność 

technik harcerskich. 

 Większymi miasteczkami w okolicy obozu były Kosów i Kołomyja. Po 

urządzeniu obozu w tych miasteczkach zostało zapowiedziane „otwarcie obozu”, na 

które zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy do „egzotycznych poznaniaków.” 

Przybyła też grupa letników z Kosowa, z zakładu dra Tarnowskiego, leczącego 

otyłych głodem. Wśród nich prof. Opolski ze Lwowa, pochodzący z Żółkwi. Tak mu 

przypadła do serca postawa drużyny, że zaprosił harcerzy w drodze powrotnej po 

obozie do Żółkwi. Ponoć na przyjęcie harcerzy-gości wszystko i to doskonale było 

przygotowane. Niestety z braku funduszy (przejazd do Żółkwi zbaczał z 

wyznaczonej trasy) drużyna prostą drogą wróciła do Poznania. 

 Podczas obozu odwiedził drużynę Ferdynand Ossendowski, gawędząc o 

swoich wyprawach podróżniczych do Azji, opisywanych w jego książkach. 

 W drodze powrotnej harcerze zatrzymali się we Lwowie, zwiedzając Stare 

Miasto i katedry (katolicką, ormiańską i grecko-katolicką św. Jura - ostoję ruchu 

ukraińskiego) panoramę racławicką i Wysoki Zamek. 

 W tym czasie, na szczęście na krótki czas, się przemundurowała, 

wprowadzając berety, ale wnet wróciła do rogatywek. 

 

 

 

„Elita” Czternastki wali na Howerlę. zdj str 79 

 

 

 

 

 Po obozie na kurs instruktorski Komendy Chorągwi do Międzychodu 

wyjechało 4 harcerzy. Na podstawie prób na kursie, druhowie Mieczysław Wnęk i 

Ulryk Manthey uzyskali stopień podharcmistrza. 

 

 



 

 

Obóz instruktorski w Międzychodzie 

Z + Czternastacy: Wacław Walachowski 

(pierwszy z lewej), Mieczysław Wnęk (w 

środku), 

Jerzy Włodarski (drugi od prawej). 

 

 

 Koło Przyjaciół Harcerzy prowadziło bardzo ożywioną działalność. 

Prezesem został mec. Kwiczała, sekretarką p. Olga Romańska. Koło liczyło 92 

członków, zebrań zarządu 2, przychody nadzwyczaj duże: 54376,94 zł. 

 

  



O Pieśni nasza! = Narodu pieśni, narodu śpiew (Wyspiański: Skałka) 

 

 Ożywieniem życia harcerskiego w drodze do rannego mycia, w drodze na 

ćwiczenia terenoznawstwa, sygnalizacji towarzyszyła  pieśń. Urozmaiceniem i to nie 

bagatelnym  był śpiew i to z najróżniejszej pochodzący proweniencji. Najpierw 

patriotyczne. W 14-tce nie eksponowano orientacji politycznej. Na pewno komenda 

w większości studenci prawa ekonomii mieli swoje ukształtowane poglądy 

polityczne. Nie przenosili jednak tego na życie harcerskiej drużyny. Przypadkowo 

można było spotkać na mieście członka komendy z mieczykiem Młodzieży 

Wszechpolskiej wpiętym w klapie marynarki. Wielkopolska zawsze stanowiła ostoję 

Narodowej Demokracji, a później Stronnictwa Narodowego. 

Jednak nie znajdowało to żadnego odbicia w życiu drużyny. 

 Na pierwszym miejscu śpiewów można postawić pieśni patriotyczne. 

Opiewały Polskę, służyły Polsce. Polsce jako Ojczyzny wszystkich Polaków, Polsce 

bez żadnego przymiotnika: endeckiej, sanacyjnej, ludowej, socjalistycznej. Każdy 

bowiem przymiotnik zawęża krąg ojczyźniany. 

 Po pieśni patriotyczne sięgano od powstańczych 1863 roku jak na przykład 

wezwanie dalej  bracia do szabel: Dalej bracia do bułata. 

A potem ogromny katalog pieśni legionowych i polegionowych. Samych tytułów 

śpiewów  przy ognisku można by zebrać parę stron. 

 Patriotyczne: 

A kto chce rozkoszy użyć 

Bracia, do bitwy nadszedł czas 

Bywaj dziewczę zdrowe 

Chociaż każdy z nas jest młody 

Dalej, bracia, do bułata 

Ej, dziewczyno, ej niebogo 

Hej, hej, ułani 

Hej, tam z góry jadą Mazury 

Hej, strzelcy wraz 

Idzie żołnierz borem, lasem 



Jak długo w sercach naszych 

Jak to na wojence ładnie 

Karabin maszynowy 

Madelon 

Marsz, marsz Polonia 

Maszerują strzelcy, maszerują 

Nie noszą lampasów i szary ich strój 

O mój rozmarynie rozwijaj się 

Ospały i gnuśny, zgrzybiały ten świat 

Oto dzień dziś krwi i chwały 

Przybyli ułani pod okienko 

Przy świetle, które nieprzyjaciel rzucił 

Raduje się serce, raduje się dusza 

Świat cały śpi spokojnie 

Tysiąc walecznych opuszcza Warszawę 

Wesoła marynarska wiara 

Witaj majowa jutrzenko 

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani 

Wolności słońce pieści lazur 

Ułani, ułani malowane dzieci 

Zmarł biedaczysko w szpitalu polowym 

 

 Ludowe 

Choć burza huczy wkoło nas 

Córuś czego ci trzeba? 

Czemu ty dziewczyno 

Czerwone jabłuszko 

Czerwony pas 

Czy to w dzień - flisacy 

Góralu, czy ci nie żal 

Haniś, moja Haniś 



Hej, góral ci ja, góraliczek 

Hej, idę w las 

Hej, tam pod lasem 

Idzie Marek, idzie, z bijakiem 

Łączko, łączko, łączko zielona 

Na ganku stała Mania 

Na Wawel, na Wawel 

Od Poznania ciągną chmury 

Od Poznania jedzie fura 

Płynie Wisła, płynie 

Poszedł Marek na jarmarek 

Szła dzieweczka do laseczka 

Umarł Maciek, umarł 

Umfa, umfa - Na zielonej Ukrainie 

Upływa szybko życie 

W garnku dziura, miły Romku 

Wisło moja, Wisło stara 

 

 Plebejskie 

Dzisiaj bal u weteranów 

Kochał pies kanarka 

Na Pelcowiźnie, za rogatkami 

W Saskim Ogrodzie, koło fontanny 

Wlazł pies do kuchni i porwał mięsa kęs 

Zdechł kanarek, zdechł 

 

 Harcerskie 

Gdy szedłem raz od Warty 

Gdzie strumyk płynie z wolna 

Hej, wilki na łowy już czas 

Idzie noc 



Jak dobrze nam 

Już z ogniska, iskra pryska 

Kawał chleba do plecaka 

Ledwie skowronki, srebrzyste dzwonki (melodia hymnu bułgarskiego) 

Myśmy przyszłością narodu 

Na wycieczkę, gdy wędruje 

Płonie ognisko i szumią knieje 

Wszystko, co nasze, Polsce oddamy 

 

 Kanony 

Panie Janie, rano wstań 

Płonie ognisko - czuj, czuwaj 

 

 Modne szlagiery 

np.: Mała kobietko, czy wiesz 

Tango Milonga 

(nie wiadomo jaka była reakcja rodziców, ale zastrzeżeń nie zanotowano). 



Dzienne rozkazy Polak dawał z Kapitolu - Cyprian Godebski: 

„Wiersz do legionów polskich”. 

 

Rozkazy drużynowego, a na obozie komendanta. 

 Uroczystym i oficjalnym aktem podczas zbiórki drużyny na obozie było 

odczytanie tak zwanego „rozkazu”. W ciągu roku raz na miesiąc, na obozie co dwa, 

trzy dni w miarę potrzeby. 

 Na obozie oboźny zarządzał zbiórkę w galowych mundurach. Nieraz nie 

zapowiadana przy obiedzie zbiórka, przeprowadzona została jako „dzienny alarm”. 

Trębacz sygnałówką zadął hasło „alarm”. Zbiegali się zewsząd uczestnicy, a każdy 

zastęp odziany w mundurki starał się jak najwcześniej zameldować swą gotowość. 

 Zbiórka odbywała się w centrum obozu, wokół masztu. Wpierw następował 

raport zastępowych składany komendantowi, następnie komendę obejmował 

sekretarz drużyny: „Na moją komendę: baczność!” i odczytywał pełny tytuł: 

Związek Harcerstwa Polskiego, Oddział Wielkopolski, Chorągiew Poznańska, 

Błękitna 14-ta Drużyna Harcerzy, miejsce postoju... dnia... rozkaz nr.... i „spocznij”. 

 Rozkaz tak w ciągu roku szkolnego jak i na obozie składał się z następujących 

punktów: 

1. pochwały i wyróżnienia (np. zastępu za akcję „wenta”) 

2. przyznanie zdobytych stopni harcerskich i sprawności 

3. zapowiedzi pracy harcerskiej (np. „wenty” i zadania poszczególnych 

zastępów, na      obozie wyznaczenie wycieczek, festynu itp.) 

4. punktacja oceniająca: 

a) obowiązkowość 

b) punktualność 

c) zachowanie ciszy poobiedniej i nocnej 

d) współżycie w zastępie 

e) zbieranie chrustu na ognisko 

f) prace pożyteczne dla obozu 

g) g) konkursy i rywalizacja wśród zastępów (sygnalizacja, popisy przy 

ognisku, znajomość terenoznawstwa itp.)  



Wyniki uzyskane w rywalizacji kwalifikowały kolejność zastępów od 

najlepszego do ostatniego.  

Po części oficjalnej - gdy taka zaistniała okoliczność - kara kubka (opisana po 

roku 1923). 

Na zakończenie komendant albo oboźny omawiał sprawy bieżące, 

wydarzenia, porządkowe itp. 

 Rok pracy harcerskiej 1930/31 zastaje drużynę ożywioną udanym obozem.  

Drużynowym jest nadal dh phm Władysław Serafinowski, przybocznym dh phm 

Ulryk Manthey, skarbnikiem dh Lesław Wierczyński, sekretarzem dh Paweł 

Zaremba. 

 Rozkazy Chorągwi zawierają: zaliczenie drużyny do kategorii A, włączenie 

drużyny do II hufca, mianowanie harcmistrzem dha Henryka Goca, wykaz 

instruktorów Czternastki i ich przydziały: hm Jan Jasiński, referentem zlotów; hm 

Wacław Janke, ks. kapelan Hufca Wągrowieckiego; hm Henryk Goc do dyspozycji 

Komendy Chorągwi; dh phm Ulryk Manthey, referentem obrony przeciwlotniczej i 

przeciw gazowej Komendy, phm Władysław Serafinowski, drużynowy Czternastki. 

 Roczna prasa, jak zazwyczaj, rozłożona była na drużynę i na zastępy. 

Przeprowadzono 14 zbiórek drużyny. Stałymi punktami programu były: raport, 

odczytanie rozkazu, gawęda, śpiewy, gry towarzyskie, zawody w technice 

harcerskiej. 

Między zastępami trwała rywalizacja, oceniana przez przybocznych i 

drużynowych punktami. Stałe konkursy to: konkurs punktualności i 

obowiązkowości. Jednorazowe: konkurs w sygnalizacji tak Morsem jak i trudniejszy 

semaforem, strzelecki z otrzymanego w nagrodę od Chorągwi floweru, samarytański 

i łyżwiarski. Konkursy i punktacja wyrabiały zdrowe współzawodnictwo między 

zastępami. 

 Stan drużyny wynosił 72 harcerzy, podzielonych na 9 zastępów. 

Słonie - z-powy Bilski, Żbiki - z-powy Zbigniew Patrzykont, Jelenie - z-powy 

Zbigniew Śmidowicz, Wilki - z-powy Maniewski, Niedźwiedzie - z-powy Roman 

Łyczywek, Rysie - z-powy Włodarski, Tygrysy - z-powy Witosławski, potem Witold 

Wójcik, Bobry - z-powy Marian Nowicki. 



W ciągu roku rozwiązano zastęp „Słoni”, a utworzono jeden z młodych 

harcerzy zastęp Tygrysów. Zbiórek zastępów w ciągu roku naliczono 212. 

 Co by to było za harcerzowanie bez wycieczek? Drużyna urządziła 4 

wycieczki, na jednej z nich odbyło się uroczyste przyrzeczenie. Zastępy urządziły 16 

wycieczek. 

 Z awansów harcerskich wymienić należy uzyskanie stopnia wywiadowcy 

przez 6 harcerzy, młodzika przez 13. Sprawności zdobyto 49. 

Jak co roku urządzono na boisku szkolnym jesienna wentę. Kronika Dyrekcji Szkoły 

zanotowała dokładnie: 11. stycznia odbył się w harcówce opłatek. 2 lutego w sali 

Domu Rzemieślniczego urządzono bal harcerski, z którego dochód przeznaczono na 

urządzenie obozu. 

26. kwietnia 1931 roku przystąpili nasi harcerze wspólnie do Komunii św. z 

okazji uroczystości św. patrona harcerstwa św. Jerzego, a po nabożeństwie mieli 

wspólne śniadanie w sali rysunkowej, urządzone przez Koło Przyjaciół Harcerzy. 

 Były też jeszcze dwie wenty wiosenne. 

 Kołu Przyjaciół Harcerzy przewodniczyła p. Maria Mączyńska, w-prezesem p. 

dr Stefan Czarniecki, sekretarzem ks. prefekt dr Stefan Abt, skarbnikiem p. 

Jakubowska. W skład komisji rewizyjnej wchodzili: p. major Tereszwili, p. Woińska. 

Członków KPH Liczył 45. Zebrań zarządu 16. 

 Koło niesie moralną i materialną pomoc harcerzom 14-stki. Zarząd Koła 

zbierał się często, interesuje się życiem drużyny, wysłuchuje sprawozdań 

drużynowego, udziela rad i wskazówek, zastanawia się nad sposobem rozwoju 

drużyny, stara się o wytworzenie przychylnej atmosfery wokół ruchu harcerskiego. 

Efektem tych prac, starań i zabiegów był następujący bilans roczny na dzień 31. 

grudnia 1930 roku: 

 

Przychody:      Rozchody:    

saldo z 1929 r.  593,47 zł   zapomogi na obóz 10ż41,69 zł 

składki   231,35    zapomogi dla drużyny       

97,85 

datki     42, --    koszty administracyjne        4,66 



imprezy          1298,78       ____________ 

procenty    15,15         1036,55 zł 

  ________________ 

           2180,75 zł 

Ponadto Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu udzieliło drużynie harcerskiej subwencji w znacznej wysokości: 5.800 

złotych. 

 Lato 1931 roku obfitowało w wyprawy harcerskie członków drużyny na Zlot 

Skautów Słowiańskich w Pradze, obóz wędrowny ze Zlotu do Muszyny i obóz stały 

w Muszynie. 

 

 Na Zlot Skautów Słowiańskich w Pradze udał się zastęp Czternastki złożony z 

6 harcerzy pod komendą dha phm Ulryka Mantheya. Uzyskawszy od Dyrektora 

gimnazjum zwolnienie z końcowego tygodnia nauki szkolnej, 20. czerwca wyruszył 

z Poznania do Katowic zastęp z reprezentacją Chorągwi Wielkopolskiej na 4-dniowy 

obóz przygotowawczy. Poczem cała wyprawa polska wyruszyła do Pragi przez 

Morawską Ostrawę. 

 

Zlot w Pradze trwał 7 dni. Po zakończeniu Zlotu zwiedzano jeszcze wystawę 

Wychowania Fizycznego w Pardubicach, gdzie zastęp Czternastaków pożegnał 

wyprawę polską udającą się pociągiem do kraju, a sam na własna rękę rozpoczął 

obóz wędrowny po Czechosłowacji. 

 Z Pardubic nastąpił odjazd kolejką do Blanska na Morawach, skąd po 

zwiedzaniu tamtejszych słynnych grot, piechotą skierowano się do Brna 

Morawskiego. Z Brna kolejką przez Bratysławę do Trenczyna nad Wagiem, a 

stamtąd pieszo w górę Wagu, przez Żilinę na Orawę, co pozwoliło dobrze poznać tę 

część Słowacji. Granicę Polski przekroczono w Orawie Polskiej. Potem droga wiodła 

do Zakopanego. Stąd podczas 6-dniowego pobytu urządzono wycieczki w góry. Z 

Zakopanego trasa wiodła do Nowego Targu, gdzie 16 Poznańska Drużyna przez 2 

dni udzielała  gościny. Następnie  przez Pieniny, Czorsztyn, Szczawnicę udali się do 



Muszyny, aby złączyć się ze stałym obozem 14-stki. Obóz wędrowny trwał 24 dni, a 

przebyto w tym czasie 635 kilometrów. 

Obóz stały w Muszynie rozpoczął się 3. lipca 1931 r.  Zakończył się 5. sierpnia. 

Komendantem był hm Jan Jasiński, oboźnym dh Zbigniew Patrzykont, gospodarzem 

dh Karol Dobrogowski. W statystycznym zestawieniu było 34 dni, 56 harcerzy, 1904 

harcerzodni. Obóz zaliczony został do kategorii A Chorągwi Poznańskiej. Był to 

obóz o największej ilości harcerzodni w Chorągwi. 

 Obóz ten zaliczyć można do najbardziej udanych, tak pod względem nastroju 

harcerskiego, jak i korzyści wychowawczych i zdrowotnych. Program pracy 

przewidywał kształcenie się w technice harcerskiej, przygotowanie do zdobycia 

stopni i sprawności, pogłębianie ideologii harcerskiej oraz poznanie tamtej części 

Kraju. Dzięki temu 8 uczestników uzyskało stopień młodzika, 7 wywiadowcy, a 9 

złożyło przyrzeczenie.  

 Uwzględniając cele krajoznawcze urządzano krótkie wycieczki, a jedna 4-

dniowa zapoznała harcerzy z trasą przez Pieniny: Piwniczna, dol. Czerczy, Obidza, 

Rogacz, wąwóz Homola, Szczawnica, Krościenko, Czorsztyn, Trzy Korony, łodziami 

przez przełom Dunajca, Dzwonkówka, Prehyra, Rytro. 

 

 

 

Rozwijanie obozu 

 

 

 

 

 

 

Muszyna - wieś - uzdrowisko w województwie krakowskim, powiat Nowy 

Sącz. Leży u ujścia Szczawnika i Muszynki do Popradu. Wysokość nad poziomem 

morza: 450 metrów. Mieszkańców stałych 4000. Odległość od Krynicy 11 kilometrów. 



Ma także źródła mineralne i borowinę. Z zabytków trzeba wymienić na górze Baszta 

ruiny zamku z roku 1301. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa pryczy i łóżek dla 

komendy 

 

 

 

 

Widok obozu 

Uroczyste wciągnięcie flagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia przy ognisku, choć 

za dnia i bez ognia  

 

 

 

 

 

Wiejska gospodyni przy kuchni 

przy konwiach z mlekiem 

 

 

 

 

 

 



Czynności prozaiczne, ale konieczne. 

 

 

 

Przygotowanie obiadu, 

obieranie ziemniaków 

Piąty z prawej komendant 

 

 

 

 

 

Nad Popradem 

Pierwszy z lewej komendant 

 Jan Jasiński 

Pochyleni na pierwszym planie 

Adam Kapłański, Marian Dobecki 

 

 

 

 

 

Po obozie mycie garnków i konwi. 

Pierwszy z lewej Kapłański, 

drugi Patrzykont, czwarty Dobecki. 

 

 

 

 

Zaprzyjaźnieni - trzeci z prawej 

komendant wędrownego Manthey 



 

 

Komenda i instruktorzy w 

Muszynie 

I rząd od lewej: Nowicki, 

Patrzykont, 

Manthey, Jasiński; stoją: I z lewej 

Dobecki, I z prawej Dobrogowski 

 

 

 

 

Wycieczka na szczycie 

Trzy Korony 

 

 

 

 

 

 

Na pagórku z letnikami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wędrują: I z lewej Nowicki, 

II Patrzykont 



 W każdą niedzielę i święto drużyna w zwartym szyku ze sztandarem brała 

udział we Mszy św. w kościele w Muszynie, oddalonym od obozu około 2 

kilometrów. 

 Do ważniejszych wydarzeń zaliczyć trzeba tradycyjny „festyn harcerski” 

zwany na innych obozach „dniem harcerza.” Obejmował on zwiedzanie obozu, 

różne zabawy zręcznościowe (np. wbijanie długiego gwoździa dwoma uderzeniami 

obuchem toporka), pokazy techniki harcerskiej (zwłaszcza co widzów interesowało, 

bandażowanie i samarytanka). Festyn był wielką propagandą idei obozowania i 

harcerstwa. 

 Drużyna zyskała tak dużą sympatię mieszkańców i letników, że śmiało można 

powiedzieć, że „cała Muszyna” żegnała odjeżdżających harcerzy, obrzucając ich i 

wagony kwiatami. 

 W drodze powrotnej do Poznania, zatrzymano się w Krakowie, aby zwiedzić 

miasto: kościół Mariacki, Sukiennice, Wawel. 

 

 

Zastęp „Wilków”: siedzą od lewej: Zenon Andrzejewski, z-powy Marian 

Dobecki, Bolesław Zborowski; stoją od lewej: Lech Kaleński, Adam Tomaszewski, 

Stanisław Knast, Wichrowski, Zygmunt Jesionowski. 

 Mimo potwornych tarapatów wojennych zachowała się fotografia z 

następującym napisem na tylnej stronie: 



 XIV-ta Poznańska Drużyna Harcerska 

 im. St. Żółkiewskiego w Poznaniu 

 24.IV.1932 r. L. Wierczyński 

 

Oto powrót z kościoła św. Marcina ze Mszy św. dla harcerzy miasta Poznania 

w uroczystość św. Jerzego, 24. kwietnia 1932 roku. Z prawej drużynowy phm Ulryk 

Manthey; w pierwszym szeregu od lewej Lesław Wierczyński (niebawem 

drużynowy) Roman Łyczywek (wnet przyboczny) Non Notus, Marian Nowicki 

(przyboczny). 

Fotografia zrobiona od Uniwersytetu z ul. Wjazdowej z perspektywą ul. św. 

Marcina. Drużyna maszeruje przed zamkiem cesarza (dziś Pałac Kultury), widać 

masywne ogrodzenie, po wojnie rozebrane i przeniesione na cmentarz wojskowy na 

Cytadeli. Z tyłu narożnikowy budynek, rozbity i spalony w czasie oblężenia 

Poznania ( luty 1945 rok). Na jego gruzach zbudowano gmach Komitetu 

Wojewódzkiego PZPR. 

 



Rok pracy harcerskiej 1931/32 rozpoczęto z początkiem roku szkolnego. 

Drużynę prowadzi, jak w ubiegłym roku, dh phm Władysław Serafinowski, 

przybocznym został dh phm Ulryk Manthey. 

 Do Czternastki Komenda Chorągwi i Sprawozdanie Okręgu poznańskiego 

zalicza i mianuje: hm Henryk Goc (aktualnie we wojsku), ks. phm Wacław Janke, 

zastępca hufcowego we Wągrowcu i członek komisji na Harcerza Orlego przy hufcu; 

dh hm Jan Jasiński, hufcowym II hufca (gimnazjalnego), wizytatorem obozów letnich 

i zastępcą komendanta Zlotu Chorągwi Poznańskiej; dh Ulryk Manthey mianowany 

podharcmistrzem i przybocznym XIV; dh phm Władysław Serafinowski, 

drużynowym XIV i przybocznym II hufca; równocześnie Komenda Chorągwi 

potwierdza wniesienie wszystkich opłat i składek. 

 Na początku roku szkolnego było 7 zastępów, ale już w październiku 

zawiązał się ósmy, a w listopadzie dziewiąty. „Orlęta”, pismo młodzieży 

gimnazjalnej, podaje liczbę członków drużyny na 100. 

 Zastępowymi byli: Zbigniew Patrzykont, Marian Nowicki, Lesław 

Wierczyński, Turowski, Witold Wójcik, Marian Dobecki, Roman Łyczywek, Józef 

Śmigaj, Adam Dźwikowski. Sekretarzem dh Paweł Zaremba, gospodarzem drużyny 

i harcówki dh Michalak. Zimą zawiązano nowy zastęp Żbików, prowadzony przez 

Janusza Łabendzińskiego, natomiast najstarszy, dotychczasowy zastęp Żbików 

zastępowego Zbigniewa Patrzykonta został rozwiązany, gdyż z niego wyszła 

większość obecnych zastępowych. 

 W marcu 1932 roku drużynowym zostaje dh phm Ulryk Manthey, gdyż 

dotychczasowy długoletni drużynowy Władysław Serafinowski przyjął 

odpowiedzialną pracę w „Stomilu”, Ale nadal współpracują z drużyną, mimo pracy 

zawodowej i stanowiska zastępcy hufcowego II Poznańskiego Hufca Gimnazjalnego. 

 Praca harcerska skupia się wewnątrz zastępów jako przygotowanie na stopnie 

i sprawności. Okres wiosenny przyniósł ożywienie. Zastępy urządzały wycieczki, 

stopień wywiadowcy uzyskało 10 harcerzy, na I stopień = ćwika dopuszczono 13. 

Przez rok uzyskano nowych 68 sprawności. Zbiórek drużyny odbyto 15, zastępów 

220. Wycieczek zastępów (całodniowych) urządzono 13; wycieczek indywidualnych, 



przewidzianych programem na ćwika 7, wycieczek z kandydatem na II stopień = 

wywiadowcy i jedna wycieczka zastępowych. 

 W ścisłej współpracy z KPH zostały zorganizowane imprezy, z których 

dochód przeznaczono na obóz, a były to: zabawa jesienna, 25 i 26 listopada Dzień 

Harcerza, 17. lutego zabawa taneczna, wenta wiosenna i 5. czerwca zabawa latowa. 

 W maju - czerwca drużyna liczyła 85 członków, zorganizowanych w 10 

zastępach. Drużynę od marca prowadzi dh phm Ulryk Manthey z przybocznymi 

dhami Zbigniewem Patrzykontem i Marianem Nowickim. Drużyna została 

podzielona na 2 plutony. Pierwszy prowadził dh drużynowy, drugim opiekuje się b. 

drużynowy phm Władysław Serafinowski. Skarbnikiem drużyny mianowany został 

Lesław Wierczyński, sekretarzem Paweł Zaremba, gospodarzem harcówki dh 

Michalak, magazynierem dh Jakubski. 

 W czerwcu 1932 roku tak się przedstawiał stan zastępów: 

Jelenie - z-powy Marian Nowicki i przyboczny 

Sępy - z-powy Marian Dobecki 

Wilki - z-powy Turowski 

Bobry - z-powy Lesław Wierczyński i skarbnik drużyny 

Niedźwiedzie - z-powy Roman Łyczywek 

Czajki - z-powy Adam Dźwikowski 

Lisy - z-powy Józef Śmigaj 

Żbiki - z-powy Janusz Łabendzki. 

 W Sprawozdaniu Dyrekcji Gimnazjum znajduje się ocena wyników w  nauce 

harcerzy, uznana jako „dobra”. Na półroczu szkoła rozdawała świadectwa i 60 % 

harcerzy nie miało stopni ujemnych, ale 20 % miało jeden stopień niedostateczny, 10 

% dwa niedostateczne, a 10 % więcej niż dwa niedostateczne. Takie były wtedy w 

Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oceny wynikające z 

niesłychanie dużych wymogów szkoły. W gimnazjum równolegle istniały dwa typy: 

klasyczny dawny (znacznie trudniejszy: 8 lat łacina, 7 lat francuski, 5 lat greka) i typ 

humanistyczny. Klasy humanistyczne były liczniejsze (około 35 uczniów, klasyczne 

mniej liczebne (około 25 uczniów). Dyrektor dobierał profesorów wybitnych np. 

historyk Widajewicz z gimnazjum przeszedł na Uniwersytet Jagielloński, Kazimierz 



Winiewicz prowadził lektorat greki na Uniwersytecie Poznańskim, Bogumił 

Krygowski, asystent przy katedrze geografii UP, następnie profesor uniwersytetu; 

Alfons Zajączkowski, fizyk, prof. Wyższej Szkoły Rolniczej i Politechniki 

Poznańskiej; Lesław Eustachiewicz, polonista, prof. Uniwersytetu Poznańskiego, 

później Warszawskiego; Julian Rzóska, biolog, profesor hydrobiologii w Sudanie; Ks. 

Antoni Banaszak, rektor Seminarium Duchownego w Gnieźnie, a następnie w 

Paryżu; Jan Stahr, tłumacz Ojców Kościoła z greki; Władysław Skarbiński, prof.. 

historii, następnie ministerialny wizytator; Mieczysław Zerbe, języki zachodnie, 

tłumacz na procesie Greisera w Poznaniu; Kazimierz Winiewicz, Stanisław 

Chmielewski (matematyk) należeli do Komisji Kuratoryjnej na maturach 

niemieckiego gimnazjum Schillera w Poznaniu (aresztowani na skutek zemsty 

uczniów - Niemców, zastrzeleni na Forcie VII przez 2 pijanych strażników w 

kazamatach, w których przetrzymywano inteligencję poznańską). 

 Jeden z kolegów humanistów (gimnazjum kończył przez 10 lat) naliczył 124 

kolegów klasowych; piszący te słowa rozpoczynał naukę w klasie z 24 kolegami, z 

których do matury bez repetowania klasy doszło 6 (maturę zdało 22 uczniów). 

Wymagania ogromne, poziom nauki bardzo wysoki, uznawany przez uniwersytet i 

politechnikę. Profesorowie sprawiedliwi. Kto repetował z naszej klasy: synowie 

kompozytora Roty (Adam i Kazimierz), syn nadinspektora policji (generał, 

komendant wojewódzki), syn profesora tegoż gimnazjum, itp. To też uniwersytety 

przyjmowały maturzystów Marcinka z życzliwością i uznaniem. 

 Wielką pomocą w organizacji i pracy programowej drużyny była  stała 

współpraca z drużynowym i radą drużyny dha hm Jana Jasińskiego, opiekuna 

harcerstwa z ramienia gimnazjum. 

 W dniu 21. lutego 1932 roku odbył się w Poznaniu XII Walny Zjazd Oddziału 

Wielkopolskiego ZHP, na którym ustąpił dotychczasowy przewodniczący gen. Józef 

Haller (Błękitna Armia we Francji, Błękitna na tę pamiątkę XIV-tka). Nowym 

przewodniczącym został dr Roman hr Bniński, wojewoda poznański - tak podają 

„Orlęta”. 

 Od wiosny 1932 roku drużyna przygotowuje się do Zlotu Chorągwi 

Poznańskiej z okazji XX-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego. Celem skontrolowania 



jak również jako zakończenie pracy przedzlotowej w dniu 8. maja zorganizowano 

wycieczkę do Gądek. Na Zlot XX-lecia drużyna wystawiła 5 zastępów, razem 40 

harcerzy. Zlot miał miejsce na przedmieściu Poznania: w Dębinie. Drużyna zlotowa 

stanęła do biegu harcerskiego i zajęła 6 miejsce. Ale poprawiła swoją lokatę w 

pokazie gazowo - samarytańsko - kolarski, wystawiając 4 nosze rowerowe i w 

pokazie pionierskim, budując kładkę typu wojskowego. W rezultacie drużyna tytuł 

„Dobrej Drużyny Chorągwi Poznańskiej” , stając tym samym w szeregu pierwszy 

drużyn Chorągwi. 

 Zastęp Włóczęgów został utworzony dla przyciągnięcia i zorganizowania 

starszych chłopców. W tym zastępie obowiązywał nie co inny program, więcej 

krajoznawstwa, terenoznawstwa oraz techniki marszowej... 

 Po Zlocie 22. maja i 12. czerwca urządzono jeszcze dwie wycieczki drużyny. 

Ostatnią bardzo mile wspominają uczestnicy,  a było ich 60, ze względu na sprawną 

organizację. 

 Od czerwca rozpoczęto obozowe prace przygotowawcze. 27. czerwca nastąpił 

wyjazd na obóz letni. Stan liczebny: 7 zastępów po 7 harcerzy plus komenda, razem 

56 uczestników. 

Łot - jezioro - /obóz 1932/ - koło Druskiennik, wojewódzkie miasto Białystok. 

Stacja kolejowa: Porzecze. Obóz przy jeziorze Łot do którego wpływa mała rzeka 

Rotniczanka. Same Druskienniki oddalone od obozowiska prawie 20 kilometrów, 

słynne od 1038 roku jako uzdrowisko z wodami bromowo - jodowo - solankowymi. 

 



 

 

 

 



 

 

Obóz w całej swej klasie 

1932 - Łot - jezioro 

koło Druskiennik 

stacja kolejowa Porzecze 

 

 

 

 

 

 

 

„Smacznego druhowie” 

Stół wkopany w ziemię 

 

 

 

Modlitwa poranna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wycieczka z obozu 1932 

Łot - jezioro 

do Puszczy Białowieskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiedzanie Grodna 

 

 

 

 

 

 

W drodze powrotnej 

Warszawa 

basen Legii 

 

nocleg w gimnazjum 

Stefana Batorego 

 

 Kierownictwo obozu znajdowało się w ręku stałego organizatora akcji letniej 

14-stki hm Jana Jasińskiego, opiekuna drużyny. 

 Przez 35 dni spędzonych nad granicą litewską, w pobliżu wsi Łot-Jezioro, koło 

Druskiennik, oddychano atmosferą harcerską, realizowano w najdrobniejszych 



szczegółach prawo harcerskie, budzono wśród zlitwinizowanych Polaków dawno 

wygasłe iskry poczucia narodowego, stosowano wobec uczestników obozu 

harcerskiego metody wychowawcze, by nawet najmłodszych przyzwyczaić do 

panowania nad sobą, karności, samowystarczalności, do dawania sobie rady w 

skomplikowanych wypadkach życia codziennego. Najlepszym natomiast wyrazem 

tężyzny fizycznej uczestników obozu była wydoskonalona lub nabyta przez 

wszystkich uczestników umiejętność pływania - tak dosłownie charakteryzuje 

osiągnięcia obozu urzędowe sprawozdanie Dyrekcji Szkoły za rok 1932. 

 Wiemy też, że z obozu urządzono wycieczkę do Białowieży oraz do Grodna. 

 Niestety na tym kończą się wszystkie informacje dotyczące obozu. 

 

 

 

 

Imieniny czy też przyznanie 

wyższego stopnia. 

 

 

 

 

 

 

 Po powrocie z obozu w czasie Międzynarodowego Zlotu Skautów Wodnych 

w Garczynie, 7 harcerzy z 14-stki współpracowało z Szefostwem Pokazów oraz w 

służbie sanitarnej Zlotu. 

 Od 1 do 15. sierpnia był Zlot Harcerzy Wodnych z Polski. 3. sierpnia pokazy 

przed Prezydentem Rzeczypospolitej prof. Ignacym Mościckim i Przewodniczącym 

Związku Michałem Grażyńskim i Naczelnikiem Głównej Kwatery Antonim 

Olbromskim. 



Od 7 do 15. sierpnia Międzynarodowy Zlot Skautów Wodnych z delegacjami 

Anglii, Francji, Węgier i Łotwy. Odbyły się wspaniałe popisy pływaków, nurków, 

flotylli 200 pływających jednostek. 

 Po powrocie z wakacji czekała drużynę przeprowadzka. Z harcówki położonej 

w piwnicy od strony wejścia z ulicy Bukowskiej, do większej położonej od strony 

ulicy Grunwaldzkiej, pod salą konferencyjną Rady Pedagogicznej. Kosztem Koła 

Przyjaciół Harcerzy położono tam nową podłogę, założono kaloryfery, a także 

zakupiono nowe namioty, tak by pomieściły wygodnie 50 harcerzy. Koło 

zaabonowało dla harcówki pisma harcerskie. 

 Celem zdobycia funduszów na skautowe cele Koło urządza co roku imprezy 

na terenie szkoły oraz zabawy taneczne. Pomoc harcerstwu udziela też Koło 

Przyjaciół gimnazjum. W żmudnej pracy - jak pisze w sprawozdaniu Dyrekcja 

Szkoły - nad zdobywaniem środków materialnych dla drużyny biorą udział prawie 

wyłącznie panie. Tu należy wymienić p. profesorową Jakubską, p. dyrektorową 

Gedyminową, p. dyr. Mączyńską, które to panie od szeregu lat z prawdziwym 

poświęceniem pracują dla drużyny i należą do zarządu KPH. Pominąć nie można p. 

inżynierowej Andrzejewskiej, p. inż. Romańskiej, p. prof. Rungowej, które dzierżyły 

bądź to kasę, bądź załatwiały korespondencję Koła. 

 

 Prezesem KPH został p. dr Roman Pollak, prof. Uniwersytetu Poznańskiego. 

Stan rachunków KPH na dzień 31. grudnia 1931 roku. 

 Przychody     Rozchody 

saldo z 1930 r.  1036,35 zł  zapomogi na obóz  2199,32 zł 

składki    102,70 zł  zapomogi na harcówkę   666,15 zł 

datki     408,20 zł  zapomogi na sprzęt harc.   659,18 zł 

imprezy  1677,72 zł  zapomogi dla drużyny      62,60 zł 

subsydium KPGim 2000,00 zł  zapomogi na obóz wędrowny     50,00 zł 

narosłe procenty     98,82 zł  Uroczystość św. Jerzego     21,86 zł 

dochody różne     45,00 zł  Kom. Chor. - opłaty    145,60 zł 

      Kom. Chor. - zaległe    184,00 zł 

      wydatki administr.      11,05 zł 



____________________________________________________________________ 

   5368,99 zł      3999,76 zł 

 

saldo na 1932 rok  1369,23 zł 

 

1932/33 - nowy rok pracy harcerskiej przyniósł zmianę drużynowego. Został 

nim phm Zbigniew Patrzykont. Drużyna tworzy dwa plutony: pluton I złożony z 

uczniów klas V - VIII prowadzi dh Marian Nowicki, pluton II z klas II - III dh Marian 

Dobecki. Wprowadzono przy tworzeniu zastępów słuszną zasadę: „jeden zastęp z 

uczniów jednej klasy.” Istnieją zastępy z klas II k, II h, III k i h, IV h, V k, VI k i h, VII 

k i h, VIII k i h. Harcerze klas VIII-mych to jakby zastęp zastępowych, bo takie pełnią 

w drużynie funkcje i przybocznych. To bardzo dokładne sprawozdanie Dyrekcji 

Szkoły podaje dalszą wymieniankę. Drużyna liczy 90 harcerzy, w tym 11-letnich - 7; 

12-letnich - 17; 13-letnich -10; 14-letnich - 3; 15-letnich -22; 16-latków - 8; 17-latków - 

10; 18-latków - 9; 19-letnich - 2. 

 Rocznik statystyczny Komendy Chorągwi za rok 1933 podaje rok założenia 

drużyny 20. października 1919. Drużynę zalicza do kategorii A. Wymienia 

przydziały instruktorów 14-stki. Członkami Komendy Chorągwi są: hm Jan Jasiński, 

komendant harcerzy na miasto Poznań i komendant Podobozu VII na Zlot w Spale; 

dh Alfons Klafkowski, referent radiowy w Chorągwi i na Zlocie w Spale; phm 

Władysław Serafinowski komendant II hufca w Poznaniu. 

 Przynależą do 14-stki następujący instruktorzy: hm dr Henryk Goc, hm Jan 

Jasiński; phm Jan Gostomski, Poznań, ks. Wiktor Koperski, phm Rzym, phm Ulryk 

Manthey, Poznań, Zbigniew Patrzykont, Poznań, Władysław Serafinowski, Poznań. 

 Rada drużyny liczy 17 członków. W okresie od września do grudnia odbyło 

się 8 zbiórek drużyny, 10 zebrań rady drużyny, 90 zbiórek zastępów. W programie 

pracy położono szczególny nacisk na pracę ideową, realizację prawa harcerskiego. 

 W święto państwowe, 11. listopada drużyna zastała wyznaczona jako 

reprezentacja Chorągwi. Szła wtedy z 3 sztandarami: pierwszy amarantowy z 

piastowskim orłem z początków harcerstwa wielkopolskiego, drugi sztandar 



Chorągwi (wyszywany złotem i srebrem) oraz trzeci drużyny, skromny, ale 

pamiętający początki drużyny. 

 Grudniowym opłatkiem przy udziale członków Zarządu KPH oraz druha 

hufcowego II Hufca Męskiego, Jana Jasińskiego zakończono półrocze szkolne. 

 Od wiosny 1933 roku zwrócono szczególną uwagę na przygotowanie do prób 

na stopnie harcerskiego awansu oraz na imprezy drużyny. 

 W dniu 8. kwietnia zostało zorganizowana „Wieczornica”, na której program 

złożyło się: ognisko na boisku szkolnym, a po przejściu do auli, dh opiekun Jasiński 

wygłosił referat: „Obozy harcerskie” ilustrując gawędę przeźroczami. Całkowity 

dochód wyniósł 52 zł. 

 W dniu 12. kwietnia odbyła się wycieczka całej drużyny, podczas której 12 

harcerzy złożyło  przyrzeczenie. 

 18 i 19. kwietnia XIV-tka pełni służbę na harcerskich zawodach strzeleckich. 

 Uroczystość św. Jerzego, patrona harcerstwa, obchodzono udziałem w 

nabożeństwie szkolnym w auli, wspólną Komunią św., nastrojową zbiórką drużyny, 

na której jeden z druhów przybocznych wygłosił gawędę pt.: „Św. Jerzy.” Tegoż 

dnia harcerze zebrali się po raz drugi po południu i najmłodsi drużyny, po 

pomyślnym zdaniu prób, otrzymali III stopnie, młodzika. 

 30. kwietnia z okazji oficjalnego przyjazdu do Poznania Przewodniczącego 

ZHP dha Michała Grażyńskiego odbyła się przed nim defilada, w której drużyna 

brała czynny i liczny udział. 

 W czasie od 1. do 6. maja zastępy pracowały różnorodnie celem 

przygotowania zbliżającej się „wenty.” Sprawa plakatów, strzelnicy, poczty 

japońskiej, organizacji gier, służby przy namiocie i przy bufecie zajęły wszystkich 

członków rady drużyny. 

 Przy końcu maja rywalizacja w punktacji między zastępami ustaliła kolejność: 

w I plutonie I miejsce zajął zastęp „Rysi”, a w plutonie II zastęp „Niedźwiedzi.”  

 Celem podniesienia poziomu prób i zachęcenia do zdobywania sprawności, 

postępując zgodnie z wytycznymi Głównej Kwatery, komenda drużyny 

zorganizowała kilka kursów: 

 



1. Kurs ogólny, prowadzony przez dha drużynowego Zbigniewa Patrzykonta przy 

współudziale  przybocznego dha Mariana Dobeckiego. 

2. Kurs samarytański prowadzony przez studenta medycyny dha phm Ulryka 

Mantheya. 

3. Kurs gazoznawczy i samarytański prowadzony przez dha Dobeckiego. 

Kursy te zaowocowały zdobyciem z dobrym wynikiem wyższych stopni 

harcerskich. 

 W II półroczu szkolnym odbyło się 8 zbiórek drużyny, 7 odpraw rady 

drużyny i 142 zbiórki zastępów. 

 W 1933 roku - o zgrozo ! - drużyna nie urządziła obozu stałego. Natomiast 

Zygmunt Modelski, Harcerz Orli prowadził obóz Wędrowny przez Polesie - Wołyń. 

Z komendantem licząc szło 8 harcerzy przez 38 dni (harcerzodni 304). Obóz 

zaliczony do kategorii B. 

Drugi obóz wędrowny przez Karpaty prowadził komendant phm Ulryk 

Manthey, student. Brało udział 5 harcerzy przez 25 dni (125 harcerzodni). Obóz 

zaliczono do kategorii A. 

 Trzeba też koniecznie wspomnieć, że na „swoistych prawach” działała w 

drużynie grupa 17 jako zastęp starszo-harcerski. 

 Po maturze 1933 r. na kurs instruktorski Chorągwi Poznańskiej do Baligrodu 

(woj. lwowskie) pojechali druhowie z 14-stki: Marian Dobecki, Roman Łyczywek, 

Marian Nowicki, Lesław Wierczyński. Kurs trwał 9 dni, nasi harcerze zdali 

wymagane programem próby. Jednak kurs im nie został zaliczony z powodu 

spóźnienia spowodowanego zdawaniem matury. 

 Zamiast obozu w kraju, drużyna przygotowywała się do uczestnictwa w IV 

Jamboree na Węgrzech w dniach 2 do 14. sierpnia 1933 roku.  Harcerze zapoznali się 

z kulturą, zwyczajami, językiem węgierskim. Ze względu na nie otrzymanie na czas 

paszportu drużyna do Godollo pod Budapesztem nie pojechała, choć z Polski 

wyjechało 1126 harcerzy. Potem było już za późno, by urządzić „z klasą” obóz w 

kraju. 

 Koło Przyjaciół Harcerzy żywo działało w następującym składzie zarządu: 

prezesem prof. UP Roman Pollak, zastępcą p. Jakubowska, sekretarką p. Janina 



Gedyminowa, zastępczynią p. Rungowa, skarbniczką p. Andrzejewska, zastępcą p. 

Dobrowolski. Komisję rewizyjną stanowiły p. Dobrzycka, Paczkowska, 

Wantuchowa. Koło liczyło 85 członków, zebrań zarządu odbyto 24. 

 Przedstawiciel Koła brał udział w walnym zjeździe Oddziału Wielkopolskiego 

w Poznaniu i w Walnym Zjeździe ZHP w Warszawie. 

Sprawozdanie Okręgu Poznańskiego podaje też rok założenia Koła 1926. 

 

Sprawozdanie kasowe na dzień 31. grudnia 1032 r. 

  Przychody     Rozchody 

 Saldo z 1931 r.  1369,23 zł  Na obóz harcerski 1612,99 zł 

 Składki    316,40 zł  Na harcówkę    197,85 zł 

 Datki     416,80 zł  Kom. Chor. dziesięcin.   271,27 zł 

 Imprezy    842,03 zł  Administracyjne      40,51 zł 

 Dotacje KPGimn.   700,00 zł  Na zlot harcerski     70,00 zł 

 Procenty narosłe     62,65 zł  Różne       80,00 zł 

_____________________________________________________________________ 

    3707,11 zł     2272,62 zł 

 

   Saldo na rok 1933 - 1434, 49 zł 

 

We wrześniu 1933 roku na dwa lata szkolne 1933/34 i 1934/35 wodzostwo 

drużyny obejmuje dh HR Lesław Wierczyński. W liście z r. 1992 tak o tym 

wydarzeniu pisze: „Propozycja ta była dla mnie zaskoczeniem, rzecz jasna, jak 

najmilszym zaskoczeniem. Zgodziłem się  ostatecznie wówczas, gdy uzyskałem 

zapewnienie, że będą wspierać mnie radą i czynem obaj moi najbliżsi przyjaciele z 

ławy szkolnej i z 14-stki: Maruch (Marian) Nowicki i Roman Łyczywek. W ciągu 

następnych lat wywiązali się obaj z tej obietnicy w całej rozciągłości. Nasza 

współpraca, ożywiona wspólną ambicją utrzymania i umocnienia pięknej pozycji 14-

stki wśród drużyn Chorągwi Poznańskiej, była jak najbardziej owocna i harmonijna.” 

 12 zastępów drużyny podzielono na dwa plutony, po 6 zastępów w każdym 

plutonie. Pluton starszych prowadził przyboczny Marian Nowicki, pluton młodszy 



przyboczny Roman Łyczywek. Oto jakie nazwy nosiły niektóre zastępy: Rusie, Żbiki, 

Sokoły, Borsuki, Jastrzębie i najmłodszy Orły. Skład zastępu Jastrzębi: zastępowy 

Stefan Wowczak, a w zastępie: Alfred Koszucki, Jerzy Kuczyk, Kazimierz Łaszewski, 

Bolesław Maj, Tadeusz Schiller. 

 Zaraz na początku pracy harcerskiej, 3. września 1933 roku drużyna urządziła 

wycieczkę do Palędzia, połączona z przyrzeczeniem harcerskim, które odebrał dh 

hm Władysław Serafinowski (przyjechał na wycieczkę nowym motocyklem 250 

DKW - co nam wszystkim straszliwie imponowało). 

 Jak zwykle w jesieni drużyna zorganizowała wentę, w karnawale zabawę 

taneczną, a w kwietniu wentę wiosenną. 

 Na defiladę 3. maja Komenda Chorągwi wyznaczyła 14-stkę jako drużynę 

reprezentacyjną i wręczyła dwa sztandary Poznańskiej Chorągwi: pierwszy, nowy 

sztandar złocony, srebrzony, szamerowany szychem, drugi sztandar prawdziwie 

amarantowy bez napisów z orłem piastowskim z pierwszych lat harcerstwa 

konspiracyjnego, trzeci sztandar to sztandar drużyny (mamy tylko trzy fotografie 

sztandaru drużyny: pierwsza to z tej defilady, druga na fotografii za rok po powrocie 

z defilady i trzeci spod Jasnej Góry e drodze na obóz do Wierzbnika). 

 W uroczystości Serca Jezusowego harcerstwo brało udział w procesji do 

pomnika Serca Jezusowego (między Uniwersytetem a Zamkiem, dziś między 

pomnikiem Mickiewicza i Krzyżami Solidarności). Oczywiście 14-tka brała w 

procesji i nabożeństwie prowadzonym przez Augusta kardynała Holanda. 

Powrót drużyny z defilady 3. maja 1934 roku. Drużynę prowadzi drużynowy Lesław 

Wierczyński, tempo marszu nadaje dh przyboczny Marian Nowicki. Harcerze niosą 

3 sztandary: 

   I - nowy sztandar Chorągwi Poznańskiej 

 II - historyczny sztandar harcerstwa poznańskiego - amarantowy z 

Orłem  Piastowskim, ten sztandar niesie autor niniejszego opracowania 

  III -  sztandar to sztandar drużyny  

 



 

Uroczystość Serca Jezusowego. Zbiórka harcerzy z całego Poznania. 

Nabożeństwu przewodniczy August Kardynał Holand, prymas Polski. Pomnik ten 

stał między uniwersytetem a zamkiem, rozebrany w październiku 1939 roku przez 

okupantów niemieckich. Pomnik stał na pustym miejscu między dzisiejszym 

pomnikiem Mickiewicza, a dwoma Krzyżami Solidarności. 



 



Obóz letni 1934 odbył się w Węgierskiej Górce pod Żywcem. Komendantem 

został Lesław Wierczyński, oboźnym Roman Łyczywek, oboźnym gospodarczym 

Marian Nowicki, opiekunem z ramienia gimnazjum prof. matematyki mgr Stanisław 

Chmielewski. Ćwiczenia z technik harcerskich prowadzili: Lech Wierczyński - 

terenoznawstwo, Roman Łyczywek - sygnalizację, Marian Dobecki - samarytankę, 

Witold Wójcik - przyrodoznawstwo, Marian Nowicki i Adam Kapłański - gotowanie. 

Z 6 zastępowych znani są: Stefan Wowczak zastęp Jastrzębi, Marian Dobecki zastęp 

Wilków, Adam Kapłański zastęp Orłów, Witold Jewasiński. 

 Obóz rozbito na polance obszernej, z pochyłością, która stwarza pewne 

trudności z ustawieniem namiotów (ale ta pochyłość okazała się później zbawienną). 

Harcerzy rozlokowano w 6 namiotach, komendę w dwóch okrągłych typu wigwam 

indiański, zapasy żywności w dużym hangarze. Namiot o wymiarach 4 x 4 metry 

bardzo wygodny, maszt środkowy wysokości 2,5 metra, a boczne 3 po 1 metrze. 

Namiot podzielony został na 2 części: tylna 2 x 4 metry na prycze z siennikami, 

przed pryczą ławka, z boku stojaki na menażki i półki na tornistry (zamiast 

flakowatych plecaków, drużyna wprowadziła wtedy tornistry). W środku namiotu 

przed ławką mały stolik. Za namiotem harcerzy hangar bardzo wysoki o rozmiarach  

6 x 6 metrów, a wewnątrz dookoła 2 piętrowe półki na przywiezioną żywność i duży 

stół do krojenia chleba. Za magazynem kuchnia polowa (na cegłach 3 płyty żeliwne). 

Na środku obozu wysoki 14-sto metrowy maszt. Przed namiotami komendy 

kapliczka i tablica rozkazów. Za namiotami stół jadalny z desek (deski dostarczył 

bezpłatnie tartak w Węgierskiej Górce, do zwrotu tylko deski powyżej 80 

centymetrów). Zakupów z Poznania dokonywał oboźny Marian Nowicki u 

Leitgebera (sklep przed Teatrem Polskim - spalony i rozebrany). Kupował susz 

jarzyn, makarony, żółte sery, herbatę, śliwki suszone, cukier w kostkach. Cukrownia 

e Opalenicy darowała co roku 2 worki cukru.  

 Wyprawa wyruszyła w dwóch uprzednio zamówionych wagonach, z całym 

ekwipunkiem obozowym (namioty, toporki, saperki i łopaty itd.) oraz z żywnością 

zapakowaną w charakterystycznych skrzyniach po herbacie z narożnikami obitymi 

blachą. 



 Wyjazd odbył się z dworca głównego pociągiem do Częstochowy (linia 

kolejowa przez Kluczbork leżała za granicą). Oczywiście rodzice i rodzeństwo 

tłumnie odprowadzali wyjeżdżających. 

 Węgierska Górka - wieś wczasowa 511 metrów nad poziomem morza, nad 

Sołą otoczona od zachodu pasmem Baraniej Góry  /1220 m/ od południowego 

wschodu ramionami Lipowskiej /1324 m/ i Romanki /1366 m/. Wielka odlewnia 

żeliwa. Obóz położony na lewym brzegu Soły, od rzeki jakieś 400 metrów.  

Obóz w roku 1934. 

Województwo krakowskie, siedziba powiatu w Żywcu. 

 



 

 

 

 

 



 Wyjazd z Poznania na obóz do Węgierskiej Górki - lipiec 1934 r. 

Wyjeżdżających harcerzy żegnają rodzice i rodzeństwo, co widać na załączonej 

fotografii. 

 

Od lewej: 

Antoni Lubojański  

Leszek Pawłowski 

Henryk Primke 

Adam Kapłański 

Dionizy Chojnacki z bratem 

 

 

Zastęp „Orłów” od lewej: 

Antoni Lubojański 

Adam Kapłański z-powy 

Dionizy Chojnacki 

Henryk Primke 

stoją: 

Leszek Pawłowski  

mały Zenek Chojnacki 

 



 Droga do Węgierskiej Górki podzielony został na etapy: Częstochowa (321 

km): uczestnictwo we Mszy św., modlitwa, zwiedzanie skarbca, wejście na wieżę. 

Wagony zostały doczepione do pociągu do Krakowa (114 km) zwiedzanie miasta, 

Wawelu, Rynku i dalej przez Żywiec do Węgierskiej Górki (113 km) razem trasa 

wynosiła 548 km. 

 Podczas trwania obozu urządzono 2 dniową wycieczkę na trasie: Węgierska 

Górka - Milówka - Zwardoń - Koniaków - Istebena (odpoczynek na miejscu 

obozowania w 1929 roku) - Wisła - Barania Góra i powrót do Węgierskiej Górki. 

 3 dniowa wycieczka prowadziła trasą: Węgierska Górka - Sopotnia - 

Korbielów - Przyborów - Babia Góra - Zawoja - Koszarowa - Jeleśnia (tu gościnnie 

podejmowali wycieczkowiczów Rodzice komendanta, spędzający wakacje) - 

Węgierska Górka. 

 Jeden dzień poświęcono na zwiedzanie Żywca i tamtejszego słynnego 

browaru. 

 

 Każdy z zastępów miał swoją wycieczkę np. Jastrzębie do Rajczy i tu 

wyznaczony nocleg (ulewa na drugi dzień ustała w południe) i trzeba było wielkiego 

wysiłku, aby wejść na Lipowską i powrócić wieczorem do obozu. 

 W jedną z niedziel drużyna jak co roku na obozach urządziła „Dzień 

Harcerza.: W niedzielę do kościoła w Cięcinie harcerze zabrali ze sobą 2 worki 

pączków, poprzedniego dnia upieczonych przez oboźnego Mariana Nowickiego i 

zastępowego Adama Kapłańskiego w kuchni u leśniczego bardzo zaprzyjaźnionego 

z komendą i częstowali po Mszy św. harcerki i harcerzy przed kościołem z 

zaproszeniem na popołudnie do obozu. Jedynie 77 Pomorska Drużyna Harcerzy z 

Gdyni ostentacyjnie odmówiła przyjęcia poczęstunku i odmaszerowała. Przed 

kościołem zrobiono pamiątkową fotografię. Po południu harcerki, harcerze, 

młodzież i ludność wsi zwiedziła obóz, brała udział w rozrywkach jak rozpalanie 

ogniska jedną zapałką bez użycia papieru, wbijanie długich gwoździ w pniak 

dwoma uderzeniami obuchem siekierki itp. Nadal trwał poczęstunek pączkami. 

 Za despekt w „Dniu Harcerza” pewnej nocy zarządzono cichy alarm i 

urządzono podchody na obóz 77 drużyny z Pomorza. Na maszcie zawieszono 



śledzia, znak harcerskiej pogardy i pączka jako naszą wizytówkę. Inni uczestnicy 

podchodów zwolnili linki namiotów, które oklapły i „uwięziły” śpiących. Bojąc się 

odwetu, w następnych nocach, aż do wyjazdu 77 drużyny, wartę pełniło 2 harcerzy, 

a co godzinę budzony członek komendy obchodził z zewnątrz dookoła obóz. 

 Dla wzmocnienia czujności wartowników pewnej nocy oboźny Marian 

Nowicki, gdy wartę pełnili młodzi harcerze, a bali się sterty kartonów poruszanych 

wiatrem, więc stanęli przy namiocie, podszedł i wziął wartownika, zarzucając go 

sobie na ramię. Ten wyciągnął „finkę” z za pasa oboźnego i gdyby oboźny nie 

postawił go na ziemi, mogłoby dojść do nieszczęścia, bo 14-letni Józek Hulanicki, z 

usposobienia zadziorny, miał zamiar nożem uderzyć porywacza. 

 W lipcu 1934 roku na południu Polski 3 dni i noce, bez przerwy trwała ulewa. 

Namioty nie przemokły, bo dbano, aby co 2 lata dano je do impregnacji. Soła wylała, 

dziki wodny żywioł znosił mosty, zniósł też naszą kładkę do Węgierskiej Górki, na 

brudnych falach powodzi płynęły budy z psami, belki z rozbitych stodół i mostów, 

zalało też obozowisko 77 drużyny, która w ulewie musiała wszystko ewakuować na 

wyżej położone miejsce. Przyjechało wojsko, żołnierze obalali drzewa koroną w nurt 

rzeki, aby przyhamować żywioł wodny. Nasz obóz położony wysoko w niczym nie 

ucierpiał, a łączka ze spadem sprzyjała spływowi wody deszczowej. 

 Co posiłek inny zastęp miał służbę przy kuchni, a ten do cna przemoknięty 

odpoczywał i grzał się w namiocie (przecież nie znano wtedy nieprzemakalnego 

stylonu). Po ustaniu ulewy patrol drużyny udał się wzdłuż Soły, aby poznać siłę 

zniszczenia przez żywioł i aby pomóc w oczyszczaniu gospodarstw. Tę powódź 

opisał Jalu Kurek w książce „Woda wyżej”. Przyjechało też dwoje rodziców, 

zalęknionych podawanymi komunikatami o straszliwych skutkach powodzi. 

 Ten obóz z niespodziewanym utrudnieniem zaowocował zdobywaniem wielu 

sprawności (np. wszyscy członkowie zastępu Jastrzębi otrzymali sprawność 

„pioniera” za wykonanie pod okiem inżyniera, kilkudziesięciu  stopni wykonanych 

w parowie, prowadzącym do strumienia, w którym się harcerze myli. Stopnie 

wykonane w ziemi, zabezpieczone deską, podbite kołkami. Zdobyto też wiele 

wyższych stopni. Dopingowała wszystkich sprawiedliwa punktacja prowadzona 

przez oboźnego Romana Łyczyka, która przyczyniła się do wzmożenia rywalizacji 



między zastępami. 55 uczestników wróciło bardzo zadowolonych z obozu, choć 

niektórzy mówili, że 40 dni prymitywu to zbyt dużo (praktyka wykazała, że 

najlepszy czasookres obozu to 30 dni). 



 



 Koło przyjaciół Harcerzy liczyło 85 członków. Urządzało zebrania 

informacyjne z rodzicami. Zebrań zarządu odbyło się 24. Wypracowano dochód 

3333,29 złotych przeważnie z went i zabaw. Okólnik Zarządu ZHP nr 4/33 podaje 

skład zarządu. Przewodniczącym jest prof. UP dr Roman Pollak, zastępczynią p. 

Jakubowska, sekretarką p. Janina Gedyminowa, skarbnikiem p. Andrzejewski, 

zastępcą skarbnika p. Dobrowolski, komisję rewizyjną tworzyły p. Dobrzycka, 

Paczkowska, Wantuchowa. 

 

 

   Widok na całość obozu w Węgierskiej Górce.  

    Na pierwszym planie kuchnia polowa, dalej  

   hangary żywnościowe i namioty. 

 

 

 

 

 



W roku szkolnym 1934/35 skład komendy drużyny był taki sam jak w 

ubiegłym roku: drużynowym mianowany 22.VI.1934 r. podharcmistrzem Lesław 

Wierczyński, przybocznymi podharcmistrze Marian Nowicki i Roman Łyczywek, 

sekretarzem drużyny został HO Kazimierz Łaszewski.  

 Pierwszą po wakacjach niespodzianką było przeniesienie harcówki z piwnicy, 

spod sali konferencyjnej od strony ulicy Grunwaldzkiej do klasy na parterze od 

wejścia od ulicy Bukowskiej po prawej stronie. Harcówkę świeżo wymalowaną 

ozdabiał przy suficie metrowy szlak z motywami krzyża harcerskiego i lilijki. Tam 

mieściła się harcówka aż do wojny. 

 Od września dh drużynowy phm Lesław Wierczyński wprowadza głębsze 

szkolenie i tworzy zastęp zastępowych i funkcyjnych. Omawia tam problematykę 

metod harcerskich jak też zagadnienia społeczne, w ten sposób przygotowując do 

przejścia do grup starszo-harcerskich. 

 Liczba harcerzy w drużynie stale rośnie i osiągnie wkrótce rekordowy stan: 

150 członków na 400 uczniów. Drużyna zostaje podzielona na 3 plutony. Ten 

wspaniały rozwój doprowadza do łagodnego konfliktu z Soidalicją Mariańską - 

wojna o niedziele. Następują rozmowy, pertraktacje i ostateczne ustalenia: Sodalicja 

ma dla siebie I i II niedzielę, harcerstwo II niedzielę (zbiórka drużyny) i IV (zbiórki 

plutonów albo wycieczki), które odbywały się po szkolnej Mszy św.  

 Jak co roku urządzono wentę jesienną z myślą o zebraniu funduszy na obóz 

letni i zlot w Spale. 

 W grudniu przed wakacjami świątecznymi urządzono z inspiracji dha phm 

Romana Łyczywka choinkę na Golęcinie (niedaleko dzisiejszego stadionu Olimpii). 

Na świerku zawisły ozdóbki, bombki, świeczki, harcerski krąg otoczył żywą choinkę 

(w ramach ukochania i ochrony przyrody), z młodzieńczych piersi się wyrwały 

kolędy (aż w lesie echo grało), gawęda przeniosła nas do stajenki betlejemskiej, a 

całość zakończono łamaniem się opłatkiem i składaniem wzajemnych życzeń. 

 Po raz pierwszy drużyna urządziła zimowisko = obóz narciarski. Trwał od 27. 

grudnia do 6. stycznia 1934 w Bukowinie Tatrzańskiej. Uczestniczyło 15 harcerzy. 

Mieszkali „u Króla” w willi w stylu tatrzańskim. Komendantem pierwszego 

zimowiska był hm Jan Jasiński. 



 W karnawale zabawa taneczna, a 24. kwietnia „Dzień Harcerza” w 

uroczystość św. Jerzego. Wiosną urządzono wentę na boisku gimnazjalnym. 

 Obóz letni urządzono we Wierzbniku (dziś dzielnica Starachowic) nad rzeką 

Kamienną. 

 Komendę miał phm Lesław Wierczyński, oboźnym był phm Marian Nowicki, 

opiekunem prof. matematyki mgr Stanisław Chmielewski. W obozie, który trwał 25 

dni, uczestniczyło 52 harcerzy. 

  W założeniu organizacyjnym obóz miał dwa cele: pierwszy - jak zawsze - 

doskonalenie technik harcerskich i praktyczne wykorzystanie tego, co teoretycznie 

przerabiało się w czasie roku w harcówce; i drugi cel: przygotowanie drużyny do 

Zlotu w Spale na 25-lecie Związku Harcerstwa Polskiego. 

Urządzono też ciekawe wycieczki. Pierwsza to zwiedzanie miasta Starżyska. 

Druga prowadziła do Wąchocka, do starego klasztoru cysterskiego. Trzecia 

dwudniowa wiodła trasą: Wierzbnik - Starachowice - Michałów - Rzepin - Pawłów - 

Rudniki - Nowa Słupia (nocleg) a następnie podejście na Św. Krzyż (w kościele 

relikwie Krzyża Św., trumna częściowo oszklona kryjąca Jaremę Wiśniowieckiego i 

najstraszniejsze przeżycie: spotkanie z więźniami skazanymi na dożywocie, którzy 

mieli łańcuchy na nogach, a te kajdany przypięte do pasa; pracowali przy 

ogromnych, ściętych sosnach, a z boku stał strażnik z rewolwerem w ręku i 

karabinem na plecach). Następnie trasa prowadziła przez Łysogróry Świętokrzyskie 

do klasztoru św. Katarzyny, a stamtąd przez Bodzenty do obozu. Idąc przez lasy 

przeprowadzano ćwiczenia terenoznawstwa, polegające na marszu kierunkowym 

„na busolę” poprzez rozległe lasy Gór Świętokrzyskich. 

 Zlot w Spale trwał 14 dni. Błękitna 14-stka znalazła się w hufcu VII phma 

Lesława Wierczyńskiego (równocześnie komendantem naszego obozu). W 

podobozie VIII poznańsko - pomorskim komendantem był dawny drużynowy 14-

stki hm Jan Jasiński, przybocznym phm Roman Łyczywek, referentem propagandy i 

prasy 14-tak dh Alfons Klafkowski, referentem ratownictwa (służba sanitarna) phm 

lekarz Ulryk Manthey, komisarzem do skautów zagranicznych hm Władysław 

Serafinowski. Rozkazem przedzlotowym nr 4 Komendanta podobozu 14-tka została 

wyznaczona do postawienia namiotów komendzie i kwatermistrzom podobozu. 



 W naszym podobozie witaliśmy jako drużyna reprezentacyjna skautów z 

Węgier i z Czechosłowacji. Po powitaniu na dworcu odprowadziliśmy ich na im 

przeznaczone miejsce obozowania. Podziwialiśmy ich wyposażenie i oporządzenie. 

Pomagaliśmy im w stawianiu namiotów. Skauci węgierscy cieszyliśmy się ogólną 

sympatią wszystkich harcerzy. Przywieźliśmy ze sobą bukiety traw z puszty 

węgierskiej. Nie można tego powiedzieć o skautach z Czechosłowacji. Uderzał i 

zastanawiał fakt, że drużyny czechosłowackie obozowały w bardzo pofałdowanym, 

a więc mocno niewygodnym do rozbijania namiotów terenie leśnym. Fama głosiła, 

że jest to ze strony polskiej cichy rewanż za przydzielenie polskim harcerzom na 

ogólnosłowiańskim zlocie w Pradze czeskiej, szczególnie wyboistego i 

niewygodnego terenu obozowania - co strona polska uznała za oczywistą szykanę. 

 Czas przed południem na Zlocie przeznaczony był na popisy, konkursy i 

współzawodnictwo w technikach harcerskich, ocenianych przez nieznanych sędziów 

- instruktorów. Zastęp Jastrzębi został przez komendanta Lesława Wierczyńskiego 

wyznaczony na rywalizację z nieznanymi 2 innymi zastępami w 2 dniowej wycieczce 

do Tomaszowa Mazowieckiego. Nieznany nam sędzia - podharcmistrz ocenił 

postępowanie zastępu, współżycie, umiejętność gotowania, znajomość technik 

harcerskich (marsz na busolę, przeprawa przez strumień itp.). Zastęp popełnił tylko 

jeden błąd: w znalezionym liście, zaszyfrowanym przy odczytywaniu w polskim 

alfabecie opuściliśmy literę Ł! Ten błąd pomógł nam sprostować instruktor. 

Zdobyliśmy pierwsze miejsce. A w Tomaszowie w podziemiach kościoła 

franciszkańskiego oglądaliśmy w otwartych trumnach mumie zaschnięte zmarłych 

zakonników. 

 Popołudnia były raczej wolne, przeznaczone na zwiedzanie i podglądanie 

innych obozów, nawiązywanie kontaktów ze skautami cudzoziemskimi, zakupy w 

dzielnicy handlowej, oglądania spektaklu teatralnego. Szerzył się z cudzoziemcami 

„change”, tak popularna wymiana oznak harcerskich, że trzeba było przez megafon 

przypominać, że krzyż harcerski jest niewymienny (choć tak łakomy wśród 

skautów), bo oznaczony serią i numerem wpisanym do książeczki służby harcerskiej. 

Imponowała nam Czarna Wileńska 13-tka swoim kontaktem z naturą: tablica 

rozkazów to skóra dzika, totemy przed namiotami to korzenioplastyka. W 14-tce 



wszystko „ucywilizowane:. Nawet totemy niektórych zastępów (Puchacze) były 

rzeźbione przez snycerza, tablica rozkazów to na desce rozpięta kora brzozowa. 

 W powszechnej ocenie zajęła Błękitna Czternasta Drużyna Harcerzy z 

Poznania pierwsze miejsce tak w Chorągwi Poznańskiej jak w skali całego 

harcerskiego kraju. Potwierdzone to zostało w Sprawozdaniu Okręgu Poznańskiego 

za rok 1935, gdzie zamieszczono urzędową ocenę drużyny, wystawioną za 

obozowanie na Zlocie w Spale: drużyna na 40 możliwych punktów zdobyła 39. 

 W drodze na obóz do Wierzbnika i na zlot w Spale harcerze mają postój w 

Częstochowie i maszerują na Jasną Górę. Tam Msza św. i modlitwa przed 

Cudownym Obrazem, 

zwiedzanie muzeum i 

skarbca, wspinaczka na wieżę 

i ... obowiązkowo 

pamiątkowe zdjęcie. 

Nie wszyscy uczestnicy 

obozu są na tym zdjęciu: 

1. Lesław Runge   

2. Jerzy Taszcki 

3. Zbigniew 

Patrzykont 

4. Janusz Garstecki 

5. Janusz Pawlak 

6. Tadeusz 

Kwieciński 

7. Walerian Pilarski 

8.  

9. Jan Wichrowski 

10. Adam Kapłański 

11. Henryk 

Wasylkiewicz 



12. Kazimierz Łaszewski 

13.  

14. Aleksander Banaszkiewicz 

15. Lesław Wysocki 

16. Zenon Andrzejewski 

17. Zbigniew Saller 

18.  

19. Wiktor Augustowski 

20. Antoni Lubojański 

21. Janusz Słaboszewicz 

22. Marian Nowicki 

23.  

24. Kazimierz Słaboszewicz 

25. Witold Jewasiński 

26. Lech Pawłowski 

27. Władysław Szuman 

28. Lesław Wierczyński 

29.  

30. Jan Andrzejewski 

31. Nikodem Brandt 

32. Tomasz Wilczewski 

33. Jerzy Krasowicki 

34. Stefan Biedziński 

35.  

36.  

37. Tadeusz Biedziński 

38. Dionizy Chojnacki 

 

Uczestników rozpoznał dh Henryk Primke. 

 W tymże samym sprawozdaniu w „reminiscencjach ze Spały” podkreśla się 

sprawność - Podobozu VIII, obejmującego Chorągiew Wielkopolską, Pomorską i 



Gdańską, a uznanie za to składa się dhowi hm Janowi Jasińskiemu, phm Romanowi 

Łyczywkowi i za wyznaczenie tras biegów harcerskich phm Ulrykowi Mantheyowi. 

 Na przełomie roku prezesem KPH zostaje sędzia dr Bronisław Taszycki, koło 

liczy 100 członków zebrań zarządu odbyło się 15, dochód za rok 1934 wynosił 4619 

zł. 

 

Każdy uczestnik „Zlotu Spała 1935” otrzymał naszywkę nad prawą kieszenią, 

koloru żółtego, z charakterystycznym dla Polski zwierzęciem: brązowy żubr. Widać 

to dokładnie na mundurku pierwszego z lewej sekretarza obozu. 

 

 

Komenda obozu „Spała 1935” 

Od lewej: Jan Olasek, sekretarz, Zbigniew Patrzykont, Oboźny, Lesław 

Wierczyński, komendant, Marian Nowicki, oboźny gospodarczy. 

Fotografował dh Ulryk Manthey 

 



Zlot „Spała 1935” to nie tylko widowisko (teatr, kino), zwiedzanie obozów 

drużyn polskich i z zagranicy, ale też rywalizacja między drużynami i podobozami. 

 Oto zastęp Czternastki wystawiony do konkursu „wycieczka harcerska 

dwudniowa” na trasie Spała - Tomaszów Mazowiecki. Startowały w tej grupie 4 

zastępy, oceniał nieznany sędzia podharcmistrz. Zastęp Czternastki zdobył I miejsce, 

a tworzyli go - od lewej: 

Kazimierz Łaszewski, Władysław Szuman, Zdzisław Peckel, Tomasz 

Wilczewski, NN podharcmistrz, Tadeusz Schiller, Jerzy Kuczyk, Jerzy Krasowicki, 

Tadeusz Kwieciński. 

 

podczas konkursowej wycieczki 

przy studni: 

Władysław Szuman,  

Zbigniew Peckiel, 

Tomasz Wilczewski. 

  



 Wszyscy Czternastacy - uczestnicy Zlotu „Spała 1935”. Fotografował i spisu 

dokonał dh Ulryk Manthey. 

 

 

1. Walerian Pilarski    21. Adam Kapłański 

2.               Zbąski    22. Lech Pawłowski 

3. Tadeusz Kwieciński   23. Jan Namysł 

4. Kazimierz Łaszewski   24. Witold Jewasiński 

5. Marian Nowicki    25. Jan Olasek - klęczą 

6. Zbigniew Patrzykont   26.           Kuglin 

7. Jerzy Krasowicki    27. Aleksander Banaszkiewicz 



8. Lesław Wierczyński   28. Janusz Garstecki 

9. Witold Bruździński   29. Władysław Szuman 

10. Kazimierz Słaboszewicz  30. Tomasz Wilczewski 

11. Zenon Andrzejewski   31. Dionizy Chojnacki 

12. Jerzy Berg    32. Zbigniew Peckiel 

13. Henryk Wasylkiewicz   33. Janusz Pietrzyk 

14. Lesław Runge    34. Jerzy Kuczyk 

15. Jan Andrzejewski   35. Jerzy Kokczyński 

16. Wiesław Kaczmarczyk   36.           Michalski 

17. Przemysław Paczkowski  37. Tadeusz Biedziński 

18. Janusz Słaboszewicz   38. Stefan Biedziński 

19. Antoni Lubojański   39. Andrzej Dutkiewicz 

20. Janusz Pawlak    40. Zygmunt Malinowski 

      41. Jan Wichrowski 

 

Po obozie letnim i Zlocie na rok szkolny 1935/36 drużynę obejmuje dh hm 

Władysław Serafinowski (po raz drugi). 

Rozkazem Komendanta Chorągwi w 1935 roku ogłoszone zostały nominacje: 

stopień HR otrzymuje dh Józef Śmigaj, stopień phm Roman Łyczywek i Marian 

Nowicki. W Sprawozdaniu zaś Okręgu poznańskiego ZHP za rok 1035 mamy o 14-

tce: dr hm Henryk Goc, komendantem III hufca, hm Jan Jasiński, komendantem na 

miasto Poznań; jego przybocznym phm Roman Łyczywek; drużynowym 14-tki hm 

Władysław Serafinowski; hm Ulryk Manthey i hm Jan Gostomski we wojsku; w 

„reministracjach” ze Spały: komendantem podobozu Poznańskiej, Pomorskiej i 

Gdańskiej Chorągwi hm Jan Jasiński, jego przybocznym phm Roman Łyczywek, 

trasy biegów harcerskich konkursowych phm Ulryk Manthey; gośćmi VIII Podobozu 

byli skauci z Kanady, USA, Czechosłowacji, Węgier; XIV Poznańska Drużyna 

Harcerzy na Zlocie osiągnęła 39 punktów na 40 możliwych, co plasuje ją na 

pierwszych miejscach ZHP. Uczestnicy Zlotu noszą nad lewą kieszonką mundurka 

harcerski krzyż, a nad prawą kieszenią emblemat Zlotu: naszyty prostokącik z 

napisem Spała 1935 i sylwetka żubra. 



 W drużynie przybocznymi byli: phm Marian Nowicki i HR Józef Śmigaj, 

sekretarzem HO Kazimierz Łaszewski, a zastępy prowadzili między innymi: Adam 

Kapłański - Niedźwiedzi, Tadeusz Schiller - Puchaczy, Janusz Zbąski - Sępo, Jerzy 

Kuczyk - Bobrów z członkami: Dionizy Chojnacki, Henryk Primke, Antoni 

Lubojański, Janusz Słaboszewicz, Kazimierz Słaboszewicz (bliźniacy), Stanisław 

Łabendziński, Bogdan Cybulski, Janusz Pawlak i Lubor Magiera (z kroniki zastępów 

Bobrów, prowadzonej przez zastępowego, a przechowanej przez dha Henryka 

Primkego). 

 11. listopada w święto narodowe drużyna bierze udział e defiladzie. W tym 

dniu w odczytanym rozkazie drużyny zapowiedziane są ćwiczenia na mieście, z 

niepostrzeżonym przekradaniem się obok „kontrolerów” w rejonie ulic: Podgórnej, 

Al. Marcinkowskiego, Nowej, Placu Wolności. Np. Bobry się przekradały, Puchacze 

pilnowały. 

 Organizowano też inne zadania: wywiady o mieszkańcach wyznaczonych 

domów np. kamienicy zamieszkałej przez profesora, znanego muzyka, pisarza itp. 

 Opłatek został urządzony 20. grudnia w harcówce, połączony z obfitym 

przyjęciem w śniadalni (piwnica gimnazjalna od strony ul. Bukowskiej - dawna 

harcówka). 

Było śpiewanie kolęd, łamanie się opłatkiem, popisy zastępów; życzenia 

składali hm Jan Jasiński i hm Władysław Serafinowski. Zastęp Bobrów przygotował 

przy przewodniczeniu zastępowego satyro-śpiew jako refleksje poobozowe: 

melodia: „Śpiewają fale”: 

 Śpiewają Bobry pieśń wesołą o drużynie. 

 Już się nie bójcie, pieśń nikogo nie pominie 

 I ryby grube, 

 Drużyny chlubę, 

 Dziś przedstawimy na wesoło. 

melodia: „O mój rozmarynie...” - o drużynowym Serafinowskim 

 Hej! motocyklisto zapalony: 

 Nie jedź po ulicach jak szalony! 

 Choć „Sto - mil” uciekniesz, 



 Kraksy nie unikniesz, 

 Nie łudź - że się! 

melodia: Hej dudziarzu, co się smucisz - o przybocznym Łuczywku 

 Druhu Romku, co się smucisz, 

 Czemu smutna twoja twarz? 

 O kronice sobie nucisz, 

 Co dzień nowy projekt masz! 

melodia: „Góralu, czy ci nie żal” - o przybocznym Nowickim 

 Maruchu, czy Ci nie żal, 

 Że już nie jesteś w Wierzbniku? 

 Tam pracyś tak mało miał, 

 A teraz masz jej bez liku! 

 Maruchu, czy Ci nie żal? 

melodia: „Hej od Krobi jedzie fura” - o sekretarzu Łaszewskim 

 Sekretariat, stos papieru, 

 Dużo pracy bez orderu. 

 Oto jest nasz Kazek, 

 Ni to pączek, ni to głazek, 

 Oto jest nasz Kazek. 

 „głos sumienia” nasz! 

melodia: „Jeszcze jeden mazur dzisiaj” - członek komendy Elbanowski 

 Jeszcze jedna zwrotka dzisiaj, 

 Choć już pewno śpicie, 

 Ale tę jedną jeszcze 

 Chyba pozwolicie. 

  O Boguszu będzie mowa, 

  To ten nowy nasz „Flanc”. 

 

 Obóz zimowy drużyna urządziła jak w poprzednim roku od 26. grudnia 1935 

do 6. stycznia 1936 roku w Bukowinie . Komendantem był phm Marian Nowicki. 



 W końcu lutego i z początkiem marca w Poznaniu trwał „Tydzień Pomocy dla 

Bezrobotnych” (bezrobocie było smutną rzeczywistością). Harcerze włączyli się do 

akcji społecznej, zbierali ofiary do puszek i sprzedawali „cegiełki” w cenie 20 groszy. 

Na Placu Wolności termometr ofiarności wskazywał  zbiórkę 100 zł. 

 22. lutego, w sobotę urządzono konkurs łyżwiarski o mistrzostwo drużyny 

(zastępowi nie występowali). Zbiórkę urządzono na Sołaczu, w parku przy 

lodowisku. Stawiły się wszystkie zastępy z wyjątkiem Niedźwiedzi. Taka była 

kolejność w konkursie: I miejsce - Bobry, II - Puchacze, III - Sępy. Po biegach konkurs 

jazdy figurowej, wygrał go zastępowy Bobrów  Jerzy Kuczyk. 

 W prowadzonej punktacji za współżycie, punktualność, obowiązkowość, 

śpiew, techniki harcerskie za miesiące grudzień i styczeń I miejsce zajął zastęp 

Bobrów z 69 punktami, II zastęp Puchaczy z 59 punktami. 

 Doroczny obchód uroczystości św. Jerzego Komenda Chorągwi urządziła 19. 

kwietnia, w niedzielę. Niestety drobny, całodzienny, siąpiący deszczyk zepsuł 

nastrój i uroczystość. Na zbiórkę w Zielonych Ogródkach przy Placu Bernardyńskim 

stawiło się 40 % harcerzy. Nastąpił przemarsz na Plac Bernardyński i jak zwykle 

raporty, ustawianie długo trwało, a deszcz przenikał cienkie mundurki. Na tej 

zbiórce udekorowany został dh Jerzy Taszycki „medalem za ratowanie tonących”. W 

kościele Msza św. z kazaniem ks. Stanisława Skazińskiego, kapelana Chorągwi. Po 

Mszy św. defilada, przemarsz do auli uniwersyteckiej na akademię. 

 3. maja w historii 14-tki najbardziej „okazała” defilada. Imponująca ! Na 

przedzie drużynowy hm Władysław Serafinowski na swoim dużym motocyklu. 

Następnie sztandar historyczny (amarantowy) Skautów poznańskich z czasów 

zaborów; drugi, nowy sztandar Chorągwi i trzeci sztandar drużyny. Potem grupy 

rowerzystów z ozdobionymi kołami. Grupa sygnalistów z fanfarami (4 sztuki) i 

sygnałówkami (8 sztuk) i z werblami, poprzedzała 2 plutony harcerzy. 

 W ciągu roku odbyły się też imprezy: konkursowe strzelanie z wiatrówki, 

wycieczki plutonów i zastępów. 

 

 

 



 

 



 

 

Czternastka po defiladzie 3. maja 1936 roku. Harcerze trzymają obraz 

„zaślubin z morzem gen. Józefa Hallera”. - dowódcy Błękitnej Armii we Francji i 

„barwy błękitnej” Czternastki. 



Kronikę zastępu „Bobrów” w roku 1935/36 prowadził zastępowy Jerzy 

Kuczyk i fotografował. Jest to jedna z nielicznych pamiątek, ocalałych z wojny, a 

szczęśliwie przechowana przez dha Henryka Primkego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii od lewej: Bogdan Cybulski, Janusz Słaboszewicz, Jerzy Kuczyk, 

Dionizy Chojnacki, Kazimierz Słaboszewicz. 

 

Rok pracy harcerskiej zakończono 13. czerwca w lasku golęcińskim, niedaleko 

dzisiejszych obiektów sportowych „Olimpii”. 

 Obóz letni w 1936 roku miał być urządzony nad morzem. Poczyniono 

pierwsze zakupy. Nie wiadomo z jakich przyczyn nie doszedł do skutku: czy na czas 

nie wynajęto terenu pod obóz czy na mniej atrakcyjny obóz nad morzem za mało się 

zgłosiło uczestników czy też po wielkich osiągnięciach drużyny nastąpił jej regres. 

Smutnym zostaje fakt, że drużyna obozu letniego nie urządziła. Wśród harcerzy 

zrodziła się myśl urządzenia „prywatnego” obozu. 



 I tak jak podaje w swoich wspomnieniach dh ćwik Nikodem Brandt 

zawiedzeni, a niezłomni urządzili pod komendą dha Tadeusza Kwiecińskiego biwak 

nad jeziorem Kłosowskim, na skraju puszczy noteckiej niedaleko Sierakowa. Brali 

udział: Tadeusz Kwieciński, Jan Andrzejewski, Zenon Andrzejewski, Nikodem 

Brandt, Dionizy Chojnacki, Leszek Pawłowski. Obozowano w 3 namiocikach 

dwuosobowych, które powstały ze spiętych dwóch pałatek, które z osobna stawały 

się peleryną z kapturem. Obozowicze otrzymali część zakupów na niedoszły obóz. 

Pogoda wspaniała dopisywała, w lesie pełno jagód, poziomek i grzybów. Prawdziwy 

wypoczynek oraz doskonalenie umiejętności pływackich (łódź rybacka towarzyszyła 

dla asekuracji). Obozowisko trwało 5 tygodni. 

 Drugą grupę zawiedzonych, a niezłomnych stanowili: Adam Kapłański, 

Leszek Kaleński, Władysław Szuman i Tomasz Wilczewski. Zauroczeni 

opowiadaniem profesora fizyki Zajączkowskiego o wędrówkach łodzią po Polesiu, 

postanowili ją odbyć rzeczno - kanałowym szlakiem z Pińska na północ. Najpierw 

mapy w podziałce 1:100 000 tak zwane sztabówki z Instytutu Kartografii ze zniżką 

50% czyli 50 groszy za sztukę. Zakupu żywności jak konserwy mięsne, sery, cukier, 

czekolady, herbata dokonano w Poznaniu. Techniczne wyposażenie w łopatki, 

toporki, garnki pożyczyła drużyna. Do spania służyły namiociki złożone z 2 

płachetek = peleryn. Dodatkowo zaopatrzono się w apteczkę pierwszej pomocy, 2 

aparaty fotograficzne. Osobiste rzeczy mieściły się w tornistrze, owiniętym 2 kocami. 

Kuchnią i apteczką zarządzał Adam Kapłański, wspólną kasą, która składała się z 

wpłat uczestników po 30 złotych i subwencji KPH i Koła rodzicielskiego. 

 Trasę: Poznań - Warszawa - Brześć - Pińsk przejechali pociągiem w wagonie 3 

klasy ze zniżką 80% (jak dla wycieczek zbiorowych). W Pińsku 2 dniowy pobyt z 

noclegami w schronisku młodzieżowym mieszczącym się w miejscowym 

gimnazjum. 

Rok 1936 - spływ łodzią na trasie: Pińsk - Piną - Jasiołdą - Kanałem Ogińskim - 

Szczarą - Niemnem - Kanałem Królewskim - do Augustowa. 



 

 

 

Ta sama trasa: Pińsk - Augustów według współczesnej mapy. 



 

 

Trzeciego dnia zakupili łódź nad Piną za 42 i pół złotego, (utargowali 2 i pół 

złotego). Łódź miała 2 ławeczki dla wioślarzy, (siedzący na pierwszej ławeczce 

wiosłował 2 wiosłami, 2 siedzących na drugiej ławeczce obok siebie wiosłowało 



jednym wiosłem, a czwarty uczestnik trzymał w ręce linki steru). Zapasy rozłożono 

do 4 skrzynek, każdą opiekował się inny uczestnik. Co 15 minut następowała zmiana 

na stanowiskach w łodzi. Wędrownicy wyjechali Piną z Pińska, odnogą do Jasiołdy, 

Jasiołdą 30 kilometrów pod prąd do Kanału Ogińskiego, potem przez duże Jezioro 

Wygonowskie i znów Kanałem Ogińskiego do Szczary. Na Kanale pokonywali kilka 

śluz Budowanych w czasach zaborów, przeszło 100 lat temu (i działały !). Szczara jest 

krętą, spokojną rzeką, płynącą malowniczo przez urozmaicony krajobraz. Na 

Szczarze trudność stanowiły „jary” = śluzy utrzymujące odpowiedni poziom wody, 

dla potrzeb Marynarki Wojennej, stacjonującej w Pińsku, na straży wschodnich 

granic. Szczara płynie przez województwo nowogrodzkie. Zatrzymali się dłużej w 

Słonimie. Normalnie wieczorem zakładali biwak nad brzegiem rzeki, zażywali 

kąpieli (wszyscy dobrze pływali). Były kłopoty z świeżym chlebem (raz 15 

kilometrów drogi po chleb). Przepłynęli 200 kilometrów Szczarą do Niemna. I tam 

spotkali „inicjatora” tej wędrówki prof. Alfonsa Zajączkowskiego, który w 

towarzystwie 3 osób płynął krypą po Niemnie. 

 

 

na Kanale Ogińskiego:  

sternik Adam Kapłański, 

przy wiosłach Tomasz Wilczewski 

i Władysław Szuman 

na przedzie dwuręczne wiosła:  

Lech Kaleński 

 

  

  

   

nad Szczarą 

biwak 

 



Niemen ma bardzo bystry prąd. W dodatku podwodne korzenie i „porohy” 

utrudniają żeglugę i były też przyczyną wywrócenia się łodzi (która coraz bardziej 

przemakała), ale nic nie zatonęło. Sternik jednak bardzo musiał uważać nawet na 

głazy wystające w rzece. W Grodnie był dłuższy odpoczynek, zwiedzanie miasta i 

zamku. Niemnem uczestnicy dopłynęli do Kanału Augustowskiego przez kilka 

bardzo dużych śluz sprzed 100 laty, a były w dobrym stanie i sprawnie działały. 

 

 Jeszcze im się chciało: Tomasz Wilczewski jako podpora, Władysław Szuman 

do góry nogami, Adam Kapłański Skrobie ziemniaki, Lech Kaleński jako fotograf. 

 

 Kanałem augustowskim płynęli do Czarnej Hańczy (rzeka najbardziej 

malownicza i czysta w Polsce) i płynąc pod prąd przez Jezioro Wigry chcieli 

dopłynąć do Suwałk i zakończyć wyprawę. Jednak tratwy ze spływem drewna 

tarasowały przejazd i po dniu przenoszenia łodzi, musieli się cofnąć do Kanału 

Augustowskiego i przez jeziora Studzieniczne, Białe i Necko dopłynęli do 

Augustowa. Tu w nocy łódź „skradziono”, choć przed południem odszukali łódź i 

odsprzedali za 15 złotych. Stąd pociągiem powrócili do Poznania po 30 dniach 

wędrówki, witani przez dumnych z takiego wyczynu Rodziców przepłynęli bowiem 

620 kilometrów szlakiem wodnym. 

 



 

 Po zakończeniu szczęśliwym wyprawy, uczestnicy: Adam Kapłański, Tomasz 

Wilczewski i Władysław Szuman na dworcu w Augustowie. Lech Kaleński jako 

fotograf. 

 

 Okólnik Zarządu Wielkopolskiego Oddziału ZHP podaje, że prezes Koła 

Przyjaciół Harcerzy przy 14-tej Drużynie Harcerzy sędzia dr Bronisław Taszycki, po 

3 latach prezesury zastaje uhonorowany nominacją na „działacza harcerskiego” - 

którego znakiem harcerski krzyż z brązową podkładką. W tym roku liczba członków 

KPH wynosiła 92, zebrań zarządu odbyło się 16, dochód roczny 3.794 zł. 

 

Przypadkowe spotkanie na 

trasie spływu z prof. 

Zajączkowskim - inspiratorem 

wyprawy.   str 132 

 

 

 

 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego za dotychczasowe akcje letnie 

(obozy, kolonie) przyznało Gimnazjum Karola Marcinkowskiego „Błękitną Wstęgę”. 



Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy - Antoni Słomiński. 

Alarm w obozie! - taka zapadła decyzja komendy. Pierwszy trębacz na 

sygnałówce dmie melodię alarmu Wojska Polskiego: „Trąbka do boju wzywa nas ... 

do boju !” i gwizdek oraz rozkaz ustny: „dla obozu ogłaszam alarm”. 

 Zwykle na obozie urządzano 3 alarmy, dwa dzienne i jeden nocny i tak też 

powinno być! Dzienny ogłaszano w czasie przedpołudniowych ćwiczeń technik 

harcerskich albo po południu, gdy obozowicze w lesie zbierali chrust na ognisko. 

Wtedy zbiegają się harcerze ze wszystkich stron do namiotu, przebierają się w 

mundury i meldują gotowość zastępu stojącego w szeregu przed namiotem. 

Wyższym stopniem utrudnienia jest zapowiedź alarmu w pełnym rynsztunku, co 

wymaga spakowania wszystkiego dobytku do tornistra, zwinięcie koca w „kopertę” 

i obwiązanie tornistra wałkiem zwiniętego koca. 

 Nocny alarm wymaga natychmiastowego zrywu z posłania, ubrania munduru 

i zameldowania gotowości (do tego trzeba, aby wszystko: mundurek, chusta, 

pończochy, buty były na swoim miejscu). Nie trzeba przypominać, że gotowość jest 

punktowana i to wysoko. W alarmie nocnym cała ta gotowość sprawia się przy 

bladym świetle ręcznych latarek, prawie po omacku. Pamiętam, że dwa razy zastęp 

przywiózł na obóz akumulator samochodowy i podłączył takąż żarówkę. 

 Po meldunków wszystkich zastępów albo następował przemarsz ze dwie 

godziny albo z okazji jakiejś uroczystości zbiórka wokół masztu i doczytanie 

specjalnego, okolicznościowego rozkazu komendanta. Alarm nocny też kończył się 

godzinnym przemarszem, aby oswoić harcerzy z ciemnością, ośmielić choć trochę do 

przebywania nocą w obcym terenie; a za jakąś godzinę powrót do namiotów i dalszy 

ciąg w spokojnej już nocy. 

 Alarm to nie jakieś widzimisię komendy, lecz zawiera w sobie wiele 

momentów wychowawczych jak:  

umiejętność spokojnego przyjęcia niespodzianek, 

przystosowanie się do nagłych, nowych trudności, 

wyrobienie sprawnego, szybkiego ubierania się, 

przyzwyczajenie do utrzymania porządku w osobistych rzeczach. 

 Alarm stanowił specyficzne urozmaicenie życia obozowego. 



W roku szkolnym 1936/37 drużynę prowadzi dh Roman Łyczywek, 

przybocznymi byli: dh HR Witold Jewasiński i dh HO Stefan Wowczak, sekretarzem 

dh Andrzej Dutkiewicz. 

W Sprawozdaniu Okręgu ZHP do 14-tki zaliczeni zostali instruktorzy 

harcmistrze: Henryk Goc, Jan Jasiński, Władysław Serafinowski, podharcmistrze: Jan 

Gostomski, Roman Łyczywek, Ulryk Manthey. 

Opiekunem drużyny z ramienia gimnazjum nadal prof. 

mgr Stanisław Chmielewski, nauczyciel matematyki. 

 Z początkiem roku szkolnego nastąpiła zmiana na 

stanowisku dyrektora gimnazjum. Pełniącym obowiązki 

dyrektora został prof. dr Władysław Skarbiński, 

nauczyciel historii.   

 Rok pracy harcerskiej nie odbiegał od zwykłego 

schematu. Główny nacisk położono na pracę w 

zastępach. Oczywiście były też zbiórki drużyny i plutonów. 

Imprezy propagujące harcerstwo, a równocześnie zasilające fundusze akcji 

obozowej powtarzano jak w latach ubiegłych. 

 Oryginalnie obchodzono opłatek i uroczystości kolędowe. Zbiórkę drużyny 

zarządzono w Golęcinie, w lesie nad torami (dziś za boiskiem Olimpii). Żywą, leśną 

choinkę przybrano dekoracjami i świeczkami, a przy śpiewie kolęd harcerze łamali 

się opłatkiem, składali sobie życzenia świąteczne Bożego Narodzenia. 

 Letni obóz został urządzony w lipcu 1937 roku w Boszkowie, nad Jeziorem 

Dominickim albo Boszkowskim, na terenie leśnictwa Papiernia, a trwał 35 dni. 

Boszkowo wtedy było pustym miejscem, Gdy harcerze szli brzegiem jeziora, dopiero 

po dłuższym spacerze dochodzili do przystani wodnej Korpusu Kadetów z Rawicza 

(było to dość elitarne gimnazjum wojskowe, nosili mundury granatowe, na kepi pół 

słońce; drugi taki korpus istniał we Lwowie). Dziś nad brzegiem jeziora zagęszczenie 

domków kempingowych i stałych - prywatnych i nadobfitość domków 

wypoczynkowych różnych instytucji. Komendę obozu sprawował dh HO Stefan 

Wowczak, opiekę prof. Stanisław Chmielewski, ćwik Henryk Primke, choć 

szeregowiec, pełnił funkcję sanitariusza. W obozie bez oficjalnej funkcji przebywał 



dh HR Bogusz Elbanowski, wywodzący się z 16-tki przy gimnazjum Paderewskiego, 

znany byłym naszym drużynowym z Akademickiego Koła Starszo - harcerskiego i z 

ich poręki przymierzający się do 14-tki, której drużynowanie przejmie po obozie. 

 

 

Boszkowo - mała wieś położona nad dużym jeziorem Dominickim (382 

hektary), oddalona 30 kilometrów od Leszna Wlkp., prawie tyle od Wschowy i od 

Śmigla. Nad jeziorem zupełnie pusto, dziewiczy krajobraz leśny. Daleko od naszego 

obozu stanica wodna Korpusu Kadetów. Dziś skraj lasu, brzeg jeziora zabudowany 

domkami (całorocznej używalności), bungalowami, domkami wczasowymi. Dziś 

nad jeziorem w lesie zbudowano hotel, restaurację, camping, parking, Centralny 

Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego PTTK. Okazało się, że dobrego wyboru dokonano, 

lokując obóz w tak atrakcyjnym miejscu. 

 Charakter obozowi narzucało jezioro. To też stale prowadzono naukę 

pływania dla jednych, doskonalenie umiejętności pływackich u drugich, a owocem 

było zdobywanie sprawności: pływak I i II.  



Drugą „specjalnością” obozu było kajakowanie. Od lewej na I kajaku Henryk 

Primke, na II Zbigniew Albrecht, na III Adam Skarbiński, a tyłem siedzący chłopiec 

to syn opiekuna obozu prof. Chmielewskiego.      

 Zdarzyła się też niemiła i niebezpieczna 

przygoda kajakarska. Dwóch harcerzy bez 

zezwolenia komendy i bez ubezpieczenia 

wypłynęli na jezioro, na środku nastąpiła 

wywrotka, ostatkiem sił dopłynęli do brzegu, a 

fale później wyrzuciły kajak. 

 Wspaniały przyobozowy kompleks leśny sprzyjał zdobywaniu licznych 

sprawności jak: sobieradek obozowy, traper, ptakoznawca i trudną: trzy pióra (całą 

dobę spędzić samotnie poza obozem, nic nie jeść, milczeć i nie być widzianym). 

 Urządzano też harcerskie „ćwiczenia terenowe”, marsz na orientację według 

busoli, marsz drogą wyznaczoną na mapie nad sąsiednie jezioro Przemeckie (z 

wyspą konwaliową). 

 

 Ślęczą nad mapą:  

Zbigniew Albrecht, 

Nikodem Brandt,   

 Holz, 

Tadeusz Pietrzyk, 

Non Notus. 

  

Zastępowy dh Adam Skarbiński zachował fotografię z Boszkowa swego jak 

można przeczytać nazwę zastępu „Rysi”. Od lewej stoją: 

z-powy Adam Skarbiński, 

Zbigniew Brandt, 

Holz, 

Tadeusz Pietrzyk, 

Non Notus.    

  



Schemat organizacyjny Komendy Chorągwi Wielkopolskiej (stan Chorągwi z 

dnia 1. stycznia 1937 roku). Komenda Harcerzy na miasto Poznań: 

301. Drużyna 14 im. Stanisława Żółkiewskiego, założona 20. września 1919 roku, 84 

członków; drużyny phm Roman Łyczywek, 21 lat, student prawa Uniwersytetu 

Poznańskiego. 

 

Skład Komendy Chorągwi: 

wizytator Komendy Chorągwi hm Jan Jasiński 

 

Instruktorzy: 

przydzieleni do Komendy Chorągwi: 

 hm Jan Jasiński, Poznań, Palacza 116 

Komenda Harcerzy na miasto Poznań: 

 hm Henryk Goc, Poznań, Grunwaldzka 96 m.2 

 hm Władysław Serafinowski, Poznań, Śląska 21 

 phm Roman Łyczywek, Poznań 

 phm Ulryk Manthey, Poznań, Lubeckiego 18 

 phm Marian Nowicki, Poznań, Ratajczaka 39 m.4 

 phm Lesław Wierczyński, Poznań, Ratajczaka 4 - 6 

bez przydziału: 

 phm mgr ppor. Jan Gostomski, Poznań, Działyńskich 9 m. 1 

   (w wojsku) 

 

W Kole Przyjaciół Harcerzy przy 14-tce nastąpiła zmiana przewodniczącego. 

Po paru latach owocnej pracy ustąpił działacz harcerski sędzia dr Bronisław 

Taszycki. Nowym prezesem wybrano Jana z Bogumina Kuglina, współwydawcę 

„Gazety rolniczej”, kierownika drukarni i wydawcę cymeliów o nakładzie 30 

egzemplarzy. Członków Koła: 65, członków Zarządu 14, ilość zebrań 7, ilość imprez 

(niestety) 1, dochód roczny (bardzo mizerny) 1648,44 zł, pomoc dla drużyny 1281,45 

zł. 

  



Pro hibernis - na  leże zimowe. 

Po dobrze spełnionych zadaniach służbowych na zasłużony odpoczynek 

wysyłano żołnierzy. Podobnie Czternastka urządzała leże zimowe. Urządzała 

zimowiska, by młodzież odetchnęła od miasta, by w okolicach ekologicznie czystych 

zażyła świeżego przez cały dzień powietrza, by zastosowała praktycznie zasadę: 

ruch to zdrowie. A do tego jeszcze w okolicach tak atrakcyjnych jak Podtatrze. 

 Obozowiska zimowe drużyna urządzała: 

w roku 1933/34 komendantem był dh hm Jan Jasińskim oboźnym dh hm Ulryk 

Manthey, 

1935/36 komendantem dh phm Lesław Wierczyński, oboźnym dh phm Marian 

Nowicki, 

1936/37 komendantem był dh phm Marian Nowicki 

1937/38 komendantem był dh HR Bogusz Elbanowski, oboźnym gospodarczym dh 

Adam Kapłański. 

 Harcerze wyjeżdżali nocnym pociągiem z Poznania do Zakopanego, aby nad 

ranem wysiąść na stacji Poronin, skąd „tabory” i uczestnicy góralskimi saniami 

zostali przewiezieni na Bukowinę. Wyjazd następował zawsze w II święto Bożego 

Narodzenia (26. grudnia). Powrót do Poznania wieczorem 5. stycznia (przed 

świętem Trzech Króli), bo 7. stycznia zaczynało się II półrocze szkolne. 

 Uczestnicy mieszkali w „willi” w stylu góralskim czyli Witkiewiczowskim, a 

na pytanie u kogo? odpowiadali z dumą „u Króla”. 2 ostatnie zimowiska 

zamieszkiwały społecznie niżej, bo: „u Kuchty”. 

 Wszystkie te obozy miały charakter wypoczynkowo - narciarski. Kurs 

prowadził instruktor, który wyznawał zasadę, że „najpierw narciarz musi się spocić, 

żeby mięśnie miał giętkie, to nawet jak upadnie, nic mu nie będzie”. Ganiał harcerzy 

nieźle, ale nauczył skutecznie. Na pierwszych obozach po paru dniach wprawy 

urządzano wycieczki na nartach. Uciążliwie podchodzono w górę, zjeżdżano w dół i 

tak pokonywano górską trasę paru kilometrów (nie znane były wyciągi narciarskie 

dla dzisiejszych raczej leniwych narciarzy). Od zbudowania kolejki liniowej (1936) na 

Kasprowy w czasie zimowiska raz a nieraz 2 razy wjeżdżano na górę, aby zjeżdżać 

na Halę Gąsienicową, Goryczkową, Kondratową do Kuźnic. Urządzano też 



wycieczki w Bukowiny na Głodówkę (wspaniała stanica harcerska i wspaniały, 

wysunięty taras widokowy dziś całkowicie zniszczony) oraz na Gęsią Szyję. 

Zdarzały się dni „suche”, bez śniegu. Wtedy komendant prowadził wycieczki piesze 

z Bukowiny albo autobusem do Zakopanego i stamtąd dalej w Tatry. 

 Oczywiście nie zaniedbywano spraw czysto harcerskich i popołudniami 

zdawano na wyższy stopień albo zdobywano sprawności (choć czynili to nieliczni). 

Zwykle uczestników było 25. Na zjazd z Kasprowego decydowało się 13. Reszta w 

tym czasie wjechawszy na górę cieszyła się widokami, śniegiem, słońcem i mrozem. 

 Wieczorami zamiast płomiennego kwiatu żywego ognia żarówka w czerwonej 

bibułce imitowała ognisko ze śpiewem i pokazami. 

 Innymi wieczorami kwitło życie towarzysko - taneczne czego dowodem 

poniższa fotografia. 

 

  

W środku siedzi komendant Jan Jasiński, z prawej Ulryk Manthey. 



 

 

   

W środku komendant Lesław Wierczyński,  Od prawej Marian Nowicki 

obok oboźny Marian Nowicki.    drugi Lesław Wierczyński. 

 

 

   Transport taborów i uczestników z Poronina na Bukowinę. 

 

  Wycieczka na nartach     Głodni przy stole. 

 



 Z ciekawostek zaścianka bukowińskiego, zapisanych w pamięci uczestników 

to nabożeństwo wieczorowe na zakończenie roku w Sylwestra. Harcerze jako 

pobożni brali w nim udział i słyszeli - choć jako niepowołani świadkowie - jak 

miejscowy proboszcz, jako ojciec parafii, publicznie wypominał i upominał ku 

poprawie imiennie pijaków i innych grzeszników. Takie to były  dziwne i 

patriarchalne obyczaje przed wojną w małych parafiach góralskich. 

 

Dh Adam Skarbiński zachował fotografię i spis uczestników zimowiska 

1937/38. 

 

 

 Banaszkiewicz, Dutkiewicz, Kuczyk, Wysylkiewicz, Kwieciński, komendant 

Elbanowski, Szuman, opiekun prof. Chmielewski, Jarczewski, Szkolny, Sworowski, 

gospodarczy Kapłański, Brandt, Skarbiński, Pawłowski. 

Klęczą od lewej: Non notus, Pluciński, Schafernicht, Jarczewski, Garstecki, 

Primke. Chojnacki, Woźnicki. 

  



Na początku roku szkolnego 1937/38 przejmuje drużynę dh HR Bogusz 

Elbanowski, wywodzący się z 16-tki, drużyny istniejącej przy gimnazjum im. 

Ignacego Jana Paderewskiego (gimnazjum to powstało jako filia gimnazjum 

Marcinkowskiego). Jako student prawa należał do Akademickiego Koła Starszo - 

harcerskiego (AKaHy), w której od lat dominowali Czternastacy i kolejno 

prezesowali: Ulryk Manthey, Lesław Wierczyński, Roman Łyczywek i ostatni do 

wojny Jan Namysł. Na terenie AKaHy doszło do złożenia propozycji dhowi 

Elbanowskiemu objęcia 14-tki. 

 Przybocznymi byli: HO Jerzy Kuczyk i HO Kazimierz Łaszewski. Dh ćwik 

Henryk Primke prowadził zastęp Bobrów, następnie Jastrzębi. 

 Sprawozdanie Okręgu Wielkopolskiego ZHP zawiera wykaz instruktorów 

przypisanych 14-tce: 

harcmistrze:  Henryk Goc - Poznań 

   Jan Jasiński - Poznań 

   Ulryk Manthey - Poznań 

podharcmistrze:  Roman Łyczywek - Poznań 

Harcmistrz Władysław Serafinowski zostaje współpracownikiem referatu 

zagranicznego Komendy Chorągwi. 

W ciągu roku praca harcerska odbywa się w zastępach, może zdopingowana 

do większego wysiłku zapowiedzianymi 2 obozami letnimi. Jak co roku odbyły się 

imprezy rozrywkowo - dochodowe jak wenta, dzień harcerza, zabawa taneczna, 

wiosenna wenta. 

 Zrodził się też nowy sposób zabrania finansów na akcję obozową. Drużyna 

wykupiła wszystkie co do jednego bilety do opery, płacąc 50%. Te bilety sprzedawali 

harcerze po normalnej (nieraz ulgowej) cenie wśród sąsiadów, uczniów szkoły, w 

miejscach pracy rodziców. W ten sposób wykupiono trzy przedstawienia ku 

zadowoleniu opery (wszystkie bilety sprzedane) i ku radości harcerzy (z 

osiągniętych zysków). 

 Wielką, niezaprzeczalną, osobistą zasługą drużynowego było zorganizowanie 

dwóch obozów letnich: pierwszego w Tatarowie, koło Worochty i Jaremcza (Karpaty 

Wschodnie), drugiego w Mamaji koło Konstansy nad Morzem Czarnym. 



 Komendantem obozu w Tatarowie był dh Bogusz Elbanowski, oboźnym dh 

HO Kazimierz Łaszewski, członkami komendy dh HO Jerzy Kuczyk i Tadeusz 

Kwieciński. Opiekunem z ramienia szkoły był prof. mgr Stanisław Chmielewski. W 

obozie, który trwał 20 dni, uczestniczyło 50 harcerzy. 

 Droga do Tatarowa wiodła: Poznań - Kraków 435 kilometrów, Kraków - 

Lwów 428 km, Lwów - Stanisławów 141km, Stanisławów - Nadworna - Jaremcze 

(największy wówczas w Europie wiadukt kolejowy) Tatarów 80 km (6 godzin jazdy 

pociągiem) razem 1138 km. 

 Przy ładowaniu „taborów”: namiotów, skrzyń z wyposażeniem (saperki, piły, 

toporki), skrzynie ze śledziami (do linek namiotowych) skrzynie z żywnością, worki 

cukru. Zygmunt Żuraszek skaleczył palec, słabo opatrzony przez noc zaczął jątrzeć i 

w Krakowie dh oboźny zaprowadził do klinik uniwersyteckich na ul. Kopernika 

celem zmiany opatrunku. Tak i we Lwowie, a gdy to nie poskutkowało, trzeba było z 

obozu zawieść do szpitala w Nadwornej (takie były skutki jeszcze wtedy braku 

antybiotyków). 

 Po rannym przyjeździe obozowiczów do Krakowa wagony odstawiono na 

bocznicę a harcerze zwiedzali Stare Miasto, Drogę Królewską, Wawel i dzwon 

Zygmunta, Kościół Mariacki. 

 Wieczorem nastąpił wyjazd do Lwowa i znów przez cały dzień harcerze 

zwiedzali Śródmieście, 3 katedry (rzym-kat, ormiańską, greko-katolicką ideowo 

związaną z radykalnym ruchem ukraińskim), Cmentarz Orląt, Panoramę 

Racławicką. 

  Następnego dnia rano obozowicze dojechali do Tatarowa. Z wielką 

życzliwością witali nas nieliczni Polacy: naczelnik stacji kolejowej, komendant 

posterunku Policji Państwowej, leśniczy. Reszta mieszkańców Tatarowa (jak się 

okazało) to Huculi, część z nich o lojalnej wobec Polski orientacji staro-rosyjskiej, 

część skrajnie nastawionych radykałów Ukraińców, walczących o wolną Ukrainę 

(czerpiących dochody ze Spółdzielni i sklepów „Masłosojuzu” - coś w rodzaju 

„Samopomocy Chłopskiej”), reszta mieszkańców Żydzi. 

 Piszący te słowa, zbiegiem okoliczności, jako student II roku prawa 

Uniwersytetu Poznańskiego wyjechał na zimowo-narciarski obóz Legii Akademickiej 



(kończący 2-lecie służby w Legii). Wtedy studenci mieszkali w pensjonatach w 

sąsiedniej Worochcie, jedni u Polaka, drudzy u Ukraińca. Wtedy też staraliśmy się 

nawiązać tak na harcerskim jak i na obozie Legii kontakt z Hucułami, nawet 

wstępując do domów dla rozmowy, aby wytworzyć nastrój przychylności dla 

Polaków. 

 Tatarów - obóz w 1938 roku, wieś letniskowa, województwo w Stanisławowie 

(dziś Iwano Frankowsk), powiat w mieście Nadworna. Dojazd drogą bitą i koleją: 

Nadworna - Delatyn - Jaremcze (największy wiadukt kolejowy w Europie) - 

Mikuliczyn - Tatarów, dalej Worochta i na Ruś Zakarpacką (raz Czechosłowacja, raz 

Węgry). W miejscu: szkoła, posterunek Policji Państwowej, leśnictwo. W sąsiednim 

Mikuliczynie poczta, tartak i huta szkła. Kościoły = cerkwie unickie czyli greko - 

katolickie w Mikuliczynie św. Trójcy, w Worochcie Narodzenia Najświętszej Marii 

Panny, w Tatarowie św. Dymitra. 

 Na wschód od Tatarowa wzgórza Czertosz albo Łyszniów /662m/, na 

południu Worochteński Garb /693m/. Na samej polskiej granicy Howerla czyli 

Czarna Hora /2058m/ i Pop Iwan. Niedaleko Żabie - największa w Polsce wieś 

/5943 km2/ i 6216 mieszkańców. Na Howerlę wychodzi się spod Zaroślaka, gdzie 

już w 1880 roku zbudowano drewniane schronisko (obecnie zburzone, a na tym 

miejscu buduje się bazę dla sportowców). Na Howerlę wchodzi się czerwonym 

szlakiem. Droga imponująca - prowadzi ponad lasy i trawiastym, miejscami bardzo 

nachylonym stokiem na szczyt. Są tacy, którzy podają wysokość Howerli na 2061 m 

n.p.m. Z Howerli przepiękny widok. Widać Świdowiec, Popa Iwana, Gorgany, 

Beskidy Huculskie, a w zupełnej dali Góry Rudniańskie (w Rumunii). Morze gór 

wydaje się być nieskończone. 

 Spod Worochty biorą źródła wody Prutu, który przez Tatarów, Jeremcze, 

Kołomyję, Śniatyń, Czerniowce płynie, aby przed deltą wpaść do Dunaju. 

 

 

 

 

 



 

 

 

W drodze na Howerlę ślady okopów 

 II Brygady Legionów 

Tatarów - ćwiczenia terenowe 

 

Oto próbka rozmów i dialektu huculskiego: 

przyjechaliśmy z Liedczyny (Polski), witamy się słowem myron (pokój z wami); w 

pierwszym dniu fortuna (burza) zmusiła nas do przeniesienia się z carynki (łączki), a 

gdy rozpogodziło się i za błysły na niebie żarnice (gwiazdy) tośmy urządzili obóz. W 

pobliżu watah (baca) miał tełeg (wypas bydła) i pasł drobięta w boteju (owce w 

kierdlu), strzegł stada kotiuch połechaty (pies kudłaty). Sam pasterz był odziany w 

soroczkę przepasaną retizem (koszulę z pasem), na nogach postoły (kierpce), a 

myśmy kupowali afiny (czarne jagody), barabak (ziemniaki) i buc (świeży ser).  

 Gdy już na łączkę nad Prutem został przywieziony sprzęt obozowy i zaczęto 

zbijać prycze pod namiotami, poi południu zaczyna lać wielka ulewa i burza z 

piorunami. W oczach rośnie poziom wody w Prucie. Na wbitym kołku kontrolnym, 

co parę minut można odczytać wzrastanie wody. Komendant zarządza zwinięcie 

obozu, przeniesienie w ulewie namiotów i sprzętu przez strome urwisko na 

podwórze leśniczego, u którego na sianie na poddaszu harcerze spędzili 2 dni i w 

innym miejscu rozłożyli obóz. Okazało się, że zgodnie z zapewnieniem miejscowych, 

nasza łączka nigdy nie ulega zalaniu przez Prut przenosiny nie były konieczne. 



 Pierwszym jak zawsze zasadniczym zadaniem obozu było zdobywanie i 

sprawności, wcielanie tego, o czym teoretycznie uczono się w ciągu roku. 

 Zadanie drugie mieściło się w normalnym wyposażeniu obozu jak bramka, 

kapliczka, tablica rozkazów z tym jednak, że wykonanie musiało być bardziej 

estetyczne zaprojektowane przez dhów Jerzego Kuczyka i Adama Skarbińskiego, 

gdyż drużyna miała to zabrać ze sobą na drugi obóz do Mamaji. Wszystko to zostało 

wykonane z młodych brzózek, co będzie miało swój egzotyczny wyraz w Rumunii. 

 Zorganizowano wycieczki do sąsiednich miejscowości. 

 



 



Na podstawie wpisu drużynowego do książeczki służbowej dha Henryka 

Primkego mamy dokładną trasę trudnej, dwudniowej wycieczki: z Tatarowa w 

Czarnohorę: Foroszczenka - Zaroślak - Homuł - Szpyci - Godzyna - Rebra - Turkuł - 

Dancerz - Pożyżewska - Breskuł - Howerla (2058 m) - i powrót przez Zaroślak i 

Foroszczenkę. Po drodze i na górach spotykaliśmy ślady walk II Brygady z I Wojny 

Światowej. Widoczne jeszcze wyraźnie okopy, w których znaleźliśmy łuski po 

nabojach karabinowych, a nawet pełne naboje, bagnety, szliśmy drogą ze zbitych 

okrąglaków, które tworzyły drogę do wciągania armat. Wtedy silnie przemówiła do 

uczestników bardzo męczącej wycieczki groza wojny. 

 W obozie w Tatarowie przez 3 dni gościliśmy grupę AKaHy z Czternastakiem 

Józefem Śmigajem, która urządziła obóz wędrowny przez Czarnohorę i Gorgany. 

Grupa ta przez 3 dni odpoczywała i nabierała sił do dalszej wędrówki. 

 Po 20 dniach obozowania w Tatarowie część harcerzy wróciła do Poznania, 

reszta rozebrała na części pierwsze urządzenia obozu, załadowała teraz 

powiększony o brzózkowe wyposażenie obozu i przez Śniatyń wjechaliśmy do 

Rumunii. Na granicy musieliśmy cały majdan przenieść do nowych, piękniejszych 

od Polskich pulmanów rumuńskich (przyznać trzeba, żeśmy naszymi drągami troczę 

podniszczyli te nowiutkie wagony).  

 

 

Howerla - nie wygląda 

groźnie, ale uciążliwa  

do wejścia. 

 

 

 

 

Raz jeszcze widok na  

całość obozu w Tatarowie 

 

 



   

Tatarów - obóz w całości     kapliczka obozowa 

 

płotek i bramka wejściowa   tablica rozkazów 

 

 Mamaia - 5 km na południe od Konstancy, o wschodu oblewa Morze Czarne, 

od zachodu słodkowodne jezioro Siutghiol. Jedyny hotel to „Rex” (dziś International 

i jeszcze 30 innych hoteli). Obóz Czternastki na południe przy hotelu. Oprócz 



„naszego” hotelu była dzielnica willowa arystokracji rumuńskiej (dziś nie ma po niej 

śladu). 

 

 

Mapa Rumunii z 1938 roku (Atlas Eugeniusza Romera) z Bezarabią i 

Dobrudżą. Na mapie zaznaczyłem trasy spływu Dunajem i kolejową: Krajowa - Sibiu 

- Braszow - Sinaja - Ploeszti - Bukareszt. 

 



 Drugi obóz w 1938 roku w Mamaja, 5 kilometrów od Konstancy (Constanta) 

nad Morzem Czarnym przy hotelu „Rex”. W hotelu przebywał na wakacjach 

minister sprawiedliwości Świętosławski. Mamaja była wtedy małą miejscowością 

nadmorską z jednym hotelem i dużą dzielnicą will arystokracji rumuńskiej. Po 20 

latach tak się zmieniła, tyle wyrosło hoteli 10-cio piętrowych, (ponad 30), że po paru 

godzinach spaceru i poszukiwań, można było znaleźć ten „nasz” hotel 3 piętrowy, o 

zmienionej nazwie „International” i przypomnieć sobie miejsce obozowania. 

 Granicę polsko - rumuńską drużyna przekraczała w Śniatyniu, parę 

paszportów było indywidualnych (potrzebnych dla wymiany pieniędzy) i jeden 

zbiorczy. Paszporty wystawił nam wojewoda śląski dr Michał Grażyński, 

przewodniczący ZHP (bezpłatnie). 

 Celem godnego reprezentowania uczestnicy mieli dwa mundurki, jeden 

nowiutki, wiązany krawatem z barwnej krajki ludowej, drugi codzienny. 

 Przez Czerniowce - Suczawę - Bacau - Fokszani - Ploesti - wjechaliśmy do 

Bukaresztu. Tu na peronie zrobiliśmy zbiórkę w dwuszeregu. Powitał nas kierownik 

dziełu młodzieżowego ambasady hr. Nikosiewicz. Odśpiewaliśmy hymn rumuński: 

„Trajasca regele” (Niech żyje król... ), następnie „Jeszcze Polska ni zginęła” i 

okrzykiem „Trajasca Romania mare” (niech żyje Wielka Rumunia) zakończyło się 

oficjalne powitanie. Z dworca przejście do „Domu Polskiego”, który udzielił nam 

gościny na 2 dni. W tych dniach bukareszteńskich zwiedziliśmy stolicę, mało tam 

zabytków, ale piękne, luksusowe kawiarnie (Bukareszt uważany był jaki Paryż 

Wschodu). Złożyliśmy też oficjalną wizytę w ambasadzie polskiej. Ambasador Roger 

hr. Raczyński przyjął nas w ogrodzie lampkę zimnej, krystalicznej wody podanej w 

kryształowych szklaneczkach z wyrżniętym orłem. (Mieczysław Lepecki w 

„Wspomnieniach adjutanta marszałka Piłsudzkiego” pisze, że zrezygnował z 

propozycji objęcia stanowiska sekretarza ambasady w Bukareszcie, stwierdzając, że 3 

hrabiów to zbyt dużo jak na taką małą ambasadę). Z ulicy Alea Alexandru 23 

poszliśmy indywidualnie zwiedzać dalej miasto. 

 Z Bukaresztu drużyna wyjechała pociągiem do Konstancy i wzięła ze sobą 2 

synów kierownika „Domu Polskiego”, aby byli naszymi pilotami i tłumaczami, ale 

też i dlatego, aby ich doszkolić w polskości i harcerzowaniu. Wszyscy do kolacji 



zażywali chininę przeciw malarii (chininę przywieźliśmy z Polski, a gdy nam 

zabrakło, kupowaliśmy chininę rumuńską, niepowlekaną i dlatego od razu bardzo 

gorzką). Po paru dniach nad morzem dwaj chłopcy z Bukaresztu zachorowali na 

malarię, gdyż nie zażywali chininy, w przekonaniu, że jako tutejszych malaria ich nie 

chwyci i trzeba było ich odwieść do domu (ciekaw jestem jak obecnie całe wybrzeże 

Morza Czarnego obywa się bez chininy). 

 Komendantem obozu dh HR Bogusz Elbanowski, oboźnym i zastępowym I 

zastępu dh HO Kazimierz Łaszewski, II zastępu dh HO Jerzy Kuczyk , 

zaopatrzeniowcem jeżdżącym codziennie taksówką do Konstancy dh ćwik Stanisław 

Skarbiński. 

 Po przyjeździe, jak zwykle, stawianie namiotów, zbijanie prycz, (sąsiednia 

drużyna z Polski miała składane łóżka polowe), no i montowanie z brzózek bramki 

wejściowej, kapliczki i tablicy rozkazów. Sąsiednie drużyny przyjechały z Warszawy, 

Grudziądza, Lwowa. 

 Obóz miał charakter wybitnie wypoczynkowy. Cały dzień nad morzem i w 

morzu. Brzeg Morza Czarnego ma charakterystyczny układ. Wpierw płytko. potem 

na parę metrów szeroko głęboki rów. który trzeba było przepłynąć, a dalej ogromna 

płycizna, po kolana, na której można było grać w piłkę. Wyglądaliśmy jak rzymscy 

gladiatorzy, cali zlani oliwą grecką z puszek, chroniąc się przed nieznanym nam 

ostrym promieniowaniem słonecznym. 

 Wieczorami urządzaliśmy wspólnie z drużynami polskimi i organizacją 

młodzieży rumuńskiej ogniska, przy śpiewach i pokazach. Jako ciekawostkę można 

odnotować, że do przygasającego ogniska rumuńscy harcerze dolewali ropy 

naftowej. 

 Z obozu urządzono autokarem jednodniową wycieczkę na południe do 

granicy z Bułgarią. Trasa była następująca: Mamaja - Konstanca - Eforie (jedne i 

maleńkie, a nie jak dzisiaj południowe, północne uzdrowiska i kąpiele) - półwysep 

Kapul Kaliakra (zdążyliśmy na cudowny wschód słońca) - Mangalia i Balczik (tam 

spotkanie z burmistrzem jako że pierwotnie obóz miał mieć miejsce właśnie w 

Balicziku). Oglądanie z za płotu parku i pałacu Carmen Sylva (własność królowej 

matki, pod tym pseudonimem wydająca poezje). Po II Wojnie Dobrudża (od 



Mangalii) należy do Bułgarii i mogłem ten przepiękny, królewski park podziwiać od 

wewnątrz. W planie pobytu przewidziano wycieczkę na pobojowisko do Warny, 

należącej do Bułgarii. Ale nienawiść,  istniejąca po dziś dzień, między Rumunią a 

Bułgarią spowodowała, że Rumuni po naszej wyprawie do Warny, nie zezwolili na 

dalszy nasz pobyt w ich kraju. A w planach mieliśmy drugą, 5-cio dniową wycieczkę 

po południowej i środkowej Rumunii, na trasie: Bukareszt - koleją Krajową (Craiova) 

- Turnu Severin - Orsova - Bazias. Stamtąd statkiem w dół przez przełom Dunaju 

(180 km) między Karpatami Wschodnimi a jugosłowiańską Starą Planiną; po drodze 

wyspa na Dunaju: Ada Kaleh (wysp na Dunaju chyba z 10), przeciśnięcie się przez 

Żelazną Bramę (150 m szerokości, dawniej na noc zamykaną na łańcuch). Powrót 

koleją do Turnu Severin (ruiny castrum rzymskiego i mostu Trajana), Baile 

Herculane (kąpiel w świętych wodach Herkulesa). Dalej pociągiem do 

Siedmiogrodu: Sibiu (Hermanstadt - średniowieczna katedra i ogromne muzeum 

malarstwa), - Fagaras (Góry Fagaras mają 8 szczytów ponad 2500 m) - Braszow 

(Korona, Kronstadt - oblegany przez Józefa Bema, zabytkowe mury miejskie, ratusz, 

„czarny kościół” z kolekcją  orientalnych kobierców). Te miasta mają podwójną 

nazwę rumuńską i niemiecką, podobnie nazwy ulic i lokali w mieście ze względu na 

liczną kolonię Niemców tam zamieszkałych). Z Braszowa do Sinaja (zwiedzanie 

pałacu królewskiego, przeznaczonego na oficjalne przyjęcia; ogromny hol z trzema 

dachami: witrażowymi, oszklonymi i „sub Iove”, obok pałacu średniowieczny 

monaster, barokowy. Stąd przez Ploeszti - centrum naftowe (idąc przez miasto 

zwartym szeregiem śpiewaliśmy „Wszystko, co nasze”, ludzie patrzyli ze 

zdziwieniem, bo to przecież melodia „Na barykady ludu roboczy”). W czasie 

naszego pobytu w Rumuni obowiązywał „stan wyjątkowy” po zamachu Codreanu. 

 Powrót, aby pożegnać Bukareszt i wsiąść do pociągu w kierunku Polski i di 

naszego kochanego Poznania. 

 

 

 

 

 



 

Ciekawostka finansowa: w oficjalnej 

wymianie złotówek na leje otrzymywaliśmy 12 lei, 

zza złotówkę, na czarnym rynku 30 lei (takim 

uznaniem cieszył się polski złoty. Spotkaliśmy też 

sporo Rumunów wyjeżdżających do sezonowej 

pracy w polskich cukrowniach. 

 

Żelazna Brama 

 

Czternastak choć za granicą pozostaje wierny idei harcerskiej. Czternastak 

phm Lesław Wierczyński, pracownik konsulatu polskiego w Budapeszcie, 3. maja 

1939 roku odbiera przyrzeczenie harcerskie polskich drużyn męskiej i żeńskiej 

młodzieży polskich robotników z przedmieścia Budapesztu. 

 

 



Pieśń i wiara przewodniczy - Adam Mickiewicz: „Dziady” 

Życie religijne w drużynie i na obozie płynęło bez najmniejszych zgrzytów 

podobnie zresztą jak w ciągu roku szkolnego w poszczególnych klasach. 

Wyznaniowo drużyna była jednolita. Nikogo nie raziła modlitwa ranna i wieczorna, 

nikt nie ubolewał, że na zakończenie ogniska harcerskiego śpiewają pieśni religijne, a 

w niedzielę wszyscy wraz z komendą, wyjąwszy zastęp służbowy, ze sztandarem 

uroczyście w galowych mundurach w szyku podążali do kościoła, aby uczestniczyć, 

a nieraz i służyć do Mszy św. Tak się nawet złożyło, że w obozie w roku 1934 

(Węgierska Górka) dawniejszy przyboczny, a na obozie jeden z zastępowych był 

klerykiem Seminarium Duchownego w Poznaniu – Marian Dobecki, a później Ojciec 

Dominikanin w zakonie Stanisław. Nieraz przy namiocie wiatr poruszał wiszącą na 

drążku czarną sutannę. 

 Gdy nadszedł I piątek miesiąca, kto chciał otrzymał zezwolenie na pójście do 

kościoła, aby przyjąć Komunię św., zaleconą członkom Sodalicji, do której należała 

większość harcerzy. 

 Podobna tolerancja była w ciągu roku szkolnego. Bardzo nieliczni ewangelicy 

albo prawosławni wychodzili z lekcji religii spędzając czas 45 minut w świetlicy, albo 

latem na spacerze czy uczestnicząc w grach sportowych na boisku szkolnym albo 

nawet zostawali w klasie w ostatniej ławce i przygotowywali lekcje. Ewangelicy i 

prawosławni mieli po południu w wyznaczone dni w klasie szkolnej naukę religii ze 

swoi, duchownym. Ewangelików uczył pastor Gustaw Manitius (rozstrzelany przez 

Niemców w Poznaniu), a prawosławnych pop Aleksander Bogaczew. 

 Nigdy ani na obozie ani w ciągu roku szkolnego nie zaistniał ani na moment 

jakiś zatarg religijny. 

  To też nikogo nie dziwiło, że na zakończenie dnia harcerze śpiewali:  

  O, Panie Boże, Ojcze nasz  

  W opiece swej nas miej. 

  Harcerskich serc Ty drgnienia znasz, 

  Zachować zawsze chciej. 

   Wszak Ciebie i Ojczyznę 

   Miłując, chcemy żyć. 



   Harcerskim prawom w życia dniach 

   Wiernymi zawsze być. 

 

Na rok pracy harcerskiej 1938/39 drużynę przejmuje dh Kazimierz Łaszewski 

HR (Harcerzem Rzeczypospolitej mianowany po odbyciu próby w AKaHa przez 

Naczelnika Harcerzy w 1939 roku). Przybocznymi byli: dh Jerzy Kuczyk i dh 

Tadeusz Schiller. 

 Znany jest tylko zespół zastępu „Jeleni” i dochowały się dwie fotografie: 

   

 

 Za zdobycie pierwszego miejsca we współzawodnictwie między zastępami 

zastęp w składzie (od lewej): Adam Skarbiński, zastępowy, Szenic, Świba, 

Konieczny, Wujek, Piekarczyk, Wnęk, otrzymał okolicznościową statuetkę. 

 Przy tej okazji zrobiono drugie pamiątkowe zdjęcie. W pierwszym rzędzie od 

lewej siedzą: Wnęk, drużynowy Łaszewski, przyboczny Kuczyk, zastępowy 

Skarbiński, od lewej stoją: Wujek, Świba, Szenic, Konieczny, Piekarczyk. 

 



   

 

Rozkazem Komendy Chorągwi Wielkopolskiej nr 1/38 od 10. września 1938 

roku dh hm Władysław Serafinowski wchodzi w skład Komendy Chorągwi. 

Naczelnik Harcerzy rozkazem 1.14 z dnia 10. października 1938 roku daje przydział 

do Chorągwi Wielkopolskiej dhowi phm Mieczysławowi Wnękowi. Naczelnik 

Harcerzy rozkazem 16/39 mianuje Komendantem Harcerzy na miasto Poznań dha 

hm Ulryka Mantheya. Naczelnik Harcerzy po pomyślnym zdaniu próby mianuje 

Harcerzem Rzeczypospolitej dha drużynowego Kazimierza Łaszewskiego. 

 

Od 1 września 1937 roku prof. mgr Feliks 

Załachowski zostaje mianowany dyrektorem 

Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego.   

    

  

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego jak co roku powtarzają się niezmiennie imprezy 

urządzane przez Koło Przyjaciół Harcerzy i przez drużynę. W tym roku szkolnym 



powstaje też coś nowego – mianowicie wydają nr 1 z grudnia 1938 – stycznia 1939 

roku „Błękitne Czternastki” dwie drużyny: 14-tka żeńska przy Gimnazjum im. 

generałowej Jadwigi Zamoyskiej i 14-tka męska przy gimnazjum im. Karola 

Marcinkowskiego. Redaktorem został Janusz Strzyżewski, sekretarką redakcji 

Józefina Demarczykówna, a członkami redakcji Hanka Dediówna, Wanda 

Kruszewska i Tadeusz Keller. 

 Obóz w roku 1939 miał być urządzony na Wileńszczyźnie, na samym styku 

trzech granic: polskiej, litewskiej i łotewskiej. Przyszły oboźny, a obecnie przyboczny 

pojechał na miejsce do Turmont, aby przygotować zapasy słomy na sienniki, wejść w 

kontakt z miejscowymi rolnikami i sklepami dla zakupu żywności. Jak co roku 

poczyniono zakupy towarów trwałych u „Leitgebera”. 2 worki cukru ofiarowała 

cukrownia w Opalenicy. 

Opiekunem obozu został z ramienia gimnazjum nowo przybyły prof. 

Stanisław Pomykaj, świeżo upieczony doktor nauk historycznych. 

Jednak zapowiadający się wybuch wojny spowodował, że kuratorium wydało 

nakaz, aby wszystkie letnie akcje i obozy odbywały się na terenie województwa 

poznańskiego. Na wypadek wybuchu wojny, wolno było zostawić ewentualnie 

sprzęt i namioty, a uczestnicy choćby pieszo, mają wrócić do domów. Wtedy 

wybrano na miejsce obozu Skorzęcin pod Witkowem i Powidzem nad jeziorem 

skorzęcińskim, blisko też Gniezna. 

Miejsce okazało się wspaniałe. In crudo radice /na gołym korzeniu/. Teren 

zupełnie dziewiczy, sami nad całym brzegiem jeziora zwanego także Niedzięgiel. 

Obóz założono na wysokiej skarpie przy starym lesie dębowym. Rozwinięto 

namioty, w tym 7-my dokupiony z białego brezentu, a więc „widny”. Znalazły się 

jednak przykre utrudnienia: tysiące komarów i codzienne burze z wyładowaniami 

piorunów. 

Dziś Skorzęcin w porze letniej to zagęszczenie letników, pełno na plaży, masa 

domków kampingowych, bungalowy, sklepiki, przystań wodnych sportów, 

parkingi, pole namiotowe i zatrzęsienie cywilizacyjne. 

 



 

 

Niestety na 4-ty dzień, gdy już obóz był całkiem urządzony, 2 harcerzy 

zachorowało na szkarlatynę. Lekarz wezwany przywołuje sanitarkę, która odwozi 

chorych do Poznania. Za 2 dni znów 2 harcerzy zapada na szkarlatynę i znów 

sanitarką wracają do Poznania. Na obóz przyjeżdża dh hm Poplewski, sekretarz 

Chorągwi z wizytacją. Prowadzenie obozu miało być zaliczone Komendantowi 

dhowi Kazimierzowi Łaszewskiemu do uzyskania stopnia podharcmistrza... Dh 

Poplewski radzi zwinąć obóz, aby choroba się nie rozszerzyła. Ze smutkiem w 

połowie przewidzianego czasu zwinięto obóz i wszyscy wrócili do Poznania. 

 



 

 

Komendant zebrał 10 ochotników, którzy wyrazili chęć, aby pójść obozem 

wędrownym przez północną Wileńszczyznę. 

 



 

Przed wyruszeniem trzeba było przejść badanie lekarza, który wydał 

zaświadczenie, że uczestnicy są zdrowi. Następnie z Komendy Chorągwi otrzymano 

bilety kolejowe = „rozkaz wyjazdu” w cenie 1 grosz za kilometr. Grupa 10 przez 

Warszawę dojechała do Wilna i zamieszkałą w schronisku młodzieżowym pod Górą 

3 Krzyży. 2 dni poświęcono na zwiedzanie tego urokliwego miasta, położonego na 

wzgórzach (z tego powodu nie było tramwajów). Harcerze zwiedzali kościoły św. 



Anny i św. Kazimierza na Antokolu, katedrę z grobem św. Kazimierza i amboną Ks. 

Jezuity Skargi, modlili się w Ostrej Bramie i byli na piętrze przed Obrazem, zwiedzili 

uniwersytet im. Stefana Batorego i pamiątki po filomatach i filaretach, cmentarz na 

Rossie (matka i serce syna), kościół Karaitów (obok zagrali z miejscowymi w 

siatkówkę). Po Wilnie oprowadzał dh komendant, znający to miasto. 

Z Wilna nastąpił wyjazd pociągiem do Turmont – 1939 rok. Turmont – wieś 

duża i majątek nad jeziorem Kumpocie, między stacją Dukszty a Kałkuny, w połowie 

drogi kolejowej między Warszawą a Petersburgiem. Ziemia tam równinna, 

ubożuchna, dla nas ciekawie wśród pól pasy krzewów i małe zagajniki. W sąsiedniej 

wsi poprosiliśmy o nocleg (w stodole – nie nosiliśmy namiocików). Gospodarz, miał 

na imię Napoleon (na każdym domu, najczęściej drewnianym wisiała duża tablica z 

wypisanym imieniem, nazwiskiem i wsią) zaprosił do domu, gospodyni wystawiła 

mleko, chleb, ser, miód, a starszym zaproponowała gościnne spanie w łóżkach; 

reszta jednak w stodole. Rano otrzymaliśmy śniadanie, a gdy przyszło do 

podziękowania i rozliczenia, w żaden sposób nie przyjęto zapłaty – tam wtedy 

spotkaliśmy się z prawdziwym rozumieniem: „gość w dom, Bóg w dom”. 

Z Turmontu skierowaliśmy się nad Jezioro Dryświaty, a potem do Brasław 

nad Jezioro Drywiaty i tam 2 dni zatrzymaliśmy się w obozie Czarnej 13-tki 

Wileńskiej. Potem droga nasza prowadziła do zażydzonego miasteczka Drujas (a był 

to szabasowy wieczór – na całej głównej i jedynej ulicy, ani jednego Polaka). Stamtąd 

udaliśmy się koleją w drogę powrotną. Pod Wilnem zatrzymaliśmy się, aby 

wypłynąć na Jezioro Troki i obejrzeć Zamek Gedymina. 

W Poznaniu „pachniało” już wojną. Szerzyły się prowokacje niemieckie. 

Trudności były z zakupem czegokolwiek, gdyż bilon spłynął z rynku. 

Wybuchłą II Wojna Światowa. Do gmachu gimnazjum zajętego już przez 

wojska niemieckie, przez kasztelana Zakrzewskiego zostaje wpuszczony do 

harcówki dh drużynowy Kazimierz Łaszewski, owija się w sztandar drużyny i 

wynosi z gmachu gimnazjum, a z sekretariatu spisy nazwisk 14-taków. Sztandar po 

wyjeździe dha drużynowego Łaszewskiego do Warszawy, zostaje spalony podczas 

rewizji w sąsiednich mieszkaniach. 

Drużyna traci cały swój majątek. 



Harcerstwo schodzi do podziemia. Już w październiku 1939 roku powstają 

zawiązki przyszłych Szarych Szeregów i harcerstwo w Poznaniu nadało całej 

ogólnopolskiej tajnej organizacji harcerskiej kryptonim „SZARE SZEREGI”. 

W Poznaniu współzałożycielem „Szarych Szeregów” był 14-tak phm Roman 

Łyczywek, pierwszym Komendantem Szarych Szeregów na miasto Poznań – 14-tak 

dh HR Józef Śmigaj, wkrótce mianowany podharcmistrzem. 

Tajna służba harcerska dla Polski trwa aż d zwycięstwa. 

 

Quae potui, feci, 

faciant meliora potentes. 

/CETERUM CENESO quod hoc impossibile est/ 

 

 

W tym gmachu I przy tym gmachu rozwijała się BŁĘKITNA CZTERNASTKA 

 



Spis osób 

Adamczyk Tadeusz, dr filozofii. Po powrocie ze stypendium rządowego z Londynu, 

dyrektor gimnazjum od 1.IX.1993 do 1.I.1936 roku. Z Anglii przywiózł wzory i 

wprowadził w życie naszego gimnazjum Szkolny Samorząd Uczniowski, rywalizację 

między klasową o najlepszą w wynikach szkolnych klasę (I miejsce zdobyła klasa 

VIII a klasyczna, maturalna, odchodząca,  II miejsce moja klasa V klasyczna i w 

naszej salce szkolnej wisiał obraz- nagroda przechodnia). Wykładowca pedagogiki 

na Uniwersytecie Poznańskim.  W szkole obojętny stosunek do harcerstwa. Popierał 

sanacyjną „Straż Przechodnią” (na 400 uczniów 9-11 członków), jako przygotowanie 

do studenckiego „Legionu Młodych”. W poniedziałek , 13 maja 1935 roku zebrał 

uczniów całej szkoły na parterowym korytarzu i prawdziwie płacząc oznajmił o 

śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Piłsudskiego dniem 1.I.1936 roku 

przeniesiony do Warszawy jako wizytator ministerialny , następnie po wykryciu 

jaczejki komunistycznej w Łucku, do której należała córka kuratora , mianowany 

kuratorem szkolnym województwa wołyńskiego. Spotkałem w 1940 roku w 

Warszawie na Nowym Świecie. 

 

Bartoszewski  Hieronim, Czternastak , razem z Jerzym Patrzykontem uczestnik 

rowerowej wyprawy z Poznania przez Golinę – Warszawę – Lubin –Lwów do obozu 

w Horoszowej. Po wojnie naczelny lekarz Wrocławia. 

 

Borzucki Antoni ur. 1858, zm.1928 roku. Pierwszy 

polski dyrektor gimnazjum  im. Karola 

Marcinkowskiego. Wspomnienie z wspaniałego 

przemówienia inauguracyjnego zamieścił Zbigniew 

Gajewski w książce „O Poznaniu” /1993/. 

Wielbiony przez młodzież. Przed wojną w holu na 

parterze między oknami była tablica z medalionem 

–wizerunkiem , upamiętniająca dyrektorowanie. 

Zmarł na atak serca latem 1928 roku. 

 



Charłampowicz Zdzisław, Czternastak fotografował życie harcerskie w latach 1924 i 

następnych. Ur. 1908, zm. 1976, prawnik, dyrektor „Społem” 

 

Chmielewski Stanisław  opiekun drużyny i obozów 1934, 1935, 1936, 1937, 1938. Prof. 

Matematyki. Członek Kuratoryjnej Komisji Maturalnej dla niemieckiego gimnazjum 

im. Fryderyka Schillera w Poznaniu. Oskarżony przez uczniów Niemców za 

surowość, razem z drugim profesorem Kazimierzem Winiewiczem został 28.X.1939 

roku aresztowany i umieszczony razem z intelektualistami Poznania we forcie VII.  

6.I.1940 roku pijani gestapowcy : Langer, Hoffmann, Dibus zastrzelili w celi 

wszystkich aresztowanych (Łuczak: „Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu” 

1989) 

Cyraniak (ksywka: Kajnar) Czternastak w zastępie Jerzego Patrzykonta, bokser 

olimpijczyk 1936 (Berlin) , niestety sukcesy zmanierowały i zwichrowały karierę 

sportową. 

 

Delio Stanisław ur. 8.V.1890 r. w Wolicy, pow. Bochnia. 

Ukończył gimnazjum św. Anny w Krakowie, następnie 

Uniwersytet Jagielloński. Doktorat otrzymał 30.VI.1925 r. w 

Poznaniu za pracę: „o pochodzeniu Żydów według autorów 

łacińskich, pogańskich”. Podczas studiów na uniwersytecie 

wstępuje do Elsów. W 1917 roku uczy w Zakopanem, 

równocześnie jest drużynowym i hufcowym. Uczył w 

Zakopanem , Nowym Sączu, Bydgoszczy i od 1.IX.1920 roku 

w gimnazjum Marcinkowskiego. Po powrocie z wysiedlenia do Radomia i Wolicy, 

wraca do Poznania. Zm. 2.VI.1945 r. W latach 1933-39 wykłada dydaktykę języka 

greckiego na UP i 1936-39 krajoznawstwo na studium wychowania fizycznego i 

prowadzi obozy narciarskie dla studentów.   

Publikacje: „Pochodzenie Żydów w świetle tradycji zachowanych u pogańskich 

autorów łacińskich” , „Żydzi na dworach cesarzy rzymskich” „De violentia apud 

Homerum”, „Pijaństwo sprzymierzeniem podbojów w starożytności”, „Jak ludy w 

pijaństwie swą wolność topiły”. W latach 1920-25 współpracował z Czternastką, 



przyczyniając się do przyjęcia nowego patrona drużyny –Żółkiewskiego. Syn Adam 

chodził do jednej klasy z piszącym te słowa, choć ukończył inne gimnazjum. Jako 

porucznik Marynarki Wojennej rozstrzelany 14.IV 1947 roku po procesie admirałów. 

 

Dobecki Marian wstąpił do drużyny w 1928 

roku, zastępowy, a w 1932/33 plutonowy. Jako 

kleryk zastępowy na obozie w Węgierskiej 

Górce. Po wojnie zastępowy na 6 dniowym 

kursie podharcmistrzowskim w Sopocie 

(Chorągwi morskiej), który ukończył i zdał 

próbę podharcmistrza – ze względów 

politycznych nie otrzymał nominacji. Jako 

kleryk poznańskiego Seminarium 

Duchownego wstępuje do Zakonu 

Dominikanów, otrzymuje imię zakonne O.Stanisław. Pracuje w duszpasterstwie 

akademickim, zakłada Caritas Academica. Z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku 

kapelanuje harcerstwu rejonu morskiego, nawet uczestniczy w obozach 1945-47. 

 

Elbanowski Bogusz po wojnie Andrzej Bogusz, HR z 16-tki im. Józefa Bema przy 

gimnazjum im. Jana Ignacego Paderewskiego i z AKaHy. Drużynowy 14-tki w 

1937/38, komendant obozu w Tatrowie i mama i mgr praw. Po wojnie aresztowany. 

Radca prawny, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Radców Prawnych i 

wiceprezes PRONu, członek Trybunału Stanu. (kilkakrotnie proszony ani biogramu 

ani foto nie nadesłał). 

 

Gajewski Stanisław, naczelnik wydziału DOKP, z życzliwością przydzielał wagony 

drużynie na wyjazd na obóz, przyczepiane do pociągów osobowych. Syn Zbigniew 

w latach 1919 do 1924 uczęszczał do gimnazjum Marcinkowskiego, od 1921 do 1924 

harcerzem i zastępowym, sprzeciwiał się wraz z Bogdanem Antoniewiczem i Janem 

Busiakiewiczem przemianowaniu drużyny z majora Waleriana Łukasińskiego na 

hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Sam pisze, że z klasy III został usunięty z 



gimnazjum. Zdobył zawód technika drogowego. Z przekonań politycznych ideowy 

komunista (oddawał biednemu płaszcz, nieraz koszulę). Założyciel Czerwonego 

Harcerstwa w Poznaniu im. Stefana Oskrzeli. W latach 1938 i 39 więzień Rawicza za 

prace w rozwiązanej Komunistycznej Partii Polskiej. Urodził się w Rzeszowie 

10.III.1907 roku, zmarł w Poznaniu 20.II.1972 roku. 

 

Czerwone Harcerstwo założone w Poznaniu przez Zbigniewa Gajewskiego przyjęło 

się w Czerwonym Lubaniu, w którym w 1939 roku ks. Prob. Streicha wchodzącego w 

kościele na ambonę, by wygłosić kazanie, zastrzelił komunista Nowak. Tej niedzieli 

kazania według kolejności miał wygłosić ks. Dr Wiktor Koperski, który z powodu 

ciężkiej grypy nie mógł przyjść do kościoła i uniknął śmierci. Piszący te słowa po tym 

zamieścił 23.IV.1939 roku w Kurierze Poznańskim artykuł przeciw czerwonemu 

harcerstwu. 

 

Gedymin Włodzimierz znany lotnik, z harcerstwa przeszedł do Aeroklubu 

Poznańskiego. Matka pracowała w zarządzie KPH. 

 

Goc Henryk drużynowy, harcmistrz, założyciel drużyny harcerskiej w Golinie u 

swego stryja miejscowego proboszcza. Z zawodu lekarz. 

 

Formański Jerzy- pierwszy ćwik w drużynie i później drużynowy. Z zawodu 

inżynier.   Marceli z zawodu weterynarz. 

 

Janke Wacław od 1921 roku w drużynie. Zastępowy, 

oboźny w 1925 roku w Redłowie. O nim mówiono, że 

wcielony ideał cnót harcerskich. Podharcmistrz. 

Działacz w Chorągwi Poznańskiej i w Hufcu w 

Wągrowcu. Ksiądz, proboszcz w Jaktorowie. Pod 

Kłeckiem we wrześniu 1939 roku wracając z kurii z 

Gniezna udzielał posługi religijnej żołnierzom 

polskim. Tam w bitwie raniony, przecięty został serią 



kul z niemieckiego karabinu maszynowego. Pochowany w polskiej Dębicy , 

ekshumowany i przeniesiony do Jaktorowa. Drużynowy 1924/25. 

 

Jarosz Stefan ur. 14.X.1903 roku w Rozwadowie nad Sanem, zmarł 31.III.1958 r. w 

Warszawie. Drużynowy w latach 1921/22. Wprowadził do drużyny zamiast 2 

metrowych lasek ciupagi góralskie. Sprowadził okrągłe kapelusze skautowskie. 

Nadał drużynie charakter góralski co przejawiało się w śpiewach i tańcach. W czasie 

drużynowania był studentem geografii. Tej dziedzinie poświęcił całe swoje życie. W 

latach 1927 do 1938 odbył3 podróże po Ameryce Północnej: zbadał okolice koła 

podbiegunowego na obszarze Kanady i Alaski i Wyspy Kościuszki Archipelagu 

Aleksandra. Inicjator ruchu ekologicznego. Liczne prace z zakresu krajoznawstwa i 

ochrony przyrody. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych inicjator Związku 

Podhalan. Pisze: „Krajobrazy Polski i ich pierwotne fragmenty” i „Zarys ochrony 

przyrody” – wydane w kilku językach. 

 

Jasiński Jan ur. 11.VII.1901 r. w Warszawie. Ukończył 

Państwową Średnią Szkołę Techniczną Kolejową, ale 

zaraz po wojnie bolszewickiej jest nauczycielem 

gimnastyki w gimnazjum Marcinkowskiego. Tu 

kończy wakacyjny kurs wychowania fizycznego w 

1928 r., następnie w 1929 r. otrzymuje świadectwo 

dojrzałości, w 1932 r. uproszczone Studium 

Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego 

(podpisane przez prof. Eugeniusza Piaseckiego, tego 

od początków harcerstwa). W 1935 r. na Uniwersytecie Poznańskim otrzymuje tytuł 

mgra geografii.  

 

W harcerstwie od 1923 r. występuje jako podharcmistrz, a w 1927 jako harcmistrz. 

Oprócz pracy w drużynie zajmował kluczowe stanowiska w Komendzie Chorągwi 

zwłaszcza w wydziale obozów. Był też komendantem Podobozu VII w Spale. Został 

w roku 1936 z grupą instruktorów wysłany do USA dla przeszkolenia polskiej 



młodzieży harcerskiej. Napisał książki: „Palant” i harcerskie „Gry i ćwiczenia 

terenowe” oraz na zamówienie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego /tak się wtedy nazywało Ministerstwo Oświaty/ podręcznik dla klas 

IV-tych gimnazjalnych: „Honor i Ojczyzna”. 

Jako porucznik 66 pułku piechoty został postrzelony w obie nogi nad Bzurą we wsi 

Bibijampol o godz. 13:30, ściągnięty na płaszczu o 18:30 przez żołnierzy polskich do 

wsi, a nocy wzięty do niewoli przez oficera niemieckiego, bardzo kulturalnego, 

następnie obrabowany z kosztowności przez żołnierzy niemieckich i odwieziony do 

polowego szpitala w Sochaczewie. 5. października zostaje przewieziony do szpitala 

w Łodzi z gorączką 40 stopni, i tam umiera 11 X 1939 roku. 

 

Jewasiński Witold – przyboczny w roku 1936/37, znakomity trębacz tak na 

fanfarach, jak i na sygnałówce. 

 

Kapłański Adam – uczestnik wyprawy łodzią na trasie Pińsk- Augustów, kucharz 

wyborny (tysiąc pączków na „Dzień Harcerza” w Węgierskiej Górce) i popisy 

podczas smażenia naleśników przy ognisku na wencie (sławetne przewracanie 

naleśników podrzuceniem patelni). 

 

Klafkowski Alfons- Czternastak, referent prasy przy Komendzie Chorągwi i na 

Zlocie w Spale, redaktor „Dziennika Poznańskiego”, publicysta w tematyce 

niemieckiej, profesor prawa i rektor Uniwersytetu Poznańskiego, prezes Trybunału 

Konstytucyjnego. 

 

Kuczyk Jerzy – Harcerz Rzeczypospolitej, przyboczny w latach 1937/39. Ur. 28 XI 

1919 r. w Ulejnie. Studia na Uniwersytecie Poznańskim i Akademii Handlowej. 

Wysiedlony z Poznania, w Warszawie w konspiracji. Po wojnie pracuje w 

Ministerstwie Skarbu /Finansów/ jako naczelnik, następnie dyrektor departamentu. 

Bezpartyjny. 

 



Koperski Wiktor – ur. 12 I 1910 roku w Poznaniu. Na 

rozkaz hm Jana Jasińskiego dla podratowania 

harcerstwa drużynowym przez pół roku 1928, i 

komendantem obozu w Horoszowej. Podharcmistrz. 

Po obozie wstępuje do Arcybiskupiego Seminarium 

Duchownego w Poznaniu. Wysłany na studia 

specjalistyczne robi doktorat w Rzymie. Proboszcz w Rawiczu, Borku. Umarł 18 VII 

1992 roku w Ostrowie Wielkopolskim.  

 

Dobrzycki Stanisław – syn rektora Uniwersytetu Poznańskiego i prezesa Koła 

przyjaciół Harcerzy. Przyboczny i drużynowy. Znakomity kronikarz. 

 

Troczyński Konstanty – sekretarz drużyny. Krótko nauczyciel języka polskiego w 

Marcinku. Krytyk teatralny, publicysta w Dzienniku Poznańskim. Zmarł w 

Oświęcimiu.  

 

 

 



Aula gimnazjum. Na środku przed sceną były organy, później przeniesione na 

zbudowany nad wejściem chórek. Scena wyposażona w kurtynę i aparaturę do 

regulowania natężenia oświetlenia. Z boku między oknami- witrażami na pełnej 

ścianie stał niski ołtarz, zasłaniany na uroczystości świeckie parawanem 

drewnianym. 

 

Kwieciński Tadeusz – Czternastak, ur. 1 VII 1917, komendant obozu- biwaku pod 

Sierakowem nad jeziorem Kłosowskim w 1936 roku. 

  

Łaszewski Kazimierz – Harcerz Rzeczypospolitej, ur. 5 

III 1920 r. w Poznaniu. Sekretarz drużyny, przyboczny, 

drużynowy w 1939 roku, komendant obozu w 

Skorzęcinie i Wędrownego po północnej Wileńszczyźnie. 

W wojnie członek Szarych Szeregów. Po wojnie odnawia 

Koło Starszo- harcerskie Kleryków w Gnieźnie i jest 

członkiem komendy Hufca Gnieźnińskiego. Mgr praw 

UP, mgr teologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Proboszcz i dziekan. Publicysta (Kurier Poznański, 

Zagończyk- harcerski, Polska Narodowa, Głos Katolicki, 

Za i Przeciw). 

 

Łyczywek Roman – ur. 8 II 1916 roku w Odolanowie. Harcmistrz, wieloletni 

przyboczny, drużynowy 1936/37. Przyboczny Komendanta Poznańskiego Podobozu 

w Spale, członek Komendy Chorągwi, Współzałożyciel Szarych Szeregów od I 1940 

r. Komendant Chorągwi Poznańskiej SS, w czasie wojny Komendant Wydziału 

Zachodniego Głównej Kwatery, dr praw, adwokat, publicysta, historyk palestry 

polskiej, członek Komisji Kodyfikacyjnej, członek władz naczelnych Zrzeszenia 

Prawników Polskich. (biogramu i foto mino kilkakrotnych propozycji nie nadesłał). 

 

Manthey Ulryk – harcmistrz, w drużynie od 1924 roku, oboźny w Szeszorach – 1930, 

drużynowy 1932 harcmistrz, w komendzie Zlotu w Spale, uczestnik Jamboree w 



Londynie i w Budapeszcie, znakomicie władający 

językami niemieckim i angielskim. Lekarz. W lotnictwie 

angielskim stopień squadron leader RAF. Nie wrócił do 

Polski dowiedziawszy się o śmierci obojga rodziców. 

Zmarł w Londynie w 1978 roku. 

 

 

 

 

Mikołajczak Feliks – z- powy i oboźny gospodarczy. Z Czternastakami: Janem 

Namysłem (studentem prawa i prezesem AKaHy) i Tomaszem Wilczewskim w 

drodze przez Węgry do Francji, aresztowani przez wojska rosyjskie, natychmiast 

rozdzieleni, zaginęli z wyjątkiem Tomasza Wilczewskiego (w Australii prowadzi 

naukę jazdy samochodami) 

 

Nawratil Witold – ur. 19 V 1886 roku w Przemyślu, studia 

na Uniwersytecie Lwowskim i doktorat z polonistyki. 

Uczy w gimnazjum w Nowym Sączu, Wiedniu podczas 

Służby wojskowej, we Lwowie, w 1920/21 w Gnieźnie i od 

1921 roku w gimnazjum Marcinkowskiego. Czas wojny w 

Krakowie, wraca do Poznania. Umiera 30 VIII 1967 roku. 

Prowadzi I obóz- kurs dla zastępowych w roku 1922 w 

Kosowie k. Kartuz, co rozpoczyna właściwą pracę 

harcerską. Najprawdopodobniej autor hymnu Czternastki. Przyczynił się do zmiany 

patrona drużyny z majora Waleriana Łukasińskiego na hetmana Stanisława 

Żółkiewskiego. 

 

Nowicki Marian (Maruch) – ur. 14 VII 1914 roku, zmarł w Warszawie 28 IV 1990 

roku, prawnik ekonomista. Podharcmistrz. Długoletni przyboczny. Znakomity 

oboźny gospodarczy, chyba najlepszy w historii Czternastki. 

 



Patrzykont Jerzy – ur. 30 XII 1910 r. w Golinie, pow. Konin, zm. 13 VI 1992 r. w 

Warszawie. Prawnik- ekonomista. W Czternastce od 1922 roku do 1929, długoletni 

zastępowy, oboźny w Horoszowej (1928 rok). Na obóz z Poznania- przez Golinę, 

Warszawę, Lublin dojechał z dhem Bartoszewskim rowerem. Obdarzony 

fenomenalną pamięcią nadesłał 20 stron rękopisu (na ksero) ze wspomnieniami z 

obozów, nawet z przyśpiewkami. Posiadał rzadką sprawność roślinoznawcy. 

 

Patrzykont Zbigniew – harcmistrz, drużynowy w roku 

1933/34. Ur. 3 V 1914 w Golinie. Po ukończeniu 

gimnazjum studiuje polonistykę na UP. Mgr w 1938 

roku, następnie nauczyciel polonista w gimnazjum oo. 

Jezuitów w Gdyni. W czasie wojny wychowawca w 

zakładach RGO (Rada Główna Opiekuńcza) w 

Warszawie. W dniu wybuchu powstania w południe 

(jeszcze przed rozpoczęciem działań bojowych) wyszedł 

z domu i odtąd wszelki ślad po nim zaginął. 

 



 

W kościele św. Marcina w Warszawie 

 

Patrzykont Janusz – ur. 9 V 1912, Czternastak. Koszykarz Lecha olimpijczyk 1936 r., 

mistrz Polski w 1939 roku, 16-krotny reprezentant Polski, na olimpiadzie i na 

mistrzostwach Europy 4 miejsce, trener koszykówki 1947- 60 Lecha, a kobiecej 

reprezentacji Polski w 1960 do 62. Po śmierci grano o memoriał Janusza. 

 

Primke Henryk – ur. 9 II 1921 w Poznaniu. Od 1 XI 1932 w drużynie, od 1937 

zastępowy, 26 VIII 1938 Harcerz Orli, na obozach: Węgierska Góra, Boszkowo, 



Tatarów, Mamaia. Przechował książeczkę służbową (stąd dokładność tras wycieczek 

na Howerlę i tras wycieczki poprzez Rumunię). Ekonomista. 

 

Serafinowski Ludwik – Czternastak. Ur. 3 VIII 1909 r. Inżynier drogowy w 1939 roku 

pracuje w Afganistanie, wstępuje do Armii Andersa, ginie pod Campo Vecchio 27 

VIII 1944 roku. 

 

Serafinowski Władysław – harcmistrz, drużynowy w latach 

1928 do 1932 i powtórnie w 1935/36. Hufcowy hufców 

gimnazjalnych. Członek ścisłej Komendy Chorągwi. Ur. 27 

VI 1911 w Poznaniu, zmarł 22 VII 1971 roku. Ekonomista. 

Kierownik w Stomilu działu reklamacji i zakupów na 

giełdzie w Amsterdamie. Po wojnie pracuje w Państwowych 

Zakładach Zbożowych. Człowiek- humanista. 

 

 

Skarbiński Władysław – ksywka uczniowska: Syńciu. Ur. we Lwowie, 9 I 1890 roku, 

dr nauk historycznych c.k. Uniwersytetu Lwowskiego. Nauczyciel gimnazjalny we 

Lwowie w latach 1912-1919, następnie w Poznaniu do sierpnia 1922 roku w 

gimnazjum Bergera, potem powrót do Lwowa, a od września 1924 roku w Poznaniu 

jako nauczyciel w gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego. W latach szkolnych 

1936-38 p.o. dyrektora gimnazjum, choć uczył do końca 1938 roku, aby od lutego 

1939 roku awansować na wizytatora w Ministerstwie Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego. W czasie wojny pracował w Kuratorium Okręgu 

Warszawskiego, wysiedlony po Powstaniu Warszawskim uczy w gimnazjach 

krakowskich. Zm. w Krakowie 28 XI 1968. 

Przyjazny Błękitnej Czternastce, opiekun gimnazjalnej organizacji LOPP. 

 

Skarbiński Adam – syn profesora, Harcerz Orli, zastępowy, posiadacz 36 sprawności. 

Z zawodu inżynier lotniczy, konstruktor szybowcowy, żołnierz AK. 

 



Skarbiński Stanisław – syn profesora, Czternastak, ekonomista, żołnierz AK. 

 

Szuman Władysław – Harcerz Orli, zastępowy. Uczestnik wyprawy łodzią od Pińska 

kanałami i rzekami do Augustowa w lecie 1936. 

 

Śmigaj Józef – Harcerz Rzeczypospolitej, przyboczny 

w 14-tce, wiceprezes AKaHy, jeden z pierwszych 

współdziałaczy Szarych Szeregów i Komendant SS na 

miasto Poznań, żołnierz AK. Podharcmistrz 16 IV 1939, 

nominacja IX 1940. Ur. 10 VII 1915 w Śremia. Mgr 

praw, sędzia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu i 

naczelnik (bezpartyjny) Wydziału Cywilnego tegoż 

sądu. Zmarł 10 X 1989 r. 

 

 

Taszycki Bronisław – długoletni prezes Koła Przyjaciół Harcerzy. Został 

uhonorowany tytułem „działacz harcerski” (pod krzyżem harcerskim brązowa 

podkładka). Dr praw, sędzia Sądu Apelacyjnego. 

 

Wantuch Andrzej – (ksywka uczniowska „rex”), mgr filozofii klasycznej, dyrektor 

gimnazjum w latach 1928-33. Po ujawnieniu NOGi (Narodowej Organizacji 

Gimnazjalnej) w gimnazjum Marii Magdaleny i połączeń z gimnazjum 

Marcinkowskiego, karnie przeniesiony do Chełmna na Pomorzu. Harcerstwu był 

przychylny, żona pełniła funkcje w zarządzie KPH, choć syn Antoni, chodzący ze 

mną do klasy do harcerstwa nie należał. 

 

Wierczyński Lesław – ur. 8 VIII 1915 roku w 

Węgierskich Hradyszczach. W latach 1924 do 1927 w 

gimnazjum Stefana Batorego we Lwowie, następnie 

w Marcinku w Poznaniu. Mgr praw na UP. Potem 

Wołyńska Szkoła Artylerii. W 1938-39 praca w 



konsulacie w Budapeszcie, a w 1940 w Armii Polskiej we Francji (modliński Pułk 

Artylerii Ciężkiej). 1940-45 internowany w Szwajcarii, a od 1942 w polskim ośrodku 

uniwersyteckim we Fryburgu i doktorat z prawa (polskiego wyborczego). W 1944-47 

praca w wydawnictwie encyklopedii „Pologne 1919-1939”, potem „Polski Instytut 

Naukowy dla spraw federacji europejskiej”1949-50 w okupowanych Niemczech 

„Amerikan- Polish War Relief” (APWR) w strefie amerykańskiej i brytyjskiej. Od 

1954 do 1982 redaktor i publicysta w RWE (Wolna Europa) w Monachium. 
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Służba harcerska: od 1929 roku w Czternastce, w 1930 roku skarbnikiem, w 

następnym sekretarzem i kronikarzem, od 1933 roku jako harcerz Rzeczypospolitej 

drużynowym. 22 VI 1934 roku mianowany podharcmistrzem. 

 

Wowczak Stefan – Harcerz 

Rzeczypospolitej, przyboczny, komendant 

w 1937 roku obozu w Boszkowie. Lekarz. 

Niestety opuścił Polskę i zamieszkał w 

Austrii, następnie w Niemczech. 

 

Wnęk Mieczysław – do drużyny wstąpił w 

roku 1921, na obozie w Skibówkach zdobył 

stopień wywiadowcy i już prowadził 

wycieczkę w Tatry młodszej grupy. 

Uczestnik wielu obozów. Już jako student 

politechniki był komendantem obozu w 

Szeszorach. Zamiłowany foto amator. 

Podharcmistrz. Ur. 17 IX 1909roku w 

Rzeszowie, wraz z ojcem urzędnikiem 

skarbowym przyjechał do Poznania. 

Maturę zrobił w Marcinku. Pierwszy rok 

studiów na Uniwersytecie Poznańskim, 



następne lata na politechnice Lwowskiej. Pracował w miejscowościach: Wronki 

(dekstryniarnia), Krotoszyn, Luboń, Chorzów- Hajduki w zakładzie koksowniczym, 

od 1950 roku dyrektorem. Aktywnie pracował w zarządzie klubu sportowego 

„Ruch”. Umarł w Chorzowie 11 III 1992 roku. 

 

Załachowski Feliks – mianowany dyrektorem gimnazjum i liceum w roku szkolnym 

1937/39 i jeszcze dwa lata po wojnie. Sprzyjał harcerstwu. 

 

Lista instruktorów XIV-tki w latach 1919-1939 

Podharcmistrze: 

1. Gostomski Jan 

2. Koperski Wiktor 

3. Nowicki Marian 

4. Patrzykont Zbigniew 

5. Śmigaj Józef 

6. Wierczyński Lesław 

7. Wnęk Mieczysław 

 

Harcmistrze: 

1. Goc Henryk 

2. Janke Wacław 

3. Jasiński Jan 

4. Keller Tadeusz 

5. Łyczywek Roman 

6. Manthey Ulryk 

7. Serafinowski Władysław 

 

Lista drużynowych w latach 1919-1939 

1. Spychała (1919-1921) 

2. Zabłocki (1920-1921) 

3. NN 



4. Jarosz Stefan (1921-1922) 

5. Krakowiecki Stefan (1922-1923) 

6. Jasiński Jan (1923-1924) 

7. Janke Wacław (1924-1925) 

8. Dobrzycki Stanisław 

Goc Henrych 

Choynowski Mieczysław (1925-1926) 

9. Jasiński Jan (1926-1928) 

10. Koperski Wiktor (1928) 

11. Serafinowski Władysław (1928-1932) 

12. Manthey Ulryk (1932) 

13. Patrzykont Zbigniew (1932-1933) 

14. Wierczyński Lesław (1933-1935) 

15. Serafinowski Władysław (1935-1936) 

16. Łyczywek Roman (1936-1937) 

17. Elbanowski Bogusz (1937-1938) 

18. Łaszewski Kazimierz (1938-1939) 

 

OBOZY XIV-tej P.D.H. I ZLOTY (1919-1939) 

1921- Zlot Głuszyna- Babki 

1922- Kosowo k. Kartuz 

1923- Skibówki- Zakopane 

1924- Krościenko- Pieniny i Zlot Warszawa- Siekierki 

1925- Redłowo I 

1926- Redłowo II 

1927- Janowa Dolina k. Kostopola (Wołyń) 

1928- Horoszowa, pow. Borszczów (Podole) 

1929- Istebna 

 Wędrowny na Wołyniu 

1930- Szeszory k. Kosowa Huculskiego 

1931- Muszyna 



 Zlot Skautów w Pradze 

 Wędrowny: Praga- Muszyna 

1932- Łot- jezioro k. Druskiennik 

 Garczyn- zlot skautów wodnych 

1933- Wędrowny: Polesie- Wołyń 

   Karpaty Wschodnie 

1934- Węgierska Górka 

1935- Wierzbnik k. Starachowic 

 Zlot w Spale 

1936- Biwak Sieraków 

 Spływ Pińsk- Augustów 

1937- Boszkowo 

1938- Tatarów 

 Mamaia- Rumunia 

1939- Skorzęcin, pow. Gniezno 

 Wędrowny: północna Wileńszczyzna 

 

Rodzeństwo w XIV-tce: 

5 braci Nowakowskich 

3 braci Patrzykontów: Jerzy, Zbigniew, Janusz 

2 braci Formańskich: Marceli, Jerzy 

 Węgiel: Kazimierz, Adam (ojciec prezesem KPH) 

 Komorowskich 

 Sitko: Tadeusz, Antoni 

 Kaczorowskich: Franciszek, Tadeusz 

 Serafinowskich: Ludwik, Władysław 

 Koperskich: Edmund, Wiktor 

 Krenz: Tadeusz, Bogdan 

 Skarbińskich: Adam, Stanisław 

 Słaboszewicz: Janusz, Kazimierz 

 



 

 

 

 

 

Gimnazjum zimą 

Okna piwniczne z prawej strony, 

to pierwsza harcówka 

 



Hetman Wielki Koronny Stanisław Żółkiewski 

 

Ur. w 1547 w Turynce 

1588 bitwa pod Byczyną 

          buława polna 

1590 kasztelan lwowski 

1594 założenie Żółkwi 

1602 zwycięstwo nad Szwedami 

pod Tallinem 

1606 zwycięstwo nad Tatarami 

1610 zwycięstwo pod 

Kłuszynem, zajęcie Moskwy 

1616 projekt reformy państwa 

1618 hetman wielki i kanclerz 

koronny 

1620 7 października Klęska i 

śmierć pod Cecorą 

 

Portret zaczerpnięty z dzieła- Henryk Wisner: 

 Zygmunt III Waza, Ossolineum 1991 

 

 Współczesny publicysta, historyk, polityk- Stanisław Cat- Mackiewicz: „Dom 

Radziwiłłów”, Warszawa, Czytelnik, 1990 r. tak pisze: 

 „Swoim hetman polnym uczynił Zamoyski Stanisława Żółkiewskiego. Jest to 

jedna z największych postaci polskich, nie tylko jako wódz znakomity, lecz jako 

uosobienie obowiązku obywatelskiego. Kiedy rządy Zygmunta III wywołują rokosz 

Zebrzydowskiego, Żółkiewski, jakkolwiek przez króla nie doceniany i 

postponowany, pojawia się, aby władzy królewskiej bronić w ramach praw 

Rzeczypospolitej, a potem wpływać na załagodzenie całego konfliktu i zapobiega 

zemście nad rokoszanami. Postać Żółkiewskiego jest później przez pokolenia całe, 

natchnieniem literatury polskiej”. str. 78 



 „W rokoszu 1606 roku ocalił Zygmunta III hetman Żółkiewski, osobiście przez 

króla skrzywdzony” str. 89 

 Inny współczesny historyk- Władysław Czapliński: „Zarys dziejów Polski do 

roku 1864” tak pisze: 

 „XVII stulecie to okres wybitnych hetmanów jak Stanisław Żółkiewski, Jan 

Karol Chodkiewicz, Stanisław Koniecpolski, Stefan Czarnecki, Jerzy Lubomirski, Jan 

Sobieski.” str. 308 

 „wymieniając pamiętniki Paska zapomina się o innych, niemal równie 

świetnych. Należą do nich dzieła takie jak „Początek i progres wojny moskiewskiej” 

Stanisława Żółkiewskiego, będący pewnego rodzaju pamiętnikiem politycznym” str. 

319 

 „epistolografia- wybijają się tu na pierwszy plan piękne listy Stanisława 

Żółkiewskiego” str. 320 

 „Julian Ursyn Niemcewicz, autor wydanych w r. 1818 „Śpiewów 

historycznych”, które przez następnych kilkadziesiąt lat budziły poczucie dumy z 

racji osiągnięć narodu polskiego, wzywały do naśladowania postaci takich, jak 

Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarnecki i innych.” str. 445 

 

 Wypis niektórych pozycji z bibliografii o Stanisławie Żółkiewskim: 

Jan Ludwik Popławski: Stanisław Żółkiewski, Wielki Hetman Koronny, Lwów 1903 

Stanisław Kozłowski: Stanisław Żółkiewski, Kanclerz Koronny i Hetman, Kraków 

1904 

Fryderyk Papee: O hetmanie Żółkiewskim, Lwów 1908 

Artur Śliwiński: Hetman Żółkiewski, Warszawa 1920 

Jan Mysztowicz: Pod Cecorą i Chocimem, Warszawa 1974 

Leszek Podhorodecki: Wielki Hetman Rzeczypospolitej, Warszawa 1897 

Leszek Podhorodecki: Hetman Żółkiewski, Warszawa 1968 

Leszek Podhorodecki: Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1988 

Jerzy Besala: Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1988 

Prochaska A.: Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927 

Sobieski Wacław: Żółkiewski na Kremlu, Warszawa 1920 



Tyszkowski K.: Hetman Stanisław Żółkiewski, Lwów 1938 

Majewski R.: Cecora- rok 1620, Warszawa 1927 

Hahn W.: St. Żółkiewski w poezji polskiej, Lwów 1908 



 


