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***
W nadwiślańskim grodzie
W nadwiślańskim grodzie,
Wśród prastarych wież,
Piosenka wesoła
Płynie wzdłuż i wszerz!
Refren:
Idziemy w dal
Mazowsza dzieci młode,
Serce się pal,
Wiślaną ogrzej wodę!
Idziemy w przód,
Od zuchów aż do szarż!
Wiwat nasz gród
I płocki Hufiec marsz!
Pogoda czy słota,
Słońce albo deszcz,
Nie ma dla nas błota,
Zawsze humor jest.
Refren:
Idziemy w dal (...)
Gdy chcesz być wesoły,
Mieć pogodną twarz,
Rzuć troski, mozoły,
Wstępuj w hufiec nasz.
Refren:
Idziemy w dal (...)

1946 rok, Jan Chojnacki
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…Na przełomie listopada - grudnia 1912 roku
w Gimnazjum Polskim (dzisiejsza „Jagiellonka”)
uczniowie 6 klasy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jan Bałtruszajtis,
Władysław Broniewski
Klemens Jerka
Czesław Koskowski
Ignacy Gościcki
Lech Rościszewski
Stefan Staszewski

utworzyli w Płocku pierwszy zastęp skautowy „Orłów”.Zastępowym został wybrany Stefan Staszewski zastępcą Władysław Broniewski. Zastęp „Orłów” działał w oparciu o polski podręcznik skautingu, opracowany przez Andrzeja Małkowskiego na podstawie książki gen. Baden - Powella „Scouting for Boys"…
hm. Ładysław Żelazowski
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PRZEDMOWA
hm. Benedykt Sandomierski

1

Zbliża się Setna Rocznica powstania harcerstwa w Płocku (1912-2012))
Jestem już po drugim zawale serca i doszedłem do wniosku, że najwyższy czas uporządkować wspomnienia o
harcerstwie w Płocku.
Wiele lat temu popełniłem błąd. Posłuchałem Tomka Klickiego, który w żartobliwy sposób odwiódł mnie od
tego zamiaru:…Jeszcze na nas nie czas, jeszcze za wcześnie, jeszcze nie jesteśmy w wieku emerytalnym...
W tym czasie odeszli od nas na wieczną wartę ludzie, którzy coś znaczyli w harcerstwie i tworzyli historię
płockiego harcerstwa:
- druh harcmistrz Ryszard Ołdakowski - mój harcerski wychowawca, człowiek, który wprowadził mnie w
działalność instruktora harcerskiego w Jagiellonce, chodząca encyklopedia Jagiellonki i harcerstwa płockiego;
- druh harcmistrz Ładysław Żelazowski – inicjator harcerskiego krótkofalarstwa w Płocku. To w okresie, kiedy
On był Komendantem, Hufiec Płock otrzymuje miano hufca żeglarskiego i otrzymuje patent flagowy;
- druh harcmistrz Ryszard Wodzyński, który był dla mnie od zawsze harcerzem i Komendantem Hufca.
I wielu innych zasłużonych dla płockiego harcerstwa.
Po Nich pozostały różne opracowania i zapiski, które w tej pracy wykorzystuję.
W 1997 roku Komenda Hufca ZHP przeniosła się z kina Przedwiośnie do nowych pomieszczeń tzw. Stanicy
im. Geni Majdeckiej. W tym czasie wypadała 85. Rocznica powstania harcerstwa płockiego.
Druhna, harcmistrz Jola Wojtulanis, Komendantka Hufca w Płocku zdobyła skarb fotograficzny. Były to stare
2
klisze po płockim fotografie, druhu harcmistrzu Władysławie Kozłowskim . Popełniła genialną rzecz wykonała z ocalałych klisz odbitki fotograficzne - od 1945 roku o tematyce harcerskiej. Druh Kozłowski trzymał te
klisze w prywatnym archiwum. Po jego śmierci o mały włos nie wylądowały na śmietniku.
Wykonałem wielki, ciężki album z tych zdjęć. Właściwie, to ten album i stare klisze zmobilizowały mnie do
zainteresowania się historią harcerstwa na terenie Płocka.
Zacząłem zbierać materiały do Dziejów harcerstwa płockiego. Z opracowaniami druha Ładysława Żelazowskiego zapoznałem się w Bibliotece Zielińskich. Sporo materiałów wydali w wewnątrz organizacyjnych broszurkach ZHP druhowie z warszawskiego kręgu seniorów Z Tumskiego Wzgórza, w którym [moim zdaniem]
wiodącą rolę historyka i publicysty miał druh harcmistrz Maciej Zaborowski, który w wielu wypadkach był
moim delikatnym, lecz stanowczym cenzorem.
W międzyczasie, do moich rąk trafiły różne rękopisy druha Ładysława Żelazowskiego, które uporządkowałem,
oprawiłem i przekazałem do archiwum Hufca. Uporządkowałem i oprawiłem też stare numery z lat trzydziestych, czasopism harcerskich (pozostałość po druhu Kozłowskim).
W Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Małgorzaty Siuty Harcerze wszystkich pokoleń łączcie się, w którym
prosiłem harcerzy seniorów o dostarczenie starych harcerskich zdjęć do skopiowania. W ramach tej akcji nawiązałem kontakt z druhem Wiesławem Ceglarzem - kopalnią wiedzy o harcerstwie przedwojennym i powojennym. Druh Ceglarz dostarczył mi wiele ciekawych zdjęć (częściowo już opisanych).
Chcąc ocalić przed rozproszeniem harcerskie archiwum (znajdujące się w siedzibie Komendy Hufca) porządkuję i weryfikuję stare akta celem przekazania ich do Archiwum Państwowego w Płocku.

1 Kierownik Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZBA w Płocku, były inspektor łączności w Chorągwi Płockiej, były drużynowy Drużyny Harcerskiej w Płocku
im.Szymona Mohorta (Jagiellonka) oraz 220 Harcerskiej Drużyny Łączności im. hm Ładysława Żelazowskiego (Międzytorze).
2 Klisze przekazane do Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
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Nadal klepię w komputer teksty i skanuję zdjęcia z różnych kronik hufca płockiego, które pozostawiła po sobie
druhna Jola Wojtulanis. Wcześniej, [podobno] prowadzono też kronikę hufca, ale albumy dostały nóg.
Na razie pracuję sam. Pragnę wciągnąć do tych prac innych instruktorów i reaktywować grupę historyczną
hufca płockiego. Prawda jest taka, że od czasów druha Żelazowskiego i Wodzyńskiego, [którzy mieli role wiodące w Komisjach Historycznych Hufca i Chorągwi] w Płocku nastąpił marazm w tej dziedzinie.
Kadrowe zmiany w hufcu płockim spowodowały zainteresowanie się innymi zagadnieniami [nie wiem czy Hufiec prowadzi aktualnie kronikę?]. Ustrojowe zmiany w Kraju zmuszają ludzi do poszukiwania dodatkowych
pieniędzy, a nie do wspominania młodości.

WSTĘP 1
pwd. Paweł Litrowic
...Harcerstwo polskie zrodziło się w 1910 roku, jako wychowawczy nurt młodzieżowy, oparty częściowo na
wzorach skautingu, ale niezupełnie. Skauting, bowiem założony w 1908 roku przez gen. Baden – Powella, Anglika, opierał się na metodach zapoczątkowanych podczas wojny z Burami, toczącej się w Południowej Afryce
między Anglikami, a potomkami holenderskich chłopów - Burami o wpływy kolonialne. Anglicy wyparli wtedy Burów z zajmowanych terenów i utworzyli tam własną kolonię. W czasie tej wojny, gen. Baden Powell
przekonał się, iż chłopcy w wieku szkolnym, odpowiednio wyćwiczeni, mogą bardzo skutecznie pomagać
wojsku. Mając za mało ludzi do obrony oblężonego przez Burów miasta Matekingu (1899-1900) postanowił
zaangażować chłopców - ochotników, odpowiednio przygotowanych do zwiadów, przekazywania wiadomości
i rozkazów, tworzenia poczty polowej itp. zadań.
Wytrwałość, spryt, odwaga i poświęcenie tych nieletnich chłopców znacznie wpłynęły na końcowy efekt wojny. Walka w warunkach afrykańskich była niekonwencjonalna. Wymagała dobrej orientacji w terenie, sprytu,
umiejętności radzenia sobie samemu w każdej sytuacji, była pełna tajemniczości, podchodów, uników, wymagała też sprawności i tężyzny fizycznej. W umyśle generała zrodził się wtedy zamysł, plan zrzeszenia chłopców angielskich, którzy w czasie pokoju zostaną przygotowani do takiej służby, jaką pełnili ich rówieśnicy w
afrykańskich bojach. I okazało się, ze realizując swój plan stworzył rzecz daleko większą, bo dał podwaliny
pod światową organizację skautową.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Młodociani skauci przyjmując metody zapoczątkowane przez generała Baden Powella kształcili się na
dobrych obywateli, bo stosowane metody
Nacechowane były patriotyzmem,
Głębokim humanizmem,
Umiłowaniem przyrody i świata,
Uczyły samodzielności, zaradności w każdej sytuacji,
Wyzwalały odwagę,
Prawość,
Uczyły służyć ojczyźnie,
Nieść pomoc bliźnim.

Wszystkie te cechy odpowiadały ówczesnej młodzieży, to też ruch skautowy szybko rozprzestrzeniał się w
świecie. Za Anglią poszły jej skolonizowane kraje, a także Stany Zjednoczone, Kanada i wiele krajów europejskich.
Polska nie była ostatnia w tym szeregu. Pierwsze wieści o skautingu pojawiły się u nas jesienią 1909 roku.
Zajęli się nimi członkowie organizacji Sokół, towarzystwa abstynenckie i młodzież akademicka. W 1910 roku
pojawiają się tu i ówdzie drużyny zwane harcowymi, a już w 1912 pod skrzydłami Sokoła żywiołowo powstają
drużyny harcerskie w Małopolsce. Zabór pruski i rosyjski nie sprzyja rozwojowi drużyn. Często musiały pra3
cować one w konspiracji”...

3 Ze strony internetowej Hufca Wschowa - pwd. Paweł Litorowic.
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WSTĘP 2
phm. Michał Kacprzak
Książka, którą – Druhno, Druhu lub Ty, Przyjacielu Harcerstwa – masz przed sobą, jest pierwszą próbą pokazania stuletniej już przygody płockich skautów. Pierwszą, a to znaczy, że na pewno niepełną, niedoskonałą i
niepozbawioną błędów. Nie jest to typowa książka historyczna, odtwarzająca ze szczegółową dokładnością
najdrobniejsze detale, ale raczej zbiór gawęd o harcerstwie – przeznaczony głównie dla harcerzy, ale nie tylko.
Jeśli przypomnisz sobie gawędy snute przy obozowych ogniach, to zauważysz, że każda jest inna, każda na
swój własny i niepowtarzalny sposób opowiada o Kimś lub o Czymś bardzo, bardzo ważnym; każda jest niepowtarzalna. I niestety, każda jest ulotna.
Właśnie, dlatego powstała ta praca - aby żadna z nich nie była jak ten dym z jałowca, co łzy wyciska, ale stała
się gawędą drużynowego, który opowiada starodawne dzieje, bohaterski wskrzesza czas. Książka zawiera artykuły pisane zarówno przez profesjonalnych historyków, jak i tych, którzy w tej roli dopiero debiutują. Na
pewno znajdziesz tu coś dla siebie – są i naukowe opracowania i obozowe wspomnienia, teksty dłuższe i krótsze, a wszystko opatrzone zdjęciami, z których każde mówi więcej niż sto słów.
Jej celem jest pokazanie bogactwa idei, metod, form organizacyjnych płockiego skautingu, udowodnienie, że
różnorodność wzbogaca, a umiejętność współpracy jest miarą harcerskiej dojrzałości. Tak jak w dwudziestoleciu międzywojennym po Tumach przechadzali się członkowie Związku Harcerstwa Polskiego, skauci żydowscy i Czerwoni Harcerze, tak i obecnie spotkać się tu mogą mundury ZHP i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Aby zrozumieć, co nas dzieli, trzeba poznać to, co łączy i szanować się wzajemnie. Niech kolejne
strony świadczą o tym, że jest to nie tylko możliwe, ale że może być wspaniałą przygodą.
Książka ta nie jest w żaden sposób próbą całościowej syntezy, ale zbiorem artykułów, które każdy przyszły
badacz historii płockiego harcerstwa poznać powinien, zanim przystąpi do badań własnych. Materiały dotyczące omawianego zagadnienia są bardzo niekompletne i znacznie rozproszone. Najstarsze dokumenty, wspomnienia i zdjęcia znaleźć można w Archiwum Państwowym w Płocku, Archiwum Muzeum Mazowieckiego w
Płocku oraz zbiorach Biblioteki Zielińskich. Archiwum Hufca ZHP Płock zawiera dużo materiałów i kronik,
ale są one znacznie zdekompletowane. Dokumentacja hufców i Obwodu Płockiego ZHR jest bardzo rozproszona, a kroniki nie były prowadzone. Informacje na temat płockiego harcerstwa znajdują się również w ar4
chiwach Instytutu Pamięci Narodowej, ale jak dotąd niestety nie były pod tym kątem badane .
Nasze miasto, jak dotąd nie doczekało się własnej skautowej monografii. Opublikowano jak dotąd kilka artykułów naukowych o tematyce harcerskiej. O początkach skautingu i krótkofalarstwie napisał Ładysław Żela5
6
7
zowski , o harcerzach w wojnie 1920 r. publikowali Bożena Ostrowska i Norbert Wójtowicz . Sylwetki Ta8
deusza Jeziorowskiego i Józefa Kaczmarskiego przybliżał Grzegorz Gołębiewski . O udziale harcerzy w obro9
nie Płocka wspomina znaczna część autorów zajmujących się tym tematem . Biografie hm Wacława Milke

4 J. Pawłowicz, Ludzie płockiej bezpieki. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku 1945-1956, Warszawa 2007, s. 72, 77, 98-99;
Społeczeństwo Płocka i powiatu płockiego w tajnych dokumentach Służby Bezpieczeństwa 1957-1975, [wstęp, wybór i oprac.:] J. Pawłowicz, Toruń 2008, s. 28-29.
5 Ł. Żelazowski, Pierwszy zastęp skautów Płocku – Staszewski, Broniewski, Betlej i inni, „Notatki Płockie” 1986, nr 4/129; tenże, Dzieje
krótkofalarstwa w Płocku w latach 1933 – 1945, cz. 1/105, tamże, 1980, nr 4; tamże, cz. 2, 1981, nr 2/107.
6 B. Ostrowska, Harcerska służba podczas obrony Płocka przed najazdem bolszewików w 1920 r., „Płocki Rocznik HistorycznoArchiwalny”, t. 1. 1995.
7 N. Wójtowicz, Udział płockich harcerzy w wojnie 1920 roku, tamże 1999, nr 4/181.
8 G. Gołębiewski, Tadeusz Jeziorowski i Józef Kaczmarski – bohaterscy obrońcy Płocka 1920 r., „Notatki Płockie” 1998, nr 1/174.
9 Tenże, Obrona Płocka przed bolszewikami 18-19 sierpnia 1920 r., Płock 2004. Patrz też: Obrona Płocka 1920 r. Zestawienie bibliograficzne w wyborze, [oprac.:] E. Dobroń, „Bibliotekarz Płocki” 2001, nr 1.
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opracowały Elżbieta Ciółkowska-Ćwik i Grażyna Rybicka . Historia harcerstwa była też tematem prac dy11
plomowych .
Ważną rolę w odbudowie pamięci odegrały publikacje wydane przez krąg instruktorski Z Tumskiego Wzgó12
rza , w formie zeszytów zawierających głównie wspomnienia i opracowania z lat 1945-1949 oraz biografie.
Informacje dotyczące udziału harcerzy w uroczystościach i ważnych dla miasta wydarzeniach odnaleźć można
na łamach prasy płockiej wydawanej w ciągu ostatnich stu lat. Jednak najwięcej zdjęć i wspomnień – niestety
jeszcze niespisanych – posiadają byli i obecni harcerze.
Pierwotnie założeniem tej książki było zamieszczenie wszystkich materiałów z omawianego zakresu, tak aby
każdy mógł sięgnąć po komplet informacji zamieszczonych w jednym wydawnictwie. Szybko okazało się, iż
ze względów technicznych nie było to możliwe. Jednak w zamyśle redaktorów pozostała chęć zaprezentowania
razem tekstów najważniejszych, nawet jeśli były już wcześniej publikowane gdzie indziej. Dotyczy to zwłaszcza artykułów hm. Ł. Żelazowskiego i zeszytów z serii „Z dziejów harcerstwa w Płocku”. W takich przypadkach odpowiednie adnotacje zostały umieszczone w przypisach.
Jako ramy czasowe dla pracy przyjęte zostały: rok 1912, w którym powstał pierwszy płocki zastęp i 2012 uchwalony przez Radę Miasta Płocka - Rok Stulecia Harcerstwa Płockiego. Cezury wewnętrzne to: 1 września
1939 r., 21 stycznia 1945 r. i rok 1989. Książka składa się z czterech rozdziałów opisujących poszczególne
okresy historyczne, jednak zawarte w nich treści mogą wykraczać poza zakreślone ramy. Każdy z rozdziałów
otwiera tekst przybliżający ogólnopolską historię harcerstwa, jako tło dla płockich wydarzeń. Następnie zamieszczone zostały artykuły, uszeregowane od tych podejmujących kwestie ogólne do bardziej szczegółowych, ewentualnie w kolejności chronologicznej. Na końcu rozdziałów znajdują się biogramy oraz wspomnienia. Ze względu na ograniczoną objętość zaprezentowano tylko biogramy hufcowych, a wspomnienia zredukowane zostały do niezbędnego minimum, przybliżającego realia danego okresu. W większości artykułów zamieszczone zostały zdjęcia bezpośrednio lub pośrednio nawiązujące do omawianych zagadnień.
Rozdział pierwszy przedstawia powstanie, rozwój i ukształtowanie się ruchu harcerskiego w Płocku - od 1912
r., przez I wojnę światową i całe dwudziestolecie międzywojenne. Od pierwszego zastępu po sprawnie funkcjonujące struktury hufców i obwodu. Środowisko płockie wyróżniało się w tym okresie jako prężny ośrodek
13
żeglarski i krótkofalarski . Rozdział otwiera zestawienie wszystkich płockich hufcowych do chwili obecnej,
dwa teksty przybliżające genezę płockiego skautingu oraz kalendarium wydarzeń. Następnie przedstawiony
został udział harcerzy w walkach 1914-1921 oraz przebieg najważniejszych uroczystości. Kolejne dwa teksty
przybliżają działalność hufca harcerzy, dalsze – środowiska Jagiellonki i Małachowianki. Zaraz po nich znalazły się opracowania o krótkofalarstwie i lotnictwie oraz krótkie, ale dotąd zupełnie w środowiskach harcerskich nieznane informacje, o skautingu żydowskim i Czerwonym Harcerstwie. Rozdział zamykają biogramy
hm. Klemensa Jędrzejewskiego, hm. Ł. Żelazowskiego i hm. Jana Laszkiewicza oraz wspomnienia hm. Władysława Kozłowskiego.
Rozdział drugi obejmuje okres okupacji niemieckiej. Został wyodrębniony ze względu na dramatyczne losy
miasta, uniemożliwiające dotychczasową działalność, jak również ze względu na wysoką cenę, jaką zapłacili
harcerze za wierną służbę Ojczyźnie. Zawiera tylko trzy artykuły i przedstawia dzieje Tajnego Hufca Harcerzy.
Rozdział trzeci przedstawia sytuację harcerstwa w czasach Polski Ludowej – od powojennej reaktywacji,
przez likwidację struktur ZHP i ponowną reaktywację, już w nieco innym kształcie, aż po czasy ruchu masowego. Na początku znajduje się chronologia wydarzeń lat 1945-1949. Następnie informacje o harcerstwie w
Małachowiance i Jagiellonce, w dalszej kolejności zaprezentowano krótkofalarzy, wodniaków, zuchy, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka im. hm. Wacława Milke oraz krąg instruktorski Z Tumskiego Wzgórza. Jako dokument z epoki zamieszczone zostało wystąpienie z okazji 40-lecia harcerstwa w PRL. Dalej
przedstawione zostały biogramy hm. Kazimiery Hałłasowej i hm. Ryszarda Wodzyńskiego oraz wspomnienia
hm. R. Wodzyńskiego, hm. Ireny Makowskiej, hm. Włodzimierza Olszewskiego, hm. Zofii Rychlickiej, hm.
Romana Gołębiowskiego i hm. Zofii Czubak.

10 E. Ciółkowska-Ćwik, Przyrzekam całym życiem...: opowieść o druhu Wacławie Milke, Płock 1993; Druh: Piękne życie Wacława Milke, [oprac. G. Rybicka i in.], Płock 2010.
11 T. Sobolewski, Działalność wychowawcza Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku w latach 1912-1939, Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1994, mps.;
12 „Z dziejów harcerstwa w Płocku”, z. 1-12; „Z dziejów harcerstwa na Mazowszu”, z. 1-13.
13 Niestety nie zachowały się materiały pozwalające na dokładniejsze zbadanie działalności hufca harcerek w tym okresie.
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Czwarty rozdział dotyczy najnowszych wydarzeń, aż do Jubileuszu Stulecia Harcerstwa Płockiego. Rok 1989
jest tu przyjęty jako symboliczna data początku III Rzeczypospolitej, choć dla płockiego skautingu przełomowy był tu rok 1993 – utworzenie pierwszej drużyny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jednak teksty w
tym rozdziale sięgają również okresów wcześniejszych. Na początku zamieszczone zostały dwa artykuły pokazujące na przestrzeni stulecia działalność harcerską duchowieństwa i funkcjonowanie drużyn w seminarium.
Kolejne dwa artykuły mówią o funkcjonowaniu Hufca ZHP Płock, następne o Hufcu Mazowsze i Chorągwi
Mazowieckiej. Po nich zaprezentowano początki i działanie struktur ZHR w Płocku. Rozdział zamyka przedstawienie działań podjętych w ramach Jubileuszu.
Książkę zamykają indeks nazwisk pozwalający na szybkie znalezienie informacji o wyszukiwanej osobie i dodatkowy zestaw zdjęć, dzięki któremu można odbyć szybką podróż przez kolejne dziesięciolecia razem z płockimi harcerzami.
W tym miejscu chcę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej pracy. W
pierwszym rzędzie słowa te kieruję do Prezydenta Miasta Płocka, pana Andrzeja Nowakowskiego, za słowo
wstępne i objęcie honorowym patronatem obchodów Jubileuszu Stulecia Harcerstwa Płockiego. Dzięki temu
niniejsza publikacja mogła ujrzeć światło dzienne.
Słowa uznania należą się Autorom zamieszczonych tekstów, za ich wysiłek, otwartość na uwagi redakcyjne i
cierpliwość w oczekiwaniu na efekt finalny. W sposób szczególny dziękuję dr. Grzegorzowi Gołębiewskiemu
za konsultacje i pomoc w pozyskaniu kolejnych tekstów. Jednak największe uznanie należy się tu hm. Benedyktowi Sandomierskiemu, który od lat zbierał zdjęcia i materiały o płockim harcerstwie, postanowił je opublikować i wykazał się olbrzymią determinacją w realizacji tego celu. Dziękuję za złożenie mi tej propozycji
nie do odrzucenia, za okazane zaufanie, olbrzymią otwartość na poczynione przeze mnie ingerencje, zarówno
w poszczególne teksty, jak i ostateczny układ pracy.
Ostatnie, ale za to najgorętsze podziękowania kieruję do Agnieszki, Olgi i Karola, którzy w ciągu ostatnich
trzech lat, odbyli razem ze mną pełną wrażeń podróż, przez sto lat harcerstwa na Tumskim Wzgórzu
Czuwaj!

AUTORZY
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

hm. Benedykt Sandomierski - kierownik Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZBA w Płocku, drużynowy
86 MDH im. S. Mohorta oraz 220 HDŁ im. hm Ł. Żelazowskiego, członek Rady Chorągwi Płockiej i inspektor łączności Chorągwi Płockiej, członek Komendy Jubileuszu Stulecia Harcerstwa Płockiego.
phm. Michał Kacprzak - drużynowy 5 PDW, wicehufcowy Płockiego Hufca Harcerzy ZHR, przewodniczący Zarządu Obwodu Płockiego ZHR, członek Komendy Jubileuszu Stulecia Harcerstwa Płockiego, dr nauk humanistycznych, nauczyciel historii w LO. im. Marsz. S. Małachowskiego.

hm. Tadeusz Boetzel – członek 122 MDH, żołnierz POZ i ZWZ-AK, członek kręgu instruktorskiego Z
Tumskiego Wzgórza w Warszawie, autor słów do melodii płockiego hejnału
hm. Zofia Czubak – drużynowa drużyn zuchowych w Wyszogrodzie i Płocku, szczepowa w SP 10,
szczepowa w SP 1, przewodnicząca Komisji Instruktorskiej, przewodnicząca hufcowej
Komisji Historycznej, zastępca komendanta hufca.
hm. Tadeusz Dąbrowski – członek 89 MDH, namiestnik zuchowy hufca harcerzy.
phm. Tomasz Dobkowski – drużynowy 5 PDH Ognista Piątka, hufcowy Płockiego Hufca Harcerzy ZHR,
hm. Cezary Gedroyć - drużynowy 89 MDH, członek kręgu instruktorskiego Z Tumskiego Wzgórza w
Warszawie
Grzegorz Gołębiewski – dr nauk historycznych, członek Towarzystwa Naukowego Płockiego i redakcji
„Notatek Płockich”, nauczyciel historii w III LO. im. M. Dąbrowskiej, wykładowca w
Szkole Wyższej im. P. Włodkowica.
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9.

10.

11.
12.

13.
14.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.

hm. Roman Gołębiowski – dr fizyk, nauczyciel akademicki nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, opiekun kręgu instruktorskiego na Politechnice i instruktor i
opiekun harcerzy-płetwonurków w Chorągwi Mazowieckiej.
ks. phm. Hubert Komorowski – drużynowy 12 Płońskiej DH Iskra, przewodniczący Zarządu Obwodu
Północnomazowieckiego ZHR, diecezjalny duszpasterz harcerek i harcerzy, Dyrektor
Domu Księży Emerytów w Płocku.
hm. Władysław Kozłowski – drużynowy 103 MDH, członek Hufcowej Komisji Historycznej.
hm. Irena Makowska drużynowa III ŻDH im. Królowej Jadwigi, członek Harcerskiej Drużyny Artystycznej i komendy hufca harcerek, przewodnicząca Komisji Historycznej komend hufca i
chorągwi płockiej.
hm. Tadeusz Morawski członek 6 (103) MDH, uczestnik zlotu w Spale, członek Komisji Historycznej
komend hufca i chorągwi płockiej
Marek Mroczkowski – absolwent liceum im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie, mgr historii Wydziału
Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Towarzystwa
Naukowego Płockiego, członek Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie, członek
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, autor wielu publikacji historycznych,
współautor opracowania 100 lat Jagiellonki, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
w LO im. W. Jagiełły.
hm. Włodzimierz Olszewski – drużynowy 86 MDH im. S. Mohorta, członek komendy hufca harcerzy
Andrzej Jerzy Papierowski – dr historyk, politolog, nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, członek Towarzystwa Naukowego Płockiego i redakcji „Notatek Płockich”.
hm. Zofia Lucyna Regulska członek III ŻDH im. Królowej Jadwigi, drużynowa drużyny harcerek (na
Radziwiu) członek Harcerskiej Drużyny Artystycznej i komendy hufca harcerek, członek
kręgu instruktorskiego Z Tumskiego Wzgórza w Warszawie.
hm. Zofia Rychlicka – drużynowa, szczepowa w SP 1, drużynowa w SP 21, członek hufcowej i chorągwianej Komisji Rewizyjnej.
Zofia Sarnecka - absolwentka LO im. S. Małachowskiego w Płocku, mgr historii na UMK w Toruniu,
nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w LO. im. W. Jagiełły
hm. Tomasz Sobolewski drużynowy Gromady Zuchowej Wesołe Słoneczka, Przewodniczący Kręgów Instruktorskich, zastępca Komendanta Hufca ZHP Płock d/s organizacyjnych, komendant
gniazda mazowieckiego Zlotów ZHP w Gnieźnie, Kielcach, Krakowie, członek Rady
Chorągwi Mazowieckiej ZHP, zastępca Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP d/s
programu i pracy z kadrą, nauczyciel w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku.
Michał Sokolnicki - absolwent III LO im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, mgr historii na UMK w Toruniu,
funkcjonariusz Policji.
Jerzy Szymczewski – członek 89 MDH, uczestnik zlotu w Spale w 1935 r. przewodniczący hufcowej
Komisji Historycznej, nauczyciel LO. im. W. Jagiełły, pionier harcerskiego lotnictwa
hm. Adam Wenkler – drużynowy, kierownik harcówki ul. Kochanowskiego, hufcowy Hufca Mazowsze
Płock.
hm. Ryszard Wodzyński – Wódz – członek Tajnego Hufca Harcerzy, hufcowy hufca harcerzy i Hufca
Płock, wieloletni Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Mazowieckiej.
hm. Jolanta Wojtulanis – inż. inżynierii sanitarnej, drużynowa i później szczepowa szczepu Jagiellonka,
komendantka studenckiego kręgu instruktorskiego Politechniki w Płocku, hufcowa Hufca
Płock, nauczycielka w szkołach podstawowych, średnich i pomaturalnych..
hm. Grzegorz Woźniak – drużynowy 135 WDH, pilot chorągwi, zastępca komendanta Chorągwi Mazowieckiej, komendant Chorągwi Mazowieckiej, członek GK ZHP.
hm. Maciej Zaborowski – drużynowy 107 MDH im. ks. J. Poniatowskiego, 86 MDH im. S. Mohorta, z-ca
komendanta hufca, komendant kręgu instruktorskiego Z Tumskiego Wzgórza w Warszawie, członek Komisji Historycznej Chorągwi Mazowieckiej, żołnierz zawodowy, pułkownik, doktor, inżynier, nauczyciel akademicki WAT.
hm. Aleksandra Ziółek - drużynowa, instruktorka Wydziału Wędrowniczego Głównej Kwatery ZHP,
członkini komendy i komendantka Hufca ZHP Płock, członkini Kręgu Instruktorów
Kształceniowców Quales Chorągwi Mazowieckiej ZHP, socjolog, kierownik placówki
opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego.
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28. hm. Ładysław Żelazowski – nauczyciel w LO. im. W. Jagiełły i LO. im. S. Małachowskiego, zastępca
komendanta Płockiej Chorągwi Harcerzy, a następnie Płocko-Włocławskiej, hufcowy
Żeglarskiego Hufca Harcerzy, komendant Tajnego Hufca Harcerzy, członek ZWZ-AK,
członek GK ZHP, pionier krótkofalarstwa harcerskiego, przewodniczący Komisji Historycznej Hufca Płock.

RYS HISTORYCZNY
[1912-1949] hm. Jolanta Wojtulanis, hm. Benedykt Sandomierski Chronologia ważniejszych wydarzeń z działalności harcerstwa w Płocku
1912 r. Pierwszy zastęp skautów. Na przełomie listopada i grudnia 1912 roku na terenie pierwszego gimnazjum polskiego (w obecnej Jagiellonce) działające koło krajoznawczo - przyrodnicze przekształca się w pierwszy zastęp skautowy i przyjmuje nazwę Orłów. Zastępowym zosta
je - (1) Stefan Staszewski. W skład zastępu wchodzą: (2) Bałtruszajtis Jan, (3 Broniewski Władysław, (4) Jerka Klemens, (5) Koskowski Czesław, (6) Gościcki Ignacy, (7) Rościszewski Lech.
Liczba skautów szybko rośnie i tworzy się pierwsza drużyna skautowa im. Szymona Mohorta. Drużyna szybko
rośnie i w krótkim czasie na terenie Jagiellonki tworzy się druga drużyna skautowa im. Romualda Traugutta,
drużynowym zostaje Kazimierz Betley, a na terenie miasta powstaje trzecia Płocka Cywilna Drużyna Skautów
im. Jana Kilińskiego, której drużynowym jest Mieczysław Bem.
1913 r. - Pierwsza konspiracyjna drużyna skautek im. Zofii Chrzanowskiej powstała w Płocku w Płocku w
1913 roku przy Szkole Udziałowej [dla panien z dobrego domu]. Organizatorki: Helena Polcochówna i Janina
Korewicka.
1914 r. - Druga konspiracyjna drużyna skautek [tak zwana dzika, bo nie rejestrowana w Komendzie Inspektoratu – Chorągwi] powstała w 1914 roku przy 7. Klasowym gimnazjum prywatnym Marii Gutkowskiej
przy ul. Kolegialnej. Organizatorki: Eugenia Majdecka, Helena Majdecka, Kazimiera Rozwadowska – wówczas uczennica 4 klasy.
1915 r. - drużyna harcerska im. Tadeusza Kościuszki. Jesienią 1915 r. na terenie drugiego gimnazjum polskiego (obecnej Małachowiance) zawiązuje się drużyna harcerska im. Tadeusza Kościuszki, jej drużynowym
jest Zygmunt Wesołowski.
1915 r. - skauci odeszli do legionów. 1915 r. z pierwszej drużyny harcerskiej skauci odeszli do legionów
1916 r. - Pierwsza Drużyna Harcerzy Wojennych. W 1916 r. z Trzeciej Drużyny Harcerskiej wydzieliła się
Pierwsza Drużyna Harcerzy Wojennych im. Józefa Piłsudskiego. Prowadzone są przez sierżanta legionów Mariana Jackowskiego tajne szkolenia wojenne.
1916 r. – Płocka Chorągiew Harcerzy.
Utworzenie chorągwii harcerzy, która istniała w Płocku do 1931 r. jej komendantami byli m.in. Klemens Jędrzejewski (1924-27) i Zdzisław Słoniewicz (1927-31)
W 1916 r. - nastąpiła oficjalna legalizacja harcerstwa w Polsce. Naczelna Komenda Skautowa w Warszawie nadała oficjalną nominację na Komendanta miejscowego harcerzy Stanisławowi Krowickiemu drużynowemu Pierwszej Drużyny Męskiej im. Szymona Mohorta. W 1916 r. na terenie Mazowsza płockiego powstają
drużyny harcerskie w Gostyninie i Bielsku, które są podporządkowane w Komendzie miejscowej harcerzy.
Następuje okres wytężonej działalności szkoleniowej - zdobywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej
1917 r. – zmarła druhna Genia Majdecka.
7 wrześni 1917 r. zmarła druhna Genia Majdecka zarażona w czasie niesienia pomocy chorym na krwawą dyzenterię.
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1917 r. - Płock siedzibą okręgu płockiego. W kwietniu 1917 r. Płock staje się siedzibą okręgu płockiego
Komendantem jest druh Stanisław Krowicki W skład okręgu wchodzą dwa obwody: pierwszy obwód z Płockiem, Gostyninem, Sierpcem i Płońskiem - komendantem jest dh. Władysław Pałaszewski; drugi obwód z
Mławą, Ciechanowem i Przasnyszem - komendantem jest dh. Kazimierz Skrobecki.
1917 r. - Przewodniczący Naczelnej Komendy ZHP. 28 kwietnia 1917 r. Płock gościł Przewodniczącego
Naczelnej Komendy ZHP ks. Jana Mauersbergera i Szefa Głównej Kwatery Męskiej dh. Piotra Olewińskiego.
Wobec dużego zainteresowania powtórzony był 6-7 czerwca 1917 r.
1918 r. - rozbrajanie Niemców. W 1918 r. harcerzy pomagają rozbrajać Niemców. Powstają kolejne drużyny
harcerskie.
1917 r. - drużyna im. Bartosza Głowackiego. W październiku 1917 r. czwarta drużyna harcerska im. Bartosza Głowackiego przy Męskim Seminarium Nauczycielskim, drużynowy - dh. Henryk Gloksin.
1920 r. - drużyna im. Ks. Ignacego Skorupki. W październiku 1920 r. zawiązuje się przy Seminarium Duchownym Piąta Drużyna Harcerska im. Ks. Ignacego Skorupki - opiekunem jest ks. Stanisław Kontecki.
1920 r. - drużyna im. Zawiszy Czarnego. W kwietniu 1920 r. w Szkole Powszechnej nr. 1 powstaje drużyna
harcerska z drużynowym dh. Stanisławem Strupczewskim - oficjalna nazwa Szósta Drużyna Harcerska im.
Zawiszy Czarnego.
1920 r. - drużyny uczestniczyły w obronie Płocka. W 1920 r. w lipcu drużyny przeszły w stan pogotowia
wojennego, a w sierpniu aktywnie uczestniczyły w obronie Płocka - wojna polsko-bolszewicka.
1920 r. - poległ Antolek Gradowski. Poległ Antolek Gradowski Za ofiarność w walkach obronnych płockie
dzieci uzyskały miano "Płockich Orląt”.
1921 r. - marszałek Józef Piłsudski. W 1921 r. marszałek Józef Piłsudski w uznaniu zasług odznaczył krzyżem walecznych harcerzy – Jeziorowskiego, Kaczmarskiego i Gradowskiego - pośmiertnie.
1921 r. - przekazanie posiadłości Majdeckich ZHP. 23 maja 1921 r. uchwałą nadzwyczajnego ogólnego zebrania „ siedmioklasowej szkoły średniej” pod przewodnictwem Aleksandra Majdeckiego założyciela tej
szkoły przekazano notarialnie posiadłość Związkowi Harcerstwa.
1923 r. - drużyny: im. J. Poniatowskiego i St. Czarnieckiego. W 1923 r. powstają: siódma drużyna harcerska im. Księcia Józefa Poniatowskiego i Ósma Drużyna Harcerska im. Stefana Czarnieckiego.
1923 r. – wzniesienie krzyża. W 1923r. harcerze uczestniczyli w uroczystości wzniesienia krzyża w miejscu
stracenia gen. Zygmunta Padlewskiego.
1924 r. - Halina i Jan Grabscy. W 1924 r. 26 marca sprowadzono do płocka prochy poległych we Lwowie
uczniów gimnazjum im St. Małachowskiego- Haliny i Jana Grabskich.
1924 r. - rozpad komendy hufca. Rok 1924 to trudny okres. Głównie problemy kadrowe powodują , że pod
koniec roku komenda hufca harcerzy rozpada się a jej zadania przejmuje wydział drużyn płockich komendy
chorągwi płockiej
1925 r. - Klemens Jędrzejewski. Jednak już 1925 r. dh. Klemens Jędrzejewski - Komendant Chorągwi Płockiej przekształca w/w wydział w Płocką Komendę Miejscową.
1926 r. - imię generała Zygmunta Padlewskiego. W listopadzie 1926 r. hufiec otrzymuje imię generała
Zygmunta Padlewskiego.
1926 r. - Śmierć Mieczysława Bema. W 1926 r. 13 maja poległ w Warszawie Mieczysław Bem, były drużynowy Trzeciej Płockiej Drużyny Harcerskiej i 40. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej.
1929 r. - Komenda Chorągwi Płock. Od lutego 1929 r. do grudnia 1930 r. nadrzędną władzą dla drużyn w
Płocku stała się Komenda Chorągwi. W okresie tym z powodu braku doświadczonych instruktorów w chorągwi, członkowie Komendy Hufca przeszli do pracy w Komendzie Chorągwi.
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1931 r. – wcielenie Chorągwi płocko -włocławskiej. Pierwszego kwietnia 1931 r. nastąpiło wcielenie Chorągwi płocko -włocławskiej do Chorągwi Mazowieckiej.
1932 r.- hm. Ładysław Żelazowski zostajje mianowany komendantem Hufca Harcerzy w Płocku.
1932 r. – zlot drużyn wodnych. W dniach od 3 do 15 sierpnia 1932 roku - 87 ŻDH wzięła udział w międzynarodowym zlocie harcerskich drużyn wodnych nad jeziorem Gorczyńskim.
1933 r. - hufiec żeglarski. 1933 r. Hufiec Płock otrzymuje miano hufca żeglarskiego.
1934 r. - montowanie krótkofalowej stacji nadawczej. W miesiącu marcu 1934 roku rozpoczęto montowanie krótkofalowej stacji nadawczej w siedzibie Komendy Hufca mieszczącej się Gimnazjum St. Małachowskiego.
1935 r. - patent flagowy. 5 Maja 1935 roku przybył do Płocka szef Głównej Kwatery Harcerzy dh. J. Sosnowski oraz kierownik drużyny żeglarskiej przy Gł. Kwaterze hm. Witold Bublewski w celu wręczenia Żeglarskiemu Hufcowi w Płocku patent flagowego t j. prawa używania bandery harcerskiej.
1935 r.- zlot w Spale. W miesiącu lipcu ( od 11.07.) Hufiec płocki wziął udział w ogólnopolskim Zlocie z
okazji 25-cia powstania Harcerstwa w Spale. Udział wzięło 80 harcerzy płockich podzielonych na 2 drużyny.
1935 r. – stanica harcerska. 1 Grudnia 1935 roku Komenda Żeglarskiego Hufca przeprowadziła się do własnego domu przy ul. Kolegialnej 21, zajmując cały obszerny parter do własnego użytku.
1938 r. - 25 - lecie Harcerstwa w Płocku. W dniach od 30 kwietnia do 3 maja 1938 roku obchodzono jubileusz 25 - lecia Harcerstwa w Płocku.
1938 r. - odznaka 25 - lecia Harcerstwa na Mazowszu Płockim. Z okazji Zlotu wydano odznaką 25 - lecia
Harcerstwa na Mazowszu Płockim.
1938 r. – stan osobowy Żeglarskiego Hufca w Płocku - 1120 harcerzy. Na koniec 1938 roku Hufiec posiadał: 1 krąg starszoharcerski, 3 drużyny skautowe, 15 drużyn harcerskich, 3 samodzielne zastępy, 21 drużyn zuchowych. Stan osobowy Hufca liczył 1120 harcerzy.
1939 r. – zmiana Komendanta Hufca. 1 Stycznia 1939 roku zrezygnował z funkcji Komendanta Hufca hm.
Ładysław Żelazowski. Pełnienie obowiązków Komendanta do czasu zatwierdzenia powierzono hm Janowi
Laszkiewiczowi.
1939 r. - działalność konspiracyjna. We wrześniu 1939 r. ogłoszono dla drużyn pogotowie wojenne, a na posiedzeniu Komendy Hufca 7.10.1939 r. podjęto decyzję o przejściu do działalności konspiracyjnej. Komendantem tajnego Hufca został hm. Ładysław Żelazowski. W czasie wojny Hufiec poniósł dotkliwe straty, wśród
tych, co zginęli lub zostali zamordowani byli między innymi Komendant Hufca hm. Jan Laszkiewicz oraz
członek Komendy hm. Edward Wyszyński.
1939 r. – Powstanie Tajnego Hufca Harcerskiego w Płocku.
1945 r. wyjęcie ze skrytki akt ZHP. 23 stycznia w lokalu przedwojennej stanicy harcerskiej przy ul. Kolegialnej 21 wyjęto ze skrytki akta ZHP w Płocku z lat 1914 - 1939. Obecni byli: phm. Ryszard Wodzyński,
phm. Adolf Szwajgert, HO Henryk Kucharski, HO Władysław Gontarski, Stanisław Tomaszewski.
1945 r. powstanie Komendy Hufca. 25 Stycznia - powstanie Komendy Hufca. Komendantem został phm.
Ryszard Wodzyński, zastępcą phm. Adolf Szwajgert, członkami: phm. Leon Ceglarz HO Władysław Gontarski, HO Henryk Kucharski, HO Władysław Kozłowski i dh Irena Godlewska.
1945 r. opracowanie planu pracy Komendy Hufca. Luty-marzec - opracowano plan pracy Komendy Hufca,
terminarz odpraw, nawiązano kontakty z organizacjami młodzieżowymi: ZWM, OM TUR Wici. W miarę rozpoczynania nauki w szkołach powszechnych i średnich, organizowały się drużyny harcerskie.
1945 r. - powstanie hufca żeńskiego ZHP. Marzec - powstał hufiec żeński ZHP. Jego komendantką została
dh Janina Czerwińska.
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1945 r. - kurs zastępowych. 1-15 Kwiecień - Komenda Hufca zorganizowała pierwszy Kurs zastępowych.
Uczestniczyło w nim 105 harcerzy i harcerek. Zakończony został uroczystością złożenia przyrzeczenia harcerskiego.
1945 r. - l Maja, 3 Maja, 9 i 10 Maja. Maj - płockie drużyny harcerskie wzięły udział w uroczystościach
Święta Pracy – l Maja, 3 Maja oraz manifestacjach i pochodach z racji kapitulacji Niemiec hitlerowskich - 9 i
10 maja.
1945 r. - obóz harcerski w Borowiczkach. Lipiec - pierwszy po wojnie obóz harcerski w Borowiczkach.
Uczestniczyło 157 osób. Jego komendantem był phm. Ryszard Wodzyński.
1945 r. - obóz szkoleniowy CAS. Sierpień - w dniach 1 - 27 sierpnia 40. harcerzy i 25. harcerek z hufca płockiego uczestniczyło w obozie szkoleniowym CAS zorganizowanym przez Komendę Chorągwi Mazowieckiej
w Osowcu koło Grodziska Mazowieckiego.
1945 r.- intensywna praca w drużynach. Wrzesień - grudzień 1945 r. trwała intensywna praca w drużynach.
Na zbiórkach i wycieczkach realizowano program szkolenia harcerskiego i uczestniczono w pracach społecznych: opiekowano się grobami poległych w latach 1939 -1945, mogiłami powstańców 1863 r. i żołnierzy polskich z I wojny światowej, przygotowywano ozdoby choinkowe i upominki gwiazdkowe dla dzieci. Szczególną troską, otoczono dzieci osierocone. W grudniu Komenda Hufca ogłosiła wyniki konkursu na najlepszą drużynę harcerską. Pierwsze miejsce zajęła 89 MDH z liceum im. St. Małachowskiego.
1946 r. - 1. KPIM. 13 - 18 Kwietnia 1946 r. 40. harcerzy z hufca płockiego wzięło udział w I – szym KPIM
[Koncentracja Przyszłych Instruktorów Mazowsza] w Osowcu organizowanym przez Komendę Chorągwi Mazowieckiej.
1946 r. - powstanie 87 MDH. 1 Maja powstała 87 MDH – Mazowiecka Drużyna Żeglarska. Jej drużynowym
został dh Ryszard Gałkowski. Do tej drużyny mogli należeć chłopcy powyżej 16 lat.
1946 r. - kurs zastępowych w Łącku dla harcerek. Lipiec hufiec żeński ZHP w Płocku zorganizował pierwszy obóz – kurs zastępowych w Łącku z udziałem 85 dziewcząt. Jego komendantką była hufcowa - dh Kazimiera Hałłasowa.
1946 r. - obóz hufca męskiego w Zwierzewie.
1946 r. bieg na stopień Harcerza Orlego. 18 Sierpnia Komenda Hufca przeprowadziła pierwszy bieg na stopień Harcerza Orlego. Prowadził go dh Adolf Szwajgert w lasach brwileńskich. Stopień uzyskali: Stanisław
Bogdański, Marian Fabisiak, Stanisław Kijek, Zygmunt Ozimkiewicz i Maciej Zaborowski.
1946 r.- 8 - 25 lipca - obóz hufca męskiego w Zwierzewie koło Ostródy. Wzięło w nim udział 288 harcerzy. Prowadzono akcję repolonizacji Ziem Odzyskanych. Komendantem obozu był dh Ryszard Wodzyński.
1946 r. zlot Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Warszawie. Wrzesień - w pierwszych dniach miesiąca [26.09.1946 r.] odbył się Zlot Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Warszawie. Wzięło w nim udział 108 harcerzy z
Płocka. W ramach akcji odgruzowywania stolicy płocka grupa odgruzowała 1000 mb ulicy Granicznej.
1946 r. - organizowanie gromad zuchowych. W tymże miesiącu [wrzesień] rozpoczęto organizowanie gromad zuchowych. Ich namiestnikiem został dh Tadeusz Dąbrowski.
1946 r. powstanie drużyny artystycznej. Listopad - powstała drużyna artystyczna. Jej inicjatorem i kierownikiem był dh Wacław Milke, pierwszym drużynowym Maciej Sandomierski, a jej skład stanowili członkowie
kręgu starszoharcerskiego w Małachowiance oraz harcerze z innych drużyn. Pierwszy występ odbył się z okazji „andrzejek”.
1946 r. 2. KPIM. Grudzień - styczeń - czasie ferii zimowych w szkołach, 28 harcerzy z hufca płockiego
uczestniczyło w II KPIM zorganizowanej w Płocku przez Komendę Chorągwi Mazowieckiej. W tymże czasie
odbyła się w Płocku I ZASPA [Zimowa Akcja Szkolenia Przewodników Artystycznych] zorganizowana przez
Naczelnictwo ZHP. Komendantem kursu był dh Jerzy Dargiel. Udział wzięło w nim kilkanaście osób z Płocka.
1947 r. wizyta premiera - Edwarda Osóbki - Morawskiego. Styczeń - płoccy harcerze wzięli udział w powitaniu przebywającego z wizytą w Płocku ówczesnego premiera - Edwarda Osóbki – Morawskiego, a następnie podejmowali go uroczyście w stanicy harcerskiej.
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1947 r. - 3. KPIM. Kwiecień - w okresie ferii wielkanocnych 45 harcerzy z Płocka uczestniczyło w 3.KPIM w
Osowcu.
1947 r. - obozy harcerek w Karpowie i Wykowie. Lipiec - Komenda Hufca harcerek urządziła obóz w Karpowie na Dolnym Śląsku z udziałem 94 dziewcząt. W czasie tych samych wakacji grupa młodszych harcerek
przebywała na obozie w Wykowie koło Płocka.
1947 r. obóz szkoleniowy harcerzy w Czarnym Strumieniu. 3 - 16 Lipca - hufiec męski zorganizował obóz
szkoleniowy w Czarnym Strumieniu koło Jeleniej Góry. Brało w nim udział 460 harcerzy oraz drużyny zuchowe. Kontynuowano akcję repolonizacji Ziem Odzyskanych.
1947 r. - obóz wędrowny drużyny artystycznej. 18–27 Lipca - obóz wędrowny drużyny artystycznej dh Wacława Milke na Dolnym Śląsku. 35 harcerzy dawało występy z piosenką ludową, tańcami i obrzędami.
1947 r. - kurs podharcmistrzowski w Mikołajkach. 29 lipiec–14 sierpień 10 harcerzy i instruktorów z Płocka uczestniczyło w kursie podharcmistrzowskim, zorganizowanym przez Komendę Chorągwi Mazowieckiej w
Mikołajkach.
1947 r. praca szkoleniowa. Jesień - kontynuowano pracę szkoleniową i społeczną w drużynach i zastępach.
W zespole artystycznym przygotowywano widowisko „Zapusty staropolskie”. Grudzień, (styczeń, luty 48 r.) w czasie ferii zimowych w szkołach, odbył się w Warszawie 2. kurs ZASPA. Brali w nim udział harcerze z
Płocka.
1948 r. - widowisko „Zapusty staropolskie”. Odbył się występ zespołu artystycznego pod kierunkiem dh
Wacława Milke. „Zapusty staropolskie” powtarzano na scenie płockiego teatru kilkanaście razy - sukces był
ogromny.
1948r. - kurs instruktorów. 20 – 25 marzec – 15 harcerzy z Płocka uczestniczyło w kursie instruktorów akcji
wakacyjnej zorganizowanym w Warszawie przez Komendę Chorągwi Mazowieckiej.
1948 r. przygotowawcze prace do Zlotu Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Płocku. Kwiecień - rozpoczęto
przygotowawcze prace organizacyjne do mającego się odbyć w Płocku w sierpniu Zlotu Chorągwi Mazowieckiej ZHP z okazji 35-lecia harcerstwa na Mazowszu Płockim.
1948 r. - obóz hufca żeńskiego w Młynowie. Lipiec - w Młynowie na Dolnym Śląsku zorganizowano obóz
hufca żeńskiego. Uczestniczyło w nim 386 dziewcząt. Komendantką obozu była dh Kazimiera Hałłasowa.
1948 r. - obóz hufca męskiego w Skępem. 1 – 25 lipiec – hufiec męski rozbił obóz w Skępem pow. Lipno z
udziałem 515 chłopców. Obozy żeński i męski pracowały pod hasłem Harcerska Służba Polsce. Po raz pierwszy poza harcerzami w obozach uczestniczyły grupy młodzieży nieharcerskiej.
1948 r. – sztandar dla Hufca Harcerek. W 1948 roku Hufiec Harcerek otrzymał Sztandar ufundowany przez
Miejską Radę przyjaciół Harcerstwa.
1948 r. zlot Chorągwi Mazowieckiej z okazji 35-lecia harcerstwa na Mazowszu Płockim. 1- 6 sierpień - na
terenie parowu w Płocku odbył się zlot Chorągwi Mazowieckiej z okazji 35. lecia harcerstwa na Mazowszu
Płockim. Jego komendantem był dh Ludwik Rymarz, zastępcami dh Zygmunt Rybicki i dh Ryszard Wodzyński. Harcerze płoccy spełniali wiele funkcji organizacyjnych.
1948 r. - kurs drużynowych. 12 - 23 sierpnia - zorganizowano w Łącku kurs drużynowych.
1948 r. - szkolenie zastępowych. Październik – w ramach JASZ (Jesienna Akcja Szkolenia Zastępowych) odbył się w Płocku 8 dniowy kurs z udziałem 53 harcerzy.
1948 r. - kurs drużynowych w Zakopanem. Grudzień – styczeń (1949 r.) - w czasie ferii zimowych 5 harcerzy z Płocka uczestniczyło w kursie drużynowych zorganizowanym w Zakopanem przez Komendę Chorągwi
Mazowieckiej.
W tym samym czasie 3 członków Komendy Hufca Męskiego wzięło udział w kursie szkoleniowym w
zakresie nowych założeń programowych ZHP, który odbył się w Przełęczy koło Jeleniej Góry.
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1949 r. - obóz w Dziwnowie. Lipiec - połączone hufce męski i żeński zorganizowały obóz w miejscowości
Dziwna Las koło Kamienia Pomorskiego. Uczestników było 670, w tym drużyny zuchowe. Podobnie jak w
poprzednim roku realizowano akcję HSP - Harcerska Służba Polsce.
1961 r. – sztandar dla Hufca Płock. W roku 1961 miał miejsce doniosły fakt dla całej społeczności harcerskiej miasta Płocka. Hufiec otrzymał sztandar. Do tej pory posługiwał się sztandarem Drużyny Harcerskiej
działającej przy Szkole Handlowej.
1967 r. - Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”. W 1967 roku Główna Związku Harcerstwa Polskiego za całokształt
działalności Hufca dała mu Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”.
1977 r. - imię „I Dywizji Piechoty”. Uchwałą Rady Miejskiej w Płocku z dnia 4 listopada 1977 roku Hufiec
otrzymał imię I Dywizji Piechoty.
1997 r. – nowa siedziba Komendy Hufca Płock. W 1997 roku Komenda Hufca ZHP przeniosła się z kina
Przedwiośnie na ul. Tumskiej do nowych pomieszczeń tzw. Stanicy im. Geni Majdeckiej”na ul. Krótkiej 3a.
1997 r. - obchody 85 rocznicy powstania harcerstwa w Płocku.

[1912-2012] phm. Michał Kacprzak - Historia harcerstwa płockiego – w
pigułce
1912 r.

W Gimnazjum Polskim (obecna Jagiellonka) powstał pierwszy zastęp skautów – „Orły”, z zastępowym Stefanem Staszewskim i zastępcą Władysławem Broniewskim. Zastęp przekształcił
się w I drużynę im. Szymona Mohorta.

1913 r.

Kazimierz Betley zakłada w Jagiellonce II drużynę im. Romualda Traugutta, a Mieczysław
Bem międzyszkolną III drużynę im. Jana Kilińskiego złożoną z młodzieży rzemieślniczej.
Przy Szkole Udziałowej powstała drużyna skautek im. Zofii Chrzanowskiej, na czele z Heleną
Polcochówną i Janiną Korewicką.

1915 r.

Wśród ochotników wstępujących do Legionów znaleźli się też harcerze.
W II gimnazjum polskim (obecna Małachowianka) powstała drużyna harcerska im. Tadeusza
Kościuszki - drużynowy Zygmunt Wesołowski.

1917 r.

Utworzenie Okręgu Płockiego - komendant Stanisław Krowicki.
Wizyta Przewodniczącego Naczelnej Komendy ZHP ks. hm. Jana Mauersbergera.
Zmarła druhna Eugenia Majdecka zarażona w czasie niesienia pomocy chorym na krwawą dyzenterię.

1918 r.

Listopad - rozbrajanie Niemców.

1918-1920

Udział harcerzy w walkach o niepodległość i granice.

1920 r.

Sierpień - obrona Płocka.

1921 r.

Podczas wizyty w Płocku marszałek Józef Piłsudski odznaczył krzyżem walecznych m.in. harcerzy Tadeusza Jeziorowskiego i Józefa Kaczmarskiego.

1921 r.

Przekazanie posiadłości Majdeckich Hufcowi ZHP.

1923 r.

Postawienie krzyża na grobie gen. Zygmunta Padlewskiego.
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1924 r.

Uroczyste sprowadzenie zwłok Haliny i Jana Grabskich poległych we Lwowie i walkach w
Galicji

1926 r.

Hufiec harcerzy przyjął imię generała Zygmunta Padlewskiego.

1928 r.

Połączenie Chorągwi Włocławskiej i Chorągwi Płockiej.

1931 r.

Wcielenie Chorągwi Płocko - Włocławskiej do Chorągwi Mazowieckiej, zmiana numeracji
drużyn.

1932 r.

Ładysław Żelazowski hufcowym Płockiego Hufca Harcerzy.

1933 r.

Hufiec Płock otrzymał miano hufca żeglarskiego.

1934 r.

Powstanie harcerskiej amatorskiej radiostacji w „Małachowiance”

1935 r.

Płoccy harcerze uczestniczyli w zlocie w Spale.
Hufiec Żeglarski otrzymuje patent flagowy.

1938 r.

Jubileusz 25-lecia Harcerstwa w Płocku. Z okazji Zlotu wydano odznaką 25-lecia Harcerstwa
na Mazowszu Płockim.

1939-1945

Konspiracyjna działalność Tajnego Hufca Harcerzy.

1945 r.

Reaktywacja pracy hufca harcerek i hufca harcerzy, pierwszy obóz w Borowiczkach.

1946 r.

Powstała drużyna artystyczna prowadzona przez dh. Wacława Milke.

1948 - 1949

(HSP) Harcerska Służba Polsce – wprowadzenie i realizacja programu: Odbudowa kraju; Las i
rola; Kultura i oświata; Dziecko.

1948 r.

Rada Przyjaciół Harcerek ufundowała Żeńskiemu Hufcowi nowy sztandar, który hm Kazimierze Hałłasowej wręczyła Komendantka Chorągwi Mazowieckiej hm. Maria Gajewska.

1948 r.

Zlot Chorągwi Mazowieckiej z okazji 35-lecia harcerstwa na Mazowszu Płockim.

1950 r.

Likwidacja ZHP i powołanie (OH) Organizacji Harcerskiej przy (ZMP) Związku Młodzieży
Polskiej.

1956 r.

Po tzw. Zjeździe Łódzkim instruktorów harcerskich - reaktywacja ZHP.

1961 r.

Na uroczystej zbiórce Hufca przed ratuszem płockim nowy sztandar Pocztowi Sztandarowemu
(połączonego żeńskiego i męskiego) Hufca Płock wręczyła Naczelnik ZHP hm. Zofia Zakrzewska.

1962-1964

Akcje programowe Płock-Dębe łączące wędrówkę z pracą przy budowie kombinatu.

1972 r.

Zlot z okazji nadania imienia Władysława Broniewskiego Chorągwi Mazowieckiej.

1973 – 1981

(HSPS) Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej - potocznie nazywane harcerstwo starsze
działające w środowisku szkół ponad podstawowych jako grupa wiekowa ZHP. Zmieniono
kolor i krój mundurów. Program był opracowany na podstawie doświadczenia i dorobku działalności w tej grupie wiekowej organizacji: (ZMS) Związek Młodzieży Socjalistycznej,
(ZSMW) Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej i ZHP. Hasło działalności – „Wszystkie siły socjalistycznej Polsce”.

1975 r.

Powstanie Chorągwi Płockiej im. W. Broniewskiego.

1976 r.

Organizacja Zlotu Dożynkowego.

1982 r.

Harcerski Alert Powodziowy.

1992 r.

Rozwiązanie Chorągwi Płockiej ZHP i reaktywacja Chorągwi Mazowieckiej im. Władysława
Broniewskiego z siedzibą w Płocku.

1993 r.

Na „Stanisławówce” powstała pierwsza drużyna ZHR.
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1997 r.

Jubileusz 85-lecia Harcerstwa w Płocku. Z tej okazji zorganizowano zlot wszystkich drużyn
harcerskich i zuchowych w SP 4, odbyła się msza św. w katedrze, wyświęcono i oddano w
użytkowanie nową stanicę harcerską im. Geni Majdeckiej, wybudowano i oddano „Dzwon Pokoju”, odbyła się Harcerska Gra Sprawnościowa, główne uroczystości odbyły się w Szkole
Podstawowej nr 23 na Podolszycach, zorganizowano wystawę w Domu Broniewskiego i wydano odznaką 85-lecia Harcerstwa w Płocku.

2010 r.

Hufiec Płock ZHP otrzymał nowy sztandar i imię Obrońców Płocka 1920 r.

2012 r.

Jubileusz Stulecia Harcerstwa Płockiego.

[1906-1914] Andrzej Jerzy Papierowski - Tło do genezy powstania harcerstwa płockiego
Początki skautingu i innych organizacji młodzieżowych
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Jak już wspominano, od 1908 r. J. Piłsudski wraz z K. Sosnkowskim zaczęli rozwijać utworzony Związek
Walki Cywilnej Na jego bazie utworzono następne, jako już legalnie działające w Galicji organizacje paramilitarne, takie jak Strzelec i Związek Strzelecki. Jednocześnie zaczęto tworzyć szkoły oficerskie i podoficerskie.
Nie pozostawała w tyle i endecja, która z kolei powoływała:”Polskie Drużyny Strzeleckie”. Wymienione organizacje oraz wszystkie partie i stronnictwa, które stały na gruncie walki czynnej, w listopadzie 1912 r. powołały do istnienia tzw. Komisję Tymczasową Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Komendantem Głównym wszystkich Polskich Sił Zbrojnych został, J. Piłsudski. Dalszym dokonaniem było utworzenie Naczelnego Komitetu Narodowego, (NKN), co nastąpiło podczas konferencji, jaka odbyła się 16 sierpnia
1914 r. w Krakowie. NKN miał być reprezentacją polityczną Narodu Polskiego w zakresie wojskowej, skarbowej i politycznej organizacji zbrojnych sił polskich, czyli Legionów Polskich. Dodajmy, że do Naczelnego
Komitetu Narodowego przystąpiła 5 września 1914 r. Polska Organizacja Niepodległościowa. Ważnym jednak
dla naszych rozważań jest fakt, że została ona założona przez działaczy skupionych wokół osoby J. Piłsudskiego, którymi byli W. Jodko-Narkiewicz, M. Sokolnicki, późniejszy premier RP, A. Śliwiński oraz powiązana
różnymi więzami z Płockiem Iza Moszczeńska. Działaczka ta, już od kilku lat cieszyła się dużym uznaniem w
środowisku robotniczym Płocka, zwłaszcza za swoją wcześniejszą działalność w pracach płockiego Uniwersytetu dla Wszystkich.
Celem Polskiej Organizacji Narodowej było prowadzenie werbunku do Legionów. Organizacja cieszyła się
również poparciem ze strony Polskiej Partii Socjalistycznej, która jak pamiętamy, w programie niezmiennie
podnosiła sprawę niepodległości dla Polski Jak się później okazało, Polska Organizacja Narodowa w rzeczywistości była najzwyklejszą efemerydą i dlatego, prowadzona przez nią akcja werbunkowa w Królestwie,
15
miała niewielkie oddziaływanie .
Na tym tle nie sposób nie wspomnieć roli pedagoga z terenu Płocka, będącego m.in. współzałożycielem TNP
w Płocku, a także współzałożycielem i zarazem czołowym działaczem w wielu organizacjach i stowarzyszeniach Adamie Grabowskim. Dosyć dziwną jest rzeczą, że ten wybitny człowiek, który mocno i to pozytywnie
zaznaczył swój ślad w dziejach miasta, do chwili obecnej nie został w jakiejkolwiek formie upamiętniony i
właściwie pozostaje osobą nieznaną. W omawianym okresie czasu, piastował on funkcję dyrektora gimnazjum
Polskiej Macierzy Szkolnej (późniejszej Jagiellonki-przyp. – A.J.P). Słynął również z tego, że stworzył młodzieży warunki dla konspiracyjnego kontynuowania pracy niepodległościowej. Zatrzymajmy się nieco przy tej
postaci. Z ogromnym szacunkiem i w sposób pełen pietyzmu, pisał o jego wybitnej roli wychowawczej, a także patriotyzmie Zdzisław Zdziarski, który był najmłodszym synem znanego działacza endeckiego Bolesława
Zdziarskiego. „[…] Tak jak On (tj. Grabowski-A.J.P.), rzadko, kto kochał młodzież. Sam nie mając dzieci,
usynowił wszystkich, których rodzice powierzyli mu w opiekę, zwracał ogromną uwagę na sprawę samokształcenia. Z jego inicjatywy na terenie gimnazjum powstały tajne Stowarzyszenie Koleżeńskie i Koło Samokształceniowe. Celem Stowarzyszenia Koleżeńskiego było wdrożenie młodzieży do pracy w kołach zaintereso14 A.J. PAPIEWROWSKI, Organizacje społeczne i polityczne w Płocku w latach 1905-1914.
Studium monograficzne. Płock 2010, s....
15 M. ECKERT, Historia polityczna, s. 11-12; Słownik historii Polski, s. 265-266; 329.

25
wań naukowych, nie wykluczając również zagadnień politycznych i to różnych opcji. Fenomenem było, że ta
tajna uczniowska organizacja, dawała uczniom wsparcie nie tylko moralne, ale i materialne. Niewątpliwie duży
w tym udział posiadał sam Grabowski, który połowę dość dość wysokich poborów dyrektorskich, każdorazowo przeznaczał na sprawy uczniowskie. Stowarzyszenie było podzielone politycznie. W tej mini demokracji
uczniowskiej byli legitymiści, opozycja, konserwatyści, a także różnych odcieni socjaliści. Grabowskiego w
tym dziele wspomagali tacy wybitni pedagodzy, jak polonista Czesław Przybyszewski oraz geograf Walery
Bieriozkin, który, mimo że był Rosjaninem, zasłynął tym, że prawdziwie pokochał młodzież polską. Dużą rolę
odgrywało Koło Samokształceniowe. Oprócz propagowania dyscyplin przyrodniczych, socjologicznych, ekonomicznych i historycznych. W czasach niemieckich „Koło” niejako kontynuowało działalność swych poprzedników, tj. B. Zdziarskiego, T. Waśniewskiego i innych, kompilując ze składek uczniowskich zbiory literatury zakazanej przez okupanta. W ten sposób powstawała kolejna Biblioteka Uczniowska. Powstawały też
tajne wydawnictwa, Młodzi Idą, Młodzież, Idzie na Bój!, Nasz Głos, Do Dzieła, Ogniwa. Przebłysk. Na terenie
szkoły działała również Liga Antyklerykalna. W 1915 r. szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pisma, jak
redagowane przez Wł. Broniewskiego, F. Celmera, S. Wasilewskiego, J. Oberfelda i innych Młodzi Idą oraz
Świt i Do Dzieła, które zachowały czysto socjalistyczny profil, a także adresowane wyłącznie dla młodzieży
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szkolnej Czuwaj, Harcerz i Głos Harcerza .
Początki tej pracy w gimnazjum płockim datują się od roku 1912, kiedy to pod wpływem Władysława Broniewskiego (1897-1962), który po kilkumiesięcznym pobycie w gimnazjum Konopczyńskiego w Warszawie,
przeszczepił na teren Płocka ideę skautingu. Wraz z uczniami IV klasy pod kierunkiem Grabowskiego przekształcono legalnie istniejące kółko szkolnego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego, w tajny zastęp
skautowy. Pierwszym zastępowym został Stefan Staszewski. Niebawem powstał II zastęp z Kazimierzem Betleyem na czele. Nie pozostały w tyle i dziewczęta, które na terenie gimnazjum żeńskiego w Płocku, utworzyły
drużynę z Janiną Korewicką na czele.
Harcerzy cechował niezwykle poważny stosunek do nauki. Sami uważali się za żołnierzy, jako że już wówczas
dość powszechne było przekonanie, o rychłej niepodległości Polski. Uroku dodawały stopnie harcerskie, gry i
zabawy organizowane na sposób wojskowy. Harcerze klas starszych nawiązali też kontakty z warszawskim
Strzelcem, co stworzyło warunki do już bardziej profesjonalnego szkolenia wojskowego. Szkoleniem tym, które było prowadzone w warunkach ścisłej konspiracji, z samego tylko gimnazjum PMS objęto ok. 170 harcerzy,
co było oczywistym wyczynem. W zakres szkolenia, będącego w istocie swojej rodzajem przysposobienia
wojskowego, wchodziły następujące dyscypliny: historia wojskowości, wiadomości z taktyki, nauka o broni,
terenoznawstwo itp. Wykłady były prowadzone z podręczników dostarczonych z Galicji. W 1914 r. żandarmeria rosyjska dokonała licznych aresztowań wśród młodzieży, którą podejrzewano o działalność niepodległościową. Wśród nich, przejściowo aresztowano również i Wł. Broniewskiego, a także sporządzono wiele protokołów. Sprawa harcerzy płockich została nawet przekazana do specjalnego rozpatrzenia do Warszawy. Wybuch wojny uchronił ich jednak od spraw sądowych.
Z kolei według znanego działacza socjalistycznego z Płocka Jana Mariańskiego, konspiracyjna organizacja
Strzelec powstała w Płocku już w 1913 r., z zadaniem, przygotowywania młodzieży do zadań czysto wojskowych. Sekcja wojskowa Strzelca powstała również w gimnazjum Macierzy Szkolnej i objęła starszą młodzież
harcerską. Udział w tym miał dyrektor Grabowski, co zostało potwierdzone w wielu relacjach. O kierunku tej
działalności Grabowskiego, najprawdopodobniej zaważyły jego związki właśnie z Izą Moszczeńską, którą doskonale znał jeszcze z okresu wspólnej ich pracy, w ramach Uniwersytetu dla Wszystkich. Najprawdopodobniej
to właśnie za jej pośrednictwem, dyrektor utrzymywał kontakty z niepodległościowymi organizacjami w Galicji. W Strzelcu szczególnie aktywną rolę odgrywali tacy uczniowie, jak, wspomniany już Jan Mariańsk i, Bolesław Skupiński, przyszły wielki poeta polski Władysław Broniewski, Zenon Chmielewski, Feliks Celmer, Bolesław Mierzejewski, Eugeniusz Chodalski i inni. Młodzi Strzelcy, odbywali poza miastem ćwiczenia wojskowe, tj. musztrę i posługiwanie się bronią. Szkolenie obejmowało również czytanie bibuły pochodzącej z Krakowa oraz naukę pieśni powstańczych i legionowych.
Członkowie Strzelca znani byli również z tego, że 1914 r. prowadzili bojkot uczniów - Polaków, którzy
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uczęszczali do szkół rosyjskich . W okresie okupacji niemieckiej, rozpowszechniali odbijane na hektografie
ulotki, w których nawoływali do bojkotu tzw. polskiego Wermachtu oraz wzywali młodzież do wstępowania
do Legionów. Dodać należy, że Strzelec w Płocku, obok harcerstwa, był wówczas jedną z nielicznych w tym
16 TNP b. sygn. Pisma B. Zdziarskiego. Wspomnienia Z. Zdziarskiego (rps. ss. 11), b. p.; sygn. 212 Materiały dotyczące Rudolfa i Anieli
Oberfeldów. Maria Janina Maciejowska: Rodzina Oberfeldów, k. 18.
17 J. MARIAŃSKI, Wspomnienia. „Życie Mazowsza” 1935, s. 56-57; S. KOSTNECKI, Władysław Broniewski i Płock. Płock 1972, s.
27-28. F. Lichodziejewska, Wstęp. W: W. BRONIEWSKI, Pamiętnik 1918-1922. Warszawa 1987, s. 7; W. KULESZA, 25 lat harcerstwa
na Mazowszu Płockim. „Kurier Mazowiecki” 1938, nr 99. s. 3-4.
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okresie, konspiracyjnie działających, młodzieżowych organizacji niepodległościowych w Królestwie, które
szczególnie zajadle były ścigane przez carat. Dlatego, jak to podkreślał J. Piłsudski, tego typu organizacje, w
tym również i te, które usiłowała na terenie Królestwa utworzyć endecja, obiektywnie nie miały jakichkolwiek
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szans rozwoju. Dlatego organizacje te powstawały głównie w Galicji .
Zaczerpnięte z obecnie wydawanej mojej książki pt. Organizacje społeczne i polityczne w Płocku w latach
1905-1914. Studium monograficzne. Płock 2010. A. J. PAPIEWROWSKI

[1912] hm. Ładysław Żelazowski - Pierwszy zastęp skautów w Płocku
Rozdział I
Staszewski, Broniewski, Betley i inni
Ustalenie daty powstania pierwszego zastępu skautowego w Płocku przed pierwszą wojną światową nie jest
łatwe, gdyż mimo wielu sprzecznych danych z późniejszych czasów, brak jednak jakiegokolwiek opracowania,
opartego na najbardziej wiarygodnych wspomnieniach uczestników tego zastępu. Przyjrzyjmy się jednak bliżej
istniejącej dokumentacji.
Informacja pierwsza.
Pierwsze, choć nieścisłe wiadomości, oparte na ustnych wspomnieniach są w Księdze Pamiątkowej ku czci
19
Adama Grabowskiego z 1917 r. w rozdziale pod tytułem „Ze Szkoły”. Jest tam następującej treści tekst podpisany „Uczeń I Gimnazjum Płockiego”.„Gdy zazdrosny nakaz carski zamknął „Sokoła”, dobry duch szkoły p.
Dyrektor rzucił myśl zastąpienia „Sokoła”, czym innym. Dobrą myśl podjęto - powstał półtajny „Skaut”, bliżej
związany już z Polską i sprawą duchowego odrodzenia narodu”.
Informacja druga.
20
W innym źródle, którego fragment podał Stanisław Kostanecki w książce „Władysław Broniewski i Płock”
czytamy: „W 1911 r. na terenie Gimnazjum Polskiego w Płocku powstała z inicjatywy dyrektora Adama Grabowskiego na pół tajna drużyna skautowa im. Romualda Traugutta. Jednym z jej założycieli i drużynowym był
uczeń Władysław Broniewski. Tę harcerską drużynę na terenie gimnazjum cechowały: patriotyzm, ofiarność,
karność i koleżeńskość. Nawiązywała ona do demokratycznych tradycji Konstytucji 3 Maja i powstania styczniowego. Do zajęć skautów należały gimnastyka, wycieczki, zabawy i pogadanki na aktualne tematy”.
Informacja trzecia.
21
Stanisław Kostanecki powołuje się ponadto na czasopismo «Skaut» . Ta informacja z okresu I Wojny Światowej nie jest zupełnie ścisła, jak to wynika z dalszych dokumentów. Dlatego ją pomijam.
Informacja czwarta.
22
W 1921 r. w dzienniku «Kurier Płocki» znajdujemy opracowanie pt. „Historia ruchu harcerskiego w Płocku”
podpisane „Bohun” (pseudonim nadany przez kolegów Bogdanowi Maciejowskiemu - Ł.Ż.):
... Na wiosnę 1911 r. wśród uczniów l Gimnazjum Męskiego w Płocku powstaje, „Towarzystwo Przyrodniczo
– Krajoznawcze”, które jednak wymagało abstynencji przynajmniej na wycieczkach i zebraniach. W toku pomyślnego rozwoju do uszu członków Koła dochodzą pierwsze wiadomości o ruchu skautowym. Dopiero w
styczniu powraca z Warszawy jeden z członków Towarzystwa Wł. Broniewski, przywozi parę numerów
„Skauta” oraz pewien zasób doświadczenia zdobytego w jednej z warszawskich drużyn. Koło Przyrodniczo Krajoznawcze zostaje zamienione na pierwszy zastęp skautowy, który liczy 7 ludzi, zastępowym zostaje obrany Stefan Staszewski, zastępcą - Wł. Broniewski... Prawie jednocześnie z pierwszym zastępem śp. Kazimierz
Betley organizuje drugi zastęp skautowy w tej samej klasie 6 - tej. Przez kilka tygodni oba zastępy wzajemnie

18 (J. PIŁSUDSKI): Jak powstał Związek Strzelecki. „Dziennik Płocki” 1933, nr 102, s. 3.
19 Biblioteka im. Zielińskich TNP poz. C 3809.
20 S. Kostanecki, Władysław Broniewski i Płock, wyd. IV uzup. ZNP 1978 r.
21 Archiwum Głównej Kwatery Harcerzy ZHP w Warszawie, Lwów, 1916 r., „Skaut” Nr 9. Tytuł 4 pp Leg. Pol. „Skauci Czwartacy _
Skautom Lwowskim”.
22 „Kurier Płocki”, 1921 r. Nr 109.
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o sobie nie wiedzą. W lutym następuje połączenie obu zastępów i rozszerzenie organizacji na klasy piąte. Patronem drużyny został Szymon Mohort.
W artykule tym należy zwrócić uwagę na miesiąc „w styczniu” bez podania roku. Mógłby to być po „na wiosnę 1911 r.” - styczeń1912, r., ale przecież, jak wiemy, Władysław Broniewski, uczeń 5-tej klasy w roku
szkolnym 1911/12 zagrożony pozostaniem na drugi rok, nie wrócił do Płocka, lecz wyjechał do Warszawy do
matki właśnie na wiosnę 1912 r. Wstąpił tam do gimnazjum Konopczyńskiego. Uzyskał promocję do klasy 6tej i mógł dopiero powrócić do swych kolegów w Płocku na przełomie roku szkolnego 1912/13, prawdopodobnie w listopadzie lub w grudniu 1912 r.
Informacja piąta.
W roku 1938 zrodziła się nowa wersja powstania harcerstwa w Płocku w artykule ,,25 lat Harcerstwa na Ma23
zowszu Płockim” opublikowanym w „Kurierze Płockim” : ,, W grudniu 1912 r. zebrała się w Płocku grupka
młodych uczniów czwartej klasy [omyłka - w 1912 r. uczniowie mieli po 15-16 lat i byli w 6-tej klasie - Ł.Ż.]
prywatnego gimnazjum Macierzy Szkolnej (1) i jeden z nich zawołał „mam tu bardzo ciekawą książkę Andrzeja Małkowskiego”. Treść książki bardzo mi się podobała. Jako rezultat zebrania powstał w Płocku na Mazowszu pierwszy zastęp harcerski, na czele, którego stanął jako zastępowy dotychczasowy przewodniczący
Koła [Przyrodniczo-Krajoznawczego - Ł.Ż.] Stefan Staszewski. Po miesiącu został zorganizowany drugi zastęp z Kazimierzem Betley 'em. Duży napływ kandydatów zmusił energicznego plutonowego Kazimierza Betley’a do zorganizowania drugiej drużyny”.
Materiał ten opracował autor na podstawie ustnych wspomnień pionierów harcerskich na terenie Mazowsza
Płockiego w czasie zlotu harcerskiego w Płocku.
Informacja szósta.
Wreszcie napisany po II Wojnie Światowej maszynopis bez daty i podpisu pod tytułem Historia Harcerstwa w
24
Jagiellonce podaje:
... „W 1911 r. powstała z inicjatywy dyrektora Adama Grabowskiego na pół tajna organizacja licząca kilkunastu chłopców, wśród których był również Władysław Broniewski. Ideały wychowawcze tej organizacji to: patriotyzm i ofiarność, koleżeństwo. Nawiązywała ona do tradycji Konstytucji 3-go Maja, powstania styczniowego. Patronem tej organizacji był Romuald Traugutt (...) Jednak za początek harcerstwa w Jagiellonce należy
przyjąć, 1913 r., kiedy do szkoły przyszedł jako nauczyciel gimnastyki Marian Kostrzewa, który pracował w
ogrodach im. Rau'a w Warszawie, gdzie istniały już drużyny skautowe. On właśnie, jako opiekun drużyny założonej w 1912 r. przez grupę uczniów z Kazimierzem Betley 'em na czele, nadał jej kierunek wychowania
harcerskiego. Kazimierz Betley był pierwszym drużynowym i pełnił swą funkcję do 1915 r. Hufiec płocki nosił w latach międzywojennych imię właśnie Kazimierza Betley 'a”...
Wiele tych faktów wymaga sprostowania. Wstępnie zaś należy stwierdzić, że w okresie międzywojennym patronem hufca płockiego był Zygmunt Padlewski.
Rozdział II
Sięgnijmy teraz do wspomnień członków pierwszego zastępu
Informacja siódma.
W listopadzie 1981 r. otrzymałem od Bożeny Ostrowskiej z Działu Historii Muzeum Mazowieckiego odpis listu Stefana Staszewskiego z dnia 15.V.1975 r.:
„Szanowny Panie Henryku! [Nazwisko nieznane - Ł.Ż.]. Chciałbym sprostować kilka błędnych szczegółów,
podanych mi w przesłanej mi notatce z Tygodnika Płockiego, a mianowicie Mieczysław Bem nie mógł być, w
1912 r. organizatorem wraz z Kazimierzem Betley 'em I drużyny skautowej im.Mohorta, ponieważ I zastęp tej
drużyny powstał w listopadzie 1912 r. i składał się z uczniów VI klasy gimnazjum, a Mietek nie był już w tym
roku uczniem tej szkoły. Również Kazimierz Betley, też uczeń VI-tej klasy, nie był organizatorem ani członkiem drużyny im. Mohorta. Natomiast w kilka a może kilkanaście dni po zorganizowaniu się pierwszego zastępu drużyny im. Mohorta, jako zaczątku drużyny, zorganizował I zastęp drugiej drużyny skautowej, złożony
23 Jak wyżej z 1938 r. Nr 99.
24 Maszynopis w zbiorach autora.
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z uczniów młodszych klas gimnazjum - do IV włącznie... Tak, że w 1913 roku w Płocku istniały trzy drużyny:
I drużyna im. Mohorta - drużynowy Stefan Staszewski, II drużyna - drużynowy Betley [Kazimierz - Ł.Ż.], III
drużyna - drużynowy Bem [Mieczysław - Ł.Ż.].. Ponieważ z notatki «Tygodnika Płockiego » widać pewne
niedokładności odnośnie powstania i organizacji skautingu w Płocku - proszę Sz. Pana o przekazanie niniejszego pisma do Komendy Hufca Płockiego na ręce przewodniczącego Komisji Historycznej Hufca ob. Ryszarda Wodzyńskiego - może się im przydać. Przesyłam serdeczne pozdrowienia - Stefan Staszewski.”
List ten przekazany został do Muzeum Płockiego. Przy braku zainteresowania Komisji Historycznej hufca
płockiego spokojnie przeleżał tam kilka lat. Natomiast Muzeum zwróciło się do Stefana Staszewskiego o przekazanie fotografii, co chętnie uczynił.
Na pismo moje w 1982 r. do Stefana Staszewskiego, a następnie do dwóch żyjących skautów pierwszego za25
stępu otrzymałem odpowiedzi , wyjaśniające niektóre problemy.
Informacja ósma.
Oto one: Obszerny fragment listu Stefana Staszewskiego z dnia 15 marca 1982 r. do Ładysława Żelazowskiego:
„Drogi Druhu! Kółko Przyrodniczo - krajoznawcze zorganizowaliśmy w 1911 r., jako uczniowie V klasy było
nas 7. Zebrania odbywały się u mnie w mieszkaniu.. ul. Tumska 15 .. Działalność polegała na zwiedzaniu okolic Płocka. Z ramienia szkoły nie mieliśmy żadnego opiekuna. Raz tylko dr Maciesza wiedząc o naszych wycieczkach, zwrócił się kiedyś do mnie, żebyśmy zwrócili uwagę na jakieś kwiaty i rośliny będące pod ochroną.
Książkę „Skauting” Małkowskiego mieliśmy z Warszawy, a przywiózł ją Broniewski w listopadzie 1912 r. Postanowiliśmy zorganizować taka drużynę. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się u mnie w mieszkaniu.
Było nas 7, to jest cały skład Kółka Przyrodniczo - krajoznawczego:1) Bałtruszajtis Jan, 2) Broniewski Władysław, przeniósł się już do Płocka, 3) Jerka Klemens, 4) Koskowski Czesław, 5) Gościcki Ignacy, 6) Rościszewski Lech, 7) Staszewski Stefan. W tajnym głosowaniu na zastępowego otrzymali - Staszewski 4 głosy [b.
przewodniczący Koła Przyrodniczo – krajoznawczego - Ł.Ż.], Broniewsk i 3 głosy .. następnie po krótkiej
dyskusji przyjęliśmy na patrona drużyny Mohorta, a zastęp ma się nazywać Orłów. Dyrektor Adam Grabowski człowiek mądry, b. lubiany przez młodzież, nie mógł być, jak pisze Kostanecki, inicjatorem powstania
skautingu w szkole, ponieważ inicjatorami byli uczniowie, a dyrektor Grabowsk i dowiedział się o istnieniu
drużyny już zorganizowanej [stwierdzenie to - nasuwa pewne wątpliwości - Ł.Ż.]. Zajęcia w zastępach polegały na zapoznaniu się i omawianiu treści książki Małkowskiego, a później ćwiczeniach o charakterze wojskowym Betley był moim serdecznym przyjacielem, a dowiedziawszy się o jej [I drużyny - Ł.Ż.] powstaniu,
sam zorganizował drużynę skautową z uczniów klas V i IV i był jej drużynowym do czasu wyjazdu w 1915 r.
do Warszawy. Nie pamiętam, jakiego patrona miała ta drużyna - czy nie Romualda Traugutta? Wczesna wiosną 1914 r. żandarmeria rosyjska aresztowała Broniewskiego i wkrótce go wypuściła. Kilka godzin przedtem
żandarmeria przeprowadziła w nocy rewizje u mnie, konfiskując kilka dokumentów, map oraz trzydzieści rubli, które wpłynęły do mnie za bilety loteryjne dla zasilenia kasy drużyny. W tej sprawie na drugi dzień byłem
wezwany do kancelarii na badanie i spisanie protokołu [ul. Kolegialna]. W kilka dni później ponownie byłem
wezwany. Po kilku tygodniach dowiedziałem się, że akta mojej sprawy zostały przesłane do wyższej żandarmerii w Warszawie, a wojna rosyjsko - niemiecka, która wkrótce wybuchła - zlikwidowała całą sprawę. Przyczyną całej sprawy była dekonspiracja organizacji [„Strzelca” - Ł.Ż], z którą związany był Broniewski. Do
czasu mego wyjazdu do Warszawy [15.XI.1915 r. - Ł.Ż.] w Płocku były trzy drużyny męskie i jedna żeńska.
Drużyny przy organizującym się II Gimnazjum polskim nie znałem, choć od początku roku szkolnego 1915/16
byłem w tym gimnazjum jak również w „Jagiellonce” nauczycielem gimnastyki do czasu wyjazdu do Warszawy [15.XI.1915 - Ł.Ż.].
Serdecznie pozdrawiam. Czuwaj. Stefan Staszewski
Informacja dziesiąta.
Obszerny fragment z listu Ignacego Gościckiego do Ładysława Żelazowskiego, doręczonego mi osobiście w
dniu otwarcia Wystawy w Płocku z okazji 70-lecia Harcerstwa w Płocku w grudniu 1982 r.:
... „Urządzane przez dyrekcję majówki, lekcje przyrody a przede wszystkim piękno widoków z Góry Tumskiej
na Wisłę i Las Królewski, zachęciło nas - gromadkę uczniów z klasy trzeciej do utworzenia w roku szkolnym
1909/10 Towarzystwa Przyrodniczo - krajoznawczego. Towarzystwo to miało coś ośmiu członków regulamin
nakazujący stawić się na wycieczki ogółem w ciągu 2 lat blisko 250 km, niestety zeszycik, gdzie notowałem
członków, kilometry zginął mi dawno. Z uczestników pamiętam Janka Bałtruszajtisa, Kazika Betley 'a i Ste25 Odpisy listów posiada Muzeum Mazowieckie, oryginał u autora.
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fana Staszewskiego. Rodzice Kazika Betley 'a byli wówczas właścicielami księgarni na ul. Tumskiej. Stąd,
Kazik pierwszy zapoznał się z książką Baden - Powella i stąd, bodaj z inicjatywy Stefana Staszewskiego przekształciliśmy Kółko Wycieczkowe na zastęp skautowy w październiku lub w początkach listopada 1912 roku,
składając przyrzeczenie zachowania prawa skautowego.
Członkami pierwszego zastępu byli Stefan Staszewsk i, Jan Bałtruszajtis, Kazimierz Betley [Betley nigdy nie
był w zastępie Staszewskieg o - Ł.Ż.], Władysław Broniewski, piszący te słowa Ignacy Gościcki, Jan Klemens
Jerka, Rościszewski Leszek i o ile pamiętam Czesław Koskowski.
W bardzo krótkim czasie po zorganizowaniu zastępu odbyliśmy wycieczkę nad potok Brynicę [chyba Brzeźnicę - Ł.Ż.] koło Kostrogaju i Trzepowa. Zadanie polegało - zbudować most wg ryciny w książce Baden Powella
w kształcie litery V. Linki mieliśmy z sobą, pręty wycięliśmy z rosnących nad potokiem olszyn i kruszyn. Jako
najlżejszy miałem pierwszy przebyć most nad potokiem już zamarzniętym. W połowie drogi linka pękła i
znalazłem się na pękającym pode mną lodzie i wodzie. Był to koniec listopada lub początek grudnia, a ognisko
z mokrych gałęzi nie chciało się rozpalić. Na szczęście dla mnie zapadł zmrok, a z nim koniec wycieczki. W
domu udało mi się niepostrzeżenie zmienić ubranie i bieliznę na suche. Zbiórki zastępu odbywały się u Stefana
Staszewskiego często graliśmy w Kima [gra kształcąca spostrzegawczość i pamięć - Ł.Ż.], poszukiwaliśmy
ukryte przedmioty, przerabialiśmy węzły.
W międzyczasie zgłosili się koledzy z niższej klasy jak również i w naszej klasie znaleźli się nowi ochotnicy w
naszym gimnazjum pierwotne zastępy rozwinęły się w drużyny. Zapomniałem nadmienić, że członkowie
pierwszego zastępu musieli własnoręcznie wykonać kije skautowe, uczyć się pisania lewą ręką..., w marszach
podczas wycieczek ćwiczyliśmy często „skautowy chód" [naprzemian bieg z chodem], to znowu zatrzymywaliśmy się, by na podstawie znaków topograficznych określić miejsce w jakim znajdowaliśmy się.
Noclegi w czasie wycieczek miały miejsce z reguły w stodołach na słomie i sianie, choć pamiętam nocleg w
lasach, duninowskich w zrobionych naprędce szałasach. Z wyżywieniem było różnie. Oprócz kartofli pieczonych w ogniskach i kaszy manny lub krakowskiej na rosole z kostek „magii”, często byliśmy zapraszani na
obiady i kolacje.
U gospodarzy można było dostać mleko, razowca czy jajek. Bardzo często celem urządzenia wycieczek były
lasy ze starodrzewiem i podszyciem. W nich urządzaliśmy przekradanie, podchody, a następnie gawędy przy
ognisku. Pamiętam też wykopaną przez Władka Broniewskiego kuchnię ziemną, która zdała egzamin przy
przygotowaniu obiadu. Podczas marszów śpiewaliśmy. Były to marsze przechowane w tradycjach domowych.
Ogromne wrażenie sprawiło na nas odśpiewanie bodaj na jesieni 1913 r. „Roty" Konopnickiej. Rozrost organizacji na przełomie lat 1912/13 spowodował powstanie nowych zastępów. Całością dowodził Stefan Staszewski, na jego miejsce w zastępie pierwszym wybrany został Lech Rościszewski.
Skauting znalazł poparcie u dyr. Grabowskiego jak i wśród nauczycieli. Opiekował się nim [skautingiem Ł.Ż.] historyk Niklewski.
W tym czasie [wiosna 1914 r. - Ł.Ż.] odbyło się na łąkach nadwiślańskich w Radziwiu spotkanie drużyn męskich i żeńskich z druhem Strumpf - Wojtkiewiczem, delegowanym z Warszawy, dla zorganizowania harcerstwa w Płocku. Był zaskoczony, że ruch skautowy w Płocku tak samoistnie się rozwinął, zapewnił, że będziemy mieli kontakt z Warszawą, poinformował o przyjętej nazwie zamiast skautingu - harcerstwo. Niestety zapowiedziany kontakt z Warszawą do 1915 r. włącznie nie miał miejsca, [nie było tak źle! Staszewski podaje,
że już na wiosnę 1913 r. był wezwany przez Komendę w Warszawie na kilkudniowy kurs dla drużynowych w
Świdrze pod Warszawą - wg listu z 15. 03. 1982 r.; Stanisław Krowicki, drużynowy po Staszewskim, był w
1915 r. w Warszawie, skąd przywiózł dla siebie nominację na drużynowego I drużyny i na Komendanta Miejscowego; harcerze po maturze wyjechali do Warszawy jesienią 1915 r. na wyższe polskie uczelnie - Ł.Ż.]
W początkach października 1915 r. Betley, Wernik i ja wstąpiliśmy na Politechnikę co przy bardzo absorbujących studiach nie pozwoliło mi na interesowanie się jeszcze harcerstwem.
Sądzę, że odpowiedziałem w tych wspomnieniach na większość pytań druha Żelazowskiego. Dla porządku odpowiem na nieporuszone kwestie: 1) w 1914 r. nosiliśmy szpilki z główkami - lilijkami harcerskimi. Wykonywał je w srebrze jubiler Medyński [zakład przy ul. Kolegialnej - Ł.Ż.]. Noszono je wpięte w klapę lub sukno
munduru [szkolnego - Ł.Ż.] na lewej piersi. 2) prawdopodobnie dzięki harcerstwu, uprawianym nie tylko w
młodości sportom i szczęściu, zawdzięczam, że mogę wziąć udział w 70-leciu harcerstwa płockiego.
Czuwaj! Stefan Staszewski.
Informacja jedenasta.
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Z kolei przytaczam wspomnienie Lecha Rościszewskiego:
„Kraków 20 III 1982 r. Szanowny Panie! Spieszę uczynić zadość Pańskiej prośbie, ale niewiele z tych dawnych czasów pamiętam.Niestety pamięć mam słabą, a do tego zawsze nie przeszłość - lecz przyszłość mnie
interesowała, a i mózg mój nie magazynował w komórkach pamięci tego, co minęło i co do procesu poznawania przyszłości nie zdało mi się potrzebne. Nie pamiętam, więc nawet wszystkich nazwisk kolegów z pierwszego zastępu, choć wydaje mi się, że to Kazik Betley do harcerstwa mnie wciągnął i najwięcej z nas wszystkich o harcerstwie wiedział. Dzisiaj, gdy kończę 85 rok niezwykle bogatego w przeżycia oraz przemyślenia
życia - zdaję sobie w całej pełni sprawę z tego, co człowiekowi w inklinacji wewnętrznej [podkreślenie autora
listu - Ł.Ż.] dążącego do doskonałości dać może harcerstwo i spowiedź chrześcijańska.”
W dalszym ciągu dłuższe rozmyślania na temat religii i etyki chrześcijańskiej, następnie własny życiorys. Na
zakończenie: „Przykro mi, że niczym więcej we mogę Panu dopomóc w Jego pracy na chwałę Polskiego Harcerstwa. Inż. Lech Rościszewski.”
Następny list polecony inż. Rościszewski pozostawił bez odpowiedzi.
Informacja dwunasta.
Natomiast w «Tygodniku Płockim» z dnia 27 III 1983 została zamieszczona wypowiedź Lecha Rościszewskiego zatytułowana „Założyciel”. Chodziło o sprostowanie notatki pod tym samym tytułem w „Tygodmku
Płockim” z dnia 5 grudnia 1982 r.:
... „Jako uczeń Jagiellonki w roku 1912 należałem do grupy kolegów, która utworzyła pierwszy zastęp harcerski «drużyny im.; Mohorta. Byłem tam tylko szeregowym skautem do końca czerwca 1914 r. tj. do wyjazdu z
Płocka. Zastępowym był żyjący jeszcze we Wrocławiu Stefan Staszewski i sądzę, że jemu należy przypisać zaszczytny tytuł:, „Założyciela”, jeśli nie całego harcerstwa płockiego, to może drużyny im. Mohorta, a już, co
najmniej pierwszego jej zastępu. O pomyłce w „TP” powiadomiłem Komendę Harcerstwa na ręce dh Gedroycia. Prosiłem też p. J. Szymańskiego [Jana - Ł.Ż.] w Płocku, by pomyłkę sprostował w redakcji «TP», lecz mi
tej przysługi, niestety odmówił. „Uprzejmie tedy proszę Pana, Redaktorze, by zechciał tego dokonać we właściwy sposób i powiadomił o tym mnie i p. Stefana Staszewskiego, którego adres podaję. Pozostaje z należnym
szacunkiem inż. Lech Rościszewski”...
Rozdział III
Komentarze
Informacje podane powyżej umożliwiają wyciągnięcie konkretnych wniosków i dokonanie ustaleń w sprawie I
zastępu skautów w Płocku. W listach są drobne sprzeczności, które wynikają z lepszej lub gorszej pamięci o
zdarzeniach sprzed 70-ciu lat, jak również z odmiennych postaw. A oto krótka charakterystyka trzech różnych
skautów, od których pochodziły relacje:
1) Stefan Staszewski - dowódca i organizator. Jego wspomnienia przypominają raport wojskowy, są zwięzłe,
stanowcze i najbardziej wiarygodne w sprawach organizacyjnych.
2) Ignacy Gościcki - to typ gawędziarza harcerskiego. Dla niego istotne są przeżycia związane z udziałem w
skautingu. Strona organizacyjna jest mniej ważna, stąd częste wątpliwości: „nie pamiętam dokładnie..., zdaje
mi się..., chyba..., itp.” Takim był również w Płocku w grudniu 1982 r.
3) Lech Rościszewski - to zupełnie inny typ: unika jasnych wypowiedzi, tłumaczy się brakiem pamięci stara
się przedstawić siebie jako człowieka zapatrzonego wyłącznie w... Niebo, mistyka. Dla naświetlenia niektórych odpowiadających mu sytuacji - pamięć jednak odnajduje.
Po krytycznym rozpatrzeniu wszystkich danych można przyjąć następujące ustalenia:
1) W roku szkolnym 1910/11 powstaje w I Gimnazjum Polskim w Płocku Koło Przyrodniczo-Krajoznawcze,
liczące 7 członków, któremu przewodniczył Stefan Staszewski.
2) Po prawie dwóch latach na przełomie listopada grudnia 1912 r. ci sami uczniowie, ale już 6-to klasiści: Bałtruszajtis Jan, Broniewski Władysław, Jerka Klemens, Koskowski Czesław, Gościcki Ignacy i Staszewski Stefan utworzyli pierwszy zastęp skautowy „Orłów”. Zastępowym został wybrany Stefan Staszewski, zastępcą
Władysław Broniewski, który przywiózł zastępowi informację o działalności warszawskich skautów i co naj-

31
ważniejsze - pierwszy polski podręcznik skautingu, opracowany przez Andrzeja Małkowskiego na podstawie
książki gen. Baden - Powella „Scouting for Boys".
3) Pierwszym drużynowym I drużyny im. Szymona Mohorta był Stefan Staszewski.
4) Kazimierz Betley, który otrzymał od rodziców, mających księgarnię w Płocku, podręcznik A. Małkowskiego - zorganizował własny zastęp skautów z uczniów młodszych klas., Ponieważ chętnych było dość dużo, powstała II drużyna w I Gimnazjum. O istnieniu tej drużyny podaje wyraźnie Stefan Staszewski, jak również pośrednio Ignacy Gościcki, pisząc w swym liście: „W naszym gimnazjum zastępy rozwinęły się w drużyny”.
W roku 1913 były 3 drużyny męskie:
I drużyna im. Szymona Mohorta - drużynowy Stefan Staszewski,
II drużyna im. Romualda Traugutta - drużynowy Kazimierz Betley,
III drużyna skautowa rzemieślników [pozaszkolna] późniejsza im. Jana Kilińskiego - drużynowy Mieczysław
Bem.
Jesienią 1915 r. maturzyści Stefan Staszewski i Kazimierz Betley wyjechali do Warszawy na wyższe uczelnie.
Stefan Staszewski przekazał I drużynę Stanisławowi Krowickiemu, II drużyna została wcielona do pierwszej.
W grudniu 1915 r. w nowo otwartym II Gimnazjum w starym gmachu szkolnym, opuszczonym przez ewakuowane gimnazjum rosyjskie, powstała czwarta drużyna harcerska w Płocku, która awansowała na wolne drugie
miejsce i odtąd aż do roku 1931 nosiła nazwę: II płocka drużyna harcerzy im. Tadeusza Kościuszki.
W tym roku nastąpiła zmiana numeracji drużyn, związana z likwidacją Chorągwi Płockiej i przekazaniem drużyn hufca płockiego Chorągwi Mazowieckiej z siedzibą w Warszawie. Przyłączone drużyny otrzymały kolejne
numery według daty powstania. Numery od l do 85 miały dotychczasowe drużyny Chorągwi Mazowieckiej,
wobec czego:
I drużyna płocka otrzymała Nr 86-ej mazowieckiej drużyny im. Mohorta [rok powstania 1912], III płocka drużyna - Nr 87-ej mazowieckiej drużyny im. Jana Kilińskiego [rok powstania 1913], Nr 88-ej mazowieckiej drużyny otrzymała drużyna z innego hufca b. Chorągwi Płockiej, Nr 89-ej otrzymała b. II płocka drużyna im. Tadeusza Kościuszki, a faktycznie jako czwarta w Płocku [rok powstania 1915] itd.
Dodatkowo pragnę wyjaśnić mit rzekomo półtajnej drużyny im. Romualda Traugutta z 1911 r. [według Stanisława Kostaneckiego]. Pewne światło dostarcza relacja Wandy Broniewskiej, żony poety, która oprowadzana
26
po Płocku przez męża, podała w swych wspomnieniach.
„Wspominał wtedy [Władysław Broniewski - Ł.Ż.] Pierwszy raz był aresztowany w wieku 14 lat, organizował
skauting, szkolny. Udało mu się zniszczyć ulotki, więc niczego przy nim nie znaleziono i zwolniono po kilku
godzinach. Potem były organizacje niepodległościowe. Legiony ”.
Lat 14 miał Władysław Broniewski istotnie w 1911 r. i był uczniem czwartej klasy. Wiadomo jednak, że w
1911 r. nie było aresztowań uczniów gimnazjum, nie było skautingu, nie było „ulotek”, drużyna strzelca powstała w gimnazjum dopiero na wiosnę 1913 r., a wszystko inne działo się później w 1914 r., gdy Władysław
Broniewski był uczniem 6-tej klasy i był w 17-tym roku życia.
27

Powyższy błąd został powtórzony w dzienniku „Rzeczpospolita” w artykule Rajmunda Kulińskiego z okazji
85-tej rocznicy urodzin poety pod tytułem „...że Polski jesteśmy warci...”:
... „ Już w 1911 roku uczeń Broniewski został osadzony w carskim więzieniu za działalność niepodległościową.”
Nawiasem należy dodać, że w tych latach [1912-14] nadmiar zajęć społeczno - politycznych [Skauting, Strzelec, młodzieńcza działalność literacka - utwory poetyckie o charakterze przeważnie miłosnym i patriotycznym]
sprawił, że nauka szkolna znalazła się na dalszym miejscu, a wynik - zdolny uczeń powtarza 6-tą klasę.
Rozdział IV

26 ) Fragment wspomnień Wandy Broniewskiejudostępniony przez autorkę Kostaneckiemu —
WładysławBroniewski i Płock str. 109.
27 „Rzeczpospolita”, 1982 r. Nr 288.
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Dzieje 1. Zastępu skautowego w Płocku na tle przemian społeczno - politycznych
Dzieje I zastępu skautowego w Płocku na tle przemian społeczno-politycznych są ściśle powiązane z działalnością prekursora - Kółka Przyrodniczo-Krajoznawczego, bo przecież to ta sama 7-ka uczniów. Z okresu dziecięcego wynoszą z domów dziecinnych pamięć powstań narodowych, szczególnie walki o szkołę polską w
czasie rewolucji 1905 r. W ich uczuciach dominuje miłość ojczyzny, marzenie o wojsku polskim. Wędrują po
okolicznych lasach, podziwiają piękno mazowieckiego krajobrazu. Dochodzą do nich wiadomości o organizacjach młodzieżowych w Małopolsce - może to wpływ Eleusis (organizacja w Małopolsce propagująca całkowitą abstynencję) powoduje umieszczenie w regulaminie Koła zakazu palenia tytoniu.
Okres ten przerywa przybycie z Warszawy Władysława Broniewskiego i jego wezwanie [parafraza słów Broniewskiego według harcmistrza Kuleszy]:
„Koledzy, od roku tworzymy nasze Koło, którego zadaniem jest krzewienie czynnej miłości ojczyzny. Dotąd
robiliśmy to przez wycieczki i opracowywanie referatów. Dziś jest czas uaktywnić naszą pracę, uwielokrotnić
nasze szeregi. Mam tu książkę, która wskaże, „ jak mamy pracować”. I wtedy powstał pierwszy zastęp skautowy.
W ciągu kilku, tygodni nastąpił duży napływ kandydatów. Wkrótce pierwsza drużyna składała się z dwóch
plutonów po dwa zastępy w każdym. W marcu 1913 r. Stefan Staszewski przekazał zastęp Lechowi Rościszewskiemu a sam przejął drużynę, Władysław Broniewski został dowódcą II plutonu, Ignacy Gościcki instruował pluton „wilczków” [kandydaci poniżej, 12 roku życia]. Zastępy, plutony, drużyny Stefana Staszewskiego i Kazimierza Betley'a urządzają najczęściej wycieczki do Lasu Królewskiego:
... „ W którego ostępach i gąszczach pogłębialiśmy - pobudzaliśmy do życia swój instynkt orientacji - odszukiwanie śladów, znaków Broniewskiego, o wybitnej naturze poetycko - romantycznej, szczególnie pociągały te
wycieczki o pobudzających twórczą wyobraźnię urodą wspaniałej nieomal pierwotnej natury. Idee z praktyki
harcerskiej, przeniknięte od swego zarania walką o niepodległość, dominowały wówczas w naszych młodzieńczych poczynaniach. Dowodem tego to fakt, że Broniewski dla ugruntowania swej działalności harcerskiej od28
był w lecie 1914 r. kurs harcerski w Sokołem [Małopolska Wschodnia].” - jak pisze Zenon Chmielewski,
skaut z II plutonu drużyny im. Mohorta, serdeczny przyjaciel Broniewskiego. Ale przy tym zastrzega:.. „Ponieważ, jak wtedy [w 1913 r. - Ł.Ż.] zakładałem, ramy harcerstwa nie stwarzały dostatecznej podstawy w
przygotowaniu do walki zbrojnej, a duch czasu rozbudzoną świadomość po ruchach rewolucyjnych 1905-07
wymagał tego, przeto byłem jednym z głównych organizatorów [dwaj inni Władysław Broniewski i Bolesław
29
Mierzejewski - Ł.Ż.] na- terenie gimnazjum drużyn strzeleckich”.
W społeczeństwie polskim toczyły się w tych czasach dyskusje i spory na tle zapatrywań społecznopolitycznych. Nie ominęły one młodzieży, a więc i skautów. Władysław Broniewski w pisemku szkolnym:
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Gimnazjum Płockiego „Młodzi idą” zamieścił pod pseudonimem H. Dembowskiego artykuł polityczny pod
tytułem „Nastroje - poglądy - orientacje”, którego treść podaję według skrótu Stanisława Kostaneckiego za31
mieszczonego w książce „Broniewsk i i Płock"
: [Broniewski - Ł.Ż.] „przedstawił w nim stosunek narodu
polskiego do toczącej się wojny i trzech mocarstw zaborczych. Trafnie rozróżnił trzy orientacje w społeczeństwie:
1) z Rosją, [nurt ugodowy związany z Narodową Demokracją - tak zwaną Endecja. Jego zwolennicy to ziemianie (właściciele majątków), mieszczańska burżuazja, większość duchowieństwa i część inteligencji. Kierowali się pozytywizmem — współpracy z rządem carskim, wysuwali dla kraju autonomię w ramach państwa
rosyjskiego. Byli negatywnie ustosunkowani do postępowych ruchów społecznych. Grupę tą reprezentował
Roman Dmowski — Ł.Ż.],
2) z Austrią, [ruch postępowy, skupiał różne organizacje, przeważnie młodzieżowe, inteligencję, postępowe
duchowieństwo, członków PPS - Frakcja Rewolucyjna. Stawiał sobie za cel: walkę zbrojną o niepodległość z
hasłem wyzwolenia społecznego. Reprezentantem tych poglądów był Józef Piłsudski - Ł.Ż.],
3) tylko z ruchem robotniczym (stanowisko PPS-Lewicy, i SDKPiL)." [Broniewski - Ł.Ż.] „Podkreślił, że ci,
którzy widzą w Austrii sojusznika, uważają jednak Niemców za wroga: omówił stanowisko wyżej wymienio28 List Zenona Chmielewskiego z dnia 23 VII 1982 r., w zbiorach autora.
29 Jak wyżej, list z dnia 20 I 1983 r.
30 «Młodzi idą» Nr l, XI1914 r. — w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich.
31 List St. Staszewskiegoz dnia 15 III 1982 r. _ w zbiorach autora.
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nych odłamów społeczeństwa wobec czynu zbrojnego. Na zakończenie artykułu Broniewski z przezornością
rzadką w tym wieku zastrzegł:«Nie należy jednak brać wypowiedzianych poglądów bezwzględnie i aprobować
lub potępiać w czambuł te czy inne zapatrywania. Wypadki biegną chyżo, a z nimi mogą zajść i zmiany w poglądach - stanowisko może trzeba (będzie) poddać rzetelnej rewizji.”
Patriotyczno-rewolucyjne poglądy Broniewskiego nie odpowiadały Staszewskiemu, o czym świadczy jego
32
ocena wyjazdu skautów-strzelców w 1915 r. do Legionów. W swych wspomnieniach
pisze:
... „Do I Brygady Legionów Broniewski, Oberfeld, Celmer i Chmielewski [ci wszyscy byli skautami z ogólnej
liczby 10 wyjeżdżających - Ł.Ż.] wyruszyli wiosną 1915 r. [8 kwietnia - Ł.Ż.] nie byli to jednak harcerze, lecz
strzelcy. Broniewski już w połowie 1913 r. porzucił harcerstwo, przechodząc do organizującego się wówczas
Strzelca, My w drużynie nie uważaliśmy za słuszne i możliwe walczyć o wolną Polskę razem i pod komendą
niemiecką. Wierząc, że czeka nas walka o niepodległość - organizowaliśmy kursy nauki o broni, terenoznawstwo, ćwiczenia polowe itp. Wkrótce historia przyznała nam rację.” [? - Ł.Ż.].Ignacy Gościcki w rozmowie ze mną w Płocku w grudniu 1982 r., nagraną na taśmę magnetofonową, wydał
następującą opinię.:
... „ Trzeba pamiętać, że w Płocku były zawsze dwa nurty: jeden związany z duchowieństwem katolickim, a
drugi z ruchem raczej rewolucyjnym. Pani Janina Maciejowska, jako nauczycielka gimnazjum polskiego mająca jedną z córek [Polę Maciejowską -Ł.Ż.] w klasie równoległej do mojej klasy w gimnazjum żeńskim im. Reginy Żółkiewskiej zawsze dążyła do zapoznania się - z duchem młodzieży i z młodzieżą no i dążyła do tego, by
ta młodzież spotykała się w jej domu i prowadziła dyskusję. Spotykaliśmy się z młodzieżą o przekonaniach
lewicowych. Zdania się ścierały. To było bardzo dobre, bo wytwarzało tolerancję i zrozumienie, że należy szanować poglądy innych ludzi, co w naszych czasach [współcześnie - Ł.Ż] bardzo drażni”...
Niestety działalność zastępu została przerwana oświadczeniem Lecha Rościszewskiego, że z polecenia rodziców opuszcza gimnazjum i Płock. Wiadomość ta nie spowodowałaby niezwykłej reakcji młodzieży i społeczeństwa, gdyby nie .. - Oddaję opis tego zdarzenia Ignacemu Gościckiemu:14
... „ Na początku 1914 r. przechodziliśmy pewne załamanie. Dotyczyło to głównie zastępu naszego Orłów, ale
odbiło się również na stosunku młodzieży gimnazjalnej w najstarszych klasach, zwłaszcza lewicowej. Ulegając
woli rodziców Leszek Rościszewski po zakończeniu 7-ej klasy miał przenieść się do rosyjskiego gimnazjum
rządowego w Kiszyniowie. [Gdyż matury polskich szkół nie dawały uprawnienia do przyjęcia na wyższą
uczelnię rosyjską - Ł.Ż.] Tam w pobliżu ojciec jego kupił czy też wydzierżawił duży majątek. Nie utrzymywano wówczas żadnych stosunków z domami rosyjskimi, czy z młodzieżą polską chodzącą do gimnazjum rządowego. Ogłoszony w 1905 r. bojkot szkół rządowych nadal obowiązywał. Musieliśmy się pożegnać w Harcerstwie z Leszkiem. Sprawa jego przejścia stała się jeszcze bardziej przykra przez to, że na słupach ogłoszeniowych pojawiły się hektograficzne ulotki, atakujące panią Marcelinę Rościszewską, matkę Leszka, że będąc dyrektorką polskiego 7-mio klasowego gimnazjum [pensji] oddaje synów do rządowej szkoły. Byłbym
nieuczciwym nie nadmieniając tutaj zaraz, że w pierwszych tygodniach po 11 listopada 1918 r. p. Marcelina
Rościszewską rozwinęła szeroką działalność patriotyczną organizując batalion odsieczy Lwowa i jego zaopatrzenie, szpital dla rannych, kiedy zaczęli napływać z Małopolski Wschodniej czy wschodu. Obaj jej synowie
znaleźli się w wojsku, a Leszek był ceniony za odwagę i dzielność w tzw. płockim 3 szwadronie 4 p. ułanów.”
Gościcki należał do postępowej młodzieży, ale raczej zbliżonej do centrum, stąd spokojny ton „musieliśmy
pożegnać się z Leszkiem” i obrona jego rodziców.
W rzeczywistości sprawa dużo ostrzej była postawiona przez grupę bardziej radykalna pod przywództwem
Broniewskiego, Chmielewskiego i innych.
Stanowisko Stefana Staszewskiego jest natomiast charakterystyczne dla młodzieży o zapatrywaniach prawicowych, po prostu przemilcza fakty.
W pierwszej połowie 1914 r. pierwotny skład I zastępu Orłów został całkowicie zmieniony, starszych zastąpili
młodsi:
1) Stefan Staszewski opuścił zastęp już w marcu 1913 r., został drużynowym I skautowej drużyny im. Szymona Mohorta Władysław

32 Wspomnienia Ignacego Gościckiego— w zbiorach autora.
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2) Broniewski przeszedł w marcu 1913 r. na stanowisko plutonowego II plutonu I drużyny skautowej im.
Szymona Mohor t a. Wkrótce po tym zajął się organizowaniem „Strzelca”, nie zrywając z harcerstwem.
3) Lech Rościszewski usunięty na wiosnę 1914 r.
4) Ignacy Gościcki awansował w 1913 r na stanowisko dowódcy plutonu wilczków w drużynie im. Mohorta.
5) Klemens Jerka przeniósł się w 1914 r. jeszcze przed wybuchem wojny do Warszawy do szkoły technicznej
Wawelberga i Rotwanda.
6) Jan Bałtruszajtis i (7) Czesław Koskowski, skauci o lewicowych zapatrywaniach, wystąpili z drużyny w
1914 r., oburzeni ugodowym stosunkiem do władz carskich i zachowaniem się Lecha Rościszewskiego. Przeszli do III drużyny, gdzie pomagali drużynowemu Mieczysławowi Bemowi.
Rozdział V
Epilog.
Echa rozdźwięku wśród młodzieży na wiosnę 1914 r. znalazły swój niezwykły epilog na przełomie 1961/62
roku. Zenon Chmielewski, serdeczny przyjaciel Władysława Broniewskiego z ławy szkolnej aż do śmierci poety, opisał szczegółowo przebieg wydarzeń związanych z usunięciem Lecha Rościszewskiego z szeregów
skautowych i potępieniem jego rodziny za ich ówczesna „zdradę narodu”. Późniejsze apostolstwo pogrążonego
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w mistyce inż. Lecha Rościszewskieg o objawiło się w szczególny sposób, jak podaje Chmielewski:
... „Oto minęło 21 lat temu, jak w grudniu 1961 r. wystąpił on [Lech Rościszewski - Ł.Ż.] niejako w roli św.
Pawła, wystosowawszy [jak 2 listy do Thesalloniczan] epistołę do Wł. Broniewskiego, aby się opamiętał, porzucił swą grzeszną ideologię, nawrócił i przygotował ku wieczności. Wówczas to, a było to na jakieś dwa
miesiące przed 10 lutego 1962 r., graniczną datą dla życia Broniewskiego, przysłał mi On list Pana Rościszewskieg o, z zapytaniem, co ja na to, jak ma mu odpowiedzieć. Podstawowym niejako węzłem do tego
zagadnienia był podkreślony w liście fakt, że w 1913 r. [omyłka -1914 r. - Ł.Ż.], gdy Szanowna Mama Lecha i
Czecha, ówczesna dyrektorka Żeńskiego Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Płocku, zabrała swych
synków (naszych kolegów) z Gimnazjum Męskiego również tej Macierzy i umieściła ich [zapewne za ich zgodą] w gimnazjum rosyjskim gdzieś na Ukrainie, zdaje się w Charkowie [w Kiszyniowie - Ł.Ż.]. Cóż my t.j.
Broniewski i ja, nieobeznani w arkanach tej drogi ku wieczności, a związani mocno z ziemią i jej powszedniością i jej nakazami - wybijaliśmy wieczorem szyby w gmachu gimnazjum przy ul. Kolegialnej (podczas odbywającej się tam zabawy, zdaje się karnawałowej”... [W dalszym ciągu podaje Chmielewski w liście z dnia 281
1983 r. Ł.Ż.]. „A my cóż żywiołowy odruch za zdradę narodu - tak - za zdradę i to tym jaskrawszą, że Mama
dyrektor Gimnazjum Żeńskiego Polskiej Macierzy Szkolnej - a synowie już w wieku dojrzałości umysłowej - 7
klasa - nie mniej winni niż Mama. Znam ówczesne wypadki, że dzieci w wieku 10-11 lat buntowały się, gdy
ich rodzice chcieli ich skierować do gimn. roś. [Rosyjskiego - Ł.Ż.]. Ja też do nich należałem, choć rodzice Ci
wcale nie należeli do klasy luminarzy polskiej oświaty. Jeżeli wspominam o p. Lechu, to nie chciałbym być
poczytanym za epigona Don Kichota, który walczy z wiatrakami w tak zamierzchłej przeszłości. Stosunek do
Niego [Lecha Rościszewskiego - Ł.Ż.] przebija się mocno również we wspomnieniach kol. Gościckiego,
oraz, że sąd nad Mamą objął szerokie kręgi społeczne i różne formy, jak i to wyraziste - mocne - odezwy z
potępieniem - ulotki na słupach ogłoszeniowych. Naturalną tego konsekwencją było, że staliśmy się niejako
egzekutorami sadu nad Mamą i progeniturą, wybijając szyby na parterze kilku okien w czasie odbywającego
się sezonowego balu-zabawy.. Broniewski i ja musieliśmy wystąpić.
Szkoda, że dwa lata temu zmarł wspaniały, szlachetny nasz kolega Zygmunt Jarczewski, były przedwojenny
prezes Sądu Okręgowego [według informacji mec. Kazimierza Askanasa - sędzia Sądu Okręgowego - Ł.Ż.],
notariusz, ostatnio adwokat w Częstochowie, był tego świadkiem”.
Podaję pełny tekst listu Władysława Broniewskiego do Zenona Chmielewskiego:
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„Warszawa 5. I. 62 r. Kochany Zenku! Zdziwisz się zapewne jak ja, że po upływie pół wieku otrzymuję od
byłego kolegi szkolnego list ideologiczny i to [wyrazy rosyjskie — podaję fonetycznie -,,kak wysoko pornyj” jak górnolotny, patetyczny - tłum. Z. Chmielewskiego - Ł.Ż.] od człowieka, z którym nic mnie nigdy nie łączyło, przeciwnie, dzieliło b. wiele. Pamiętasz nasze akcje przeciwko jego mamie no i bojkot, wobec Lecha i
33 List Z. Chmielewskiego z dnia 24IX1982 r. — w zbiorach autora.
34 List Wł. Broniewskiego wg odpisu z Muzeum Mazowieckiego.
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Czecha, kiedy mieli iść do ruskiej budy? Zastanawiam się, czy i jak mam odpowiedzieć i proszę Cię, poradź
mi jakoś, z tym żebyś listu L. Rość. nie przetrzymywał. Przesyłam go zresztą jako ciekawostkę związaną z naszym dzieciństwem. Okres świąteczny mi nie posłużył: poczułem się gorzej i dalej leżę, tracę na wadze i nie
odzyskuję głosu. Całuję Cię serdecznie i Twoją rodzinę. Wł. Broniewski”.
35

I oto odpowiedź Władysława Broniewskiego do Lecha Rościszewskiego , jakże „godna i spokojna z dużą dozą kultury, mimo, że Parki zdecydowanie zaglądały Mu już do oczu”[Z. Chmielewski]: „Warszawa 16 stycznia
1962 r. Ob. inż. Lech Rościszewski Kraków. Wielce Szanowny Kolego! Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi, ale od czterech miesięcy choruję. W liście Waszym poruszacie rzeczy ważkie i właściwie trudne do odpowiedzi, zwłaszcza po 50-letnim niewidzeniu się. Najpierw sprostowanie: otóż „drogą Marksa” poszedłem dopiero około 1922 r. po kilkuletniej frontowej służbie w Legionach i Wojsku Polskim. W tym samym czasie zaczęło się moje świadome pisarstwo, którego świeckość i areligijność urobiłem w sobie jeszcze we wczesnych
latach szkolnych. Jestem patriotą Polski Ludowej i wierzę w realizację socjalizmu w Polsce. Aczkolwiek nasze
poglądy są, jak z Waszego listu wynika przeciwstawne, jednak wdzięczny Wam jestem za zwrócenie uwagi na
moje pisarstwo i moją wewnętrzną rzetelność. Nie próbuję podejmować wszystkich tematów ideologicznych
przez Was poruszonych. Jedno tylko - muszę to z przykrością stwierdzić - było mi wręcz nie w smak to zestawienie, a nie przeciwstawienie roli naszych sąsiadów ze Wschodu i Zachodu. Łączę życzenia noworoczne W.
Broniewski”.
Dnia 10 lutego 1962 roku serce Wielkiego Poety Polskiego, tak zasłużonego dla powstania ruchu skautowego
w Płocku, przestało bić, pogrążając cały kraj w żałobie.
Pozostawił nam swój ideowy testament:
...Wzwyż! W dal! W socjalizm! W zwycięstwo!...
Główna Kwatera ZHP uroczystym aktem przyznała Chorągwi Płockiej ZHP patrona Władysława Broniewskiego - skauta „Orlika” I zastępu „Orłów" na Mazowszu Płockim.

[1836-1918] hm.Tomasz Sobolewski - Początki skautingu w Płocku
Zanim przystąpię do omówienia kwestii narodzin i pierwszych lat działalności ruchu harcerskiego w Płocku za
celowe wydaje mi się określenie stanu szkolnictwa na terenie miasta na początku XX wieku.
Pomimo niewoli carskiej Płock w początkach XX w. był silnym ośrodkiem szkolnictwa. Poza utworzonymi w
1836 r. Gimnazjum Gubernialnym Męskim i w 1860 r. Gimnazjum Żeńskim rozwijały się w mieście szkoły
prywatne, w których oprócz uczniów i uczennic z zamożniejszych domów uczyła się młodzież mniej zamożna.
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Szkoły te poddane były silnej rusyfikacji, z programu nauczania usunięto m.in. przedmioty przyrodnicze. Charakteryzował je niski poziom nauczania, system policyjnego wychowania oparty na szpiegostwie i gnębieniu
wszelkich przejawów patriotyzmu i postępu.
Przełomowe znaczenie dla dziejów szkolnictwa w Królestwie Polskim miała rewolucja 1905-1907 r. Walka
klasy robotniczej o wyzwolenie społeczne i narodowe pobudziła do wystąpień młodzież szkolną, która domagała się przywrócenia języka polskiego.W Warszawie 28 stycznia 1905 r. rozpoczął się strajk szkolny, na któ37
rym kierownictwo objęły organizacje związane z Ligą Narodową.
Do strajku tego w dniu 6 lutego przyłączyli się również uczniowie Gimnazjum Gubernialnego, kiedy to 374
38
strajkujących po odczytaniu petycji żądaniem szkoły polskiej demonstracyjnie opuściło szkołę carską. W wyniku tych strajków rząd carski zgodził się na zakładanie szkół prywatnych, z polskim jezykiem wykładowym i
polskich stowarzyszeń kulturalnych.

35 Jak wyżej.
36 E. Askanas, Dzieje Państwowego Seminarium nauczycielskiego Żeńskiego im. Z. Bukowieckiej w Płocku, Notatki Płockie 1966/ nr 4,
s.20.
37 M, Chudzyński, Dzieje miasta w latach 1865-1918 [w:]Dzieje Płocka, Płock 1978, s. 365-367.
38 T, Nych, Zarys dziejów najstarszej szkoły płockiej-Liceum im. St. Małachowskiego, Płock 1980, s.. 27,
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W związku z tym po 1905 r, notujemy w Płocku przyspieszony rozwój szkolnictwa średniego.Powstałe w 1906
r. Towarzystwo Udziałowe nabyło 7 - klasową szkołę W. Thunówny słynącą w środowisku płockim z postę39
powych metod nauczania i wychowania. Pensja Marii Gutkowskiej została zamieniona na 7 – klasowe Gim40
nazjum Żeńskie im. A. Mickiewicza.
Podobnie szybki i błyskotliwy rozwój przechodziło płockie szkolnictwo męskie. W Warszawie 15 maja 1905 r.
została założona instytucja -Polska Macierz Szkolna (PMS), której koło płockie rozpoczęło swa działalność już
41
w lipcu 1905 r. Koło udzielało pomocy materialnej młodzieży uczącej się na kompletach i w prywatnych
szkołach, a także rozpoczęło prace związaną z założeniem własnej szkoły. Po wielu zabiegach władze rosyj42
skie wyraziły na to zgodę i 4 września 1906 r, uruchomione zostało pełne Gimnazjum Polskie Męskie PHS.
Gimnazjum Polskie nie miało wprawdzie praw szkół rządowych i uzyskana w nim matura nie uprawniała do
wstępu na wyższe uczelnie, jednak magnesem przyciągającym młodzież do tej szkoły był wykładowy jeżyk
polski. W murach szkoły schronienie znaleźli m. in. usunięci z gimnazjum gubernialnego: Julian Leszczyński43
Leński, Władysław Figielski, Eugeniusz Przybyszewski, Marcin Kacprzak.
Program, metody nauczania i wychowania były w tej szkole bardziej życiowe i nowoczesne niż w gimnazjum
gubernialnym. Rozszerzono wykład języka i literatury ojczystej oraz historii Polski, rozbudowano program nauk przyrodniczych. Wprowadzone zostały lekcje gimnastyki (11 godzin) oraz śpiewu (7 godzin. Dużą wagę
przywiązywano do właściwego wychowania młodzieży. W tym celu wyznaczono odpowiednie wynagrodzenie
dla wychowawców oraz określono ich obowiązki, które zostały zawarte w Instrukcji dla wychowawców Gim44
nazjum Polskiego w Płocku” Urządzono w szkole zasobny gabinet fizyczny i biologiczny, warsztaty stolarskie i tokarskie. Od 1907 r. w gimnazjum działało Stowarzyszenie Koleżeńskie, liczne kółka przedmiotowe i
45
trzy biblioteki: pedagogiczna, szkolna i uczniowska .
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W roku szkolnym 1909/1910 (w I Gimnazjum Polskim powstało Koło Przyrodniczo - Krajoznawcze . Należało do niego 7 uczniów z klasy 4-tej. Przewodniczącym Koła wybrany został Stefan Staszewski, u którego w
domu, dzięki przychylności jego rodziców, odbywały się zebrania. Ich działalność polegała na opracowywaniu
referatów na temat przyrody i krajobrazu Mazowsza oraz zwiedzaniu okolic Płocka: Lasu Królewskiego, doliny Skrwy, jezior Zdworskiego, Białego i Lucień. Ogółem w ciągu dwóch, lat zrobiono 9 wycieczek, na których
47
przebyto blisko 250 km .
Po prawie dwóch, latach działalności koła, jeden z jego członków - Władysław Broniewski - przywiózł do
Płocka kilka numerów harcerskich czasopism oraz książkę. Scauting for boys w opracowaniu Andrzeja Małkowskiego. Członkom Koła rzucił wtedy wezwanie: Koledzy, od ponad roku tworzymy nasze, koło, którego
zadaniem jest krzewienie czynnej miłości do ojczyzny. Dotąd robiliśmy to przez wycieczki i opracowywanie
referatów. Dziś jest czas uaktywnić naszą prace, uwielokrotnić nasze szeregi. Mam tu książkę, która wskaże jak
48
mamy pracować . W odpowiedzi na to, w grudniu 1912 r, ci sami uczniowie, ale już szóstoklasiści - członkowie Koła Przyrodniczo Krajoznawczego w składzie: Jan Bałtruszajtis, Władysław Broniewski, Klemens Jerka, Czesław Koskowski , Ignacy Gościcki, Lech Rościszewski i Stefan Staszewski utworzyli I zastęp skautowy
w Płocku. W trakcie tajnego głosowania ponownie Stefana Staszewskiego wybrano zastępowym, zastępcą zaś

39 Płocczanin 1907, nr 26, s.2.
40 E. Askanas, dz. cyt, s. 20-21. W późniejszym czasie obie szkoły zostały upaństwowione. Szkoła W. Thunówny w 1820 r. otrzymała
nazw. Gimn, Żeńskiego im. Reginy Zółkiewskiej, natomiast z Gimnazjum im. Mickiewicza w 1919 r. utworzono 7 - klasową szkoły ćwiczeń i Seminarium Nauczycielskie Żeńskie, zob. Askanas, dz. cyt, s. 21-22, oraz Nowowiejski, Płock. Monografia historyczna, Płock
1930, s. 640.
41 St, Kostanecki, Walka o szkołę polską i szkoła im, Wł. Jagiełły w Płocku, Notatki Płockie 1966, nr 4/ s. 14,
42 A. Klocek, Gimnazjum rządowe rosyjskie a gimnazjum polskie w Płocku, Notatki Płockie 1986, nr 1, s. 38,
43 St, Kostanecki, dz, cyt, s. 14.
44 A. Maciesza, Gimnazjum im. Wł, Jagiełły w Płocku 1906-1931, Płock 1931, s,.11.
45 biblioteka uczniowska była wcześniej tajną biblioteką w gimn. gubernialnym, St. Kostanecki; dz, cyt, s. 14
46 tamże, s.15.
47 relacja I, Gościckiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, sygn, 59, dalej MMP/H/59.
48 parafrazę słów Wł. Broniewskiego cytuje za Ł. Żelazowski, pierwszy zastąp skautów w Płocku, Płock [8. d.], s. 15.
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został Władysław Broniewski. Na patrona przyjęli Szymona Mohorta - legendarnego strażnika wschodnich
49
granic.
Tak rozpoczął się polski skauting w Płocku - bez wpływów Sokoła , Zarzewia, bez odgórnych nacisków władz
harcerskich - od tak po prostu - członkowie koła turystyczno - krajoznawczego do swojego planu wycieczek
dodali jeszcze ideały głoszone przez Andrzeja Małkowskiego .
Czym się wiec zajmowali pierwsi płoccy skauci? W tym wypadku oprzeć musimy się jedynie na relacjach
członków zastępu Orłów.
Zbiórki zastępu, podobnie jak koła, odbywały się w domu Stefana Staszewskiego i początkowo polegały na
50
zapoznawaniu się i omawianiu treści książki A.Małkowskiego . Chłopcy grali w kima, poszukiwali ukrytych
przedmiotów, uczyli się wykonywania węzłów na linach i szpagatach, a także pisać lewą ręką. Własnoręcznie
wykonywali kije skautowe. Wiedzę nabytą z książki Scauting for boys w późniejszym czasie ćwiczyli podczas
wycieczek. Jedną z pierwszych wypraw zastępu Orłów była wycieczka nad potok Brzeżnica koło Kostrogaju i
Trzepowa, której głównym zadaniem było wykonanie mostu linowego. Po rozłożeniu wyglądał okazale, jednakże w trakcie próby wytrzymałości jeden ze skautów był zmuszony do kąpieli w zamarzającej wodzie, po51
nieważ most się zerwał .
Na przełomie 1912/1913 r. w Płocku nastąpił gwałtowny rozwój organizacji skautowej. Zastęp Orłów rozniósł
się w drużynę złożona z dwóch plutonów po dwa zastępy. Na jej czele stanął Stefan Staszewski, komendę nad
zastępem przekazując Lechowi Rościszewskiemu. Władysław Broniewski awansował na dowódcę II plutonu I
drużyny, natomiast Ignacy Gościcki rozpoczął organizowanie plutonu wilczków składającego się z dzieci po52
niżej 12- go roku życia .
Ponieważ mieszkanie Stefana Staszewskiego nie mogło już pomieścić całej drużyny- trzeba było skorzystać z
pomocy szkoły. Skauting znalazł poparcie u dyrektora Gimnazjum Adama Grabowskiego i rady pedagogicz53
nej. Dyrektor na potrzeby organizacji wygospodarował małą izdebkę koło szatni zaś jako opiekuna z ramie54
nia szkoły wyznaczył nauczyciela historii Zygmunta Niklewskiego.
Mimo to chętnych do skautingu było nadal wielu. Dlatego też Kazimierz Betley, otrzymawszy od rodziców
książkę A. Małkowskiego, spośród uczniów klas III i IV w początkach 1913 r. zorganizował własny zastęp,
który szybko rozrósł się w II Drużynę Skautową przy I Gimnazjum Polskim, patronem, której skauci wybrali
55
Romualda Traugutta .
Wkrótce potem do grona płockich, skautów dołączyły dwie kolejne drużyny. Mieczysław Bem, przyjaciel
skautów z Orła, który wcześniej opuścił gimnazjum utworzył drużynę złożoną z młodzieży pracującej. Dla odróżnienia od drużyn szkolnych przyjęła ona nazwę III Płockiej
56
Cywilnej Drużyny Skautów im. Jana Kilińskiego .
Od kwietnia 1913 r, rozpoczęła swą działalność przy Pensji Udziałowej I Żeńska Drużyna Skautek im, Zofii
Chrzanowskiej. Jej założycielkami były: Janina Krowicka, Pola Maciejowska, Janina Górecka i Marta Klein57
dienstówna .
Przez cały ten okres, tj, od grudnia 1912 r, do grudnia 1913 r, wszystkie płockie drużyny działały samodzielnie. Nie tylko, że nie nawiązały bliskiej współpracy miedzy sobą, lecz również nie utrzymywały kontaktów z
innymi ośrodkami życia skautowego w kraju. Jedynym drogowskazem w ich pracy był podręcznik Scauting
49 relacja S. Staszewskiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, sygn. ŚO, s. l, MMP/H/59.
50 tamże, s. 1.
51 MMP/H/59, s. 2.
52 Ł. Żelazowski, Pierwszy zastęp..., s. 15.
53 MMP/H/60/ s. 2.
54 MMP/H/59/ s. 4.
55 Ł. Żelazowski, Pierwszy zastęp..., s. 12, I. Gościcki podawał, że K. Betley należał do zastępu Orłów i od niego Staszewski miał książkę
Małkowskiego MMP/H/59/ s. 1, podobnie Kurier Polski 1921 nr 109, s. 3.
56 Ł. Żelazowski, Zarys historii Harcerstwa w Płocku, Muzeum Mazowieckie w Płocku, sygn. 56, s.1. MMP/H/56.
57 MMP/H/59, s. 3. ostatnia z wymienionych była później żoną Ignacego Gościckiego - jedno z pierwszych płockich małżeństw harcerskich.
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for boys w opracowaniu A. Małkowskiego. Z niego czerpali ideały swej działalności, kształtując w sobie patriotyzm, ofiarność, koleżeństwo. Z niego uczyli się umiejętności skautowych, które później ćwiczyli na licz58
nych wycieczkach , robiąc różnego rodzaju kuchnie biwakowe, szałasy, urządzając podchody. Z czasem do
59
programu tego dołączyli ćwiczenia polowe o charakterze wojskowym . Mimo tego, już w początkach. 1913
r., niektórzy członkowie I drużyny doszli do przekonania, że ramy skautingu nie stwarzają dostatecznej podstawy w przygotowaniu do walki zbrojnej, przeto Władysław Broniewski wraz z Zenonem Chmielewskim i
60
Bolesławem Mierzejewskim stali się organizatorami drużyny „Strzelca” na terenie I Gimnazjum Polskiego .
Kolejny rok działalności płockich, skautów rozpoczął się niezbyt szczęśliwie. Wczesną wiosną 1914 r. żan61
darmeria rosyjska na kilka dni aresztowała jadącego do Warszawy Władysława Broniewskiego .W wyniku
przeprowadzonej rewizji w domu Stefana Staszewskiego Rosjanie skonfiskowali kilka dokumentów dotyczą62
cych drużyny skautowej, mapy oraz trzydzieści rubli zarobionych przez skautów na loterii . Przyczyną całej
tej sprawy była dekonspiracja Strzelca, z którym związany był Wł. Broniewski, a nie jak wcześniej uważano
bezlitosne wystąpienie władz carskich przeciw organizacji skautowej w Królestwie.
Drugim przykrym wydarzeniem roku 1914 dla skautów płockich była sprawa Leszka Rościszewskiego. Za
63
namową rodziców , po ukończeniu 7- mej klasy miał on przenieść się do gimnazjum rządowego w Kiszyniowie - a obowiązywał wtedy, ogłoszony w 1905 r. bojkot tych szkół, w związku, z czym nie utrzymywano
przyjaznych stosunków z domami rosyjskimi i młodzieżą polską uczącą się w tych szkołach. Sprawa jego
przejścia stała się jeszcze bardziej przykra przez to, że na słupach ogłoszeniowych pojawiły się hektograficzne
64
ulotki, atakujące panią Marcelinę Rościszewską . Dla pierwszych skautów z Płocka - w 1914 r,- prawie dorosłych mężczyzn, z pewnym stopniu wyrobionym już własnym poglądem na świat, z ukształtowanymi poglądami społecznymi było to wydarzeniem ogromnej wagi. W związku z tym pierwotny skład I zastępu Orłów
uległ całkowitej zmianie, a praktyczne przestał istnieć, Z pierwotnej siódemki Orłów:
1) Stefan Staszewski od marca 1913 r, był drużynowym I Drużyny im. Szymona Mohorta,
2) Władysław Broniewski awansował na plutonowego II plutonu, ale praktycznie, w związku z pracą w Strzelcu, kłopotami w szkole i młodzieńczą działalnością literacką jego związek ze skautingiem był dość luźny,
3) Lech Rościszewski wiosną 1914 r, został z zastępu usunięty,
4) Ignacy Gościcki był dowódcą plutonu wilczków,
5) Klemens Jerka przeniósł się w 1914 r, do Warszawy do szkoły technicznej Wawelberga i Rotwarda,
6) Jan Bałtruszajtis i 7) Czesław Koskowski - skauci o poglądach lewicowych, oburzeni zachowaniem się L.
65
Rościszewskiego wystąpili z drużyny i przeszli do III Drużyny prowadzonej przez Mieczysława Bema .
Mimo tego załamania, które powstało na tle ścierania się odmiennych poglądów społecznych reprezentowanych przez poszczególnych skautów, idee skautowe na stałe zakorzeniły się w duszach młodzieży płockiej.
Podczas gdy inne stowarzyszenia uczniowskie zaledwie wegetowały lub ich działalność ograniczała się do mi66
nimum, skauci pracowali coraz wytrwalej .
Gdy latem 1914 r, przybył do Płocka dh, Strumpf-Wojtkiewicz, delegowany z Warszawy celem zorganizowania harcerstwa, został mile zaskoczony stanem rozwoju tej organizacji w mieście. Wszystkie drużyny męskie i
żeńskie w pełnej gali zaprezentowały się gościowi na zlocie na nadwiślańskich łąkach w Radziwiu. W tej sytu67
acji pozostało mu tylko obiecać stały kontakt z Warszawą - niestety wkrótce rozpoczęta wojna uniemożliwiła
jego rozwiązanie.
58 Jedna z dłuższych wycieczek w tym okresie, w dn. 1-7 IV 1913 r. wiodła trasą Płock- Lipno- Skepe- Gójsk-Sierpc- Cekanowo- Płock,
MMP/H/59, s. 2-3.
59 MMP/H/60, s. 2.
60 Wyciąg z listu Z. Chmielewskiego z dn. 28.01.83r., podaje za Ł. Żelazowskim, Pierwszy zastęp...,s.15.
61 S. Kostanecki, Władysław Broniewski i Płock, Płock 19, s.109.
62 MMP/H/60,s.2.
63 Znana w środowisku Płockim z patriotycznych poglądów p. Marcelina Rościszewska, była w tym czasie dyrektorką Gimnazjum, zob.
W. Chrostowska, Marc Marcelina Rościszewska - dyrektorka Gimn. im. R. Zółkiewskiej w Płocku 1908-33, Notatki Płockie 1975 nr 4, s,
28-29.
64 Tamże, s. 28.
65 Ł. Żelazowski, Pierwszy zastęp..., s. 19.
66 Myśli 1914/ nr 2 , s. 2.
67 MHP/H/56, s. 2.
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Wybuch I wojny światowej w końcu lipca 1914 r. obudził nadzieje społeczeństwa polskiego na bliskie odzyskanie niepodległości. Społeczeństwo płockie, podobnie jak całego Królestwa Polskiego i wszystkich etnicznych ziem polskich, było przekonane, że nadeszła historyczna chwila, która winna wskrzesić Polskę niepodległą. Na tym tle rozgorzały liczne spory i dyskusje, które nie ominęły także uczniów szkół płockich. Początkujący poeta - Władysław Broniewski, trafnie rozróżniając trzy orientacje społeczeństwa polskiego w stosunku do
68
toczącej się wojny i mocarstw zaborczych był prawie pewien, że z krwawych, zapasów I wojny światowej, z
69
krwi trudu i znoju walczącego narodu Polska powstanie by żyć. Jednakże nim to nastąpiło minąć musiały
cztery lata krwawych bojów, które również nie ominęły Płocka.
Po ogłoszonej w dniu 30 lipca 1914 r, mobilizacji setki mężczyzn zostało oderwanych od swych warsztatów
pracy, wielu nauczycieli zostało oddzielonych od Płocka, wielu uczniów nie mogło zasiąść za ławą szkolną,.
70
W mieście, kilkakrotnie bombardowanym, w którym na przemian stacjonowały wojska nieprzyjaciela , ze
71
sparaliżowanym szkolnictwem , harcerze nie poddali się. Nadal kontynuowali swą działalność, choć w
związku z początkowo dość niechętnym stosunkiem władz okupacyjnych do organizacji zmuszeni zostali
zmienić jej charakter. Przestali marzyć o wycieczkach, a prace w zastępach ograniczyli do zbiórek w prywatnych domach.
Kiedy 8 kwietnia 1915 r, 10. uczniów z Płocka - wśród nich trzech harcerzy- strzelców; Władysław Broniew72
ski, Zenon Chmielewski i Jan Oberfeld wyruszyło do legionów, harcerze o prawicowych poglądach rozpoczęli we własnym zakresie przygotowania do walki o niepodległość. Korzystając ze znalezionych masek i rapierów urządzili lekcje szermierki pod kierunkiem Jerzego Staszewskiego. Dla najstarszych harcerzy zorganizowali samokształceniowy kurs wojskowy, na którym uczyli się regulaminów służby polowej i wewnętrznej,
73
rozbierali zamki znalezionych karabinów, uczyli się zasad posługiwania bronią . Drużynowi nie zapomnieli
przy tym o kształtowaniu postaw patriotycznych u swych wychowanków. Zapoznawali harcerzy z Rotą Marii
Konopnickiej, przypominali bohaterskie karty z dziejów oręża polskiego. Przystąpiono także do wydawania,
74
drukowanego na hektografie, pierwszego płockiego czasopisma harcerskiego pod tytułem Czuwaj .
W połowie czerwca 1915 r. w płockich. szkołach średnich odbyły się egzaminy dojrzałości, Przystąpili do nich
także najstarsi płoccy harcerze i po pomyślnym zdaniu 19 czerwca 1915 r. podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego połączonej z obchodami 10- lecia istnienia Gimnazjum Polskiego PMS, swoje świadectwa
maturalne otrzymali m.in, z odznaczeniem Jan Bałtruszajtis i Kazimierz Betley oraz Czesław Koskowski,
75
Ignacy Gościcki, Zygmunt Syski i Stefan Staszewski .
W tym samym roku w Warszawie uruchomione zostały, już jako uczelnie polskie uniwersytet i politechnika.
W gronie pierwszych studentów znaleźli się również Ignacy Gościcki i Kazimierz Betley, którzy po opuszczeniu swego rodzinnego miasta nie zerwali kontaktów z harcerstwem i rozpoczęli organizowanie drużyny star76
szoharcerskiej na politechnice warszawskiej ,
Oczywiście wyjazd z Płocka sporej grupy starszych funkcyjnych instruktorów osłabił trochę działalność organizacji, zwłaszcza, że nowi zastępowi nie byli jeszcze w pełni przygotowani do samodzielnej pracy. W skutek
tego m. in. nastąpiło połączenie się II DM im. R, Traugutta z I DH im, Sz. Mohorta, działających przy Gimna77
zjum Polskim . Mimo to, płockie środowisko harcerskie dość szybko otrząsnęło się z utraty przodujących in-

68 Młodzi idą, R, 1. 1914, nr 3, s . 2-3.
69 M. Chudzyński, Płocczanie wobec wydarzeń lat 1914-18, Notatki Płockie 1981 / nr 3, s.25.
70 Rosjanie po raz pierwszy Płock opuścili 3.08.1914, natomiast Niemcy wkraczali do miasta dwukrotnie 13,08 i w połowie października, aż ostatecznie zajęli je15.02.1915 i pozostali w nim do 11.11.1918, Dzieje miasta w 1. 16651918(w:0Dzieje Płocka, Płock 1978, s.365-367.
71 Chudzyński, dz, cyt./ s, 27, zob. też MMP/H/56/ s. 2,
72 Chudzyński, dz, cyt./ s, 27, zob. też MMP/H/56/ s. 2,
73 MMP/H/59/ s. 7.
74 Opracowywali go m. in. K. Betley, Z. Starczewski, a Pierwszy numer ukazał się w lutym 1915 r.,nr 2 w kwietniu, do nr 3 tylko zgromadzony materiał, tamże, s. 7-8, w Płocku zachowane tylko numery 1.
75 Kurier Płocki, R. l 1915 nr , s. 4.
76 MMF/H/60, s. 3.
77 MHP/H/56/ s. 2.
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struktorów. W nowo otwartym II Gimnazjum Polskim -powstał a kolejna drużyna harcerska, która otrzymała
79
numer II i za patrona Tadeusza Kościuszkę. Jej pierwszym drużynowym był Zygmunt Wesołowski. .
Po krótkim okresie pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego w I i II gimnazjum 15 listopada
80
1915 r. Płock opuścił również Stefan Staszewski miejsce jako drużynowego I DM zajął Stanisław Krowicki.
Do końca 1915 r. drużyny harcerskie działały nadal pół tajnie, nie chcąc narażać się na represje ze strony okupanta. Dopiero w 1916 r., kiedy Niemcy zaczęli liczyć na polskiego rekruta nastąpiła całkowita legalizacja
harcerstwa. Dzięki temu możliwym stało się nawiązanie stałych, kontaktów z Naczelną Komendą Skautową w
Warszawie. Harcerze mogli swobodnie wyjść na ulice miasta, ogarnięci nadzieją odzyskania niepodległości
czynnie wzięli udział w uroczystościach 125 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3- go Maja. Z pomocą harcerstwu przyszła prasa, rozpoczynając wydawanie, pod redakcją Ludwika Rosińskiego stałego dodatku harcer81
skiego do Mazura - Przyjaciela Rodzin Katolickich .
Trwałym efektem nawiązania łączności z Naczelną Komendą Skautową było przywiezienie z Warszawy przez
Stanisława Krowickiego dwóch oficjalnych nominacji: na drużynowego I Drużyny Harcerskiej i Komendanta
82
Miejscowego Harcerzy. Były jednak i efekty negatywne. Gdy dotarły do Płocka echa utworzenia w Piotrkowie Polskiej Organizacji Skautowej i związanego z tym rozłamu w Naczelnej Komendzie z III Płockiej Drużyny Cywilnej wystąpiła grupa harcerzy, którzy utworzyli I Drużynę Harcerzy Wojennych im. Józefa Piłsudskie83
go .
Na szczęście rozłam w III drużynie cywilnej nie wywołał większego zamętu w szeregach płockich harcerzy.
Wręcz przeciwnie powstały nowe drużyny żeńskie, zawiązały się drużyny w Gostyninie i Bielsku, które zostały podporządkowane Komendzie Miejscowej, ta zaś, dzięki staraniom Stanisława Krowickiego przekształcona została w Komendę Okręgu Płockiego. Nastąpiły również zmiany niektórych, drużynowych. Komendą
84
nad I drużyną harcerską 25 września 1916 r. objął Władysław Pałaszewski , a nad III drużyną cywilną Cze85
sław Bobalecki .
Według informacji drużynowych kolejny rok działalności harcerstwa w Płocku rozpoczynały następujące drużyny:
I Drużyna Żeńska im. Zofii Chrzanowskiej - 56 harcerek
II Drużyna Żeńska im. Emilii Plater - 42 harcerki
III Drużyna Żeńska im. Pustowójtówny w szkole początkowej p. Brzuskiej - 44 harcerki
IV Drużyna Żeńska im. Marii Konopnickiej w szkole początkowej p. Howickiej - 22 harcerki
I Drużyna Męska im. Szymona Mohorta + wilczeta - 150 harcerzy
II Drużyna Męska im. Tadeusza Kościuszki - 39 harcerzy
III Drużyna Męska Cywilna im. Jana Kilińskiego - 51 harcerzy
86
Razem przeszło 400 harcerek, harcerzy i instruktorów .
87

Jak z tego przeglądu widać, harcerstwo płockie, w zestawieniu z ilością mieszkańców jak na wojenne czasy
było organizacją dość liczną, na ogół jednak praca w drużynach nie szła zbyt intensywnie.
Jak pisała Janina Maciejowska: …Wynikiem tego, a jednocześnie przyczyną jest to, że cała praca harcerska
spoczywa dotąd na barkach niewielkiej grupy młodzieży... Brak jest ludzi dorosłych, którzy chcieliby i umieli
zająć ważne stanowisko, w związku, z czym tak odpowiedzialne funkcje drużynowych od wielu lat sprawują
78 Dawne gimnazjum gubernialne zamknięte we wrześniu 1914 r, zob, T. Nych, dz. cyt,, s. 44.
79 MMP/H/56, s. 2.
80 Dołączył wtedy do grona płockich studentów naUniwersytecie Warszawskim, gdzie również rozpoczął tworzenie drużyny harcerskiej.
MMP/H/60, s. 3.
81 Ukazało się 20 numerów
82 MMP/H/56, s. 3.
83 tamże, s, 3. Została ona ponownie przyjęta do ZHP ££.05.1917 r, por. Archiwum miasta st. Warszawy. Odział w Płocku, ZHP 1916-49.
Korespondencja III A Okręgu Płockiego, sygn. i, k. 46 (dalej AHW. OP, sygn., karta).
84 AMW. OP,sygn,1,k, 10.
85 tamże, k, 18
86 Głos Harcerza 1917, nr 3, s. 47-46.
87 1 lutego 1917 r. Płock liczył 24 767 mieszkańców, w tym 14 047 kobiet, Macieszyna, Pamiętnik Płoeczanki, Płock 1917, z. 4, s. 63.
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uczniowie klas 8- mych .Dlatego też domagała się ona aby dla normalnego rozwoju harcerstwa w Płocku
89
zorganizować stałe kursy dla kierowników i kierowniczek pracy harcerskiej .
Jak gdyby w odpowiedzi na zarzuty Janiny Maciejowskiej w kwietniu 1917 r. Komenda Okręgu zorganizowała
90
kurs instruktorski. Jednocześnie Głos Harcerza, stając się organem urzędowym III A Okręgu Płockiego podał do ogólnej wiadomości Płocczan skład komendy Okręgu, a także poinformował o jego podziale na dwa
obwody. W komendzie znaleźli się:
1) Stanisław Krowicki- komendant Okręgu.
2) Władysław Pałaszewski- I zastępca komendanta i komendant I obwodu obejmującego Płock, Gostynin,
Sierpc, Płońsk.
3) Kazimierz Skrobecki- II zastępca komendanta i komendant II obwodu obejmującego Mławę, Ciechanów,
Przasnysz.
4) Czesław Bobolecki – sekretarz.
5) Zygmunt Wesołowski – skarbnik.
91
Ludwik Wojnowski - szef wydziału prasowego .
Jako wielką uroczystość potraktowali harcerze płoccy przyjazd w dn. 28 kwietnia 1917 r. Przewodniczącego
Naczelnej Komendy ZHP ks. Jana Mauersbergera i Szefa Głównej Kwatery Męskiej dh. Piotra Olewińskiego,
92
choć dla nich miał on charakter czysto roboczy . W tym celu Komenda Okręgu zorganizowała Zlot wszyst93
94
kich drużyn Okręgu Płockiego , którego kwatermistrzem był Ludwik Szygendowski. Szanownych gości w
porcie rzecznym powitały dwa honorowe plutony - męski i żeński- złożone z wyróżniających się członków
płockich drużyn. W trakcie dwudniowego pobytu wizytatorzy dokonali przeglądu drużyn, odbyli spotkanie z
rodzicami i nauczycielami harcerzy i harcerek, podczas którego zaznajomili zebranych z zasadami i metodami
wychowania stosowanymi w organizacji, ogólnymi planami na przyszłość oraz stosunkiem Związku do władz
okupacyjnych i polskich partii politycznych, uroczyście mianowali drużynowych i zatwierdzili skład Komendy
95
Okręgu. Zlot ten był zarazem wyśmienitą okazją do wspólnego spotkania się i zaprezentowania swego dorobku drużyn zarówno męskich jak i żeńskich, a że wzbudził duże zainteresowanie został powtórzony w
96
dniach 6-7 czerwca 1917 r.
Poza udziałem w tak wielkich, imprezach jak zloty z kwietnia i czerwca członkowie organizacji harcerskiej nie
zapomnieli przy tym o swej codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej. Mieczysław Bem - były drużynowy III Płockiej Drużyny Cywilnej, przy komendzie Okręgu zorganizował warsztaty dla młodzieży rzemieśl97
niczej, w których mogli oni praktycznie przygotowywać się do przyszłej pracy zawodowej.
Kolejny kurs instruktorski, tym razem dla dziewcząt, przygotowały i przeprowadziły w dniach 9-16 września
1917 r. Janina i Pola Maciejowskie, Maria Grabowska, Sylwia Brzeska oraz sierżant legionów Marian Jackow98
ski.
Miesiąc później, 7 października, sierżant M, Jackowski rozpoczął pod kryptonimem „zajęcia gimnastyczne i
99
gawędy egzaminacyjne” tajne szkolenie wojskowe, które trwało do 16 grudnia. Takie zaangażowanie się
wojska w szkolenie harcerzy i harcerek dobitnie świadczy o zadaniach, jakie stawiano do zrealizowania ZHP
na drodze do odzyskania niepodległości. Potwierdzeniem patriotycznego charakteru wychowania w organizacji
88 Głos Harcerza 1917, nr 4, s, 50.
89 Tamże, s. 51.
90 Wykładowcami na nim byli m, in, S. Krowicki, Edward Merke, Władysław Moderski, MMP/H/56,s. 4.
91 Głos Harcerza 1917, nr 5, s.
92 Związany był z objazdem terenu jaki rozpoczęli członkowie N,K, ZHP w 1916 r., w celu scalenia ze związkiem luźnych drużyn działających w całej Polsce/ Leksykon.... , 1, k. 48.
93 AMW, OP, sygn, l/ k. 48.
94 Tamże, k. 49.
95 Harcerz, 1917, nr 3,s. 93-94.
96 AMW, OP/ sygn. I, k. 52.
97 Tamże/ k.39.
98 MMP/H/56, s.4.
99 Tamże,s.4 .
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harcerskiej, poza szkoleniem wojskowym, był także liczny udział harcerzy w wydarzeniach, będących wyrazem dążeń, niepodległościowych narodu polskiego. Wśród licznie zgromadzonych Płocczan nie zabrakło har100
cerzy w styczniu 1917 r. na uroczystościach 54 rocznicy wybuchu powstania styczniowego,
ani też w poło101
wie października na uroczystościach związanych z setna rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki.
W ostatniej z wymienionych uroczystości aktywny udział wzięli już członkowie nowo powstałej drużyny har102
cerskiej przy Seminarium Nauczycielskim męskim.
Już 17 października 1917 r. drużyna została przyjęta w
skład III A Okręgu, otrzymała numer IV, a za patrona Bartosza Głowackiego. Jej drużynowym mianowany zo103
stał Henryk Gloksin.
104

Pod koniec 1917 r. nastąpiła zmiana drużynowego w I P.D.H.. im. Sz. Mohorta,
(Edward Merle) choć jak
się dowiadujemy z listu komendanta Okręgu z 16.12.1917 r., działała ona na szczególnych zasadach. Była za105
leżna tylko od naczelnej Komendy, a nie uznawała zwierzchności Komendy Okręgu.
Co gorsze, jeśli wierzyć słowom Komendanta, mieliśmy tu do czynienia z głęboko posunięta ingerencja szkoły w działalność organizacji, gdyż łącznikiem miedzy drużyną a Naczelną Komenda i Główna Kwaterą Męską był dyrektor
szkoły, który otrzymane od władz zwierzchnich rozkazy wykonywał według własnego uznania, a niektórych z
106
nich w ogóle harcerzom nie komunikował.
W 1918 r., gdy Europa weszła w ostatni rok wojny harcerze płoccy postanowili wyjść poza ciasne ramy miasta
i przystąpili do organizowania nowych drużyn na terenie okręgu.. Pomocni w tych działaniach okazali się instruktorzy-nauczyciele oddelegowani do pracy w szkołach wiejskich. W połowie roku, choć wszyscy marzyli o
upragnionej niepodległości, pragnęli stanąć z bronią w ręku w walce z nieprzyjacielem, cześć drużyn spędziła
swe ostatnie w okupowanej ojczyźnie wakacje na obozach. Dzięki wsparciu ziemian płockich wiele harcerek i
harcerzy na okres wakacji znalazło zatrudnienie przy pracach polnych i gospodarskich, wiele dziewcząt w tym
107
czasie opiekowało się małymi dziećmi.
Na kilka dni przed odzyskaniem niepodległości życie polityczne w Płocku bardzo się ożywiło. Zarówno obóz
piłsudczykowski, poprzez rozbudowaną Polska Organizacje Wojskową, na czele której w Płocku stał lek. Eugeniusz Dobaczewski, jak i obóz narodowej demokracji z prezesem Tadeuszem Świeckim zaczęły gorączkowo
108
przygotowywać się do przejęcia władzy nad miastem.
Całe płockie harcerstwo, rozpalone chęcią walki, w
całości opowiedziało się za P.O.W., co niezbyt przychylnie przyjęli zwolennicy endecji.
11 listopada 1918 r., gdy w mieście wszyscy byli przekonani, że już nadszedł czas i że zaraz trzeba Niemcom
109
110
żołnierze polscy z szeregów POW
wspomagani przez harcerzy, młodzież nie zrzeodebrać stanowiska,
szoną, przystąpili do rozbrajania okupantów. Zajmowali składy, koszary, tabor rzeczny i inne ważne obiekty
obsadzone przez jednostki niemieckie, zdobywając przy tym spore ilości broni, sprzętu i wyżywienia. Wielu
płockich, starszych harcerzy wstąpiło do wojska, inni pełnili pomocniczą służbę wartowniczą. Harcerki pro111
wadziły pogotowie sanitarne oraz zajęły się obsługą polowej kuchni wojskowej.

100 T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze płockie w czasach wojny światowej i powstania państwa polskiego, Toruń 1932, s. 77,.
101 Tamże, s. 78,
102 W momencie utworzenia wstąpiło do niej 30 uczniów z Ii II klasy, zob. AMW, OP, s,.1, k. 127.
103 tamże, k, 111.
104 Uchwalą komendanta Okręgu z 16.12,1917 r. drużyno wymiń został Edward Merle, AMW, OP, s. 1, k.141.
105 Tamże, k. 22.
106 Tamże.
107 Apel o zatrudnienie harcerzy jako najtańszej i
najlepszej siły roboczej dwukrotnie ukazywał się w 1918 r. w Kurierze Płockim,
108 Chudzyński, Płocczanie wobec wydarzeń,,., s. 28.
109 Tamże, s. 29.
110 Dowódcą płockiego POW w listopadzie 1918 r. był lek. Wacław Lankiewicz, Dymek, w latach II Rzeczypospolitej, (w:) Dzieje Płocka, Płock 1978, s. 390. Był on też kandydatem na stanowisko Inspektora III A Okręgu, po ustąpieniu 15.09.1917 r, Zygmunta Maciejowskiego, MMP/H/56, s. 5.
111 MMP/H/56, s. 6 .
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Dzięki patriotycznej postawie całej społeczności miasta Płocka, dzięki zaangażowaniu płockich harcerek i harcerzy w dniu 12 listopada 1918 r. miasto było wolne. zdobywcy, krzywdziciele uzbrojeni od stóp do głów, ule112
gli woli bezbronnego narodu, pragnącego całą siłą wolności
Harcerze mogli teraz rozpocząć swoją działalność w niepodległym mieście i niepodległej ojczyźnie.

[1912-1993] Marek Mroczkowski, Zofia Sarnecka - Harcerstwo w płockiej „Jagiellonce” 113
1912 - Powstanie w Gimnazjum Polskim jesienią 1912 roku drużyny harcerskiej, jednej z pierwszych w Królestwie Kongresowym, utworzonej zaledwie rok po organizowanych we Lwowie zastępach skautowych autonomicznej przecież Galicji.
Drużyna powstała na bazie Kółka Przyrodniczo-Krajoznawczego, zorganizowanego w roku szkolnym
1910/1911 przez uczniów klasy V Stefana Staszewskiego, Władysława Broniewskiego, Lecha Rościszewskiego, Ignacego Gościckiego, Jana Bałtruszajtisa, Klemensa Jerkę i Czesława Koskowskiego. Pierwsze zebranie
organizacyjne odbyło się w grudniu 1912 r. w mieszkaniu Stefana Staszewskiego przy ulicy Tumskiej 12, na
którym Władysław Broniewski omawiał przywiezioną przez siebie z Warszawy książkę Skauting Andrzeja
Małkowskiego. W tajnym głosowaniu drużynowym wybrano czterema głosami Stefana Staszewskiego, zastępcą Władysława Broniewskiego, który otrzymał trzy głosy. Drużyna przyjęła nazwę I Drużyny imienia
114
Szymona Mohorta legendarnego, bohatera Wincentego Pola .
Wobec wielu zgłaszających się chętnych powstała II drużyna z Kazimierzem Betleyem, Wiktorem Biernackim,
Stanisławem Krowickim, Zygmuntem Syskim, K. Chmielewskim, Henrykiem Tarnowskim. Założył ją Kazimierz Betley z klasy V, którego rodzice byli właścicielami księgarni przy Tumskiej, stąd też jako pierwszy zapoznał się z książką twórcy skautingu Roberta Baden-Powella. III drużynę zaczął tworzyć Mieczysław
115
Bem .
Przychylnie był usposobiony dyrektor Adam Grabowski, który przeznaczył na potrzeby harcerzy pomieszczenie w szkole zwane izbą skautową, opiekował się ruchem historyk Zygmunt Niklewski i polonista Antoni
116
Władyka, a w szczególności zatrudniony w 1913 r. Wacław Kostrzewa .
Patriotycznie usposobiona młodzież podjęła prace nad wyrabianiem swego charakteru i woli, a także zdrowia i
sprawności fizycznej, nie zaniedbując lektury dzieł narodowych i śpiewania pieśni. W dniach 1-7 kwietnia
1913 r. harcerze przebyli ok. 200 kilometrów na trasie Płock, Szpetal, Lipno, Skępe, Gójsk, Sierpc, Borkowo,
Cekanowo, Płock. Rok później odbył się jedenastodniowy kurs z marszem do Drobina, Sierpca i Koziebrodów.
W lasach pod Słupnem, Brwilnem, Duninowem, za lasem Królewskim pod Sendeniem wykonywano ćwiczenia polowe i zadania z terenoznawstwa, sygnalizacji, musztry, opatrywania ran. Podczas przemarszów śpiewano ćwiczony w chórze gimnazjalnym marsz Z tęgą miną marsz drużyno i przechowywany w tradycji domowej
117
Marsz Żuawów oraz Hej, strzelcy wraz, nad nami orzeł biały, Idzie żołnierz borem, lasem . Największe wrażenie wywoływało wspólne śpiewanie Roty.
Od jesieni 1913 r. Kazimierz Betley jako student politechniki wspominał opublikowaną w 1915 r. swoją „Fantazję” na temat „Roty”:, Więc znowu płyną te same hasła, co przed stuleciem i bliżej wiodły do czynów olbrzymich i wielkich. A ziemia? Ta przytuliła znużone postacie do łona i na niej znaleźli spoczynek znużeni w
112 Macieszyna, dz. cyt., 2.VI, s. 262-263.
113 Opracował: hm. Benedykt Sandomierski w latach 1962-64 drużynowy 1 DH im. Szymona Mohorta. Są to selektywnie wybrane fragmenty wydanej w 2006 r. przez Sowarzyszenie Jagiellończyków Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły książki 100 lat Jagiellonki. Z dziejów polskiej szkoły średniej w Płocku.
Są to cytaty rozdziałów: Marek Mroczkowski- Pierwsza Polska szkoła w Płocku w latach 1905 – 1945, Zofia Sarnecka– Dzieje szkoły w
latach 1945 – 2006.
114 Relacja S. Staszewskiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku (dalej MMP), sygn.MMP/H/60.
115Fotografie portretowe z 1912 r., MMP, sygn. od MMP/S/15009 do MMP/S/1522.
116W. Kostrzewa, 25 lat harcerstwa na Mazowszu Płockim, „Kurier Mazowiecki", 1938 nr 99.
117 Relacja I. Gościckiego,MMP,sygn.MMP/H/59
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namiotach, a była dzisiaj tak ciepła, jak gdyby i ją rozgrzał ogień słów pieśni skautów polskich. Nie rzucim
118
ziemi skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy .
Tuż przed wybuchem wojny, w drugiej połowie lipca 1914 r. Stefan Staszewski, Kazimierz Betley, Ignacy Gościcki, Jan Bałtruszajtis i Zbigniew Starczewski wybrali się na wyprawę do Kielc i Ojcowa, gdzie zatrzymał
ich rosyjski patrol graniczny. Tak dowiedzieli się o wypowiedzeniu przez Niemcy wojny Rosji i lada dzień
119
oczekiwanego wypowiedzenia wojny przez Austro – Węgry.
1916 - Kierunek patriotyczno - narodowy skupiał młodzież głównie w harcerstwie, początkowo sprzyjającym
politycznie raczej Entencie. Stanowisko takie zajmowała gazetka „Czuwaj", redagowana przez Kazimierza
120
Betleya, która nie popierała Legionów i krytykowała Naczelny Komitet Narodowy w Krakowie . I Drużyna
Harcerska im. Sz. Mohorta była na terenie gimnazjum czynnikiem bardzo dodatnim, weszła w porozumienie z
redakcją Mazura i zaczęła wydawać w r. 1916/1917 dodatek poświęcony sprawom młodzieży polskiej [...], a
121
następnie od stycznia 1917 r. przekształciła go w samodzielny dwutygodnik Głos Harcerza .
Wydział Prasowy I Drużyny im. Szymona Mohorta, oprócz dwóch członków II Drużyny II Gimnazjum Polskiego, składał się całkowicie z należących do harcerstwa uczniów I Gimnazjum Polskiego. Kierował nim od
1916 r. uczeń klasy VIII Ludwik Woynowski, którego zastępcą był Józef Górzyński. W marcu 1917 r. objęli
funkcje szefa i zastępcy szefa Wydziału Prasowego w Komendzie III A Okręgu Płockiego Związku Harcer122
stwa Polskiego . Jerzy Wędrychowski prowadził bibliotekę harcerską i uczniowską, pozostałych drużyn
płockich nie udało się przyciągnąć do współpracy. Wpłynęło na to po większej części obojętne i krytyczne za123
chowanie się przełożonych.
Funkcję okręgowego pełnił w Komendzie Okręgu Płockiego III A Związku Harcerstwa Polskiego absolwent z
1916 r. Stanisław Krowicki. Z jego rozkazu od września 1916 r. komendantem I Drużyny Harcerskiej in Sz.
Mohorta był uczeń klasy VIII Władysław Pałaszewski, zastępcą Mirosław Wysocki. W marcu 1917 r. objęli
124
funkcję zastępcy komendanta Okręgu Płockiego . Drużynę w Gimnazjum Polskim obejmowali następnie
Edward Merl i Józef Górzyński, którzy wraz z Arkadiuszem Rozwadowskim organizował oddziały harcerskie
125
m.in. w Rokiciu, Skępem, Rypinie, Bodzanowie . Komendantem III Drużyny im. Jana Kilińskiego w Płocku
został we wrześniu1916 r. Mieczysław Bem, który od marca 1917 r. urządzał i prowadził warsztaty dla
wszystkich drużyn podległych, Komendz III A, od maja organizował oddziały harcerskie w Radziwiu i Boro126
wiczkach .
I Drużyna Harcerska im. Szymona Mohorta zachowywała wyjątkową pozycję w strukturze Związku Harcerstwa Polskiego. Jeszcze w grudniu 1916 r. w piśmie do szefa Głównego Kwatery ZHP w Warszawie komendant Okręg Płockiego po wizycie u dyrektora Konstantego Dąbrowskiego pisał, iż dyrektor oświadczył, co następuje: drużynana szkolna jest na wyjątkowym prawach jedynym łącznikiem pomiędzy Naczelną Komendą i
drużyną jest dyrektor, który dba o dobro drużyny i poza tym nikomu, więc nie pozwala się wtrącać do drużyny.
W zachowanej „Ustawie I płockiej Szkolnej Drużyny in Sz. Mohorta " z 21 marca 1917 r. sprecyzowano w
punkcie VI: Drużyna im. Mohorta należy do, ogólnej organizacji harcerskiej ziem Polskich pod nazwą Związku Harcerstwa Polskiego, której statut został złożony Władzom Okupacyjnym przez odpowiedzialnych przedstawicieli w dniu 11 maja 1916 r. za N. 11882; we wszystkich jednak czynnościach swoich drużyna poddana
127
jest ostatecznej dyrektywie Zarządu Szkoły .
Harcerze I Gimnazjum Polskiego oprócz prowadzenia działalności samokształceniowej starali się integrować
środowisko szkolne pod względem narodowym, niezależnie od podziałów politycznych czy pochodzeniowych.
118 IbidemZe szkoły”Księga pamiątkowa...
119 Relacja I. Gościckiego, op. cit.
120„Czuwaj", 1915 nr 1.
121A. Maciesza, Gimnazjum..., s. 128.
122 Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Mazowiecka. Komenda Hufca Płockiego 1916-1949, Archiwum Państwowe w Płocku
(dalej APP), sygn. l, k. 30 a, 31.
123„Głos Harcerza", 1917 nr 5 i 7.
124 Związek Harcerstwa Polskiego..., APP, sygn. l, k. 10, 28.
125Ibidem, k. 45, 82
126 Ibidem, k. 11,39,54.
127 Ibidem, k. 34.
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W 1915 r. po zamknięciu rosyjskiego gimnazjum rządowego harcerz i uczeń klasy VII Jan Jaworski ubolewał
nad ciągłymi manifestacjami środowiska strzeleckiego przeciwko przychodźcom z moskiewskiej szkoły, apelując do rówieśników:, jeżeli nie będziemy uważać ich za kolegów, to dany osobnik wystąpi ze szkoły i może
się stać wrogiem Polaków o ile zaś podziałamy na niego odpowiednio, to będzie dobrym synem kochanej Oj128
czyzny .
Drużyna harcerska była jedną z największych w Królestwie Polskim. W styczniu 1917 r. na 404 harcerzy drużyn płockich I Drużyna im. Sz. Mohorta liczyła 150 członków, kolejnych 30 uczniów złożyło przyrzeczenie
harcerskie 29 kwietnia 1917 r. podczas wizyty w Płocku Naczelnego Komendanta Związku Harcerstwa Polskiego księdza Jana Mauersbergera. II Drużyna im. Tadeusza Kościuszkiw II Gimnazjum Polskim składała się
129
w tym czasie z 39 zaledwie harcerzy .
Po ukończeniu I Gimnazjum Polskiego wielu działaczy harcerskich podejmowało służbę ojczyźnie. Kazimierz
Betley wstąpił w 1916 r. do Szkoły Oficerskiej Polskiej Organizacji Wojskowej. W czerwcu 1917 r. podczas
zlotu harcerskiego w Warszawie, wraz z innymi twórcami harcerstwa płockiego Stefanem Staszewskim i Stanisławem Krowickim, znalazł się na trybunie honorowej na Agrykoli. Przydzieleni przez Komendę Zlotu do
dyspozycji Komendanta Piłsudskiego, gościa Zlotu - w charakterze adiutantów, stali obok niego wraz z Naczelnym Komendantem Związku Harcerstwa Polskiego księdzem Janem Mauersbergerem i prezydentem War130
szawy księciem Zdzisławem Lubomirskim .
W latach wielkiej wojny bardzo szybko rozwijał się, za zgodą dyrektora Adama Grabowskiego, ruch strzelecki, którego wzorce przenikały z Galicji. Do sekcji wojskowej „Strzelca" powstałej w I Gimnazjum Polskim w
połowie 1913 r. należeli od początku m.in. Władysław Broniewski, Feliks Celmer, Zenon Chmielewski, Euge131
niusz Chodalski, Jan Mariański, Bolesław Mierzejewski, Jan Oberfeld . Organizowali w lasach pod Sikorzem lub Brwilnem ćwiczenia wojskowe, do wybuchu wojny także z harcerzami.
Jesienią 1914 r. Władysław Broniewsk i pisał swoisty manifest (fragment):
Na bój, na bój!
Mnie orle skrzydła dajcie,
Orle mi pióry strój
Podniebny ozdabiajcie,
Sygnału gwiazd czekajcie
132
Na bój, na bój!
I poszedł na bój z Rosją.... O godzinie piątej rano 8 kwietnia 1915 r. na zbiórce przed katedrą stanęło 26 ochotników, w tym dziesięciu uczniów I Polskiego Gimnazjum:
Mariański Jan kl. VII lat 17;
Oberfeld Jan kl. VIII, lat 19;
Chmielewski Zenon kl. VII, lat 20;
Chodalski Eugeniusz kl. IV;
Broniewski Władysław kl. VII; lat 18;
Celmer Feliks kl. VII, lat 20;
Chęciński Czesław kl. IV, lat 18;
Garwacki Józef kl. VIII;
Gumowski Stanisław kl. IV, lat 17;
133
Dzierżanowski Józef kl. IV, lat 15 .
Na ramionach mieli biało-amarantowe opaski z napisem Legiony Polskie l pułk. Jan Mariański zapisał potem:
W dniu tym, o szarym świcie ruszył zastęp młodych żołnierzy, by dążyć w szeregi zahartowanych w bojach ko-

128 Ulotka, MMP, sygn. MMP/S/9226.
129 „Głos Harcerza", 1917 nr 3, 10.
130 Fotografie, MMP, sygn. MMP/9968/2; MMP/S/15043; relacja S. Staszewskiego, op. cit.
131Fotografia, MMP, sygn. MMP/S/I5006; J. Mariański, Wspomnienie, „Życie Mazowsza", 1936 nr 3; W. Kostrzewa
132 Orl. [W. Broniewski], Na szczyt, „Młodzi Idą", 1914 nr 1.
133 A. Maciesza, Gimnazjum..., s. 108-109.
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legów, by dać dowód, że i w sercach mieszkańców naszego grodu płynie święty ogień wyzwolin ze stuletniego
134
ucisku wroga .
Oddział płocki pod dowództwem podporucznika Józefa Relidzyńskiego dotarł do szkoły wojskowej w Kamieńsku. Po umundurowaniu i uzbrojeniu już jako pluton płocki wszedł w skład 4 kompanii V Batalionu I
Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego. Szlak bojowy w 1915 r. wiódł przez Ożarów, Urzędów, Jastków. Po
sforsowaniu we wrześniu Stochodu pluton płocki bił się z Rosjanami m.in. pod Hulewiczami, Trojanówką,
Rudką Sitowiecką, Sobieszczycami. W roku następnym 4 kompania w składzie V Batalionu kapitana Józefa
Olszyny Wilczyńskiego weźmie udział w najsłynniejszej i największej bitwie I Brygady pod Kostiuchnówką,
gdzie oddziały Józefa Piłsudskiego, należące wraz z I i III Brygadą Legionów do austro-węgierskiego korpusu
gen. Leopolda Hauera, powstrzymywały ostatnie w I wojnie światowej wielkie natarcie dywizji rosyjskich gen.
Aleksieja Brusiłowa. W bohaterskiej obronie Reduty Piłsudskiego śmiertelne rany odniósł wychowanek I
Gimnazjum Polskiego w Płocku - Władysław Kowalski. Wolnej Polski nie doczekało wielu innych uczniów i
wychowanków. Jan Bernatowicz poległ już w 1914 r. pod Szczytnikami, rok później życie oddali Kazimierz
Cichowski nad Berezyną i Klemens Czapliński pod Stanisławowem. Oskar Kleindienst, wyróżniony odznaczeniem maturzysta 1911 r. zginął jako ochotnik Wojska Polskiego pod Jaworowem koło Lwowa w 1918 r., a
135
także Henryk Tarnowski, poległ pod Gródkiem Jagiellońskim i August Wojciechowski w Warszawie .
W lipcu 1916 r., na skutek odmówienia złożenia przysięgi na wierność armiom sprzymierzonym, żołnierze
Oddziału Płockiego wraz z innymi kolegami z brygad legionowych zostali internowani w Szczypiornie i Łom.
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Byli to m.in. Władysław Broniewski, Eugeniusz Chodalski, Jan Oberfeld, Feliks Celmer, Józef Garwacki .
Wobec wstrzymywania werbunku do zależnych od państw centralnych Legion uczniowie i wychowankowie I
Gimnazji Polskiego już od września 1915 r. aktywnie i angażowali się w działalność Polskiej Organizacji Wojskowej. Komendę w Płocku sprawowali wychowankowie gimnazjum Wacław Lenkiewicz, Eugeniusz Dobaczewski i Zenon Lipiński. 1916 r. Polska Organizacja Wojskowa rozwija się na terenie szkoły poprzez wciągnięcie do pracy większości uczniów klas V - VIIII, harcerzy I Drużyny im. Sz. Mohorta. Komendantem kompanii szkolnej liczącej około 60 członków został: Ludwik Zawidzki, po nim Michał Brzozów: W związku z liczebnym rozwojem uzysk nazwę I Kompanii Polskiej Organizacji Wojskowej, a na czele II Kompanii Polskiej
Organizacji Wojskowej, grupującej młodzież pozaszkolną stanął uczeń Stanisław Offenkowski. Peowiacy
mieli poparcie dyrektora Adama Grabowskiego i wielu nauczycieli, m.in. Karola Grubei , Marty Kleindien137
stowej, Aleksandra Macieszy, Janiny Maciejowskiej, Zygmunta Niklewskiego i Aleksandra Szredzkiego .
Dzięki postawie dyrektora i grona pedagogicznego członkowie kompanii Polskiej Organizacji Wojskowej mogli bez przeszkód korzystać z sali gimnastycznej i pracowni lekcyjnych. Mieli dostęp do biblioteki, w czytelni
na hektografie odbijano opracowania szkoleniowe i propagandowe. W powielaniu materiałów i pracy kurierskiej wyróżnili się Władysław Moderski i Władysław Chodalski. Młodzież wychodziła z domu na szkolenia
poza miastem o szóstej godzinie rano i powracała z nich zmęczona bezpośrednio na zajęcia w gimnazjum.
Ćwicznia wojskowe odbywały się na tzw. cmentarzu cholerycznym, w Parowie, Ośnicy, Kostrogaju, Winia138
rach i w lasach okolicznych .
Trzymiesięczne szkolenia kompanii Polskiej Organizacji Wojskowej, kończące się egzaminem, organizowano
w miarę możliwości na poziomie szkoły podoficerskiej, z założeniem, że absolwenci ukończą potem szkołę
podchorążych. Podczas zajęć wykładano budowę broni, ćwiczono musztrę formalną sekcji i plutonu, terenoznawstwo, służbę wartowniczą. Ćwiczenia terenowe organizowano pod pozorem wycieczek sportowych, zgłaszanych policji. Kładąc nacisk na wychowanie patriotyczne, wyrabiano poczucie karności i dyscypliny, by
139
opanować przedwczesne plany wystąpień zbrojnych .
Pod datą 6 listopada 1918 r. Władysław Broniewski umieścił w pamiętniku wiersz, będący sumą bojów legionowych i spełniających się właśnie niepodległościowych nadziei, którego fragment brzmiał:
134J. Mariański, Płocka rocznica legionowa [w:] Jednodniówka „Dnia Legionowego" w Placku, Płock l
s. 2.
135Historia oddziału płockiego [w:] Jednodniówka „Dnia Legionowego"..., s. 5, 15; Tablice pamiątkowe w Lic
136F. Wybult, Legioniści Mazowsza Płockiego w obozach Szczypiorny i Łomży, „Życie Mazowsza", 1935 nr 4.
137A. Maciesza, Gimnazjum..., s. 249-251; Z. Kozanecki, Wiek walki..., s. 82.
138A. Maciesza, Gimnazjum..., s. 118, 251.
139T . Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984,
s. 61-63.
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Idziem do Ciebie, Polsko, przez Karpaty,
Przez piach kielecki i wołyńskie błota...
Idziem... I wszędzie, gdzie grają armaty,
A tyraliery pędzą w śmierci wrota,
Wszędzie, gdzie ziemia śladem krwi się znaczy,
140
Jest szlak do Polski żołnierzy-tułaczy .
Działania militarne na frontach I wojny światowej zakończyły się klęską państw centralnych i rozejmem, formalnie wchodzącym w życie 11 listopada 1918 r. Gdy ustały walki, dzięki wybitnym mężom stanu Józefowi
Piłsudskiemu i Romanowi Dmowskiemu miała już Polska ukształtowane podstawy aparatu państwowego i
znajdowała się w obozie zwycięzców i w przeciwieństwie do państw pokonanych (Niemcy, Austria, Węgry,
141
Bułgaria, Turcja) uzyskała reprezentację na konferencji pokojowi .
Budowane od 1916 r. państwo polskie uzyskało w listopadzie 1918 r. niepodległość, a do tego czasu wszystkie
monarchie zaborcze się rozpadły. 12 listopada Józef Piłsudski w pierwszym rozkazie do Wojska Polskiego
mówił Cały Nasz Naród staje teraz przed zagadnieniami, które rozwiązać będzie mógł tylko przy nadzwyczajnym wysiłku i naprężeniu swej siły i woli. Cztery dni później specjalną depeszą notyfikował mocarstwom
światowym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Pol142
ski .
1918 - Leninowska Rosja stanowiła od początku niepodległości Polski jej śmiertelne zagrożenie. Już 13 listopada 1918 r. Rada Komisarzy Ludowych unieważniła traktaty brzeskie. Cztery dni później nowo utworzona
sowiecka Armia Zachodnia rozpoczęła czerwony marsz na Zachód, którego drugiemu etapowi dowództwo
Armii Czerwonej nadało kryptonim Operacja Wisła.
143

1920 -...W wakacje letnie 1920 r. Płock doznał najazdu, o jakim od XIII wieku nie słyszał . W prasie lokalnej opublikowano w lipcu List Biskupów Polskich do Narodu, wzywający, by dać zastępy ochotnicze dla ratowania narodu i Polski. W dzisiejszym naszym położeniu, w armii ochotniczej obok istniejącego już wojska
jest nasza nadzieja i przyszłość. Zamieszczono również odezwę Józefa Piłsudskiego do Narodu, w której apelował: Niech spieszą wszyscy i ci młodzi, siłę czujący w żyłach, co żelazem odeprą najazd wroga i ci, którzy
mogą stanąć do pracy w instytucjach wojskowych, by zwolnić z nich i zastąpić tych, co na froncie przydatni
144
być mogą .
2 lipca 1920 r., w obliczu inwazji sowieckiej na Polskę, odbyło się walne zebranie Związku Obrony Ojczyzny i
Pogotowia Wojennego. Po referacie Klemensa Jędrzejewskiego przyjęto odezwę wzywającą do zapomnienia o
partyjnych swarach, o walce klas, o osobistych ambicjach, o rozrzutnych zabawach i jako jeden maż stanąć w
zgodnych i karnych szeregach. Na czele zarządu okręgu powiatu i miasta Płock stanął Aleksander Maciesza.
Klemens Jędrzejewski kierował wydziałem propagandy, przy pomocy posła Karola Mierzejewskiego otwierał
biura werbunkowe w obu płockich gimnazjach męskich. Zaangażował się w szczególności w tworzenie dwóch
145
batalionów 206 Pułku Piechoty Dobrzyńsko-Płockiej .
Związek Obrony Ojczyzny stał się podstawą działalności Powiatowego Komitetu Obrony Państwa, gdy nowy
prezydent Płocka Antoni Michalski i lewicowa większość Rady Miejskiej nie kwapiła się do udziału. Na jego
czele stanął Tadeusz Świecki wspierany przez posła Karola Mierzejewskiego, a wśród najbliższych współpracowników znalazła się m.in. dyrektor Gimnazjum Żeńskiego im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej Marcelina
140W. Broniewski, Pamiętnik 1918-1922, Warszawa 1984, s. 44.
141 1. Pajewski, Pierwsza wojna..., s. 774, 782.
142 J. Piłsudski, Pisma..., t. V, s. 16, 20.
143 AmN143 1. Pajewski, Pierwsza wojna..., s. 774, 782.
143 J. Piłsudski owowiejski,Płock...,s. 169
144 „Kurier Płocki”,1920 nr 155.
145 „Kurier Płocki”, 1920 nr 183; ‘ł1. Świecki, F. Wybult, 145 1. Pajewski, Pierwsza wojna..., s. 774, 782.
145 J. Piłsudski, Pisma..., t. V, s. 16, 20.
145 AmN145 1. Pajewski, Pierwsza wojna..., s. 774, 782.
145 J. Piłsudski owowiejski,Płock...,s. 169
145 „Kurier Płocki”,1920 nr 155.
Mazowsze płockie..., s. 340; B. Jedrzejewski, Walka o Płock i w Płocku. Wspomnienia z odległych dni, MMP, sygn. MMP/H/Rel.29.

48
Rościszewska jako komendantka Narodowej Służby Kobiet Polskich i dyrektor Gimnazjum Państwowego im.
Króla Władysława Jagiełły Konstanty L. Dąbrowski, którego szkoła prowadziła werbunek do Armii Ochotni146
czej codziennie od godz. 11-tej do 8 wieczorem .
Marian Kostrzewa jako równocześnie dowódca III A Okręgu Płockiego Związku Harcerstwa Polskiego wydał
rozkaz: Harcerstwo polskie staje w pogotowiu pod rozkazy Rady Obrony [Państwa - M. M.]. Zorganizować
stalą służbę komend i drużyn, nazwiska komendantów i ilość młodzieży od lat 16 w górę zameldować nie147
zwłocznie” .
Za zgodą dyrektora gmach Gimnazjum zamienił się w koszary, uczniowie od klasy IV włącznie wstępowali do
wojska, ćwicząc musztrę i strzelanie. Utworzony z tej okazji Komitet Uczniowski stosowną uchwałą zajął wyraźne stanowisko: Podaje się do ogólnej wiadomości, że ci uczniowie 8-ej klasy, którzy nie wstąpią do szere148
gów wojska polskiego, zostaną wyłączeni z grana koleżeńskiego .
Wśród improwizowanej kompanii byli m.in. komendant oddziału przysposobienia wojskowego Polskiej Organizacji Wojskowej Władysław Chodalski, Eugeniusz Adamkowski, Wacław Brudnicki, Witold Gundlach, Jerzy Machciński, Wite Majde, Jerzy Mączewski, Janusz Kowalkowski, Zygmunt Kozanecki, Feliks Kozłowski,
Zygmunt Lipka, Wincenty Łącki. Druga grupa ochotników, wśród których byli m.in. Józef Kamiński, Stanisław Konopka, Zygmunt Morawski, Jerzy i Stanisław Przymanowscy, wraz nauczycielem Adamem Werpe149
chowskim stawiła się w koszarach kawalerii przy rogatka płońskich .
Dnia 9 sierpnia 1920 r. na dziedzińcu Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły stanęła 200osobowa kompan marszowa, żegnana przez rodziny i znajomych. Przemówienie wygłosił dyrektor Konstanty
L. Dąbrowski. Tłumy płocczan towarzyszy kompanii w przemarszu nad Wisłę, gdzie oddział wszedł na pokład
statku. Jak zapisał Zygmunt Kozanecki, śpiewano dla dodania sobie animuszu i rodzinom na pociechę, różne
150
pieśni .
Podczas nocnego boju spotkaniowego wzdłuż drogi Płońsk - Ciechanów w ciężkich walkach pod Sochocinem
zginęli: Jerzy Mączewski w pobliżu wsi Kondrajec i Romuald Litewski pod Gutarzewem. Sławomir Ossowski,
Henryk Krongold, Henryk Bajankiewicz, Michał Brudnicki, Adam Szyf zostali przez Sowietów wzięci do
niewoli i zamordowani 20 kilometrów dalej w kierunku Ciechanowa.W bitwie pod Sarnową Górą 16 sierpnia
1920 r. zginęli Władysław Chodalski, Stanisław Leśniewski i Mieczysław Wilkowski. W pobliżu Gostomina
pod Ciechanowem poległ 20 sierpnia Artur Gierzyński. W walkach pościgowych 12 kompania przebyła dalej
szlak bojowy przez Mławę po Chorzele. Ranni w bojach zostali m.in. Wacław Brudnicki, Stanisław Jurkowski,
151
Wincenty Łącki, Zdzisław Mączewski .
W tym czasie, 18 sierpnia 1920 r. na Płock spadło uderzenie III Korpusu Kawalerii Gai D. Gaja, próbującego
opanować miasto, zniszczyć przeprawę mostowa i następnie uderzać na Płońsk. Działania te miały zapewnić
bezpieczny odwrót 4 Armii w sytuacji, gdy na głębokie tyły lewego skrzydła i centrum Frontu Zachodniego
wychodziła zwycięsko znad Wieprza Grupa Operacyjna gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, a 5. Armia gen. Władysława Sikorskiego utrzmywała inicjatywę, odzyskując m.in. Pułtusk i odblokowując linię kolejową do Ciechanowa. Ostatecznie, po licznych próbach wydobycia się z okrążenia, korpus konny Gaja i 4 armia bolsze152
wicka pobita pod Mławę przeszły granicę Prus Wschodnich.
Broniony skromnymi siłami Płock w ramach Grupy Operacyjnej Dolna Wisła gen. Mikołaja Osikowskiego, z
walną pomocą ludności cywilnej, odegrał rolę więcej niż taktyczną i peryferyjną. Był to „przykład działań
taktycznych o niewątpliwym znaczeniu operacyjnym, a być może także - strategicznym". Gaja D. Gaj nie tylko
nie zniszczył mostu w wyniku bohaterskiej obrony płocczan. Kilkadziesiąt godzin, jakie grzęznąc w Płocku

146 T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze plockie..., s. 330, 338; „Kurier Płocki”, 1920 nr 160.
147„Kurier Płocki”, 1920 nr 163.
148 Ibidem, nr 173.
149 Z. Kozanecki, Wiek walki..., s. 132, 147.
150 Ibidem, s. 134-136; wg A. Macieszy wymarsz nastąpił 8 sierpnia, zob. A. Maciesza, Gimnazjum..., s. 171.
151 Z. Kozanecki, Wiek walki..., s. 140-159; Tablice pamiątkowe w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława
Jagiełły w Płocku; Tablica pamiątkowa w kościele parafialnym w Drobinie.
152 A. Albert [W. Roszkowski], Najnowsza historia Polskil9I8-!980, Londyn 1989, s. 70; zob.: W. Sikorski, Nad Wista
i Wkrą..., s. 206.
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stracił III Korpus Kawalerii, mogło wystarczyć Sowietom „a dotarcie do ugrupowania polskiej 5 A (Armii - M.
153
M.) i zorganizowanie operacji zaczepnej bez obawy o swoje tyły .
Bohaterskie miasto i jego dzielni obrońcy umożliwili gen. Władysławowi Sikorskiemu rozbicie 4. Armii i
prawego skrzydła Frontu Zachodniego, za ciężkie walki, które miały miejsce 18 sierpnia na ulicach Płocka,
154
zapłacił później Gaj-chan pod Kolnem .
Mimo silnych w Płocku wpływów komunistów społeczeństwo broniło miasta solidarnie, a wraz z nim niezmobilizowani obrońcy - najmłodsi uczniowie Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława. Na gloriecie dachu gimnazjalnego znajdowało się stanowisko obserwacyjne plutonu dowodzenia 3 baterii 4 Dywizjonu Artylerii Konnej por. Konstantego Hurtingha, ryglującej drogi z Trzepowa, Rogozina i Cekanowa. Niestety, na godzinę przed wkroczeniem wojsk (sowieckich - M. M.) tuż obok gmachu gimnazjalnego przerwano drut telefoniczny do baterii i okopów. Haniebna ta zdrada szpiegowska dopomogła do rychlejszego wkroczenia band bol155
szewickich .
Ważną funkcję łącznikową w tej sytuacji pełnił m.in. piętnastoletni harcerz Edward Wojtkowski. Dwaj jego
młodsi o rok koledzy z I Drużyny im. Sz. Mohorta polegli na polu chwały. Jak pisał Władysław Nekrasz: harcerstwo płockie nie rzuciło w tych dniach cienia na swój sztandar młodzieńczy, niewielu ich w mieście zostało
po zapisach do armii ochotniczej, a ci, co zostali, to dzieci. Ale te właśnie dzieci zapłonęły ambicją dorównania dzieciom Lwowa. Wyrywają się, czym prędzej z domu i pędzą tam, gdzie właśnie największe niebezpie·.
czeństwo
Stefan Zawidzki poległ z bronią w ręce na barykadzie u zbiegu ulicy Kościuszkii Placu Floriańskiego. Antoni
Gradowski roznosił żołnierzom amunicję i środki opatrunkowe, a w południe z mieszkania przy ul. Kościuszki
9 wziął jeszcze dla obrońców chleb oraz kawę i herbatę w butelkach. Wraz z kolegami powrócił na linię frontu
i zginął z karabinem w ręce w okopach w pobliżu cmentarza żydowskiego, zarąbany kozackimi szablami tuż
156
obok swojej szkoły.
Dwa tygodnie później Adam Grzymała - Siedlecki w reportażu z Płocka pod tytułem Drugi Lwów pisał: Są już
dzieci płockie, o których trzeba będzie mówić z tym samym brzmieniem wzruszenia, z jakim wymawia się
uświęcone dziś w Ojczyźnie naszej słowa: dzieci lwowskie. Nad niejednym z nich żółta mazowiecka glina
157
wzbiera się cichą mogiłą" .
W maju następnego roku napisano w Dzienniku Płockim w X-lecie harcerstwa płockiego: Daliśmy zastęp
uświadomionych i obywatelskim duchem ożywionych, pracowników, którzy w życia boje weszli z wyższą idea
158
służby Bogu i Ojczyźnie .
Tuż po zakończeniu działań wojennych rok szkolny 1920/1921 wypełniony był wydarzeniami upamiętniającymi wkład uczniów i nauczycieli, gimnazjum w dzieło obrony ojczyzny przed agresją komunistycznej Rosji.
24 listopada w bazylice katedralnej Płockiej biskup Antoni Julian Nowowiejski odprawił uroczyste nabożeństwo ku czci uczniów - ochotników powracających do szkół. Uformowany potem pochód przeszedł ulicą Tumską, Kolegialną i Dominikańską pod kościół garnizonowy, gdzie Klemens Jędrzejewski odczytał odezwę Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Macieja Rataja. Po odśpiewaniu „Roty" uczniowie Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły udali się do szkoły. Dyrektor Konstanty L. Dąbrowski oddał cześć bohaterom, wzywając wszystkich do pracy szkolnej i wypełniania obowiązków, nałożonych przez
społeczeństwo i Ojczyznę. Po przemówieniach posła do Sejmu Ustawodawczego Karola Mierzejewskiego i historyka Józefa Kasprzaka odśpiewano pieśń Jeszcze Polska nie zginęła. 6 stycznia 1921 r. w sali Towarzystwa
Przyjaciół Młodzieży odbył się Wieczór powitalny, podczas którego obecni byli niemal wszyscy uczniowie,
153 M. Trubas, Ziemia placka w wojnach XIX i XX wieku, Warszawa 2006, s. 119-120.
154 W. Sikorski, Nad Wiśle i Wkrą..., s. 186-187, 193; zob.: Z. Bohusz-Szyszko, Dzialania wojenne nad dolną Wisłą,
Warszawa 1931, s. 126-127.
155 A. Maciesza, Gimnazjum..., s. 171-172.
156 T. Chrostowski, Obrona Płocka, Płock 1990, s. 20; Relacja siostry Stanisłay
Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej w Płot
Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku.
157 A. Grzymała-Siedlecki, Drugi Lwów, „Kurier Płocki", 1920 nr 201.
158 „Kurier Płocki", 1921 nr 109, z dedykacją redakcyjną: „W X-tą rocznicę z
Cześć!".
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nauczyciele wraz z zaproszonymi gośćmi i rodzicami. Po przemówieniu ks. kan. Stanisława Figielskiego od159
była się zabawa taneczna .
Według oficjalnych danych ze sprawozdania złożonego w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego w Armii Ochotniczej udział wzięło 199 uczniów. Życie w ofierze złożyło 7, zaginęło bez wieści
6, w niewoli znajdowało się 9, rany odniosło 27, jeden pozostał inwalidą. Czterech uczniów odznaczono Krzyżem Walecznych oraz jednego nauczyciela z sześciu ochotników. Za obronę Płocka Krzyż Walecznych otrzymał
nauczyciel i komendant Okręgu Płockiego Związku Harcerstwa Polskiego Klemens Jędrzejewski i członek
Komendy, absolwent Gimnazjum Stefan Łoś. Pośmiertnie przyznano odznaczenia harcerzom Stefanowi Za160
widzkiemu i Antoniemu Gradowskiemu .
Zwieńczeniem uroczystości był przyjazd do Płocka 10 kwietnia 1921 r. Naczelnika Państwa Polskiego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Towarzyszyli mu m.in. gen. Tadeusz Rozwadowski, gen. Władysław Sikorski, gen.
Mikołaj Osikowski, płk Bolesław Wieniawa Długoszowski. Przed bramą triumfalną wzniesioną u wylotu ulicy
Mostowej przybywającego samochodem od stacji kolejowej w Kutnie dostojnego gościa witał starosta Pod161
wiński i prezydent Płocka Antoni Michalski . Prócz kompanii honorowej wartę pełnił pluton harcerzy, którego dowódca Stefan Łoś złożył raport Naczelnikowi Państwa. W poczcie sztandarowym obecny był Lech
162
Grabowski .
1. Drużyna im. Sz. Mohorta wzięła udział w defiladzie wraz z 6 Pułkiem Piechoty Legionów, w którym maszerowała czwórka harcerzy-ochotników z 1920 r. i 3 Pułkiem Szwoleżerów. Tego dnia aż do północy harcerze
pełnili w mieście straż honorową, za co otrzymali specjalne podziękowanie. Pozostali uczniowie Gimnazjum
163
Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły, tworzyli szpaler powitalny wzdłuż ulicy Kościuszki .
W katedrze biskup Antoni Julian Nowowiejski, zwracając się do Marszałka, powiedział: Starożytna stolica
Mazowsza wita Cię radośnie, Panie Naczelniku, w Twojej Osobie widząc ziszczenie się narodowych marzeń i
164
uosobienie chwaty naszej wielkiej Ojczyzny. Marzenia się spelnily; Ojczyzna zmartwychwstała.
Po mszy polowej na placu Floriańskim Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski udekorował obrońców
165
Płocka odznaczeniami wojennymi, a miasto Krzyżem Walecznych . Tak oto Płock znalazł się w elitarnym
gronie trzech miast Europy, obok Lwowa i Yerdun udekorowanych Virtuti Militari, wyróżnionych przez Marszałka Polski za męstwo wojenne na frontach I wojny światowej i wojny polsko-sowieckiej.
W imieniu Rady Miejskiej jej wiceprzewodniczący Roman Lutyński prosił Naczelnika Państwa o przyjęcie
honorowego obywatelstwa Płocka, następnie odbyła się uroczystość złożenia wieńca na cmentarzu garnizonowym. Na zakończenie obiadu galowego w Hotelu Warszawskim Józef Piłsudski podkreślił udział cywilnych
obrońców miasta mówiąc: Żołnierz polski poznał, że ma brata w społeczeństwie! Dziś, kiedy mianowałem miasto Płock żołnierzem, kiedy pasowałem Płock na rycerza - dziękuję wam i za obronę i za spełnienie mych usilnych dążeń! Wierzę, że już tak będzie zawsze i wznoszę toast na cześć miasta Płocka, nowego kawalera Krzyża
166
Walecznych! .
Po obiedzie i rewizycie u księdza biskupa Naczelnik Państwa udał się na przechadzkę po Wzgórzu Tumskim,
podczas której przewodnikiem był prefekt Gimnazjum Państwowego im. Władysława Jagiełły ks. Stanisław
Figielski. O godzinie 19 Naczelnik Państwa Polskiego spotkał się z reprezentantami różnych instytucji w sie159 A. Maciesza, Gimnazjum..., s. 174-175.
160 „Kurier Płocki", 1921 nr 134; B. Ostrowska, Harcerska służba podczas obrony Płocka przed najazdem bolszewików
w 1920 r., „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny", red. A. M. Stogowska,, 1995 1.1, s. 55-63.
161 A. Stogowska, Pobyt Naczelnika Państwa Marszalka Józefa Pitsudskiego w Placku- 10 kwietnia 1921 r., „Notatki
Płockie", 1994 nr 1.
162 Ks. B. Gwiazda, Ksiądz profesor..., s.183.
163 A. Maciesza, Gimnazjum..., s. 176.
164T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze plockie..., s. 376.
165 „Kurier Płocki”, 1921 nr 82; A. M. Stogowska, Odznaczenie miasta Płocka Krzyżem Walecznych przez Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego za wojnę obronna w 1920 r., „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”, red. A. M. Stogowska, 1995 nr I, s. 97108.
166 T. Świecki, F. Wybult, Mazowszeplockie..., s. 382-383.
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dzibie starostwa, gdzie dłuższy czas poświęcił na rozmowę m.in. z dyrektorem Gimnazjum Państwowego im.
Króla Władysława Jagiełły Konstantym Dąbrowskim. Niemal do północy Marszałek Józef Piłsudski przebywał na raucie oficerów garnizonu płockiego. Wśród zaproszonych gości był m.in. komendant Okręgu Płockiego Związku Harcerstwa Polskiego Klemens Jędrzejewski, który wygłosił przemówienie do Naczelnika Pań167
stwa w imieniu harcerzy płockich .
1921–1923 - 3 maja 1921 r. młodzież tradycyjnie wzięła udział w obchodach święta narodowego, które miały
w tym roku szczególny charakter z uwagi na uroczyste odsłonięcie na ratuszu tablicy upamiętniającej ostatnią
sesję Sejmu Królestwa Polskiego w 1831 r., mężne odparcie 18-19 VIII 1920 r. przez wojska Rzplitej i ludność
168
płocką dzikiego najazdu bolszewików rosyjskich i uchwalenie Konstytucji 17 III 1921 r. .
We wrześniu 1921r. na wniosek uczniów, zachęconych tym sposobem oddania hołdu bohaterom, rozpoczęło
się zbieranie składek na tablice pamiątkowe w szkole ku czci poległych w obronie Ojczyzn Szły na to składki
uczniowskie, dochód całkowity ze styczniowej zabawy i tomboli.
W 1922 za pośrednictwem prasy zwrócono się do rodzin poległych o zgłoszenie danych, by ustalić listę bohaterów. Kilkudniowy kiermasz w styczniu 1923 r. przyniósł kolejne wpływy, jednak mimo ofiarności uczniów i
wyższych kosztów, niż pierwotnie zakładano, utrzymywał się deficyt w wysokości 900 000 mk. We wrześniu
1923 r. Rada Pedagogiczna postanowiła uzupełnić brakująca kwotę z własnych funduszy i wyznaczyć uroczy169
stość poświecenia tablic na niedzielę 30 września .
Szkoła, ołtarz i tablice ozdobione zostały zielenią ofiarowaną przez Radę Miejską i Leśnictwo Łąck, kwiaty
podarowało Towarzystwo Ogrodniczo-Pszczelarskie Hermana Lilienthala. Mszę Św. odprawił biskup Antoni
Julian Nowowiejski w obecności rodzin poległych, bohaterów, a także kierowników i przedstawicieli władz
samorządowych, sądowych, wojskowych i szkolnych, delegacji młodzieży i nauczycieli szkół. W homilii podkreślił zasługi młodzieży, która najcenniejszy skarb - życie złożyła w ofierze oraz rolę rodziców i szkoły, którzy taką młodzież wychowali. Po poświęceniu i odsłonięciu tablic dyrektor Konstanty L. Dąbrowski powiedział m.in.: Dalekie pokolenia, widząc wyryte w tym marmurze, pamięcią i czcią otoczone imiona uczniów bohaterów, czerpać stąd będę otuchę i wytrwałość w pracy, brać będą przykłady i naukę, jak kochać trzeba Ojczyznę, jak pojmować obowiązki dobrego jej syna, jak oddawać jej wszystko aż do krwi i życia, gdy tego zażąda. A dopóki takich synów mieć będzie, nie zginie Polska, ale żyć będzie, rosnąć w potęgę i chwałę!
W imieniu rodziców poległych uczniów głos zabrał Stanisław Betley, który cytując ks. Stanisława Konarskiego: Nie masz zasług, to, co my zowiem zasługi, Są tylko ku Ojczyźnie wypłacone długi mówił: Dziś, gdy byt Ojczyzny naszej uratowany powinniśmy stwierdzić, że trzeba było wpływu i oddziaływań wychowawczych Szkoły
Polskiej, aby podobne piękne charaktery urobić, w młodych sercach ogień miłości rozniecić i do oczekujących
dobrego Polaka zadań przysposobić. Dlatego też uważam za pierwszy obowiązek złożyć w imieniu Rodziców,
zgłębi zbolałych serc, najwyższy hołd wszystkim Opiekunom, Zwierzchnikom, Kierownikom, Nauczycielstwu
Szkoły Polskiej za ich trudy i pracę nad moralną stroną wychowania naszych ukochanych synów. Zwracając
się do młodzieży powiedział: Z posiewu tych ofiar, z posiewu tej krwi serdecznej przelanej na polach walki
przez waszych kolegów poprzedników, którzy byli chlubą i osłodą naszego życia, niech rośnie plon! Niech rośnie plon przykładu w duszach Waszych i świadczy, że nie dość jest umieć żyć, lecz trzeba umieć umierać za
170
Ojczyznę .
Patriotyczne wychowanie zachęcało do uczestnictwa w uroczystościach ku czci wybitnych Polaków walczących w odleglejszych czasach o niepodległość. W pierwszy dzień Zielonych Świątek 1923 r. Gimnazjum
uczestniczyło w uroczystości wzniesienia krzyża w miejscu stracenia gen. Zygmunta Padlewskiego. Szczególną zasługę miał Klemens Jędrzejewski jako komendant Hufca Płockiego im. Zygmunta Padlewskiego, któ171
ry przy pomocy harcerzy zebrał stosowną kwotę na wykonanie pomnika...
Skautami Okręgu Płockiego Związku Harcerstwa Polskiego opiekował się w latach dwudziestych Aleksander
Maciesza jako prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa oraz komendant Klemens Jędrzejewski, któremu w 1921 r.
podlega 7 drużyn w Płocku, po 2 w Sierpcu i Gostyninie i po l w Rypinie i Płońsku. Pisano w Dziennku Płoc167 Ibidem, s. 383,385. Członkami Komendy Okręgu Płockiego Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej byli: Stefan Łoś, Bohdan Maciejowski i Jerzy Zapaśnik - wszyscy z „Jagiellonki”, relacja J. Wernika, MMP, sygn. MMP/H/7.
168 A. Maciesza, Gimnazjum..., s. 177-178
169 Ibidem, s. 181,186, 193
170 „Dziennik Płocki”,1923 nr 223.
171 A. Maciesza, Gimnazjum...,s.188,224,236.
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kim: Daliśmy zastęp uświadomiony i obywatelskim duchem ożywionych pracowników, którzy w życia boje we172
szli z wyższą ideą służby Bogu i Ojczyźnie
. W Gimnazjum Państwowym im. Króla Władysława Jagiełły
nadal funkcjonowała I Drużyna im. Szymona Mohorta.
Od 1922 r. zaczęto organizować obóz harcerski Osiedle Mohortowskie w Lelicach, w którym brali udział również harcerze z Sierpca , w dwóch następnych latach obozy letnie funkcjonowały też w Kostrogaju.
Duże zasługi w działalności i organizacji ruchu harcerskiego w latach 1923-1925 położył drużynowy Stefan
Łoś. Na bazie prawa harcerskiego stworzył podstawy działalności i zasad szkolenia prowadzonego w zastępach
i w drużynie. Był autorem niezwykle popularnej pieśni harcerskiej Przy ognisku gwarzy drużyna wesoła...
173
śpiewane na melodię pieśni Stanisława Moniuszki U prząśniczki siedzą... .
Stefan Łoś własnoręcznie namalował farbą olejną na płótnie sztandar harcerski, który ze względu na ładnie dobrane kolory i desenie sprawiał wrażenie, jakby był haftowany ręcznie. Sztandar ten przetrwał aż do wybuchu
174
2-ej wojny i odgrywał rolę szczególną w Płocku .
1926 - W maju 1926 r. Komenda III Drużyny im. Jana Kilińskiego prosiła o łaskawe wypożyczenie sztandaru
drużyny na nabożeństwo żałobne za ś. p. druha Mieczysława Bema w bazylice katedralnej w Płocku - Jagiellończyka, a zarazem byłego drużynowego, członka honorowego i opiekuna, który zginął śmiercią bohaterską,
175
niosąc pomoc rannym pod gradem kul w wypadkach majowych w Warszawie
. Również Komenda Chorągwi Płockiej i Włocławskiej wystawiała ten sztandar podczas ważnych wydarzeń. Tak było w marcu 1930 r.,
gdy poleciła sformować Drużynę Reprezentacyjną ze sztandarem I - ej Drużyny im. Szymona Mohorta na uro176
czystość ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Protektora ZHP", w dniu jego imienin .
Duże wysiłki od roku szkolnego 1926/1927 czynił Józef Kaliciński jako opiekun liczącej 45 harcerzy I Drużyny im. Sz. Mohorta, której kapelanem został w październiku 1927 r. równie wybitny organizator ks. dr Broni177
sław Lutyński
. Wielu uczniów wciągnęło się do pracy i szkoleń w harcerstwie. W maju 1926 r. ćwik Lech
Grabowski uzyskał sprawności zegarmistrza, wskazidrogi, sygnalisty, służby ambulatoryjnej, samarytanina i
higienisty. We wrześniu 1926 r. stopnie wywiadowcy zdobyli Janusz Zawidzki, Stanisław Krysicki i Witold
Kaczyński, a sprawności introligatora, rolnika i pracza - Franciszek Wojnarowicz, służby ambulansowej i samarytanina - Janusz Zawidzki, służby ambulansowej i samarytanina, higienisty i strzelca - Stanisław Krysicki,
fotografa, mechanika, kolarza, telegrafisty i radiotelegrafisty - Aleksander Majdecki, biuralisty - Stanisław
178
Zawidzki, pływaka - Józef Klejn i Zygmunt Witkowski .
W drugiej połowie lat dwudziestych drużynę sprawnie prowadzili Stanisław Zawidzki, Józef Korabiński i Stanisław Krysicki, zaś Jan Strzelecki w czerwcu 1927r. został kierownikiem Harcerskiego Klubu Sportowego
179
Chorągwi Płockiej, kierując sekcjami: lekkoatletyczną, kolarską, piłki nożnej, piłki koszykowej i wodną .
Drużyna wynajmowała zimą od właściciela ogrodu przy ulicy Misjonarskiej staw, na którym urządzano ślizgawkę dla młodzieży, wraz z muzyką nadawaną z płyt przez miejscowe radio, prowadziła sklepik z materia180
łami piśmiennymi, ciastkami i cukierkami, bibliotekę, introligatornię, a nawet wyrabiała pastę do butów.
Dochody szły na przygotowywanie kolejnych obozów letnich. Cieszący się znakomitą opinią harcerze Jagiellonki otrzymywali duże wsparcie lokalnej społeczności. Prowiant zazwyczaj fundowali właściciele sklepów i
młynów płockich, namioty wypożyczano od 4 Pułku Strzelców Konnych, deski przekazywał bezpłatnie tartak
Kamińskiego, transport zapewniał Magistrat. Nie żądając zapłaty miejscowi ziemianie zaopatrywali obozy
181
harcerskiej w mleko, ziemniaki i warzywa

172 „Kurier Płocki", 1921 nr 109.
173 Relacja S. Krysickicgo, MMP, sygn. MMP/H/1.
174 Ibidem.
175 Związek Harcerstwa Polskiego..., APP,sygn. 2,k. 190, 194, 198.
176 Ibidem, sygn.11, k. 52.
177 Ibidem, sygn.3, k.23.
178 Ibidem, sygn.2, k.203,211.
179 Ibidem, sygn.3, k.74.
180 „Echo Szkolne", 1927 nr5;A.Maciesza, Gimnazjum...,s. 218.
181 S. Krysicki,po. cit.
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Józef Korabiński, który uczestniczył w 1926 r. w Centralnej Grupie Obozów Przysposobienia Wojskowego w
Terle pod Przemyślem, zorganizowanym dla Chorągwi Warszawskiej, Poznańskiej i Lwowskiej, przewodził
drużynie liczącej około 100 chłopców, w tym dużą grupą zuchów. Wiele było zapału, nawet entuzjazmu w
pracy. Pomagała w działalności życzliwa opieka [...] Dyrektora gimnazjum Konstantego Dąbrowskiego, jak
również prof. Klemensa ]ędrzejewskiego [...] Drużyna posiadała własną izbę w budynku gimnazjalnym, bo182
gaty sprzęt, a nawet dwa sztucery (flowery) .
W dniach od 27 czerwca do 18 lipca 1927 r. odbył się pod kierunkiem Józefa Kalicińskiego obóz w Srebrnej,
zorganizowany własnym kosztem przez 22 harcerzy, wizytowany przez dyrektora Gimnazjum Państwowego
183
im. Króla Władysława Jagiełły Konstantego Dąbrowskiego i Aleksandra Macieszę
. W lutym 1928 r. wystawiono w Teatrze Miejskim cieszącą się powodzeniem Szopkę harcerską. Obejrzało ją około 100 osób, a do184
chód poszedł na przygotowanie obozu w Lelicach. W 1929 r. zorganizowany został obóz w Borowicach.
W ostatnich trzech latach nauki wielką aktywność wykazywał Lech Grabowski, również jako drużynowy w 6
Płockiej Drużynie Przygotowawczej im. Zawiszy Czarnego dla uczniów szkół powszechnych. Od czerwca
1926 r. był na stanowisku kierownika Wydziału Opłat Stałych Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego.
Na mocy decyzji komendanta Chorągwi Płockiej Klemensa Jędrzejewskiego w lutym 1927 r. jako przodownik
Związku Harcerstwa Polskiego stanął na czele komisji rustyfikacyjnej na stopień wywiadowcy przy I Drużynie
im. Sz. Mohorta,której członkami zostali: Józef Kaliciński (opiekun z ramienia Rady Pedagogicznej), ćwik Jó185
zef Klejn, ćwik Franciszek Wojnarowicz i wywiadowca Stanisław Domagalski .
W 1927 r. był komendantem obozu w Srebrnej w stopniu podharcmistrza oraz instruktorem obozu szkoleniowego Chorągwi Płockiej, ulokowanego w posiadłościach barona Karola Ike-Duninowskiego, zwanego oficjal186
nie „opiekunem Chorągwi .
W roku następnym był instruktorem kursu Idź naprzód dla drużynowych w Duninowie. W prowadzonej przez
siebie kronice charakteryzował młodszych kolegów z „Jagiellonki": Oto dwaj przedstawiciele Jedynki Płockiej
[I Drużyny im. Mohorta - M. M.]: Edek Szaniawski - lekkoatleta pierwszej wody (tj., że kąpie się we własnej
wodzie, w pocie, jaki się wytwarza podczas wielkich lekkoatletycznych wyczynów) i Janek Chmieliński, wysoki harcerz, podobno świetny kornecista. Wizytujący w sierpniu obóz druhowie Klemens Jędrzejewski i wicekanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Wacław Jezusek pozostawili w kronice wpis: Oby tak jak w obozie lotny
187
piasek nie zasypy wał górnych harcerskich ideałów" .
Lech Grabowski wraz z reprezentantami I Drużyny im. Sz. Mohorta uczestniczył w II Narodowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Poznaniu, towarzyszącym Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r. Wybrany został do
zespołu redakcyjnego Harców Zlotowych, odpowiadał też za kontakty z oficjalnymi delegacjami skautingu za188
granicznego.
1936 - W 1936 r. przeszedł z Gimnazjum Państwowego im. Stanisława Małachowskiego na własne prośbę na
stanowisko nauczyciela do gimnazjum państw, im. Władysława Jagiełły " Ładysław Żelazowski, nauczyciel
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Harcmistrz Rzeczpospolitej Polskiej, był w latach
1932-1939 komendantem Hufca Płockiego, który przekształcił w Żeglarski Hufiec Płocki. W 1934 r. założył
Harcerski Ośrodek Przysposobienia Wojskowego Radio-Telegraficznego, który obsługiwał rok później Zlot
Harcerski w Spale. Od 1936 r. organizował kursy spadochronowe i szybowcowe w porozumieniu z Referatem
189
Lotniczym Głównej Komendy Związku Harcerstwa Polskiego .
1939 - Ładysław Żelazowski stanął 16 października 1939 r. na czele Tajnego Hufca Harcerskiego w Płocku.
Trzy drużyny liczące niemal 100 harcerzy prowadziły działalność wychowawczą, zbierały i konserwowały porzuconą w kampanii wrześniowej broń, prowadziły wywiad wojskowy, tropiły konfidentów. W domu Łady-

182 Relacja J. Korabińskiego, MMP,syg.MMP/H/Rel.2.
183 „Do Czynu",1927 nr świąteczny.
184 „Głos Płockiej Młodzieży", 1928 nr 1; S. Krysicki, op.cit.
185 Związek Harcerstwa Polskiego..., APP, sygn. 2, k. 189, 206, sygn. 3, k. 13.
186 Z. Słoniewicz, Kronika życia, MMP, sygn. MMP/H/Rel.61; Związek Harcerstwa Polskiego..., APP, sygn. 6, k..324.
187 Kronika obozów w Duninowie, MMP, sygn. MMP/S/9216.
188 Ks. B. Gwiazda, Ksiądz profesor...,s.183.
189 MMP, sygn. MMP/S/7501; R. Ołdakowski, nauczyciele...,s. 35-36.
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sława i Jadwigi Żelazowskich przy ulicy Kwiatowej pisane były biuletyny radiowe z nasłuchu BBC, dokonywanego przy pomocy montowanych na miejscu odbiorników.
Działalność tę również prowadził w tartaku swego ojca przy ulicy Dobrzyńskiej harcerz Ludwik Kamiński,
zamordowany w Auschwitz w 1942 r.
Kolportażem zajmowali się harcerze - uczestnicy szkoleń radiowych.
W grudniu 1941 r. cały Tajny Hufiec Harcerski wszedł w skład Komendy Okręgu POZ [Polskiej Organizacji
Zbrojnej - M. M.] jako oddział wywiadu z Ładysławem Żelazowskim ps. „Zygfryd" jako szefem II Oddziału, a
w 1942 r. w ramach akcji scaleniowej wraz z Polską Organizacją Zbrojną wszedł w strukturę Inspektoratu
Płocko-Sierpeckiego Armii Krajowej. W łatach 1941-1943 harcerze wykonali szereg akcji o charakterze małej
dywersji (akcja N, fotografowanie zbrodni hitlerowskich i agentów niemieckich). Na szczególne wyróżnienie
190
zasłużył m.in. drużynowy 86 Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej im. Sz. Mohorta Jan Lipiński.
Po wybuchu powstania warszawskiego Ładysław Żelazowski walczył w Zgrupowaniu „Chrobry", a następnie
działał w Kwatermistrzostwie Komendy Powstania. Wyzwolenie z obozu w Lubece przynieśli mu Brytyjczycy, w ich strefie okupacyjnej został komendantem Chorągwi Harcerskiej dla młodzieży polskiej w Niem191
czech.
1945-1948 Wzorem lat przedwojennych również latach 1945-1948 istniały w szkole organizacje młodzieżowe.
Jedną z najważniejszych reaktywowany Związek Harcerstwa Polski Jego opiekunem na terenie szkoły był dyrektor Adamski. Harcerstwo tworzyły drużyny chłopców młodszych, starszych (żeglarzy) i drużyna żeńska. Jej
opiekunką była nauczycielka języka polskiego Janina Kordulasińska Oprócz działalności wychowawczych
głównym zadaniem obu drużyn było przygotowanie się do jubileuszowych obchodów 35 - lecia Hufca na terenie Płocka. Drużyna żeńska opracowała program pracy zgodnie z hasłem -„Pomoc dziecku". Harcerski rok
szkolny w Gimnazjum zainaugurowano 12.10.1947 r. Zbiórki młodzieży odbywały się w niedzielę. W ten sposób chciano zgodnie z nową ideologią, podporządkować młodzież świeckiemu wychowaniu.
1956 - Łódzki Zjazd ZHP (10.12.1956 r.) w po, rozumieniu z ministrem oświaty i przedstawicielami PZPR reaktywował działalność organizacji. W „Jagiellonce" z inicjatywą odtworzenia harcerstwa wyszedł profesor Ry192
szard Ołdakowski,
który już wcześniej wykazywał dużą aktywność w pracy z młodzieżą. Dzięki niemu
uczniowie szkoły (7.05.1956 r.) uczestniczyli w sztafecie upamiętniającej budowę pomnika Bolesława Krzywoustego koło Wrocławia.
Wiosną przystąpiono do odbudowy dawnych struktur organizacyjnych - chorągwi, hufców, drużyn starszoharcerskich. Pierwsza drużyna nosiła imię Szymona Mohorta. Do organizacji przyjmowano uczniów od 11 - 18
lat. Okazało się, że tradycja harcerska w szkole była silna i sprawnie przystąpiono do działania. Już wkrótce
organizacja mogła rywalizować z Hufcem - organizowano własne, niezależne obozy letnie. Pierwszy zorganizowano w 1958 r. w Muszynie, a w następnym roku w Szczutowie. „Jagiellonka" miała dwa własne podobozy,
w których udział wzięło 100 harcerzy. Istotnym problemem było umundurowanie członków organizacji. Młodzież sama starała się o strój, szczególnie w pierwszym roku działalności. Chusta harcerzy została uszyta według projektu prof. Ołdakowskiego - była czarna, ozdobiona dwiema białymi lamówkami, a po środku wyhaftowano lilijkę. Wracano, więc do przedwojennej tradycji. ZHP miał spełniać rolę przewodnika młodzieży w
193
szkole
, być „kuźnią charakterów", dlatego istniała duża selekcja przy przyjmowaniu nowych członków.
Wpłynęło to na jakość pracy harcerzy, którzy systematycznie opiekowali się zbiorowym grobem żołnierzy z I
wojny światowej i cmentarzem żołnierskim. W 1960 r. opiekunem wszystkich hufców był Ryszard Ołdakowski, a opiekunami drużyny żeńskiej były Alicja Wandke i Laura Beździek.
1961-1969 Na Radzie Pedagogicznej 11.10.1961 r. prof. Ołdakowski stwierdził, że cele światopoglądowe harcerstwa są takie jak organizacji ZMS, ale trzeba stworzyć młodzieży możliwość aktywnego działania, „przedłużenia jej młodości". Dlatego praktycznym celem było wykształcenie samodzielności i umiejętności radzenia
sobie w każdej sytuacji. Zbiórki harcerskie młodzież prowadziła sama. W szkole podstawowej opiekę nad har190 Ł. Zelazowski, Krótki zarys historyczny rozwoju Harcerstwa Płockiego w tatach 1912-1945, MMP, sygn. MM H/4; idem, Działalność
płockich harcerzy krótkofalowców w okresie okupacji, sygn. MMP/H/14; T. Boetzel, ć lat Harcerskiej Służby, sygn. MMP/H/Rel. 214; I
Nowak, J. Nowak, Z dziejów Armii Krajowej w Inspektorac Plocko-Sierpeckim, Płock 1994
191 A. J. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie..., s. 355, 679-680.
192 Relacja nauczyciela Jagiellonki, wówczas ucznia Szkoły, Tomasza Klickiego.
193 Protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.1957.
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cerzami sprawowali harcerze z liceum, a ich zbiórki prowadzili młodzi instruktorzy. Realizowano w ten sposób cel, którym było samowychowanie, a więc uczenie samodzielności i odpowiedzialności. W tym czasie istniało pięć drużyn harcerskich: trzy żeńskie i dwie męskie. Młodzież zdobywała różnorodne umiejętności, np.
przeprowadzano ćwiczenia w zakresie łączności z użyciem sprzętu radiowego, na obozie w Skępem w 1960 r.
przygotowywano się do Zlotu na Polach Grunwaldu, który zakończył się sukcesem - drużyna zdobyła sztandar
(„Grunwaldzki”).
Mimo tych sukcesów praca organizacji harcerskiej została we wrześniu 1962 r. skrytykowana przez nauczycieli, członków partii. Uznano, że aktywność młodzieży w ciągu roku szkolnego jest bardzo słaba, jedynie dobrze pracuje latem, angażując się w organizację obozów letnich. Widzimy, więc, że pod opieką prof. Ołdakowskiego kładziono nacisk na skautingowy sposób działania harcerzy, co było istotą przedwojennego harcerstwa.
Organizowano, więc biwaki, wycieczki, wieczory piosenki harcerskiej. W latach sześćdziesiątych harcerstwo
w szkole nie było organizacją masową. W 1967 r. liczyło 120 członków i zrzeszało głównie ochotników. Drużyny pracowały nad zdobyciem „Znaku wiedzy", „Młodzieżowej Odznaki Sprawności Obronnej (MOSO),
przygotowywały się do udziału we wiosennym Alercie, organizowały wycieczki i sprawowały opiekę nad
miejscami pamięci walki i męczeństwa narodu polskiego. Opiekę nad harcerstwem sprawowali - L. Beździek,
W. Gałkowski, a od 1969 r. także T. Klicki.
1970 - W latach siedemdziesiątych wszystkie organizacje miały w nazwie przymiotnik - socjalistyczny, było to
zgodne z polityką nowego Sekretarza KCPZPR - Edwarda Gierka. Dlatego też drużyny starszoharcerskie nazwano Harcerską Służbą Polsce Socjalistycznej (HSPS), a więc harcerstwo znowu miało się stać organizacją
ideowo - polityczną, tak jak ZMS. HSPS skupiała młodzież klas pierwszych i drugich, a ZMS trzecio i czwartoklasistów. W ten sposób harcerstwo było organizacją przygotowującą członków do ZMS. Oprócz zmiany
kształtu ideowego wprowadzono zmiany organizacyjne. Zostały zlikwidowane zastępy, a w ich miejsce utworzono koedukacyjne drużyny, które tworzyły Szczep HSPS. Tradycyjnie też zmieniono strój harcerzy. Według
regulaminu, umundurowanie członków drużyn HSPS składało się z koszuli w kolorze beżowym, spódnicy i
spodni w kolorze granatowym, a berety typu baskijskiego miały jednolity kolor dla całej drużyny lub szczepu
(bordo, niebieski, zielony, czarny, granatowy). Natomiast strój drużyn żeglarskich i wodnych był granatowy.
Uzupełnieniem munduru była czerwona krajka z trzema splotami białymi i pas z klamrą, na której znajdował
194
się napis „ZHP" i wieniec w połowie z liści dębu, a w połowie z liści lauru . Natomiast mundur instruktorów ZHP różnił się kolorem spódnic i spodni (khaki), beret - bordowy, ale dla instruktorów pracujących w
drużynach i szczepach w kolorze właściwym dla drużyny lub szczepu. W „Jagiellonce" działał krąg instruktorski.
W założeniu ZMS i ZHP organizacje miały być masowe, w których skład powinna należeć młodzież całej szkoły,
a w każdej klasie działać drużyna harcerska. W 1976 r. drużyny liczyły 14 osób, a w następnym roku do harcerstwa należało 500 uczniów szkoły skupionych w 28 drużynach. Jednym z głównych zadań w tym czasie
było urządzanie Izby Harcerskiej i wytypowanie delegatów na VI Zjazd ZHP. W 1979 r., według opiekuna Tadeusza Janiszewskiego, Szczep im. Mieczysława Bema liczył 598 uczniów podzielonych na 27 drużyn. Rada
Szczepu organizowała spotkania dwa razy w miesiącu, rocznicowe apele: 35 lat istnienia LWP, uroczystości
- Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet. Ważnym działaniem był udział w pracach społecznych, z których dochód
przeznaczono na szczytne cele, np.: zarobione pieniądze za odśnieżanie terenu (1440 zł) przeznaczono na budowę
Centrum Zdrowia Dziecka. Utrudnieniem w pracy szczepu był brak harcówki.
Do istotnych zadań harcerskich należało kształtowanie wśród młodzieży naukowego poglądu na świat i zachęcanie ich do aktywności społecznej. Dlatego przygotowywano uczniów do udziału w Olimpiadach Wiedzy o
Polsce i Świecie Współczesnym, Młodzieżowym Turnieju Wiedzy Filozoficznej, Turnieju Wiedzy Obywatelskiej. W ramach Klubu Wiedzy Politycznej organizowano spotkania z członkami partii na różne tematy np.
„Kierownicza rola PZPR w budowie socjalistycznej Polski" (w roku 1979), „Marksizm - leninizm a religia",
„Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie 1939-1945." Tradycyjnie też organizowano apele poświęcone obchodom rocznic, np. hitlerowskiej napaści na Polskę, wyzwolenia Płocka, rocznica powstania NRD, dzień
LWP, rocznicę tzw. Wielkie Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.
W tym czasie bardzo popularną działania były rajdy turystyczne, w których brało udział wielu harcerzy. Oprócz rajdów turystycznych organizowano też rajdy okoliczne np. topienie w Wiśle Marzanny, turnieje turystyczno - krajobrazowe, harcerskie chorągwiane zawody na orientację, przygotowywano wieczory andrzejkowe, wieczornice, np. kilka
poświęcono wychowankowi szkoły Wł. Broniewskiemu, obchodzono dzień harcerza (1.06).
Dużą popularnością wśród harcerzy cieszyły się wakacyjne obozy organizowane w Jazach i Łukęcinie koło Pobierowa. Pierwszy z nich był obozem samodzielnym „Jagiellonki", z czasem działał w ramach zgrupowania Hufca.
194 Regulamin mundurów i odznak harcerzy w szkołach ponadpodstawowych, Archiwum Szkoły.
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Młodzież oprócz własnych pomysłów realizowała zadania wytyczone przez władze naczelne ZHP, np.: zorganizowano obóz wędrowny w ramach Akcji Słońce - Budujemy Hutę Katowice. Ułożono wówczas piosenkę, której
195
słowa się nie zachowały, ale emitowana była na antenie Polskiego Radia .
Za dobrą pracę opiekunowie harcerstwa w „Jagiellonce" otrzymali w 1973 r. odznaczenia. Krzyżem „Za zasługi dla
196
ZHP" Komendant Główny ZHP odznaczył hm Ryszarda Ołdakowskiego, a Naczelnik ZHP hm Tomasza Klickiego.
O wysokiej pozycji harcerstwa w „Jagiellonce" świadczy także wybór wymienionych osób do Rady Hufca. Również
Szczep został doceniony. Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Warszawie odznaczył go „Odznaką Chorą197
gwianą" za rok 1973. Sukces ten Szczep powtórzył w roku 1977.
198

1980 - W 1980 r. do harcerstwa w „Jagiellonce” należało 617 uczniów zrzeszonych w 26 drużynach
. Hasło
Szczepu im. M. Bema brzmiało; „Socjalistycznej Biało-Czerwonej myśli i uczuć dar". Harcerze wzięli udział w
różnych uroczystościach, np. Święto Chorągwi, wyzwolenie Płocka, pochodzie pierwszomajowym, Dniu Zwycięstwa, a także pomagali w przygotowaniach i obsłudze konferencji partyjnej Związku Bojowników o Wolności
Demokrację. Wyraźnie widać, że harcerstwo zostało upolitycznione.
W październiku 1981 r. opiekunem ZHP ponownie został R. Ołdakowski, którego w pracy wspomagać mieli
inni nauczyciele - Regina Przybylska, Anna Sobek, Tadeusz Janiszewski i Witold Gałkowski.
Wprowadzenie stanu wojennego spowodowało zmniejszenie aktywności szczepu, mimo iż działalność ZHP
nie została zawieszona, tak jak innych organizacji. Szczep liczył wówczas 250 członków. Wielu z nich zaangażowało się w pracę na rzecz mieszkańców Płocka dotkniętych powodzią. W 1982 r. przy podziale darów
dla poszkodowanych młodzież przepracowała 600 roboczogodzin.
W latach osiemdziesiątych główny nacisk harcerze położyli na działalność turystyczną. Szczep zrzeszał wówczas 74 harcerki i harcerzy, wchodzących w skład czterech drużyn: I drużyna im. Szymona Mohorta, II drużyna im. Zawiszy Czarnego, III drużyna im. Królowej Jadwigi, IV drużyna im. Szarych Szeregów. Działał również krąg instruktorski, który liczył sześciu instruktorów. Opiekunem była hm. PL Regina Przybylska.
W Stanicy Harcerskiej Hufca w Zuzinowie koło Gostynina organizowano trzydniowe biwaki, których celem
było szkolenie najmłodszych uczestników. Program obejmował poznanie historii harcerstwa, znajomość
musztry i terenoznawstwa. Ukoronowaniem zajęć był bieg harcerski. Oprócz obowiązkowych zadań młodzież
zbierała grzyby, przygotowywała program na wieczorne spotkania przy ognisku. Był to wstęp do akcji letniej.
W Sokole-Kuźnicy, miejscu tradycyjnego obozowania Hufca Płockiego, organizowano obozy.
1985 - W 1985 r. uczestnikami byli również goście z Łożnicy w Jugosławii. Harcerze „Jagiellonki" uczestniczyli również w obozie Chorągwi Płockiej w miejscowości Różana. Wówczas Drużyna „Jagiellonki" została
199
wyróżniona zaszczytnym mianem Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi Płockie .
Oznaczało to reprezentowanie Chorągwi Płockiej w centralnych uroczystościach w czasie odznaczenia sztandaru ZHP Krzyżem Grunwaldu II klasy. Aby godnie się zaprezentować harcerze zorganizowali w Miałkówku
biwak, który obejmował szkolenie, musztrę indywidualną i zbiorową. Następnie 34 harcerzy wzięło udział w

195 Relacja Jolanty Wojtulanis, komendanta Hufca ZHP w latach 1984 - 2004
196 Wyciąg z rozkazów Komendanta Chorągwi: Rozkaz L2/73 i Rozkaz L 4/ 73
197 Wyciąg z rozkazów Komendanta Chorągwi: Rozkaz L 21 77
198 Protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 25.06.1980 r.
199 Kronika Szkoły z lat 1984- 19199 Relacja Jolanty Wojtulanis, komendanta Hufca ZHP w latach 1984 - 2004
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199 Kronika Szkoły z lat 1984- 19199 Relacja Jolanty Wojtulanis, komendanta Hufca ZHP w latach 1984 - 2004
199 Wyciąg z rozkazów Komendanta Chorągwi: Rozkaz L2/73 i Rozkaz L 4/ 73
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57
głównych uroczystościach, które odbyły się w Warszawie na Placu Zwycięstwa (obecnie Plac Józefa Piłsudskiego). Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza.
Kolejnym wyróżnieniem dla harcerzy „Jagiellonki" była uroczystość X - lecia Chorągwi Płockiej ZHP i 40 lecia Hufca Płockiego, które zorganizowane zostały w gmachu „Jagiellonki" (4.10.1986 r.). Wówczas Harcer200
ski Teatr Szkolny wystawił sztukę Tadeusza Różewicza pt. „Odejście głodomora"
Opiekun harcerstwa w Szkole, Witold Gałkowski, za bardzo dobrą pracę z harcerzami w 1986 r. otrzymał od
Komendanta Głównego ZHP Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP", a Komenda Chorągwi Płockiej przyznała
201
„Odznakę Chorągwianą" I drużynie starszoharcerskiej im. Szymona Mohorta .
Szczep „Jagiellonki" w swej pracy koncentrował się na czterech zagadnieniach: kształcenie kadry drużyn,
przybocznych i zastępowych, rozwijanie działalności obozowej, praca z bohaterem drużyny, działalność rozrywkowa.
Tradycyjnie realizowano je podczas letniej akcji nad Zalewem Koronowskim na obozie w Sokole-Kuźnicy.
Obóz miał charakter szkoleniowo - wypoczynkowy, a wzięło w nim udział pięćdziesięciu harcerzy „Jagiellonki". Program obejmował nie tylko zdobywanie sprawności, stopni starszoharcerskich czy nocne gry harcerskie,
ale także pracę na rzecz środowiska leśnego. Komendantem obozu był długoletni instruktor harcerski, odznaczony Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP (w 1985 r.), wybitny nauczyciel matematyki hm. Ryszard Ołdakowski.
W następnym roku podobóz „Jagiellonki" również wchodził w skład zgromadzenia obozów ZHP Hufca Płock.
Wśród uczestników byli także pionierzy zaproszeni z NRD. Zorganizowano wówczas Festiwal Piosenki Harcerskiej i Konkurs Wiedzy o Płocku. W 1988 r. szczep harcerski „Jagiellonki" wziął udział w X rajdzie „Palenicy", a w hufcowych eliminacjach „biegu na orientację" zajął II miejsce.
Wraz ze zmianami politycznymi w Polsce aktywna działalność harcerstwa w szkole zanikła. W protokole Rady
Pedagogicznej z 1990 r. brak sprawozdania z działalności tej organizacji. Od 1993 r. drużyny harcerskie działają środowiskowo. Obecnie młodzież należy do ZHP lub ZHR, ale są to organizacje zrzeszające ochotników i
działają poza szkołą.
Harcerstwo w „Jagiellonce" miało długą, przedwojenną tradycję. W Polsce Ludowej starano się mu nadać socjalistyczny charakter, zmieniano nazwy, strój i podporządkowywano organizacjom politycznym. Skautingowy model harcerstwa próbowano ograniczyć na rzecz jedynie słusznej ideologicznie postawy. Niezależnie od
programów narzucanych odgórnie, harcerstwo było szkołą życia dla wielu młodych ludzi, pragnących doskonalić swoje umiejętności, przeżyć przygodę, nieść pomoc innym ludziom, a także bawić się. Nie wszyscy harcerze i opiekunowie ulegali ideologii.
Dużą rolę w działalności tej organizacji odgrywali opiekunowie, nauczyciele „Jagiellonki". Byli to: hm. Ryszard Ołdakowski, hm. Tomasz Klicki (obecnie nauczyciel j. polskiego), hm. Witold Gałkowski. Dzięki ich
zaangażowaniu harcerstwo rozwijało się i wydało świetnych instruktorów m.in. Jolanta Wojtulanis, była długoletnim komendantem Hufca ZHP w Płocku (20 lat).

[1912] hm. Benedykt Sandomierski - Drużynowi „Jagiellonki” od 1912 r.
1912 r.
1912 r.
1914 r.
1916 r.
1917 r.
1917 r. (pod koniec)
1923 r.
1926 r.

Stefan Staszewski
Kazimierz Betley
Stanisław Krowicki
Władysław Pałaszewski
Józef Górzyński
Mirosław Wysocki
Edward Merle
Stefan Łoś
Józef Klein

200 Ibidem
201 Wyciąg z rozkazów Komendanta Chorągwi: Rozkaz L 11/86

1 DH im. Szymona Mohorta
1 DH im. Romualda Traugutta
1 DH im. Sz. Mohorta
1 DH im. Sz. Mohorta
1 DH im. Sz. Mohorta
1 DH im. Sz. Mohorta
1 DH im. Sz. Mohorta
1 DH im. Sz. Mohorta
1 DH im. Sz. Mohorta
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Lech Grabowski
Stanisław Zawidzki
Józef Karabiński
Stanisław Krysicki

1 DH im. Sz. Mohorta
1 DH im. Sz. Mohorta
1 DH im. Sz. Mohorta
1 DH im. Sz. Mohorta

1931 r. - W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju nastąpiła likwidacja Chorągwi Płocko–Włocławskiej, a Hufiec Płocki przyłączono do Chorągwi Mazowieckiej. Nastąpiła zmiana numeracji drużyn.
1933
1937

Wacław Kulesza
Jan Lipiński

86 MDH im. Sz. Mohorta
86 MDH im. Sz. Mohorta

1945 – 1946
1946 – 1946
1946 – 1947

Stanisław Kijek
Zbigniew Woliński
Włodzimierz Olszewski

86 MDH im. Sz. Mohorta
86 MDH im. Sz. Mohorta
86 MDH im. Sz. Mohorta

kwiecień 1947

p.o. Ryszard Gałkowski 86 MDH im. Sz. Mohorta

1947 – 1948
wrzesień 1948 -

Maciej Zaborowski
Zenon Kłobukowski

1957 – 1959

Witold Gałkowski

1962 – 1964

Benedykt Sandomierski

86 MDH im. Sz. Mohorta
86 MDH im. Sz. Mohorta

86 MDH im. Sz. Mohorta
86 MDH im. Sz. Mohorta

Bohdan Wochowski

im. Stefana Czarnieckiego

Tomasz Klicki

im. Stefana Czarnieckiego

[1914-1921] Grzegorz Gołębiewski - Płoccy harcerze w walce o niepodległość i granice Polski w latach 1914–1921
Płoccy harcerze niemal od początku działalności zaangażowali się w walkę o niepodległą Polskę. Mimo, że
płocka organizacja harcerska powstała na krótko przed I wojną światową i tworzyli ją bardzo młodzi chłopcy,
szybko włączyli się w czynną walkę o niepodległość.
Walki w Legionach Polskich 1915 – 1916 i internowanie w Szczypiornie i Łomży
Krótko przed wybuchem I wojny światowej - w końcu 1912 r. - z inicjatywy uczniów I Polskiego Gimnazjum w Płocku powstał pierwszy w mieście zastęp skautów. Założyli go Władysław Broniewski i Stefan,
Staszewski, który został zastępowym. Wkrótce drugi zastęp utworzył Kazimierz Betley, a trzeci - Mieczysław Bem. Mimo, że tego nie artykułowano wprost, było niemal pewne, że chłopcy szkolą się do walki o
202
niepodległą Polskę .
Równolegle w roku szkolnym 1911/12 z podobną inicjatywą wystąpiła inna grupa chłopców gimnazjum
polskiego Na czele zastępu stanął Bolesław Strześniewski, a w jego skład wchodzili m.in. Edward Gorczyń-

202 Ł.Żelazowski, Pierwszy zastęp skautów Płocku. Staszewski, Broniewski, Betley i inni, „Notatki Płockie”, 1986, nr 4, s.39 – 44.
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203

ski, Aleksander Wernik
i Czesław Wojciechowski. Patrole prowadzili Bolesław Mierzejewski, Marcin
204
Nałęcz – Zalewski i inni .
Po wybuchu I wojny światowej, w lutym 1915 r. Rosjanie wycofali się z Płocka i zaczęła się trwająca do listopada 1918 r. okupacja niemiecka. W marcu 1915 r. w mieście pojawił się emisariusz Naczelnego Komitetu Narodowego, który zaczął rozpowszechniać ulotki i odezwy, zachęcające do wstępowania do Legionów
Polskich. Na odzew nie trzeba było długo czekać. W końcu marca było już 26 rekrutów. Wśród ochotników
205
nie zabrakło harcerzy. Byli to: W.Broniewski, Jan Oberfeld, Zenon Chmielewski, Feliks Celmer .
Przygotowaniem ekwipunku dla ochotników zajęła się Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, kierowana przez
Janinę Benedekównę. Wśród jej członkiń były także działaczki harcerskie: Eugenia Grodzka, Stanisława
Tarnowska, Julia Kisielewska. W pospiesznie uszytych plecakach każdy z nich miał wszystko, czego potrzebował żołnierz na froncie: bieliznę, ręczniki, sztućce, pakiet sanitarny i nieco żywności. Wymarsz rankiem 8 kwietnia 1915 r. odbywał się w dramatycznych okolicznościach, bowiem przed katedrą zebrał się
spory tłum, w większości rodziców i krewnych odchodzących chłopców. Zebrani bynajmniej nie byli zwolennikami czynu zbrojnego ich synów, próbując ich powstrzymać. Niezbędna okazała się pomoc niemiec206
kich żandarmów. Wywołało to gorzkie refleksje przyszłych legionistów .
Przez Łódź i Piotrków 10 kwietnia 1915 r. płocczanie dojechali do Radomska. Tutaj zostali zaprzysiężeni, a
następnie skierowani do szkoły podoficerskiej w Kamieńsku, gdzie przebywali do 15 maja 1915 r. Tego
dnia płocka grupa została przydzielona do kompanii marszowej dowodzonej przez por. Aleksandra Narbuta
207
– Łuczyńskiego i wcielona do 4 kompanii V batalionu 1 pułku piechoty I Brygady Legionów .
W.Broniewski trafił do 1 kompanii I batalionu 4 pp Leg. Z 4 pp Leg. przeszedł cały szlak bojowy Wraz z
pułkiem walczył w 1915 r. na Lubelszczyźnie i w 1916 r. Wołyniu. Za walki na Wołyniu W.Broniewski został odznaczony 25 sierpnia 1916 r. austriackim srebrnym Medalem Waleczności II klasy oraz 16 września
208
1916 r. za dzielność i na pamięć przebytych bojów krzyżem II klasy 4 pp Leg .
O pozostałych z czwórki harcerzy wiemy znacznie mniej. Jan Oberfeld trafił prawdopodobnie do 2 pp, a po
reorganizacji Legionów - do V batalionu 7 pp w II Brygadzie Legionów. Z pułkiem walczył w Karpatach.
Za zachowane męstwo w czasie okrążenia patrolu pod Radawczykiem koło Lublina w 1915 r. został odzna209
czony orderem Virtuti Militari .
203 Aleksander Wernik (1889 – 1954), żołnierz I Brygady Legionów Polskich, w II RP płocki działacz organizacji kombatanckich i społecznych, w latach 1935-39 wiceprezydent m. Płocka, w czasie okupacji w niemieckich obozach koncentracyjnych, po wojnie wrócił do
Płocka, gdzie zmarł. W swoich życiorysach A.Wernik nie wspomina o przynależności do harcerstwa.
204 H.Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908 – 1914, Warszawa 1935, s.346 – 347. H.Bagiński podał tę informację na
podstawie relacji Z.Lipińskiego i M.Nałęcz – Zalewskiego. Płockie źródła nie wspominają o tym zastępie, być może istniał krótko i nie
miał kontynuacji.
205 T.Świecki, F.Wybult, Mazowsze Płockie w latach wojny światowej i powstania państwa polskiego, Toruń 1932, s.194 – 195;
W.Kulesza, 25 lat pracy Harcerstwa na Mazowszu Płockim, „Kurier Mazowiecki”, 1938, , nr 99 z 2 maja, s.3; Historia oddziału płockiego,
w: Jednodniówka „Dnia Legionowego”, Płock 1935, s.3; A.Maciesza, Gimnazjum im. W.Jagiełły w Płocku 1906 – 1931, Płock 1931,
s.108- 109; L.Szatkowska, Szara legenda, wyd. 2 popr. i rozsz., Płock 2010, s.18 – 19.
206 Raport M.Skrudlika z 7 kwietnia - 7 maja 1915 r., w: Mazowsze Północne w XIX – XX w. Materiały źródłowe 1795 – 1956, zebrał i
oprac. J.Szczepański, Warszawa – Pułtusk 1997, s.231 – 232, 234; Ze wspomnień drukowanych w 1917 r., w: Jednodniówka Dnia Legionowego w Płocku, 8.IV.1934, s.6; T.Świecki, F.Wybult, op. cit., s.196 – 197; W.Broniewski, Pamiętnik 1918 – 1922, wybór i przedsłowie
W.Broniewska, oprac. F.Lichodziejewska, Warszawa 1987, s.97 – 98
207 Historia oddziału płockiego, op. cit., s.3; Zarys historii wojennej 4-go pułku piechoty Legionów, oprac. A.Lewicki, Warszawa 1929,
s.6.
208 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej – CAW), Akta personalne W.Broniewskiego, sygn. 526, Lista personalna z
24.10.1919 r.; Muzeum Władysława Broniewskiego w Warszawie (dalej – MWB), Karta wojskowa nr 20 541; Dyplom krzyża 4 pp Leg.
nr 295 z 16.09.1916 r.; Zarys historii wojennej 4-go pułku …, s.6 – 17; Kawalerowie Virtuti Militari 1792 – 1945. Słownik biograficzny,
t.II (1914 – 1921), cz I, red. nauk. B.Polak, Koszalin 1991, biogram W.Broniewskiego autorstwa B.Polaka, s.22; G.Gołębiewski, Służba
wojskowa Władysław Broniewskiego – „Orlika” w latach 1918 – 1921, „Przegląd Historyczno – Wojskowy”, 2010, nr 4, s.10 – 11.
209 Kawalerowie Virtuti Militari, biogram J.Oberfelda autorstwa M.Rezlera, s.107; A.J.Papierowski, J.Stefański, Płocczanie znani i nieznani, Płock 2002, s.439.
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O Z.Chmielewskim i F.Celmerze nie wiemy nic pewnego. Z.Chmielewski prawdopodobnie trafił do 4 kompanii V batalionu 1 pp I Brygady Legionów. Z 1 pułkiem przeszedł szlak bojowy 1915 r. w Kieleckiem, na
Lubelszczyźnie i na Wołyniu. Feliks Celmer trafił do 1 pułku ułanów. Zapewne pod Kostiuchnówką na
Wołyniu, na tzw. reducie Piłsudskiego spotkali się wszyscy płoccy legioniści, w lipcu 1916 r. broniąc pozy210
cji przed rosyjskim natarciem w ramach ofensywy gen. Aleksieja Brusiłowa .
W październiku 1916 r. pułki legionowe zostały wycofane z frontu i skierowane na zaplecze, stacjonując w
różnych garnizonach. W lipcu 1917 r., po tzw. kryzysie przysięgowym, legioniści, którzy odmówili złożenia
przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro – Węgier zostali internowani. W.Broniewski należał do
inicjatorów odmowy przysięgi w swoim macierzystym 4 pp Leg. W Szczypiornie, gdzie zamknięto ok. 3,5
tys. podoficerów i żołnierzy znalazło się 52 legionistów, pochodzących z Mazowsza Płockiego. Poza
W.Broniewskim byli wśród nich m.in. jego koledzy, z którymi opuścił Płock 8 kwietnia 1915 r.: J.Oberfeld i
211
F.Celmer .
Płocczanie zawiązali w Szczypiornie organizację, na czele, której stanął A.Wernik z 1 pułku artylerii Legionów. Wkrótce nawiązali kontakt z płockim oddziałem Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego i Towarzystwem
Niesienia Pomocy Internowanym Legionistom. Dzięki temu płocczanie otrzymywali pomoc żywnościową i
212
finansową, ponieważ wyżywienie w obozie było fatalne .
W grudniu 1917 r. Niemcy zlikwidowali obóz w Szczypiornie, przenosząc internowanych do Łomży. Jednak nie wszyscy się tam znaleźli. Część została zwolniona, wśród nich W.Broniewski. Spośród 28 płocczan
213
w Łomży znalazł się F.Celmer i A.Wernik .
Działalność w okupowanym Płocku i udział w rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1918 r.
Po zajęciu Płocka w lutym 1915 r. przez Niemców płocka organizacja harcerska stopniowo zaczęła wychodzić z ukrycia, podejmując jawną działalność, szczególnie po ogłoszeniu przez Niemców tzw. aktu 5 listopada 1916 r. Płoccy harcerze nie zajmowali się bezpośrednio działalnością niepodległościową, rozbudowując liczebnie swoje struktury oraz przeprowadzając szkolenia w terenie. Płockie drużyny brały też udział w
legalnych uroczystościach o charakterze patriotycznym.
Harcerze, którzy pozostali w mieście i nie zgłosili się do Legionów nie pozostali bezczynni. Nie rezygnując
z przynależności do harcerstwa, zasilili szeregi Polskiej Organizacji Wojskowej. Weszli w skład tzw. kompanii uczniowskiej, grupującej uczniów płockich szkół średnich. Przygotowywali się do przyszłej walki
zbrojnej, potajemnie szkoląc się na kursach podoficerskich w nadwiślańskich jarach między Winiarami a
Brwilnem, na tzw. Cholerce i w okolicznych lasach. Jednym z instruktorów był współzałożyciel płockiego
harcerstwa, w 1915 r. absolwent I Gimnazjum Męskiego K.Betley, innym - późniejszy komendant płockiego
214
Hufca ZHP Wacław Lenkiewicz. Działalnością konspiracyjną zajmowały się także harcerki .
Harcerze POW-iacy brali udział w kilku spektakularnych akcjach o charakterze patriotycznym i antyniemieckim. W styczniu 1916 r., na rocznicę wybuchu powstania styczniowego POW-iacy z kompanii robotniczej postawili uczcić rozstrzelanego w maju 1863 r. Zygmunta Padlewskiego i jego czterech towarzyszy.
Eugenia Grodzka przy pomocy Haliny Rutskiej odnalazła w Towarzystwie Naukowym Płockim dokumenty
z nazwiskami rozstrzelanych. Na tej podstawie wykonano tablicę z napisem Z krwi naszej wstanie mściciel
tej ziemi oraz nazwiskami rozstrzelanych. W nocy 22/23 stycznia 1916 r. POW-iacy ustawili na miejscu
210 Historia oddziału płockiego, op. cit., s.3; J.Rutkowski, Reduta Piłsudskiego, w: Jednodniówka…, s.7 – 8.
211 MWB, Relacja W.Broniewskiego z kryzysu przysięgowego w 4 pp Leg; Zarys historii wojennej 4-go pułku..., s.18; C.Paczkowski, Za
drutami Szczypiorna, w: Jednodniówka Związku Ochotników Wojennych W.P. Oddział w Płocku, Płock 1937, s.60 – 61; G.Gołębiewski,
Służba wojskowa Władysława Broniewskiego…, s.12 – 13.
212 APP, akta m. Płocka, sygn. 21 682, wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Miasta w dniu 15 grudnia 1917 r.; T.Świecki, F.Wybult, op.
cit., s.224 – 228; F.Wybult, Legioniści Mazowsza Płockiego w obozach Szczypiorny i Łomży, „Życie Mazowsza”, 1935, nr 4, s.112 –
116; C.Paczkowski, op. cit., s.60 – 61; L.Szatkowska, op. cit., s.28 - 30.
213 S.P., Płock zawsze ze swoimi najlepszymi synami, w: Jednodniówka Związku Ochotników…, s. 15; S.Kostanecki, op. cit., s.54, 57;
G.Gołębiewski, Służba wojskowa Władysława Broniewskiego…, s.14.
214 K.Lipiński, Garść wspomnień, „Życie Mazowsza”, 1936, nr 2, s.26 – 27; Z.Kozanecki, Wiek walki o dwie wolności, oprac.
W.Koński, A.Papierowski, J.Stefański, Płock 2001, s.82ł; A.Papierowski, Powstanie i działalność w Płocku Polskiej Organizacji Wojskowej, „Notatki Płockie”, 2009, nr 2, s.23.
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stracenia krzyż z blaszaną tablicą. Wprawdzie policja niemiecka wkrótce krzyż zabrała, a kilka osób aresz215
towano, jednak akcja zrobiła w Płocku duże wrażenie .
Jak już wspomniano po akcie 5 listopada 1916 r. POW i harcerze na pewien czas uzyskali więcej swobody.
W związku z tym w 1917 r. jawnie i bez przeszkód ze strony Niemców obchodzono kolejną rocznicę wybuchu powstania styczniowego. W pochodzie na miejsce stracenia powstańców wśród POW-iaków i młodzie216
ży szkolnej na pewno znaleźli się harcerze, choć nie występowali jako osobna formacja .
W kwietniu 1917 r. oficjalnie ujawniła się publicznie I Drużyna Harcerzy Wojennych im. Józefa Piłsudskiego z siedzibą w lokalu Zarządu Legionów Polskich w Płocku przy ul. Kolegialnej 5. Pojawienie się tej drużyny było echem rozłamu w polskim skautingu, gdzie ścierały się dwa nurty: proendecki i prolegionowy.
Płocka drużyna powstała w wyniku rozłamu w drużynie im. J.Kilińskiego i sympatyzowała z tą drugą opcją.
Znaczna część jej członków wstąpiła potem do POW. Harcerze zajmowali się kolportażem ulotek i odezw
217
obozu niepodległościowego .
Latem 1917 r. po tzw. kryzysie przysięgowym POW musiała przejść do działań półkonspiracyjnych. Tym
nie mniej POW-iacy brali udział w różnych akcjach antyniemieckich. Np. 17 lutego 1918 r. w mieście doszło do protestu przeciwko traktatowi brzeskiemu, na mocy, którego Chełmszczyzna została przyłączona do
Ukrainy. Ponieważ w szkołach ogłoszono jednodniowy strajk, sądzić można, że brali w nim udział także
218
harcerze .
W końcu 1917 r. – trwający od 7 października do 16 grudnia – harcerski kurs z zajęć gimnastycznych i gawęd egzaminacyjnych był zakamuflowanym szkoleniem wojskowym, prowadzonym przez sierż.
M.Jackowskiego. Wzięło w nim udział 41 druhów z czołówki płockiego harcerstwa. Mimo niechęci działa219
czy endeckich w płockim harcerstwie było coraz więcej zwolenników czynnej walki o niepodległość .
Wreszcie w listopadzie 1918 r. nadszedł czas wyrzucenia okupantów. Powiązania płockiego Hufca ZHP i
POW zwiększyły się, kiedy 15 września 1918 r. komendantem Hufca został W.Lenkiewicz, jednocześnie
komendant płockiej POW. Wśród młodych ludzi rozbrajających Niemców byli, więc także harcerze, choć
płocki Hufiec ZHP oficjalnie nie włączył się do akcji. Wielu z nich działało w ramach POW. 11 listopada
1918 r. pierwsza kompania szkolna POW opanowała więzienie, natomiast druga kompania zajęła i potem
ochraniała niemieckie magazyny żywnościowe nad Wisłą Byli też i tacy, którzy włączyli się do akcji rozbrajania Niemców i przejmowania miasta z własnej inicjatywy. Na ulicach często spotykano kilkunastoletnich chłopców, taszczących zdobyczne karabiny. W kompanii szkolnej POW z Gimnazjum im. Jagiełły było
co najmniej 68 uczniów, wśród których znajdujemy wielu harcerzy. Zapewne większość z nich wzięła
udział w rozbrajaniu Niemców 10 – 11 listopada 1918 r. Można tu wymienić Stanisława Fabowskiego, Jana
220
i Tadeusza Dołęgę – Grabskich, Antoniego Gradowskiego, czy Józefa Worowskiego .
Płoccy harcerze znaleźli się także w batalionie harcerskim, formowanym w połowie listopada 1918 r. w
Warszawie. Byli wśród nich Władysław Chabowski, Brunon Kaliński, Kajetan Piotrowski, Henryk Sobociński i Józef Worowski. Ponieważ harcerze niechętnie odnosili się do służby garnizonowej i chcieli walczyć
221
na froncie, w kwietniu 1919 r. batalion został wcielony do 1 Dywizji Piechoty Legionów .
215 J.Kisielewska, Miejsce stracenia Zygmunta Padlewskiego, „Życie Mazowsza”, 1935, nr 3, s.87; M.Macieszyna, Pamiętnik płocczanki,
oprac. A.M.Stogowska, Płock 1996, s.30.; A.Papierowski, op. cit., s.21.
216 Obchód powstania styczniowego w Płocku, „Kurier Płocki”, 1917, nr 19 z 24 stycznia, s.2; M.Macieszyna, op. cit., s.154 – 155.
217 Muzeum Mazowieckie w Płocku (dalej – MMP), Dział Historii, sygn. MMP/H/56, Ł. Żelazowski, Zarys historii skautingu i harcerstwa w Płocku, s.3; Na I-szą drużynę harcerską, „Kurier Płocki”, 1917, nr 81 z 7 kwietnia, s.3; A.Papierowski, op. cit., s.19.
218 K.Lipiński, op. cit., s.27; M.Macieszyna, op. cit., s.315 – 318; Z.Kozanecki, op. cit., s.84 – 86; A.Papierowski, op. cit., s.22.
219 APP, ZHP, sygn. 1, lista uczestników kursu Okręgu IIIA z 11 grudnia 1917 r., k.135; MMP, Dział Historii, sygn. MMP/H/56,
Ł.Żelazowski, Zarys historii skautingu…, s.4.
220 O uczniu żołnierzu, oprac. K.Konarski, Warszawa 1922, s.184; Bohaterowie Ziemi Płockiej. Tadeusz, Jan i Halina Dołęga – Grabscy,
Mazowsze Płockie i Kujawy, 1927, nr 4, s.33; A.Maciesza, op. cit., s.250 – 252;

M.Macieszyna, Pamiętnik płocczanki, oprac.

A.M.Stogowska, Płock 1996, s.375 - 376; S.Fałat, Miał wtedy 14 lat…, „Goniec Obywatelski”, 1990, nr 27 z 30 sierpnia, s.8; Epizody z
okupacji niemieckiej Płocka w latach 1917 – 1918 w relacjach Józefa Worowskiego, oprac. G.Gołębiewski, „Notatki Płockie”, 1994, nr 3,
s.36.
221 Pozdrowienia dla Płocka, „Kurier Płocki”, 1918, nr 275 z 3 grudnia, s.3; S.Błażejewski, Historia harcerstwa polskiego, wydanie drugie jubileuszowe, Warszawa 1935, s.160.
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Walki o Lwów i Galicję Wschodnią w 1919 r.
W tym czasie trwały już walki polsko – ukraińskie o Lwów i Galicję Wschodnią. Ponieważ sytuacja obrońców była bardzo ciężka z pomocą pospieszyli ochotnicy, zasilający szeregi walczących. Jednym z pierwszych płocczan, którzy pojechali na front polsko – ukraiński był Henryk Tarnowski, absolwent gimnazjum
im. Jagiełły, student Politechniki Warszawskiej. W końcu listopada 1918 r. w walkach pod Gródkiem Ja222
giellońskim został ciężko ranny i zmarł 30 listopada 1918 r. w Przemyślu, gdzie go pochowano .
Wkrótce – w styczniu i lutym 1919 r. - za sprawą Marceliny Rościszewskiej - do Lwowa wyjechali ochotnicy z Płocka i okolicznych powiatów. Łącznie z ziemi płockiej w obronie Lwowa i Galicji Wschodniej
223
brało udział 243 ochotników. Część z nich trafiła do kompanii płockiej, tzw. démachment , czyli samodzielnego batalionu rtm. dr. Romana Abrahama, walczącego w Galicji w grupie płk. Władysława Sikorskiego. Oddział toczył boje pod Bartatowem, Gródkiem Jagiellońskim, Tarnopolem, Trembowlą, Iwanówką i
Kopyczyńcami. Spośród 93 ochotników 30 zostało odznaczonych Virtuti Militari lub Krzyżem Walecznych.
7 zostało zabitych, a 33 rannych. Na pewno wśród nich byli także płoccy harcerze, choć trudno wskazać
224
konkretne osoby .
Szczególnie krwawe walki miały miejsce na początku marca 1919 r. pod Gródkiem Jagiellońskim, gdzie
wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej próbowały opanować linię kolejową, prowadzącą z Przemyśla do
225
Lwowa. W ciężkich bojach kompania płocka poniosła dotkliwe straty .
Poświęcenie płocczan docenił dowódca détachment rtm. R.Abraham, przysyłając w lipcu 1919 r. specjalne
podziękowanie na ręce M.Rościszewskiej. Czytamy tam m.in.:
Kompania płocka, będąca przez szereg miesięcy w moim oddziale, z wielkim poświęceniem i brawurą spełniała krwawą swą powinność wobec Ojczyzny. […]
Z dumą wspominam wdzięczne chwile, kiedy Ją pod swoimi rozkazami miałem i na Jej męstwie i wypróbowanej dzielności zawsze polegać mogłem. Miło mi też zaświadczyć, że kompania płocka dobrze zasłużyła
226
się Ojczyźnie
.
Wśród poległych w walkach w Galicji Wschodniej był jeden z założycieli płockiego harcerstwa Józef Górzyński, absolwent I Gimnazjum Męskiego, w 1919 r. student prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zginął
227
w końcu lutego 1919 r. w okolicach Lwowa, służąc w 36 pp Legii Akademickiej .
Najbardziej znanymi ochotnikami walczącymi w obronie Lwowa i Galicji Wschodniej było rodzeństwo
Dołęga - Grabskich: Halina, Jan i Tadeusz. Jan i Tadeusz brali już udział w rozbrajaniu Niemców w Płocku
i na wieść o walkach z Ukraińcami obaj zgłosili się do wojska. Pierwszy na front ukraiński pojechał Jan, po
nim Tadeusz. Jan Dołęga – Grabski trafił do pociągu pancernego nr 13. W marcu lub kwietniu 1919 r. zgi228
nął w czasie ciężkich walk w wojskami Ukraińskiej Republiki Ludowej pod Rawą Ruską .
Tadeusz Dołęga – Grabski, mimo, że miał problemy ze zdrowiem nie zagrzał długo miejsca w ławie szkolnej i wymógł na rodzicach zgodę na wstąpienie do wojska. Miał wstąpić do szkoły podchorążych w Warszawie, jednak na miejscu okazało się, że przyjęcia wstrzymano, więc zgłosił się do obrony Lwowa.

222 Henryk Tarnowski, „Przegląd Płocki”, 1918, nr 2 z 8 grudnia, s.6; ks. I.Lasocki, Pobudka, „Kurier Płocki”, 1918, nr 285 z 14 grudnia,
s.3; Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918 – 1920, Warszawa 1934, s.904; A.J.Papierowski, J.Stefański, Płocczanie znani i nieznani, t.2, Płock 2007, s.635.
223 Określenie francuskie - oddział
224 Mazowsze Płockie na odsiecz Lwowa, „Mazowsze Płockie i Kujawy”, 1930, nr 11, s.78 – 80.
225 J.K., Cześć bohaterom!, „Kurier Płocki”, 1919, nr 79 z 8 kwietnia, s.1.
226 Dział Zbiorów Specjalnych Towarzystwa Naukowego Płockiego, sygn. R. 535, materiały do działalności społecznej i zawodowej
M.Rościszewskiej; także – Chwała ziemi płockiej i miasta Płocka, „Kurier Płocki”, 1919, nr 183 z 15 sierpnia, s.3.
227 Nad świeżą mogiłą, „Kurier Płocki”, 1919, nr 45 z 26 lutego, s.3; nekrolog J.Górzyńskiego, ibidem, s.4; Z myśli ś.p. Józefa Górzyńskiego, „Kurier Płocki”, 1919, nr 46 z 27 lutego, s.3.
228 Bohaterowie Ziemi Płockiej, s.34; W.Nekrasz, Harcerze w bojach 1914 – 1921, Warszawa 1930, s.385. Większość dotychczasowych
autorów (łącznie z piszącym te słowa) podaje, że Jan Grabski zginął 14 czerwca 1919 r. pod Tarnopolem. Jest to prawda, ale dotyczy innego Jana Grabskiego. Lista strat Wojska Polskiego… podaje, że J.Dołęga - Grabski zginął już 6 marca 1919 r. (s.238), natomiast według
płockich źródeł (Bohaterowie Ziemi Płockiej) zginął 15 kwietnia 1919 r.

63
Mimo, że z racji wcześniejszej służby w POW i udziału w rozbrajaniu Niemców miał prawo do stopnia
plutonowego, nie przyznał się do tego, zaczynając służbę w 24 pp jako zwykły szeregowy. Obawiał się, że
ma zbyt mało doświadczenia, aby pełnić funkcje dowódcze. Nie chcąc się wyróżniać, zrezygnował także z
przywileju noszenia opaski, przysługującej inteligencji, z czym wiązały się pewne ulgi.
Służba na froncie okazała się nadzwyczaj trudna i wyczerpująca. Mróz, zimno, często głód, pokonywanie
rzek w bród, forsowne marsze, czołganie się w śniegu i błocie mocno dawały mu się we znaki, osłabiając
wątły organizm.
W czasie jednego ze starć pod Czyszkami około 20 km na południowy – wschód od Przemyśla granat, który
eksplodował w jego pobliżu, wyrzucając grudy zamarzniętej ziemi spowodował odbicie płuc, krwotok i
omdlenie. Krótki pobyt w szpitalu dał niewielkie rezultaty, utrzymywała się gorączka, dochodząca do 39º i
trudności z oddychaniem.
Mimo poważnych problemów ze zdrowiem Tadeusz ukrywał swój stan, pełniąc normalną służbę. Dopiero
dowódca kompanii zauważył osłabienie chorego i namówił go do wyjazdu na dwutygodniowy kurs sanitarny do Przemyśla, aby tam wypoczął i doszedł do siebie. Na miejscu lekarze stwierdzili początki gruźlicy,
sugerując dalsze leczenie w górskim klimacie w Suchej Beskidzkiej. Jednak Tadeusz wolała wrócić do domu, mocno bolejąc nad tym, że nie może już służyć w wojsku. Chorego i wyczerpanego rodzice przywieźli
229
go do Płocku i tutaj, nie odzyskawszy zdrowia, zmarł 28 lutego 1920 r. w wieku 22 lat .
Najmłodsza z trójki rodzeństwa (ur.20.07.1904 r.) - Halina, uczennica VI klasy Gimnazjum Źeńskiego po
wyjeździe braci także chciała zaciągnąć się do wojska, do pomocniczych formacji kobiecych. Jednak w jej
przypadku rodzice kategorycznie odmówili. Wbrew ich woli i bez ich wiedzy uciekła z domu z zamiarem
dotarcia do Lwowa, mając na całą podróż zaledwie 60 marek polskich. Kryjąc się przed żandarmerią i kontrolami często podróżowała pod ławkami i w końcu – mimo 3-krotnego zatrzymania – dojechała do upragnionego Lwowa. Tam pod przybranym nazwiskiem zgłosiła się do Ochotniczej Legii Kobiet, pełniąc służ230
bę wartowniczą . W niewysłanym liście do koleżanki pisała: Czy wyobrażasz sobie jakam ja szczęśliwa?
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Jestem nareszcie z tymi, którzy bronią Ojczyzny .
Wkrótce potem – 11 kwietnia 1919 r. – jej pluton wysłany został na kolejowy dworzec główny do ochrony
przywiezionej amunicji i prowiantu. Panował względny spokój, nic nie zapowiadało dramatu, jaki za chwilę
miał się rozegrać.
Nagle, jakby się niebo otworzyło, granat za granatem zaczął pękać.- pisała w liście komendantka plutonu, w
którym służyła Halina – Dworzec opustoszał, kolejarze i kto był z mężczyzn w nogi. Zostały tylko nasze
ochotniczki i czający się po kątach rabusie. Naszą Halszkę, jako najsłabszą, postawiła komenda przed dworcem do pilnowania koni, podczas gdy furman i inni znosili towary. Stała jak mur. Oficerowie, widząc przez
okno, co się dzieje, wołali na nią by zeszła, schowała się do budynku. - Jestem na służbie, zejść mi nie wolno bez rozkazu mojej władzy. I stało to dziecko.
Raptem granat uderzył, zabił konie, a ją śmiertelnie ranił w brzuch i w nogę. 30 kulek z niej wyjęto. Właśnie
tego dnia rano była u komunii św. [...]Przed śmiercią prosiła o przebaczenie rodziców, że bez ich wiedzy i
232
błogosławieństwa uciekła .
Dopiero na łożu śmierci wyjawiła kapelanowi swoje prawdziwe nazwisko. Uroczysty pogrzeb z udziałem
orkiestry wojskowej odbył się na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. Obecny był dowódca Frontu Galicyjsko – Wołyńskiego gen. Wacław Iwaszkiewicz i wielu oficerów. Trumnę i wieńce niosły jej koleżanki z
233
Ochotniczej Legii Kobiet, pełniąc także asystę honorową z karabinami .
W ten sposób rodzina Grabskich w ciągu kilku miesięcy straciła troje z siedmiorga dzieci.
229 Archiwum Diecezjalne w Płocku, Księga zgonów parafii płockiej z lat 1919 – 1921, pozycja 123, akt zgonu Tadeusza Grabskiego; O
uczniu żołnierzu, s. 186 – 187; Lista strat Wojska Polskiego…, s.238; G.Gołębiewski, Lwowskie orlęta z Płocka - Halina, Jan i Tadeusz
Grabscy, „Notatki Płockie”, 2002, nr 1, s. 14 - 15. Zachowane relacje i dokumenty nie pozwalają na dokładne określenie, jak długo Tadeusz przebywał na froncie i kiedy wrócił do Płocka.
230 O uczniu żołnierzu, s.186, 189; Bohaterowie Ziemi Płockiej, dz. cyt., s.33 – 34. Szerzej na temat Ochotniczej Legii Kobiet zob. –
Agnieszka J.Cieślikowa, Ochotnicza Legia Kobiet 1918 – 1922, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.
231 Cyt. za – Bohaterowie Ziemi Płockiej, dz. cyt., s.34.
232 Cyt. za – O uczniu żołnierzu, s.189; L.Szatkowska, dz. cyt., s.89; także - Zejść mi nie wolno, „Głos Polski”, nr 5 z 17.05.1919 r., s.1;
Wisława, Dziewczątko z Płocka, „Iskry” 1934, nr 15, s.226 – 227 (art. w zbiorach B.Sandomierskiego).
233 O uczniu żołnierzu, s.189; G.Gołębiewski, Lwowskie orlęta z Płocka…, s.15.
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W walkach z Ukraińcami w Galicji Wschodniej 15 czerwca 1919 r. zginął jeszcze jeden Grabski – Jan, w
harcerstwie zastępowy, żołnierz 8 pp Leg., najczęściej mylony z Janem Dołęgą - Grabskim. Jak czytamy we
wniosku odznaczeniowym na Krzyż walecznych
szer. Grabski Jan podczas odwrotu spod wsi Kupczyńce, będąc w obsłudze K.M. zauważył, że po wycofaniu
się wszystkich ludzi z obsługi pozostał ze skrzynką amunicji. Nie zważając na gęsty ogień przeciwnika oraz
szybko zbliżającą się pogoń, mając już z sobą skrzynkę z amunicją oraz kar.[abin] ręczny wraca po pozo234
stałą skrzynkę z amunicją, przy czym trafiony kulą w serce zostaje zabity na miejscu
.
Pełniący w zastępstwie funkcję dowódcy batalionu por. Ignacy Hniłko dopisał: Nadzwyczaj odważny, sumienny, szczery patriota, był zawsze przykładem dla swych kolegów. Na tej podstawie dowódca 3 DP Leg.
gen. Zygmunt Zieliński rozkazem nr 50 z 28 kwietnia 1921 r. nadał J.Grabskimu Krzyż Walecznych (nr
235
36 107) .
Udział płockich harcerzy w pierwszej fazie wojny polsko – bolszewickiej
W pierwszej fazie wojny polsko – bolszewickiej, kiedy front przebiegał daleko na wschodzie, płoccy harcerze nie musieli bezpośrednio angażować się w działania wojenne. Aczkolwiek w szeregach walczących
znaleźli się harcerze lub częściej - byli harcerze, którzy z racji wieku podlegali poborowi albo zgłosili się do
wojska na ochotnika.
Jesienią 1919 r. zginął jeden z założycieli harcerstwa w Płocku – K.Betley, absolwent I Gimnazjum Męskiego z 1915 r., członek POW, w 1919 r. wyróżniający się student Politechniki Warszawskiej. Wraz z kolegami
na czwartym roku studiów zgłosił się do wojska. Z racji swego doświadczenia w harcerstwie początkowo
wyznaczony został na instruktora, jednak na własne żądanie wyjechał na front. Dostał przydział do I batalionu 1 pp Leg. Tam znowu stał się przykładem dla innych.
Na początku października 1919 r. miał przyjechać na urlop do Płocka, jednak na krótko przed wyznaczonym
236
terminem 27 września w czasie walk o mosty na Dźwinie pod Dyneburgiem został ciężko ranny. Prze237
wieziony do szpitala w Wilnie zmarł 1 października .
2 października 1919 r. w nocy wiadomość o śmierci jedynego 22-letniego syna dotarła do rodziców. Jego
ojciec Stanisław Betley prowadził z żoną znaną w Płocku księgarnię. Wieść o śmierci ppor. K.Betleya wywarła na wszystkich przygnębiające wrażenie. Rodzice sprowadzili jego ciało z Wilna i pochowali na
238
cmentarzu w rodzinnym grobie w Warszawie .
4 października 1919 r. ciepłe wspomnienie o zmarłym opublikowała w „Kurierze Płockim” Maria Macieszyna, następnego dnia nekrolog z informacją o nabożeństwie żałobnym umieściła Komenda Hufca Płockiego. 6 października w bazylice katedralnej odprawione zostało w jego intencji nabożeństwo żałobne, w którym – jak można domniemywać – uczestniczyło liczne grono płockich harcerzy, tak byłych, jak i aktual239
nych .
Jak napisała we wspomnieniu M.Macieszyna:

234 CAW, akta odznaczeniowe Jana Grabskiego, sygn. 36/G – wniosek odznaczeniowy por. Ignacego Hniłko z 11.03.1921 r. W Liście
strat Wojska Polskiego… podano jako miejsce śmierci Jana Grabskiego Denisów, który leży bardzo blisko Kupczyńców (s.238).
235 Ibidem. Krzyż Walecznych został nadany rozkazem nr 50 z 28 kwietnia 1921 r. dowódcy 3 DP Leg. gen. Zygmunta Zielińskiego
236 Dzisiaj łotewski Daugavpils, wtedy używano też polskiej nazwy Dźwińsk.
237 A.J.Borkiewicz, Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów (lata wojny polsko – rosyjskiej 1918 – 1920), Warszawa 1929, s.311;
W.Nekrasz, Harcerze w bojach 1914 – 1921, cz. II, Warszawa 1931, s.384; A.Wyszczelski, Niewypowiedziana wojna. Polsko – rosyjskie
działania militarne w 1919 r., Toruń 2005, s.164; idem, Wojna polsko – rosyjska 1919 – 1920, Warszawa 2010, t.1, s.204.
238 Ś.p. Kazimierz Betley, „Kurier Płocki”, 1919, nr 224 z 4 października, s.3; M.Macieszyna, op. cit., s.529 – 530; Pamięć musi trwać…
Jan Betley i jego rodzina, oprac. B.Strzelecka i E.Luma, Płock 2001, s.7 – 8.
239 Nabożeństwo żałobne, „Kurier Płocki”, 1919, nr 225 z 5 października, s.3; nekrolog K.Betleya, ibidem, s.4. W obu informacjach o
nabożeństwie żałobnym podano, że K.Betley poległ pod Bobrujskiem, co było oczywistą pomyłką. Bobrujsk od Wilna, gdzie zmarł, dzieli
ponad 300 km, więc przewiezienie ciężko rannego na taką odległość byłoby wykluczone i bezcelowe.
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Wzorowym był, pilnym i zdolnym uczniem, wzorowym i pełnym zapału młodym harcerzem, szerząc hasła
harcerskie i etyczne. Wysoko dzierżył sztandar młodzieży polskiej, przykładem świecił innym, wywierając
240
wpływ dodatki naokół .
Z kolei jej mąż – Aleksander Maciesza - napisał o nim:
Był to jeden z najlepszych uczniów Gimnazjum, wzorowy, pilny i zdolny uczeń, wzorowy i pełen zapału
dzielny harcerz, przykładem świecił innym, wywierając bardzo dodatni wpływ na swoich kolegów. […]
Serdeczny żal rodziców dzieliło całe miasto, a szczególnie Gimnazjum, którego był wychowankiem. Chwała
jego w murach szkolnych przechowywana jest i będzie z pokolenia na pokolenie, szczególnie wśród harce241
rzy .
W tym czasie inny z założycieli płockiego harcerstwa – W.Broniewski po służbie w Legionach Polskich i
internowaniu w Szczypiornie już w listopadzie 1918 r. zgłosił się do Wojska Polskiego. Najpierw walczył
na Wołyniu przeciwko Ukraińcom, a następnie 4 kwietnia 1919 r. wraz z kompanią, w której służył, został
przeniesiony na Front Litewsko – Białoruski i przydzielony do 1 pp Leg. – tego samego, w którym służył
K.Betley. Jednak W.Broniewski walczył na innym odcinku frontu, najpierw w rejonie jez. Narocz przeciwko wojskom bolszewickim, a we wrześniu 1919 r. w rejonie Szyrwint przeciwko wojskom litewskim. O
śmierci K.Betleya dowiedział się na początku października 1919 r. w Wilnie od byłej działaczki harcerskiej
242
i ówczesnej zastępczyni komendantki II Ochotniczej Legii Kobiet Wandy Gőrtzówny .
Tę smutną wiadomość skomentował następująco: Serdecznie żal mi chłopaka, chociaż w ostatnich czasach
243
w Płocku boczyliśmy się trochę. Dochodzę do przekonania, że przyjdzie kolej na każdego .
Mimo tej nieco filozoficznej konstatacji W.Broniewski miał znacznie więcej tzw. szczęścia żołnierskiego,
bo pomimo udziału w licznych bitwach i potyczkach do końca wojny ani razu nie był nawet ranny.
Być może śmierć druha K.Betleya zainspirowała komendanta płockich drużyn harcerskich Leona Romanowskiego do opublikowania na łamach „Kuriera Płockiego” głównych założeń i zasad działania harcerstwa. W kolejnych punktach wyjaśniał tam, czemu służą biblioteki, gawędy, ćwiczenia gimnastyczne, wycieczki, obozowanie, ćwiczenia wojskowe i tzw. sprawności. W konkluzji pisał:
Oto szkic wzoru służby harcerza polskiego, służby – nie zabawki, ani rozrywki żadnej. Harcerstwo wkłada
cały szereg obowiązków, służba ciężka, lecz dobrowolnie przyjęta, to twarda szkoła, w której młodzież uczy
się, jak własną dolę kuć rękoma. To jest obraz nowoczesnego rycerza, który przez pracę swoją, dążąc do
swych ideałów, ma zdobyć lepsze życie dla współbraci i pogodniejsze, jaśniejsze jutro dla narodu.
Harcerstwo Polskie, kształcąc młodzież na polskich obywateli i żołnierzy w pokoju i wojnie, jest czynem
244
realnym Polski dzisiejszej, jest – wynikiem dumy polskiej i logicznego myślenia narodowego […] .
Wiosną 1920 r. wojna wkraczała w decydującą fazę, jednak w głębi kraju życie toczyło się normalnie. 2
maja – w czasie największych zwycięstw polskich na Ukrainie – odbył się w Płocku zlot okolicznych drużyn harcerskich. Poza miejscowymi drużynami stawiły się drużyny z Sierpca, Gostynina, Płońska i Rypina,
reprezentanci drużyn z Lipna i Włocławka. Harcerze obecni byli w uroczystym pochodzie z okazji święta 3
Maja i obchodzie zdobycia Kijowa, jaki odbył się 20 maja 1920 r. na pl. Floriańskim. Płoccy harcerze żyli
245
własnym życiem i nikt za bardzo nie myślał o wojnie, rozgrywającej się na dalekich Kresach .

240 Ś.p. Kazimierz Betley, op. cit.
241 A.Maciesza, op. cit., s.165.
242 W.Broniewski, Pamiętnik 1918 – 1922, oprac. F.Lichodziejewska, Warszawa 1987, s.139; G.Gołębiewski, Służba wojskowa Władysława Broniewskieg… s.15 – 21. Biogram W.Gőrtzówny – wg spolszczonej pisowni „Gertz” – zob. A.K.Kunert, Słownik biograficzny
konspiracji warszawskiej 1939 – 1944, t.2, s.57 – 58.
243 W.Broniewski, op. cit., s.139.
244 R. [L.Romanowski], Harcerstwo Polskie, „Kurier Polski”, 1919, nr 226 z 7 października, s.1.
245 Dzień harcerza, „Kurier Płocki”, 1920, nr 108 z 5 maja, s.3; Obchód rocznicy Konstytucji 3-go Maja w Płocku, „Kurier Płocki”, 1920,
nr 107 z 4 maja, s. 2; Uroczystość z powodu zwycięstwa, Kurier Płocki”, 1920, nr 120 z 22 maja, s.3; A.Maciesza, Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Płocku 1906 – 1931, Płock 1931, s.167
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Płocki Hufiec ZHP wobec najazdu bolszewickiego
Wkrótce nastały wakacje i wydawało się, że nic nie zmąci radosnego czasu wypoczynku, choć sytuacja materialna i aprowizacyjna ludności była dosyć ciężka. Tymczasem na początku lipca 1920 r. do wiadomości
publicznej, zza uspokajających wojskowych komunikatów Sztabu Generalnego, z frontu zaczęły napływać
niepokojące wieści. Wojska bolszewickiej Rosji przystąpiły do kontrofensywy i szybko posuwały się na zachód. W tej sytuacji 1 lipca 1920 r. powstała Rada Obrony Państwa z J.Piłsudskim na czele, który wezwał
naród polski i Wojsko Polskie do walki z wrogiem, a popularny w społeczeństwie gen. Józef Haller został
246
mianowany inspektorem Armii Ochotniczej .
5 lipca Naczelnictwo ZHP stawiło się do gen. J.Hallera, który 3 lipca 1920 r. objął funkcję przewodniczącego ZHP, aby zdecydować, w jaki sposób harcerze mogą się włączyć do obrony zagrożonej niepodległości.
Efektem konferencji było zgłoszenie przez gen. J.Hallera 30-tysięcznej organizacji do dyspozycji Rady
Obrony Państwa. Następnego dnia Naczelnictwo opracowało rozkaz stawiający Związek w stan pogotowia,
opublikowany 7 lipca przez prasę. Podpisali go gen. J.Haller jako przewodniczący ZHP oraz naczelniczka
Głównej Kwatery Żeńskiej Helena Gepnerówna i naczelnik Głównej Kwatery Męskiej Stanisław Sedla247
czek . Czytamy tam m.in.:
Harcerze i harcerki! Druhowie i druhny!
[…] Dziś, gdy ojczyzna w potrzebie, wzywam wszystkich członków Związku do szczególnie sumiennej,
wytężonej pracy.
Dajmy przykład wiernej służbie ojczyzny!
Niech każdy wydobędzie z siebie największy wysiłek, niech wyzwoli najwyższe swoje wartości, ażeby we
wspólnym, spotęgowanym wysiłku wszystkich okazała się prawdziwa tężyzna wolnego narodu, który chce
być wolnym i chce zwyciężyć.
Wola zwycięstwa musi przez was przesiąknąć cały naród, aby zwycięstwem zapewnić raz na zawsze wolność, niepodległość całego narodu i w pokojowym współżyciu z sąsiednimi narodami ludzkości zapewnić
248
szczęście. […] .
13 lipca Główna Kwatera Drużyn Męskich zarządziła mobilizację harcerskich oddziałów ochotniczych.
Harcerzom w wieku poborowym z terenu b. zaboru rosyjskiego nakazano stawienie się w Warszawie 17 lipca 1920 r. Następnego dnia przed gen. J.Hallerem defilowało już 1 200 harcerzy ochotników. 20 lipca liczba
ta się podwoiła – do 2 500. Łącznie zgłosiło się 6 tys. harcerzy. Większość z nich wcielono do 201, 205 i
236 ochotniczych pułków piechoty. Najwięcej – ok. 80% stanu osobowego – stanowili w tym ostatnim.
Łatwo było ich poznać, bo rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z listopada 1919 r. harcerzom zezwolono na noszenie na mundurze wojskowym krzyża harcerskiego. Dodatkowo na wniosek Naczelnictwa ZHP Ministerstwo Spraw Wojskowych zgodziło się, aby kompanie, bataliony i pułki, w których
249
harcerze stanowili ponad 50% stanu używały nazwy harcerski .
Wprawdzie rozwój wydarzeń na froncie był dużym zaskoczeniem dla mieszkańców Płocka, jednak płoccy
harcerze szybko zaczęli organizować ochotniczy zaciąg do wojska i formacji pomocniczych. Już 9 lipca kierownictwo płockiego harcerstwa odpowiedziało na apel przewodniczącego ZHP gen. J.Hallera, stając w pogotowiu i pod rozkazy Rady Obrony Państwa. Komendant Hufca płockiego L.Romanowski pospiesznie
246 Dodatek nadzwyczajny „Kurier Płocki”, 1920, nr 152 z 2 lipca, s.1; nr 153 z 3 lipca, s.3; Józef Piłsudski do Narodu Polskiego, nr 155
z 6 lipca, s.1; Święta Wojna Polska. Józef Piłsudski do Wojska Polskiego, nr 158 z 9 lipca, s.1.
247 S.Sedlaczek, Jak organizowaliśmy Harcerstwo do obrony Polski, „Harcerz”, 1920, nr 23 z 15 września, s.200; W.Nekrasz, op. cit., s.7
– 9; W.Błażejewski, Historia harcerstwa polskiego. Zarys ogólny, wyd. drugie jubileuszowe, Warszawa 1935, s.179; J.Szczepański, Wojna
1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa – Pułtusk 1995, s.71, idem, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim1920
roku, Warszawa – Pułtusk 2000, s.224.
248 Rozkaz nr 32, w: Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej, oprac. M.M.Drozdowski, H.Eychhorn – Szwankowska,
J.Wiechowski, Paryż 1990, s.49.
249 S.Sedlaczek, op. cit., s.200; W.Nekrasz, op. cit., s.18 – 19, 24; W.Błażejewski, op. cit., s.179; J.Szczepański, Wojna 1920 roku…,
s.71 – 73, idem, Społeczeństwo Polski…, s.224 – 226.
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wrócił z Grudziądza, gdzie przebywał na wakacyjnym kursie polonistycznym. Dwa dni później w izbie har250
cerskiej II Gimnazjum Męskiego urządzono jeden z trzech punktów werbunkowych do wojska .
20 lipca „Kurier Płocki” opublikował komunikat Naczelnictwa ZHP do rodziców, władz szkolnych i Kół
Przyjaciół Harcerstwa. Wobec żywiołowego zgłaszania się harcerzy do służby wojskowej regulowano zasady ich udziału w obronie kraju. Nawiązując do rozkazu Naczelnictwa z 9 lipca 1920 r. ustalano, że chłopcy
do lat 14 będą w rezerwie gońców, 14-letni mogą być używani jako gońcy, 15-letni i niezdolni do służby na
froncie mogą pracować w kancelariach wojskowych, 16-17-letni mogą pełnić służbę wartowniczą i powyżej
17-letni – po przeszkoleniu wojskowym – mogą służyć na froncie. Dziewczęta mogły pełnić służbę pomocniczą: w szpitalach i punktach opatrunkowych, w biurach wojskowych i w zaopatrzeniu. Naczelnictwo
zwracało się do rodziców o zaopatrywanie niepełnoletniej młodzieży w stosowne zezwolenia, a Koła Przy251
jaciół Harcerstwa – o ich wyekwipowanie .
Na podstawie tych zasad płoccy harcerze powyżej 17 roku życia zostali zobowiązani do stawienia się w
Komendzie Okręgu IIIA w Płocku, przy ul. Kolegialnej 14. Osoby funkcyjne – komendanci różnych szcze252
bli i instruktorzy mieli pozostać na swoich stanowiskach i koordynować akcję werbunkową .
Wobec płynących zewsząd wezwań do obrony kraju i zgłaszania się do wojska, płocka młodzież odpowiedziała gremialnie. Z I Gimnazjum Męskiego do 8 lipca 1920 r. zgłosiło się 199 uczniów, z II Gimnazjum
Męskiego do 15 lipca zgłosiło się 160 uczniów. Następni zgłosili się w ciągu kilku następnych dni. Z Męskiej Szkoły Rolniczej w Niegłosach do wojska wstąpił cały pierwszy kurs. Zapewne znaczna część ochot253
ników była harcerzami .
Przez 2 – 3 tygodnie przechodzili przeszkolenie wojskowe, po czym wyruszali na front. 9 sierpnia 1920 r. z
dziedzińca I Gimnazjum po uroczystym pożegnaniu przez dyrektora szkoły Konstantego Dąbrowskiego i
rodziny taka właśnie kompania ochotników odmaszerowała na przystań nad Wisłę i odpłynęła statkiem do
254
Warszawy .
Według obliczeń Władysława Nekrasza z całej Chorągwi Płockiej (obejmującej powiaty płocki, sierpecki,
płoński, rypiński i gostyniński) zgłosiło się do wojska co najmniej 128 harcerzy, spośród których najwięcej
było w wieku 16,17 i 18 lat – odpowiednio 25, 31, 24. Większość spośród harcerzy – żołnierzy służyło w
144 pułku strzelców kresowych, 6 pp Leg., 201 pułku szwoleżerów. W służbie pomocniczej służyło co naj255
mniej 40 druhów .
Z kolei harcerki służyły w ramach Harcerskiego Pogotowia Wojennego, którym w Płocku kierowała
E.Grodzka – Pniewska. Dziewczęta z trzech drużyn żeńskich pełniły różnorakie funkcje pomocnicze; pomagały przy kopaniu okopów, pracowały w biurach wojskowych, zaopatrywały żołnierzy w bieliznę.
W ramach tzw. matek chrzestnych ochotników wysyłały im na front listy i upominki. Zorganizowały gospodę, wydającą ponad 300 obiadów dziennie. Centrum tej działalności mieściło się w I Gimnazjum Żeńskim
im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej, gdzie wszystkim kierowała komendantka Służby Narodowej Kobiet
Polskich M.Rościszewska. Zlokalizowano tam według napisu przy wejściu szpital, punkt opatrunkowy, salę

250 Pogotowie harcerstwa płockiego, „Kurier Płocki”, 1920, nr 158 z 9 lipca, s.4; Werbunek do Armii gen Hallera w Płocku, „Kurier
Płocki”, 1920, nr 160 z 11 lipca, s.3,
251 Obrona Ojczyzny. Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego do Rodziców, władz szkolnych i Kół Przyjaciół Harcerstwa, „Kurier
Płocki”, 1920, nr 167 z 20 lipca, s.4; W Nekrasz, op. cit., s.10 – 13; J.Szczepański, Harcerstwo polskie w wojnie polsko – bolszewickiej
1920 roku, „Harcerstwo”, 1993, nr 7 – 8, s.30 – 31; zob. też - rozkaz nr 33, w: Zwycięstwo 1920, s.50 – 52.
252 Mobilizacja harcerskich oddziałów pomocniczych, „Kurier Płocki”, 1920, nr 168 z 21 lipca, s.3.
253 O uczniu żołnierzu, oprac. K.Konarski, Warszawa 1922, s.21; M.Olszowski, Ruch ochotniczy 1920 roku wśród młodzieży 2-go Gimnazjum Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Płocku, „Życie Mazowsza”, 1935, nr 8, s.212 – 213, S.Kałużyński, Szkoła Rolnicza Męska w
Niegłosach, „Życie Mazowsza”, 1935, nr 10, s.249.
254 S.Krzemiński, Pożegnanie, w: Jednodniówka Związku Ochotników Wojennych WP. Oddział w Płocku, Płock 1937, s.25 – 26;
Z.Kozanecki, op. cit., s.133 – 134.
255 W.Nekrasz, op. cit., s.63; N.Wójtowicz, Udział płockich harcerzy w wojnie 1920 roku, „Notatki Płockie”, 1999, nr 4, s.17 – 19.
N.Wójtowicz w zestawieniu przydziałów poszczególnych harcerzy omyłkowo używa nazwy „144 p.p. strzelców konnych” zamiast –
„strzelców kresowych”. Skrót p.p. oznacza pułk piechoty, więc wyszedł nonsens.
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wypoczynkową, intendenturę, szwalnię, biuro pisania listów i kuchnię dla dożywiania żołnierzy w okopach.
256
Wszędzie pomagały dziewczyny – harcerki .
Jak wspominała później M.Rościszewska
na podwórzu […] rzędem z boku stoją ławki, siedzą w nich w pogotowiu dyżurni, kurierzy, skauci i
skautki. Czekają na rozkazy – ustne i piśmienne… W oczach mają święty ogień bohaterów – na czołach
257
wypisaną odwagę .
Komendantka E.Grodzka wspólnie z H.Kulmanówną kierowała z kolei Gospodą Żołnierską Nr 2
im. J.Piłsudskiego w budynku Seminarium Żeńskiego. Pracowały tam uczennice, a więc zapewne i harcerki
z Seminarium i Gimnazjum Żeńskiego. W dobrach harcerskich w Łącku harcerki zorganizowały i prowa258
dziły gospodę dla żołnierzy i ludności ewakuowanej z terenów zagrożonych najazdem bolszewickim .
Działalność harcerek nie była może zbytnio widoczna, wszak nie walczyły na pierwszej linii frontu, ale ich
pomoc żołnierzom była nieoceniona. Dzięki ich skromnej pracy żołnierze mieli zapewnioną żywność, opiekę w szpitalach i punktach opatrunkowych, łączność z lokalnymi dowódcami, czy choćby możliwość napisania listu do najbliższych. Sama ich obecność wpływała na żołnierzy mobilizująco i podnosiła ich morale.
A należy wszak pamiętać, że większą część załogi Płocka stanowili młodzi ochotnicy i poborowi z formacji
zapasowych, którzy jeszcze nie byli w walce. Harcerki wspierały żołnierzy także w czasie walki: pomagały
259
rannym, smarowały oliwą rozgrzane karabiny, donosiły na barykady jedzenie i picie .
Udział harcerzy w obronie Płocka 18 – 19 sierpnia 1920 r.
Tymczasem 18 sierpnia 1920 r. całkowicie niespodziewanie Płock zaatakowały jednostki III Korpusu Konnego Gaja Bżyszkiana. W mieście zapanował chaos. Ocaleli z pogromu pod Trzepowem żołnierze oraz
mieszkańcy zaczęli w panice uciekać w kierunku mostu, szukając ocalenia za Wisłą. Jednak nie wszyscy
poddali się panice. Stopniowo pojedynczy oficerowie i żołnierze zaczęli organizować obronę, zatrzymując
przeciwnika. Pomagała im w tym ludność cywilna, w tym kobiety i dzieci, wśród których nie zabrakło harcerzy. Jak napisał potem Adam Grzymała – Siedlecki:
Harcerstwo płockie nie rzuciło w tych dniach cienia na sztandar swój młodzieńczy: niewielu ich w mieście
zostało, po zapisach do armii ochotniczej, a to, co zostało, to dzieci. Ale te właśnie dzieci zapłonęły ambicją
dorównania „dzieciom lwowskim”. Wyrywa się to czym prędzej z domów i nieustraszone rycerzątka pędzą
260
tam, gdzie właśnie największe niebezpieczeństwo , […] skautki kilkunastoletnie dźwigają ciężko rannych
261
bohaterów i ostrzeliwane, co chwila narażone na śmierć, przenoszą ich do punktów opatrunkowych .
Większość harcerzy, pozostałych w mieście z racji młodego wieku pełniło funkcje pomocnicze: pomagali w
kopaniu okopów, pełniki funkcje gońców w różnych miejscach przy formacjach wojskowych i w Straży
Obywatelskiej, formacjach kobiecych i innych. W trakcie walki w dalszym ciągu byli gońcami, wysyłanymi
z meldunkami, donosili na barykady amunicję i zaopatrzenie dla walczących żołnierzy, informowali o położeniu nieprzyjaciela itp. Ich postawa wpisuje się w zachowanie znacznej części ludności cywilnej, wspierającej walczących żołnierzy. Według danych W.Nekrasza było ich ok. 48. Z 1. drużyny im. Szymona Mohorta w służbie pomocniczej w Płocku służyło 2 druhów: 15-letni Edward Wojtowski i 13-letni Kazimierz
Baszkowski jako łącznicy, a 14-letni Kazimierz Rogalewicz w bliżej nieokreślonym dowództwie. Harcerze
z 3. drużyny im. J.Kilińskiego służyli jako gońcy w płockim Obywatelskim Komitecie Obrony Państwa i
Straży Obywatelskiej. Poza tym kopali okopy i walczyli na barykadach. Łącznie było ich aż 31, z czego
trzynastu 14-letnich, siedmiu 15-letnich, dziewięciu 16-letnich i dwóch 17-letnich. Z 5. drużyny im. Romu-

256 M.R. [M.Rościszewska], Gimnazjum Żeńskie im. hetm. Reginy Żółkiewskiej w Płocku w dniach najazdu bolszewickiego, „Mazowsze
Płockie Kujawy”, 1930, nr 11, s.77; także - W.Nekrasz, op. cit., s.254 – 255; W.Błażejewski, op. cit., s.180.
257 M.R., op. cit., s.77 – 78.
258 Z naszego życia, „Harcerz”, 1920, nr 24 z 22 września, s.213; Służba Narodowa Kobiet Polskich w Płocku, „Mazowsze Płockie i Kujawy”, 1930, nr 22 s.76.
259 M.R., Gimnazjum Żeńskie…; W.Nekrasz, op. cit., s.255.
260 A.Grzymała – Siedlecki, Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego, Warszawa 1921, s.157.
261 Idem, Jak ludność Płocka broniła miasta i ojczyzny, „Żołnierz Polski”, 1921, nr 21 z 23 kwietnia, s.3.
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alda Traugutta w Straży Obywatelskiej pomagało sześciu 15-latków: Antoni Budny, Zygmunt Dąbrowski,
262
Grzegorz Gadzaliński, St. Lipiński, Jan Strupczewski i St. Węgler .
Cechował ich niewątpliwy zapał i poświęcenie, który wpływał mobilizująco na walczących. Bywało, że
walczyli bezpośrednio na pierwszej linii, stąd ich obecność wśród rannych i zabitych. Wiadomo, że w obronie Płocka zginęło pięciu harcerzy: A. Gradowski (niespełna 15-letni), Stefan Zawidzki (14 lat), Wacław
263
Niździński (18 lat), 19-letni uczeń gimnazjum w Sierpcu - Wincenty Kalisz . W szpitalu w Gostyninie 21
sierpnia 1920 r. zmarł z ran 18-letni harcerz z Warszawy, szeregowy 201 pp – Antoni Łukaszewski, który
264
pochowany został na gostynińskim cmentarzu . Historia zapisała czyny nielicznych z harcerzy, głównie
tych, którzy otrzymali później odznaczenia wojskowe.
Antoni Gradowski
Symbolem obrony miasta przed najazdem bolszewickim do dzisiaj pozostaje 14-letni harcerz Antoni Gradowski (ur. 21 września 1905 r. w Płocku). Z racji młodego wieku w pamięci potomnych pozostał jako Antolek. Pochodził z rodziny o tradycjach niepodległościowych. Dziadek ze strony matki Józef Gronczewski
za udział w powstaniu styczniowym został zesłany na Syberię, skąd wrócił dopiero u schyłku życia w 1924
r. Stryj Antoni Gradowski zginął w wojnie rosyjsko – japońskiej w 1905 r. Ojciec Antolka – Stanisław w
1912 r. wyemigrował do Ameryki, skąd wrócił w lipcu 1920 r. Przez 8 lat chłopiec zamieszkiwał, więc w
mieszkaniu przy ul. Kościuszki 9 z matką Kamilią i młodszymi siostrami - Stanisławą i Czesławą. Uczył się
najpierw w szkole Zyberta, potem zdał egzamin do I Gimnazjum PMS, a następnie przeniósł się do II Gimnazjum. Był harcerzem 3 drużyny im.J.Kilińskiego. Od dziecka, jak każdy chłopiec, przejawiał zamiłowanie
do wojska i na tzw. Górkach Niemieckich i za mostem bawił się z kolegami w żołnierzy. Kiedy więc do
Płocka zbliżyły się oddziały bolszewickie zgłosił się do Straży Obywatelskiej. Do wojska był zbyt mło265
dy . Według siostry Stanisławy 18 sierpnia rankiem mój 14-letni braciszek Antoni Gradowski wybiegł z
domu […] Niewiele mówił, co robi, gdy przebywał poza domem. Wiem, że był sanitariuszem, roznosił
amunicję żołnierzom w okopach. Około południa przybiegł do domu, przygotował kilka butelek kawy i herbaty dla żołnierzy. Na sygnał dany prze kolegów (gwizd w bramie) wybiegł z mieszkania. Pocałował mnie
na pożegnanie. Ani Antolek, ani ja nie wiedzieliśmy, że było to pożegnanie – na zawsze… Antoś nie wrócił
266
do domu ani tego dnia, ani następnego. Nikt nie umiał nas poinformować, gdzie jest .
Dopiero po kilku dniach matka dowiedziała się o jego śmierci od sąsiada Antoniego Pyzela, który grzebiąc
267
zabitych w okopach przy kirkucie, w więc – na przedpolach miasta – zauważył ciało chłopca . Okoliczności jego śmierci pozostają niejasne. Adam Grzymała – Siedlecki w literackiej formie napisał, że dopadło go
268
kozactwo i zarąbało z bestialską furią – na śmierć .
Z kolei w akcie zgonu spisanym przez proboszcza parafii św. Bartłomieja ks. Adolfa Modzelewskiego czytamy - już bez ubarwień - że dnia ośmnastego sierpnia roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe został zabity przez bolszewików przy okopach w Płocku Antoni Gradowski, uczeń czwartej klasy, lat czterna-

262 W.Nekrasz, op. cit., s.64 – 66;
263 W.Nekrasz, op. cit., s.62, O uczniu – żołnierzu, s.198 – 199; T.Chrostowski, Obrona Płocka 1920, Płock 1990, s.25. Według Listy
strat Wojska Polskiego… strzelec 49 pp W.Kalisz zmarł z ran 11 października 1920 r. w Warszawie (s.326).
264 W „Kurierze Płockim” w 1921 r. podano nazwisko harcerza Łukasiewicza (O uczczenie obrońców Płocka, pochowanych w Gostyninie, „Kurier Płocki”, 1921, nr 184 z 14 sierpnia, s.3), jednak Wacław Chrostowski, który przeprowadził kwerendę w aktach USC w Gostyninie, odnalazł akt zgonu A.Łukaszewskiego (T.Chrostowski, Uzupełnienie listy poległych obrońców Płocka w 1920 roku, „Notatki Płockie”, 1994, nr 4, s.22). Potwierdzają to dane zamieszczone w Liście strat Wojska Polskiego… (s.506).
265 S.Fałat, Miał wtedy 14 lat…, „Goniec Obywatelski”, 1990, nr 27 z 30 sierpnia, s.8.
266 Ibidem; także – A.M.Stogowska, Bohaterski chłopiec – Antolek Gradowski (1906 – 1920), „Płocki Rocznik Historyczno – Archiwalny:”, 1995, t.1, s.169.
267 S. Fałat, op. cit.; A.M.Stogowska, op. cit., s.170.
268 A.Grzymała – Siedlecki, Cud Wisły, s.158; w innej wersji tekstu – „bestialsko posiekany szablami” – idem, Z pielgrzymki do Płocka,
„Tygodnik Ilustrowany”, 1920, nr 39 z 25 września, s.744.
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ście mający, w Płocku przy rodzicach zamieszkały, syn Stanisława i Kamilli ze Zgorzelskich małżonków
269
Gradowskich .
Z aktu zgonu wynikałoby więc, że A.Gradowski nie zdążył wziąć udziału w obronie Płocka, bo prawdopodobnie zginął w czasie wymiany ognia na przedpolu. Jednak większość piszących podaje za A.Grzymałą –
270
Siedleckim, że został zarąbany prze kozaków .
Pierwotnie chłopiec został pogrzebany w tzw. bratniej mogile, nazywanej dziś kopcem harcerzy. Dopiero po
kilku dniach matka uzyskała zezwolenie na ekshumację i Antolek pochowany został 26 sierpnia 1920 r. na
271
cmentarzu przy ul. Kobylińskiego .
Akurat tego dnia w Płocku przebywał A.Grzymała – Siedlecki, który tak opisał pogrzeb:
Widziałem jego pogrzeb. Widziałem ten biały, dzieciom przypisany karawan i konie białymi kapami przykryte, dzieci niosły wieńce przed trumną, dzieci dźwigały czarne chorągwie z nieubłaganym wizerunkiem
trupich czaszek i piszczeli, jakby mówiących: „nikt cię już nam nie wydrze, towarzyszu!”. I widziałem matkę, odchodzącą od zmysłów z rozpaczy, a w trumnie małe ciało, świecące na całą Polskę ranami. W trumnie
jeden z tych, który znowu legł, lat swoich nie licząc, by miarą swego trupa podnieść wzwyż cokół, na któ272
rym stanąć ma przyszłość ojczyzny .
Żałoba w domu trwała jeszcze przez kilka lat. Niemal codziennym zwyczajem rodziny stało się odwiedzanie
273
miejsca śmierci chłopca i mogiły na cmentarzu .
Stefan Zawidzki
Drugim z płockich harcerzy, poległych w obronie miasta był S.Zawidzki, który – jak zanotował A.Grzymała
274
– Siedlecki – stanął na barykadach z karabinem w ręku, walczył i zginął .
Według sporządzonego przez ks. A.Modzelewskiego aktu zgonu o śmierci S.Zawidzkiego 20 sierpnia 1920
r. poświadczyli handlowiec Stanisław Detrych i organista Adam Lewandowski. Według ich oświadczenia
dnia ośmnastego sierpnia roku bieżącego o godzinie szóstej po południu został zabity przy ul. Kościuszki w
domu pod numerem czwartym Stefan Zawidzki, uczeń czwartej klasy, lat czternaście mający, syn Józefa i
Joanny z Więcławskich, małżonków Zawidzkich, w Płocku urodzony, zapisany do ksiąg ludności w War275
szawie, zamieszkały przy rodzicach […] .
Tadeusz Jeziorowski
Jednymi z najbardziej znanych obrońców Płocka w 1920 r. pozostają do dzisiaj dwaj harcerze II drużyny
276
męskiej im. T.Kościuszki i jednocześnie uczniowie II Gimnazjum Męskiego Polskiej Macierzy Szkolnej :
Tadeusz Jeziorowski i Józef Kaczmarski, odznaczeni 10 kwietnia 1921 r. Krzyżem Walecznych przez mar277
szałka J.Piłsudskiego . Spróbujmy, zatem przybliżyć sylwetki obu bohaterów.
Tadeusz Jeziorowski (ur. 5 października 1908 r.) pochodził z pobliskiego Cierszewa, gdzie jego ojciec miał
młyn wodny. W szkolnej drużynie harcerskiej nazywany był biszkoptem, czyli w gwarze harcerskiej po-

269 Archiwum Diecezjalne w Płocku, akta zmarłych parafii płockiej 1919 - 1921, akt zgonu nr 437. Całość aktu zgonu zob. – ks.
M.M.Grzybowski, Wojna polsko – rosyjska 1920 r. w Płocku i na Mazowszu. Studium historyczno – pastoralne, Płock 1990, s.70, przypis
nr 90.
270 T.Świecki, F.Wybult, op. cit., s.367; W.Nekrasz, op. cit., s.60; A.M.Stogowska, op. cit., s.170.
271 S.Fałat, op. cit.
272 A.Grzymała – Siedlecki, Drugi Lwów, „Kurier Płocki”, 1920, nr 211 z 7 września, s.1.
273 S.Fałat, op. cit.
274 A.Grzymała – Siedlecki, Cud Wisły, s.158.
275 Archiwum Diecezjalne w Płocku, księga zgonów parafii płockiej 1919 – 1921, poz. 418, akt zgonu Stefana Zawidzkiego, ks.
M.M.Grzybowski, op. cit., s.79.
276 Od 1921 r. – Gimnazjum Państwowe im. Marszałka Stanisława Małachowskiego.
277 Kamo [Konstanty Bolesta – Modliński], Naczelnik Państwa w Płocku, „Kurier Płocki”, 1921, nr 82 z 12 kwietnia, s.2.
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czątkującym druhem, nie mającym jeszcze 3 stopnia harcerskiego . Według relacji ówczesnego dyrektora
2. Gimnazjum PSM – Mieczysława Olszowskiego niespokojny duch, zawadiaka i kawaler, który, jak mówią, wschodził wszędzie tam, gdzie go nie posieli […] bez wiedzy rodziców umknął do Płocka w dniach jego grozy – 18 i 19 sierpnia 1920 r. – aby „bronić szkół i miasta”. Ubrany w najgorsze ubranie, aby, jak mó279
wił, w razie możliwego spotkania z bolszewikami nie wydać im się burżujem .
Dyrektor M.Olszowski musiał nie wiedzieć wszystkiego, bowiem jego wychowanek w połowie sierpnia
1920 r. znajdował się w Płocku. Na stole mieszkania przy ul. Misjonarskiej 1 zostawił krótki list dla rodzi280
ców: Kochani rodzice! Z własnej woli wychodzę na chwilę na ulicę. Proszę, nie martwcie się o mnie .
W dramatycznych chwilach ataku bolszewickiego 18 sierpnia 1920 r. znalazł się w punkcie sanitarno –
amunicyjnym, mieszczącym się w Gimnazjum Żeńskim im. Hetmanowej R.Żółkiewskiej przy ul. Kolegialnej 23. Zjawił się tam w samą porę, bowiem przełożona Gimnazjum i komendantka Służby Narodowej Kobiet Polskich w Płocku M.Rościszewska, nie znając się na broni, nie potrafiła – wobec jej różnych typów –
dobierać odpowiedniej amunicji. Żołnierze zajmujący pobliską barykadę mocno się niecierpliwili. Widząc
to mały Tadzio zaczął sobie z niej pokpiwać: - A to ładna komendantka, co się nie zna na broni! Wstyd!
Dawać tu karabiny i pasy z nabojami! Już ja będę wiedział, co podać!.
Jak dalej relacjonowała M.Rościszewska
Z miną skruszoną i zawstydzoną wynosiłam malcowi wszystko, co znalazłam. Ze wspaniałą dumą dobierał
281
właściwe naboje, nabijał broń i podawał ją żołnierzom .
Następnie – jak pisze ówczesny dziennikarz i korespondent wojenny A.Grzymała – Siedlecki
z pełną pogardą dla świszczących wokół niego kul, bez najmniejszej trwogi, owszem: z zacietrzewieniem,
przez pięć godzin oblany potem, pędzi od barykady do magazynu amunicyjnego, z magazynu znowu na barykady i roznosi ładunki. Każda barykada ma inny kaliber broni, ta francuski, tamta austriacki, inna znowu –
rosyjski. Nie myli to małego urwisa. Po kilku kursach tam i z powrotem, smyk Jeziorowski węchem „czerwonoskórego”, w którego jeszcze wczoraj może się bawił, rozpoznaje w mig wszelkie zawiłości amunicyjne, umie na pamięć, co komu gdzie potrzeba i co chwilę zziajany, oblany potem, wpada do magazynu, jak
do sklepu z obstalunkiem: tyle ładunków austriackich, tyle francuskich, etc. Łapie i pędzi w podskokach,
282
aby zdążyć na czas .
19 sierpnia rano znalazł się na ul. Dominikańskiej (obecnie 1 Maja), gdzie na opuszczonej właśnie przez
żołnierzy barykadzie obok budynku poczty zauważył pozostawiony karabin maszynowy Maxim na kółkach.
Niewiele się zastanawiając wprzągł się w rzemienie i mimo strzałów bolszewickiego oddziału, który zbliżał
się właśnie od strony cmentarza żydowskiego, zaciągnął karabin na ówczesny Plac Floriański (obecnie –
283
Obrońców Warszawy) i oddał w ręce żołnierzy, którzy nadbiegli mu na pomoc .
Józef Kaczmarski
Drugi z chłopców – Józef Kaczmarski (ur. 22 kwietnia 1906 r. w Lipsku k/Iłży) – według słów dyrektora
M.Olszowskiego usposobienia poważniejszego, aczkolwiek żywego, po dziecięcemu, lecz bardzo wysoko
pojmujący obowiązki harcerza, dowiedziawszy się o zamierzonym ataku oddziału polskiego na bolszewików, usadowionych na podmiejskim folwarku Trzepowie, zgłosił się do matki z prośbą o pozwolenie mu na

278 Wyjaśnienie tego określenia zob. - Ż.K.O., Dział biszkoptowy, „Harcerz”, 1917, nr 1 z marca, s. 18 – 19.
279 M.Olszowski, Ruch ochotniczy 1920 roku wśród młodzieży 2-go Gimnazjum Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Płocku (w 15-tą
rocznicę czynu), „Życie Mazowsza”, 1935, nr 9 i 10, s.238.
280 Cyt. za – M.Sepioło, Tadzio Jeziorowski – bohater, „Sygnały Płockie”, 2009, nr 16 z 15 września, s.9. Według informacji przekazanej
autorowi 1 lipca 2011 r. przez p. Zbigniewa Jeziorowskiego do pomocy żołnierzom zgłosiła się też siostra Tadeusza – starsza o 4 lata
Aleksandra Jeziorowska.
281 Cyt. za - B.Ostrowska, Harcerska służba podczas obrony Płocka przed najazdem bolszewików w 1920 roku, „Płocki Rocznik Historyczno – Archiwalny”, 1995, t. I, s.60.
282 A.Grzymała – Siedlecki, Drugi Lwów, „Kurier Płocki”, 1920, nr 211 z 7 września, s.1 – 2. Artykuł był przedrukiem z „Rzeczypospolitej”, 1920, nr 77 z 31 sierpnia, s. 3. Zob. także – W.Koński, Echa obrony Płocka w sierpniu 1920 r. w ówczesnej prasie, „Płocki Rocznik
Historyczno – Archiwalny”, t. I 1995, s.35.
283 M.Olszowski, op. cit., s.238.
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udział w tym ataku w charakterze łącznika. Bohaterska matka pozwolenia udzieliła, błogosławiąc dzielnego
284
chłopca .
Przydzielony został do batalionu 6 pp Leg., który 18 sierpnia zaatakował folwark w Trzepowie. Natarcie
prowadzone przez kpt. Mieczysława Głogowieckiego zakończyło się dla polskiego oddziału tragicznie. Natknąwszy się na bolszewicką kawalerię z III Korpusu Konnego Gaja Bżyszkiana został niemal w całości
wybity. W czasie walki J.Kaczmarski, który próbował przedrzeć się z meldunkiem do miasta, otrzymał dwie
rany postrzałowe: w twarz i w pierś i dwie cięte przez głowę i w usta. Gdy leżał półprzytomny na pobojowisku podeszło do niego dwóch żołnierzy bolszewickich, z których jeden uderzył go nahajką, sprawdzając,
czy jeszcze żyje. Kiedy pod wpływem bólu poruszył się, drugi z żołnierzy – sanitariusz – zaczął go opatrywać, na co usłyszał od swego kolegi:
285
, szkodnika należało, nie zaś opatrywać.
– Dobić by go raczej malczyszkę
Na to ów sanitariusz, nie przerywając roboty, odpowiedział flegmatycznie, cedząc słowa:
286
- Być może, że on i wrednyj, ale bądź, co bądź, gieroj (bohater) .
Mógł, więc J.Kaczmarski mówić o wyjątkowym szczęściu, trafił bowiem – co było rzadkością – na bolszewika, który zachował w sobie ludzkie uczucia i szacunek dla pokonanego przeciwnika. Dzięki niemu razem
z innymi rannymi przewieziony został do szpitala w Sierpcu, gdzie w domu przy ul. Farnej 24 rannymi –
Rosjanami i Polakami – opiekował się dr Franciszek Gumowski i felczer Felicjan Horosiewicz przy pomocy
287
Kulasińskiej . Jej córka - Irena Kulasińska po latach wspominała:
Pamiętam transport rannych harcerzy. Ciężko rannego Józefa Kaczmarskiego dr Gumowski osobiście prze288
niósł na rękach z wozu na stół operacyjny .
Po ucieczce oddziałów bolszewickich z miasta 20 sierpnia, pozostawiony przez nich, został jeszcze jakiś
czas w szpitalu. Tymczasem rodzice chłopca, nie znając jego losów po starciu pod Trzepowem, w najwyższym stopniu zaniepokojeni brakiem jakichkolwiek wiadomości zamieścili w „Kurierze Płockim” z 27
sierpnia następujące ogłoszenie:
Zaginął w okopach podczas walk środowych uczeń 14-letni Józef Kaczmarski, jako łącznikowy w 1-ej sekcji II-go plutonu 1 kompanii 6 pp Legionowej. Ubrany był w czarną kurtkę i niebieskie spodnie (uczniowska
czapka II-go Gimnazjum). Kto by wiedział cośkolwiek o zaginionym, upraszam o zwracanie się do urzędu
289
pocztowego. Kaczmarski .
Już następnego dnia nadeszła z Sierpca wiadomość, że chłopiec, choć ranny – żyje. Można sobie wyobrazić
radość rodziców, tracących już chyba nadzieję, że zobaczą go wśród żywych.
Jan Wichrowski
Kolejnym z dzielnych harcerzy, broniących Płocka był Jan Wichrowski, pozostający nieco w cieniu
A.Gradowskiego, J.Kaczmarskiego i T.Jeziorowskiego. We wniosku odznaczeniowym na Krzyż Walecznych, wystawionym mu przez dowódcę Grupy Dolna Wisła gen. Mikołaja Osikowskiego czytamy:
Jan Wichrowski, 15-letni uczeń, członek Straży Obywatelskiej miasta Płocka, ochotnik, zaniósł w czasie następowania nieprzyjaciela na Płock pierwszą wiadomość z komendy Straży Obywatelskiej do dowódcy
przyczółka mostowego Płock [mjr. Janusza Mościckiego – G.G.] o powstrzymaniu i odparciu wroga w ulicy
284 Ibidem. Autorzy innych publikacji piszą, że chłopiec wymknął się z domu bez wiedzy rodziców, np. A.Grzymała – Siedlecki, op. cit.;
W.Nekrasz, op. cit., s.60.
285 Ros. – chłopca.
286 Cyt. za – A.Grzymała – Siedlecki, op. cit. Zob. także – O uczniu – żołnierzu, oprac. K.Konarski, Warszawa – Lwów 1922, s.167;
M.Olszowski, op. cit., s.238 – 239.
287 A.Grzymała – Siedlecki, op. cit.; M.Olszowski, op. cit., s.239, O uczniu żołnierzu, s. 167; ks. M.M.Grzybowski, Wojna polsko – rosyjska 1920 roku w Płocku i na Mazowszu, Płock 1990, s.117.
288 I.Kulasińska, Lata dwudzieste, lata trzydzieste… (i wcześniejsze), oprac. H.Piekarska, w: Wspomnienia sierpczan 1900 – 1950, pod
red. J.Burakowskiego, Sierpc 1998, s.47. Także - Sierpecki epizod wojny obronnej 1920. Rozmowa H.Piekarskiej z I.Kulasińską, „Goniec
Obywatelski”, 1990, nr 27 z 30 sierpnia, s.8.
289 „Kurier Płocki”, 1920, nr 201 z 27 sierpnia, s.4; także – ks. M.M.Grzybowski, op. cit., s.74.
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Kolegialnej; rozkaz powyższy zaniósł Wichrowski pod gradem kul nieprzyjacielskich, sypanych szczodrze i
bez przestanku z kulomiotów bolszewickich.
Wysłany później na własną prośbę z rozkazem do Radziwia, przeszedł odważnie przez ostrzeliwany silnie
most i wrócił do Płocka już w rynsztunku bojowym, prowadząc ze sobą nadeszły na pomoc batalion strzelców podhalańskich.
Jan Wichrowski zachował się przez cały czas akcji bardzo dzielnie i zasłużył w zupełności na odznaczenie
290
go Krzyżem Walecznych .
W uzupełnieniu dyrektor szkoły powszechnej, do której uczęszczał nadesłał uzupełniające zaświadczenie:
Wichrowski był członkiem straży obywatelskiej w r. 1920 w Płocku. Trzy razy przechodził most pod
ogniem karabinów maszynowych i artylerii z rozkazami dowódcy miasta [mjr. J.Mościckiego – G.G.] do
dowódcy artylerii w Radziwiu [mjr. dr. Gustawa Przychockiego – G.G.] (poszedł na ochotnika). Z karabinem w ręku był na barykadach. Był łącznikiem I batalionu [pułku] strzelców podhalańskich. Przeprowadził
strzelców na Góry Tumskie dla zdobycia karabinów maszynowych, ostrzeliwujących most. Odebrano trzy
karabiny maszynowe.
Wstąpił potem do 206 pp Armii Ochotniczej i był [w wojsku – G.G.] do grudnia 1920 r. W kwietniu 1921 r.
wyjechał jako ochotnik na Górny Śląsk, gdzie służył w 1 p. strzelców górnośląskich. Był w bitwie pod górą
291
św. Anny. Odznaczony Krzyżem Walecznych Nr 2836 i Krzyżem Obrony Śląska .
W płockiej gazetce dla uczniów szkół powszechnych „Żak” znajdujemy jeszcze opis czynów przypisywany
T.Jeziorowskiemu, jednak bardziej on pasuje do J.Wichrowskiego:
A kiedy granaty nasze za Wisłą przycichły, nie wiedząc w którą stronę kierować pociski, 14-letni Tadzio Jeziorowski pod ulewą kul karabinowych przebiega most na Wiśle, wręcza nowy rozkaz artylerii polskiej i z
powrotem przebywa szczęśliwie tąż niebezpieczną drogę, przynosząc odpowiedź. O, jakąż radością zabiły
serca płocczan i omdlewających obrońców, kiedy z nową siłą huknęły celne strzały armat naszych. Tadzio
tymczasem już dźwigał skrzynki z amunicją do barykady, bronionej przez najdzielniejszego z cywilów
292
p.[Wacława] Dobiszewskiego .
Udział w walkach na froncie polsko – bolszewickim
Według danych W.Nekrasza z Chorągwi Płockiej, obejmującej powiaty płocki, sierpecki, płoński i
gostyniński w wojnie wzięło udział 128 druhów. Zobaczmy jak wyglądała struktura ich wieku.
Wiek

Ilość

14

13

15

17

16

25

17

31

18

24

19

11

20 i więcej

7
Łącznie – 128

Największą grupę – co jest zrozumiałe – stanowili chłopcy w wieku 16 – 19 lat. Z czterech płockich drużyn
harcerskich w wojsku było 41. Jest to wykaz na pewno niekompletny, ale opracowanie innego jest już raczej
niemożliwe.
290 CAW, akta odznaczeniowe J. Wichrowskiego, sygn. KW – 132/W – 1063. Wniosek wystawił 17 kwietnia 1921 r. w Modlinie dowódca 20 DP gen. M. Osikowski.
291 O uczniu – żołnierzu, s.176 – 177.
292 B.Popławski, Mali obrońcy Płocka, „Żak”, 1921, nr 1, s.12.
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- z 1. drużyny im. S.Mohorta w wojsku służyło 7 oraz 15-letni Janusz Kowalski, który będąc w
służbie pomocniczej brał udział w obronie składu amunicji w Dęblinie,
- z 3.drużyny im. J.Kilińskiego w wojsku było 14,
- z 4.drużyny im. Bartosza Głowackiego w wojsku było 15,
- z 5.drużyny im. R.Traugutta w wojsku służyło 5.
Spośród drużyn z terenu działania Chorągwi Płockiej:
- z 1. drużyny w Gostyninie w wojsku było 8, w służbie pomocniczej 12,
- z 1.drużyny im. T.Kościuszki z Płońska w wojsku służyło 8,
- z 1. drużyny im. S.Czarnieckiego w Rypinie w wojsku służyło 21.
Jeszcze więcej harcerzy służyło w wojsku z dwóch drużyn sierpeckich: z 1. drużyny im. S.Jasińskiego – 18,
z 2. drużyny im. T.Kościuszki – 6. Z drużyny im. T.Kościuszki w Drobinie w wojsku walczyło dwóch.
Dzięki materiałom, zebranym przez W.Nekrasza można określić w jakim byli wieku, w jakich jednostkach
293
służyli i w jakich bitwach walczyli. Posłużmy się takim zestawieniem dla harcerzy płockich drużyn .
1. drużyna im. Szymona Mohorta
Lp.

Imię i nazwisko

Wiek

Przydział

Udział w bitwach

1.

Boszko Ryszard

18

1p. szwol.

Nad Bugiem, Styrem, Horyniem, Słuczą,
pod Mławą

2.

Cybulski Józef

16

6 pp Leg.

Mławki, Nowe Miasto

3.

Dzierzęcki Zygmunt

15

6 pp Leg.

Brak danych

4.

Karpiński Zygmunt

6 pp Leg.

Brak danych

5.

Kowalewski Stanisław

17

32 pp

Prużany, Słuck

6.

Kownacki Zenon

18

201 p.szw.

Okuniew, Płońsk

7.

Malechowski Eugeniusz

17

6 pp Leg.

Mława, Maniewicze

3. drużyna im. Jana Kilińskiego
L.p.

Imię i nazwisko

Wiek

Przydział

1.

Arszyński Marian

16

144 pp strzelców kresowych

2.

Borkowski Tadeusz

16

37 pułk piechoty

3.

Galewski Jan

17

201 pułk szwoleżerów

4.

Ignasiuk Szczepan

16

144 pp strzelców kresowych

5.

Kubiak Aleksy

17

201 pułk szwoleżerów

6.

Kwiatkowski Stanisław

17

144 pp strzelców kresowych

7.

Maciejowski Bohdan

18

6 pułk piechoty Legionów

8.

Malinowski Stanisław

16

6 pułk piechoty Legionów

9.

Massukowski Jan

15

201 pułk szwoleżerów

10.

Sieradzki Leon

17

Dtwo Okr. Gen. Warszawa

11.

Suski Eugeniusz

16

37 pułk piechoty

12.

Szulc Józef

16

6 pułk piechoty Legionów

13.

Wawrowski Stefan

17

201 pułk szwoleżerów

14.

Wolf Józef

18

6 pułk piechoty Legionów

293 Wszystkie dane liczbowe i personalne wg – W.Nekrasz, op. cit., s.63 – 68; zob. także – N.Wójtowicz, op. cit., s.17 – 19.
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4. drużyna im. Bartosza Głowackiego
L.p.

Imię i nazwisko

Wiek

Przydział

Udział w bitwach

1.

Babecki Walenty

20

211 p.uł.

Mława, Ossowiec

2.

Dąbkowski Stanisław

19

11 pułk strz.

Brak danych

granicznych
3.

Domiński Leon

17

49 pp

Kuchary, Mława

4.

Gessek Eugeniusz

18

art. plot.

Sokółka, Kuźnica, Grodno, Lida

5.

Jakubiak Anastazy

17

201 p.szwol.

Brak danych

6.

Kwiatkowski Wacław

19

144 pp strz.

Mława Łuniniec, Grabowo

kresowych
7.

Lewandowski Jan

21

201 p.szwol.

Płońsk, Mława, Równo, Zwiahel, Korosteń, Korzec

8.

Makowski Henryk

16

pociąg panc.

Siedlce, Sokołów

Podhalanin
9.

Mochtak Józef

17

6 pp Leg.

Brak danych

10.

Pernej Stefan

18

144 pp strz.

Mława, Grabowo

kresowych
11.

Polkowski Józef

15

201 p. szwol.

Nad Niemnem, Sokółka

12.

Sobiech Antoni

19

art. plot.

Sokółka, Kuźnica, Grodno, Lida

13.

Szulc Józef

16

6 pp Leg.

Brak danych

14.

Walicki Kazimierz

19

6 pp Leg.

Lida, Grodno, Sejny

15.

Zmysłowski Jan

19

6 pp Leg.

Płońsk, Nowe Miasto

5. drużyna im. Romualda Traugutta
L.p.

Imię i nazwisko

Wiek

Przydział

1.

Gorczyca Wadysław

17

Brak danych

2.

Grzegorzewski Zygmunt

13

202 pułk piechoty

3.

Kawecki Ignacy

17

201 pułk szwoleżerów

4.

Umiński Jan

18

70 pułk piechoty

5.

Więcławski Pankracy

18

Brak danych

Z analizy zebranego przez W.Nekrasza materiału można określić, że płoccy harcerze w większości brali
udział w walkach w sierpniu 1920 r. oraz w dalszych działaniach pościgowych, zwłaszcza bitwie nad Niemnem (Sokółka, Kuźnica Białostocka, Grodno, Lida) we wrześniu 1920 r.
Za udział w wojnie polsko – bolszewickiej odznaczonych zostało, co najmniej 13 czynnych harcerzy, nie
tylko obrońców Płocka, ale także służących w wojsku i walczących na innych odcinkach frontu.
Byli to:
- Klemens Jędrzejewski, lat 32, komendant Chorągwi Okręgu ZHP w Płocku
- Stefan Łoś, lat 20, członek Komendy Chorągwi
- Bohdan Maciejowski, lat 19, członek Komendy Chorągwi
- Jerzy Zapaśnik, lat 18, członek Komendy Chorągwi, kontuzjowany
- Wiktor Łebkowski, lat 21
- Stanisław Wojciechowski, lat 20
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- Jan Gołkowski, lat 19
- Stefan Górzyński, lat 18, ranny
- Józef Kaczmarski, lat 14, czterokrotnie ranny
- Tadeusz Jeziorowski, lat 12
- Jan Wichrowski, lat 15, kontuzjowany
- Antoni Gradowski, lat 14, odznaczony pośmiertnie
294
- Stefan Zawidzki, lat 14, odznaczony pośmiertnie .
W wojnie 1919 – 1920 r. z wojskami ukraińskimi i rosyjskimi zginęło na polu walki, bądź zmarło z odniesionych ran kilkudziesięciu harcerzy Chorągwi Płockiej. Na temat okoliczności śmierci rodzeństwa Grabskich, J.Grabskiego, K.Betleya, czy obrońców Płocka – A.Gradowskiego, S.Zawidzkiego, W.Kalisza i Wacława Niździńskiego było już powyżej.
Wymieńmy pozostałych:
- Zygmunt Arendt – uczeń Gimnazjum im. Jagiełły, szeregowiec 145 pp, po roku w niewoli zmarł
295
15 lipca 1922 r.
- Zygmunt Bem – uczeń Gimnazjum im. Jagiełły, ppor. pil. 10 eskadry lotniczej, zginął w czasie
powrotu z lotu bojowego w wyniku awarii samolotu 17 września 1920 r. pod Brześciem Litew296
skim
- Władysław Chodalski – plut. 145 p. strz., zginął w bitwie nad Wkrą pod Sarnową Górą koło Cie297
chanowa 17 sierpnia 1920 r.
- Por. Stanisław Fabowski, były uczeń Gimnazjum im. Jagiełły, członek POW, ppor. 44 pp strzel298
ców kresowych zginął 12 lipca 1920 r. pod Lwowem
- Artur Gierzyński, szer. 71 pp, poległ 18 sierpnia 1920 r. pod Gostominem na płd.-zach. od Cie299
chanowa
- Józef Górzyński, szeregowiec, zginął w końcu lutego 1919 r. w okolicach Lwowa, służąc w 36 pp
300
Legii Akademickiej
- Józef Kamiński, absolwent Gimnazjum im. Jagiełły, ułan 201 pułku szwoleżerów, zmarł z ran 27
301
września 1920 w Mierzychowie na Wołyniu (koło Korca)
302
- Stanisław Kowalewski, zginął w III powstaniu śląskim
- Wacław Krajewski, ochotnik służący w 4 kompanii 205 pp, zmarł z ran na stacji Orany na Wi303
leńszczyźnie 5 października 1920 r.
304
- Henryk Krongold, zginął w niewoli
- Stanisław Leśniewski, uczeń Gimnazjum im. Jagiełły, strz. 145 p.strz., poległ pod Sarnową Górą
305
na południe od Ciechanowa 17 sierpniu 1920 r.
294 W.Nekrasz, op. cit., s.62 – 63. Autor podaje inne, niż w aktach zgonu miejsca śmierci S.Zawidzkiego (Stary Rynek) i
A.Gradowskiego (ul. Warszawska) oraz wiek J.Wichrowskiego (14 zamiast 15 lat); Harcerze Hufca Płockiego odznaczeni Krzyżem Walecznych, „Kurier Mazowiecki”, 1938, nr 99 z 2 maja, s.4; N.Wójtowicz, op. cit., s.20 – 21.
295 Ks. M.M.Grzybowski, op. cit., s.87.
296 Klepsydra w „Kurierze Płockim”, 1920, nr 221 z 19 września, s.4; Ś.p. Zygmunt Bem, „Kurier Płocki”, 1920, nr 225 z 24 września,
s.4; Lista strat Wojska Polskiego…, s.40; ks. M.M.Grzybowski, op. cit., s.77. A.J.Papierowski i J.Stefański podają omyłkowo datę śmierci
Z.Bema na 1919 r. (Płocczanie znani i nieznani. Słownik biograficzny, t.2, Płock 2007, s.41).
297 W.Nekrasz, Harcerze w bojach…, s.384. Lista strat Wojska Polskiego… podaje jako miejsce śmierci Ojrzeń, leżący ok. 5 km na płd.zach. od Sarnowej Góry (s.98).
298 „Kurier Płocki”, 1920, nr 231 z 1 października 1920, s.4; ks. M.M.Grzybowski, op. cit., s.76. Lista strat Wojska Polskiego… podaje
datę śmierci – 18 sierpnia 1920 r. pod Biłką Szlachecką (s.177).
299 W.Nekrasz, op. cit., s.384; ks. M.M.Grzybowski, op. cit., s.87 (w cytowanym nekrologu podano datę 20 sierpnia i wieś Gostum zamiast Gostomin); Lista strat Wojska Polskiego… wymienia A.Gieżyńskiego (s.214), ale prawdopodobnie chodzi o tę samą osobę.
300 Nad świeżą mogiłą, „Kurier Płocki”, 1919, nr 45 z 26 lutego, s.3; nekrolog J.Górzyńskiego, ibidem, s.4; W.Nekrasz, op. cit., s.385.
301 Lista strat Wojska Polskiego…, s.330 (nr 14 843); ks. M.M.Grzybowski, op. cit., s.87.
302 W.Nekrasz, op. cit., s.295.
303 Tablice pamiątkowe w LO im. Jagiełły; W.Nekrasz, op. cit., s.385; ks. M.M.Grzybowski, op. cit., s.92.
304 Tablica pamiątkowa w LO im. Jagiełły; W.Nekrasz op. cit., s.385; ks. M.M.Grzybowski, op.cit., s.93;. Jednodniówka dnia legionowego… wymienia H.Krongolda wśród poległych w obronie Płocka (s.14).
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- Romuald Litewski, uczeń Gimnazjum im. Jagiełły, strz. 145 p.strz., poległ 14 sierpnia 1920 r. w
306
bitwie nad Wkrą pod Gutarzewem koło Sochocina
- Paulina Maciejowska, znana jako Pola, absolwentka płockiej tzw. Pensji Udziałowej, uczestniczka
II powstania śląskiego, działaczka komunistyczna, zamordowana przez Niemców w więzieniu w
307
Bytomiu w listopadzie 1920 r. w wieku 21 lat
- Stanisław Niździński, zastępowy, 21-letni uczeń klasy VII Gimnazjum im. Małachowskiego, słu308
żył w 205 pp ochotn., zginął 1 sierpnia 1920 r. pod Nowogrodem nad Narwią
309
- Karol Zygmunt Płoszko, szer. ochotn. 236 pp, zginął 14 sierpnia 1920 r. pod Ossowem
- Rychter, 20-letni uczeń kl. VIII Gimnazjum im. Małachowskiego, służył w 205 pp ochotn., poległ
1 sierpnia 1920 r. pod Nowogrodem nad Narwią
- Ignacy Szczepkowski, 20-letni uczeń kl. VIII Gimnazjum im. Małachowskiego, poległ w sierpniu
310
1920 r. pod Szydłowem koło Mławy
- Henryk Tarnowski, kpr., zmarł z ran 30 listopada 1918 r. w Przemyślu po walkach pod Gródkiem
311
Jagiellońskim
312
- Wincenty Warchlewski, zmarł w niewoli w 1919 r.
313
- August Wojciechowski, plutonowy, zmarł w Warszawie 30 grudnia 1918 r. .
Jak widać z zestawienia poległych płoccy harcerze walczyli w najbardziej krwawych i dramatycznych bitwach, toczonych w sierpniu 1920 r.: pod Nowogrodem nad Narwią 1 sierpnia i w bitwie nad Wkrą w połowie sierpnia. Pod Nowogród dwa bataliony 205 ochotn. pp im. Jana Kilińskiego pospiesznie zostały ściągnięte z Warszawy. W ramach grupy gen. Jana Wroczyńskiego miały nie dopuścić do zajęcia Łomży przez
bolszewicką 10 Dywizją Kawalerii i sforsowania Narwi przez siły bolszewickie. III batalion por. Brodowskiego początkowo odbił Nowogród z rąk rosyjskich, ale w dalszej fazie walki uległ powtarzającym się
energicznym natarciom Kozaków. Łącznie w walkach pod Nowogrodem 205 pp stracił ok. 800 żołnierzy.
Jak napisał historyk wojny polsko – rosyjskiej 1920 r. Janusz Odziemkowski poległ kwiat młodzieży harcer314
skiej, tworzącej rdzeń III batalionu .
Bitwa wykazała słabość wyszkolenia, nieostrzelanie i słabą odporność psychiczną młodych ochotników,
którzy ulegając panice rozproszyli się i zostali wyrąbani przez atakujących Kozaków. Przed północą 1
sierpnia 1920 r. resztki II i III batalionu dotarły do Ostrołęki. Żaden z celów operacyjnych nie został osią315
gnięty: nieprzyjaciel zajął Łomżę, przekroczył Narew i dalej posuwał się na zachód
Drugim dramatycznym starciem z udziałem płockich ochotników była bitwa nad Wkrą. Jej fragment stanowiła bitwa pod Sarnową Górą, trwająca od 15 do 18 sierpnia. Udział w niej wziął m.in. 144 p.p. strzelców
316
kresowych, który włączył się do walki 17 sierpnia 1920 r. Ogromnym wysiłkiem i kosztem dużych strat
oddziały polskie z grupy gen. Franciszka Krajowskiego zdołały powstrzymać sowieckie 4 i 33 Dywizje
317
Strzelców. Wpłynęło to na ogólny sukces bitwy nad Wkrą .

305 W.Nekrasz, op. cit., s.385. Lista strat Wojska Polskiego… podaje, że zginął pod Ojrzeniem, leżącym ok. 5 km na płd.-zach. od Sarnowej Góry ( s.478).
306 Lista strat Wojska Polskiego…, s.489; W.Nekrasz, op. cit., s.385.
307 Wspomnienie pośmiertne, „Kurier Płocki”, 1920, nr 297 z 19 grudnia, s.2; W.Nekrasz, op. cit., s.295, A.J.Papierowski, J.Stefański,
Płocczanie znani i nieznani, Płock 2002, s.371 – 372.
308 Tablica pamiątkowa w LO im. Małachowskiego, W.Nekrasz, op. cit., s.385.
309 L.Szatkowska, op. cit., s.92.
310 Tablica pamiątkowa w LO im. Małachowskiego; W.Nekrasz, op. cit., s.386
311 Tablica pamiątkowa w LO im. Małachowskiego; Lista strat Wojska Polskiego…, s.904; W.Nekrasz, op. cit., s.386
312 W.Nekrasz, op. cit., s.386. Na tablicy pamiątkowej w LO im. Jagiełły widnieje Mieczysław Warchlewski z informację, że zginął pod
Sarnową Górą , czyli w połowie sierpnia 1920 r.
313 Tablica pamiątkowa w LO im. Jagiełły; Lista strat Wojska Polskiego…, s.983; ks. M.M.Grzybowski, op. cit., s.93.
314 J.Odziemkowski, Leksykon wojny polsko – rosyjskiej 1919 – 1920, Warszawa 2004, s.286.
315 Ibidem. Szerzej na temat bitwy pod Nowogrodem zob. – B.S.Mond, J.Gintel, Historia 205 pp ochotniczej im. Jana Kilińskiego, Warszawa 1932, s. 38 – 55.
316 18 DP, w skład której wchodził 144 pp straciła 910 zabitych i rannych.
317 J.Odziemkowski, op. cit., s.372 – 374.
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Spośród płockich harcerzy, służących w wojsku i walczących na innych odcinkach frontu dysponujemy
wnioskiem odznaczeniowym dla członka Komendy Chorągwi Płockiej B.Maciejowskiego, walczącego w 6
pp Leg. Czytamy tam:
Dnia 28/IX 1920 r. w czasie walk o Lidę szeregowiec ochotnik Maciejowski Bohdan wykazał dużo męstwa i
odwagi. W krytycznej chwili, kiedy bolszewicy rzucili się ogromnymi siłami do ataku na lewe skrzydło
kompanii, a część naszych żołnierzy nie wytrzymała natarcia i zaczęła się chwiać, szeregowiec Maciejowski, dając przykład poświęcenia, jeden z pierwszych rzucił się do kontrataku i pociągnął za sobą otaczają318
cych, zawdzięczając, czemu bolszewicy zostali odparci .
Harcerze byli wśród poległych uczniów obu płockich gimnazjów. Wśród 31 uczniów I Gimnazjum im. Wła319
dysława Jagiełły poległych w walkach o niepodległość i granice znaczna część była harcerzami .
W tym miejscu należy wspomnieć, że wśród walczących w 1919 – 1920 r. znajdowali się też byli harcerze z
Płocka, w tym także tworzący zręby płockiego harcerstwa przed I wojną światową. Dla nich stawienie się do
wojska było czymś najzupełniej naturalnym i oczywistym. Obronę zagrożonej niepodległości przedkładali
ponad własne plany i zamiary. Wprawdzie z racji wieku nie należeli już do organizacji, jednak pozostali
wierni ideałom harcerskim w swoim dalszym życiu. Przykładowo możemy tu wymienić wspomnianego już
W.Broniewskiego, który wojnę zakończył w stopniu kapitana i zastanawiał się nawet nad wyborem kariery
wojskowej. Walczył kolejno z wojskami Ukraińskiej Republiki Ludowej na Wołyniu, wojskami litewskimi i
bolszewickimi na froncie litewsko – białoruskim, kwietniowej ofensywie na Ukrainie w 1920 r. i walkach
odwrotowych. Następnie - w ofensywie znad Wieprza i bitwie o Białystok i Lidę, czyli w bitwie nad Niemnem. Należał do wyróżniających się oficerów, czego potwierdzeniem są przyznane mu cztery Krzyże
320
Walecznych
i order Virtuti Militari. Ten ostatni otrzymał za udział w zdobywaniu Drohiczyna w nocy
321
18/19 sierpnia 1920 r., czyli dokładnie wtedy, kiedy w Płocku trwały walki z wojskami bolszewickimi .
Do wojska zgłosił się także inny z pierwszych płockich harcerzy S.Staszewski, otrzymując za waleczność
322
order Virtuti Militari . Odznaczony Virtuti Militari był również por S.Fabowski z 44 pp, poległy pod
323
Lwowem 12 lipca 1920 r. Lech Rościszewski, który wprawdzie przestał być harcerzem po wstąpieniu na
polecenie matki do rosyjskiego gimnazjum w Kiszyniowie, już w listopadzie 1918 r. wstąpił do 4 puł, przechodząc z nim cały szlak bojowy. Z wojny wrócił w stopniu plutonowego z dwoma Krzyżami Walecz324
nych .
Uhonorowanie płockich harcerzy
Tymczasem, kiedy z fragmentarycznych relacji zaczął z wolna wyłaniać się obraz tego, co działo
się w Płocku 18 i 19 sierpnia 1920 r., poświęcenie płockich harcerzy stało się powszechnie znane. Do grona
najbardziej rozpoznawalnych spośród tylu dzielnych i ofiarnych obrońców Płocka awansowali zwłaszcza
T.Jeziorowski, J.Kaczmarski i J.Wichrowski obok innych harcerzy, którym nie dane było jednak przeżyć,
jak A.Gradowski, czy S.Zawidzki. Z racji wieku stawali się symbolami udziału dzieci i młodzieży w walce.
Ich czyny rozsławił szczególnie A.Grzymała - Siedlecki, który w czasie pobytu w Płocku 25 – 26 sierpnia z
dwoma pierwszymi przeprowadził rozmowy, zamieszczając potem obszerne wzmianki o ich czynach w
swojej relacji z Płocka, opublikowanej najpierw w „Rzeczypospolitej” i przedrukowanej w „Kurierze Płoc-

318 O uczniu żołnierzu, s.169.
319 M.Olszowski, Odrodzenie i wolność, w: Księga Pamiątkowa Koła Płocczan, Warszawa 1931, s. 49. Nazwiska poległych zob. – ks.
M.M.Grzybowski, op. cit., s.92 – 94.; tablice pamiątkowe w LO im. Jagiełły i LO im. Małachowskiego.
320 Więcej Krzyży Walecznych za jedną wojnę nie przyznawano, choć towarzysze walki wspominali, że zasłużył na drugie tyle.
321 Szerzej nt. udziału W.Broniewskiego w wojnie 1919 – 1920 r. zob. G.Gołębiewski, Służba wojskowa Władysława Broniewskiego…,
s.15 – 38.
322 M.Macieszyna, op. cit., s.
323 Ks. M.M.Grzybowski, op. cit., s.76.
324 MMP, sygn. MMP/H/59, I.Gościcki, Harcerskie wspomnienia, msps, s.5 - 6; L.Szatkowska Szara legenda, wyd. II popr. i rozsz., Płock
2010, s.47 – 73.
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kim”, a wkrótce potem w „Tygodniku Ilustrowanym”, który zamieścił zdjęcia obu chłopców
326
gazety relacjonujące przebieg walk w Płocku wymieniały obu dzielnych chłopców .

. Także inne

30 sierpnia por. M.Pierwocha – Połomski z 6 pp Leg. napisał opublikowany w „Kurierze Płockim” wiersz
dedykowany 14-letniemu bohaterowi Józiowi Kaczmarskiemu i jego bohaterskim rówieśnikom, zatytułowany Sonet bolesny. Czytamy w nim:
Najmłodsi moi, bracia ukochani!
Gdy na szpitalnej was widzę pościeli,
Zda mi się – polscy to leżą anieli…
I ból me serce przeogromny rani.
Czy tak być winno, jak się wszystko stało
I kto potępion będzie za przewiny?
Nie męże polscy, ale synów syny
Polskę przed wrażą szli bronić nawałą.
I słów mi braknie… Łzy płyną strumieniem…
A duch w rozpaczy mój nurza się w pyle,
Gdy kartę ofiar straszliwą odchylę.
I z przebolesnym serca wołam drżeniem:
Polsko! Chłopięta, co Twym są zbawieniem
327
Znajdziesz najpewniej w ranach lub w mogile .
15 listopada 1920 r. dyrekcja II Gimnazjum PMS przygotowała specjalną uroczystość, poświęconą obu
swoim uczniom z okazji wręczenia im nagród książkowych przez wizytatora Wacława Jezierskiego w imieniu ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Macieja Rataja.
W szkolnej kaplicy zebrali się przedstawiciele płockiego nauczycielstwa, uczniowie, rodzice i uczestnicy
niedawnych walk. Po mszy odprawionej przez ks. Henryka Godlewskiego oraz po przemówieniach jego,
M.Rościszewskiej i M.Olszowskiego, Wacław Jezierski wręczył każdemu z chłopców książkę Artura Śliwińskiego Hetman Żółkiewski z jednobrzmiącą dedykacją ministra Macieja Rataja:
Tadziowi Jeziorowskiemu [lub Józiowi Kaczmarskiemu – G.G. ] uczniowi gimnazjum PMS w Płocku w
uznaniu jego pełnego odwagi i poświęcenia dla umiłowania Ojczyzny udziału w obronie miasta podczas
najścia wrogów w sierpniu 1920 r. przesyła upominek minister Wyznań religijnych i Oświecenia Publicznego dr Rataj. Warszawa, dnia 11 listopada 1920 r. Wręczył 15 listopada 1920 r. w Płocku wizytator
328
W.Jezierski .
Dziewięć dni później w Płocku odbyła się kolejna uroczystość ku czci uczniów – żołnierzy, którzy w większości powrócili już z wojska do domów. Tym razem jej bohaterami byli wszyscy płoccy uczniowie uczestnicy wojny. W bazylice katedralnej ks. biskup Antoni Julian Nowowiejski odprawił uroczyste nabożeństwo, po którym przy wychodzeniu ze świątyni katedralnej młodzieży I i II gimnazjum, seminarium na329
uczycielskiego i liceum oraz seminarium diecezjalnego zgotowano serdeczną owację .
I choć w redakcji „Kuriera Płockiego” nie podano żadnych nazwisk, można sądzić, że znowu obaj bohaterowie byli pierwszoplanowymi postaciami uroczystości. Najważniejsze jednak zaszczyty – w postaci odznaczeń wojskowych – mieli dopiero otrzymać.
20 marca 1921 r. przyjechali do Płocka mjr Janusz Mościcki, kpt. Henryk Bigoszt i rtm. żandarmerii
Edward Czuruk – członkowie kapituły ustanowionego przez 206 ochotniczy pp Krzyża za Męstwo i Odwa325 W.Koński, op. cit., s.35, 44 – 45.
326 St., Obrona Płocka, „Naród”, 1920, nr 139 z 22 sierpnia, s.3 (przedruk – „Czas”, 1920, nr 202 z 25 sierpnia, s.3), S.Składkowski,
Płock, „Żołnierz Polski”, 1920, nr 152 z 2 września, s.3; zob. też – W.Koński, op. cit., s.41.
327 M.Pierwocha – Połomski, Sonet bolesny, „Kurier Płocki”, 1920, nr 209 z 4 września, s.3.
328 Ojczyzna najmłodszym swym obrońcom, „Kurier Płocki”, 1920, nr 271 z 18 listopada, s.3; także – ks. M.M.Grzybowski, op. cit.,
s.239.
329 Na intencję młodzieży powracającej z wojska, „Kurier Płocki”, 1920, nr 277 z 25 listopada, s.3.
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gę. Zgodnie ze statutem Krzyż ustanowiony został celem odznaczenia i zachowania w trwałej pamięci potomnych wybitnych czynów męstwa i odwagi wykazanych w boju w czasie najkrytyczniejszego najścia
przez bolszewików Polski w sierpniu 1920 r. i miał być przyznawany osobom, które bądź wyróżniły się
czynem męstwa i odwagi w boju na odcinku b. D-twa Dolnej Wisły (Chabry – Wyszogród) pośrednio lub
bezpośrednio, tj. w szeregu lub jako bezpośredni D-cy, wchodzący w skład 206 pp i obrońcy Płocka, bądź
330
też w wyraźny i wybitny sposób z nimi współdziałały .
I znowu w kaplicy II Gimnazjum PMS odbyła się uroczystość, tym razem – wręczenia Krzyży. Wśród 42
odznaczonych znalazło się czterech harcerzy: J.Kaczmarski, T.Jeziorowski i J.Wichrowski, którzy otrzymali
331
Krzyże nr 23, 24 i 27. S.Zawidzki otrzymał pośmiertnie Krzyż z numerem 6
.
Ale najważniejszym aktem uznania było przyznanie Krzyża Walecznych. W aktach Centralnego Archiwum
Wojskowego w Warszawie zachowały się wnioski odznaczeniowe wystawione 26 stycznia 1921 r. przez
kpt. H.Bigoszta dla T.Jeziorowskiego, J.Kaczmarskiego i J.Wichrowskiego. We wniosku dla
T.Jeziorowskiego w rubryce szczegółowy opis czynów czytamy, że:
332

och.[otnik] Tadeusz Jeziorowski, lat 13 , zgłosił się do formacji ochotniczej 206 pp. W walkach około
obrony Płocka przy poszczególnych barykadach nadzwyczajnym swym zachowaniem się i spokojem dodaje
wprost otuchy nielicznym żołnierzom – obrońcom. Wśród tych walk całym szeregiem pojedynczych epizodów okazał dużą pomoc w obronie barykad, zaparcie się siebie, umiłowanie sprawy ojczystej i bohaterstwo.
Między innymi, kiedy wybito obronę jednej z barykad w mieście (koło poczty), a ranni ostatni żołnierze,
gradem kul i niezwykle śmiałym napadem kozaków zmuszeni opuścili barykadę, pozostawiając karabin maszynowy, wówczas ochotn. Tadeusz Jeziorowski porwał i uniósł z barykady wymieniony karabin maszynowy. Unosząc (wlokąc) karabin maszynowy, pędzony był przez konnych bolszewików i w ostatnim momencie ciałem swym przykrył karabin. Bohaterskim tym czynem i przykładem zniewolił oddalających się żoł333
nierzy do powrotu na linię bojową, zaś karabin maszynowy uratował
.
W załączonej do wniosku opinii kpt. H.Bigoszt, jako bezpośredni przełożony napisał:
och. szereg. Tadeusz Jeziorowski w zupełności zasługuje na odznaczenie go „Krzyżem Walecznych” za bo334
haterstwo i czyn, którym zdecydował o uratowaniu sytuacji obrony danego odcinka .
W uwagach, zawierających okoliczności, które mogą wywierać wpływ na odznaczenie kpt. H.Bigoszt dopisał, że T.Jeziorowski otrzymał w upominku prezent od p. Ministra W.R.iO.P w postaci książki „Hetman
Żółkiewski” A.Śliwińskiego […]ze znaną już nam dedykacją oraz, że
och. Tadeusz Jeziorowski posiada wrodzone zamiłowanie do sztuki wojskowej i chciałby w przyszłości poświęcić się tej karierze. W podanych walkach wykazał spryt, łatwość orientacji i duże męstwo. Otrzymanie
odznaczenia „Krzyż Walecznych” będzie dla niego bodźcem do dalszej pracy, a może i do poświęcenia się
335
Ojczyźnie w służbie Armii, a równocześnie słusznym zupełnie odznaczeniem za czyny bojowe .
Do wniosku odznaczeniowego dołączone zostało także pismo dyrektora II Gimnazjum PMS
M.Olszowskiego z potwierdzeniem bohaterskich czynów T.Jeziorowskiego i J.Kaczmarskiego, w którym
czytamy:
330 Statut Krzyża zamieszczony w artykule – K.M. [Konstanty Modliński], Chwała Mazowsza Płockiego. Rozdanie „Krzyża za męstwo i
odwagę”, „Kurier Płocki”, 1921, nr 65 z 25 marca, s.1 – 2.
331 Ibidem, M.Olszowski, op. cit., s.239. G.Gołębiewski, Obrona Płocka przed bolszewikami 18 – 19 sierpnia 1920 r., Płock 2004, s.157 –
158. Ilość Krzyży kapituła ograniczyła do 44, nadanych m.in. marszałkowi J.Piłsudskiemu, gen. J.Hallerowi, gen. T.Rozwadowskiemu,
płk. J.Lewszeckiemu, a spośród uczestników walk: kpt. H.Bigoszcie, mjr. J.Mościckiemu, pośmiertnie kpt. M.Głogowieckiemu, kpt.
M.Przyłuskiemu, M.Rościszewskiej, ks. H.Godlewskiemu, kpt. F.Waluszewskiemu, rtm. C.Smoczyńskiemu, ks. F.Słonickiemu,
J.Landsberg – Śmieciuszewskiej i innym. Szerzej zob. K.J.Waluś, J.H.Waluś, Krzyż za Męstwo i Odwagę, „Notatki Płockie, 2010, nr 1,
s.30 – 35.
332 W 1921 r.
333 CAW, akta odznaczeniowe T.Jeziorowskiego, sygn. KW 45/J – 1352, uzasadnienie nadania odznaczenia, sporządzone przez kpt.
H.Bigoszta, przytoczone także przez K.Konarskiego, op. cit., s.168.
334 CAW, akta odznacz. T.Jeziorowskiego, sygn. KW 45/J – 1352, wniosek na odznaczenie Krzyżem Walecznych z 25 stycznia 1921 r.
335 Ibidem.
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Niniejszym stwierdzam i zaświadczam, że Józef Kaczmarski i Tadeusz Jeziorowski, uczniowie 2-go Gimnazjum męskiego PMS w Płocku, brali czynny udział w obronie Płocka w dn. 18 i 19 sierpnia 1920 r. […] Tadeusz Jeziorowski, uczeń II kl. roznosił w Płocku pod gradem kul amunicję dla żołnierzy na barykadach
dniu 18 i 19 sierpnia, a rano dnia 19 VIII na barykadzie przy gmachu pocztowym uratował karabin maszynowy, uciekając z nim pod strzałami bolszewików. Poświadczyć to mogą: p. [Marcelina] Rościszewska,
przełożona żeńskiego gimnazjum, ks. [Ludomir] Lissowski, pani doktorowa [Jadwiga] Beczkowiczowa i
panna Mossakowska z Płocka oraz pewien porucznik z oddziałów podhalańskich, które wtedy były w Płocku, a który ucałował chłopca za uratowanie karabinu maszynowego. Kopie świadectw wkrótce będą nade336
słane .
Wobec takiego udokumentowania czynów wniosek został załatwiony pozytywnie rozkazem Naczelnego
Dowództwa Nr 8 z 14 lutego 1921 r. przyznano T.Jeziorowskiemu po raz pierwszy Krzyż Walecznych nr
337
7979 . W sporządzonym przez kpt. H.Bigoszta analogicznym wniosku dla T.Kaczmarskiego czytamy:
Szer. ochot. Józef Kaczmarski, lat 14, przyjęty do formacji ochotniczej 206 pułku piechoty. Nagła sytuacja
bojowa spowodowała, że ochotnik Kaczmarski przyłączył się do baonu śp. por. Głogowieckiego i z nim
338
przeszedł walki pod Trzepowem z dn. 18 i 19 sierpnia 1920 r. Przez cały czas z narażeniem życia i wielką brawurą, dodając ducha swym starszym kolegom, spełniał funkcje ordynansa bojowego, dostarczając
przeważnie amunicją na linię Płock – Trzepowo i pełniąc służbę łączności. Gdy baon por. Głogowieckiego
był otoczony przez przeważające siły bolszewików i staczał beznadziejny już bój, wówczas rek.[rut] Kaczmarski starał się przedrzeć z meldunkiem do Płocka. Ujęty jednak przez bolszewików, a nie odpowiadając
na indagacje, torturowano go w bezlitosny sposób.
Został dwukrotnie postrzelony, a to przez twarz i piersi oraz dwukrotnie cięty szablą w głowę i usta; całe zaś
ciało zbite kolbami. Przyszedłszy do siebie w szpitalu w Sierpcu, powrócił do Płocka.
Dodać należy, że obok wyżej przytoczonych faktów wynoszenia rannych i donoszenia amunicji w najwięcej
zagrożone miejsca, zachowaniem się całym w walkach obrony Płocka dał dowód wielkiego męstwa i odwa339
gi .
Do wniosku dołączone było – częściowo już cytowane - pismo M.Olszowskiego, który we fragmencie odnoszącym się do J.Kaczmarskiego pisał:
Józef Kaczmarski, uczeń III kl., roznosił amunicję w bitwie pod Trzepowem 18 VIII, gdzie otoczony przez
bolszewików, został dwukrotnie przestrzelony przez twarz i piersi oraz dwukrotnie cięty szablą w głowę i
usta i odwieziony przez nich do szpitala w Sierpcu, skąd wrócił po ucieczce wroga. Poświadczyć to może p.
340
Piekarski, porucznik 6 pp i Dr Gumowski z Sierpca .
Poza tym do wniosku dołączone były zaświadczenia lekarskie, potwierdzające odniesione rany. Krzyż Walecznych nr 8029 został mu nadany tym samym rozkazem Naczelnego Dowództwa Nr 8 z 14 lutego 1921
341
r. .
Wniosek odznaczeniowy J.Wichrowskiego był już cytowany. Tak więc spośród harcerzy broniących Płocka
Krzyże Walecznych otrzymali: T.Jeziorowski, J.Kaczmarski, J.Wichrowski oraz pośmiertnie A.Gradowski i
S.Zawidzki.
Jak już wspomniano uroczystość wręczenia obrońcom Płocka odznaczeń wojskowych odbyła się 10 kwietnia 1921 r. podczas wizyty w mieście Naczelnika Państwa J.Piłsudskiego. Szczególnie uroczyście dekoro336 Ibidem, list M.Olszowskiego do dowództwa 206 ochotn. pp z 23 listopada 1920 r. Według adnotacji kpt. H.Bigoszta do wniosku odznaczeniowego powinna być jeszcze dołączona opinia płk. J.Lewszeckiego z 6 stycznia 1921 r., jednak w teczce jej brak.
337 Ibidem, adnotacja na wniosku odznaczeniowym.
338 Pomyłka - 19 sierpnia J.Kaczmarski nie mógł walczyć pod Trzepowem, bo poprzedniego dnia został ranny i wyeliminowany z walki.
339 CAW, akta odznaczeniowe J.Kaczmarskiego, sygn. KW 46/K – 160 (dokument udostępniony mi przez J.H.Walusia), także (z drobnymi poprawkami stylistycznymi) – O uczniu żołnierzu, s.168 – 169.
340 CAW, akta personalne J.Kaczmarskiego, sygn. 14 821, pismo M.Olszowskiego z 23 listopada 1920 r. do dowództwa 206 ochotn. pp
(identyczny egzemplarz znajduje się w aktach odznaczeniowych T.Jeziorowskiego).
341 CAW, akta odznaczeniowe J.Kaczmarskiego, sygn. KW 46/K – 160.
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wano cywilnych obrońców miasta: M.Rościszewską, Tadeusza Świeckiego oraz dwóch harcerzy –
J.Kaczmarskiego i T.Jeziorowskiego. Jana Wichrowskiego nie widać na zdjęciach, musiał być wtedy nieobecny w Płocku. Z tego względu do dzisiaj jest znacznie mniej znany od pozostałych. Wkrótce jako ochotnik znalazł się na Górnym Śląsku, by walczyć o polskość tej dzielnicy.
W czasie dekoracji Marszałek na widok małego T.Jeziorowskiego zatrzymał się i zapytał, kim on jest, na co
ten odrzekł: Jestem ochotnikiem i skautem!. Po takiej odpowiedzi wzruszony Naczelnik ucałował małego ka342
walera Krzyża Walecznych .
Postać T.Jeziorowskiego musiała zaintrygować Marszałka, bo w czasie bankietu wydanego na jego cześć
przez władze miasta w Hotelu Warszawskim przywołał go do siebie, chcąc się dowiedzieć czegoś więcej o
jego zasługach. Chłopiec, nieonieśmielony zaproszeniem pierwszej osoby w państwie, usiadł J.Piłsudskiemu
na kolanach, relacjonując wydarzenia sprzed niespełna roku. Na widok krzyża harcerskiego, przypiętego do
jego munduru, Marszałek poczynił uwagę, że i on jest harcerzem, co w kilka minut później doprowadziło do
zabawnej sytuacji. Otóż, odpowiadając na jakiś toast J.Piłsudski podniósł do ust kielich wina, na co – jak pisze M.Olszowski:
Rezolutny bąk nie zdając sobie sprawy ze swych słów, natychmiast zareagował: - Harcerzowi pić nie wolno!
Gdy Naczelnik odpowiedział, że z konieczności musi jednak nieraz wychylić kielich, malec zawołał: - Taki
to i harcerz, co pije!. W odpowiedzi zaskoczony chłopiec usłyszał salwę śmiechu obecnych na sali, którzy
343
dopiero wytłumaczyli mu, czemu Marszałek, mimo spożywania wina, może nazywać się harcerzem .
Płockie harcerki nie doczekały się takich zaszczytów. Nie znalazły się wśród odznaczonych, nie pisały o
nich gazety. Dlatego, aby podkreślić ich rolę i chociaż częściowo je uhonorować komendantka żeńskich
drużyn harcerskich Hufca Płockiego J.Kisielewska 10 kwietnia 1921 r., czyli w dniu wizyty J.Piłsudskiego
w Płocku wydała rozkaz pochwalny, w którym czytamy:
Za prawdziwie harcerskie postępowanie oraz gorliwą, pełną oddania służbę udziela się pochwały druhnie
Helenie Mijakowskiej, która w czasie najazdu bolszewickiego ciężko ranna z wielką siłą charakteru umiała
znosić cierpienia, a pracowitością i zamiłowaniem do nauki przezwyciężyła znaczne trudności i zrównała
się z kursem w przygotowaniu do matury.
Za wzorowe spełnianie obowiązków harcerskich udziela się pochwały wszystkim druhnom z drużyn żeńskich, które brały czynny udział w pracy podczas lata współdziałającej z wojskiem w obronie kraju, w
szczególności zaś druhnie Janinie Kąkolewskiej za pełne odwagi i przytomności umysłu zachowanie w obli344
czu wroga podczas najazdu bolszewickiego Płocku .
Antoni Gradowski i S.Zawidzki zostali uhonorowani oddzielnie. Krzyże Walecznych przyznano im po345
śmiertnie rozkazem Naczelnego Dowództwa Nr 19 z 14 maja 1921 r. .
Przygotowano specjalną uroczystość w czasie obchodów 10-lecia płockiego harcerstwa. 16 maja 1921 r. po
mszy św. w katedrze uczestnicy nabożeństwa udali się na cmentarz parafialny, gdzie delegat Naczelnictwa
ZHP ppor. W.Nekrasz udekorował groby A.Gradowskiego i S.Zawidzkiego Krzyżami Walecznych. Przy
grobie A.Gradowskiego przemawiał W.Nekrasz, który podniósł czyn harcerzy bohaterskiego miasta, którzy
legli na placówce, dając tym świadectwo poziomowi etycznemu i poczuciu patriotycznemu, jakie ożywiają
ogół harcerzy.
Przy grobie S.Zawidzkiego przemawiał komendant okręgu płockiego ZHP Klemens Jędrzejewski. Według
relacji prasowej

342 Kamo, op. cit., s.2; G.Gołębiewski, Wizyty dostojników państwowych, wojskowych i kościelnych w Płocku 1918 – 1939, Płock 2008,
s.69.
343 M.Olszowski, op. cit., s.239 – 240; G.Gołębiewski, Tadeusz Jeziorowski i Józef Kaczmarski – bohaterscy obrońcy Płocka w 1920 r. ,
„Notatki Płockie”, 1998, nr 1, s.27.
344 Cyt. za B.Ostrowska, Harcerska służba podczas obrony Płocka przed najazdem bolszewików w 1920 roku, „Płocki Rocznik Historyczno – Archiwalny”, 1995, t.1, s.55.
345 „Dziennik Personalny MSWojsk.”, 1921, nr 19 z 14 maja.
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pozostawiając sumieniu dorosłych obywateli kraju rozstrzygnięcie pytania, czy słuszną jest rzeczą, aby
umierali ci młodzi, prawie dzieci, w walce z wrogiem, mówca zwrócił się następnie do harcerzy, nawołując
do trzymania wysoko sztandaru, aby być gotowymi do obrony ojczyzny.
Uroczystość na cmentarzu zakończyło odśpiewanie Roty

346

.

Kilka dni po uroczystości matka S.Zawidzkiego zamieściła na łamach „Kuriera Płockiego” podziękowanie
dla K.Jędrzejewskiego, J.Kisielewskiej i płockich harcerzy i harcerek za pamięć, wyrażoną 16 maja. W dowód wdzięczności złożyła ofiarę w wysokości 1000 marek polskich na rzecz harcerzy i 500 mk pl na po347
mnik Z.Padlewskiego .
Nie zapominano także o innych uczestnikach walk niepodległościowych. W końcu 1938 r. Naczelnictwo
ZHP ustanowiło Honorowy Krzyż z Czasów Walk o Niepodległość, celem odznaczenia osób, organizacji i
348
instytucji, które położyły zasługi dla b. skautingu, harcerstwa i b. junactwa w latach 1909 – 1921 . 17
styczniu 1939 r. Komisja Główna Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość przy Naczelnictwie ZHP nadała Krzyż po raz pierwszy. W grupie tej znalazło się 25 członków płockiego Koła Harcerzy.
Byli to:
- Kazimierz Stefan Askanas – dyplom nr 259
- Gustaw Fercho – dyplom nr 260
- Józef Ferszt – dyplom nr 261
- Tadeusz Gorczyński – dyplom nr 262
- Stefan Kamiński – dyplom nr 263
- Tadeusz Krahowski – dyplom nr 264
- Stanisław Krzemiński – dyplom nr 265
- Henryk Kuciński – dyplom nr 266
- Jan Laszkiewicz – dyplom nr 267
- Eugenia Lewandowska – dyplom nr 268
- Aleksander Edward Łęski – dyplom nr 269
- Witold Majde – dyplom nr 270
- Romana Pachucka – dyplom nr 271
- Stefan Piotrowski – dyplom 272
- Marian Praszkiewicz – dyplom nr 273
- Wincenty Rydzewski – dyplom nr 274
- Antoni Sieciński – dyplom nr 275
- Stefan Staszewski – dyplom nr 276
- Halina Szczycińska – dyplom nr 277
- Józef Szymborski – dyplom nr 278
- Stanisława Tarnowska – dyplom nr 279
- Stefan Wawrowski – dyplom nr 280
349
- Ładysław Żelazowski – dyplom nr 281 .
Uroczystość wręczenia Krzyży i dyplomów odbyła się w dzień imienin marszałka J.Piłsudskiego – 19 marca
1939 r. - dla zaznaczenia ścisłej łączności, jaka panowała pomiędzy Nim i harcerstwem. W obecności władz
lokalnych i przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji dekoracji dokonał w lokalu Stanicy Harcerskiej
przy ul. POW (dziś – Kolegialnej) 21 delegat Warszawskiego Okręgu Koła Harcerzy z Czasów Walk o Nie350
podległość mecenas Czesław Jankowski .
Pamięć o czynach płockich harcerzy
W latach II Rzeczypospolitej pamięć o bohaterstwie płockich harcerzy była pieczołowicie kultywowana. 10
czerwca 1922 r. w kaplicy Gimnazjum im. S.Małachowskiego uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową ku
czci pięciu uczniów tegoż gimnazjum, którzy polegli w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej:
346 Święto Harcerzy, „Kurier Płocki”, 1921, nr 110 z 28 maja, s.3.
347 Komunikaty. Podziękowanie, „Kurier Płocki”, 1921, nr 112 z 20 maja, s.3.
348 T.Sikorski, op. cit., s.41.
349 Odznaczenia dla harcerzy koła płockiego, „Kurier Mazowiecki”, 1939, nr 25 z 31 stycznia, s.3; T.Sikorski, op. cit., s.121.
350 Odznaczenie b. Harcerzy, „Kurier Mazowiecki”, 1939, nr 61 z 15 marca, s.3; 19 marca u harcerzy płockich, „Kurier Mazowiecki”,
1939, nr 62 z 16 marca, s.3.
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J.Grabskiego, T.Dołęgi - Grabskiego, Stanisława Niździńskiego, Artura Rychtera i Ignacego Szczepkowskiego. Wszyscy byli harcerzami, a czterech spośród nich – poza T. Dołęgą – Grabskim – pełniło funkcje
351
zastępowych .
Na tablicy z ciemnego marmuru - według projektu znanego płockiego artysty malarza i nauczyciela rysunków Czesława Idźkiewicza – pod sentencją Non omnis moriar umieszczono fragment ewangelii według św.
Jana (XV – 3) o treści: Większej nad tę miłość żaden nie ma, kto aby duszę swą położył za przyjacioły
swoje oraz z wiersza Adama Mickiewicza: A jeśli naród zawinił, przyjmij Panie krew naszą za odkupienie,
ale przebacz wreszcie Polsce. Obok znalazły się fotografie i nazwiska z podaną datą i miejscem śmierci pięciu poległych.
Zdjęcie J.Grabskiego - uczestniczący w uroczystości - gen. Kajetan Olszewski ozdobił przyznanym mu
Krzyżem Walecznych, wygłaszając krótkie przemówienie na temat roli młodzieży w odzyskaniu i utrzymaniu niepodległości. W podobnym duchu wypowiadali się kolejni mówcy: ks. Henryk Godlewski, wizytator
W.Jezierski, starosta płocki Józef Boxa, dyrektor szkoły M.Olszowski, wiceprezydent Płocka Emil Dudziń352
ski, komendant płockich harcerzy K.Jędrzejewski, mjr Leonard Tucker i przedstawiciel uczniów .
Dzięki nauczycielom LO im. Małachowskiego tablica szczęśliwie przetrwała do naszych czasów, w latach
PRL-u ukryta pod planszą z najważniejszymi datami z historii szkoły. Jej powtórne odsłonięcie nastąpiło w
70. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1988 r. Towarzyszyła temu uroczysta aka353
demia wypełniona poezją patriotyczną i pieśniami legionowymi, wykonywanymi przez uczniów szkoły .
Wkrótce potem – mimo problemów z zebraniem odpowiednich funduszy – podobnie uhonorowano poległych uczniów Gimnazjum im. Władysława Jagiełły. 30 września 1923 r. w hallu szkoły zawisły dwie tablice z nazwiskami 27 uczniów, poległych i zmarłych w walce o niepodległość i granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Było wśród nich wielu znanych nam już harcerzy: Z.Arendt, Z.Bem, K.Betley, W.Chodalski,
S.Fabowski, A.Gierzyński, J.Górzyński, J.Kamiński, H.Krongold, S.Leśniewski, R.Litewski, H.Tarnowski,
S.Zawidzki. Po nabożeństwie w szkolnej kaplicy, odprawionym przez ks. biskupa A.J.Nowowiejskiego w
asyście księży Stanisława Figielskiego i Ludwika Wilkońskiego tablice uroczyście odsłonił dyrektor szkoły
Konstanty L.Dąbrowski. Obecni byli: poseł Związku Ludowo – Narodowego Karol Mierzejewski, starosta
płocki J.Boxa i zastępca dowódcy 8 pułku artylerii polowej ppłk L.Tucker. Każdy z nich wygłosił krótkie
354
przemówienie. W imieniu rodziców przemawiał ojciec K.Betleya – Stanisław . Do obecnych na uroczystości uczniów szkoły powiedział:
Z posiewu tych ofiar, z posiewu tej krwi serdecznej, przelanej na polach walki prze waszych kolegów poprzedników, którzy byli chlubą i ostoją naszego życia, nich rośnie plon! Niech rośnie plon przykładu w du355
szach Waszych i świadczy, że nie dość jest umieć żyć, lecz trzeba umieć umierać za Ojczyznę! .
O poległym w 1919 r. K.Betleyu nie zapomnieli także jego koledzy harcerze. Rozkazem Naczelnictwa ZHP
356
z 23 marca 1923 r. nadano mu zaszczytny tytuł Honorowego Harcerza Rzeczypospolitej .
351 W.Nekrasz, op. cit., s.385 – 386.
352 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na cześć poległych uczniów żołnierzy II Gimn. Państw. w Płocku, „Kurier Płocki”, nr 130 z
11.06.1922, s.3; Odsłonięcie tablicy, „Kurier Płocki”, nr 131 z 13.06.1922, s.3; Mowa p. dyr. Olszowskiego, wygłoszona na uroczystości
odsłonięcia tablicy ku czci bohaterów, „Kurier Płocki”, nr 131 z 13.06.1922, s.2-3; Polegli za wolność Polski..., op. cit.; Mieczysław Olszowski, Ruch ochotniczy 1920 roku wśród młodzieży 2-go Gimnazjum Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Płocku (od roku 1921- Gimnazjum Państwowe im. Marszałka Stanisława Małachowskiego) (W 15-tą rocznicę czynu), „Życie Mazowsza”, 1935, nr 9 i 10, s.240-241;
idem, Odrodzenie i wolność, w: Księga Pamiątkowa Koła Płocczan, Warszawa 1931, s.49-50.
353 Informacja uzyskana w czasie rozmowy z dyrektorem LO im. Małachowskiego Tadeuszem Zombirtem dnia 22.01.2001 r. oraz na
podstawie udostępnionego mi nagrania video z akademii 11.11.1988 r. Zdjęcie z uroczystości zamieszczono w: Małachowianka. Dzieje
najstarszej z istniejących polskich szkół – obecnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku,
praca zbiorowa pod red. W.Końskiego, Płock 1995.
354 Ku czci młodych bohaterów, „Dziennik Płocki”, 1923, nr 223 z 2 października, s.3; A.Maciesza, Gimnazjum im. Władysława Jagiełły
w Płocku 1906 – 1931, Płock [1931], s.193 – 196; 100 lat Jagiellonki. Z dziejów polskiej szkoły średniej w Płocku 1906 – 2006, pr. zbior.
pod red. A.M.Stogowskiej, s. 53 – 54.
355 Przemówienie p. Stanisława Betleya w imieniu rodziców, „Dziennik Płocki”, 1923, nr 223 z 2 października, s.3; A.Maciesza, op. cit.,
s.196; 100 lat Jagiellonki…, s.54.
356 T.Sikorski, Harcerskie odznaki honorowe 1916 – 1988, Kraków 1991, s.116.
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W 1924 r. rodzice Antoni i Maria Grabscy doprowadzili do sprowadzenia zwłok Haliny i Jana do Płocka. 18
marca 1924 r. z cmentarza orląt we Lwowie ekshumowano Halinę Grabską. 21 marca trumnę z ciałem poległej płocczanki uroczyście żegnały władze miejskie z prezydentem miasta, delegacje garnizonu lwowskiego
i mieszkańcy. 22 marca 1924 r. w Rawie Ruskiej dołączono trumnę ze zwłokami J.Grabskiego, ekshumo357
wanego z miejscowego cmentarza. Także tutaj władze miejskie zorganizowały uroczyste pożegnanie .
24 marca 1924 r. obie trumny dotarły do Kutna, skąd następnego dnia –kolejnym pociągiem – miały być
dowiezione do stacji kolejowej w Radziwiu. 25 marca po południu tłumy płocczan zdążały tam, aby uczestniczyć w przeniesieniu zwłok do kościoła garnizonowego przy pl. Floriańskim. Na pociąg czekały oddziały
wojskowe obu płockich pułków: 4 pułku strzelców konnych z orkiestrą i 8 pap, przedstawiciele różnych instytucji, szkół, harcerze. W Radziwiu trumny umieszczono na lawetach armatnich i kondukt ruszył przez
358
most do kościoła garnizonowego .
Następnego dnia – 26 marca 1924 r. rano – ks. kapelan Feliks Słonicki odprawił nabożeństwo żałobne. Właściwa ceremonia pogrzebowa nastąpiła po południu o godz. 17.00. Ponieważ „Dziennik Płocki” od kilku dni
informował o sprowadzeniu zwłok, na pogrzeb przyszło kilka tysięcy płocczan.
Jak napisał następnego dnia sprawozdawca gazety
[…] odbył się pogrzeb, jakiego Płock, zdaje się, nie pamięta od lat kilkudziesięciu. Potężny, niewidziany
dotychczas u nas pochód rozwinął się stopni, zajmując przestrzeń od kościoła garnizonowego do Starego
Rynku. Zwłoki poprzedzone dwoma orkiestrami wojskowymi, oddziałem wojska, harcerzy, licznym orszakiem księży, wiezione na armatach, posuwały się z wolna wśród dźwięków orkiestry i bicia dzwonów. Korpus oficerski, przedstawiciele rozmaitych władz, cechy, stowarzyszenia, wreszcie nieskończony łańcuch
młodzieży szkolnej zamykał pochód. Na Starym Rynku zwłoki bohaterów, zdjęte z wozów armatnich,
359
wzięli na barki koledzy poległych
.
Po doniesieniu obu trumien – białej i czarnej – na cmentarz, nad otwartą mogiłą przemawiało siedem osób:
dyrektor Gimnazjum im. Małachowskiego M.Olszowski, inż. Nadwodzi, poseł Karol Mierzejewski, ppłk
L.Tucker, komendant Okręgu Płockiego ZHP K.Jędrzejewski i kolega J.Grabskiego – prawdopodobnie
360
Umiński .
Grób rodzeństwa Grabskich stał się kolejnym symbolem poświęcenia płockiej młodzieży – w tym harcerzy
– w walce o tak oczekiwaną niepodległą Polskę.
Od 1921 r. harcerze w rocznicę obrony miasta przed wojskami bolszewickimi składali kwiaty na zbiorowej
mogile na polu Marii Robakiewiczowej na północnych peryferiach Płocka. Usypany kilka lat później kopiec
nazywany w okresie międzywojennym Bratnią Mogiłą był pod stałą opieką płockiego Hufca ZHP. Kolejne
roczniki harcerzy czuły się w obowiązku, by, co roku 18 sierpnia składać kwiaty na Bratniej Mogile.
W okresie międzywojennym pamięć o bohaterskich harcerzach była bardzo żywa, a ich czyny opisywane i
przypominane w kolejnych latach w wielu publikacjach. Najwięcej do ich spopularyzowania przyczynił się
A.Grzymała – Siedlecki, który jako korespondent wojenny przebywał w Płocku dwa dni 25 – 26 sierpnia
1920 r. Najbardziej znanymi obrońcami Płocka pozostawali T.Jeziorowski i T.Kaczmarski. Obaj stali się
dyżurnymi bohaterami obchodów rocznic obrony Płocka, przypominanymi w kolejnych latach w wielu pu361
blikacjach .
357 Sprowadzenie zwłok bohaterów Polski do Płocka, „Dziennik Płocki”, 1924, nr 70 z 22 marca, s.3; Kronika Wojskowa. Pogrzeb bohaterki we Lwowie, „Żołnierz Polski”, 1924, 14 z 6 kwietnia, s.17; G.Gołębiewski, Lwowskie orlęta z Płocka…, s.18.
358 Sprowadzenie zwłok ś.p. Jana i Haliny Grabskich do Płocka, „Dziennik Płocki”, 1924, nr 71 z 24 marca, s.1; K., Bohaterzy, ibidem;
G.Gołębiewski, Lwowskie orlęta z Płocka…, s.18.
359 Pogrzeb bohaterskich dzieci, „Dziennik Płocki”, 1924, nr 73 z 27 marca, s. 3.
360 Ibidem; Manifestacja patriotyczna Płocka (z racji przewiezienia zwłok ś.p. Jana i Haliny Grabskich), „Dziennik Płocki”, 1924, nr 74 z
28 marca, s. 1; G.Gołębiewski, Lwowskie orlęta z Płocka…, s.18.
361 A.Grzymała – Siedlecki, Jak ludność Płocka broniła miasta i ojczyzny, „Żołnierz Polski” 1921, nr 21 z 23 kwietnia, s.3 – 5; także –
idem, Bohaterski Płock, ibidem, s.2; idem, Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego, Warszawa 1921, s.137 – 171; O uczniu
żołnierzu, oprac. K.Konarski, Warszawa – Lwów 1922, s. 167 – 169, 178 – 179; K.Bolesta – Modliński, Obrona Płocka, „Mazowsze Płockie i Kujawy”, 1930, nr 7-8, s. 75; W.Nekrasz, Harcerze w bojach 1914 – 1921, Warszawa 1930, s.60 – 62; S.Demby, „Bene merentes”.
Dobrze zasłużeni z Ziemi Płockiej, w: Księga Pamiątkowa Koła Płocczan, Warszawa 1931, s.135; W.Nowakowska, Młodzież w boju,
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Jednak najbardziej efektownym upamiętnieniem ich czynów jest do dzisiaj obraz znanego przedwojennego
batalisty ze Lwowa Stanisława Kaczor – Batowskiego. W 1936 r. ten uznany malarz namalował dużych
rozmiarów (108 x 229 cm) tryptyk zatytułowany Obrońcom Płocka z sierpnia 1920 roku. W środku umieścił
scenę dekoracji chłopców przez marszałka J.Piłsudskiego, natomiast po bokach – epizody z walk z udziałem
362
obu harcerzy .
Udział chłopców w obronie Płocka w 1920 r. w dużej mierze wpłynął na ich późniejsze decyzje życiowe i
jest dosyć charakterystyczne, że obaj wybrali szkoły wojskowe, decydując się na zawodową służbę wojsko363
wą i osiągając stopnie oficerskie. Obaj też wzięli udział w wojnie obronnej 1939 r., ponosząc śmierć .
Rządy komunistyczne po II wojnie światowej starały się wymazać pamięć o bohaterach wojny polsko – bolszewickiej i polsko – ukraińskiej. Zaprzestano oficjalnych obchodów rocznicy obrony Płocka. Wielkim sukcesem i aktem osobistej odwagi było ustawienie w połowie lat 60. na Bratniej Mogile krzyża harcerskiego,
wykonanego przez ochotnika 201 pułku szwoleżerów Adama Rakowskiego. Od tego czasu kurhan zaczął
364
być nazywany Kopcem Harcerzy .
Po kilkudziesięciu latach wymuszonego milczenia o obrońców Płocka z 1920 r. upomniała się płocka Solidarność. 17 lipca 1981 r. na spotkaniu Społecznego Komitetu Ochrony Pomników Miejsc Pamięci Narodowej z prezydentem Płocka T.Kołodziejakiem ustalono m.in. umieszczenie na grobie A.Gradowskiego pamiątkowej tablicy oraz uporządkowanie terenu wokół Kopca Harcerzy i umieszczenie tam pamiątkowej ta365
blicy
Wzorem okresu międzywojennego w 61. rocznicę obrony Płocka przedstawiciele komisji zakładowych Solidarności oraz mieszkańcy Płocka złożyli kwiaty na cmentarzu wojskowym przy ul. Norbertańskiej, Kopcu
Harcerzy oraz na grobie A.Gradowskiego. Po złożeniu kwiatów uczestnicy obchodu uczestniczyli w mszy
św. w intencji poległych, odprawionej w płockiej katedrze. Także w kolejnych latach działacze Solidarności
366
pamiętali o rocznicy i składali kwiaty w miejscach pochówku obrońców Płocka z 1920 r. .
Na kolejne legalne obchody przyszło poczekać do 1989 r. Dopiero upadek rządów komunistycznych pozwolił na pełne przywrócenie pamięci o bohaterskich harcerzach walk o niepodległość i granice Polski. Po
okresie przymusowego zapomnienia w czasach PRL-u wrócili na należne im miejsce. Ulica J.Gagarina została przemianowana na ulicę harcerza Antolka Gradowskiego, portrety T.Jeziorowskiego i
J.Kaczmarskiego zawisły na honorowym miejscu w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka
367
S.Małachowskiego. Tadeusz Jeziorowski wraz ze swoimi braćmi Józefem i Zbigniewem
jest patronem
368
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płocku , a w Muzeum Mazowieckim w Płocku od listopada 2010 r. eksponowany jest - przekazany w depozyt z warszawskiego Muzeum Wojska Polskiego - obraz S.Kaczor – Batowskiego. Przywrócono miejskie obchody 18 sierpnia, harcerze znowu składają kwiaty na Bratniej Mogile,
a płocki Hufiec ZHP w 2010 r. przyjął za patrona obrońców Płocka w 1920 r. Rodzeństwo Grabskich jest
patronem Gimnazjum Nr 2, ich imieniem, na wniosek harcerzy, nazwano też rondo, grób został odnowiony i
„Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 64 z 17 sierpnia, s.2; M.Olszowski, Ruch ochotniczy 1920 roku wśród młodzieży 2-go Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Płocku (w 15-tą rocznicę czynu), „Życie Mazowsza”, 1935, nr 9 i 10, s.238 – 240
362 G.Gołębiewski, „Obrońcom Płocka z sierpnia 1920 roku”. Nieznany obraz Stanisława Batowskiego, „Notatki Płockie”, 2003, nr 2,
s.32 – 34.
363 J.Kaczmarski po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim został wzięty do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie w Starobielsku, został
w 1940 r. zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie i zakopany w podmiejskim lesie w Piatichatkach. T.Jeziorowski zginął 4 września 1939 r. nad Łodzią w walce z niemieckimi myśliwcami. Pośmiertnie został odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy i
pochowany na łódzkim cmentarzu Na Dołach (Księga Pamięci kadetów II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001, s. 196; informacje p. Zbigniewa Jeziorowskiego).
364 T.Chrostowski, Obrona Płocka 1920, s.33 – 34.
365 Komunikat. W trosce o tradycje i miejsca pamięci narodowej, „Solidarność Ziemi Płockiej”, 1981, nr 12 z 21 sierpnia, s.3 – 4.
366 U.Ambroziewicz, Obrońcom Płocka z roku 1920, ibidem, s.3; Nieznane świadectwa. Opozycja i opór społeczny w tajnych dokumentach Służby Bezpieczeństwa, wstęp, wybór i oprac. J.Pawłowicz, Toruń, 2005, s.335.
367 Józef Jeziorowski (1900 – 1938) członek Polskiej Organizacji Wojskowej w Płocku, Zbigniew Jeziorowski (1917 – 1943) zginął jako
lotnik w wypadku lotniczym w Wielkiej Brytanii w czasie burzy (M.Sepioło, op. cit.).
368 A.J.Papierowski, J.Stefański, Płocczanie znani i nieznani, Płock 2002, s.241 – 242, 250 – 251; M.Sepioło, op.cit.
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jest pod stałą opieką uczniów SP 2. Bohaterscy harcerze na trwałe już wrośli w tradycję i świadomość historyczną płocczan.

[1915-1945] hm.Cezary Gedroyć - Przyczynek do dziejów drużyny harcerskiej przy Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiegow Płocku
Drużyna harcerska przy ówczesnym II- gim Gimnazjum Męskim w Płocku powstała jesienią 1915 roku. Organizacja drużyny odbywała się w sposób samorzutny, żywiołowy i na pół konspiracyjny ze względu na obecność niemieckich władz okupacyjnych.
Twórcą drużyny i jej historycznie pierwszym drużynowym był druh Zygmunt Wesołowski, uczeń tegoż Gimnazjum. Dzięki jego energii i inicjatywie kilkunastu zapaleńców stworzyło drużynę skautową o wyraźnym profilu paramilitarnym, gdzie dominowały takie zajęcia jak: tajne szkolenie w sztuce wojskowej, musztra, marsze
i.t.p. Formalnie działalność ta była kamuflowana wycieczkami krajoznawczymi i ćwiczeniami w zakresie kultury fizycznej. Wkrótce, bo już w 1916 r. drużyna uzyskuje status prawny dzięki poglądowi kuratora Mallincradta, który widział w ruchu skautowym możliwość odciągnięcia uwagi młodzieży polskiej od spraw politycznych i niepodległościowych.
W 1917 roku Komenda Skautowa w Płocku mianuje oficjalnie komendantem drużyny skautowej w II – gim
Gimnazjum Męskim w Płocku jej twórcę Zygmunta Wesołowskiego.
Wydarzenia dziejowe, których ukoronowaniem było odzyskanie przez Polskę niepodległości, nie pozwoliły
harcerzom biernie stać na uboczu. Płockie drużyny harcerskie, a wśród nich również drużyna dh. Wesołowskiego, nawiązują kontakt z konspiracyjnymi organizacjami niepodległościowymi. Między innymi z Polską
Organizacją Wojskową.
Druh Wesołowski, z uwagi na jego rzadko spotykane uzdolnienia organizacyjne, oddelegowany został później
do pracy we władzach harcerskich wyższego szczebla (hufiec, chorągiew), a następnie do pracy przy formowaniu nowych drużyn harcerskich na terenie północnego Mazowsza, w związku z czym nie mógł pełnić funkcji drużynowego. Na jego miejsce drużynowym zostaje druh Bronisław Gloksin. Okres, w którym prowadzi on
drużynę, charakteryzuje się kształtowaniem jej profilu ideowego, którego podstawą są zasady badenpowellizmu, wzbogaconego o specyficzne polskie elementy narodowo - niepodległościowe, inicjowane przez Andrzeja Małkowskiego.
Należy zaznaczyć, że znaczny odłam społeczeństwa płockiego odnosił się w tym czasie nieufnie do ruchu
skautowego. Ścierały się również poglądy w łonie samej organizacji harcerskiej na temat metod wychowawczych.
W początkach 1918 roku drużynę objął na krótko brat Bronisława Gloksina - Jan Gloksin. Zorganizował on
między innymi kancelarię drużyny z siedzibą w domu przy ulicy Królewieckiej 8
Jesień roku 1918 - to wielki egzamin harcerzy z II- giej Męskiej Drużyny Skautowej przy II- gim Męskim
Gimnazjum w Płocku. (Bo tak oficjalnie nazywała się (wówczas drużyna harcerska Małachowianki.
Prawie wszyscy starsi skauci, pod wodzą aktualnego komendanta drużyny, druha Józefa Wnorowskiego brali
udział – w ramach płockiego POW – w rozbrajaniu Niemców. Pełnili następnie służbę w ważnych strategicznie punktach miasta oraz wzmacniali oddziały samoobrony.
W okresie kształtowania się sytuacji w Płocku, w pierwszych okresach niepodległości Polski, drużynę obejmuje druh Stefan Górzyński, jeden z najbardziej zasłużonych wśród braci harcerskiej w Płocku. Za jego kadencji, w roku 1920, drużyna otrzymuje sztandar. Uroczystość jego wręczenia, to jeden z najbardziej podniosłych i znaczących momentów w dziejach drużyny.
W tymże roku, w sierpniu, skauci z II – giej Męskiej Drużyny w Płocku, w czasie działań wojennych, biorą
udział w walkach w obronie miasta. Dwóch z nich zginęło śmiercią żołnierzy.
W rok później, Gimnazjum została nadana przez władze szkolne nazwa oficjalna: Gimnazjum Państwowe im.
Stanisława Małachowskiego w Płocku, co analogicznie odnosi się do pełnej nazwy drużyny harcerskiej, przemianowanej w parę lat później na 89 Mazowiecką Drużynę Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki. Odtąd operuje
ona skrótem: 89 MDH.
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Wspominany wyżej dh. Stefan Górzyński prowadził drużynę do roku szkolnego 1922 / 23. Po nim
funkcję tę przejął, dh. Jan Buse.
Pierwsze lata dwudzieste, to okres pewnej stagnacji w ruchu harcerskim, spowodowane jakimś stopniu odprężeniem po okresie wojennym.
Okres międzywojenny charakteryzuje się dalszym kształtowaniem profilu działalności harcerskiej,
polegającej głównie na poważnym podejściu do nauki, poszanowaniu ludzkiej pracy, rozwijani tężyzny fizycznej, realizowaniu idei braterstwa i patriotycznej postawy. Pomimo różnej orientacji politycznej i ideologicznej ludzi kierujących harcerstwem, ten profil działania był w zasadzie utrzymany.
Drużyna Małachowianki w latach 1919 – 1939 dowiodła dużej prężności i sprawności organizacyjnej. Była
mocnym ogniwem Hufca Harcerzy w Płocku oraz istotnym i liczącym się elementem organizmu i życia swej
szkoły. Harcerze 89 MDH godnie reprezentowali swoją drużynę na zlotach ZHP, między innymi w Spale. W
życiu miasta zanotowali swoją obecność w ruchu żeglarskim i wioślarskim, a także w krótkofalarstwie. Radio369
stacja harcerska miała przez wiele lat siedzibę w gmachu szkoły.
Drużyna brała czynny udział w uroczystościach rocznicowych i świętach narodowych oraz obchodach religijnych. Nie brakło jej harcerzy podczas wizyt wybitnych osobistości w Płocku.
Udział drużyny w zawodach sportowych, głównie strzeleckich i lekkoatletycznych - często we współzawodnictwie z innymi drużynami – większych sukcesów nie przyniósł, chociaż odnotowano również wyróżnienia.
Warto jednak podkreślić, – o czym rzadko się wspomina - że harcerze nasi byli mocno zaangażowani we
wszelkiego rodzaju akcje charytatywne i pomoc ludziom niezamożnym lub cierpiącym niedostatek. Wysoko
była notowana działalność drużyny w zakresie obozowania, organizacji wycieczek, złazów i.t.p., za co w ramach konkursu harcerskich wędrówek w Polsce w 1939 roku uzyskała ona pierwsze miejsce w skali krajowej.
Szczupłość miejsca nie pozwala na nakreślenie sylwetek drużynowych 89 MDH i jej opiekunów z tego okresu.
Wypada przynajmniej wymienić nazwiska kolejnych drużynowych. Byli to druhowie: Buse, Bucza, Zientara,
Czerwonka, Michalik, Bachurzewski, Hejke, Szymczewski i Lekis (brak pewności co do niektórych imion
zdecydował o podaniu samych nazwisk wyżej wymienionych).
Opiekunowie drużyny okresu międzywojennego to - Zygmunt Niklewski, ks. Henryk Godlewski, Wacław
Kulesza, Ładysław Żelazowski.
Rok 1939 i lata okupacji to nowa próba patriotyzmu, walka o byt narodowy. Wspaniałą kartę czynnego udziału
w walce zbrojnej i działalności konspiracyjnej zapisują również harcerze. Nie brak wśród nich i druhów z
Małachowianki żeby wymienić tylko podchorążego z batalionu Zośka – Leszka Bachurzewskiego i Lecha Hejkiego, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim.
Pożoga wojenna zdziesiątkowała grono działaczy i instruktorów ZHP i dlatego początki reaktywowania ruchu
harcerskiego po wojnie były trudne, choć charakteryzowały się wielkim entuzjazmem i żywiołowością.
Drużyna harcerska w Małachowiance odtworzona została jeszcze w czasie działań wojennych w marcu 1945
roku, jako pierwsza z wszystkich drużyn płockich szkół średnich, a jej organizatorem był druh Stanisław Tomaszewski, który został również jej pierwszym drużynowym. W kwietniu funkcję drużynowego przejął druh
Szczepan Matysiak.
Skład osobowy drużyny obejmował wówczas około pięćdziesięciu harcerzy, uczniów trzech klas gimnazjum
(I, II, III).Dla wielu z nich było to pierwsze zetknięcie się z ruchem harcerskim, ale urok wycieczek, pieśni,
musztry, czy też wielkiej przygody zrobił swoje, 89 MDH zjednała sobie szybko sympatię całej szkoły.
Szkicując działalność drużyny w okresie powojennym należy wspomnieć, że oprócz podstawowych zajęć w
zakresie metodyki harcerskiej, drużyna brała udział w pracach i przedsięwzięciach na większe skalę, jak np. w
repolonizacji Ziem Zachodnich i Północnych, a także w pracach społecznych.
Przy zachowaniu tradycyjnych form zajęć i działalności organizacyjnej drużyna, jak zresztą i inne, działające
na terenie Płocka, włączyła się szybko w życie społeczne miasta.

369 Od 1934 do 1935 r. W 1935 r. Komenda Żeglarskiego Hufca Harcerzy przeniosła się do nowej siedziby - Stanicy im. Geni Majdeckiej
przy ul. Kolegialnej 21.(B.S.)
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Organizowane były też pierwsze wycieczki drużyny, zastępów, jak również brano udział w wycieczkach całego hufce. Zdobywano też pierwsze stopnie harcerskie i sprawności.
Harcerze Małachowianki brali udział we wszystkich obozach letnich tj. w Borowiczkach (1945), Zwierzewie
(1946), Czarnym Strumieniu (1947), Skępem (1948) i Dziwnej – Lesie (1949).
Ponadto członkowie drużyny uczestniczyli w kursach i obozach szkoleniowych, jak KPIM, ZASPA, CAS, kursy podharcmistrzowskie, które były organizowane w Osowcu, Piszu, Płocku nad Turawą itd. Członkowie drużyny uczestniczyli także w zlotach: w Warszawie (1946) i Płocku (1948).
Rozpoczęcie roku szkolnego i harcerskiego 1945/46 dało początek wyjątkowemu rozwojowi drużyny, który w
zasadzie trwał do połowy 1948 roku.
Komendę drużyny sprawowali wówczas kolejno: dh. Andrzej Franke i dh. Edward Forysiak. Pierwszy z nich
od 1.09.1945 do 31.08.1946, drugi przez następne dwa lata.
W początkach powojennej działalności drużyny, tj. w dniu 2 grudnia 1945 roku miał miejsce pamiętny fakt
przekazania drużynie jej sztandaru, ukrywanego podczas okupacji hitlerowskiej.
Rok 1948 przynosi zmiany w kierunkach i metodach działania ZHP, polegające między innymi na odejściu od
badenpoweillizmu.
W tym czasie, od lipca 1948 do lutego 1949 roku, obowiązki drużynowego pełni dh Cezary Gedroyć. Pomimo
zmian w formach działania ZHP działalność drużyny była kontynuowana. W tym okresie, drużyna dała wiele
świadczeń dla miasta i szkoły, zgodnie z nowymi założeniami, ze praca jest podstawą, działalności harcerskiej.
Ostatnimi drużynowymi do czasu likwidacji drużyny, t j. do końca 1950 roku byli kolejno: dh. Jerzy Wasiński
i dh. Wojciech Borkowski. W tej fazie drużyna współpracowała z nowoutworzoną w Małachowiance żeńską
drużyną harcerską.
Należy także wymienić tu instruktorów współpracujących z drużyną w okresie lat 1945-1950, a byli to: dh.
Stanisław Tomaszewski. dh. Jan Chojnacki oraz opiekunowie drużyny z ramienia Rady Pedagogicznej szkoły:
Jerzy Szymczewski oraz Józef Sliwczyński.
Można stwierdzić, że 89 MDH zachowała przez lata swego istnienia dobre i twórcze tradycje, akcentując
swoje obecność w budowie nowej rzeczywistości, na terenie Płocka i Mazowsza.

[1915-1990] hm. Antoni Gedroyć - Ślad harcerski w płockiej „Małachowiance”
W grudniu tegoż roku nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru drużynowemu 89 MDH druhowi Andrzejowi
Frankemu na dziedzińcu stanicy harcerskiej w obecności wszystkich drużyn hufca płockiego ZHP działających
w Płocku.
Sztandar uczestniczy we wszystkich uroczystościach państwowych,) narodowych, religijnych, rocznicowych i
harcerskich (lata 1946-1949).
Z uwagi na reorganizację ruchu harcerskiego w latach 1949 / 50 - likwidację Związku Harcerstwa Polskiego
oraz powołanie do życia Organizacji Harcerskiej przy Związku Młodzieży Polskiej - sztandar wraz z innymi
pamiątkami i dokumentami drużyny - ponownie został ukryty i zabezpieczony tym razem Nota o początkach
drużyny
Drużyna skautowa w gimnazjum gubernialnym męskim w Płocku powstała w 1915 roku jako jednostka konspiracyjna. Organizatorem i pierwszym tajnym komendantem drużyny był uczeń 5. klasy gimnazjum dh Zygmunt Wesołowski - skaut o wyróżniającej się osobowości - posiadający ogromny autorytet wśród kolegów.
Punkt ciężkości pracy drużyny położony był głównie na ćwiczenia typu paramilitarnego słusznie zakładając,
że te umiejętności w ówczesnej sytuacji wojenno - politycznej na pewno będą przydatne ze względu na udział
w walce o niepodległość polski, do czego się przygotowywano.
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Ten kierunek działania kontynuowany był i później mimo formalnego zalegalizowania drużyny przez władze
niemieckie, które liczyły, że młodzież skautowa zajmie się przede wszystkim - sportem, krajoznawstwem i rekreacją.
Równolegle z pracą na niwie sprawności fizycznej nastąpiła silna konsolidacja ideowa, której bazą był badenpowellizm i zasady programowe wprowadzone przez Andrzeja Małkowskiego. Podobny poziom drużyna reprezentowała po przejęciu komendy przez druha Bronisława Gloksina w 1917 roku.
Zakodowanie tych wartości w profilu wychowawczym wzbogaconym poczuciem głębokiego patriotyzmu, u
kilkunastoletnich skautów szkoły zaowocowało następnie w latach 1918 - 1921 udziałem drużyny w rozbrajaniu niemców w listopadzie 1918 r. Razem z oddziałami bojowymi polskiej organizacji wojskowej a w 2 lata
później uczestnictwem skautów naszego gimnazjum w walkach w obronie Płocka i na innych polach bitew w
czasie wojny polsko - bolszewickiej.
Śmierć kilku z nich na polu chwały i waleczność pozostałych przy życiu uhonorowana została odznaczeniem
tych małych chłopców krzyżami walecznych przez naczelnika państwa - marszałka Józefa Piłsudskiego.
Szkic historii drużyny harcerskiej w „Małachowiance – 1915 – 1990
1. Rok 1915. W gimnazjum gubernialnym (rosyjskim) w Płocku (dzisiejsza „Małachowianka”) powstaje konspiracyjna drużyna skautowa.
2. Rok 1916. Formalne uznanie istnienia drużyny - uzgodnione z okupacyjnymi władzami niemieckimi.
3. Rok 1917. Konsolidacja drużyny. Osiągniecie wysokiego poziomu wyszkolenia skautowego i tajno - wojskowego oraz jednoznacznego profilu ideologicznego. Oficjalna nominacja pierwszego drużynowego przez
naczelną komendę skautową. Zostaje nim druh Zygmunt Wesołowski - uczeń 7 klasy 2 gimnazjum Męskiego.
4. Rok 1918. Drużyna współpracując z polską organizacją wojskową bierze udział w listopadzie w rozbrajaniu
niemców.
5. Rok 1919. Organizacyjne wzmocnienie drużyny oraz pełna integracja z życiem i problemami szkoły.
6. Rok 1920. Poświecenie sztandaru drużyny. Udział harcerzy 2. Płockiej Drużyny Harcerskiej w walkach w
obronie Płocka i ojczyzny. Polegli druhowie - Antoni Gradowski i Wacław Niździński.
7. Rok 1921. Odznaczenie przez naczelnika państwa marszałka Józefa Piłsudskiego harcerzy - bohaterów z 2.
Męskiego Gimnazjum Płockiego za udział w walce o Płock z najeźdźcą bolszewickim - Józefa Kaczmarskiego
i Tadeusza Jeziorowskiego.
8. Lata 1922 - 1926. Zmiana kierunku działalności drużyny. Wypracowanie form metodyczno - szkoleniowych w warunkach pokoju i stabilizacji społeczno - gospodarczej. Skuteczna próba niepoddania się drużyny
określonym tendencjom politycznym.
9. Lata 1927 - 1928. Drużyna notuje znaczne osiągnięcia w akcjach obozowych (Duninów, Karolewo, Murzynowo). Wysoka forma ogólnej sprawności harcerskiej. Dobre wyniki pracy na niwie młodzieżowo – wychowawczej.
10. Lata 1931 - 1938. Wykształcanie się określonych specjalizacji, wśród których dominuje krótkofalarstwo.
Niezależnie od tego drużyna odnotowuje spore osiągnięcia w dziedzinie sportowej a to w żeglarstwie (specjalność hufca płockiego) oraz w strzelectwie. W 1935 roku harcerze drużyny biorą udział w zlocie ZHP w Spale.
11. Lata 1938 - 1939. Drużyna uczestniczy w licznych uroczystościach Państwowych, religijnych, patriotycznych, szkolnych i okolicznościowych a także w wizytach osobistości państwowych. Harcerze inicjują ponadto
liczne akcje charytatywne.
12. Rok 1939. Ostatni przedwojenny drużynowy drużyny harcerskiej dh Mirosław Lekis zostaje oddelegowany przez Komendę Hufca ZHP w Płocku do inspekcjonowania drużyn harcerskich w ramach tzw. Harcerskiego Pogotowia Wojennego. Wybuch 2 wojny światowej. Ukrycie sztandaru 89 MDH przez druha Zdzisława
Kisiela.
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13. Lata 1940 - 1945. Okres konspiracji. Harcerze z „Małachowianki uczestniczą w ruchu oporu w walkach o
wolność w ramach Armii Krajowej, Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie w tym lotniczych w bitwie o Anglię.
14. Rok 1945. Odrodzenie się drużyny harcerskiej w „Małachowiance. Organizatorem i pierwszym drużynowym po drugiej wojnie światowej był dh hm Stanisław Tomaszewski. Odnalezienie sztandaru 89 MDH. Uroczyste wręczenie sztandaru przez druha Gontarskiego druhowi drużynowemu Andrzejowi Frankemu odbyło
się w grudniu 1945 r. Na dziedzińcu stanicy harcerskiej im. Geni Majdeckiej.
15. Lata 1945 - 1948. Okres największej prosperity 89 MDH. Drużyna liczyła ok. 50 harcerzy. Okres ten charakteryzował się wyjątkową sprawnością fizyczną drużyny, opanowaniem musztry harcersko - wojskowej, żywiołowym rozwojem działalności obozowej i wycieczkowej oraz znakomitym - jak na ówczesne czasy poziomem działalności artystycznej i szkoleniowej.
16. Lata 1948 - 1949. Okres wyraźnego osłabienia działalności drużyny harcerskiej. Praca koncentruje się raczej na świadczeniach na rzecz szkoły, pracach społecznych w ramach tzw. Harcerskiej Służby Polsce, Harcerskiej Służby Dziecku (dożywianie niezamożnych dzieci itp.).
17. Rok 1950. Nasilenie działalności propagandowej na drużynę w ramach niszczenia elementów skautingu,
symboliki i tradycji harcerskiej. W końcu tego roku następuje likwidacja drużyny.
18. Lata 1951 - 1956. Okres powołania i działalności Organizacji Harcerskiej (OH) przy Związku Młodzieży
Polskiej (ZMP). Uczniów „Małachowianki”angażowano do tworzenia komórek OH. w szkołach podstawowych. Działalność ta zaznaczała się miernymi efektami i niewielkim skutkiem.
19. Lata 1957 - 1960. Działalność drużyny harcerskiej w „Małachowiance” charakteryzuje się licznymi wzlotami i okresowym regresem. Mimo ciekawej i pożytecznej pracy brak jest oznak silniejszych tendencji jej rozwoju.
20. Lata 1966 - 1980. Oprócz drużyn o klasycznym profilu na terenie szkoły powstają i inne jednostki o charakterze para skautowym A między innymi Szczep im. Tadeusza Kościuszki, drużyna żeglarska oraz 10 drużyna instruktorsko - starszoharcerska.
21. Rok 1980. Zorganizowany został tzw. 1. Ślad Harcerski z okazji 80 lecia „Małachowianki”.
22. Lata 1981-1985. Drużyna lub jej składowe (zastępy itd) biorą odział w licznych wycieczkach zbiorkach,
złazach, obozach i zimowiskach. Jesienią tego roku zorganizowana jest uroczysta wieczornica dla uczczenia
70. lecia powstania drużyny skautowej w szkole.
23. Lata 1985-1989. Liczne próby pełnego odrodzenia działalności harcerskiej w „Małachowiance” wieńczone
różnym skutkiem.
24. Rok 1990. 25.12.1990 r. W harcówce zorganizowany został uroczysty kominek z okazji 70 lecia poświecenia sztandaru harcerskiego szkoły.
25. Rok 1990. 8.08.1990 r. grupa harcerska pod komendą druha Cezarego Szczutowskiego - stanowiąca zaczyn reaktywowania ruchu harcerskie w liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku -bierze
udział w obchodach 810. Lecia najstarszej szkoły w Polsce oraz 75. Lecie harcerstwa w „Małachowiance. Organizowana jest okolicznościowa wystawa i kominek.
***
W latach 20. i 30. kapelanem drużyny harcerskiej był prefekt szkoły - ksiądz Henryk Godlewski.
Opiekunowie drużyny z ramienia rady pedagogicznej
1917-1918
Lata 20.
Lata 30.
1945-1948
1948-1950

- Zygmunt Niklewski
- Wacław Kulesza
- Ładysław Żelazowski
- Jerzy Szymczewski
- Józef Sliwczyński

W odniesieniu do innych okresów brak danych. Patronat ZHP przy II płockiej drużynie im. Tadeusza Kościuszki.
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1917
- Zygmunt Maciejowski - Instruktor opiekun z ramienia hufca z ZHP w Płocku:
1945-1946 - Jan Chojnacki - absolwent szkoły
Opieka nad drużyną ramienia komitetu rodzicielskiego szkoły:
Lata 30. - Maria Rosa (Koło Przyjaciół Harcerzy).
Wykaz drużynowych
Według: dostępnych dokumentów, luźnych zapisów, notatek prasowych, danych wymagających weryfikacji i
ustnych przekazów - najprawdopodobnie poczet komendantów i drużynowych drużyny harcerskiej w Małachowiance w przekroju historycznym przedstawia się następująco:
1915 - 1917
1917
1917
1918
1918 - 1922
1922 - 1926
1927
1928 -1929
1930 -1932
1933
1934
1935 - 1936
1937 - 1938
1939
1939 - 1945
1945
1945
1945 –1946
1946 –1947
1948 –1949
1949
1949 -1950
1951 -1956
1956 -1961
1961 -1987
1988
1989 - 1990
1990

- Zygmunt Wesołowski
- Bronisław Gloksin
- Jan Gloksin
- Józef Wronorowski
- Stefan Górzyński
- Jan Buse
- Michał Bucza
- Wacław Czerwonko
- Józef Zientara
- Lech Bachurzewski
- Jerzy Michalik
- Witold Hejke
- Jerzy Szymczewski
- Mirosław Lekis
- okupacja - konspiracja
- Stanisław Tomaszewski
- Szczepan Matysiak
- Andrzej Franke
- Edward Forysiak
- Cezary Gedroyć
- Jerzy Wasiński
- Wojciech Borkowski
- drużyna nie istnieje
- Wiesław Kołodziejski
- brak danych
- Tatiana Mańko
- Artur Daniłow
- Cezary Szczutowski

Harcerze z 2. Gimnazjum Męskiego w Płocku biorący udział w walkach o Płock w 1920 roku
W walce na ulicach miasta Płocka zginęli:
Antoni Gradowski
Wacław Niździński

lat 14
lat 15

A poza tym w obronie redut i barykad miasta wzięli udział:
Józef Kaczmarski
Tadeusz Jeziorowski
Stefan Górzyński

lat 14
lat 11
lat 18

• Wszyscy w/w otrzymali krzyż walecznych w tym 2 pośmiertnie. Druhowie Kaczmarski i Jeziorowski
(oprócz odznaczeń wojskowych zostali ponadto uhonorowani specjalnie dla nich zorganizowaną uroczystością
w gmachu szkoły, na której wręczono im upominki książkowe („Stanisław Żółkiewski”) od ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Warto odnotować ponadto, że:

93
• Kapelan drużyny i prefekt szkoły ks. Henryk Godlewski był członkiem Obywatelskiego Komitetu Samoobrony w Płocku oraz, że,
• w harcówce drużyny skautowej w 2. Męskim Gimnazjum Płockim mieścił się latem 1920 roku punkt werbunkowy do ochotniczej armii generała Józefa Hallera.
Nota o drużynie w latach 1922 – 1939
Ciekawym okresem z historii drużyny były lata 1922 - 1939. Czasokres ten ukształtował niejako drużynę według wzorca skautingu w stanie pokoju. Zakończenie wojny i względna stabilizacja społeczno-polityczna wymagała przystosowania „harców” do czasów, w których nie trzeba było sięgać po broń. Odnotować należy
ważny proces dalszej integracji drużyny ze szkołą, wykształcenia się szczerego patriotyzmu w adresie do macierzystej prastarej uczelni.
Rozpatrując profil drużyny to należy wyodrębnić jej trzy główne kierunki działania a to: żeglarstwo, krótkofalarstwo i (choć w mniejszym stopniu) sport. Drużyna osiągnęła znakomity poziom obozownictwa zarówno letnio - biwakowego jak i wędrownego.
W 1938 lub 1939 roku drużyna zdobyła 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie drużyn wędrowniczych za postawę i wyniki w jej rajdzie harcerskim po Beskidzie Zachodnim. Zloty, złazy i dalsze wycieczki to również
przyczynek do uznania za wyjątkową postawę i sprawność harcerzy naszej drużyny (od 1931 r. - 89 MDH).
Postawa ta ogromnie zaowocowała w czasach ciężkiej próby. Przestrzeganie prawa harcerskiego i waga przyrzeczenia złożonego na historyczny sztandar wzmocniła i scementowała brać harcerską „Małachowianki”.
Nota o udziale harcerzy z Małachowianki w walce z okupantem hitlerowskim
W okresie okupacji drużyna harcerska nie prowadziła działalności podziemnej jako takiej. Niemniej liczni druhowie 89 MDH uczestniczyli w konspiracji zarówno w ramach Armii Krajowej (i jej pochodnych) jak również
w epizodycznych próbach zorganizowania się harcerzy w tajne struktury działania.
Z dostępnych nam fragmentarycznych informacji (niekiedy wymagających uściślenia) w organizacjach podziemnych działali J. Szymczewski i Z. Kisiel. W bitwie pod Monte Cassino brał udział ostatni przedwojenny
drużynowy Mirosław Lekis, a jeden z naszych harcerzy Jan Zumbach to as lotnictwa polskiego w alianckich
siłach powietrznych we Francji i w Anglii w latach 1939-1945. Z innych należy wymienić Bujaka i Świderskiego, Michalika, Nowaka i Morawskiego. Byli i inni, choć niewiele o nich wiemy. Brak jest (jak dotychczas)
ich zdjęć z tych czasów - poświecenia i walki. Prochy pułkownika Zumbacha - harcerza - spoczęły na wojskowym cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Jemu i pozostałym naszym antenatom „Małachowianki” - tę
wystawę dedykujemy (Wystawa w „Małachowiance).
Nota o drużynie żeńskiej w Małachowiance
We wrześniu 1948 roku powstała pierwsza w historii szkoły żeńska drużyna harcerska. Działała ona 2 lata do
końca 1950 r. Pomimo wielu ograniczeń, jakie powodowały zmiany organizacyjne i polityczne na miarę możliwości prowadzona była współpraca między obydwoma drużynami oparta jeszcze częściowo na starych wzorcach. Organizowaliśmy wspólnie zabawy oraz akcję dożywiania dzieci i niezamożnych uczniów. Prowadziliśmy wspólną bibliotekę przedsiębrane były liczne prace przy porządkowaniu szkoły i drobnych remontach np.
malowaniu klas. Mieliśmy również wspólną reprezentację w tzw. „Zespole Młodzieżowym” (ZMP, SP, samorząd szkolny i drużyny harcerskie).
Czas i zawodna pamięć nie „przepilotowały” niestety nazwisk i imion naszych druhenek z tamtych lat, ale bardzo mile je wspominamy i jeśli obejrzą tę wystawę ( wystawa w „Małachowiance” S.B.) to prosimy o kontakt.
Czekamy!
Głowa do góry

Muzyka i słowa: druh Jan Chojnacki.

Rogatywka z lilijką na głowie
Czuwaj - to hasło jest w nas
Na drodze jesteśmy czy w rowie
Wesoło śpiewamy - hej wraz!
Głowa do góry dziarska mina
Harcerską piosnkę z serca głosi
- Hej mazowiecka to drużyna
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Co osiemdziesiąt dziewięć nosi!
Trzymajmy się razem druhowie
A kiedy pójdziemy już w świat
Niech każdy dokoła się dowie
Żeś naszej drużyny jest brat!
Głowa do góry dziarska mina
Harcerską piosnkę z serca głosi
Hej mazowiecka my drużyna
Co osiemdziesiąt dziewięć nosi!
Głowa do góry............
Piosenka ta śpiewana była najczęściej w marszu jako jedna z najpopularniejszych z repertuaru 89
MDH w latach 1945 - 1949. Powstała ona w wyniku pewnej adaptacji do cech drużyny i jej organizacyjnej
sprawności. Zawiera nutkę patosu i sentymentu.
Wyraża świadomość, że harcerze drużyny już niedługo jak ptaki rozproszą się po świecie, lecz gdziekolwiek będą przekażą ludziom idee braterstwa, która ich łączyła.
Z „Małachowianki” śpiewa drużyna

Muzyka i słowa: druh Jan Chojnacki.

Wesoło żyje nasza gromada
Wesoły w ustach dźwięczy dziś ton
Bo las nam cuda wciąż opowiada
A pieśń młodości wybija dzwon
Z „Małachowianki” śpiewa drużyna
Płonie ognisko sypią się skry
Twarz się czerwieni jako malina
Zaśpiewaj z nami bracie i ty !
Bo my jesteśmy Mazowsza dzieci
Płock naszym grodem pragniemy zwać
Wesoła piosnka przed nami leci
To dumnie śpiewa harcerska brać
Z „Małachowianki” śpiewa drużyna
Płonie ognisko sypią się skry
Twarz się czerwieni jako malina
Zaśpiewaj z nami bracie i ty!
Z „Małachowianki” śpiewa drużyna...............
Jest to piosenka dedykowana przez druha Jana Chojnackiego drużynie harcerskiej przy Gimnazjum i Liceum
im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku – 89. MDH, której druh Janek w latach 1945 - 1946 był
instruktorem-opiekunem.
Wyraża ona serdeczny stosunek do młodszych kolegów - harcerzy oraz wielki sentyment do szkoły, której był
absolwentem. Piosenkę śpiewano najczęściej na ogniskach, biwakach, zbiorkach i kominkach. Oddaje ona
przyjacielską i niezwykle ciepłą atmosferę, jaka panowała w drużynie, która w tym okresie osiągnęła prosperity swojego rozwoju i działalności.
Organizacja Harcerska przy Związku Młodzieży Polskiej (OH ZMP)
Po likwidacji ZHP w latach 1951-1956 działała powołana do życia w 1951 roku, tzw. Organizacja Harcerska
przy ZMP. Obejmowała ona tylko szkoły podstawowe z założeniem całkowitego spionieryzowania klasycznych struktur harcerskich. Wprawdzie - co oczywiste – komórek OH w „Małachowiance” nie było. Niemniej
poszczególnych uczniów a w tym byłych harcerzy angażowano do organizowania w/w drużyn w płockich podstawówkach.
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Akcja ta nie odnotowała większych osiągnięć. Ponadto o ile nam wiadomo - we władzach patronacko - opiekuńczych nad OH - uczniów lub byłych harcerzy z „Małachowianki” nie było.
Należy nadmienić, że wykorzystywano w tej działalności doświadczenia tzw. Harcerskiej Służby Polsce, którą
od 1948 roku organizowali również (celem przeciwstawienia się zupełnej eliminacji czynnika - par excellance
harcerskiego) między innymi najmłodsi druhowie.
Harcerstwo w „Małachowiance” w latach 1956 – 1990
Działalność harcerstwa w „Małachowiance” w latach 1956 - 1990 to wprawdzie długi acz nie zdokumentowany okres czasu. Tak się złożyło, że informacje o tym okresie są raczej skąpe. Mają one charakter fragmentaryczno - epizodyczny.
Z wszystkich informacji, można wnioskować, że jedne drużyny harcerskie powstawały inne zaś ulegały likwidacji by znowu po pewnym czasie znacznie się aktywizować. Z luźnych zapisów sp. druha hm Ryszarda Wodzyńskiego komendanta hufca płockiego ZHP można założyć, że harcerska drużyna w „Małachowiance” w
sposób dość znaczący akcentowała swe istnienie w płockiej panoramie harcerskiej.
Zwłaszcza czynny udział brały druhny i druhowie w akcjach obozowych. W poszczególnych przedziałach czasowych notowano jednoczesne istnienie na terenie szkoły dwóch równolegle działających drużyn między innymi żeglarskiej, międzyszkolnej oprócz bezpośrednio przypisanej szkole itp. Owocny i aktywny był udział
harcerzy z „Małachowianki” w zimowiskach np. w Elblągu w 1987 roku oraz w Kudowie w 1984 roku.
W 1985 roku drużyna harcerska obchodziła uroczyście (kominek z udziałem druhów z byłej 89 MDH) swoje
siedemdziesięciolecie. W styczniu 1990 roku 70 lecie poświecenia sztandaru harcerskiego szkoły. W roku jubileuszowym 800 lecia „Małachowianki.
Działał tu szczep harcerski im. Tadeusza Kościuszki. W połowie lat 80. 10 Drużyna harcerska im. Antoniego
Gradowskiego. Znani nam drużynowi tego okresu to: Wiesław Kołodziejczyk (1956-1961), Tatiana Mańko
(1988), Artur Daniłow (1988-1990) oraz Cezary Szczutowski (1990). Tak czy inaczej ta forma przeobrażeń w
drużynach harcerskich w „Małachowiance"”świadczy o tym, że młodzież szkoły z, trudem lecz i z determinacja walczyła o znalezienie nowych dróg działania.
Informacja o kręgu Z Tumskiego Wzgórza
Krąg instruktorski „Z Tumskiego Wzgórza” rekrutuje się z harcerek i harcerzy płockich z lat 1945-1949 zamieszkałych obecnie w Warszawie, korzeniami tkwi w drużynach harcerskich szkół płockich (w tym ok. 50 %
z 89 MDH), działa (...) i zajmuje się:
•
•
•
•
•

Kultywowaniem tradycji harcerskich,
Opracowywaniem historii harcerstwa płockiego,
Wzbogacaniem i propagowaniem kultury harcerskiej,
Współpracą w zakresie metodologii z komendą (...) Chorągwi Mazowieckiej ZHP,
Uczestniczeniem w szkoleniu kadr harcerskich.

Krąg powstał w zasadzie na złazie byłych harcerek i harcerzy płockich w Zdworzu koło Płocka w 1975 r. z inicjatywy druha Ryszarda Wodzyńskiego. Komendantem kręgu od początku (...) istnienia (...)był druh hm. Maciej Zaborowski - syn profesora „Małachowianki” (filologia polska) z lat 30 - tych.
Aktualnie do kręgu należą następujący druhowie, którzy byli harcerzami 89 MDH:
Janusz Adamski
Józef Adamski
Jan Chojnacki
Edward Forysiak
Cezary Gedroyć
Bohdan Godlewski
Jan Mieczyński
Daniel Obrębski
Maciej Siemiątkowski
Stanisław Starczewski
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Stanisław Tomaszewski.
(...)
Szkic historii sztandaru drużyny harcerskiej przy Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
1. Sztandar został wykonany w 1919 r. Autorem kompozycji plastycznej był artysta malarz - prof. Czesław Idźkiewicz wieloletni nauczyciel rysunku w „Małachowiance” i innych średnich szkołach płockich.
2. Uroczyste poświecenie i wręczenie sztandaru miało miejsce 25 stycznia 1920 r. Formalnie był on sztandarem 2.
Męskiej Drużyny Harcerzy przy 2. Gimnazjum Męskim - Polskiej Macierzy Szkolnej w Płocku.
3. W latach międzywojennych (ściśle 1931-1939) z uwagi na zmianę nazwy zarówno szkoły jak i drużyny harcerskiej oficjalnie używano określenia: sztandar 89. Mazowieckiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki przy
Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.
4. Sztandar pomiędzy uroczystościami, w których uczestniczył umieszczony był w kaplicy szkoły.
5. We wrześniu 1939 r. z uwagi na wybuch 2 wojny światowej i zajęcie Płocka przez wojska hitlerowskie - sztandar
został ukryty i z narażeniem życia przechowywany najpierw podczas oblężenia Warszawy w podziemiach galerii
Luxemburga a następnie w prywatnych mieszkaniach płockich. Jest to głównie zasługa dh Zdzisława Kisiela ucznia
małachowianki oraz kilku innych harcerzy tej szkoły.
6. W 1945 r. sztandar został wyjęty z miejsca ukrycia i przekazany przez dh Zdzisława Kisiela ówczesnemu dyrektorowi Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku prof. Tadeuszowi Synoradzkiemu.
przez druha Cezarego Gedroycia byłego drużynowego 89. MDH (w latach 1948 / 1949 - absolwenta tutejszego Liceum).
9. W latach 1950 - 1956 sztandar przechowywany był kolejno w kilku lokalach prywatnych u mieszkańców miasta
Płocka.
10. W 1957 r. Po reaktywowaniu działalności ZHP i po tzw. „zjeździe łódzkim” sztandar zostaje przekazany na ręce
komendanta hufca harcerzy w Płocku druha Ryszarda Wodzyńskiego.
11. W 1958 r. sztandar przekazany zostaje dyrekcji liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego a następnie w
latach sześćdziesiątych umieszczony w izbie pamięci szkolnej.
12. W 1979 r. sztandar jako eksponat o wartości historycznej przeniesiony zostaje do Muzeum Szkolnictwa Polskiego w podziemiach szkoły.
13. Sztandar w 1980 r. eksponowany zostaje na wystawie poświęconej działalności 89. MDH zorganizowanej z
okazji 800-lecia macierzystej szkoły - Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w
Płocku - najstarszej szkoły w Polsce.
14. W czerwcu i w lipcu 1981 r. goście Muzeum Woli w Warszawie maja możność oglądać sztandar na wystawie
70 lecia Związku Harcerstwa Polskiego.
15. W latach 1981 - 1982 sztandar poddany zostaje gruntownej konserwacji w pracowni konserwacji zabytków w
Warszawie.
16. W połowie 1982 r. przekazano sztandar ponownie do muzeum w szkole płockiej. 17. W ramach obchodów
70-lecia harcerstwa Mazowsza sztandar eksponowany jest na jubileuszowej wystawie w zamku płockim - jesienią
1982 r.
18. 25 stycznia 1990 r. odbywa się w harcówce w podziemiach liceum - okolicznościowy kominek harcerski dla
uczczenia 70 rocznicy poświecenia sztandaru.
19. Specjalna ekspozycja sztandaru harcerskiego we wrześniu 1990 r. z okazji 75-lecia harcerstwa w „Małachowiance - w ramach obchodów 810. Lecia szkoły płockiej.
***
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Zarówno wiek sztandaru jak i warunki, w jakich był ukrywany w latach 1939 - 1945 oraz 1950 - 1956 spowodowały
zagrożenie rozpadu jego tkaniny nie mówiąc już o zniszczeniu samej faktury malarskiej.
W związku z tym podjęto w latach 1981-1982 społeczną spontaniczną akcję ratowania tego zabytku - drogiego harcerzom z „Małachowianki oraz samej szkole.
Pokonano najrozmaitsze trudności techniczne, organizacyjne i finansowe - dzięki łańcuchowi dobrej woli i autentycznemu zaangażowaniu w to niezwykłe przedsięwzięcie. Wzruszająca jest bezinteresowność wielu ludzi, którzy
nie musieli a chcieli i czuli potrzebę poświecić swój czas i ponieść trudy akcji znanej wówczas pod kryptonimem
„sztandar”.
Z instytucji, które dawały niezwykle cenną pomoc w całej tej skomplikowanej operacji należy wymienić przede
wszystkim:
• Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku,
• Międzyszkolny Zespół Administracyjno - Gospodarczy w Płocku,
• Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków w Warszawie,
• Muzeum Woli w Warszawie (filia muzeum historycznego m.st. Warszawy), a ponadto jedno z
• Przedsiębiorstw Transportowych w Warszawie (przewóz) oraz
• Laboratorium Specjalistyczne ówczesnej KG MO (analiza świetlno - promieniowa dla zidentyfikowania napisów).
• Specjalne serdeczne - z całego serca płynące podziękowania - za pomoc we wszystkich działaniach dla ratowania sztandaru kierujemy do osób niżej wymienionych.
O to oni:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Kazimiera Kawa i
Prof. Stanisław Stefański z „Małachowianki
dh Tomasz Kuba - Kozłowski z hufca ZHP Warszawa - Mokotów,
Anna Grabowska,
Maciej Wawrzeski,
Stanisław Raczyński z Muzeum Woli w Warszawie oraz druhny i druhowie z naszego kręgu –
Romana Stanisławska,
Weronika Budziło,
Stanisław Starczewski,
Maciej Zaborowski,
Stanisław Tomaszewski i
Jan Chojnacki.

Ogólny patronat i kierownictwo akcji sprawował z upoważnienia i z ramienia kręgu instruktorskiego ZHP „Z Tumskiego Wzgórza” - hm Cezary Gedroyć.
Notatka w Kurierze Płockim z dnia 27. 01. 1920 r. dotycząca poświęcenia sztandaru harcerskiego
... W niedzielę dn. 25 bm. w pięknej i starożytnej kaplicy 2. Gimnazjum Męskiego w Płocku po odprawionej o godz.
9,00 rano mszy św. - prefekt tejże uczelni ks. Henryk Godlewski dokonał poświecenia sztandaru 2. Drużyny Męskiej Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki.
Po dokonanej ceremonii ks. Prefekt wygłosił gorące okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił trzy zbiegające się z tym momentem chwile historyczne:
• Obchód powstania styczniowego,
• Rewindykację ziem polskich na zachodzie i
• Powołanie do życia przez naczelnika państwa - zgniecionej przez Mikołaja I Kapituły Krzyża Virtuti Militari.
Te trzy uroczystości niech będą symbolem dla członków drużyny, które w dniu tym święci swój sztandar. Niech hasła wypisane na nim „Bóg i Ojczyzna” oraz „Czuwaj” świecą jej jak gwiazdy przewodnie.
Po uroczystości kościelnej na podwórzu gimnazjalnym drużyny harcerskie i delegacje utworzyły czworobok, w którym znaleźli się zaproszeni goście. Do zebranych przemówił pan dyr. Mieczysław Olszowski wzywając gości do
dokonania ceremonii wbijania gwoździ w drzewce sztandaru i podpisywania aktu uroczystego. Przedstawiciele władzy, instytucji różnych i prasy dokonali tej ceremonii.

98
Z kolei naczelnik harcerstwa płockiego pan Romanowski ucałował świeżo poświęcony sztandar, przed którym rozpoczęła się defilada. Dziarsko postępowały drużyny harcerskie wśród chłodnego, ale czystego poranka. Powiał lekki
wiatr od Wisły. Załopotał i rozwinął się sztandar ukazując zebranym przepięknej roboty olejnej prof. Czesława Idźkiewicza dzieło wysoce artystyczne i bogate. Po jednej stronie błyszczy na niej godło państwa - Orzeł Biały, Matka
Boska Częstochowska i godło harcerskie - lilia oraz napis: Boga Rodzico Dziewico Bogiem sławiona Maryjo. Po
drugiej stronie - widnieje krzyż harcerski, wizerunek Tadeusza Kościuszki i hasło „Bóg i Ojczyzna” - „Czuwaj”.
Zaprzysiężeniem 7 nowych harcerzy uroczystość zakończono (...).
Słowo końcowe
Eksponaty prezentowane na wystawie pt.”75 lat harcerstwa w Małachowiance 1915-1990” pochodzą z:
• Archiwum Państwowego w Płocku,
• Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
• Materiałów archiwalnych kręgu instruktorskiego „Z Tumskiego Wzgórza”,
• Zbiorów prywatnych.
Wszystkim wymienionym instytucjom i osobom za udostępnienie i wypożyczenie tych eksponatów serdecznie dziękujemy.
Szczególne podziękowania ślemy Dyrekcji Liceum im. marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku za umożliwienie zrealizowania tej skromnej prezentacji pamiątek miłych naszemu sercu.
Dziękujemy imiennie za pomoc i poparcie naszej inicjatywy:
•
•
•

Pani prof. Elżbiecie Zającowej,
Pani mgr Czesławie Gąska,
Pani Elżbiecie Ostrowskiej i jej najbliższym współpracownicom.

Wyrazy wdzięczności za pomoc natury technicznej przy przygotowywaniu wystawy ślemy pod adresem naszych
druhów t.j.:
•
•
•
•
•
•

Jana Chojnackiego wraz z jego szanowną małżonka,
Stanisława Starczewskiego,
Tadeusza Boetzla,
Jerzego Zmysłowskiego,
Macieja Zaborowskiego i
Stanisława ChęcińskiegPozdrawiając ich jednocześnie naszym tradycyjnym harcerskim „Czuwaj!”.

Płock dn. 8 września 1990 r. Komisarz wystawy: hm Cezary Gedroyć.

[1917-1938] Grzegorz Gołębiewski - Harcerskie uroczystości w latach 1917 –
1938
W początkach swojej działalności i w latach II Rzeczypospolitej płoccy harcerze, poza codzienną pracą organizacyjną, mieli też swoje uroczystości, związane m.in. z kolejnymi jubileuszami swego istnienia na Mazowszu Płockim. Dawało to okazję do pokazania dorobku organizacji, jej sprawności organizacyjnej i pozytywnych rezultatów pracy z młodzieżą.
Wizyta komendanta naczelnego ZHP ks. Jana Mauersbergera 28 – 29 kwietnia 1917 r.
Pierwszym wielkim świętem płockiego harcerstwa była 2-dniowa wizyta w mieście komendanta naczelnego ZHP
ks. Jana Mauersbergera wiosną 1917 r. Komendant przypłynął do Płocka w sobotę 28 kwietnia 1917 r. po południu statkiem z Warszawy. Towarzyszył mu szef Kwatery Głównej Piotr Olewiński. Celem przyjazdu była wizytacja i inspekcja płockiego Okręgu ZHP (III A i III B) oraz zapoznanie mieszkańców Płocka z zasadami harcerstwa. Wizycie miał towarzyszyć zjazd komendantów drużyn Okręgu III A i III B, czyli męskich i żeńskich.
370
Kwatermistrzem zjazdu był oboźny I drużyny im. Szymona Mohorta Ludwik Szygendowski .
370 Archiwum Państwowe w Płocku (dalej – APP), Związek Harcerstwa Polskiego (dalej ZHP), sygn. 1, pismo Władysława Pałaszewskiego z
25 kwietnia 1917 r. do Komendy Okręgu III B, k.48; mianowanie na funkcję kwatermistrza dla L.Szygendowskiego z 26 kwietnia 1917 r., k.49.
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Na przystani wiślanej na przyjazd ks. komendanta czekał pluton harcerzy i pluton harcerek oraz kierownictwo
płockiego Okręgu ZHP. Ks. Jan Mauersberger, znany płockim harcerzom jedynie z opowieści, od pierwszej
chwili zrobił na wszystkich bardzo pozytywne wrażenie. Jak relacjonowała dla „Harcerza” Janina Korewicka;
Ks. Komendant szybko schodzi ze statku. Przyglądamy się ciekawie. Jest to postać wysoka, zamaszysta, o twarzy
nad wyraz sympatycznej z uśmiechem, który od razu mówi, że to przyjaciel młodzieży.
Stanął przed nami, słów kilka przemówił i od razu »wziął nas«, jesteśmy zachwyceni

371

.

Po krótkim raporcie oba plutony honorowe w kolumnie czwórkowej odprowadziły druha komendanta do miasta,
gdzie na godz. 15.00 przygotowana była odprawa komendantów drużyn męskich i żeńskich Okręgu płockiego
ZHP. Płoccy działacze harcerscy zdali sprawę ze stanu okręgu, otrzymując od ks. J.Mauersbergera słowa zachęty
do dalszej pracy. Odprawa stała się okazją do bliższego poznania ks. komendanta, który ze swoimi podkomendnymi rozmawiał otwarcie i serdecznie. O godz. 17.00 ks. komendant spotkał się w szerszym gronie z płockimi
harcerzami. W dłuższym wystąpieniu mówił o stanie organizacyjnym polskiego harcerstwa.
Według relacji Józefa Gałkowskiego w płockim „Głosie Harcerza” bardzo się cieszył z widocznej energii i zapału
miejscowych harcerzy. Kontrastowało to ze słabą pracą harcerską w Warszawie, problemami organizacyjnymi w
Częstochowie. Chwalił za to drużyny żeńskie w Łodzi, kierowane przez Marię Wocalewską i komendanta Romana Kierzkowskiego w Zagłębiu Dąbrowskim. Zdał sprawozdanie ze zjazdu komend okręgów i kierowników drużyn, jaki odbył się w połowie kwietnia w Warszawie. Omawiano tam sprawy organizacyjne, m.in. kwestię kwalifikacji drużynowych, potrzebę tworzenia drużyn zuchowych w szkołach początkowych dla dzieci w wieku 9 – 12
lat oraz powołanie związku starszych druhów powyżej 18 roku życia. Na koniec stwierdził, że dążeniem Komendy Naczelnej jest aby skauting stał się szkołą wyrobienia charakteru i szkołą służby narodowej, której by wciąż
ideał Boga i Ojczyzny przyświecał. Według niego - aby uzyskać większe efekty należało przełamać nieufność
372
społeczeństwa i pozyskać je dla Związku .
Na podstawie doświadczeń z innych miast zalecał urządzanie kolonii dla dzieci, warsztatów rzemieślniczych i
spółdzielni, przygotowujących młodzież do pracy nad odbudową gospodarczą kraju. Miało się to odbywać przy
373
wsparciu dorosłych .
Na godz. 18.00 w sali I Gimnazjum Męskiego zaplanowany był otwarty dla publiczności odczyt na temat zasad
harcerstwa polskiego. Ks. J.Mauersberger przedstawił w nim główne problemy w relacjach między młodzieżą
harcerską a dorosłymi, którzy nie zawsze rozumieją oczekiwania młodych. Według komendanta ZHP kontakt
pomiędzy pokoleniem starym a młodym opierać się winien na możliwie jak najdalej idącej szczerości; wtedy
byłoby rzeczą niemożliwą ciągłe powtarzanie się z pokolenia na pokolenie tego rozbratu i walki, jaką staczają z
374
sobą wschodzący w życie i usuwający się zeń lub korzystający zeń w pełni .
Wychodząc z tego założenia należałoby pozwolić młodzieży na jak największą samodzielność, roztaczając tylko
nad nią ogólną opieką i życzliwą pomoc. I o to apelował ks. J.Mauersberger do zebranych. W rezultacie powoła375
no patronat, mający wspierać i wspomagać działalność płockich harcerzy .
Następnego dnia – w niedzielę 29 kwietnia 1917 r. – o godz. 9.00 rano ks. komendant odprawił mszę św. dla
płockich harcerzy. W czasie nabożeństwa przy dźwiękach dzwonów katedralnych poświęcony został sztandar
harcerski. Po mszy drużyny żeńskie pomaszerowały ma dziedziniec I Gimnazjum Żeńskiego, gdzie odbyło się
uroczyste przyrzeczenie nowych harcerek. Za ks. komendantem zgromadzone harcerki powtarzały słowa przyrzeczenia, po czym każda otrzymała od niego krzyż harcerski.
Po tej ceremonii wszyscy udali się do I Gimnazjum Męskiego, gdzie nastąpił przegląd płockich drużyn i podobne
przyrzeczenie harcerskie kilkudziesięciu chłopców. Z samej I drużyny im. S.Mohorta przyrzeczenie złożyło 30
druhów. Poza tym ks. J.Mauersberger formalnie mianował komendantów Okręgu III. Komendantem drużyn męskich został nauczyciel I Gimnazjum Męskiego Zygmunt Maciejowski, a komendantką drużyn żeńskich Janina
Korewicka. Jednocześnie wobec zgromadzonych harcerzy udzielił obojgu komendantom pochwały za sumienną
pracę.
371 J.K. [Janina Korewicka], Wizyta ks. Komendanta w Płocku, „Harcerz”, 1917, nr 3, s.93.
372 J.G. [Józef Gałkowski Pobyt Naczelnego Kmdta Z.H.P. Ks. Mauersbergera w Płocku, „Głos Harcerza”, 1917, nr 10 z 20 maja, s.147 – 148.
Niestety, w zbiorach Biblioteki TNP im. Zielińskich, Muzeum Mazowieckiego w Płocku i Biblioteki Narodowej w Warszawie brakuje numerów
9 i 11, gdzie był zamieszczony początek i koniec relacji z wizyty ks. komendanta.
373 Druh, Zabawy i wycieczki, „Głos Harcerza”, 1917, nr 10 z 20 maja, s.154.
374 Z chwili, „Kurier Płocki”, 1917, nr 101 z 2 maja, s.2.
375 Ibidem; Odczyt o harcerstwie, „Kurier Płocki”, 1917, nr 99 z 29 kwietnia, s.3; J.K., Wizyta ks. Komendanta w Płocku, „Harcerz”, 1917, nr 3,
s.94.
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Mimo deszczu i zimna wszystkim dopisywały humory. Na zakończenie harcerze zrobili sobie wspólną fotografię
z gościem, po czym zgromadzone drużyny przed nim przedefilowały. O godz. 15.00 druh komendant udał się w
376
dalszą podróż do Włocławka na podobną inspekcję, jak w Płocku .
Wizyta komendanta naczelnego ZHP zaktywizowała płocką komendę. Wkrótce potem komendant Okręgu
Z.Maciejowski wraz z kapelanem, członkiem Kwatery Głównej i członkiem Komendy Okręgu IIIA przeprowadzili inspekcję drużyn ZHP w Mławie oraz Ciechanowie. Inspekcji miał towarzyszyć odczyt popularyzatorski na
377
temat harcerstwa .
Drużyna gostynińska im. Mariana Langiewicza rozkazem komendanta Okręgu z 16 maja 1917 r. otrzymała reprymendę za zaniedbania w pracy harcerskiej z wezwaniem do usunięcia wszelkiego zła i zastąpienia go solidną
378
pracą .
Zlot Okręgu Płockiego ZHP – 6 -7 czerwca 1917 r.
Kolejnym przejawem wzrostu aktywności płockiego harcerstwa był zlot okręgowy 6 – 7 czerwca 1917 r., przygotowany przez Komendę Okręgu III. Aby zapewnić mu właściwą oprawę 22 maja 1917 r. wystosowano pisma
do komendantów podległych drużyn: Kazimierza Skrobeckiego w Ciechanowie, druha Ozdowskiego w Gostyninie, Jaworskiego w Mławie, S.Wołowskiego w Rypinie, Wilanowskiego w Kutnie. Poza tym zaproszono do
udziału w zlocie harcerzy z Okręgu IVA z Włocławka oraz przedstawicieli Naczelnej Komendy ZHP, Głównej
379
Kwatery i Komend Okręgów I i II
Zgodnie z ustalonym wcześniej programem 6 czerwca 1917 r. po południu do Płocka zaczęły napływać drużyny
harcerskie z terenu okręgu oraz drużyna z Włocławka. Właściwe uroczystości odbyły się następnego dnia – w
niedzielę 7 czerwca. Zlot harcerski wyznaczony został w święto kościelne Bożego Ciała, jednocześnie wplatając
się w ogólnokrajową kwestę pod hasłem Ratujmy dzieci.
Już o godz. 8.00 rano na placu za rogatkami warszawskimi odbyła się polowa msza św. dla kilkuset uczestników
zlotu. Odprawił ją honorowy kapelan płockich harcerzy ks. Marian Okólski, który w wygłoszonej homilii mówił
o obowiązkach harcerza polskiego wobec Boga i Ojczyzny. Reprezentacja harcerzy wzięła też udział w późniejszej procesji Bożego Ciała.
O godz. 16.00 na pl. Floriańskim przed cerkwią rozpoczął się pokaz ćwiczeń harcerskich. Harcerze prezentowali
musztrę, tzw. żywe piramidy, sygnalizację, harcerki rozbiły namiot z kuchnią polową. Podczas ćwiczeń grała orkiestra Stowarzyszenia Demokracji Chrześcijańskiej. Porządek utrzymywała Milicja Miejska. Wstęp na plac był
płatny, a zebrane pieniądze miały zasilić fundusz akcji Ratujmy dzieci. Był to pierwszy publiczny pokaz harcerski w Płocku, wystąpiły więc pewne niedociągnięcia organizacyjne w postaci zbyt długich przerw między poszczególnymi pokazami. Zostało to jednak przyjęte z dużą wyrozumiałością.
Wieczorem miał się jeszcze odbyć odczyt komendanta Okręgu IIIA Zygmunta Maciejowskiego na temat harcer380
stwa, jednak z powodu zbyt małego zainteresowania publiczności został odwołany .
Mimo tych niedociągnięć i nawet niepowodzeń zlot wpłynął na propagowanie w społeczeństwie idei harcerskich.
Po kilku dniach zauważył to „Kurier Płocki”, przedstawiając krótką historię ruchu skautowego na ziemiach polskich oraz pisząc, iż po Zlocie harcerstwa w dniu 7 czerwca przypuszczać należy, że skautingiem w Płocku zain381
teresuje się i weźmie go pod swój patronat cały ogół nasz, czego życzyć by szczerze należało .
376 Sprawozdanie z pracy wewnętrznej I-ej Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Mohorta w Płocku za czas od 22/4 do 12/5 1917 roku, „Głos Harcerza” 1917, nr 10 z 20 maja, s.159; Z życia harcerstwa płockiego, „Kurier Płocki” 1917, nr 105 z 8 maja, s.3; J.G., Pobyt Naczelnego Kmdta
ZHP…, s.147; J.K., Wizyta ks. Komendanta w Płocku, op. cit., s.94.
377 APP, ZHP, sygn. 1, k.50, pismo sekretarza Okręgu III A Czesława Boboleckiego z 5 maja 1917 r. do komendanta I i II drużyny w Mławie
Czesława Janowskiego (Jarońskiego); k.51, pismo Cz. Bobolickiego z 16 maja 1917 r. do komendanta II Obwodu ZHP w Ciechanowie Kazimierza Skrobeckiego
378 APP, ZHP, sygn. 1, k.52, rozkaz dzienny L.1 komendanta Okręgu III A z 16 maja 1917 r.
379 APP, ZHP, sygn. 1, k.47 – 48, pisma sekretarza Okręgu IIIA C.Bobolickiego z 22 maja 1917 r. do dr. Wilanowskiego, dr. Skrobeckiego,
Ozdowskiego, Jaworskiego i Wołowskiego, pismo z 25 maja 1917 r. do Komendy Okręgu IVA (k.52), Naczelnej Komendy ZHP, Komend I i II
Okręgu i Głównej Kwatery ZHP z 30 maja 1917 r. (k.57 – 60).
380 Zlot, odczyt, kino i koncert, „Kurier Płocki”, 1917, nr 128 z 7 czerwca, s.3; Dzień 7 czerwca w Płocku, „Kurier Płocki”, 1917, nr 130 z 10
czerwca, s.1.
381 Harcerstwa polskie, „Kurier Płocki”, 1917, nr 130 z 10 czerwca, s.2.
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Sprzymierzeńcem harcerzy była niewątpliwie redakcja „Kuriera Płockiego”, która na łamach gazety relacjonowała wydarzenia z życia płockich harcerzy, propagując jednocześnie harcerstwo. Kilka dni po zlocie zachęcała
ziemian mazowieckich do zatrudniania w letnich pracach polowych ubogich uczniów w ramach kolonii, organizowanych przez harcerzy. Harcerzy przy tym stawiano za wzór młodzieży: Typ „gogusia” zanika, na jego miejsce wyrasta postać naszego harcerza polskiego. Harcerza, który kocha Boga, Ojczyznę i rodziców i chce być dobrym, uczyć się dobrze i pragnie wyładować swój zapał młodzieńczy, pełnię sił w sposób szlachetny, w sposób
382
pożyteczny dla bliźnich i samego siebie .
Udział harcerzy w płockim obchodzie 100. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki- 15 października 1917 r.
15 października 1917 r. przypadała 100. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Cały kraj obchodził ją bardzo
uroczyście. Mimo trwającej wojny było to możliwe w ramach samodzielności, przyznanej przez okupanta niemieckiego Królestwu Polskiemu. W płockich obchodach nie mogło zabraknąć także harcerzy. Wobec zbliżającej
się rocznicy komendant Okręgu III A Zygmunt Maciejowski wydał do podległych sobie drużyn rozkaz, w którym
nakazał wziąć udział we wszystkich oficjalnych obchodach i nabożeństwach okolicznościowych, urządzić uroczyste zbiórki drużyn, w czasie których miała być w postawie na baczność odczytana załączona do rozkazu ode383
zwa. Zbiórki miały się zakończyć odśpiewaniem Roty .
W wydanej do wszystkich drużyn harcerskich Okręgu odezwie czytamy:
W wyrocznych momentach dziejów naszych potrzeba nam więcej niż kiedykolwiek ludzi wielkich i silnych – ludzi czynu. My Polacy, nie nazywaliśmy nikogo wielkim, kto nie był szlachetnym. Harcerstwo polskie ma przede
wszystkim takie wychowawcze zadanie do spełnienia, ma z nas, młodzieży lekkiej, płochej i niewyrobionej, zrobić ludzi – czynu ciągłego i trwałego. Cała nasza praca ma zmierzać do tego; praca to twarda, a służba ciężka, ale
wierzyć trzeba, że podołasz jej młodzieży, boć dziedziczysz po przodkach chwalebne cnoty dzielności, ofiarności
i poświęcenia się dla Ojczyzny.
Przodkowie nasi zdumiewali świat swoją potęgą miłości kraju, ale mierzyli ją na krótkie porywy, my pokażmy
innym, jak niewola stuletnia i zawierucha wojny nauczyła nas cnót wiary i ufności, wytrwania i przetrwania, a
harcerstwo powinno nas nauczyć, jak najlepiej dla tej przyszłości pracować.
Zmieniona w swoim składzie, Komenda Okręgu – zachęca wszystką młodzież harcerską do pracy, a za przykład
stanie wielka postać T a d e u s z a K o ś c i u s z k i, którego setną rocznicę śmierci obchodzimy.
Patrz Kościuszko na nas z nieba… jak młodzież, wierna Twym ideałom, będzie pracować nad sobą, by
stać się godną Twoich tradycji.
384
Czuwaj! .
Komendant Okręgu zwracał się także do organizacji Patronatów Drużyn o wsparcie młodzieży poprzez odczyty,
gdyż w takim odczycie możnaby wykazać cały szereg cnót harcerskich Naczelnika i do naśladowania zachęcić
385
młodzież .
Zgodnie z tymi wytycznymi płoccy harcerze włączyli się w miejskie obchody 100-lecia śmierci naczelnika
T.Kościuszki. Już w niedzielę 14 października 1917 r. o godz. 15.00 odbyło się uroczyste poświęcenia lokalu
Komendy Okręgu IIIA przy ul. Kolegialnej 19 przez kapelana Okręgu ks. Mariana Okólskiego. Po okolicznościowych przemówieniach liczni goście zwiedzili skromny lokal harcerskiej komendy.
Dwie godziny później miała miejsce kolejna uroczystość harcerska. W pięknie udekorowanej sali Gimnazjum
Żeńskiego odbyła się podniosła wieczornica harcerska. Najpierw okolicznościowy odczyt wygłosił komendant
Okręgu IIIA Zygmunt Maciejowski. Potem w ramach części artystycznej harcerski chór mieszany pod batutą
druhny C.Robakiewiczówny wykonał pieśni patriotyczne. Jadwiga Staszewska wygłosiła Przysięgę Kościuszki, a
386
wiersze Bitwa racławicka i Na bój – Stefan Górzyński. Na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali Rotę .
Właściwe uroczystości miejskie odbywały się następnego dnia – w poniedziałek 15 października 1917 r. Harcerzy nie zabrakło na uroczystym nabożeństwie w katedrze i w kolejnych miejscach, gdzie celebrowano 100-lecie
382 W sprawie roboczych kolonii harcerskich, „Kurier Płoci”, 1917, nr 134 z 15 czerwca, s.1.
383 APP, ZHP, sygn. 1, k.102, rozkaz do drużyn Okręgu Płockiego ZHP, podpisany przez komendanta Z.Maciejowskiego i sekretarza
C.Bobolickiego.
384 APP, ZHP, sygn. 1, k. 98, odezwa komendanta Okręgu III A Z.Maciejowskiego.
385 APP, ZHP, sygn. 1, k.95, pismo komendanta Okręgu III A Z.Maciejowskiego z 23 września 1917 r. do Patronatów Drużyn.
386 Z życia harcerstwa płockiego, „Kurier Płocki”, 1917, nr 235 z 15 października, s.6; Obchód Kościuszkowski w Płocku, „Kurier Płocki”,
1917, nr 236 z 17 października, s.1; Wieczornica harcerska, ibidem, s.3; Obchód Kościuszkowski, „Mazur”, 1917, nr 42 z 21 października, s.
336.
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śmierci Naczelnika. W programie obchodu harcerze również mieli swój osobny punkt. O godz. 14.00 na placu w
ogrodzie Słupeckiego wobec licznie zgromadzonych mieszkańców miasta nastąpił przegląd płockich drużyn harcerskich. Po nim drużyny męskie i żeńskie przedefilowały w zwartym szyku głównymi ulicami miasta przy mar387
szowej muzyce, granej przez orkiestrę płockiej straży pożarnej .
Oprócz udziału w obchodach miejskich płoccy harcerze stosownie do rozkazu komendanta Okręgu urządzali
okolicznościowe uroczyste zbiórki drużyn, na których m.in. odczytywali okolicznościowy rozkaz
Z.Maciejowskiego. Czytamy w nim:
Długie lata czekał naród na tę chwilę, w której mógłby złożyć cześć największemu swemu Bohaterowi. Dziś dożyliśmy tej chwili. Dziś cała Polska ma się zjednoczyć we wspólnej czci dla Bohatera. Przymioty Jego mają być
naszymi przymiotami. Uzbrojeni Jego miłością Ojczyzny, pracujmy dla Jej dobra. Wpatrzeni w Jego skromność i
umiłowanie ideałów, kształćmy w sobie cnoty przyszłego, dzielnego obywatela kraju. Podziwiając Jego szczery i
zupełny demokratyzm i budzenie ducha wśród warstw ludowych obiecujemy sobie wśród siermiężnych rzesz budzić poczucie narodu i przysparzać wiernych synów Ojczyźnie.
Niech ideały Naczelnika, niech duch Bohatera i obrońcy ludów przyświeca nam w pracy. Oby ten dzień
setnej rocznicy był dniem, który natchnie nas nowymi siłami, aby nasze życie było naśladowaniem życia Kościuszki. To będzie nasz najlepszy hołd; przyrzeknijmy to Ojczyźnie i temu, co za nią krew przelał.
C z e ś ć i S ł a w a wielkiemu D u c h o w i, B o h a t e r o w i C z e ś ć, O n bowiem nowe wskazał nam
drogi.
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Czuwaj! .
Tak, więc płoccy harcerze godnie i uroczyście uczcili 100. rocznicę śmierci T.Kościuszki. Przy okazji miejskich
obchodów po raz kolejny pokazali mieszkańcom patriotyczną postawę, która cechowała ich działalność.
Obchody pierwszej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 9 listopada 1919 r.
W listopadzie 1919 r. obchodzono w Polsce pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości. W większości miast w
niedzielę 9 listopada odbyły się uroczyste obchody. W Płocku ich organizatorami było Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Średnich i uczestniczyli w nich również płoccy harcerze. Najpierw o godz. 10.00 odbyło się uroczyste
nabożeństwo w katedrze, po którym uczestnicy mszy przeszli na pl. Floriański, gdzie zapowiedziana była rewia
harcerska. W jej ramach odbyła się zbiórka harcerskich drużyn męskich i żeńskich, odczytanie rozkazu okolicznościowego Naczelnictwa ZHP oraz rozkazu inspektorów drużyn męskich i żeńskich Okręgu III Leona Romanowskiego i Amelii Żółtowskiej.
W rozkazie Naczelnictwa przypomniano udział harcerzy w akcji rozbrajania Niemców rok wcześniej, ich ochotnicze wstępowanie do tworzącego się Wojska Polskiego i pełnienie służby wartowniczej. Także w tych historycznych chwilach brały udział harcerki, organizując pogotowie sanitarne i dostarczając jedzenia młodocianych
żołnierzom. W zakończeniu rozkazu czytamy:
Harcerze i Harcerki! Wspomnienie tych pierwszych dni wolności będzie Wam bodźcem do dalszej pracy. Polska
okaże, że nie tylko zerwać łańcuchy i zdobyć wolność potrafi, ale też tej wolności użyć dla szczęścia powszechnego. Ojczyzna wymaga od Was w moralnym, ale radosnym trudzie budowy szczęśliwej dla wszystkich przyszłości. Potrzebuje ona zdrowych i szlachetnych obywateli. Tylko tacy zabezpieczą jej wolność i rozpromienią jej
chwałę. Czuwaj!
Z kolei w rozkazie podpisanym przez A.Żółtowską i L.Romanowskiego czytamy:
Harcerze i harcerki! Święcimy dziś uroczystość pierwszej szczęśliwej rocznicy wyrzucenia wrogów z naszej Ojczyzny. Rok temu pod komendą Polskiej Organizacji Wojskowej niektórzy z Was, słabszymi lub mocniejszymi
dłońmi chwycili za broń. Później część starszych druhów pospieszyła do szeregów walczących, aby do dziś jeszcze na kresach ziem polskich nieść zbrojny czyn żołnierza – obywatela.
Minął rok pracy i trudu. Ziścił się nasz sen o rycerskiej szpadzie. Wyzwolił się już Naród – Lud z krwawiących
pęt niewoli i wzbił się lotem Orła Białego w promienne słońce Wolności.
Niechże, więc - nasze życie młodzieńcze, życie nieraz górne i chmurne, odrzuca zawsze to wszystko, co osłabia
hart woli, co plami kryształowość ducha, co nie jest ideą służby Ojczystej.
387 Program Obchodu ku uczczeniu pamięci TADEUSZA KOŚCIUSZKI, „Kurier Płocki”, 1917, nr 234 z 13 października, s.1; Obchód Kościuszkowski w Płocku, „Kurier Płocki”, 1917, nr 236 z 17 października, s.2; T.Świecki, F.Wybult, Mazowsze Płockie w czasach wojny światowej i powstania państwa polskiego, Toruń 1932, s. 229 – 230.
388 APP, ZHP, sygn.1, k.108 (także – 109), rozkaz komendanta Okręgu III A Z.Maciejowskiego - W setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki do drużyn harcerskich.
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Niechaj od dnia tej rocznicy listopadowej, tak odmiennej od tych innych rocznic, często dla nas bolesnych, nasza
praca nad sobą, nad młodszą bracią harcerską, praca oparta na zdobyczach poległych w męce i ofierze pokoleń z
przeszłości – niechaj idzie wytrwale naprzód w tę świetlaną przyszłość, szukając i niosąc wszędzie Piękno, Dobro i Prawdę – przez twórcze życie Harcerstwa Polskiego.
Po odczytaniu rozkazów nastąpiło złożenie przyrzeczenia harcerskiego przez nowoprzyjętych druhów i przemarsz na poranek uczniowski do teatru. Oprócz tego uroczyste zbiórki odbyły się w drużynach.
W kolejnych latach harcerze corocznie obchodzili rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – tak w ramach obchodów miejskich, jak i w poszczególnych drużynach. Uroczystości nabrały rozmachu po przejęciu władzy przez J.Piłsudskiego i zwłaszcza w latach trzydziestych 11 listopada był obchodzony bardzo uroczyście.
Poświęcenie sztandaru 2 męskiej drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki – 25 stycznia 1920 r.
W niedzielę 25 stycznia 1920 r. w II Gimnazjum Męskim w Płocku odbyła się uroczystość wręczenia i poświęcenia sztandaru 2 męskiej drużynie harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki. Ceremonia rozpoczęła się mszą św. odprawioną w kaplicy szkoły przez ks. Henryka Godlewskiego. Po niej prefekt Gimnazjum poświęcił sztandar. Na
awersie sztandaru widniało godło państwowe, Matka Boska Częstochowska, harcerska lilijka i napis Boga Rodzico Dziewico, módl się za nami. Na rewersie – krzyż harcerski, podobizna T.Kościuszki i hasła: Bóg i Ojczyzna
oraz Czuwaj. Sztandar był dziełem znanego płockiego malarza i nauczyciela rysunków Czesława Idźkiewicza,
który farbą olejną namalował wszystkie elementy.
W okolicznościowym przemówieniu ks. H.Godlewski podkreślił trzy zbiegające się w czasie wydarzenia historyczne: niedawny obchód rocznicy wybuchu powstania styczniowego, obejmowanie przez państwo polskie ziem
byłego zaboru pruskiego i ustanowienie przez naczelnika państwa J.Piłsudskiego kapituły przywróconego orderu
Virtuti Militari. Te trzy uroczystości niech będą symbolem dla członków drużyny, która w dniu tym święci swój
sztandar. Niech hasła wypisane na nim »Bóg i Ojczyzna« oraz »Czuwaj!« świecą jej, jak gwiazdy przewodnie –
powiedział na zakończenie.
Potem uroczystość przeniosła się na szkolny dziedziniec, gdzie drużyny harcerskie i zaproszone delegacje stowarzyszeń utworzyły tradycyjny harcerski czworobok. Do zgromadzonych przemówił dyrektor szkoły Mieczysław
Olszowski, zapraszając gości – wśród których byli przedstawiciele władz, instytucji i prasy – do wbijania gwoździ w drzewiec sztandaru. Naczelnik płockich drużyn harcerskich L.Romanowski zwyczajowo ucałował sztandar,
po czym odbyła się defilada harcerzy. Finałem uroczystości było zaprzysiężenie siedmiu nowych druhów .
Zlot Okręgu Płockiego ZHP - 2 maja 1920 r.
Kilka kolejnych lat nie sprzyjało świętowaniu i organizacji uroczystości. Końcowe miesiące I wojny światowej
oznaczały wielkie zubożenie społeczeństwa, nękanego rekwizycjami na rzecz wojska niemieckiego. Z kolei
pierwsze miesiące niepodległości Polski również były trudne z powodu niedostatków aprowizacyjnych i niskich
dochodów ludności.
Wiosną 1920 r. wojna polsko – bolszewicka wkraczała w decydującą fazę, jednak w głębi kraju życie toczyło się
normalnie. 2 maja – w czasie największych zwycięstw polskich na Ukrainie – odbył się w Płocku kolejny zlot
drużyn harcerskich Okręgu Płockiego ZHP. Poza miejscowymi stawiły się drużyny z Sierpca, Gostynina, Płońska
i Rypina, reprezentanci drużyn z Lipna i Włocławka, łącznie kilkuset druhów i druhen.
Program był podobny do tego sprzed trzech lat. Na polu ćwiczeń za rogatkami warszawskimi harcerski kapelan
ks. Stanisław Jaźwiński odprawił polową mszę św. dla uczestników zlotu. Po nabożeństwie przemówienia wygłosili: ks. S.Jaźwiński, referent Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ds. harcerstwa dr Tadeusz Strumiłło, komendant Leon Romanowski, przedstawiciel wojska, przełożona II Gimnazjum Żeńskiego Julia Kisielewska, nauczyciel I Gimnazjum Męskiego i jeden czołowych działaczy harcerstwa płockiego Klemens
Jędrzejewski. Wszyscy podkreślali znaczenie organizacji i tej spójni duchowej, jaką daje harcerstwo, wytwarzając w młodym pokoleniu jedność i dążenia w zwartych szeregach do jednego celu, tworząc w ten sposób podwa389
liny siły i zwartości Państwa Polskiego .
Po odczytaniu rozkazu nastąpiło zaprzysiężenie nowoprzyjętych druhów i defilada przy akompaniamencie orkiestry 6 pułku piechoty Legionów. Następnie wszyscy przemaszerowali na pl. Floriański, gdzie w rozpiętym obszernym namiocie można było oglądać wystawę prac harcerskich.
Po południu, o godz. 16.00 na placu ćwiczeń odbyły się pokazy sprawności fizycznej i wojskowej harcerzy: skok
wzwyż, skok przez konia gimnastycznego, walki chłopców, siedzących na ramionach swych kolegów, ćwiczenia
gimnastyczne harcerek z II Gimnazjum Żeńskiego. Prezentowała się organizacja Czerwonego Krzyża i kolarze.
389 Dzień harcerza, „Kurier Płocki”, 1920, nr 108 z 5 maja, s.3.
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Jeden z uczestników skoczył wzwyż na wysokość 1,80 m. Największe wrażenie wywarł jednak pokaz pozorowanego ataku drużyny wojskowej. Program zlotu zakończyło przedstawienie w teatrze, z którego dochód przeznaczono na obozy harcerskie na terenach plebiscytowych. Harcerze przygotowali koncert oraz przedstawienie pt.
390
Przy ognisku .
Tak, więc płoccy harcerze żyli własnym życiem i nikt za bardzo nie myślał o wojnie, rozgrywającej się na dalekich Kresach. Harcerze obecni byli w uroczystym pochodzie z okazji święta 3 Maja i obchodzie zdobycia Kijo391
wa, jaki odbył się 20 maja 1920 r. na pl. Floriańskim .
Święto Harcerzy - 14 – 16 maja 1921 r.
Latem 1920 r. w życie płockich harcerzy gwałtownie wtargnęła wojna. Starsi zgłosili się do wojska, młodsi pełnili funkcje pomocnicze na miejscu. Wielu wyróżniło się bądź na froncie, bądź w obronie Płocka w sierpniu 1920
r. Po zakończeniu wojny polsko – bolszewickiej, w maju 1921 r. płockie harcerstwo obchodziło swoje pierwsze
dziesięciolecie działalności. Tzw. Święto Harcerzy zaplanowano na trzy dni: od soboty 14 maja do poniedziałku
16 maja. Na tę okoliczność niedzielny numer „Kuriera Płockiego” z 15 maja 1921 r. w znacznej części poświęcony został temu wydarzeniu.
Redakcja przytoczyła odezwę przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego gen. Józefa Hallera, w której
czytamy m.in.:
Niepodległość i chwała Polski – to był ten cel, który porywał i rozpalał dusze młodzieży harcerskiej. Dla tego
celu hartować ducha i ciało, ćwiczyć wolę, pielęgnować cnoty chrześcijańskie i tym sposobem wyzwolić w człowieku najszczytniejsze wartości ludzkie – było zadaniem harcerstwa. Że nie były tylko zabawką ćwiczenia, ani
frazesem wzniosłe hasła – zaświadczyło harcerstwo podczas wojny, mobilizując się pierwsze do walki i pomocy
walczącym. Wodzowie i dowódcy zgodni są w stwierdzeniu wybitnych zalet harcerzy – żołnierzy. Szczególnie
ostatnie miesiące walki z najazdem bolszewickim i udział harcerstwa w armii ochotniczej przekonały społeczeń392
stwo ponad wszelką wątpliwość o wielkiej narodowej wartości naszego ruchu .
W podobnym duchu zwracał się do społeczeństwa komendant Okręgu Płockiego ZHP Klemens Jędrzejewski.
Podsumowując 10 lat pracy i nawiązując do niedawnej wojny z bolszewicką Rosją pisał:
Daliśmy zastęp uświadomionych, obywatelskim trudem ożywionych pracowników, którzy w życia boje weszli z
wyższą ideą służby Bogu i Ojczyźnie.
Daliśmy zastęp żołnierzy, którzy na ołtarzu tej idei, w walce o wyzwolenie Ojczyzny, w obronie jej życia trud
żołnierski i żywot młodzieńczy złożyli. Daliśmy to, cośmy mieli i mogli. Niech zresztą społeczeństwo samo osądzi.
W tym trudzie, wyznać z bólem musimy, byliśmy częstokroć osamotnieni. Jedni na pracę naszą patrzyli tylko jako na zabawkę sportową, drudzy chcieli nas wciągnąć w wir swoich walk, a ci najlepsi zapominali, iż chcemy
Polskę w sercach naszych budować, chcemy wykształcić siebie i innych na dobrych obywateli. Ale dziś to już
minęło, oby bezpowrotnie.
Dziś społeczeństwo zrozumiało, że młodzież to przyszłość narodu, że harcerz chce być tym młodocianym Zawiszą, rycerzem w służbie idei.
Harcerz chce i społeczeństwo powinno wszystko, co leży w jego mocy uczynić, aby ta chęć szlachetna mogła być
zrealizowaną. Platoniczna sympatia, uśmiech życzliwości nie wystarcza. Potrzebne jest współdziałanie moralne i
materialne.
Na koniec K.Jędrzejewski – podobnie jak gen. J.Haller – zachęcał do wstępowania do Kół Przyjaciół Harcerstwa
393
i wspierania Związku .
Z kolei Bohun, czyli członek komendy Okręgu Płockiego ZHP i przewodniczący komisji prób Bohdan Maciejowski zaprezentował rys historyczny płockiego harcerstwa, przypominając jego założycieli z Władysławem
Broniewskim, Stefanem Staszewskiem i Kazimierzem Betleyem na czele. Przedstawił jego rozwój liczebny i te390 Ibidem.
391 Obchód rocznicy Konstytucji 3-go Maja w Płocku, „Kurier Płocki”, 1920, nr 107 z 4 maja, s. 2; Uroczystość z powodu zwycięstwa, Kurier
Płocki”, 1920, nr 120 z 22 maja, s.3; A.Maciesza, Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Płocku 1906 – 1931, Płock 1931, s.167.
392 Rodacy!, „Kurier Płocki”, 1921, nr 109 z 15 maja, s.1.
393 Kl.J. [K.Jędrzejewski], W rocznicę, „Kurier Płocki”, 1921, nr 109 z 15 maja, s.1.
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rytorialny, objęcie zasięgiem pobliskich miejscowości. Podkreślił udział płockich harcerzy w rozbrajaniu Niem394
ców w listopadzie 1918 r. i w odparciu najazdu bolszewickiego .
W 1921 r. Okręg Płocki ZHP obejmował powiaty płocki, gostyniński, sierpecki, rypiński i płoński. W Płocku
działało 7 drużyn, w Gostyninie – 2, w Sierpcu – 2, po jednej w Rypinie i w Płońsku. Organizowane były drużyny w szeregu miejscowości powiatu sierpeckiego: Żurominie, Bieżuniu, Goleszynie, Mochowie, Bożewie oraz w
Bielsku i Radziwiu.
W skład Komendy Okręgu wchodzili:
- Klemens Jędrzejewski – komendant Okręgu
- Stefan Łoś – zastępca komendanta Okręgu i komendant drużyn płockich
- Aleksander Maciesza – prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa
- ks. Ludomir Lissowski – kapelan Okręgu Płockiego
- płk Florentyn Zapaśnik – przedstawiciel wojska
- Leon Romanowski – przedstawiciel Koła Starszych Harcerzy
- Wiesław Zdziarski – skarbnik
- Bohdan Maciejowski – przewodniczący komisji prób
395
- Leon Dorobek – kierownik drużyn zuchów .
Już w przeddzień uroczystości do Płocka zaczęły przybywać drużyny harcerskie nie tylko z okolicznych miejscowości, ale także tych oddalonych o wiele kilometrów. Zjawili się druhowie z Bodzanowa, Sierpca, Żuromina,
Warszawy, Włocławka, Kutna, a nawet z Kresów Wschodnich. Wśród nich uwagę zwracali dobrze wyekwipowani harcerze z Warszawy. Przez kilka dni w mieście widoczna była harcerska młodzież, a na ulicach rozbrzmiewał harcerski śpiew. Termin obchodów został ustalony nieprzypadkowo, 15 maja przypadała bowiem
rocznica rozstrzelania w 1863 r. gen. Zygmunta Padlewskiego, który był patronem Hufca Płockiego. W sobotę 14
maja rano przewidziana była tylko msza św. w katedrze za dusze naczelnika Z.Padlewskiego i harcerzy poległych
396
w wojnie polsko – bolszewickiej .
Najważniejsze uroczystości odbyły się w niedzielę 15 maja 1921 r. O godz. 8.30 na placu ćwiczeń za rogatkami
warszawskimi odbyła się polowa msza św. Przed ustawionym ołtarzem około tysiąca harcerzy z drużyn męskich i
żeńskich uformowało czworobok. Towarzyszyła im orkiestra policyjna, liczni goście, reprezentujący władze
miejskie, instytucje, weterani powstania 1863 r. oraz rzesze płocczan.
Mszę odprawił kapelan Okręgu Płockiego ZHP ks. Ludomir Lissowski, który wygłosił też krótkie okolicznościowe przemówienie. Nawiązał w nim do postaci Z.Padlewskiego, jako wzoru patrioty. Podkreślił, że nie wystarczy wywalczyć niepodległość, ale trzeba jeszcze usilnie pracować nad jej utrzymaniem. Niewymieniony z nazwiska przedstawiciel wojska podkreślił rolę harcerstwa jako organizacji wspierającej państwo w przygotowaniu
młodzieży do obrony kraju przed wrogiem zewnętrznym.
W imieniu drużyn żeńskich głos zabrała przełożona II Gimnazjum Żeńskiego i komendantka płockich drużyn
żeńskich Julia Kisielewska. Nawiązując do postaci Zygmunta Padlewskiego wskazała, że liczy się nie tylko bohaterstwo chwili, ale także mniej doceniana i widoczna codzienna praca i sumienne spełnianie swoich obowiązków, co wykonują zwykle kobiety. Podkreśliła więc rolę harcerstwa żeńskiego, które kształtuje postawy kobiet
polskich.
Po okrzykach na cześć niepodległej Polski i harcerstwa komendant Okręgu Płockiego ZHP Klemens Jędrzejewski
dokonał przeglądu zgromadzonych drużyn. Następnie odbyła się uroczysta przysięga harcerska. Zastępca komendanta Stefan Łoś odczytał okolicznościowy rozkaz, a komendant K.Jędrzejewski wręczył wyróżniającym się druhom pochwały. Ceremonię zakończyła defilada harcerzy przed komendą Okręgu i dowódcą garnizonu, po czym
drużyny harcerskie skierowały się za rogatki płońskie na pole Kuncmana.
W miejscu stracenia Z.Padlewskiego i jego towarzyszy odbyła się kolejna część uroczystości. Na mogile
Z.Padlewswkiego, udekorowanej kwiatami i zielenią, ustawiony był żelazny krzyż z portretem naczelnika. Do
zebranych przemówił K.Jędrzejewski. Przypomniał, że miejsce śmierci bohaterów 1863 r. carscy zaborcy skazali
na zapomnienie, tymczasem stało się ono miejscem czci rozstrzelanych. Wskazał na Z.Padlewskiego, jako na
wzór dla współczesnego pokolenia, szczególnie harcerzy. Zapowiedział wystawienie w tym miejscu pomnika, w
związku z czym Moczarski zainicjował zbiórkę pieniędzy na ten cel. Po odśpiewaniu Roty harcerze wrócili do
miasta, gdzie przed kościołem garnizonowym na pl. Floriańskim pochód rozwiązano.

394 Bohun [Bohdan Maciejowski], Historia ruchu harcerskiego w Płocku, „Kurier Płocki”, 1921, nr 109 z 15 maja, s.1 – 2.
395 Wieści harcerskie, ibidem, s.2
396 Program Święta Harcerzy, ibidem, s.2.

106
Po południu wszyscy znowu spotkali się na placu ćwiczeń za rogatkami warszawskimi, gdzie miały się odbyć
zawody sportowe. Na rozległym placu rozbite były namioty, przygotowany bufet dla uczestników. W ramach
zawodów swoje umiejętności prezentowały najpierw zuchy, potem starsi harcerze. Były biegi, rzuty, skoki, wyścigi na szczudłach, mecz piłki nożnej. Po zawodach harcerze zebrali się w koło przyjacielskie, aby wysłuchać
przedstawiciela Naczelnictwa ZHP Władysława Nekrasza. Gość z Warszawy mówił głównie o trwającym właśnie
III powstaniu śląskim, w którym tamtejsi harcerze wzięli gremialny udział. Wzywał do materialnego wparcia
powstania. Tak zakończył się najważniejszy dzień jubileuszu.
Następnego dnia – w poniedziałek 16 maja 1921 r. rano - odbyła się w katedrze msza św. odprawiona przez ks.
L.Lissowskiego. W wygłoszonej homilii gloryfikował czyn, ponieważ jeden czyn więcej jest wart od tysiąca
przemówień. Po mszy harcerze udali się na cmentarz parafialny, aby uczcić poległych w czasie obrony Płocka w
1920 r. Antoniego Gradowskiego i Stefana Zawidzkiego. W tej części uroczystości uczestniczyli głównie harcerze płoccy, ponieważ drużyny zamiejscowe w większości opuściły już Płock. Przedstawiciel Naczelnictwa ZHP
W.Nekrasz udekorował groby obu poległych Krzyżami Walecznych, zabierając głos przy grobie
A.Gradowskiego. Według relacji prasowej mówca podniósł czyn harcerzy bohaterskiego miasta, którzy legli na
placówce, dając tym świadectwo poziomowi etycznemu i poczuciu patriotycznemu, jakie ożywiają ogół harcerstwa.
Przy grobie S.Zawidzkiego przemawiał komendant K.Jędrzejewski, który wygłosił dosyć niecodzienne przemówienie. Zamiast hurrapatriotycznej mowy retorycznie zapytał - pozostawiając sumieniu dorosłych obywateli
kraju rozstrzygnięcie pytania - czy słuszną jest rzeczą, aby umierali ci młodzi, prawie dzieci, w walce z wrogiem.
Na koniec – zwyczajowo już - wezwał harcerzy, aby byli gotowi do obrony ojczyzny.
Jubileusz harcerski zakończyło popołudniowe zebranie rodziców harcerzy i przyjaciół harcerstwa w sali teatru
płockiego. W prezydium zasiedli W.Nekrasz, jako przedstawiciel Naczelnictwa ZHP, wizytator Wacław Jezierski
z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Aleksander Majdecki jako przedstawiciel koła rodziców i płk Florentyn Zapaśnik jako przedstawiciel wojska.
Zasadniczy referat wygłosił K.Jędrzejewski, który podkreślił, że mimo obcego pochodzenia harcerstwo polskie
posiada swoją specyfikę. Wyjaśnił zebranym podstawowe zasady harcerstwa i wezwał do zapisywania się do koła
rodziców, czyli wspierania materialnego płockich harcerzy. W.Nekrasz podniósł sympatię, jaką cieszy się harcerstwo w Płocku, składając hołd […] miastu. J.Kisielewska skupiła się na wyjaśnieniu zadań harcerstwa żeńskiego,
które kładzie nacisk na wychowanie praktyczne harcerek w zakresie gospodarstwa domowego i samodzielności
życiowej. Prowadzący zebranie A.Majdecki wskazał na dodatnie rezultaty harcerstwa, W.Jezierski porównał
szkołę rosyjską i obecną i stwierdził, że obecnie rząd i społeczeństwo współdziałają w pracy, aby wychować
wolnego obywatela. W dyskusji Grabski zapytał o pozbawienie harcerzy ziemi w Łącku, na co odpowiedział
K.Jędrzejewski, że przypuszczalnie harcerze otrzymają ziemię w innym miejscu. W czasie zebrania można było
zapisywać się do Koła Przyjaciół Harcerstwa. Wpisowe wynosiło 100 marek polskich, składka miesięczna 1 mk
397
pl .
W ten sposób zakończyły się obchody 10-lecia płockiego harcerstwa, które zapewne wpłynęły na jego popularyzację i pozytywny wizerunek wśród mieszkańców Płocka. Śladem zwiększonego zainteresowania sprawami harcerstwa może być zamieszczony wkrótce potem krótki tekst w „Kurierze Płockim”, sugerujący utworzenie w
398
Płocku harcerskiej drużyny pożarniczej .
Święto obozu harcerskiego w Srebrnej – 15 sierpnia 1921 r.
W sierpniu 1921 r. płoccy harcerze na terenie majątku państwa Zielińskich w Srebrnej urządzili obóz harcerski.
Chcąc się odwdzięczyć za użyczenie terenu i życzliwość gospodarzy 15 sierpnia przygotowali okolicznościową
uroczystość. Oczywiście wybór daty nie był przypadkowy, była to wszak pierwsza rocznica zwycięskiej bitwy
warszawskiej. Na tę okoliczność rano drużyna harcerska z obozu uczestniczyła w odsłonięciu Statui Wolności w
pobliskiej Białej. Po południu od godz. 16.00 przed udekorowaną gorzelnię zajeżdżały wozy z gośćmi z Płocka,
w większości rodzicami harcerzy. Przyjechał też m.in. starosta płocki Władysław Podwiński i prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa Aleksander Maciesza. Po zwiedzeniu obozu i wystawy prac harcerskich wszyscy udali się na
polanę na oficjalny przegląd obozu.
Komendant płockich drużyn harcerskich Stefan Łoś przyjął raport od komendanta obozu Jerzego Zapaśnika. Po
odczytaniu rozkazu wręczono 68 druhom świadectwa zaliczenia prób i sprawności II stopnia, a dwóm druhom –
III stopnia. Za wzorowe prowadzenie obozu komendant S.Łoś wręczył upominek książkowy komendantowi obozu. Podobne nagrody za prawdziwie harcerskie postępowanie otrzymali: oboźny Zygmunt Dąbrowski, sekretarz
Władysław Skierski, zastępowy III zastępu L.Pietraszkiewicz, Lech Grabowski i Antoni Przyborowski. Pochwały
397 Święto Harcerzy, „Kurier Płocki”, 1921, nr 110 z 18 maja, s.2 – 3.
398 O harcerską drużynę pożarniczą w Płocku, „Kurier Płocki”, 1921, nr 114 z 22 maja, s.3.
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otrzymali: zastępowy I zastępu Janusz Przyborowski, Janusz Podczaski, Bolesław Wojtulanis, Tadeusz Krakowski, Henryk Pęski i kucharz obozu Jan Augustynowicz.
W ramach wdzięczności za gościnę płoccy harcerze wręczyli gospodarzom – Marii Zielińskiej i pannie Piwnickiejalbumy z własnoręcznie zrobionymi zdjęciami. Karol Zieliński otrzymał znacznie bardziej oryginalny prezent. Była to 2,5-metrowa kolumna, wykonana z pni drzew, z krzyżem harcerskim z drzewa brzozowego na
szczycie i orłem z kory brzozowej pośrodku. U dołu była tablica w stylu zakopiańskim z podpisami członków
drużyny. Cała kolumna była opleciona wieńcem dębowym.
Po wręczeniu upominków nastąpiła defilada harcerska, a po niej popisy gimnastyczne pod kierunkiem dha Górzyńskiego. Potem przewidziane były gry i zabawy harcerskie i podwieczorek urządzony przez pp. Zielińskich.
Nagle, zupełnie niespodziewanie, rozległa się seria karabinu maszynowego, strzelającego w kierunku zebranych.
Na sygnał trąbki nadbiegli harcerze z drugim karabinem maszynowym i rozpoczęli ostrzał w kierunku atakującej
tyraliery nieprzyjaciela. Doszło do walki wręcz, zakończonej zdobyciem stanowisk pozorowanego przeciwnika.
Oczywiście, cała sytuacja była inscenizowana i nawiązywała do wydarzeń sprzed roku, które jeszcze wszyscy
mieli w żywej pamięci.
Po popisach sygnalistów na polanie rozpalono ognisko. Goście wysłuchali harcerskich piosenek, deklamacji i
gawędy komendanta S.Łosia. Duże wrażenie wywarło na wszystkich przyrzeczenie harcerskie. Nad pochylonym
sztandarem dwaj harcerze powtarzali słowa: Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie….
Uroczystość zakończyły przemówienia A.Macieszy, przedstawiciela Komendy Okręgu i gościa z Warszawy druha drużynowego Dębnickiego. Po odśpiewaniu Roty ok. godz. 22.30 goście odjechali do Płocka, żegnani hej399
nałem, granym na trąbce z dachu gorzelni .
Uroczystości ku czci Zygmunta Padlewskiego w latach 1922 - 1928
W okresie międzywojennym płoccy harcerze nie zapominali o patronie Hufca Płockiego - Zygmuncie Padlewskim, straconym przez Rosjan 15 maja 1863 r. Co roku w rocznicę jego śmierci organizowali pochód na miejsce
stracenia za rogatkami płońskimi. Jeżeli rocznica wypadała w środku tygodnia, ze względów organizacyjnych
pochód często przenoszono na sobotę lub niedzielę.
W 1922 r. przed rocznicą komenda Hufca Płockiego ogłosiła w prasie odezwę do społeczeństwa, w której wzywano mieszkańców do udziału w obchodzie oraz zapoznawano z jego programem. Zgodnie z ustalonym porządkiem 15 maja o godz. 7.00 rano kapelan Hufca ks. Leon Goszczycki odprawił w katedrze mszę św. za duszę
Z.Padlewskiego. Na nabożeństwo stawili się harcerze Hufca Płockiego ze sztandarami, drużyna żeńska, weterani
powstania styczniowego oraz członkowie Kół Przyjaciół Harcerstwa.
Zasadnicze uroczystości zaczęły się wieczorem o godz. 19.00 na pl. Floriańskim przed kościołem garnizonowym,
gdzie zebrały się drużyny harcerskie, oddział wojska z orkiestrami obu płockich pułków oraz mieszkańcy miasta.
Przed wyruszeniem pochodu płocki oddział Polskiego Żałobnego Krzyża przeprowadził kwestę na budowę pomnika Z.Padlewskiego. Po uformowaniu pochód ruszył ulicami Dominikańską, Więzienną i Płońską do folwarku
Kuncmana, gdzie znajdował się grób Z.Padlewskiego. Po zawieszeniu jego portretu wokół grobu zebrali się harcerze i uczestnicy uroczystości. Pierwszy przemówił Zygmunt Maciejowski, który przypomniał okoliczności
pierwszego obchodu w 1916 r., zestawiając go z aktualnym. Wskazał także, że przy grobie zebrały się trzy pokolenia płocczan: weteranów 1863 r., uczestników walki o niepodległość lat 1914 – 1921 i najmłodsze pokolenie
harcerzy. Dla wszystkich Z.Padlewski stał się symbolem walki o niepodległość i symbolem żywotności narodu.
Z kolei zastępca dowódcy 8 pułku artylerii polowej mjr Leonard Tucker w krótkich słowach podkreślił wiekopomną zasługę, która polega na chętnym, bez wahania, oddaniu swej krwi i życia w obronie niepodległości pod
hasłem: Bóg, Ojczyzna i Wolność. Po przemówieniach orkiestra zagrała hymn narodowy, a delegacja harcerzy u
stóp krzyża złożyła wieniec. Następnie ks. L.Goszczycki odebrał przysięgę od nowoprzyjętych harcerzy, do których przemówił komendant Okręgu Płockiego ZHP Klemens Jędrzejewski podkreślając, że zaszczytem jest skła400
danie przysięgi w takim miejscu .
Potem jeden z harcerzy odczytał okolicznościowy rozkaz komendanta Hufca Płockiego, ułożony przez Stefana
Łosia. Czytamy w nim m.in.:
[…] Patron harcerskich drużyn płockich, ostatni wojewoda płocki, był jednym z tych niewielu, którzy w czas
ogólnonarodowej rozterki ducha, nie załamali się pod brzemieniem klęsk, lecz wskrzesili znów cudny sen o
szpadzie i karabinie, a narodowym sztandarom przydali blasku, krasząc je świeżej krwi karmazynem.
399 Zarząd obozu harcerskiego w Srebrnej, „Kurier Płocki”, 1921, nr 180 z 10 sierpnia, s.3; Święto obozu harc. w Srebrnej, „Kurier Płocki”,
1921, nr 198 z 2 września, s.3.
400 Odezwa, „Kurier Płocki”, 1922, nr 108 z 14 maja, s.1; Rocznica zgonu Zygmunta Padlewskiego, „Kurier Płocki”, 1922, nr 109 z 16 maja,
s.3; Obchód 15 maja, „Kurier Płocki”, 1922, nr 110 z 17 maja, s.2.
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Lecz Ci, którzy krzepką dłonią kraj i Ojczyznę z niewoli wydobyć chcieli – padli. Zginęli jak przystało na potomków prastarych rycerzy polskich spod Cecory i Wiednia – legli na posterunku…
Święcimy dziś właśnie rocznicę stracenia Padlewskiego; dzień ten jest świętem harcerskim – powinien być
świętem całego Płocka. Przyszliśmy tu złożyć hołd, na tym miejscu, które z miejsca hańby, miejscem chwały narodowej się stało. I na tej ziemi, zroszonej krwią Naczelnika Padlewskiego, ślubujemy, iż chcemy iść w Jego dostojne ślady i za Jego chrobrym przykładem służyć wiernie Polsce i spełniać swe obowiązki.
401
Tak nam dopomóż Bóg! Czuwaj!
.
Po odśpiewaniu Roty wszyscy w zwartym szyku ruszyli z powrotem przed kościół garnizonowy, gdzie pochód
rozwiązano.
W styczniu 1923 r. przypadała 60 rocznica wybuchu powstania 1863 r. Jak co roku harcerze wzięli udział w
miejskich uroczystościach rocznicowych, jednak najważniejsza dla nich była uroczystość, zaplanowana na maj.
15 maja 1923 r. przypadała 60. rocznica rozstrzelania przez Rosjan naczelnika powstania styczniowego w województwie płockim Z.Padlewskiego. Komenda Okręgu Płockiego ZHP postanowiła na miejscu stracenia generała
za rogatkami płońskimi postawić wysoki, drewniany krzyż. Uroczystość wyznaczono na niedzielę 20 maja, w
dzień Zielonych Świątek, po sumie w katedrze. Ustalony program przewidywał zbiórkę na pl. Floriańskim płockich harcerzy oraz organizacji i mieszkańców, pragnących wziąć udział w uroczystości i przemarszu na miejsce
402
egzekucji .
Po godz. 12.00 na pl. Floriańskim przed kościołem garnizonowym zaczęli się gromadzić uczestnicy uroczystości:
przede wszystkim harcerze oraz kilku żyjących jeszcze weteranów powstania, młodzież szkolna, ochotnicza straż
pożarna, Płockie Towarzystwo Wioślarskie, pododdział 4 pułku strzelców konnych z oficerami. Skromny pochód
z orkiestrą, kompanią wojska, pocztami sztandarowymi i pozostałymi uczestnikami ruszył ulicami Dominikańską, Sienkiewicza i Płońską za rogatki płońskie na pole Kuncmana. Tam obok parkanu był już przygotowany do
wkopania wysoki dębowy krzyż. Był też portret Z.Padlewskiego. Obok tego miejsca zebrali się uczestnicy uroczystości.
Pierwszy przemówił komendant płockiego Okręgu ZHP Klemens Jędrzejewski:
[…] Miejsce kaźni, które przez wrogów naszych uważane było na miejsce hańby, stało się obecnie symbolem
tryumfu. Ofiarna krew stała się tym cudownym rozczynem, który powołał do życia całe zastępy bojowników o
niepodległość ojczyzny. Najmłodszymi przedstawicielami tego szeregu bojowników są harcerze miejscowi.
Dalej mówca wyraził nadzieję na rychłe wzniesienie pomnika Z.Padlewskiego w centrum miasta. Po komendancie K.Jędrzejewskim głos zabrał przedstawiciel zastępu harcerzy, którego patronem był Z.Padlewski: Mówca w
pięknych słowach zaznaczył gotowość harcerzy do poświęceń i ofiar w myśl życia i czynów bohatera.
Po tych wystąpieniach harcerze przy pomocy weteranów, strażaków i wioślarzy ustawili krzyż na mogile. Na tablicy umieszczony był napis:
1863 – 1923 r. Ś.p. Zygmuntowi Padlewskiemu, bohaterowi walk o niepodległość Ojczyzny, naczelnikowi powstania w województwie płockim. Pamiątkę tę na miejscu męczeńskiej śmierci postawił hufiec harcerski im.
Zygmunta Padlewskiego.
Krzyż poświęcił delegat biskupa A.J.Nowowiejskiego - ks. Stanisław Figielski, w krótkich słowach wskazując
Z.Padlewskiego, jako na tego, który urzeczywistniał hasło Bóg i Ojczyzna. Po zaintonowanej modlitwie orkiestra
403
odegrała hymn narodowy, a zebrani odśpiewali Rotę .
Ponieważ uroczystość nie spotkała się z większym zainteresowaniem mieszkańców miasta, autor podpisany J. –
być może K.Jędrzejewski – ubolewał nad tym faktem na łamach „Dziennika Płockiego”. Gdzie znajomość dziejów ojczystych, historii ojczystego grodu, gdzie elementarne poczucie patriotycznego nakazu – honoru wreszcie!
404
– pytał oburzony .

401 Echa obchodu 15 maja, „Kurier Płocki”, 1922, nr 111 z 18 maja, s.3.
402 Ku czci Naczelnika Zygmunta Padlewskiego, „Dziennik Płocki”, 1923, nr 108 z 14 maja, s.3; [Ogłoszenie], „Dziennik Płocki”, 1923, nr 112
z 18 maja, s.1; nr 113 z 19 maja, s.3.
403 Poświęcenie Krzyża na mogile Padlewskiego, „Dziennik Płocki”, 1923, nr 114 z 22 maja, s.3; A.Maciesza, Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Płocku 1906 – 1931, Płock 1931, s.188; S.Dąbrowski, Powstanie styczniowe w zbiorowej pamięci mieszkańców Pułtuska i północnego
Mazowsza w latach 1918 – 1939, „Notatki Płockie”, 2006, nr 1, s.23.
404 J., O udział w hołdzie, „Dziennik Płocki”, 1923, nr 114 z 22 maja, s.1.
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W 1924 r. 15 maja o godz. 6.30 w bazylice katedralnej odbyła się msza żałobna za duszę Naczelnika, w której
udział wzięli głównie harcerze. Natomiast pochód na grób przeniesiono na niedzielę 18 maja. Pochód wyruszył
405
jak zwykle sprzed kościoła garnizonowego o godz. 11.45 .
W 1925 r. w piątek 15 maja po południu drużyny Hufca Płockiego pomaszerowały na miejsce stracenia, gdzie
odczytany został okolicznościowy rozkaz komendanta Hufca. Natomiast w niedzielę 16 maja o godz. 6.45 w ka406
tedrze odprawiona została okolicznościowa msza św. .
W 1926 r. pochód zapewne się odbył, jednak prasa nie zamieściła informacji na ten temat. Wszak był to czas
przewrotu majowego J.Piłsudskiego i opinia publiczna bardziej interesowała się wiadomościami z Warszawy.
Natomiast od 1927 r. obchody nabrały szerszego charakteru - z udziałem lokalnych władz samorządowych i państwowych. Było to zapewne spowodowane lepszym klimatem wokół powstania styczniowego z racji kultu, jakim
darzył powstanie i jego uczestników marsz. J.Piłsudski. Dlatego kierownictwo Hufca Płockiego ZHP zainteresowało obchodem władze miejskie i powiatowe. Już 9 maja 1927 r. w sali Sejmiku Powiatowego odbyło się zebranie komitetu organizacyjnego obchodu, do którego wybrano m.in. dyrektora Seminarium Nauczycielskiego Piotra
Augustyna, nauczycielskie małżeństwo Maciejowskich i Leona Dorobka. Komitet miał się też zająć zebraniem
pieniędzy na konserwację krzyża i ogrodzenie miejsca stracenia Naczelnika. W rezultacie w obchód zaangażowano szkoły i instytucje, które miały wystawić poczty sztandarowe.
W niedzielę rano 15 maja 1927 r. w kościele farnym ks. kan. Stanisław Jaźwiński odprawił mszę św. z okolicznościowym kazaniem kapelana Hufca ks. prof. Piotra Stanisława Konteckiego, który przybliżył sylwetki rozstrzelanych, stawiając ich za wzór patriotyzmu. W mszy wzięły udział delegacje płockich szkół za sztandarami, szkoła
straży ogniowej i przedstawiciele władz Płocka i powiatu. Potem wszyscy przeszli przed kościół garnizonowy.
Tutaj do zebranych przemówił Klemens Jędrzejewski, który przypomniał udział płocczan w walce o niepodległość, poczynając od powstania kościuszkowskiego, a kończąc na wojnie 1920 r. Oczywiście, nieco więcej miejsca poświęcił Z.Padlewskiemu i jego towarzyszom. Po przemówieniu orkiestra Gimnazjum im. Władysława Jagiełły zagrała hymn narodowy, a nowoprzyjęci młodzi harcerze złożyli przyrzeczenie harcerskie. Wszyscy odśpiewali Rotę, po czym uformowany pochód ze sztandarami ruszył za rogatki płońskie. Na grobie bohaterów
1863 r. złożono wieńce i kwiaty, a orkiestra odegrała marsz żałobny. Na koniec uroczystości komendant
K.Jędrzejewski zadeklarował oddanie do Muzeum Mazowsza Płockiego przy TNP pierwszej tablicy z nazwiska407
mi rozstrzelanych, przybitej potajemnie w 1916 r., a niedawno odnalezionej .
Wieczorem w sali Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży odbyła się okolicznościowa akademia, przygotowana przez 9 drużynę harcerską im. F.Chopina, działającą przy Szkole Organistowskiej. Słowo wstępne wygłosił
komendant Chorągwi Płockiej K.Jędrzejewski, przybliżając sytuację polityczną w czasie powstania styczniowego. Jak przystało na Szkołę Organistowską większą część akademii wypełnił program muzyczny, opracowany
przez nowego dyrektora Szkoły Marcelego Karczemnego, a wykonany przez pięciu uczniów. W przygotowanie
408
akademii włączyli się też księża Wacław Jezusek i Józef Strojnowski oraz małżeństwo Antoniewiczów .
W 1928 r. w obchodzie również wzięli udział przedstawiciele miejscowych władz. W czwartek 17 maja o godz.
12.30 uczestnicy - tradycyjnie już - zebrali się przed kościołem garnizonowym. Przybyły płockie drużyny harcerskie, żeńskie z komendantką Hufca Żeńskiego Zofią Lisowską, męskie z komendantem Chorągwi Płocko – Włocławskiej hm. Zdzisławem Słoniewiczem. Poza harcerzami obecna była młodzież szkolna, przedstawiciele płockich pułków i stowarzyszeń oraz liczni mieszkańcy miasta. Przybyli starosta Antoni Pinakiewicz i wicestarosta
Staszewski, prezydent miasta Stefan Zbrożyna, przedstawiciele Kół Przyjaciół Harcerstwa z ks. dr. Karolem
Stadnickim.
Przy akompaniamencie orkiestry Gimnazjum im. Władysława Jagiełły pochód ulicami Dominikańską, Sienkiewicza i Płońską poprowadził hm. Ładysław Żelazowski z Komendy Chorągwi. Na miejscu stracenia Naczelnika
delegacja Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Męskiej złożyła wieniec, a harcerze wiązanki kwiatów i wieniec z
napisem Bohaterom – Harcerstwo Płockie. Po odegraniu hymnu narodowego K.Jędrzejewski wygłosił krótkie
przemówienie, w którym nawiązał do postaci Z.Padlewskiego i jego towarzyszy, którzy poświęcili swoje życie
dla Ojczyzny. Według relacji prasowej nawoływał, aby młodzież harcerska stała się rycerzami pracy, a jeśli zajdzie potrzeba potrafiła tak jak On złożyć najcenniejszy dar – życie. Na krzyżu nagrobnym zamocowano ufundowany przez rejentową Lubowidzką wizerunek Chrystusa oraz nową tablicę z nazwiskami Z.Padlewskiego i pięciu
405 Obchód rocznicy, „Dziennik Płocki”, 1924, nr 111 z 14 maja, s.2; Pochód ku czci Padlewskiego, „Dziennik Płocki”, 1924, nr 114 z 17 maja,
s.3.
406 W rocznicę śmierci ś.p. Zygmunta Padlewskiego, „Dziennik Płocki”, 1925, nr 114 z 15 maja, s.4.
407 Obchód rocznicy śmierci Zygmunta Padlewskiego, „Dziennik Płocki”, 1927, nr 106 z 9 maja, s.3; Obchód rocznicy rozstrzelania Zygmunta
Padlewskiego, „Dziennik Płocki”, 1927, nr 107 z 10 maja, s.3; Ku czci Zygmunta Padlewskiego, „Dziennik Płocki”, 1927, nr 108 z 11 maja, s.2;
nr 111 z 14 maja, s.3; nr 112 z 16 maja, s.3; Uroczystość ku czci Zygmunta Padlewskiego, „Dziennik Płocki”, 1927, nr 113 z 17 maja, s.2.
408 Akademia harcerska, „Dziennik Płocki”, 1027, nr 114 z 18 maja, s.2.
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powstańców, rozstrzelanych w tym miejscu w 1863 r. Na koniec odśpiewano Rotę, po czym wszyscy wrócili na
pl. Floriański. Tutaj przed reprezentantami władz odbył się przegląd drużyn harcerskich, który na zebranych wy409
warł bardzo korzystne wrażenie .
W kolejnych latach brak jest w prasie informacji o harcerskich obchodach 15 maja. Być może przybrały one nieco inny charakter, ponieważ w 1929 r. rozebrano dawną cerkiew, pełniącą funkcję kościoła garnizonowego. A to
sprzed kościoła wyruszał pochód za rogatki płońskie. Również szczupły materiał archiwalny nie pozwala na odtworzenie przebiegu uroczystości. Można tylko domniemywać, że płoccy harcerze nadal pamiętali o swoim patronie i rocznicy jego śmierci.
Obchody 20-lecia płockiego harcerstwa - 8 maja 1932 r.
Zgodnie z przyjętą datacją w maju 1926 r. lub 1927 r. powinien odbyć się jubileusz 15-lecia płockiego harcerstwa, jednak - jak się wydaje – 15-lecia w Płocku nie obchodzono. Maj 1926 r. zresztą nie zachęcał do tego typu
imprez z uwagi na przewrót J.Piłsudskiego. Chorągiew Płocka na początku czerwca 1926 r. zorganizowała w
410
Płońsku swój zlot, jednak nie był on uroczystością jubileuszową .
Obchody 20-lecia płockiego harcerstwa były znacznie skromniejsze od tych sprzed 10 lat i trwały tylko jeden
dzień – 8 maja 1932 r. Po likwidacji w kwietniu 1931 r. Chorągwi Płocko – Włocławskiej i wcieleniu jej do Chorągwi Mazowieckiej, Płock stał się siedzibą jedynie miejscowego hufca. Stąd obchody miały charakter lokalny.
Z powodu jubileuszu 20-lecia harcerze płoccy zaznaczyli wyraźnie swój udział w obchodach święta 3 Maja. Tego
dnia o godz. 4.40 wyruszyła z Płocka kolarska sztafeta harcerska z życzeniami dla prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Płoccy harcerze przejęli życzenia od swoich kolegów z Sierpca i w Gostyninie mieli przekazać życzenia tamtejszym harcerzom, a ci powieźć je dalej do Kutna i następni - do Warszawy. Równocześnie jechało po
dwóch kolarzy, którzy zmieniali się co 6 km.
W godzinach porannych harcerze wzięli udział w uroczystej mszy św. w katedrze oraz defiladzie na pl. Floriańskim przed starostą Mikołajem Godlewskim, dowódcą garnizonu płockiego płk. Mikołajem Więckowskim oraz
innymi przedstawicielami władz. Ponieważ równocześnie w szkołach trwały okolicznościowe zbiórki, na defiladę
wyznaczono 108 mazowiecką drużynę harcerską z Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki i drużynę harcerek.
W południe w Państwowym Seminarium Żeńskim odbyła się uroczysta akademia z przemówieniami, nawiązującymi do konstytucji 3 maja, deklamacjami wierszy i występem chóru. Równocześnie płoccy harcerze brali udział
w zawodach strzeleckich i sportowych. W rywalizacji drużyn Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 19-osobowy zespół 87 drużyny żeglarskiej zajął 3 miejsce. Natomiast w drużynowych zawodach w
trójboju zespół 122 drużyny żeglarskiej zajął 2 miejsce. Oprócz tego przez cały pierwszy tydzień maja trwały
411
zawody harcerskie w grach sportowych o mistrzostwo Hufca .
W ramach obchodu 20-lecia płockiego harcerstwa 5 maja 1932 r. odbył się konkurs izb harcerskich z udziałem
wszystkich drużyn męskich i żeńskich. Do komisji konkursowej, oceniającej harcówki weszli: Zofia Lisowska,
Wacław Kulesza, Ładysław Żelazowski, Jadwiga Żelazowska, Bolesław Mielnikow. Komisja po kolei zwiedzała
poszczególne izby harcerskie, przyznając im określoną ilość punktów. Zaczęto od drużyn męskich. Izba 86 drużyny przy Gimnazjum im. Władysława Jagiełły otrzymała 39 pkt. Izba 103 mazowieckiej drużyny harcerskiej
przy Szkole Powszechnej Nr 1 za zainstalowanie radioodbiornika otrzymała 41 pkt. Duże wrażenie na komisji
sędziowskiej zrobiła harcówka 108 mazowieckiej drużyny harcerskiej przy Gimnazjum Męskim im. św. Stanisława Kostki. Niewielki pokój był ozdobiony wyciętymi firankami w oknie, na ścianie wisiały rysunki, przedstawiające scenki z życia harcerskiego. Za te dekoracje oraz wzorową czystość drużyna otrzymała maksymalną ilość
punktów, czyli 45.
Z kolei harcerze 121 drużyny dysponowali pokoikiem w suterenie, który z natury rzeczy był trudny do urządzenia. Aby choć trochę go uatrakcyjnić pod sufitem podwiesili olbrzymi krzyż harcerski. Za tę pomysłowość
otrzymali 38 pkt. 87 mazowiecka drużyna żeglarska była w trakcie przerabiania swego pomieszczenia, które
dzieliła zresztą z Komendą Hufca, więc chyba nie przyznano jej punktów.

409 APP, ZHP, sygn.5, pismo komendanta Chorągwi Płockiej ZHP Z.Słoniewicza z 15 maja 1928 r. do redakcji „Dziennika Płockiego”” i „Głosu Ziemi Płockiej” z załączoną informacją o obchodzie; Z ruchu harcerskiego, „Głos Ziemi Płockiej”, 1928, nr 97 z 16 maja, s.3; Pochód ku
uczczeniu Padlewskiego, „Dziennik Płocki”, 1928, nr 116 z 19 maja, s.3; Z harcerstwa, „Dziennik Płocki”, 1928, nr 117 z 21 maja, s.2; Z harcerstwa, „Głos Ziemi Płockiej”, 1928, nr 100 z 21 maja, s.3.
410 APP, ZHP, sygn. 2, okólnik nr 2 Chorągwi Płockiej ZHP z 2 kwietnia 1926 r., k.9; okólnik nr 6 Chorągwi Płockiej ZHP z 29 kwietnia 1926
r., k.11; W.Błażejewski, Historia harcerstwa polskiego. Zarys ogólny, wydanie drugie jubileuszowe, Warszawa 1935, s.230.
411 Harcerstwo płockie w dniu 3 maja, „Dziennik Płocki”, 1932, nr 104 z 6 maja, s.3.
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Po harcerzach przyszła kolej na izby harcerek. 1 płocka drużyna harcerek przy Gimnazjum Żeńskim im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej dysponowała miłym pokojem z kominkiem, estetycznie ozdobionym obrazkami, za
co otrzymała 43 pkt. Harcerki z 2 drużyny przy Państwowej Szkole Ogrodniczej i Handlowej miały obiecaną salkę w nowobudowanym gmachu. Tymczasem dysponowały obszerną szafą, w której apteczkę, podręczną biblioteczkę. 3 żeńska drużyna harcerska przy Seminarium Żeńskim otrzymała izbę na górnym piętrze budynku z widokiem na okoliczne gmachy i dalekie Radziwie. Za estetyczne wyposażenie izby otrzymała 40 pkt. Inne drużyny
412
z różnych powodów nie zostały sklasyfikowane .
W niedzielę 8 maja 1932 r. o godz. 9.00 w płockiej katedrze odprawione zostało uroczyste nabożeństwo. Homilię
wygłosił kapelan ZHP ks. Marian Luzar, nawiązując do przykazań harcerskich. Najważniejszym akcentem mszy
było poświęcenie sztandaru 87 mazowieckiej drużyny żeglarskiej. Po nabożeństwie harcerze złożyli wieniec na
pobliskiej Płycie Poległych na pl. Narutowicza, a na pl. Floriańskim nastąpił przegląd drużyn harcerskich i przyrzeczenie harcerskie. Potem w stanicy żeglarskiej nad Wisłą nastąpiło poświęcenie i spuszczenie na wodę wykonanych przez harcerzy kajaków 87 drużyny żeglarskiej. Życzenia owocnej pracy przesłał harcerzom wojewoda
warszawski Stanisław Twardo.
W południe rozpoczęła się odprawa hufcowych Chorągwi Mazowieckiej, prowadzona przez komendanta Chorągwi harcmistrza Olędzińskiego. Przedmiotem obrad była głównie akcja letnia i plany Chorągwi na najbliższy
czas. W tym czasie na boisku miejskim trwały zawody harcerskie: biegi na różnych dystansach, skoki, rzut dyskiem i pchnięcie kulą, szermierka. W trójboju lekkoatletycznym (bieg na 100 m, skok w dal, pchnięcie kulą)
zwyciężył Ogrodowicz z 87 MDH, przed Matusiakiem z 122 MDH i Dorobkiem z 122 MDH. Drużynowo zwyciężyła 122 MDH, przed 87 MDH i 121 MDH. Równocześnie trwała loteria fantowa, która miała zasilić fundusze
płockich harcerzy. Można było wylosować m.in. kajak, prace wykonane przez harcerki i inne fanty, ofiarowane
przez przyjaciół harcerstwa.
Ostatnim punktem obchodu była akademia w teatrze, wypełnionym przez harcerzy, przedstawicieli władz i różnych organizacji. Po przemówieniu komendanta płockiego Hufca ZHP Wacława Kuleszy zaprezentowały się
harcerki i harcerze w występie tańców ludowych, przygotowanym przez druhnę Krystynę Zajączkowską. Wystąpił też chór 87 drużyny żeglarskiej pod batutą druha Rafała Banasiaka. Akademię zakończyło odśpiewanie przez
413
zebranych religijnej pieśni Pod Twoją obronę .
Elementem obchodów jubileuszowych była inicjatywa Ł.Żelazowskiego nadania Stanicy Harcerskiej przy ul.
POW 21 imienia Geni Majdeckiej. Genia Majdecka była córką znanego w Płocku działacza endeckiego i społecznego Aleksandra Majdeckiego. Jej ciotkami, a siostrami Aleksandra były Helena i Weronika Majdeckie, na414
uczycielki Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego . W 1917 r. Eugenia Majdecka ukończyła Siedmioklasową
Średnią Szkołę Żeńską, założoną przez swego ojca. Po zdaniu matury dalej angażowała się w harcerstwie i pomagała w kuchni dla biednych dzieci. Po trzech miesiącach pracy zaraziła się dyzenterią i zmarła 7 września
1917 r. w wieku 17 lat. Pogrzeb zgromadził tłum płocczan, a pożegnalną mowę wygłosił jej były prefekt szkolny
ks. Marian Okólski.
23 maja 1921 r. jej ojciec jako prezes Stowarzyszenia Siedmioklasowej Żeńskiej Szkoły Średniej doprowadził na
nadzwyczajnym zebraniu Stowarzyszenia do przekazania nieruchomości przy ul. Kolegialnej 21 na rzecz płockiego Związku Harcerstwa Polskiego. W rezultacie harcerze otrzymali budynek, który nazwali Stanicą Harcerską
im. Geni Majdeckiej, upamiętniając swą ofiarną członkinię. Swój udział w tym miała też dyrektorka II Gimna415
zjum Żeńskiego Julia Kisielewska .
Pokłosiem jubileuszu 20-lecia harcerstwa płockiego było przekazanie przez wojewodę warszawskiego S.Twardo
400 zł na akcję żeglarską płockich harcerzy. Pieniądze miały być przeznaczone na remont budynku stanicy żeglarskiej. Sprawa miała swój ciąg dalszy, bowiem w marcu 1933 r. drużynowy 87 drużyny żeglarskiej Bolesław
Mielnikow prosił Komendę Chorągwi Mazowieckiej o wyjaśnienie, dla kogo były przeznaczone pieniądze od

412 Konkurs izb harcerskich, „Dziennik Płocki”, 1932, nr 105 z 7 maja, s.3.
413 Niedzielna loteria fantowa, „Dziennik Płocki”, 1932, nr 104 z 6 maja, s.3; Poświęcenie łodzi harcerskich, „Dziennik Płocki”, 1932, nr 105 z
7 maja, s.2; Obchód dwudziestolecia płockiego harcerstwa, ibidem, s.3; Uroczystości 20-lecia harcerstwa w Płocku, „Dziennik Płocki”, 1932, nr
110 z 25 maja, s.3 - 4; Wyniki zawodów harcerzy, „Dziennik Płocki”, ibidem, s.3.
414 Na temat Aleksandra, Heleny i Weroniki Majdeckich zob. - A.J.Papierowski, J.Stefański, Płocczanie znani i nieznani, Płock 2002, s.377 –
378.
415 S.Praszkiewicz, Świetlanej pamięci Genia Majdecka, której imię nosi Stanica Harcerska w Płocku, „Życie Mazowsza”, 1938, nr 5, s.99 –
101; J.Pniewski, Działalność pedagogiczna p. przełożonej J.Kisielewskiej, „Życie Mazowsza”, 1936, nr 4-5, s.84.
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wojewody, bowiem według jego informacji adresatem była właśnie 87 drużyna. Braki w dokumentach nie po416
zwalają na autorytatywną odpowiedź o rzeczywiste przeznaczenie pieniędzy .
Udział w obchodach 3 Maja 1933 r.
W 1933 r. uroczystości harcerskie wpleciono w coroczny obchód święta narodowego 3 Maja oraz przypadający w
tym roku jubileusz 25-lecia Związku Strzeleckiego. Już 30 kwietnia 1933 r. w Seminarium Nauczycielskim Żeńskim odbył się Harcerski Wieczór Wodny, przygotowany przez płocki Żeglarski Hufiec Harcerzy. W jego ramach
harcmistrz Ładysław Żelazowski zapoznał zebranych z działalnością płockiego Hufca, po czym chór harcerski
417
wykonał szereg piosenek. Potem odegrano jeszcze humoreskę Pat i Patachon, kończącą program spotkania .
Zasadnicze uroczystości odbyły się 3 maja 1933 r. Już o godz. 5.40 spod budynku starostwa wyruszyła do Warszawy harcerska sztafeta kolarska ze świątecznymi życzeniami dla prezydenta I.Mościckiego. O godz. 10.00 harcerze wzięli udział w uroczystym nabożeństwie w bazylice katedralnej, a o godz. 12.00 – w defiladzie płockich
pułków, oddziałów strzeleckich i organizacji na pl. Marszałka J.Piłsudskiego. Defiladę przyjmował starosta płocki Aleksander Klotz, prezydent miasta Adam Ostaszewski i dowódca 4 pułku strzelców konnych płk Mikołaj
Więckowski. Męskie i żeńskie drużyny harcerskie zamykały defiladę. Bezpośrednio po niej harcerze w towarzystwie orkiestry uczniowskiej Gimnazjum Państwowego im. Władysława Jagiełły udali się nad Wisłę. Tutaj na
przystani Zarządu Dróg Wodnych odbyło się poświęcenie kilkunastu kajaków harcerskich i szkolnych przez kapelana Hufca ks. Wacława Jezuska. Potem wszyscy przeszli do schronu na łodzie w budynku stacji wodociągów
miejskich. Tam z kolei płoccy harcerze wodni złożyli przyrzeczenie na banderę płockiego Hufca Żeglarskiego,
który przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnięto na maszt.
Po południu w sali Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego zaplanowana była harcerska akademia 3-Majowa.
Na widowni przeważała młodzież szkolna z dyrektorkami szkół żeńskich Julią Kisielewską i Marceliną Rościszewską. Słowo wstępne o historycznym znaczeniu konstytucji 3 maja 1791 r. wygłosił Eugeniusz Dejter, po
czym nastąpiły występy artystyczne: deklamacje okolicznościowych wierszy, piosenki harcerskiego chóru lewellersów oraz występ znanej płockiej pianistki Janiny Grabowskiej w repertuarze klasycznym. Publiczność
418
szczególnie żywo reagowała na koncert chóru harcerskiego, który wykonał m.in. pieśń marynarską .
Tak, więc harcerze wyraźnie zaznaczyli swój udział w miejskich uroczystościach 3-Majowych.
Dni Harcerskie – 28 kwietnia – 3 maja 1934 r.
Na przełomie kwietnia i maja 1934 r. komenda Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku przygotowała Dni Harcerskie, nad którymi protektorat objął wojewoda warszawski Stanisław Twardo. Program imprezy był bardzo rozbudowany i miał pokazać sprawność i dorobek płockich harcerzy. W skład komitetu obchodu weszli członkowie
komendy Hufca oraz liczni przyjaciele tej organizacji spośród płockiej inteligencji. Wielu członków komitetu zasiadało w Zarządzie Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz Zarządzie Związku Strzeleckiego. Warto podać pełny skład
komitetu, aby zobaczyć, kto w latach 30. wspierał płockie harcerstwo:
- przewodniczący komitetu – prokurator Sądu Okręgowego Władysław Szczyciński, będący jednocześnie przewodniczącym Kół Przyjaciół Harcerstwa w Płocku
- dyrektor oddziału płockiego Banku Polskiego i wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego Ligi Morskiej i
Kolonialnej Karol Chowaniec – przewodniczący Sekcji Reprezentacyjnej
- dyrektor Seminarium Nauczycielskiego Piotr Augustyn – przewodniczący Sekcji Budowy Ośródka Krótkofalarskiego
- Jadwiga Kucińska – przewodnicząca Sekcji Imprezowej
- Z.Kuciński – przewodniczący Sekcji Zlotowej
- komendant Hufca Płockiego ZHP harcmistrz Wacław Kulesza – komisarz harcerskiej wystawy kolonialnej
- podharcmistrz Jan Laszkiewicz – przewodniczący Sekcji Pokazów
- członkowie komitetu: wicestarosta Wacław Jaworski (wiceprzewodniczący Kół Przyjaciół Harcerstwa), ks. dr
Wacław Jezusek (kapelan Hufca), prezes Banku Spółdzielczego Mirosław Koźlakowski, dr Witold Majde (lekarz
Hufca), dyr. Gimnazjum im. S.Małachowskiego Henryk Pniewski (skarbnik Kół Przyjaciół Harcerstwa), Maria
Robakiewiczowa (na jej polu znajdowała się Bratnia Mogiła poległych w sierpniu 1920 r. obrońców Płocka), in-

416 APP, ZHP, sygn. 13, pismo kmdta 87 MŻDH B.Mielnikowa z 23 maja 1933 r. do Komendy Chorągwi Mazowieckiej; Hojny dar Pana Wojewody, „Dziennik Płocki”, 1932, nr 110 z 25 maja, s.3.
417 Harcerski Wieczór Wodny, „Dziennik Płocki”, 1933, nr 102 z 3 maja, s.7.
418 Obchód Święta Narodowego 3-go maja i Jubileuszu 25-lecia Związku Strzeleckiego, „Dziennik Płocki”, 1933, nr 102 z 3 maja, s.1; Wspaniały przebieg Święta narodowego w Płocku, „Głos Mazowiecki”, nr 99 z 4 maja, s.1; Obchód święta 3 Maja i Jubileusz 25-lecia Związku
Strzeleckiego, „Dziennik Płocki”, 1933, nr 104 z 5 maja, s.3.
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spektor szkolny Roman Sarnecki (wiceprzewodniczący Kół Przyjaciół Harcerstwa), inż. Jerzy Szaniawski, ko419
mendantka harcerek Krystyna Zajączkowska, komendant Żeglarskiego Hufca Harcerzy Ładysław Żelazowski .
W tym ważnym dla płockich harcerzy wydarzeniu uczestniczyli liczni goście. Z Warszawy przyjechali: naczelnik
Wydziału Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jerzy Langrod i radca Jan Rozwadowski z MSZ, wicedyrektor Rady Organizacyjnej Polaków za Granicą i jednocześnie kierownik Wydziału Starszego Harcerstwa Głównej Kwatery Harcerzy Tomasz Piskorski, radca M.Pankiewicz z Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej, Brunnerówna i Czyńska z Komitetu Opieki nad Młodzieżą Wychodźczą. Spośród płockich notabli stawili się: starosta
płocki Władysław Rozmarynowski, prezydent miasta Romuald Chmielewski, dowódca 4 pułku strzelców konnych płk Mikołaj Więckowski, dowódca 8 pułku artylerii lekkiej płk Edward Robakiewicz, prezes Sądu Okręgowego Witold Krzętowski, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego Aleksander Maciesza inni.
Sobota 28 kwietnia 1934 r. była pierwszym dniem zlotu. Wieczorem dla starszych harcerzy przewidziany był
capstrzyk. Właściwe uroczystości i imprezy rozpoczęły się następnego dnia. W niedzielę 29 kwietnia już o godz.
7.00 rano przewidziane były zespołowe zawody strzeleckie harcerek. O godz. 10.00 w kaplicy Gimnazjum Państwowego im. Marsz. S.Małachowskiego ks. kan. Henryk Godlewski odprawił uroczystą mszę św. za dusze harcerzy poległych w obronie Polski w 1920 r.
Po niej prominentni goście z Warszawy i Płocka przeszli na drugie piętro Gimnazjum, gdzie w oddzielnym pomieszczeniu znajdowała się krótkofalowa stacja nadawcza płockiego hufca harcerskiego, która otrzymała znaki
wywoławcze SPW4. Po poświęceniu radiostacji przez ks. W.Jezuska dowódca 1 pułku radiotelegraficznego z
Warszawy i jednocześnie prezes Związku Krótkofalowców ppłk inż. Zygmunt Karaffa – Kreuterkraft zwracając
się do gości podkreślił rolę, jaką każda stacja krótkofalowa może spełniać w sytuacji braku łączności telegraficznej i telefonicznej. Oprócz tego stacja powinna stać się ośrodkiem szkolenia radiotelegrafistów, tak potrzebnych
wojsku w czasie wojny i pokoju. Po włączeniu mikrofonu stacji T.Piskorski w imieniu Naczelnictwa ZHP życzył,
aby stacja radiowa godnie spełniła swoją służbę Bogu, Ojczyźnie, narodowi i państwu.
Po otwarciu radiostacji wszyscy goście przeszli do sali aktowej Gimnazjum, gdzie urządzona była wystawa kolonialna. Przygotowali ją płoccy harcerze we współpracy z członkami kół szkolnych Ligi Morskiej i Kolonialnej
pod kierunkiem hm. W.Kuleszy. Protektorat nad wystawą objęła Rada Organizacyjna Polaków za Granicą z jej
przewodniczącym, marszałkiem Senatu, Władysławem Raczkiewiczem. Wystawa związana była ze zbliżającym
się światowym zjazdem Polaków z zagranicy, planowanym na sierpień 1934 r. Ekspozycję otworzył przewodniczący Komitetu Dni Harcerskich prok. W.Szczyciński, po którym przemówienia wygłosili goście z Warszawy:
nacz. J.Langrod, M.Pankiewicz i T.Piskorski. Najciekawsze było przemówienie M.Pankiewicza z ZG Ligi Morskiej i Kolonialnej, który ubolewał nad tym, że Sejm Ustawodawczy w 1919 r. nie poparł wniosku poselskiego
skierowanego do aliantów o przyznanie Polsce części niemieckich kolonii w Afryce. W rezultacie 15 lat później
nadwyżka ludności z Polski musiała zasiedlać obce kraje.
Wystawa podzielona była na sześć działów:
I – Polacy za granicą – zawierał mapy i wykresy ilustrujące rozmieszczenie i liczebność Polaków w różnych
krajach oraz modele polskich statków i okrętów wojennych
II – opieka młodzieży płockiej nad Polakami na obczyźnie – eksponował listy płocczan z emigrantami i otrzymane od nich upominki oraz sprawozdania z prowadzonej korespondencji
III – prasa i wydawnictwa – polskie gazety i pisma wydawane za granicą, książki poświęcone Polakom na obczyźnie i krajom ich osiedlenia
IV – egzotyczne eksponaty – flora i fauna z krajów osiedlenia Polaków , broń, ozdoby, itp. Były tu m.in. skóry
jaguara, krokodyla brazylijskiego, węża boa i jaszczurek, kaktusy, palmy, minerały, a nawet żywe ptaki egzotyczne.
V – dział zbiorowy, przedstawiający organizacje zajmujące się pomocą emigrantom z Ligą Morską i Kolonialną
na czele, duszpasterstwo emigracyjne, opiekę kulturalną itp.
VI – przykładowa wzorowa świetlica dla Polaków na emigracji z polskimi książkami i czasopismami, która po
zakończeniu wystawy miała być wysłana jako dar płocczan do jednej z polskich osad w Paranie.
Po południu goście z Warszawy, wyrażający się o wystawie w samych superlatywach, zgodnie z ustalonym
wcześniej programem zwiedzili Płock, w tym katedrę, Muzeum Diecezjalne i Towarzystwo Naukowe Płockie.
420
Dzień zakończyło wspólne ognisko harcerskie na pl. Marszałka J.Piłsudskiego .

419 Uroczystości „Dni Harcerskich” w Płocku, „Dziennik Płocki”, 1934, nr 91 z 19 kwietnia, s.3.
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W poniedziałek 30 kwietnia przewidziane było tylko drugie wieczorne ognisko na pl. Marszałka J.Piłsudskiego.
Natomiast we wtorek 1 maja od rana odbywały się na stadionie miejskim zawody strzeleckie harcerzy o mistrzo421
stwo powiatu oraz próby na Państwową Odznakę Sportową .
Tego dnia wystawę kolonialną zwiedził arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski w towarzystwie biskupa Leona
Wetmańskiego oraz księży Stanisława Figielskiego, Wacława Jezuska i Ignacego Marciniaka. Po wystawie
oprowadzali gości W.Szczyciński i W.Kulesza. Księdza arcybiskupa zainteresowała też harcerska stacja nadaw422
cza, gdzie przewodnikiem był Ł.Żelazowski .
2 maja od rana kontynuowano zawody strzeleckie na stadionie oraz próby na POS. Po południu o godz. 16.00 odbyła się rewia kajakowa na Wiśle. Zapewne oglądał ją przybyły tego dnia do Płocka wojewoda warszawski i
działacz harcerski Stanisław Twardo, który z Radziwia przyjechał motorówką do harcerskiego ośrodka żeglarskiego, mającego otrzymać jego imię. Później, po przyjęciu różnych delegacji miejskich w budynku starostwa,
wojewoda zwiedził wystawę kolonialną i krótkofalową stację nadawczą Hufca Płockiego w gmachu Gimnazjum
im. Małachowskiego. Towarzyszyli mu W.Szczyciński i Ł. Żelazowski. Wojewoda, zachęcony przez
Ł.Żelazowskiego, przez mikrofon stacji przemówił do harcerzy, życząc im owocnej pracy. O godz. 19.00 do starostwa przyjechały sztafety kolarskie z powiatu zaprezentować się wojewodzie. Dzień zakończyło kolejne wielkie ognisko harcerskie na pl. Marszałka J.Piłsudskiego – być może z udziałem wielkiego przyjaciela harcerzy –
423
wojewody S.Twardo .
Ostatni dzień uroczystości harcerskich połączono ze świętem narodowym 3 Maja. Tego dnia już o godz. 4.30 wyruszyła do Warszawy sztafeta harcerska z życzeniami dla prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. O
godz. 7.30 wszystkie drużyny Hufca Płockiego zebrały się na pl. Marszałka J.Piłsudskiego i godzinę później
wzięły udział w uroczystym poświęceniu kamienia węgielnego Ośrodka Żeglarskiego im. wojewody Stanisława
Twardo, zlokalizowanym nad Wisłą powyżej stacji wodociągów miejskich.
O godz. 9.30 harcerze wzięli udział w uroczystym nabożeństwie 3-Majowym w bazylice katedralnej. Po nim
wszyscy przeszli na pl. Marszałka J.Piłsudskiego, gdzie odbyła się defilada. Na trybunie honorowej miejsca zajęli
starosta W.Rozmarynowski, prezydent miasta R.Chmielewski, komendant garnizonu płockiego płk
M.Więckowski i inni. Wokół oczekiwali licznie przybyli mieszkańcy Płocka. Przy dźwiękach orkiestry 4 pułku
strzelców konnych defilowali żołnierze obu płockich pułków, młodzież szkolna i harcerze Hufca Płockiego. Po
defiladzie harcerze udali się pod pobliski budynek przy ul. Kolegialnej 21. Tutaj przy udziale przedstawicieli
władz Płocka oraz licznie zgromadzonych mieszkańców kapelan płockiego Hufca ks. W.Jezusek poświęcił Stanicę Harcerską im. Geni Majdeckiej.
Po południu odbył się wspólny obiad dla harcerzy biorących udział w zlocie, a wieczorem dwa ostatnie
punkty programu: czwarte ognisko harcerskie na pl. Marszałka J.Piłsudskiego i uroczyste przedstawienie w teatrze miejskim z okazji święta 3 Maja. W ten sposób zakończyły się Dni Harcerskie Hufca Płockiego. Płoccy
424
harcerze po raz kolejny pokazali swoją sprawność organizacyjną, przy okazji zwiększając zaplecze sprzętowe .
Dużym sukcesem zakończyła się – otwarta do 10 maja – wystawa kolonialna, którą odwiedziło ok. 1000 osób, w
większości młodzieży szkolnej. Po jej zakończeniu część eksponatów zostało przekazanych na centralną wystawę
w Warszawie, towarzyszącą zjazdowi Polaków z zagranicy. Natomiast polskie książki i czasopisma zawiózł do
Parany w Brazylii W.Kulesza, jako dar młodych płocczan dla rodaków tam mieszkających. Być może zabrał też

420 Przygotowanie Wystawy Kolonialnej, „Dziennik Płocki”, 1934, nr 78 z 4 kwietnia, s.3; Modele polskich statków wojennych i handlowych w
Płocku, „Głos Mazowiecki”, 1934, nr 89 z 18 kwietnia, s.3; Dni Harcerskie w Płocku, „Głos Mazowiecki”, 1934, nr 98 z 28 kwietnia, s.3; Na
marginesie Płockiej Wystawy, „Dziennik Płocki”, 1934, nr 99 z 29 kwietnia, s.1; Z wczorajszych uroczystości harcerskich w Płocku, „Głos Mazowiecki”, 1934, nr 99 z 30 kwietnia, s.1; K., Goście wystawy o wystawie, ibidem; W.A.G., Z życia kulturalnego Płocka, „Dziennik Płocki”,
1934, nr 101 z 1 maja, s.2; Ł.Żelazowski, Dzieje krótkofalarstwa w Płocku w latach 1933 – 1945, „Notatki Płockie”, 1980, nr 4, s.37.
421 Uroczystości „Dni Harcerskich”, „Dziennik Płocki”, 1934, nr 99 z 29 kwietnia, s.3.
422 JE ks. Arcybiskup Nowowiejski i JE ks. Biskup Wetmański zwiedzili wczoraj płocką Wystawę Kolonialną i harcerską Nadawczą Stację Radiową, „Głos Mazowiecki”, 1934, nr 101 z 2 maja, s.1.
423 „Dni Harcerskie” w Płocku. Dziś rewia kajakowa na Wiśle, „Głos Mazowiecki”, 1934, nr 101 z 2 maja, s.3; Z pobytu Pana Wojewody
Twardo w Płocku, „Dziennik Płocki”, 1934, nr 103 z 4 maja, s.3; Z Tygodnia Harcerskiego, ibidem, s.4; Wojewoda Warszawski w Płocku, „Głos
Mazowiecki”, 1934, nr 192 z 4 maja, s.1.
424 Jak Płock uczcił święto narodowe, „Głos Mazowiecki”, 1934, nr 102 z 4 maja, s.1; Obchód święta 3-go maja, „Dziennik Płocki”, 1934, nr
101 z 4 maja, s.3.
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7 155 książek zebranych w końcu marca tr. przez płockich harcerzy, którzy przeprowadzili zbiórkę na terenie
425
miasta .
Udział płockich harcerzy w jubileuszowym zlocie ZHP w Spale – 11–25 lipca 1935 r.
W lipcu 1935 r. na terenie będącym w dyspozycji prezydenta RP Ignacego Mościckiego odbył się zlot Związku
Harcerstwa Polskiego na 25-lecie istnienia organizacji. Na uroczystości w dniach 11 – 25 lipca 1935 r. przybyło
ok. 30 tys. harcerzy polskich, 1,5 tys. polskich harcerzy z zagranicy i 1450 skautów z państw europejskich i Stanów Zjednoczonych.
Obozowisko w Spale budowane było od marca 1935 r. przez dwie 100-osobowe harcerskie drużyny junackie.
Rezultatem ich prac było poprowadzenie 6 km przewodów elektrycznych, 7 km sieci kanalizacyjnych, wybudo426
wanie 2,5 km szos, wykopanie 95 studzien, wzniesienie 28 elewatorów na żywność .
13 lipca – przed oficjalnym otwarciem zlotu – odbyło się wspólne ognisko poświęcone zmarłemu 12 maja 1935
r. marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, a przez cały czas trwania zlotu palił się ogień ku jego czci. Zlot otworzył
14 lipca 1935 r. prezydent I.Mościcki. Do zgromadzonych harcerzy przemówienie wygłosił też przewodniczący
ZHP wojewoda śląski Michał Grażyński oraz minister spraw wewnętrznych Marian Zyndram – Kościałkowski.
427
Zlot miał pokazać dorobek harcerstwa polskiego i sens wychowania młodzieży w duchu zasad harcerskich .
W zlocie wzięli oczywiście udział także harcerze płoccy. Już 1 lipca 1935 r. do lasów spalskich wyjechała pierwsza grupa 45 harcerzy z komendantem hm. Ładysławem Żelazowskim i jego zastępcą phm. Janem Laszkiewiczem. Pomagali w urządzeniu obozu, rozbijali namioty, przygotowywali obóz dla harcerzy z zagranicy.
6 lipca wyjechała kolejna grupa 20 harcerzy radiotelegrafistów z dh. Bronisławem Wagnerem. Mieli obsługiwać
płocką radiostację, przekazującą podczas zlotu przebieg uroczystości rozpoczęcia zlotu oraz późniejsze koncerty i
audycje muzyczne. W uroczystości otwarcia zlotu uczestniczyli również płocczanie - byli harcerze, wśród, któ428
rych byli: prokurator Władysław Szczyciński, nauczyciel A.Wilk, W.Nowakowska .
Hufiec płocki został rozmieszczony w podobozie VI, który tworzyły Chorągwie Mazowiecka i Łódzka oraz skauci z Łotwy i Szwecji - łącznie 2350 harcerzy. Komendantem podobozu był harcmistrz Władysław Olędzki z Warszawy, a jego zastępcą komendant hufca płockiego Ł. Żelazowski. Oboźnym podobozu był phm. J.Laszkiewicz, a
w kadrze podobozu znaleźli się: Harcerz Rzeczypospolitej Franciszek Ołdakowski, wywiadowca Hipolit Tomczak, ćwik Apolinary Wypyszyński i ćwik Mikołaj Berkowski. Poza tym w pracy pomagało kilku płockich nauczycieli, zaangażowanych w działalność harcerską: były komendant Chorągwi Płocko – Włocławskiej hm. Zdzisław Słoniewicz, Kucharski i kilku innych.
Harcerze płoccy – 60. druhów – zostali podzieleni na dwie drużyny: pierwszą dowodził Harcerz Orli Stanisław
Słupecki, drugą – Harcerz Orli Bolesław Mielnikow. W skład każdej drużyny wchodziły po cztery 7-osobowe
zastępy. W I drużynie były to zastępy: Jeleni – zastępowy Harcerz Orli Jan Nowak, Sokołów – zastępowy Harcerz Orli Wiktor Kowalczyk, Orłów – zastępowy Harcerz Orli Franciszek Nowakiewicz, Rysiów – zastępowy
wywiadowca Tadeusz Morawski. Zastępy II drużyny: Wilków Morskich – zastępowy wywiadowca Józef Szwajgert, Czajek – zastępowy wywiadowca Jerzy Szymczewski, Kotów – zastępowy wywiadowca Kazimierz Cyranowski, Lisów – zastępowy ćwik Wacław Milke. Zastępem obsługi radiostacji kierował Harcerz Orli Józef Mi-

425 Z Harcerstwa, „Dziennik Płocki”, 1934, nr 76 z 1 kwietnia, s.4; Podziękowanie, „Głos Mazowiecki”, 1934, nr 79 z 6 kwietnia, s.1; Na marginesie Płockiej Wystawy, „Dziennik Płocki”, 1934, nr 99 z 29 kwietnia, s.1; Z Wystawy Kolonialnej, „Dziennik Płocki”, 1934, nr 106 z 8 maja,
s.3.
426 Wielki jubileuszowy zlot harcerzy w Spale, „Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 26 z 3 lipca, s.1; Wielki zlot jubileuszowy polskich harcerzy,
„Głos Mazowiecki”, 1935, nr 152 z 4 lipca, s.1; Kabe [Konstanty Bolesta – Modliński], Czuwaj!, „Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 33 z 11 lipca,
s.1; Zbliżenie harcersko – junackie, „Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 43 z 23 lipca, s.2.
427 Uroczyste otwarcie zlotu – obozu Harcerstwa Polskiego w Spale, „Głos Mazowiecki”, 1935, nr 161 z 15 lipca, s.1; Przemówienie p. ministra
Kościałkowskiego na Jubileuszowym Zlocie Harcerskim w Spale, „Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 37 z 16 lipca, s.2; Kabe, Rośnie nowa Polska,
„Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 44 z 24 lipca, s.2.
428 Harcerze płoccy na międzynarodowym zlocie w Spale, „Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 31 z 9 lipca, s.3; Przemówienie p. ministra Kościałkowskiego… , op. cit.; Ł.Żelazowski, Dzieje krótkofalarstwa w Płocku w latach 1933 – 1945, cz. I, „Notatki Płockie”, 1980, nr 4, s.38.
Ł.Żelazowski pisze o 90 harcerzach z Płocka, uczestniczących w zlocie: 65 w dwóch drużynach i 25 w grupie łączności.
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lewski. Oprócz nich 25 harcerzy tworzyło grupę roboczą łączności, obsługującą centralę telefoniczną obozu i po429
dobozu. Łącznie z kadrą w Zlocie brało udział 90 druhów z Płocka .
Największą grupę stanowili harcerze z Gimnazjum Męskiego im. św. Stanisława Kostki i Gimnazjum im.
S.Małachowskiego. Najmłodszym harcerzem był młodzik Bohdan Szczyciński, jak można domniemywać – syn
Władysława Szczycińskiego, sumiennie wypełniający wszystkie obowiązki.
Podobóz VI urządzony był na sposób puszczański. W osobnych namiotach urządzone były ekspozycje kurpiowskie, łowickie i krajoznawcze. Za bramą – na wysokim maszcie – powiewała flaga państwowa i bandera Żeglarskiego Hufca Płockiego. W pobliskim namiocie pracowali płoccy radiotelegrafiści, nadając relacje ze zlotu. Do
dyspozycji podobozu był samochód płockich harcerzy, którym z Płocka przywieziono sprzęt. Każdy podobóz posiadał własny magazyn żywności i kuchnię polową, obsługiwaną przez zmieniających się harcerzy. W posiłkach
dominował przywożony codziennie z Warszawy chleb z marmoladą i masłem.
Dzień w obozie spalskim zaczynał się o godz. 6.00 rano pobudką, podniesieniem flagi państwowej i bandery harcerskiej, potem modlitwa, o godz. 8.00 było śniadanie i zajęcia harcerskie. O godz. 15.00 – obiad, o godz. 19.00
kolacja. W wolnych chwilach i w miarę możliwości pogodowych przewidziana była kąpiel w pobliskiej Pilicy.
Niemal przez cały czas zlotu uczestnikom dokuczała deszczowa pogoda, co było pewną niedogodnością.
W czasie defilady otwierającej zlot Hufiec Płocki zdobył uznanie oglądających, którzy go nagrodzili długimi
oklaskami. Także przeprowadzone potem inspekcje potwierdziły wysoką sprawność płockich druhów. Płocki
pluton łączności za wybudowanie i obsługę linii telefonicznych zdobył pierwsze miejsce wśród 17 chorągwi i
otrzymał podziękowanie szefa łączności mjr. Antoniego Wyszyńskiego. Pracę płockich radiotelegrafistów można
było potem zobaczyć w kinach, bowiem zlot był filmowany przez ekipę Polskiej Agencji Telegraficznej.
W obozie przez kilka dni przebywał prezes płockiego Towarzystwa Przyjaciół Harcerstwa W.Szczyciński, który
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także wykonał zdjęcia, zamieszczone później w „Kurierze Mazowieckim” . W dniu otwarcia - 14 lipca 1935 r.
– do płockich harcerzy przyjechał dyr. Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki ks. dr Wojciech Strzeszewski z kilkoma księżmi, dyr. płockiego oddziału Banku Polskiego Karol Chowaniec i inni. W Chorągwi Mazowiecki gościł
również wicewojewoda warszawski Mikołaj Godlewski, były starosta płocki.
Ponieważ w zlocie uczestniczyli skauci z zagranicy, w obozie kwitł swoisty handel wymienny między nimi a polskimi harcerzami. Przedmiotem wymiany były odznaki harcerskie i części mundurów. Można przypuszczać, że i
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płoccy harcerze przywieźli do domu takie trofea .
W czasie trwania zlotu płocka 87 drużyna harcerska im. Z.Padlewskiego pobrała w Płocku ziemię do urny z mogiły swego patrona oraz z tzw. Bratniej Mogiły, gdzie w sierpniu 1920 r. pochowano poległych obrońców Płocka.
Z urną płocczanie pojechali na zlot do Spały, skąd w składzie większej delegacji harcerskiej z podobnymi urnami, 20 lipca dh Stanisław Kucharski jako przedstawiciel Hufca Płockiego wyjechał do Krakowa. Tam urny przywiezione przez harcerzy zostały złożone w budowanym kopcu marszałka J.Piłsudskiego. Delegacja harcerska
pojechała także na Jasną Górę, gdzie złożono jako votum krzyż harcerski. Nie wiadomo, czy byli w jej składzie
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płoccy harcerze .
Obóz w Spale był też swoistą atrakcją turystyczną. Z Warszawy, Łodzi, Poznania i Katowic organizowano do
Spały specjalne pociągi chętnych do zwiedzania obozu – szczególnie rodziców harcerzy. Dla zachęty zniżki w
tych pociągach wynosiły 70%. Pociągi lokalne do Spały kursowały ze zniżką 50%. Także płocki oddział Orbisu
sprzedawał w cenie 1 zł specjalne karty uczestnictwa, uprawniające do zniżki. Oprócz tego płocki oddział Pol-

429 APP, ZHP, sygn. 14, Rozkaz zlotowy L.1 Komendy Jubileuszowego Zlotu Harcerzy dla Podobozu VI z 20 lutego 1935 r., k.141; Rozkaz L.1
z 24 marca 1935 r. komendanta Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku Ł.Żelazowskiego, k.154; L.Żelazowski, Dzieje krótkofalarstwa…, s.38.
Rozkaz z 24 marca 1935 zawiera imienną listę 72 druhów. Ilość 90 uczestników podał Ł.Żelazowski w cytowanym artykule.
430 Płoccy harcerze na jubileuszowym zlocie w Spale, „Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 41 z 20 lipca, s.1. Niestety, zdjęcia opublikowane w gazecie były bardzo niskiej jakości.
431 Harcerze płoccy i gostynińscy w spalskim obozie, „Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 38 z 17 lipca, s.3; A.Wilk, Płocki Żeglarski Hufiec harcerski na Jubileuszowym Zlocie w Spale, „Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 39 z 18 lipca, s.2, nr 40 z 19 lipca, s.2; Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego. Spała 11 – 25 lipca 1935 r. Przewodnik po Zlocie. Dzienniczek uczestnika, Warszawa 1935, s.30 – 32, 36.
432 Ziemia z mogiły Padlewskiego i obrońców Płocka na Kopiec Marszałka Piłsudskiego, „Kurier Mazowiecki” , 1935, nr 41 z 20 lipca, s.1; Ze
Spały do Krakowa, „Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 43 z 23 lipca, s.3; Krzyż harcerski jako votum w kaplicy Matki Boskiej na Jasnej Górze,
„Głos Mazowiecki”, 1935, nr 168 z 23 lipca, s.1.
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skiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego 21 lipca organizował wycieczkę autobusową do Spały w ce433
nie 15 zł. Jednak nie wiemy, czy wyjazd doszedł do skutku .
Zlot był wielkim sukcesem płockich harcerzy. Na ostatnim ognisku zlotowym w obecności naczelnych władz
ZHP odczytany został rozkaz, w którym kierownictwo ZHP wyróżniło za sprawność w budowie i obsłudze linii
telefonicznych płocki pluton łączności oraz indywidualnie 9 druhów. Szef łączności zlotu hm. inż. Hirszbandt
podkreślił również zasługi płocczan i podziękował komendantowi J.Laszkiewiczowi. Dyplomy z zawodów łączności otrzymały komenda Płockiego Hufca Żeglarskiego, 89 MDH, 108 MDH oraz indywidualnie 25 płockich
434
harcerzy .
Zgodnie z planem zlot zakończył się 25 lipca 1935 r. ostatnim ogniskiem w obozie męskim i żeńskim. Przeglądu
drużyn harcerskich dokonał przewodniczący ZHP M.Grażyński i komendantka zlotu harcerek hm. Helena Śliwowska. W ciągu kilku następnych dni trwało stopniowe zwijanie obozu, w czym uczestniczyli i płoccy harce435
rze .
Mimo podziękowań delegacji zagranicznych i sprawnej organizacji zlotu, opozycyjne gazety opublikowały nieprzychylne komentarze, rozpowszechniając wiadomości, jakoby w obozie szwankowało zaopatrzenie, wskutek
czego harcerze głodowali, ponoć zdarzały się nawet wypadki omdleń harcerek, a harcerze zagraniczni jeździli do
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Warszawy, aby się najeść .
Te informacje zdementował na łamach „Głosu Mazowieckiego” oboźny VI podobozu phm. Jan Laszkiewicz. W
udzielonych gazecie wyjaśnieniach zdecydowanie zaprzeczył jakimkolwiek brakom żywności, której była wystarczająca ilość. Zmęczenie zaś brało się nie z głodu, ale z bardzo bogatego programu zlotu i licznych zajęć.
Delegacje szwedzka i łotewska rozlokowane na terenie podobozu Chorągwi Mazowieckiej i Łódzkiej nie
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uskarżały się na żadne braki .
Jeszcze ostrzej wypowiedział się na tekst w „Głosie Mazowieckim” Jan Wojciechowski, który zaprzeczył jakimkolwiek negatywnym ocenom organizacji zaopatrzenia. Według niego informacja, jakoby zagraniczni harcerze
jeździli do Warszawy się najeść była nonsensem. Gdyby byli głodni znacznie bliżej mieli do Tomaszowa Mazowieckiego, czy Łodzi. Jedyne, na co można było narzekać, to deszczowa pogoda, ale na to nikt nie miał wpływu.
Podkreślał wielki żal harcerzy z zagranicy w dniu zakończenia zlotu, wysuwając wniosek, że gdyby było im tam
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źle, opuszczaliby obóz z radością .
Cała sprawa miała ewidentny podtekst polityczny. Płocki „Głos Mazowiecki”, jako gazeta o orientacji katolickiej, skwapliwie przedrukował z „Czasu” artykuł, krytyczny wobec związanego z sanacją Związku Harcerstwa
Polskiego. Możliwe, że w obozie liczącym ok. 40 tys. młodych ludzi zdarzały się jakieś braki zaopatrzeniowe,
jednak na pewno nie w takich rozmiarach, jak to kreśliła opozycyjna gazeta. Podobnie z omdleniami – przy takiej
ilości uczestników na pewno się zdarzały, bo miały prawo się zdarzać, jednak trudno było z tego wyciągać zbyt
daleko idące wnioski.
Dni Harcerskie - 2 – 10 maja 1936 r.
W dniach od 2 do 10 maja 1936 r. płoccy harcerze po raz kolejny zorganizowali Dni Harcerskie. Przygotowania
do uroczystości trwały około miesiąca. W programie zlotu Hufca płockiego wszystkie drużyny i gromady z terenu Płocka i powiatu płockiego miały za zadanie:
- wziąć udział w harcach harcerskich i grach terenowych na poziomie młodzika i wywiadowcy
- przygotować się do harcerskich ognisk reprezentacyjnych
- na 28 kwietnia przygotować dla kolarskiej sztafety harcerskiej ozdobne adresy z życzeniami 3Majowymi dla prezydenta RP I.Mościckiego oraz podobne adresy dla starosty płockiego jako reprezentanta
władz państwowych.
- do 28 kwietnia przeprowadzić trójbój lekkoatletyczny
- do 28 kwietnia zgłosić pojedynczych harcerzy do zawodów strzeleckich
433 Komunikat „Orbisu”. Wycieczki do Spały, „Glos Mazowiecki”, 1935, nr 156 z 9 lipca, s.3; Wycieczki do obozu harcerskiego w Spale, „Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 33 z 11 lipca, s.4; Wycieczka z Płocka na zlot harcerski w Spale, „Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 34 z 12 lipca, s.3.
434 Powrót ze Spały ostatniej partii płockich harcerzy, „Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 50 z 31 lipca, s.3.
435 Zakończenie harcerskiego zlotu jubileuszowego, „Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 44 z 25 lipca, s.1.
436 Niemiłe echa zlotu w Spale, „Głos Mazowiecki”, 1935, nr 173 z 29 lipca, s.1; Uznanie dla organizacji zlotu harcerskiego, „Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 50 z 31 lipca, s.1.
437 Jeszcze echa zlotu w Spale, „Głos Mazowiecki”, 1935, nr 175 z 31 lipca, s.3.
438 J.Wojciechowski, Płocki harcerz o Zlocie w Spale, „Kurier Mazowiecki”, 1935, nr 51 z 2 sierpnia, s.2; „Harcerzowi płockiemu”, „Głos Mazowiecki”, 1935, nr 177 z 2 sierpnia, s.3.

118
- od 3 do 7 maja przeprowadzić dobry uczynek, a sprawozdanie przekazać do Komendy Hufca
- stawić się gremialnie 3 Maja 1936 r. o godz. 8.30 w Stanicy Harcerskiej im. Geni Majdeckiej przy ul.
439
Kolegialnej 21 .
W ramach prezentacji harcerskiej pracy 2 maja odbyło się uroczyste podniesienie bandery harcerskiej. Wieczorem tego dnia z Sierpca do Płocka dotarła sztafeta kolarska z życzeniami dla prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Płock leżał na trasie nr XV, wiodącej z Rypina przez Sierpc – Bielsk – Płock – Gostynin do Kutna. W Bielsku
440
harcerzy z Hufca sierpeckiego zastąpili harcerze Hufca płockiego .
Jednak najważniejszym wydarzeniem dnia 2 maja 1936 r. był odczyt harcmistrza Wacława Kuleszy pt. Wśród piniorów i palm na temat Brazylii. Odczyt był plonem pobytu hm. W.Kuleszy w 1934 r. wśród Polaków w Kurytybie, gdzie pracował z młodzieżą polską. Sala Seminarium Żeńskiego zgromadziła liczne grono słuchaczy, szczególnie spośród młodzieży. W.Kulesza opowiadał o rdzennych mieszkańcach Brazylii, przyrodzie i życiu Polaków
– kolonistów. Prelegent pracował w Kurytybie w stanie Parana, gdzie mieszkało ponad 15 tys. Polaków, dysponujących własnymi szkołami, organizacjami i gazetami. Wykład ilustrowany był licznymi przezroczami z widokami brazylijskich plenerów, flory i fauny, architektury największych miast – Rio de Janeiro i Sao Paulo oraz
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portretami Brazylijczyków i Polaków .
3 maja 1936 r. o godz. 4.45 z Płocka przez Gostynin do Kutna wyruszyła harcerska sztafeta z życzeniami od drużyn harcerskich z okazji święta 3-Majowego dla prezydenta I.Mościckiego. W Kutnie adresy hołdownicze mieli
przejąć tamtejsi harcerze i ponieść dalej do Warszawy. Tymczasem w Płocku harcerze uczestniczyli w uroczystej
mszy św. oraz defiladzie z okazji Święta Narodowego. Tego dnia odbył się zlot drużyn harcerskich z terenu powiatu płockiego, które wzięły udział w uroczystości otwarcia sezonu wodnego i podniesieniu bandery na przystani harcerskiej.
W kolejnych dniach na stadionie miejskim odbywały się zawody sportowe i popisy sprawności harcerskich z
442
udziałem także zuchów. 10 maja odbył się pokaz techniki harcerskiej i pożegnalne ognisko .
Ostatnim akcentem Dni Harcerskich było otwarcie w lokalu Stanicy Harcerskiej im. Geni Majdeckiej przy ul.
POW 21 wystawy fotografii, wykonanych przez W.Kuleszę w Brazylii. Podobnie jak na odczycie były fotografie,
pokazujące życie mieszkańców Brazylii, zwłaszcza Polaków, przyrodę brazylijską, góry i wybrzeże morskie,
największe miasta. Egzotycznego klimatu dodawały wystawie skóry występujących w Brazylii jaguarów, węży i
443
żmij, łuki i strzały używane przez tubylców .
Jubileusz 25-lecia płockiego harcerstwa – 30 kwietnia - 3 maja 1938 r.
W 1938 r. płoccy harcerze obchodzili 25-lecie swojej działalności na Mazowszu Płockim. W związku z tym zorganizowano kilkudniowe uroczystości. Był to 4-dniowy zlot drużyn z okolicznych powiatów, zaplanowany z dużym rozmachem. Komendantem zlotu był phm. Adam Szajdzicki, oboźnym mianowany został phm. Leon Ceglarz z podpłockiej Ośnicy. Protektorat honorowy nad jubileuszem objęli przewodniczący ZHP wojewoda śląski
Michał Grażyński i arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski. Główne punkty programu przewidywały: 30 kwietnia
– otwarcie wystawy harcerskiej, 1 maja – ćwiczenia polowe i biegi harcerskie, 2 maja – zawody sportowe i
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strzeleckie oraz zlot byłych harcerzy, 3 maja – defiladę i pokaz pracy radiostacji harcerskich .
Z okazji 25-lecia harcerstwa na Mazowszu Płockim Komenda Hufca wydała pamiątkową odznakę, zatwierdzoną
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przez Naczelnictwo ZHP. Na czele komisji odznaczeniowej stał hm. Ł.Żelazowski .
439 APP, ZHP, sygn. 14, rozkaz L.2/36 z 10 kwietnia 1936 r. kmdta Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku Ł.Żelazowskiego.
440 Dnie harcerskie w Płocku, „Głos Mazowiecki”, 1936, nr 103 z 2 maja, s.3; Hallo, tu harcerze!, „Kurier Mazowiecki”, 1936, nr 103 z 2-3
maja, s.3.
441 Z odczytu pt. „Wśród piniorów i palm”, „Kurier Mazowiecki”, 1936, nr 105 z 5 maja, s.3; A.J.Papierowski, J.Stefański, Płocczanie znani i
nieznani, Płock 2002, s. 325.
442 APP, ZHP, sygn. 14, rozkaz komendanta Chorągwi Mazowieckiej L.4/36 z 8 kwietnia 1936 r. dotyczący organizacji sztafety na 3 Maja 1936
r.; Dnie harcerskie w Płocku, op. cit.; Hallo, tu harcerze!, op. cit.
443 Wystawa fotografij z Brazylji, „Kurier Mazowiecki”, 1936, nr 110 z 11 maja, s.1.
444 APP, ZHP, sygn. 15, k.166, pismo komendy zlotu do phm. L.Ceglarza z 22 kwietnia 1938 r., 25-lecie Harcerstwa na Mazowszu Płockim.
Program uroczystości harcerskich w Płocku, „Głos Mazowiecki”, 1938, nr 94 z 25 kwietnia, s.3; Ostatnie przygotowania, „Głos Mazowiecki”,
1938, nr 98 z 29 kwietnia, s.3; Uroczystości harcerskie w Płocku, „Głos Mazowiecki”, 1938, nr 99 z 30 kwietnia, s.3; Wielki zjazd harcerzy,
„Kurier Mazowiecki”, 1938, nr 99 z 2 maja, s.1.
445 Muzeum Mazowieckie w Płocku (dalej – MMP), Dział Historii, sygn. MMP/H/4, Krótki zarys historyczny…, s.5; sygn. MMP/H/14, biografia Ł.Żelazowskiego, msps, s.2.
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Już od końca kwietnia 1938 r. pracowała radiostacja harcerska, przekazująca w eter wiadomości z jubileuszu i
odbierająca okolicznościowe życzenia. Obsługiwała ją 89 drużyna z Gimnazjum im. Małachowskiego. Audycje
docierały nawet do Estonii, gdzie odbierali je tamtejsi polscy harcerze, z którymi płocczanie zaprzyjaźnili się w
446
czasie zlotu harcerskiego w Spale w lipcu 1935 r.
30 kwietnia pociągami, statkami i autobusami zaczęły do Płocka docierać grupy harcerzy z bliższych i dalszych
miejscowości. Ministerstwo Komunikacji przyznało uczestnikom zlotu zniżkę na przejazd koleją. Posiadacze zaświadczenia, wydanego przez Komendę Hufca ZHP w Płocku mieli zapewniony bezpłatny powrót do miejsc zamieszkania. Zlot zgromadził ok.1300 harcerzy. Oczywiście zdecydowaną większość – 870 – stanowili harcerze
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płoccy . Licznie reprezentowane były miejscowości powiatu płockiego: Bodzanów, Chodakowo, Ośnica, Borowiczki. Z sąsiednich powiatów najliczniejsze reprezentacje przyjechały z Płońska (ponad 120), Gostynina (80),
Sierpca (40). W mniejszej liczbie przybyli harcerze z Łomży, Ciechanowa, czy Grodziska Mazowieckiego, gdzie
pracował dawny komendant Chorągwi Płockiej hm. Zdzisław Słoniewicz.
Zgodnie z programem 30 kwietnia 1938 r. o godz. 19.30 w Stanicy Harcerskiej im. Geni Majdeckiej została
otwarta wystawa harcerska, pokazująca dorobek płockiego harcerstwa. Oficjalnie otworzył ją przewodniczący
Komitetu Obchodu 25-lecia Harcerstwa na Mazowszu Płockim Władysław Szczyciński. W trzech salach zgromadzono prace wykonane przez płockich harcerzy. Uwagę zwracały stoiska Hufca Żeńskiego, 108 drużyny harcerskiej z Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki, gimnazjów im. Jagiełły i Małachowskiego. Wystawiono namioty,
sprzęt sportowy, kajaki, ubrania robocze i ochronne, mundury itp. Wyróżniały się obrazy J.Klate. Wystawę przygotowała Jadwiga Betleyówna przy pomocy H.Kudlikowskiej i J.Lewickiej.
Otwarcie wystawy, którą można było oglądać do 8 maja było wstępem do właściwych obchodów, które rozpoczęły się 1 maja 1938 r. nabożeństwem w katedrze. Po mszy św. program przewidywał całodzienne ćwiczenia
polowe i biegi, jednak z powodu rzęsistego deszczu zrezygnowano z nich. Poprzestano na zwiedzaniu Płocka i
rozbudowie obozu. Jedynie częściowo, po poprawie pogody, przeprowadzono gry harcerskie.
2 maja nic już nie pokrzyżowało planów. Rano odbyła się żałobna msza św. w katedrze za dusze harcerzy, poległych w walkach o niepodległość. Mszę odprawił kapelan Hufca Płockiego ks. Wacław Gałęza. Po mszy harcerze
przeszli pod Płytę Poległych na pl. Narutowicza, gdzie komendantka Hufca Żeńskiego J.Lewicka i komendant
Hufca Męskiego Ł.Żelazowski złożyli wieniec. Następnie wszyscy przeszli na boisko miejskie, gdzie do godz.
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15.00 odbywały się zawody sportowe i gry harcerskie .
Późnym popołudniem harcerze oraz goście ze starostą płockim Leonem Rożałowskim i ks. Stanisławem Figielskim zgromadzili się na dziedzińcu Stanicy Harcerskiej. Tutaj rozpoczął się zlot byłych harcerzy. Władysław
Szczyciński na jego przewodniczącego zaproponował jednego z założycieli płockiego harcerstwa Stefana Staszewskiego, a na asesorów Stanisławę Tarnowską i Kl. Irkę. W kolejnych wystąpieniach oficjalnych
S.Staszewski przypomniał historię płockiego harcerstwa, ks. S.Figielski - jako przedstawiciel abpa
A.J.Nowowiejskiego - podkreślił powiązanie zasad harcerskich z etyką katolicką. Odczytano depesze z życzeniami od komendanta ZHP wojewody M.Grażyńskiego, kuratora warszawskiego Ambroziewicza, generałów Stanisława Kwaśniewskiego i Ferdynanda Zarzyckiego, posła Obozu Zjednoczenia Narodowego Klemensa Kaczorowskiego i innych.
Potem nastąpił uroczysty moment wbijania gwoździ w drzewce harcerskiej bandery morskiej, ufundowanej przez
byłych harcerzy Hufcowi Płockiemu. M.in. w imieniu Związku Legionistów Polskich gwóźdź wbił rtm. rez. Jan
Szpunar, a w imieniu redakcji „Kuriera Mazowieckiego” redaktor naczelny Franciszek Wybult. S.Staszewski
przekazał banderę hufcowemu Ł. Żelazowskiemu, który po krótkim podziękowaniu wzniósł zwyczajowy okrzyk
na cześć Rzeczypospolitej, prezydenta I.Mościckiego i marszałka E.Rydza-Śmigłego. Z kolei przedstawiciel komendanta ZHP i jednocześnie komendant Chorągwi Mazowieckiej inż. Wacław Prochnau wręczył
W.Szczycińskiemu przyznaną mu przez Naczelnictwo ZHP odznakę Wdzięczności.
Po części oficjalnej, zakończonej odegraniem hymnu narodowego, harcerze z banderą poszli na ognisko na terenie obozu harcerskiego. Natomiast byli harcerze i goście udali się do budynku Stanicy Harcerskiej, gdzie przygotowano spotkanie programowe. Referat wprowadzający pt. Zadania i cele starszego harcerstwa wygłosiła Sta-

446 MMP, Dział Historii, sygn. MMP/H/15, Ł. Żelazowski, Dzieje krótkofalarstwa w Płocku w latach 1933 – 1945, cz. I - od 1933 do 31 VIII
1939, msps, s.9 (także - „Notatki Płockie”, 1980, nr 4, s.40); Jutro o godz. 15-ej słuchajcie płockie radio, „Kurier Mazowiecki”, 1938, nr 95 z 27
kwietnia, s.3; Płock na fali radiowej, „Kurier Mazowiecki”, 1938, nr 96 z 28 kwietnia, s.3.
447 W materiałach Komisji Historycznej Hufca Płockiego ZHP podano ilość 763 uczestników zlotu. Zob. - Krótki zarys historyczny rozwoju
Harcerstwa Płockiego w latach 1912 – 1945, MMP, Dział Historii, sygn. MMP/H/4, s.4.
448 Z uroczystości jubileuszowych Harcerstwa na Mazowszu Płockim, „Głos Mazowiecki”, 1938, nr 194 z 7 maja, s.4.
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nisława Tarnowska. Po dłuższej dyskusji na jej wniosek postanowiono zorganizować w Płocku grono harcerzy z
czasów walk o niepodległość Polski.
Tymczasem na terenie obozu zlokalizowanego w parku miejskim za wieżą ciśnień i wykopem kolejowym o godz.
20.00 rozpoczęło się ognisko harcerskie, na które zaproszono też mieszkańców miasta. Prowadzili je harcmistrz
Ładysław Żelazowski i podharcmistrz Jan Laszkiewicz. Nie zabrakło na nim pieśni harcerskich, w wykonywaniu
449
których wyróżnił się chór 26 mazowieckiej drużyny harcerskiej im. gen. Gustawa Orlicz - Dreszera .
3 maja – w dzień święta narodowego – rano odbyła się msza św. w kościele na Stanisławówce, a po niej – w ramach miejskiej defilady – przemarsz wszystkich uczestników zlotu w zwartym szyku. Wyróżniły się dwa pododdziały PW i WF z bronią, drużyny sanitarne, kolarskie i strażackie. Barwnym akcentem był przemarsz zuchów,
przebranych za ułanów, górników i Indian. Po defiladzie w ujeżdżalni 4 pułku strzelców konnych odbył się obiad
dla gości i uczestników na 600 osób. Czas obiadującym umilała orkiestra wojskowa.
Po południu na boisku miejskim odbyły się pokazy harcerskie. Najpierw odbył się tzw. bieg narodowy, a po nim
pokazy płockich drużyn. M.in. 87 drużyna pozaszkolna postawiła kładkę, 86 drużyna z Gimnazjum im. Jagiełły
postawiła obóz, 89 drużyna z Gimnazjum im. Małachowskiego zaprezentowała akrobatyczną jazdę na rowerach i
pokaz ratownictwa medycznego, a 180 drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 pokazała bieg humorystyczny. Nad
wszystkim czuwał zastępca komendanta Hufca Płockiego ZHP Jan Laszkiewicz. Późnym popołudniem 3 maja
450
1938 r. zjazd się zakończył, harcerze zaczęli zwijać obóz i wracać do domów .
O godz. 20.00 w salach Towarzystwa Wioślarskiego miał się rozpocząć wieczorek taneczny dla byłych harcerzy,
451
jednak nie wiadomo, czy doszedł do skutku .
Zlot na 25-lecie niewątpliwie był pokazem sprawności organizacyjnej i siły płockich harcerzy, którzy już na stałe
zakorzenili się w płockim środowisku. Uwagę zwracać może jedynie nieobecność jednego z twórców płockiego
harcerstwa – Władysława Broniewskiego. Ponoć zaproszenie dla niego było przygotowane, jednak go nie wysłano z powodu braku adresu. Nie jest jednak wykluczone, że W.Broniewskiego pominięto, bo jego radykalnie lewicowa orientacja polityczna była kłopotliwa dla organizatorów i kłóciłaby się z oficjalną linią programową Związ452
ku Harcerstwa Polskiego, który w tym czasie związany był z sanacją .
Jubileusz 25-lecia płockiego harcerstwa był szeroko relacjonowany w obu płockich gazetach. „Kurier Mazowiecki” w okolicznościowym artykule redakcyjnym pisał:
Minęło 25 lat Waszej pracy. Choć wielu Was przeszło przez płockie drużyny, stale jesteście ci sami: ofiarni, gotowi do każdej pracy i każdego poświęcenia.
Nie ugięliście się, gdy Was prześladowała żandarmeria rosyjska, jedni z pierwszych poszliście do Armii Ochotniczej, na płockich barykadach nie zabrakło tych najmłodszych, co wtedy przy rodzicach zostali.
Minął czas wojny, nastały czasy pracy. Nie spoczęliście na laurach, nie daliście się umieścić w muzeum, lecz zakasawszy rękawy zabraliście się do codziennej pracy.
W nauce, czy przy warsztacie wytrwaliście zawsze najtrudniejsze chwile. Nigdzie nie byliście dezerterami, zawsze pierwsi, choć zawsze młodzi.
Teraz, gdy obchodzicie pełnolecie swojej pracy, ze wszystkich stron będą Wam składać życzenia. Cóż ma Wam
życzyć Wasz wierny przyjaciel – „KURIER MAZOWIECKI”?
Tylko jednej rzeczy – MŁODOŚCI!
Bądźcie zawsze młodzi! W czynach, postanowieniach, w trudnych chwilach życia i podczas triumfu!

449 Rozkaz Naczelnictwa ZHP z 7 maja 1938 r., „Wiadomości Urzędowe ZHP”, 1938, nr 5, s.72; Z uroczystości jubileuszowych Harcerstwa…;
Uroczystości harcerskie w Płocku, „Głos Mazowiecki”, 1938, nr 100A z 2 maja, s.1; Z Harcerstwa, „Kurier Mazowiecki”, 1938, nr 99 z 2 maja,
s.5; Z uroczystości 25-lecia harcerstwa na Mazowszu Płockim, „Kurier Mazowiecki”, 1938, nr 100 z 4 maja, s.1.
450 APP, ZHP, sygn. 15, k.167, pismo Ł. Żelazowskiego z 24 kwietnia 1938 r. do mjr. Władysława Nowackiego; Z uroczystości jubileuszowych
Harcerstwa…; Uroczystości harcerskie w Płocku…; Z Harcerstwa…; Z uroczystości 25-lecia…; Obiad w obozie harcerskim, „Kurier Mazowiecki”, 1938, nr 99 z 2 maja, s.5.
451 Wieczornica taneczna, „Kurier Mazowiecki”, 1938, nr 97 z 29 kwietnia, s.3.
452 MMP, Dział Historii, sygn. MMP/H/4, Krótki zarys historyczny rozwoju Harcerstwa Płockiego w latach 1912 – 1945 według opracowania
Ł.Żelazowskiego, msps, s.2.
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Bądźcie zawsze młodzi! Bo w młodości Wasza siła!

453

.

Gazeta udostępniła również swoje łamy komendantowi Hufca ZHP w Płocku Wacławowi Kuleszy, który zamieścił tam obszerny szkic historyczny na temat początków i współczesności płockiego harcerstwa. Wymienił w nim
głównych założycieli harcerstwa w Płocku: Władysława Broniewskiego, Stefana Staszewskiego, Kazimierza Betleya, Janinę Korewicką. Przedstawił dorobek i stan ówczesny Związku w Płocku, który prowadził szeroko roz454
budowaną działalność .
455

– nazwiska płockich harcerzy odznaPrzypomniano też – zaczerpnięte z opracowania Władysława Nekrasza
czonych Krzyżami Walecznych oraz dane statystyczne dotyczące płockich harcerzy uczestniczących w wojnie
456
polsko – bolszewickiej . Równie obszernie uroczystości 25-lecia relacjonował „Głos Mazowiecki”.
Obchody 25-lecia harcerstwa w Płocku i na Mazowszu Płockim były ostatnimi większymi uroczystościami harcerskimi w Płocku w II Rzeczypospolitej. Niewątpliwie dorobek owych 25 lat był znaczący. Płoccy harcerze byli
wszędzie tam, gdzie ich wzywała ojczyzna: w Legionach J.Piłsudskiego, w akcji rozbrajania Niemców w 1918 r.,
w wojnie polsko – bolszewickiej i powstaniach śląskich. W czasach pokoju zaangażowali się w wychowanie
prawego, świadomego swoich obowiązków obywatela Rzeczypospolitej, otwartego na potrzeby innych, opierającego się w życiu na trwałych wartościach moralnych. I płockie harcerstwo wychowało wiele takich druhen i druhów.
Poza opisanymi powyżej uroczystościami, harcerze brali też aktywny udział w obchodach świąt państwowych - 3
Maja i 11 Listopada - występując w zwartym szyku w czasie towarzyszących im defilad. Obecni byli także w
czasie oficjalnych wizyt dostojników państwowych, wojskowych i kościelnych w Płocku: J.Piłsudskiego,
I.Mościckiego, czy E.Rydza-Śmigłego. Ich obecność zawsze spotykała się z sympatią płocczan.
Wkrótce dla całego społeczeństwa polskiego nastał czas ciężkiej próby. Już nie w słowach i deklaracjach, ale
czynem płoccy harcerze musieli udowodnić swoje przywiązanie do idei wolności i niepodległości Polski. Słowa
harcerskiego hymnu Wszystko, co nasze Polsce oddamy… nie traktowali jak frazesu, ale jako bezwzględny nakaz. Zaangażowanie w konspirację i walkę, bolesne i dotkliwe ofiary, jakie ponieśli w latach wojny i okupacji
były dowodem, że pozostali wierni temu wskazaniu i przyrzeczeniu harcerskiemu.

[1918-1931] hm.Tomasz Sobolewski - Działalność ZHP w Płocku w latach
1918-1931
457

Wkrótce po odzyskaniu niepodległości, cicho, skromnie - iście po harcersku - młodzież wzięła się do pracy.
Rozpoczęła ją od odpowiedniego przygotowania przyszłej kadry. W tym celu we wszystkie niedziele i dni wolne od
pracy Komenda Drużyn w Płocku urządzała systematyczne wykłady połączone z zajęciami praktycznymi, a obejmowały one następujące przedmioty: ideologie harcerstwa, terenoznawstwo, pionierkę, parlamentaryzm, wycieczki
przyrodnicze, sygnalizację, administrację drużyn, teorie wychowania fizycznego i gry. Kierownikiem, mianowanym
458
459
przez Inspektorat Harcerski III A Okręgu był Marian Kostrzewa.
W początkach 1919 r. nastąpiła zmiana we władzach Okręgu Płockiego. Nowym inspektorem mianowany został
Tadeusz Czapczyński. W związku z tym 19 stycznia 1919 r. na placu Kanonicznym w Płocku odbył się przegląd
wszystkich płockich drużyn męskich, połączony ze spacerem po najbliższej okolicy.
Chcąc rozszerzyć działalność harcerstwa o tereny wiejskie, a jednocześnie podnieść poziom pracy istniejących tam
drużyn, w styczniu 1919 r. Tadeusz Czapczyński wystąpił z apelem do wszystkich płockich drużyn, by przystąpiły

453 W 25-lecie Harcerstwa na Mazowszu Płockim, „Kurier Mazowiecki”, 1938, nr 98 z 30 kwietnia, s.1.
454 W.Kulesza, 25 lat pracy Harcerstwa na Mazowszu Płockim, „Kurier Mazowiecki”, 1938, nr 99 z 2 maja, s.3 – 4.
455 W.Nekrasz, Harcerze w bojach 1914 – 1921, cz.2, Warszawa 1931, s.62 – 63.
456 Harcerze Hufca Płockiego odznaczeni Krzyżem Walecznych, „Kurier Mazowiecki”, 1938, nr 99 z 2 maja, s.4.
457 Przegląd Płocki 1919 r./ nr 45, s. 3.
458 od maja 1916 do przełomu 1920/21 najwyższą władzą harcerstwa był Naczelny Inspektorat Harcerstwa Polskiego (z przekształcenia Naczelna Komenda ZHP) komenda okręgu: inspektorat okręgu/ zob. Leksykon... s. 279
459 zob. przyp. 79.
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do opracowania projektu pracy harcerskiej na wsi. Celem tego konkursu według inspektora było przystosowanie
460
programu harcerskiego do życia wiejskiego, do którego nie wszystko z harcerstwa się nadaje”.
Jednocześnie w pracy wychowawczej w drużynach większy nacisk położony został na kształtowanie u harcerek i
harcerzy postaw patriotycznych, umiłowania i służby dla ojczyzny zgodnie z zasadami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu harcerskim. Na zbiórkach drużyn wygłaszano gawędy o pięknie ojczystej ziemi - zwłaszcza terenów, których los nie był jeszcze rozstrzygnięty, o konieczności organizowania wycieczek - jako najlepszej metody, by praktycznie zapoznać się z przeszłością i teraźniejszością Polski, Komenda Okręgu, chcąc być pomocną w realizacji
tych zamierzeń, zapewniała, że prześle drużynom odpowiednie wskazówki, jak należy przygotowywać się do tego
461
typu akcji.
Wychowani na postępowych tradycjach walk narodowo-wyzwoleńczych harcerze płoccy nie zapomnieli również o
bohaterach na trwałe wpisanych w dzieje piastowskiego grodu. Harcerze na czele z Marianem Kostrzewą, jako jedyni w mieście ujęli w swe ręce akcje na rzecz budowy pomnika ku czci Zygmunta Padlewskiego - naczelnika powstania styczniowego, który właśnie w Płocku został zamordowany. Wraz z gromadzeniem funduszy na pomnik
zajęli się przygotowaniem do wydania odpowiedniej broszury o naczelniku i przebiegu powstania na Mazowszu
462
Płockim.
463

Wypełniając 4 punkt Prawa harcerskiego
starając się zacieśnić węzły harcerskiego braterstwa druhny z drużyn
żeńskich w sali II gimnazjum żeńskiego przygotowały w końcu stycznia 1919 r. wieczornicę połączoną ze słodkim
464
poczęstunkiem.
W odpowiedzi na to, 16 lutego harcerze z III DM zorganizowali zabawę harcerską w Domu Lu465
dowym.
W dniu 25 kwietnia 1919 r. Tadeusz Czapczyński zwołał w Płocku zjazd drużynowych, na który stawili się, oprócz
funkcyjnych z Płocka drużynowi z Gąbina, Gostynina, Borowiczek, Radziwia, Rypina i innych. Podczas całodziennej narady ustalony został ramowy program pracy na najbliższy okres dla poszczególnych drużyn z uwzględnieniem
ich specyfiki środowiskowej. Podjęto także uchwałę, iż w najbliższym czasie przeprowadzony zostanie kurs zastę466
powych.
Ponownie z inicjatywy harcerzy w dniu 9 listopada 1919 r. obchodzono w Płocku uroczystości związane z pierwszą
rocznicą oswobodzenia Małopolski i Kongresówki. W ich trakcie odbył się uroczysty przegląd, drużyn męskich i
żeńskich. Komendant Okręgu odebrał Przyrzeczenie harcerskie od członków organizacji, którzy pomyślnie przeszli
okres próbny. W okolicznościowym rozkazie komendy czytamy: „wspomnienie tych pierwszych dni wolności będzie nam bodźcem do dalszej pracy... Ojczyzna wymaga od was w moralnym, ale radosnym trudzie budowy szczę467
śliwej przyszłości. Potrzebuje ona zdrowych i szlachetnych obywateli”.
W słowach tych zawarte zostały cele i
ideały wychowawcze, jakie realizować ma Harcerstwo w całości zdominowane przez endeckich polityków. Na ile
ideał ten możliwy był do osiągnięcia i na ile przystawał do ówczesnej rzeczywistości w całej pełni okazały wydarzenia z połowy 1920 r. Lecz zanim do nich doszło na przełomie 1919/1920 r. i w pierwszej połowie 1920 r. w
płockiej organizacji harcerskiej miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń. Już w listopadzie 1919 r. harcerze płoccy
w porozumieniu z Polskim Czerwonym Krzyżem przeprowadzili zbiórką ciepłej odzieży i żywności dla żołnierzy
walczących na froncie.
W początkach 1920 r. zgodnie z zarządzeniem Naczelnej Rady Harcerskiej Inspektorat III A Okręgu został zreorganizowany. Ograniczono teren jego zwierzchności do powiatów płockiego, sierpeckiego, płońskiego, gostynińskiego
i rypińskiego, a także zmieniono skład dowództwa okręgu, ks, J. Jażwiński - kapelan, Klemens Jędrzejowski - szef
Koła Przyjaciół Drużyn, Leon Dorobek - szef Koła Starszych Harcerzy, Marian Kostrzewa i Stefan Łoś jako skarb468
nicy.

460 tamże, nr 21, s, 3.
461 tamże, s. 3.
462 tamże, R,S 1919, nr 20, s. 3.
463 Wg redakcji z 1919 r, - Harcerz w każdym widzi
bliźniego/ a za btata uważa każdego innego harcerza/ Leksykon ... /s. 375.
464 Przegląd Płocki R. 2. 1919/ nr 16, s. 3.
465 tamże, nr 39/ s. 3. Zamieszczona tu również błędna -w porównaniu z relacjami – informacja, że młodzież rzemieślnicza z III DM początkowo pracowała w zastępie powstałym przy I DM,
466 MMP/H/56/ s. 5.
467 cyt. za HHP/H/56/ s. 5.
468 Temże, s. 6. W większości byli oni osobami znanymi i bardzo cenionymi w środowisku płockim, zwłaszcza A. Maciesząa- wieloletni prezes
Towarzystwa Naukowego Płockiego. Szerzej o nich Dzieje Płocka, Płock 1978.
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W początkach kwietnia 1920 r. przy szkole powszechnej nr 1 zaczęła organizować się drużyna harcerska, nad którą
dowództwo objął z polecenia M. Kostrzewy - druh Stanisław Strupczewski.
Bezsprzecznie największym wydarzeniem omawianego okresu był zorganizowany w dniu 5 maja kolejny zlot drużyn okręgu, w którym uczestniczył Naczelny Inspektor Harcerstwa w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświe469
cenia Publicznego - Tadeusz Strumiłło.
W programie zlotu znalazły się m.in. zawody sportowe, defilada, popis
harcerskiego oddziału „Karabinierów”, a także wieczorne przedstawienie teatralne, z którego dochód przeznaczono
470
na akcję letnią na terenach plebiscytowych,
a ta według ustaleń narady drużynowych zapowiada się bardzo interesująco:
1) kolonie miesięczne dla 50 osób w Łącku,
2) obozy robocze w różnych, majątkach dla harcerzy powyżej 14 lat, którzy za 8 godz . pracy dziennie otrzymywaliby całkowite utrzymanie i 10 mk dopłaty,
3) patrole kresowe dla harcerzy powyżej 18 lat,
471
4) wycieczka do Anglii dla drużyny reprezentacyjnej w dniach 1-15 lipca 1920 r.
Niestety, w związku z kłopotami finansowymi i sytuacją polityczno - militarną w kraju oferty tej praktycznie nie
zrealizowano.
Głębszych przeżyć, niż nieudane wakacje, przyniosły młodzieży płockiej wypadki związane z inwazją radziecką
1920 r. Harcerkom i harcerzom płockim przyszło zdać kolejny egzamin z wychowania patriotycznego, którego ceną
było życie lub śmierć. Już w lipcu 1920 r., na wezwanie Przewodniczącego ZHP gen, Józefa Mallera wszystkie dru472
żyny harcerskie przeszły w stan pogotowia wojennego.
Jego działalność polegała na pomocy wojsku i ludności cywilnej dotkniętej skutkami wojny. Harcerki organizowały
szwalnie mundurów i bielizny, kwestowały na wojsko, urządzały ochronki dla sierot i dzieci zagubionych, schronisko dla uchodźców i pogorzelców. Gdy wojska nieprzyjaciela, napierające na wycofującą się armię polską, zaczęły
wkraczać do miast mazowieckich 15 lipca starosta płocki Franciszek Morawski ogłosił stan wyjątkowy, a 10 sierp473
nia stan oblężenia.
Miasto pospiesznie przygotowywało się do obrony. Starsi harcerze wraz z mieszkańcami
przystąpili do kopania okopów i umocnień, młodsi donosili pracującym wodę i żywność, harcerki przygotowywały
punkty sanitarne. 18 sierpnia Rosjanie podjęli szturm na Płock. W tej tragicznej sytuacji wielu harcerzy, nawet
młodszych zajęło miejsca w okopach, by z bronią w ręku walczyć w obronie swego miasta. Wśród nich byli m. in.
474
W dramatycznej chwili, gdy
Antolek Gradowski, Stanisław Zawidzki, Józef Kaczmarski, Tadeusz Jeziorowski.
wojska radzieckie prawie zajęły całe miasto, Jan Wichrowski - harcerz z III Płockiej Drużyny Harcerskiej przedarł
się przez most na Wiśle z meldunkiem dla polskiej artylerii, gdzie kierować maja ogień, by nie ranić bohaterskich
475
obrońców.
Wśród harcerek biorących udział w obronie na szczególna pochwałę zasłużyły ; Janina Kąkolewska
476
oraz Helena Mijakowska, która będąc ranna, ze szczególnym poświeceniem udzielała pomocy poszkodowanym.
Płock ocalał, obroniło go 80-ciu żołnierzy, wola i bohaterstwo mieszkańców i dzieci płockich. Za te godna podziwu
postawę 11 kwietnia 1921 r, Józef Piłsudski udekorował miasto Krzyżem Walecznych, a tych, którzy przyczynili się
do jego obrony Krzyżami Virtuti Militari. Ku czci bohaterskich harcerzy z 1920 r., usypany został pamiątkowy kopiec, uwieńczony Krzyżem Harcerskim, z którym na piersi ginęli.
Mimo wojennych strat i zniszczeń już 3 września 1920 r. wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, harcerstwo
płockie wznowiło uroczyście swą działalność. Drużynami męskimi kierował Leon Romanowski, zaś pieczą nad har477
cerstwem żeńskim przejęły Julia Kisielewska i Eugenia Grodzka.
Hufiec podjął szeroką ofensywę w kierunku
pozyskania nowych, członków organizacji. Ofensywa ta, pod przewodnim hasłem służby ojczyźnie objęła uczennice
i uczniów różnych szkół, stanów i zawodów. Dążąc do stworzenia jednego wielkiego stowarzyszenia - wielkiego
wojska młodych rycerzy, poprzez różnego rodzaju pokazy, defilady, propagandę w prasie lokalnej i gazetkach
uczniowskich namawiano liczne grupy młodzieży do wstępowania w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego. Aby
spełnić marzenia najmłodszych o służbie ojczyźnie instruktorki rozpoczęły organizowanie w szkołach powszech478
nych nowych gromad zuchowych.
469 Szerzej, patrz Leksykon..., s. 451.
470 MMP/H/56/ s. 6.
471 tamże, s, 6
472 Zwycięstwo 1920, opracow. M.Drozdowski, J.Wiechowski, Paryż 1990/ s. 89.
473 Dymek, dz, cyt, s. 408.
474 Żak 1921, nr 1/ s. 13.
475 Żak 1921, nr 2-3, s. 40, obrona Płocka por, A. Grzymała Siedlecki, Obrona Płocka 1920, Tygodnik Ilustrowany 192Q, nr 38, s. 738-739.
476 MMP, księga wpływów muzealnych, nr 6781.
477 MMP/H/56, s.6, Julia Kisielewska była jednocześnie dyrektorką II Gimnazjum Żeńskiego im.A.Mickiewicza, zob, Askanas, dz. cyt, s. 20-21.
478 Żak 1921, nr 5, 6, 7, s. 73.
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Na efekty ofensywy długo nie trzeba było czekać. Dla przykładu stan VI P.D.H. wzrósł do 46 członków.
480
było do niej m.in. dwóch byłych harcerzy, którzy wcześniej działali w I P.D.H.

479

Przy-

Idee harcerskie wzbudziły zainteresowanie wśród alumnów liceum przy seminarium duchownym, 15 druhów w celu
wyzbycia się powszechnego nałogu palenia papierosów i wyrobienia fizycznego, pod opieką ks. Stanisława Konteckiego, założyło tam drużynę harcerską (1920 r.), która otrzymała numer V (5), a za patrona ks. Ignacego Skorup481
kę.
W listopadzie 1922 r. miała już V D.H. własne 37-osobowe Koło Przyjaciół i izbę harcerską, w której odby482
wały się zbiórki pod komendą drużynowego Stefana Staniszewskiego.
Jednocześnie w toku ofensywy, wychodząc z założenia, że liczy się nie ilość, a jakość nowo wstępujących harcerzy,
organizacja harcerska podjęła szeroką działalność programowo-metodyczną zmierzającą do podniesienia poziomu
pracy poszczególnych drużyn.
Koło Starszych Harcerzy Mazowsza Płockiego rozpoczęło opracowywanie referatu do artykułu dr. J.Theiferta pod
483
tytułem Z powodu odpowiedzi amerykańskiej YMCA w sprawie młodzieży polskiej.
W dniu 28 marca 1922 r. przy VI D.H. został otwarty kurs podzastępowych, którego komendantem był Bohdan
Malechowski. Na prowadzących wykłady zaproszeni byli instruktorzy z Komendy Hufca oraz innych drużyn harcerskich: Inspektor Leon Romanowski prowadził zajęcia z pionierki i ideologii harcerstwa, Stefan Łoś z ideologii i
historii harcerstwa, zastępca komendanta hufca Jerzy Zapaśnik z samarytanki, drużynowy I D.H. Mieczysław Głowacki z sygnalizacji i organizacji zastępu, Józef Szulc drużynowy IV D.H. - z obozownictwa i tropienia, oraz in484
struktor hufca Jan Umiński - wyszkolenie wojskowe.
Wykładane przedmioty w pełni potwierdzają charakter
ZHP, jaki przyjął on po odzyskaniu niepodległości i podporządkowaniu programowi politycznemu narodowej demokracji, a rozwój wydarzeń w Płocku w 1922 r. to podporządkowanie jeszcze bardziej potwierdził.
W tymże roku w obliczu zbliżających, się wyborów do sejmu wielu instruktorów, z organizacji bądź, co bądź apolitycznej czynnie włączyło się w kampanię przedwyborczą. Ostre słowa krytyki spadły wówczas na Komendanta
Hufca Klemensa Jędrzejowskiego za zaangażowanie w agitacji politycznej na rzecz Związku Ludowo–Narodowe485
486
by w ten sposób,
go. Co więcej, instruktorzy ci do walki przedwyborczej włączyli młode pokolenie harcerskie
według ich mniemania, uświadomić mechanizm działania państwa oraz ukształtować postawy obywatelskie. Ze
współczesnego punktu widzenia trudno sobie wyobrazić, by takie wykorzystanie harcerzy jak podawał Tygodnik
Płocki było najlepszą drogą do osiągnięcia zamierzonego celu wychowania i przygotowania młodzieży do wypełniania obowiązków obywatela.
Oprócz tego harcerstwo płockie borykało się również z wieloma innymi kłopotami. Jedną z największych przeszkód
w rozwoju życia organizacyjnego był brak lokali. Jedynie Towarzystwo Rolnicze, doceniając znaczenie pracy harcerskiej oddało na kilka godzin w tygodniu lokal przy ulicy Kościuszki 6 do dyspozycji Komendy Okręgu i Komen487
dy Hufca jako ich sekretariat.
Gorzej sytuacja przedstawiała się w poszczególnych drużynach. Wiele z nich nie
miało w ogóle własnego kąta. Te, które posiadały harcówkę otaczały je troskliwą opieką i szczególną czcią. Tu
przechowywany był sztandar drużyny, wszystkie nagrody, dyplomy, obozowe skarby. Każdy z członków drużyny
wiązał z harcówką jakieś miłe wspomnienia - złożone przyrzeczenie harcerskie, obchodzone imieniny, odbyte próby
na kolejne stopnie, gawędy starszych druhów itp. Posiadanie izby harcerskiej odgrywało ważną role w procesie integrowania się zespołów harcerskich. Szczególnie ważnym świętem dla całej drużyny była uroczystość poświecenia
harcówki. Zapraszano wtedy wielu znamienitych gości - dyrektora szkoły, komendanta hufca, nauczycieli, rodziców, nie mogło oczywiście zabraknąć kapelana i przedstawicieli zaprzyjaźnionych drużyn. Taką uroczystość w dniu
488
13 października 1923 r. obchodziła VI D. H. działająca przy szkole powszechnej nr 1.
Niestety w związku z
479 AMW,OP, s. 1, k. 150.
480 Tamże,k. 154 w VI D.H. nastąpiło też w b, krótkim czasie kilka zmian drużynowego. Po M.Arszyńskim 4.12.1921 r, objął ją W.Pydyń, po
nim zaś 18.03,1922 r. T.Terpitz/ zob. AHWOP, s. l/., k. 178 i 26.
481 AMW.OP, ZHP 1916-49,sygn. 2, Korespondencja Okręgu i Chorągwi Płockiej, k.47.
482 tamże, s. 2, k. 108.
483 Dziennik Płocki, R. 2 1922, nr 11, s. 3.
484 ANW.OP, s. 2. k. 31.
485 Tygodnik Płocki, R. 1,1922, nr 1, s. 3. Związek Ludowo-Narodowy w wyborach 1922 r. wespół z Narodowo-Cłirześcijańskim Stronnictwem
Ludowym (CHD) utworzył blok wyborczy: Chrześcijański Związek Jedności Narodowej zwany „Chieną”, Dymek, dz. cyt., s. 410.
486 Podczas zjazdu Katolickiego Związku Ludowo-Narodowego rozdawali oni ulotki potępiające program PSL-Piasta, Tygodnik Płocki, R, 1
1922, nr 19, s. 4.
487 Dziennik Płocki, R. 2 ,1923, nr 53/ s. 3.
488 Żak 1923, nr 1, s. 4.
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trudnościami lokalowymi w wielu szkołach Rady Pedagogiczne podjęły uchwałę, że z izb harcerskich korzystać
489
mogą jedynie uczniowie danej szkoły.
Wpłynęło to na zmniejszenie liczby członków w poszczególnych druży490
nach, wielu harcerzy przekazanych zostało do dyspozycji Komendy Hufca.
Ponieważ podjęta przez harcerzy w początkach 1919 r. akcja na rzecz budowy pomnika ku czci Z . Padlewskiego
nie powiodła się w związku z sytuacją wojenną i trudnościami finansowymi, Płocki Hufiec Harcerzy swoje starania
w tym kierunku ponowił w maju 1923 r. Postanowiono wtedy, iż na miejscu stracenia bohatera powstania styczniowego ustawiony zostanie pomnik tymczasowy, do czasu zebrania odpowiedniej ilości funduszy i wybudowania oka491
załego obelisku godnego Z. Padlewskiego.
Tym razem akcja zakończyła się sukcesem. 15 maja w Katedrze
Płockiej odprawione zostało nabożeństwo żałobne za duszę Z. Padlewskiego, a 20 maja, po uroczystym pochodzie,
harcerze w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców ustawili w miejscu stracenia Naczelnika pamiątkowy
492
W tym samym roku dowództwo nad I P.D.H. im. Sz. Mohorta objął znany w środowisku płockim z nokrzyż.
493
watorskich metod pracy instruktor Stefan Łoś.
Wśród jego osiągnięć w trakcie dwuletniej pracy z I drużyną
warto wymienić opracowanie na bazie Prawa Harcerskiego zasad szkolenia w zastępach i podstaw działalności drużyny, własnoręczne zaprojektowanie i wykonanie sztandaru drużyny, który przetrwał aż do wybuchu II wojny
światowej oraz autorstwo pieśni harcerskiej Przy ognisku gwarzy drużyna wesoło, śpiewanej na melodie pieśni Sta494
nisława Moniuszki U prząśniczki siedzą....
Prace drużyn harcerskich w 1924 r. zdominowały przygotowania do udziału w I Zlocie Narodowym Związku Harcerstwa Polskiego. Już 25 lutego 1924 r. Rada V D. H. zawiadomiła, iż na zlocie, w którym pragnie wziąć udział 26
495
496
członków drużyny
wystąpi z pokazem samarytanki.
Podobne przygotowania z uwzględnieniem wszystkich,
technik harcerskich czyniły i pozostałe drużyny płockie, dzięki czemu spora grupa harcerzy godnie reprezentowała
497
płockie środowisko na zlocie w Siekierkach pod Warszawą, a harcerek pod Świdrem.
Owładnięci przygotowaniami zlotowymi nie zapomnieli także harcerze o pracy w środowisku zamieszkania. W dniu
26 marca 1924 r. uczestniczyli w ponownym pogrzebie sprowadzonych do Płocka prochów Haliny i Jana Grabskich. Na miejscu ostatecznego spoczynku wśród zgromadzonych delegacji zakładów, pocztów sztandarowych
szkół, partii politycznych, organizacji społecznych i wojska Orlęta Lwowskie pożegnał jeden z harcerzy - kolega z
498
ławy szkolnej Jana Grabskiego.
Wiedzeni patriotycznymi uczuciami harcerze z Hufca Płockiego ponownie
wzięli na siebie trud przypominania Płocczanom o konieczności uczczenia Zygmunta Padlewskiego . W tym celu
Komenda Hufca wezwała ogół społeczeństwa do wzięcia udziału w dniu 16 maja w okolicznościowym pocho499
dzie.
Kolejny rok działalności harcerstwo płockie rozpoczęło wydaniem dwutygodnika pod tytułem Ogniwo, które od
500
samego początku, podobnie jak wcześniej Głos Harcerza, stało się organem Komendy Chorągwi Płockiej.
Ponieważ pod koniec 1924 r. Komenda Hufca Harcerzy rozpadła się Komendant Chorągwi Płockiej - Klemens Jędrzejowski rozkazem L 11/25 przekształcił Wydział Drużyn Płockich przy Komendzie Chorągwi w Płocką Komen501
dę Miejscową, mianując jej komendantem Stanisława Opasiaka.
Nowy komendant kierował pracą harcerzy w Płocku w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 18-19, a wszelkie
jego rozkazy otrzymywały działające wtedy w Płocku następujące drużyny męskie:
I P.D.H. im. Sz. Mohorta,
489 AMW.OP, s. 2, k. 121.
490 tamże .
491 Dziennik Płocki R. 2, 1923, nr 108, s. 3.
492 Tamże, nr 1 i 2, s. 1.
493 Relacja S.Krysickiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku/
Akta ZHP, s. 1, MMP/H/1.
494 Tamże, s. 1.
495 AMW. OP, s.2,k.125.
496 Tamże, k. 122.
497 I Zlot Harodowy odbywał się odzielnie dla harcerek i harcerzy w dniach 3-9 159, 160,lipca 1924 5, 181, 183,r. , 189, 191, 201,zob. Leksykon..., s. 533.
498 Dziennik Płocki, R. 3 1924, nr 73, s. 3.
499 tamże, nr 114, s. 3.
500 Echo Szkolne, R. 1 1925, nr 5, s. 4.
501 AMW.OP, s. 2, k. 106.
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III P.D.H. im. J. Kilińskiego,
V P.D.H, im. ks. I. Skorupki,
VI P.D.H, im. Zawiszy Czarnego,
VII P.D.H. im. J. Poniatowskiego i
502
VIII P.D.H. im. S. Czarnieckiego.
Mimo tak bezpośredniego nadzoru ze strony Komendy Miejscowej jak i Komendy Chorągwi praca w drużynach
503
Płockich nie układała się najlepiej. Zasadniczą tego przyczyną były częste zmiany drużynowych
w związku, z
czym trudna była do utrzymania ciągłość procesu wychowawczego. Na skutek braku nowych drużynowych 3 paź504
Rówdziernika VII D.H. i VIII D.H. zostały wcielone do VI P.D.H., nad którą komendę objął Lech Grabowski.
nież z powodu braku sił kierowniczych, a także braku wolnego czasu, złego rozumienia idei harcerskich i złożenia
505
ślubów kapłańskich 25 października 1925 r. zawiesiła swoja działalność V P.D.H.
Na podstawie tych danych stwierdzić musimy, że mimo organizowanych wcześniej wielu kursów, mimo usilnych
starań o podniesienie poziomu pracy drużyn, mimo już tak chlubnej przeszłości przełom 1925/26 był najtragiczniejszym okresem historii harcerstwa w Płocku. Drużyny, które nie zostały rozwiązane zamknęły się głęboko w swoich
harcówkach. Harcerskie mundury i łączone z nimi wzorce wychowawcze na przeciąg blisko pół roku całkowicie
zniknęły z płockich ulic.
Na szczęście marazm, jaki ogarnął płockie drużyny harcerskie nie trwał zbyt długo. Już z dniem 1 lutego 1926 r.
506
przystąpiły one do całorocznych zawodów o Mistrzostwo Chorągwi Płockiej
zaś 5 lutego, pod opieką Jana Łeb507
kowskiego, przy szkole powszechnej nr 2 wznowiła swą działalność VIII P.D.H.
O ożywieniu się płockiego harcerstwa świadczy również udział przedstawicieli drużyn I, III, VI i VIII w Zjeździe Chorągwi, który odbył się w
508
kwietniu 1926 r.
Nowe nadzieje na zmianę tej dość nieciekawej sytuacji organizacji harcerskiej w Płocku obudziły wydarzenia majowe 1926 r. i zmiana ekipy rządzącej państwem. W trakcie zamachu stanu Józefa Piłsudskiego
pełniąc służbę samarytańską na ulicach Warszawy w dniu 13 maja poległ Mieczysław Bem - były drużynowy III P.
509
D. H. i drużynowy 40 W. D. H.
Harcerze płoccy pamiętając o swym byłym drużynowym postanowili godnie
uczcić jego tragiczną śmierć. Staraniem III P.D.H. im. J. Kilińskiego odprawione zostało 28 maja w Katedrze nabo510
żeństwo żałobne za organizatora pierwszej płockiej drużyny złożonej z młodzieży pracującej.
Gdy po maju 1926 r. piastującymi najwyższe stanowiska w ZHP a opozycją piłsudczykowską, działająca w Płocku
organizacja harcerska ostatecznie przebudziła się z letargu. Wznowiły swoją działalność, zawieszone wcześniej,
511
512
drużyny IV, V i VII.
Komendę nad większością drużyn objęli nowi drużynowi,
którzy tym razem pozostali w
nich na czas dłuższy, lecz co najważniejsze - od listopada 1926 r. wznowił swoja działalność i już nieprzerwanie ją
513
Początkowo prace swą miał utrudkontynuował do 1939 r. Płocki Hufiec Harcerzy im. Zygmunta Padlewskiego.
nioną z powodu niechęci społeczeństwa płockiego do harcerstwa. W związku z tym pierwszą rzeczą, jaką poczyniono było wejście w kontakt z nauczycielstwem i wciągniecie do organizacji starszej młodzieży. Efektem nawiązania
współpracy z władzami szkolnymi było zorganizowanie przez Hufiec Harcerzy w styczniu 1927 r. w sali gimnastycznej jednej ze szkół choinki dla biednych dzieci. Drugim etapem działalności Komendy Hufca było podniesienie
efektywności pracy w poszczególnych drużynach. W tym celu w lutym i marcu zorganizowanych zostało szereg ze514
brań, pogawędek i kominków oraz ogłoszono konkurs w obowiązkowości i sumienności.
3 kwietnia 1927 r. Bronisław Wagner oficjalnie objął funkcję Komendanta Hufca, a jednocześnie mianował: Władysława Buczyńskiego – przybocznym, Antoniego Przyborowskiego - kierownikiem wyszkolenia harcerskiego, a Fe502 tamże, k. 108.
503 23 VIII 1925 drużynowym w III D.H, , 86, 87został St.Stawski, 4 5, 181, 183,a 189, 191, 201,w 2, 203, 204, 228,VII D.H.
Wł.Buczyński, tamże, k, 121.
504 Tamże, k.125 i 132.
505 Tamże, k.218.
506 AMW.OP, s. 3 Teczka Okólników Komendy Chorągwi i III D.H., k. 3.
507 Tamże
508 Tamże, k.9.
509 Leksykon..., s.205, Mieczysław Bem był drużynowym 40 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej.
510 Dziennik Płocki, R. 5 1926, nr 119,3. 3. Pamięć o M. Bemie ponownie ożyła w działalności KIMB-u, por. rozdz. 2.
511 AMW.OP/ s. 2, k. 230 i s. 3, k, 13.
512 I PDH - Józef Klein, III PDH - Rafał Banasiak, IV PDH - Kazimierz Gaczyński, V PDH - Edward Górski, VII PDH - Feliks Nowakowski,
tamże, s. 3, k. 13.
513 Tamże, s.2, k. 299.
514 Tamże.
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515

liksa Nowakowskiego – sekretarzem. W ten sposób został ostatecznie uformowany podstawowy skład Komendy.
Przydzielono do niej dziewięć czynnych, drużyn męskich, a pozostałe, działające na terenie powiatu płockiego we516
szły bezpośrednio do Chorągwi.
20 kwietnia 1927 r. rozpoczął się w Płocku, zorganizowany przez Komendy Chorągwi 4 dniowy kurs zastępowych,
517
Była to największa tego typu akcja jeśliby wziąć
na który każda drużyna wydelegowała po dwóch uczestników.
518
pod uwagę, że w 1927 r. na terenie Chorągwi Płockiej istniało 26 drużyn.
Dążąc do podniesienia sprawności fizycznej harcerzy również w kwietniu założony został przy Komendzie Hufca w
Płocku Harcerski Klub Sportowy z sekcjami: lekkoatletyczną, kolarską, piłki nożnej i koszykowej oraz wodną. Jego
519
kierownikiem mianowany został Jan Strzelecki.
Jednocześnie, aby zajęcia sportowe nie zdominowały programu
pracy drużyn Bronisław Wagner ogłosił rywalizację pomiędzy zastępami o najlepsze przygotowanie się do Zlotu
Chorągwi (do 3 czerwca), o najlepsze przygotowanie ekwipunku biwakowego dla drużyny (do 15 czerwca ), zaś do
520
20 czerwca indywidualnie pomiędzy harcerzami o najlepsze świadectwo szkolne.
Na skutek tych wszystkich działań znacznie podniosła się jakość pracy drużyn, w których szczególnie przodowała I
PDH im. Sz. Mohorta. Otoczona życzliwym wsparciem dyrektora I Gimnazjum - Konstantego Dąbrowskiego i
opiekuna drużyny - Kalicińskiego W 1927 r. składała się ona z 4 zastępów harcerskich i zastępu wilczków. W okresie zimowym prowadzone było w drużynie szkolenie na temat historii harcerstwa, prawa harcerskiego, przygotowywano się do egzaminów na stopnie. Korzystając ze sprzyjającej aury drużyna rozpoczęła gromadzenie funduszy
na organizacje obozu letniego. Na stawie wydzierżawionym od właściciela ogrodu mieszczącego się przy ul. Misjonarskiej harcerze urządzili ślizgawkę dla młodzieży, której dodatkową atrakcją była nadawana z płyt muzyka ta521
522
neczna.
Ze ślizgawki tej uzyskano 120 zł czystego dochodu.
Wraz z nastaniem wiosny drużyna przystąpiła do
523
organizowania wycieczek, konkurując z innymi drużynami przygotowywała się do Zlotu i obozu.
Kolejne fundusze zaczęły spływać do kasy drużyny ze sklepiku prowadzonego na terenie szkoły, w którym sprzedawano przybory
szkolne i słodycze; z introligatorni, w której oprawiane były przez harcerzy książki uczniów i innych osób oraz z
524
małej fabryki, w której przy wykorzystaniu starych pudełek produkowali pastę do butów.
Dzięki tak szeroko
prowadzonej działalności gospodarczej, która może być wzorem godnym naśladowania przez współczesne pokolenie harcerzy, możliwym stało się zorganizowanie przez drużynę w dniach 27 czerwca - 18 lipca 1927 r. obozu har525
cerskiego w Srebrnej, w którym uczestniczyło 22 chłopców.
Lecz zanim harcerze z I P.D.H. znaleźli się na obozie w Srebrnej, wraz z 18 innymi drużynami reprezentującymi 8
środowisk, uczestniczyli w I Zlocie Drużyn wchodzących w skład Chorągwi Płockiej, który odbył się w Płońsku w
526
dniach 5- 6 czerwca 1927 r.
W trakcie tego zlotu przeprowadzone zostały zawody indywidualne i zespołowe
obejmujące swoim zakresem wychowanie fizyczne, przysposobienie wojskowe i sprawności harcerskie. Wśród odbytych konkurencji znalazły się: biegi sztafetowe, skoki w dal i wzwyż, rzuty granatem i oszczepem, strzelanie ,
527
szczypiorniak (piłka ręczna), dwa ognie i przeciąganie liny.
Wkrótce po Zlocie Chorągwi rozpoczęły się upragnione dla wielu harcerzy wakacje. Liczba obozów i ich przygotowanie programowo-metodyczne dowodzą, że była to najlepiej zorganizowana akcja letnia, jaka miała miejsce na
przestrzeni ostatnich 10 lat./Poza obozem I P.D.H. w Srebrnej, harcerze z Chorągwi Płockiej wraz z komendantem
528
brali udział w centralnej grupie obozów harcerskich przysposobienia wojskowego w Terle,
oraz w kursie drużynowych, który odbył się w Duninowie w dniach 20 lipca - 22 sierpnia. W kursie uczestniczyło 25 harcerzy z 7 środowisk - w tym 12 z Płocka. W jego trakcie uczestnicy odbyli 4-dniową wycieczkę zakończoną udziałem w uroczy-

515 Tamże, s.3, k. 19.
516 Wraz z wznowioną II P.D.H. im. T. Kościuszki płockie drużyny miały kolejne numery od I do IX, tamże, sygn. 3, k.11.
517 Tamże.
518 T. Klicki, Krótki zarys historii harcerstwa na Mazowszu, Płock (6. D), s. 3.
519 AMW,OP., syg. 3, k.17.
520 Tamże .
521 MMP/H1, s.2.
522 Do Czynu, R, IV 1927, nr 5, s. 11.
523 Tamże, s. 12.
524 MMP/H/1, s. 2.
525 Do Czynu, R. H. 1927, nr 8, s. 14. obóz ten swoją obecnością zaszczycili K. Dąbrowski i dr Haciesza –zdjęcie.
526 Dziennik Płocki, R. 6 1927,nr 138, s.4.
527 AMW.OP, sygn. 3, k. 11.
528 Harcerz, R.VIII 1927, nr 32-33, s.280.
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stościach związanych z rocznicą obrony Płocka w 1920 roku. Uroczystości te zainicjował Hufiec Płocki wraz z Towarzystwem Opieki nad Grobami.
W obliczu kończących się wakacji Komenda Chorągwi zwołała w dniach 19 -.0 sierpnia 1927 r, odprawę drużynowych, instruktorów – opiekunów, kapelanów, członków Kół Przyjaciół Harcerstwa. Miejscem odbytej narady stała
się baza obozowa w Duninowie. Podczas ogólnej dyskusji nad stanem drużyn i komend uczestnicy odprawy opracowali ramowe programy pracy dla wszystkich jednostek organizacyjnych, począwszy od gromad zuchowych, a na
529
Komendzie Chorągwi kończąc, na zbliżający się nowy rok szkolny 1927/1928.
Wyniki tej konferencji stały się na początku września podstawą dla Rady Hufca w Płocku do dokładnego określenia
celu i zakresu pracy Komendy na cały rok szkolny. Ponieważ, zgodnie ze Statutem ZHP, wybierana spośród członków Rady Hufca Komenda mogła liczyć od 3 do 7 osób, przeto do składu Płockiej Komendy Harcerzy dołączyli:
Stefan Jabłoński jako referent prasowy i propagandy oraz Rafał Banasiak jako przewodniczący na stopnie i spraw530
ności.
Rozpoczęła także formowanie kolejna płocka drużyna harcerska, tym razem przy szkole handlowej, która uroczyście została przyjęta w skład Hufca z numerem X 14 grudnia 1927 r. Jej drużynowym mianowany został Kazimierz
531
Szczepkowski.
Trudno dziś dociekać i nie jest to zadaniem niniejszej pracy, czy instytucja kapelana była podstawowym środkiem
rozpowszechniania w harcerstwie przez narodową demokracją klerykalizmu, przeciw któremu tak ostro występowała związkowa opozycja lewicowa i piłsudczykowska. Niezaprzeczalnym natomiast faktem pozostaje wychowawcze znaczenie tej duszpasterskiej funkcji w kształtowaniu moralnych i etycznych postaw młodego pokolenia Polaków. Dlatego też, choć było to nieobligatoryjne, Komendant Chorągwi 7 października 1927 r. oficjalnie mianował
nowych kapelanów harcerskich na okręg płocki. Swych wychowawców w sutannach otrzymały wszystkie drużyny
532
harcerskie, jak również, w osobie ks . Piotra Konteckiego cały Hufiec Płocki.
Mało widoczne do tej pory na forum miasta harcerki z Hufca Żeńskiego, którego komendantką była Zofia Lissowska, nowy rok – 1928, powitały zorganizowaną w dniu 8 stycznia w Seminarium Żeńskim choinką połączoną z wie533
czornicą. Oczywiście na choince nie mogło zabraknąć towarzystwa zaproszonych harcerzy z drużyn męskich.
Owocem dalszej koedukacyjnej współpracy miedzy drużynami było wystawienie kilkanaście dni później na deskach
534
Teatru Płockiego Szopki Harcerskiej, w której udział wzięło około 100 osób.
Od pamiętnej daty - 16 marca 1928 r. znaczenie Płocka jako ośrodka pracy harcerskiej znacznie wzrosło. Nastąpiło,
535
bowiem wtedy przyłączenie Chorągwi Włocławskiej.
Miesięcznik Mazowsze Płockie i Kujawy w sprawozdaniu
Komendy Chorągwi wydrukowanym w marcowym numerze z 1929 r. obejmującym informacje z roku poprzedniego przytoczył następujące dane statystyczne o połączonych chorągwiach: Chorągiew Płocka w czasie połączenia w
1928 roku posiadała 34 drużyny harcerskie zrzeszające 948 członków oraz majątek ponad 8,5 tyś. zł, natomiast kujawska organizacja harcerska grupowała 17 drużyn zrzeszających 512 harcerzy i dysponowała majątkiem wartości
536
około 4,5 tyś. zł. Przyłączona jednostka obejmowała powiaty: Włocławek, Gostynin i Kutno.
Porównując te liczby warto zwrócić uwagę na to, iż w tym czasie w samym tylko Płocku działało 10 drużyn harcerskich męskich, nic stąd dziwnego, ze w składzie nowo powołanej Komendy Chorągwi znaleźli się instruktorzy pro537
wadzący prace w drużynach na terenie Płocka.
Chcąc zachęcić drużyny do podniesienia efektywności pracy Komenda Chorągwi wprowadziła ich kwartalną klasyfikację. Ocenie podlegał m. in.: drużynowy, przyboczny, opiekun, kapelan, biblioteka, warsztaty, zorganizowanie
529 Harcerz, R.VIII 1927, nr 32-33, s.280.
530 Dziennik Płocki-R, VI 1927/ nr 220/ s. 3. wymieniony tu jako sekretarz Jan Sikorski, ale inne dokumenty wskazują, że funkcje te pełnił Feliks Nowakowski, por. AMW.OP, sygn. 3, 5. k. 26.
531 AMW.OP/ sygn. 3, k. 26-potwierdzenie tego w rozkazie K. Ch. L 7 z 8,12.1927, tamże, sygn. 3, k. 28.
532 Tamże, sygn. 3, k. 23.
533 AMW.OP, ZHP 1916-49, Korespondencja Chorągwi Płocko-Włocławskiej, 1 półrocze, sygn. 5, k. 47.
534 MMP/H/ l / s. 2.
535 Leksykon..., s. 498.
536 cyt.za T. Klicki, dz. Cyt. s. 2. Włączona była tylko Chorągiew Harcerzy, Chorągiew Harcerek w grudniu 1929 r. została włączona do Chorągwi Mazowieckiej, Leksykon, s. 498.
537 Komenda Chorągwi mianowana w składzie: Eugeniusz Słoniewicz-komendant, Teofil Woźnicki-zastepca, Ładysław Żelazowski-kierów.
Wydz, Wyszkolenia Harcerstwa, Rafał Banasiak -kierow. Wydz. Ogólnego, AMW.OP., sygn. 3, k. 31.
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wycieczek, zajęte miejsca na zawodach chorągwianych lub ogólnozwiązkowych, izba, wypełniane obowiązki szkolne i społeczne. Według tych kryteriów oceny w I kwartale 1928 r. zdecydowanie prowadziły - mimo dużej konkurencji z powodu powiększenia zasięgu chorągwi drużyny z Płocka. 1 miejsce zajmowała II P.D.H., 3 - I P.D.H., 4 538
IX P.D.H. i 6 - IV P.D.H. Klasyfikacja ta dobitnie świadczy o tym, że kryzys, jaki przechodziło harcerstwo płockie na przełomie 1925/1926 r. dawno już poszedł w zapomnienie. Drużyny okrzepły coraz lepiej organizował harce.
539
Na każdą z nich, według raportów Komendy Chorągwi, na sezon wiosenny przypadało przeciętnie 6 wycieczek.
Do kalendarza stałych imprez organizowanych przez Komendę Chorągwi doszły wakacyjne kursy drużynowych,
540
i okręgowe zawody strzeleckie. Najlepszym strzelcem okręgu przypadał
zawody sportowe pomiędzy drużynami
zawsze w udziale zaszczyt reprezentowania Chorągwi na Harcerskich Centralnych Związkowych Zawodach Strzeleckich. Komenda Chorągwi była także organizatorką wielu imprez niecyklicznych, z którymi otwarcie wychodziła
do społeczeństwa płockiego. W maju 1929 r. odbył się tydzień propagandy, a już w czerwcu Regionalna Wystawa
541
szeroko przedstawiająca zakres podejmowanych przez harcerstwo działań.
prac harcerzy i dorobku drużyn
W 1929 r. z powodu braku doświadczonych instruktorów, rozległej terytorialnie Chorągwi, członkowie Komendy
542
Hufca w Płocku przeszli do pracy w Komendzie Chorągwi.
W wyniku tego, na okres prawie 2 lat - od lutego
1929 do grudnia 1930 - nadrzędna władza harcerstwa w Płocku stała się bezpośrednio Komenda Chorągwi, co
wcale nie pociągnęło za sobą obniżenia poziomu pracy poszczególnych drużyn ani ich rozwiązywania. Drużyny
przy wsparciu Komendy, wojska, władz miasta i prywatnych osób organizowały kolejne wycieczki i obozy, powiększały swój majątek, a przede wszystkim ilość członków. Do podniesienia poziomu pracy przyczyniła się także
konkurencja drużyn żydowskich i Czerwonego Harcerstwa, które wskutek endeckiego nacjonalizmu nie mogły
543
działać w ramach ZHP.
Wkrótce po tym, jak praca harcerska w środowisku płockim wróciła do stanu z 1928 r., gdy odnowiona została Ko544
545
menda Hufca, na czele, której stanął Wacław Kulesza
i zaczęły organizować się kolejne drużyny harcerskie
w
ZHP i w Płocku miały miejsce dwa wydarzenia ogromnej wagi, które wytyczyły na 1931 r. granice miedzy przeszłością a przyszłością ZHP i Hufca Płockiego w II Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzeniami tymi był XI Walny
Zjazd ZHP w Krakowie, który przewodnictwo Związku przekazał Michałowi Grażyńskiemu i piłsudczykom oraz
zarządzenie naczelnika Harcerzy z marca 1931 r. o wcieleniu z dniem 1 kwietnia Chorągwi Płockiej i Włocławskiej
546
do Chorągwi Mazowieckiej.
Podsumowując działalność skautingu i harcerstwa płockiego w latach 1912-1930 na tle ogólnych przemian zachodzących w całym Związku Harcerstwa Polskiego, stwierdzić musimy przede wszystkim, że omawiana organizacja
poprzez odpowiednio dobrane metody, formy i środki wychowawcze w pełni zrealizowała proces wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Dowodem na to jest m. in. fakt, że spośród 10 działających na terenie Płocka drużyn
aż 9 posiadało bohaterów związanych z tradycjami walk o wolność narodu polskiego. Potwierdzeniem obronnego
charakteru tego wychowania - w odróżnieniu od kolonialnej i ekspansjonistycznej ideologii skautingu angielskiego była postawa harcerek i harcerzy płockich w czasie I wojny światowej i najazdu w 1920 r.
Co ważniejsze to, czego domagała się związkowa opozycja w połowie lat 20-tych i w latach 30-tych stało się możliwym do zrealizowania na gruncie płockim i to bez żadnych rozłamów i sporów już dużo wcześniej. Od 1913 r.
działała przecież w Płocku drużyna harcerska złożona z młodzieży pracującej, na przestrzeni lat 1920-1923 powstały drużyny w szkołach powszechnych, a harcerstwo płockie rozszerzyło swoja prace także o drużyny na wsi.
Wszystko to upoważnia nas do postawienia harcerstwa płockiego w rzędzie przodujących ośrodków pracy harcerskiej w Polsce.

538 tamże, sygn. 3, k. 39.
539 Harcerz, R, IX 1928, nr 14-15, s. 127.
540 Pierwsze odbyły się w dn. 19-20 maja 1928 w Płocku, Harcerz, R. IX 1928, nr 20, s. 167. Pełne ich wyniki-zob. Mazowsze Płockie i
Kujawy z maja 1928.
541 AMW.OP,, sygn, 3, k. 35.
542 por. przyp. 9. W wyniku tych zmian Bronisław Wagner-mianowany przybocznym, Ł, Żelazowski-zastępcą komendanta, Jan Laszkiewiczkierownikiem Wydz. Wyszkolenia Harcerskiego, Wacław Kulesza -kierownik Wydz. WP i PW, Rafał Banasiak -kierownik Wydz. Prasowego,
tamże, sygn, 3, k. 35.
543 AMW.OP, ZHP 1916-1949, Korespondencja Chorągwi Płocko-Włocławskiej, sygn. 9, k. 42.
544 Tamże, Dziennik Korespondencyjny XI P.D.H. im. S. Żółkiewskiego, sygn. 10.
545 Tamże, Dziennik Korespondencyjny IX P.D.H. im. F.
Chopina, sygn, 11, k. 11.
546 Tamże, sygn. 3, k. 54 i 55.
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[1918-1939] Michał Sokolnicki - Harcerstwo żydowskie w Płocku w latach
1918–1939
Jedyną oficjalnie zarejestrowaną żydowską organizacją skautową w Polsce międzywojennej był Haszomer Hacair
547
(Młody Strażnik) . Ruch ten powstał w 1913 r. w Galicji, a w 1918 r. rozszerzył swą działalność na teren całej
Rzeczpospolitej. Jednym z członków grupy założycielskiej był Henryk Goldszmit (Janusz Korczak). Haszomer Hacair skupiał dzieci i młodzież pochodzenia żydowskiego od 11 roku życia. Członkowie dzieli się wg wieku na trzy
grupy (11-13 lat – Synowie Pustyni - hebr. Bnej midbar, 14-16 - Cofim i od 17 roku życia wzwyż Bogrim). Organizacja dzieliła się na zastępy – (plugi), drużyny (gdud) oraz hufce (ken). Odpowiednikiem harcerskiego zawołania
Czuwaj! i skautowego Be prepared! było Sil się i krzep! (Chozak We`emac!), a odznaką – lilijka przewiązana inicjałami HH, wpisana w gwiazdę Dawida, opleciona wieńcem dębowo-laurowym.
Po roku przynależności do organizacji dopuszczano do złożenia przyrzeczenia o treści: Będę wiernym pionierem
swojego narodu, kultury i ojczyzny, będę realizował i walczył o równość, wolność i braterstwo w społeczeństwie
ludzkim, będę strzegł przykazań szomrowych
Prawo szomrowe brzmiało:
1. Szomer jest człowiekiem prawdy i stoi na jej straży.
2. Szomer jest pionierem odrodzenia swego narodu, kultury [hebrajskiej] i ojczyzny [Palestyny].
3. Szomer jest człowiekiem czynu i potrafi utrzymać się z własnej pracy.
4. Szomer realizuje i walczy o równość i wolność i braterstwo w społeczeństwie ludzkim.
5. Szomer jest człowiekiem uczynnym i pomaga innym.
6. Szomer jest wiernym członkiem swej drużyny i podlega dyscyplinie jej kierowników.
7. Szomer miłuje przyrodę, poznaje ją i potrafi żyć na jej łonie.
8. Szomer jest dzielny, żwawy i dziarski.
9. Szomer jest człowiekiem silnej woli i doskonali się pod względem fizycznym i umysłowym.
10. Szomer jest czysty w mowie myśli i uczynkach (nie używa tytoniu, alkoholu i hołduje zasadzie czystości płcio548
wej) .
Haszomer Hacair był związany z ruchem syjonistycznym, jego celem było wychowanie młodzieży żydowskiej do
wzięcia udziału w pracy odbudowy siedziby narodowej w Palestynie oraz w duchu osobistej realizacji zasad etycz549
nych i narodowych głoszonych przez ruch .
Organizowano obozy letnie i zimowe, warsztaty, ćwiczenia, w bieżącej działalności zbiórki i realizowanie aktualnych przedsięwzięć. W pracy wychowawczej kładziono nacisk na umiejętność współpracy z innymi, uczciwość i
zdrowie fizyczne. W 1935 r. liczba członków wynosiła około 30 tysięcy. Podczas okupacji niemieckiej organizacja
działała w konspiracji w gettach w Warszawie i Łodzi, członkiem Komendy Naczelnej był dowódca Żydowskiej
Organizacji Bojowej Mordechaj Anielewicz. Po wojnie Młody Strażnik mimo olbrzymich strat odrodził się i działał
550
do 1949 r.
Historia Haszomer Hacair w Płocku miała swój początek w 1921 r. Jego działalność rozwijała się początkowo w
środowisku żydowskiej młodzieży uczącej się w miejscowym żydowskim gimnazjum koedukacyjnym. Opiekę nad
młodymi harcerzami sprawowali głównie nauczyciele gimnazjum, głównie dyrektor Baruch Silber i nauczyciel historii Dawid Eisenberg. Ten drugi zaznajamiał młodzież z judaizmem, ucząc ją historii Żydów i języka hebrajskiego. Początkowo bowiem, jak pisze autor historii Żydów płockich – Szloma Grinszpan, ruch harcerski rozwijał się w
551
środowisku młodzieży asymilatorskiej . Z czasem, po osiągnięciu wieku dojrzałego przez pierwszych członków
Haszomer Hacair, przejęli oni funkcje instruktorów w organizacji. Ruch usamodzielnił się i zerwał ścisły związek z
gimnazjum i jego nauczycielami. Ten proces nastąpił – wg autorów tzw. Pinkasu, czyli księgi pamiątkowej Żydów
płockich – ok. 1927 r. Wielu harcerzy (czyli szomrów – termin z j. hebrajskiego) uczestniczyło w przygotowaniu
552
zawodowym w kibucach i opuściło Polskę emigrując do Palestyny . Grinszpan podkreśla aktywność członków
547 A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000, s. 117.
548 T. Guzik, M. Skoczeń, Żydowskie organizacje skautowe w Polsce w latach 1916-1945, „Harcerstwo” 1990, nr 1, s. 38-39.
549 Archiwum Akt Nowych, Związek Harcerstwa Polskiego, sygn. 4866, cyt za: T. Guzik, M. Skoczeń, dz. cyt., s. 38.
550 Tamże; Haszomer Hacair, [w:] Leksykon harcerstwa, [red.: O. Fietkiewicz], Warszawa 1988, s. 154; J. Tomaszewski, Ha-Szomer ha-Cair,
Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa1999, s. 125.
551 Idea asymilacji kładła nacisk na stopniową integrację kulturową Żydów z Polakami, przy zachowaniu jedynie odrębności religijnej jako
sprawy prywatnej (Polacy wyznania mojżeszowego).
552 m.in. byli współzałożycielami słynnego kibucu Negba na pustyni Negew.
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Haszomer Hacair w zbiórkach pieniężnych na rzecz funduszów syjonistycznych . Haszomer Hacair wiązał przyszłość swych członków z ideą syjonizmu, czyli założenia państwa żydowskiego w Palestynie i osiedlenia się w nim.
Brak jest niestety bliższych danych odnośnie do liczby członków czy działalności drużyn harcerskich Haszomer
Hacair w Płocku. Encyklopedia gmin żydowskich podaje informację, iż w szczytowym okresie swej popularności
554
(nie wiemy kiedy) ruch ten skupiał w Płocku ok. 300 harcerek i harcerzy . W połowie lat trzydziestych na jego
555
czele stał w Płocku m.in. Pinkus Tyszman . Z szeregów płockiego Haszomer Hacair wywodziły się m.in. Towa
556
Beatus i Róża Kórczak, późniejsze bohaterki powstania w getcie wileńskim .
W środowisku płockiej młodzieży żydowskiej działało jeszcze kilka innych organizacji typu harcerskiego. Piszemy
– typu harcerskiego, gdyż jak wspominaliśmy, tylko Haszomer Hacair był oficjalną organizacją skautową.
Związany z partią tzw. ogólnych syjonistów był działający w Płocku oddział ruchu Haszomer Haleumi, który po557
dzielił się na początku lat trzydziestych na: Hanoar Hacijoni i Akibę . Młodzieżowych zwolenników skrajnych
syjonistów, tzw. syjonistów – rewizjonistów, skupiała organizacja Brith Trumpeldor (Związek Trumpeldora – pełna
nazwa: Stowarzyszenie Młodzieży Żydowskiej im. Józefa Trumpeldora), w skrócie (który był używany częściej niż
558
pełna nazwa) – Betar. Grupa Betaru powstała w Płocku w połowie lat trzydziestych .

[1921-2009] ks. phm. Hubert Komorowski - Zaangażowanie duchowieństwa
płockiego w ruch harcerski
Ruch skautowy powstały w 1907 roku, a w Polsce w 1911, okazał się dobrą propozycją do realizacji całościowego
programu wychowawczego młodzieży, również w sferze ducha. Twórcy skautingu jednoznacznie opowiadali się za
kształtowaniem człowieka w zgodzie z zasadami wyznawanej przez niego wiary. Dlatego skauting, w Polsce zwany
harcerstwem, od początku otaczany był opieką duszpasterską biskupów i kapłanów. Włączyli się oni w działalność
harcerską jako opiekunowie, przyjaciele, kapelani, przywódcy i twórcy tego ruchu. Jednak tworzenie specjalnego
duszpasterstwa harcerskiego nastąpiło dopiero w 1921 r., a formalnie zostało potwierdzone jako kapelanat Zwiazku
Harcerstwa Polskiego w 1924 r. Działalność tego duszpasterstwa objęła niemal wszystkie środowiska i zaangażo559
wała blisko tysiąc duchownych do czasów wybuchu II wojny światowej .
Przez wiele lat zakazane było wspominanie działalności księży w harcerstwie, które zostało zdominowane po wojnie przez władzę komunistyczną, propagującą wśród młodzieży ateizm. Teraz, gdy czasy się zmieniają, możemy i
powinniśmy ukazywać bogactwo tych dawnych działań duszpasterskich. W obecnym opracowaniu został przedstawiony wkład duchowieństwa płockiego w religijne wychowanie młodzieży zrzeszonej w harcerstwie.
Od 1925 r. powstawała sieć kapelanów harcerskich. Jednak sprawozdanie ZHP za rok 1938 podaje, że ta sieć nawet
na krótko przed wybuchem wojny nie była jeszcze należycie zorganizowana. Między innymi brakowało danych z
Okręgu Mazowieckiego, do którego należał Płock. Szczególnie na poziomie hufców i drużyn trudno nam dziś określić, kto i w jakim stopniu pełnił takie funkcje. Wiemy na pewno tyle, że do wybuchu wojny z Okręgiem Mazo560
wieckim współpracowało z harcerstwem 26 duchownych . Warto przybliżyć sylwetki przynajmniej niektórych.
Płock przynależał najpierw do Oddziału IIIA i IIIB w Okręgu Warszawskim, a następnie do Oddziału Mazowieckiego, który posiadał tak, jak wiele innych, swojego kapelana ustalonego formalnie przez władze kościelne i harcerskie. Nie mamy pewnej wiedzy, kto na początku pełnił tę funkcję w Oddziale Płockim. Pierwsza pewna informacja

553 były to: Karen Kayemet Leisroel – zajmujący się wykupem ziemi w Palestynie dla osadników oraz Karen Hayesod – zbierający środki na
sfinansowanie emigracji do Palestyny.
554 Pinkas Hakehilot – Encyclopedia of Jewish Communities – Poland, vol. 4, Jerusalem 1989, www.zchor.org/plock.
555 „Głos Mazowiecki”, nr 134, 10 VI 1936; A. Neuman – Nowicki wymienia jeszcze innych działaczy Haszomer Hacair, takich jak: L. Farba,
P. Kowalska, M. Kanarek, D. Baran, K. Lichtensztejn, M. Rubin, Sz. Kruk, S. Kwaśny, A. Ostrower, M. Fliederblum, strzyg, Głowiński, Frydman, Rozenberg, Zeligman.
556 Plock – A history of an ancient Jewish community In Poland, Tel Aviv 1967, s. 61; S. Grinszpan, Żydzi w Płocku, Nowy York 1960, s. 279 –
280; „Głos Mazowiecki”, nr 134, 10 VI 1936.
557 A. Neuman – Nowicki, dz.cyt., s. 35; S. Grinszpan, dz.cyt., s. 280; Plock - A history…, s. 62; Pinkas Hakehilot – Encyclopedia …
558 Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy: Urząd Wojewódzki Warszawski, t. 109, k. 298, sprawozdanie starosty płockiego za październik
1938; „Kurier Mazowiecki”, nr 42, 20 II 1936; S. Grinszpan, s. 280; Plock – A history…, s. 62; Pinkas Hakehilot – Encyclopedia …
559 K. Bojko, Działalność duchowieństwa katolickiego w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1921-1939, Legnica 1998, s. 9-10.
560 Tamże, s. 81-83.
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pochodzi dopiero z lat trzydziestych i wymienia ks. Franciszka Bujalskiego . Nie był to jednak kapłan związany z
Płockiem, ani diecezją płocką, dlatego nie zostanie mu poświęcona większa uwaga.
Tadeusz Świecki i Franciszek Wybult w swoim opracowaniu o Mazowszu Płockim zamieszczają ciekawą wzmiankę na temat obchodów w Płocku setnej rocznicy zgonu Tadeusza Kościuszki:
W niedzielę 14 października o godz. 1-ej po południu biskup płocki dokonał w Towarzystwie Naukowym otwarcia
Wystawy Kościuszkowskiej. O godzinie 3-ej po poł. kapelan harcerski ks. M. Okólski dokonał poświęcenia siedziby
III B. Okręgu Harcerstwa Polskiego, mieszczącego się przy ul. Kolegjalnej 19, następnie w Sali II-go Gimnazjum
562
Żeńsk. odbył się obchód kościuszkowski, jak również i w Wydziale Przyjaciela Dzieci .
Niestety, z tej krótkiej wzmianki, nie jesteśmy w stanie bliżej określić roli ks. Okólskiego w powstawaniu i rozwoju
harcerstwa w Płocku.
Warto szerzej wspomnieć opiekuna drużyny harcerskiej w Liceum im. św. Stanisława Kostki (Niższym Seminarium) – ks. Piotra Stanisława Bronisława Konteckiego. Urodził się w Wólce Mławskiej 31 stycznia 1889 r. W roku
1906 wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku, po czym został wysłany na studia w Akademii Duchownej w
Petersburgu. Wyświęcony na kapłana 23 czerwca 1912 r. Z powodu wojny światowej nie mógł powróci do diecezji,
dlatego pozostał w Petersburgu, gdzie pełnił funkcję głównego kapelana XII Armii. Po powrocie do Płocka, pełnił w
latach 1918-1924 funkcję inspektora w Liceum im. Św. Stanisława Kostki i wykładowcy w Wyższym Seminarium
563
Duchownym . W tym czasie (październik 1922 r.) założył wśród młodych licealistów 5. Mazowiecką Drużynę
564
Harcerską im. Ks. Ignacego Skorupki i był jej pierwszym opiekunem , prawdopodobnie do czasu, gdy w październiku 1933 r. otrzymał nominację na kapelana garnizonu płockiego. Zawierucha wojenna zawiodła go do Warszawy. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego powrócił do Płocka. Po wojnie pracował jako proboszcz w Bodza565
nowie i tam zmarł 17 sierpnia 1960 r.
Również drużyna harcerska w Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego miała swojego opiekuna w osobie ks.
Henryka Godlewskiego. Henryk Godlewski urodzony w 1886 r., pochodził ze wsi Zawisty Nadburze. W Płocku
znalazł się z racji nauki w Seminarium Duchownym. Jako zdolny alumn został wysłany na dalsze studia do Petersburga i właśnie tam otrzymał święcenia 27 lutego 1909 r. Od 1915 r. przebywał w Płocku, pracując jako prefekt
gimnazjalny, między innymi w latach 1921-1939 w Państwowym Gimnazjum im. S. Małachowskiego. Tu właśnie
opiekował się organizacjami szkolnymi, harcerstwem oraz szkolną kaplicą. Działał także z dorosłymi, np. w Związku Obrony Ojczyzny, w uświadamianiu mieszkańców Płocka na temat istoty bolszewizmu, i jako kapelan Straży
Obywatelskiej. W uznaniu zasług, był wielokrotnie odznaczany: przez abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego honorową kanonią, Medalem Dziesięciolecia Odrodzenia Niepodległości oraz Brązowym Medalem za długoletnią
566
służbę. Zmarł w Niedzborzu 5 maja 1946 r. .
Na podstawie lokalnych źródeł i opracowań da się ustalić, że w samym Płocku działaczem harcerskim był ks. dr
Wacław Jezusek. Zachowała się jego legitymacja członka Starszyzny Harcerskiej. To z niej możemy wyczytać między innymi, że młody ks. doktor na wiosnę 1928 r. złożył przyrzeczenie harcerskie i otrzymał krzyż harcerski z numerem 888 oraz przydział do Chorągwi Płockiej. Ksiądz Jezusek czynnie opiekował się harcerstwem w Seminarium
567
Duchownym do 1935 r., o czym świadczą coroczne potwierdzenia we wspomnianej książeczce . W piśmie kleryckim „Sursum corda” zachował się tekst przemówienia ze spotkania z KPH, zachęcający osoby duchowne do
568
wspierania ruchu harcerskiego na terenie diecezji .
Te apele nie pozostały bez echa. Tak było w przypadku kleryka Stefana Cabana. Stefan od samego początku, jak
tylko zgłosił się w 1928 r. do Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Płocku, udzielał się w pracy organizacyjnej,
szczególnie w harcerstwie. Po letnim wypoczynku na obozie w Brwilnie został najpierw przybocznym, a w 1933 r.
drużynowym. Drużynę licealną prowadził jako podharcmistrz. Pamiętano dobrze, jak często podczas różnych uroczystości kroczył przez miasto wysoki, przystojny drużynowy na czele swoich harcerzy. Nie tylko postawą, lecz i
wyrobieniem organizacyjnym wzbudzał posłuch i szacunek, a pogodnym spojrzeniem i uśmiechem jednał sobie ich
zaufanie i przyjaźń. W 1934 r. po uzyskaniu matury zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego. I tu także
włączył się w pracę kilku istniejących agend: Koła Abstynentów, Koła Misyjnego oraz Koła Przyjaciół Harcer569
stwa . Gdy tuż przed wybuchem wojny KPH zostało przekształcone na Starszoharcerski Krąg Klerycki, wybrano
561 Tamże, s. 64-65.
562 T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze Płockie w czasach wojny światowej i początkach państwa polskiego, Toruń 1932, s. 229.
563 M. M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. Wiek XX, t. 1, cz. 2, Płock 2007, s.166-167.
564 Archiwum Państwowe w Płocku, Związek Harcerstwa Polskiego (dalej APP, ZHP), t. 2.
565 M. M. Grzybowski, dz. cyt.
566 Tamże, s. 88-89.
567 Książeczka znajduje się w zbiorach archiwalnych ks. prof. Michała M. Grzybowskiego.
568 „Sursum Corda” 1931, nr 4 (24).
569 M. M. Grzybowski, dz. cyt., cz. 1, s. 103-104.
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go w styczniu 1939 r. na przewodniczącego. Kleryk S. Caban, choć krótko, ale bardzo gorliwie pracował w tym
Kręgu razem z kolegami R. Tarwackim i J. Truszkowskim aż do wkroczenia wojsk niemieckich do Płocka i zajęcia
570
gmachu Seminarium . Gdy przyszedł wrzesień 1939 r., wojna a potem okupacja, Stefan dał dowód swojej harcerskiej formacji. Męstwo, wiara i duch chrześcijańsko-rycerski przemówiły przez jego usta, gdy w jednej z wiosek
zdemoralizowani klęską żołnierze polscy zaczęli znęcać się nad cywilną ludnością niemiecką. Razem ze swoim kolegą R. Tarwackim stanął zdecydowanie w ich obronie i uratowali ich od śmierci. Wojna 1939 r. sprawiła, że diakonowi Cabanowi i jego kolegom postanowiono przyspieszyć święcenia. Dokonało się to 10 kwietnia 1940 r. w Słupnie z rąk internowanego abp. Antoniego Nowowiejskiego. Ksiądz Caban pozostał w Słupnie, w roli wikariusza.
Aresztowany w nocy z 6 na 7 marca 1941 r., został wywieziony razem z pasterzami diecezji do obozu w Działdowie. Tam towarzyszył podeszłemu w latach arcybiskupowi, otrzymując od esesmanów większą porcję bicia. Kiedy i
w jakich okolicznościach umarł, dokładnie nie wiadomo. Urzędowe zawiadomienie stwierdzało, że zmarł w Dział571
dowie 16 października 1941 r. .
Z płockich księży, wprawdzie nie w samym Płocku, ale w Chorągwi Mazowieckiej, której Płock był siedzibą, działał bardzo ofiarnie ks. Bronisław Kolator, prefekt szkoły powszechnej w Gostyninie, który prowadził w parafii 90
572
Drużynę Mazowiecką ZHP, a w latach 1937-1938 pełnił nawet funkcję Komendanta Hufca w Gostyninie . Ksiądz
Kolator pracował w Gostyninie gorliwie przez dziewięć lat, szczególnie poświęcając wiele czasu organizacji harcerskiej. Był instruktorem w stopniu harcmistrza. Często wyjeżdżał na kursy instruktorskie i obozy harcerskie z młodzieżą. W sierpniu 1939 r., jako kapelan rezerwy, został powołany do duszpasterstwa w wojsku. Był przy kapitulacji
Warszawy i w październiku powrócił do Sierpca. To tu został aresztowany 2 grudnia 1940 r., a następnie przewieziony do Działdowa i tam bity oraz więziony w celi karnej, zmarł w okolicznościach trudnych do ustalenia prawdo573
podobnie jesienią 1941 r.
574

Podobną funkcję w 1938 r., ale nie jako instruktor, pełnił w Pułtusku ks. Stanisław Grabowski , który zetknął się z
harcerstwem jeszcze podczas nauki w Płocku, w drużynie im. Ks. Ignacego Skorupki. Był nawet jej drużynowym, a
575
potem pracował w KPH w Wyższym Seminarium Duchownym . Diakon Grabowski przyjął święcenia kapłańskie
11 czerwca 1938 r. Swoją pracę rozpoczął od wikariatu w Rypinie, gdzie zastała go wojna. Tu aresztowany w październiku 1939 r., i przewieziony ostatecznie do obozu koncentracyjnego w Dachau, otrzymał numer obozowy
576
22583. Pobyt swój w tym obozie opisał w książce pt. Znienawidzeni, wydanej w Filadelfii w 1947 r.
To właśnie
w tej książce dając piękne świadectwo o swoim starszym koledze ks. Stefanie Zielonce, wspomina, jak metodą harcerską wypiekał hostie do obozowej mszy:
W Dachau razem z ks. Stefanem Zielonką po długich staraniach osiągnęliśmy wielką rzecz: materię do Mszy św.
Stefan poznał przy pracy jednego SS-katolika. Gdy znajomość była już jako taka wypróbowana, przekupił go papierosami. Wtedy SS przyniósł małą buteleczkę wina mszalnego. Trudniej było o hostie. Ale i na to znalazł się sposób.
Pracowałem przy hodowli królików. Zwierzęta te dostawały do pożywienia gorszego gatunku jęczmień, w którym
znajdowało się cośkolwiek ziarna pszenicy. Przez dłuższy czas, codziennie po parę, wybierałem te ziarna z przydzielonego moim królikom jęczmienia. Gdy uzbierałem garstkę pszenicy, wtedy drewnem rozcierałem te ziarna w
małej miseczce, która normalnie służyła królikom do karmienia. Po rozgnieceniu ziaren, zalewałem wodą, tą grubą
mąką robiłem ciasto. Najtrudniej było z upieczeniem. Trzeba było pilnować się przed współkolegami i przed SS, bo
przy pracy wszelkie tego rodzaju zajęcia były bezwzględnie zakazane i karane surowo. Często pomagał mi w tym dr
Kurt Obitz, więzień obozu, polski mazur i protestant, zatrudniony jako lekarz weterynarii. Zżyłem się z nim, zaprzyjaźniłem i mogłem mu całkowicie zaufać. On pilnował swego „gabinetu”, a ja wewnątrz, na elektrycznej maszynce,
piekłem placek – hostię. Innym razem, gdy w ten sposób nie mogłem upiec, stosowałem metodę pieczenia znaną mi
jeszcze z harcerstwa. Ciasto oblepiałem na końcu drewnianego wałka, wchodziłem w stosownej chwili do kuchni, w
której gotowano królikom żarcie, wkładałem na parę sekund wałek do ognia i ciasto było upieczone. Rozumie się,
nie była to piękna hostia, tak piękna jak na wolności. Była ciemna, opalona, ale ważna. Myślę, że była najpiękniej577
sza w oczach Bożych, jaką kiedykolwiek moje ręce używały do mszy świętej .

570 Zob. „Sursum Corda” 1939, nr 2 (55), s. 16.
571 M. M. Grzybowski, dz. cyt., s. 104-105. Zob. też: tenże, Martyrologium duchowieństwa diecezji płockiej w latach II wojny światowej 19391945, Płock 1982, s. 43.
572 W. Filipowicz, Duchowieństwo diecezji płockiej w latach 1918-1939, Płock 2003, s. 263. Zob. Nekrolog ks. Bronisława Kolatora, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1949 (43), nr 8, s. 316-319.
573 M. M. Grzybowski, Duchowieństwo…, s. 270-271. Zob. też: tenże, Martyrologium…, s. 80.
574 K. Bojko, dz. cyt., s. 80. Nie potwierdza jednak tej informacji znany i ceniony historyk płocki - ks. Michał Marian Grzybowski. Por. M. M.
Grzybowski, Duchowieństwo…, cz. 2, s. 114-116.
575 Zob. wyżej: H. Komorowski, Idea harcerska w Płockim Seminarium Duchownym.
576 M. M. Grzybowski, Duchowieństwo…, cz. 2, s. 114-115.
577 S. Grabowski, Znienawidzeni. Z przeżyć polskiego księdza w niemieckich obozach koncentracyjnych, Philadelphia 1947, s. 97.
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Po wyzwoleniu duszpasterzował wśród Polaków koło Monachium, a stamtąd wyjechał do Ameryki, gdzie ze wzglę578
du na braki kapłanów, szybko został zaangażowany do pracy duszpasterskiej jako proboszcz . Zmarł 31 marca
579
1993 r. w Seaforth i tam został pochowany .
Także ks. Antonii Głowacki, wikariusz i prefekt w Mławie opiekował się harcerzami z miejscowego Seminarium
Nauczycielskiego. Między innymi w 1929 r. zorganizował dla swoich podopiecznych obóz harcerski w Kudryńcach
580
nad Zbruczem . Niestety, nie udało się znaleźć więcej wiadomości na jego temat.
Posiadamy natomiast sprawdzone informacje, że w ruch harcerski angażowali się: ks. Remigiusz Łebkowski i ks.
Władysław Celmerowski. Pierwszy z nich urodzony w 1910 r. we wsi Czarnocin w parafii Niedzbórz, otrzymał od
swojej matki, wychowanki sierpeckich benedyktynek, dwie podstawowe wartości: religijność i patriotyzm. Po
przyjęciu święceń pracował kolejno w Ligowie, w Sarnowie oraz Gradzanowie. Zdradzał żyłkę do pracy z młodzieżą. W lipcu i sierpniu 1947 r. po raz pierwszy wyjechał z młodzieżą powiatu sierpeckiego na obóz harcerski do Kowar koło Karpacza. Tam ujawniła się choroba – gruźlica oskrzeli z różnymi powikłaniami. To sprawiło, że nie mógł
581
się już opiekować harcerstwem. Zmarł na skutek wypadku samochodowego na początku stycznia 1977 r.
Władysław Celmerowski przyszedł na świat 13 stycznia 1914 r. w Warszawie. Po śmierci ojca, przeniósł się z matką do Kroczewa. Dzięki opiece i pomocy miejscowego proboszcza rozpoczął naukę w Płocku, najpierw w Gimnazjum św. Stanisława Kostki a potem w Wyższym Seminarium Duchownym. Był zdolnym, pilnym, pracowitym i
ambitnym studentem. Angażował się także w pracę organizacyjną w harcerstwie. Święcenia otrzymał 18 czerwca
1939 r. Jedenaście lat spędził na wikariacie w Mławie, gdzie w międzyczasie odbył studia i kolejno obronił pracę
magisterską, a później i doktorską. Wspierał w pracy proboszczowskiej ks. Władysława Marona. Niestety, nie wiadomo, czy angażował się tam również w ruch harcerski. Gdy przeniósł się do Płocka i objął obowiązki w katedrze
zajmował się także duszpasterstwem młodzieży. Jego pogadanki o etyce małżeńskiej nie podobały się ówczesnym
582
władzom miasta i powiatu, za co był szykanowany. Zmarł 7 czerwca 1981 r. w swoim mieszkaniu .
Prawdopodobnie z harcerzami pracował też ks. Tadeusz Kamiński, wyświęcony w 1919 r. w Płocku. Gdy otrzymał
nominację na prefekta młodzieży szkolnej w Przasnyszu, dobrze się czuł w pracy z ludźmi młodymi, wyjeżdżając z
583
nimi na obozy (prawdopodobnie harcerskie), pomagając im materialnie .
Po wojnie, gdy wszystko zaczynało powracać do normalności, odradzała się też na starych przedwojennych zasadach organizacja harcerska, a w niej kapelanat. W latach 1945-1950 funkcję kapelana hufca w Płocku pełnił ks.
Czesław Chojecki. Dnia 12 lutego 1947 r. do biskupa płockiego Tadeusza Pawła Zakrzewskiego wpłynęło następujące pismo z Komendy Hufca w Płocku:
Komenda Hufca w Płocku zwraca się z uprzejmą prośbą o zamianowanie ks. Czesława Chojeckiego na Kapelana
Hufca. Wniosek swój motywuję tym, że ks. Czesław Chojecki czynnie interesuje się pracą harcerską i współpracuje z
nami od r. 1945.
Komendant Hufca Harcerzy Ryszard Wodzyński.
Po kilku dniach ks. Czesław otrzymał tę nominację. Praca ta bardzo mu odpowiadała. Zachowały się piękne wspomnienia osób, które utrzymywały z nim kontakt do końca życia. Sam ks. harcmistrz tak wspomina swoją przygodę
harcerską:
Organizację harcerską bardzo polubiłem w piątej klasie szkoły podstawowej w Zbuczynie. Już wtedy odczułem
wspaniały wpływ zasad harcerskich na wychowanie charakterów młodzieży. Sympatii dla harcerstwa nie straciłem
nigdy. Z radością przyjąłem funkcję kapelana ZHP. Płocki hufiec kierowany był przez instruktorów z czasów przedwojennych, szlachetnych ludzi, prawdziwych harcerzy wychowujących na prawie harcerskim. Z komendantem hufca
panem Ryszardem Wodzyńskim i jego współpracownikami pracowało mi się bardzo dobrze. Z wielkim szacunkiem
wspominam pracę w kręgu starszoharcerskim druha Wacława Milkego. To był człowiek, który przeszedł obóz hitlerowski, gdzie, jak mówił, modlił się na różańcu zrobionym z chleba obozowego. W harcerskiej pracy był zakochany,
pełen pogody ducha i wierności prawu harcerskiemu. Dwa razy byliśmy na obozie harcerskim na Dolnym Śląsku
(czerwiec-lipiec 1948 r. w Kłodzku). Miałem swój namiot, krzesło pod drzewem, które służyło jako konfesjonał i był
zbudowany w lesie ołtarz przez harcerzy. Przy tym ołtarzu codziennie odprawiałem mszę św. z udziałem harcerzy.
Na drugi obóz wyjechałem z żeńską drużyną harcerek. Na tym obozie nocowałem w domu gospodarza, który blisko
mieszkał. Na obóz jechaliśmy na Śląsk pociągiem i wracaliśmy pociągiem. Wspomnienia z tych obozów mam wzruszające, wspaniałe. Przyjacielem harcerskiej młodzieży płockiej pozostałem do dziś. Tej przyjaźni zabić nie zdołał
fakt, że po paru latach czynnej pracy w Hufcu Płockim w oparciu o przedwojenne prawo harcerskie komuniści

578 M. M. Grzybowski, Martyrologium…, s. 173-174.
579 S. Wierzbicki, Byli naszymi duszpasterzami. Kapłani Kościoła Płockiego zmarli w latach 1901-2005, Płock 2005, s. 225.
580 E. Sikorski, Pradzieje Harcerstwa w Mławie, [w:] Z dziejów harcerstwa mławskiego, [red.:] R. Juszkiewicz, Mława 1996, s. 65-66.
581 M. M. Grzybowski, Martyrologium…, s. 223-224.
582 Tamże, cz. 1, s.105-107.
583 Zob. M. M. Grzybowski, Duchowieństwo…, cz. 1, s. 248-250. Zob. też: tenże, Martyrologium…, s. 211-212.
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zmienili to prawo i odsunęli mnie od pracy w harcerstwie. Ale miłości dla prawdziwego prawa harcerskiego i dla
584
harcerstwa nie zdołali zabić w mej duszy .
W przypadku ks. Kazimierza Krzyżanowskiego, harcerska formacja zdobyta przed wojną polsko-niemiecką mogła
owocować także długo po wojnie, ale niestety, na obczyźnie. Ksiądz Krzyżanowski pod koniec sierpnia 1939 r. został zmobilizowany do pełnienia służby kapelana wojskowego. W czasie działań wojennych wzięty do niewoli i zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau. Po wyzwoleniu osiadł w Anglii. Był kapelanem polonijnego hufca
585
ZHP Wrocław w stopniu podharcmistrza .
W podobnej sytuacji znalazł się ks. Tadeusz Karczewski, duszpasterz wśród Polaków we Francji. W chwili wybuchu wojny był na IV r. studiów seminaryjnych. Został aresztowany i wywieziony do Dachau, ale mając silny organizm, przeżył ten straszny czas i przyjął święcenia kapłańskie w Paryżu 29 sierpnia 1945 r. Niedługo potem został
mianowany przez Rektora Polskiej Misji w Paryżu Naczelnym Kapelanem Harcerstwa Polskiego we Francji, którą
586
pełnił prawdopodobnie do 1961 r.
W czasach III Rzeczypospolitej, gdy oprócz istniejącego już Związku Harcerstwa Polskiego, zaczęły powstawać i
działać na terenie Płocka i płockiej diecezji, nowe organizacje harcerskie, takie jak Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) oraz Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza (SHK), pierwsze próby przywrócenia kapelanatu w diecezji miały miejsce ze strony Związku Harcerstwa Polskiego, na początku 1995 r. Dokładnie 23 marca tegoż roku kapelan tego Związku - ks. Jan Ujma, przesłał na ręce biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego pismo, w
którym informuje o wprowadzeniu przez Naczelnika ZHP Regulaminu Kapelanów Chorągwi i Hufców ZHP, przywracając w ten sposób w życiu największego stowarzyszenia wychowawczego w Polsce tradycyjną funkcję kapelanów harcerskich. W załączonym tekście regulaminu, w paragrafie drugim czytamy miedzy innymi, że: Kapelanów
chorągwi powołuje i odwołuje właściwy komendant chorągwi po uprzednim uzgodnieniu z biskupem, któremu podlega dany kapłan oraz z Kapelanem ZHP. Ksiądz Ujma nadmienia też w swoim piśmie, iż funkcja kapelan chorągwi
587
winna ułatwiać pracę Diecezjalnych Duszpasterzy Młodzieży .
Biskup Z. Kamiński w odpowiedzi na nowe potrzeby ruchu harcerskiego zlecił księdzu Henrykowi Lewandowskiemu reprezentowanie Diecezji Płockiej na spotkaniach Krajowego Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy oraz odpowiedzialność za koordynowanie i organizowanie tego duszpasterstwa w swojej diecezji. Nie odbyło się bez trudności, zwłaszcza w nawiązaniu kontaktu z hufcami ZHP. Ksiądz Lewandowski ograniczył, więc swoje zadania do
udziału w kilku spotkaniach i w rekolekcjach dla kapelanów, które zorganizował ks. biskup polowy Leszek Sławoj
Głódź oraz do opieki duszpasterskiej w drużynach ZHR, zwłaszcza na obozie letnim. Ksiądz H. Lewandowski w piśmie z maja 1997 r. uskarża się do ks. biskupa, że budowa kościoła w Mławie nie pozwala mu na większe zaangażowanie w harcerstwo, prosi o zwolnienie z tych obowiązków i sugeruje, aby wyznaczyć diecezjalnych kapelanów
588
ZHP i ZHR lub diecezjalnego duszpasterza harcerek i harcerzy .
Dopiero po kilku miesiącach kuria biskupia wystawiła dwie nominacje na Kapelana Harcerek i Harcerzy w diecezji
płockiej: jedną otrzymał ks. kanonik H. Lewandowski w Mławie, a drugą ks. Witold Karpiński w Płocku. Oba teksty są prawie jednakowe, odwołują się do zdobytego już doświadczenia w tej posłudze i polecają współpracę z Dy589
rektorem Wydziału Duszpasterskiego . Nie udało się dotrzeć do źródeł, aby ocenić pracę ks. Witolda. Natomiast
zachowało się sprawozdanie ks. Henryka skierowane do Wydziału Duszpasterskiego, w którym opisuje, że nadal
trudny jest kontakt z jednostkami ZHP. Jeśli chodzi o drużyny ZHR, wymienia dość szczegółowo ich ilość, liczebność oraz księży, którzy działają w tych środowiskach. Pismo zakończone jest sugestią, aby zrobić zwiad w środowisku ZHP, otoczyć tę młodzież większą opieką duszpasterską, a przy parafiach wspierać powstawanie drużyn
590
ZHR .
Na ręce ks. Mirosława Tabaki, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego wpłynęło w listopadzie 1999 r. pismo, autorstwa bp. Sławoja Leszka Głódzia, jako Delegata Episkopatu Polski do opieki duszpasterskiej nad harcerstwem polskim, przygotowane na Konferencję Episkopatu Polski. Z pisma, które posiada formę relacji możemy się dowiedzieć m.in., że biskup polowy Wojska Polskiego jest opiekunem harcerstwa polskiego od 4 maja 1995 r., że w Polsce pracuje 94 kapelanów, w tym 66 w ZHP, 65 w ZHR i 10 w SHK, że istnieje Krajowa Rada Duszpasterstwa Har584 M. M. Grzybowski, Ksiądz Prałat Czesław Chojecki. Proboszcz i dziekan w Rypinie, Płock 2005, s. 24-25.
585Zob. tenże, Duchowieństwo…, cz. 2, s. 193-196. Zob. też: tenże, Martyrologium…, s. 180-181.
586Zob. tenże, Martyrologium…, dz. cyt., s. 241. Zob. też: S. Wierzbicki, dz. cyt., s. 221.
587 Archiwum Kurii Diecezji Płockiej, teczka ZHP. Kapelan Związku Harcerstwa Polskiego, Pismo z dnia 23 marca 1995 r.
588 Tamże, t. pers. ks. H. Lewandowskiego, Ks. H. B. Lewandowski, Pismo z dnia 9 maja 1997 r.
589 Tamże, Biskup Płocki Z. Kamiński, Dekret nominacyjny Nr 2128/97; tamze, t. pers. ks. W. Karpińskiego. Biskup Płocki Z. Kamiński, Dekret nominacyjny Nr 2129/97.
590 Archiwum Wydziału Duszpasterskiego Diecezji Płockiej, teczka Duszpasterstwo Harcerzy, Pismo Kapelana Harcerek i Harcerzy Diec. Płockiej z dnia 29 września 1999 r.
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cerek i Harcerzy, wreszcie że dwa razy do roku organizowane są spotkania wszystkich księży kapelanów. Biskup
polowy przedstawia konkretne ustalenia podjęte na tych spotkaniach, ale i wewnętrzne problemy skautingu. W
punkcie 5. została zaprezentowana aktualna sytuacja, gdzie wyraźnie stwierdził, że ZHP na dzień dzisiejszy, nie ma
591
jasnego programu wychowania religijnego, w czym zdecydowanie różni się od ZHR . Z analizy tego dokumentu
możemy się przekonać, że problemy sygnalizowane przez kapelanów płockich, były tylko echem problemów istniejących w skali całej Polski.
W dniu 1 grudnia 2000 r., nowy biskup płocki Stanisław Wielgus, zwolnił zarówno ks. Witolda Karpińskiego, jak i
592
ks. H. Lewandowskiego z funkcji Kapelana Harcerek i Harcerzy w diecezji płockiej
i powierzył w tym samym
593
dniu funkcję Diecezjalnego Referenta Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy księdzu Cezaremu Bodzonowi .
Ksiądz Bodzon przez siedem lat wypełniał swoje obowiązki umacniając struktury płockich hufców ZHR, tworząc
środowisko ZHR w Raciążu, współorganizując Białą Służbę podczas wizyty Jana Pawła II na Ukrainie, wreszcie
inicjując nowe hufce żeński i męski w Płońsku, organizując wyjazdy do Dachau w związku z ogłoszeniem bł. ks.
594
phm. Stefana Frelichowskiego Patronem Polskiego Harcerstwa, na Ukrainę czy Litwę . Niestety, nie nawiązywał
współpracy z hufcami ZHP. Ksiądz Cezary Bodzon na prośbę władz Okręgu Mazowieckiego ZHR został mianowa595
ny w dniu 18 października 2002 r. kapelanem tegoż okręgu . Po przeniesieniu się do Ciechanowa i podjęciu no596
wych zadań - Duszpasterza Akademickiego, zrzekł się 1 lutego 2007 r. funkcji referenta oraz kapelana .
Podczas vacatu, ówczesny Administrator Diecezji bp Roman Marcinkowski zasugerował, aby zorganizować spotkanie kapłanów posługujących wśród jednostek ZHR. Takie spotkanie miało miejsce w Nasielsku w dniu 21 maja
2007 r. Na spotkaniu zostały wyłonione dwie kandydatury na funkcje diecezjalnego referenta: ks. Tadeusza Jabłoń597
skiego i ks. Grzegorza Adamiaka . W dniu 21 sierpnia tegoż roku bp Piotr Libera mianował ks. T. Jabłońskiego
598
na funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Harcerek i Harcerzy . Spełniając swoją posługę, ks. Tadeusz angażował
brać harcerską w pielgrzymkę młodzieży do Rostkowa, w Pieszą Płocką Pielgrzymkę na Jasną Górę, w obchody
Roku Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Sam też pogłębiał swoją harcerska duchowość biorąc rekolekcjach dla kapelanów harcerskich. W październiku 2009 r. ks. Jabłoński poprosił o zwolnienie z tej funkcji, motywując, że od początku nie czuł się w tej roli najlepiej, a przyjął nominację raczej na prośbę
kapelanów posługujących wśród harcerzy. Jego radością, jak stwierdził jest przebywanie na pierwszej linii frontu
599
wśród harcerzy, na zbiórkach, zlotach, obozach… . Biskup Piotr Libera 30 października 2009 r., mając na uwadze
przedłożoną prośbę, zwolnił ks. Tadeusza z funkcji referenta, dziękując mu za dotychczasową, gorliwą i pełną od600
dania służbę na rzecz harcerzy naszego Kościoła lokalnego .
Omawiając posługę duszpasterską, trzeba dodać, że ks. Jabłoński pełnił w płockim środowisku ZHR również funkcje instruktorskie i organizacyjne. Podczas pracy na wikariacie w parafii Ducha Świętego w Płocku zainicjował drużynę harcerską, pełnił funkcję komendanta Płockiego Hufca Harcerzy oraz Przewodniczącego Zarządu Obwodu
Płockiego. Ksiądz T. Jabłoński był organizatorem wielu obozów letnich, podczas których pełnił zazwyczaj funkcję
komendanta lub kapelana. Poświęcał na to zwykle cały swój wakacyjny urlop. Brał także czynny udział w powsta601
waniu hufca w Płońsku (Północnomazowiecki Hufiec Harcerzy) i był przez jakiś czas jego komendantem . Podczas uroczystej gali z okazji Jubileuszu Stulecia Harcerstwa Płockiego, 9 listopada 2012 r., został odznaczony przez
przezydenta miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego medalem Laude Probus za zaangażowanie w pracę na rzecz
harcerstwa w Płocku.
Na prośbę zarządu Obwodu Północne Mazowsze ZHR, złożoną na ręce bp Piotra Libery w dniu 28 października
2009 r., ks. Jabłoński został mianowany w dniu 9 listopada tegoż roku kapelanem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwodu Północne Mazowsze, obejmując swoją troską zastępy harcerek i harcerzy oraz kadrę instruktorską
602
Północnomazowieckiego Hufca Harcerzy oraz Północnomazowieckiego Związku Drużyn Harcerek .
591 Tamże, Pismo S. L. Głodzia Biskupa Polowego Wojska Polskiego z dnia 25 listopada 1999 r.
592 AKDP, t. pers. ks. W. Karpińskiego. Biskup Płocki Stanisław Wielgus, Dekret Nominacyjny Nr 2134/2000; t. pers. ks. H. Lewandowskiego.
Biskup płocki Stanisław Wielgus, Dekret Nominacyjny Nr 2135/2000.
593 Tamże, t. pers. ks. C. Bodzona. Biskup Płocki Stanisław Wielgus, Dekret Nominacyjny Nr 2141/2000.
594 Zob. tamże.
595 Tamże, Biskup Płocki Stanisław Wielgus, Dekret Nominacyjny Nr 1723/2002.
596 Tamże, Ks. Cezary Bodzon, Pismo z dnia 01.02.2007 r.
597 Tamże, t. pers. ks. T. Jabłońskiego. Ks. T. Jabłoński, Pismo z dnia 07.08.2007 r.
598 Tamże, Biskup Płocki Piotr Libera, Dekret Nominacyjny Nr 1985/2007.
599 Tamże, Ks. phm. T. Jabłoński Diecezjalny Duszpasterz Harcerek i Harcerzy Diecezji Płockiej, Pismo z dnia 19.10.2009 r.
600 Tamże. Biskup Płocki Piotr Libera, Dekret Nominacyjny Nr 3267/2009.
601 Zob. tamże.
602 Tamże, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód „Północne Mazowsze”, Pismo z dnia 28.10.2009 r.; tamże, Biskup Płocki Piotr Libera, Dekret Nominacyjny Nr 3303/2009.
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Analogiczną funkcję w Obwodzie Płockim ZHR pełni na prośbę władz tegoż obwodu, Salezjanin – ks. Grzegorz
Radziszewski, pracujący w parafii św. Stanisława Kostki w Płocku. Przewodniczący Zarządu Obwodu pwd. Dariusz
Małecki nadmienił, że kandydatura ks. Radziszewskiego została uzgodniona z Diecezjalnym Duszpasterzem Harce603
rek i Harcerzy – ks. Jabłońskim . Nominacja wystawiona 7 maja powierzała nowemu kapelanowi zastępy harcerskie z ufnością, że otoczy je troskliwą opieką duszpasterską, a w pełnieniu obowiązków będzie współpracował z
604
Wydziałem Duszpasterskim Kurii Płockiej .
Od 21 października 2009 r., referentem do spraw harcerstwa, został mianowany decyzją bp. Piotra Libery – ks. Hubert Komorowski. Nominacja nakłada na jego barki odpowiedzialność za koordynację wszystkich form duszpasterstwa wśród zastępów harcerskich w Diecezji Płockiej i zobowiązuje jednocześnie do ścisłej współpracy z dyrekto605
rem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej .
Jeśli chodzi o Hufiec ZHP Płock, jak i pozostałe jednostki tej organizacji na terenie całej diecezji płockiej, to można
powiedzieć, że posiadają one swojego kapelana. Jest nim w jednej osobie ks. Tadeusz Milczarski. Na ręce bp. Piotra
Libery wpłynęło w kwietniu 2009 r. pismo Komendanta Hufca Płockiego ZHP, z prośbą o mianowanie wikariusza
606
parafii św. Zygmunta w Płocku, ks. T. Milczarskiego na kapelana tegoż hufca . W dwa tygodnie później, Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP również wystosowała swoje pismo z prośbą o mianowanie ks. Milczarskiego na
kapelana, ale tym razem harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego na terenie całej diecezji. Komendant
hm. Grzegorz Woźniak dodał w uzasadnieniu, że kandydatura została uzgodniona z Diecezjalnym Duszpasterzem
607
Harcerek i Harcerzy ks. T. Jabłońskim . W dniu 28 kwietnia 2009 r. została podpisana przez bp. Piotra Liberę taka
nominacja. W dokumencie zaznaczono, iż ks. kapelan winien podejmować współpracę z Wydziałem Duszpaster608
skim Kurii Płockiej .
Natomiast w płockim hufcu ZHR, obecnie pełni funkcję kapelana, ale bez nominacji biskupiej – ks. pwd. Piotr
Oszczyk, wikariusz parafii Ducha Świętego. Ponadto zaangażowani są w prace hufca: ks. phm. Dawid Witkowski,
wikariusz w Wyszogrodzie, ks. pwd. Mariusz Majczak, wikariusz parafii w Mławie oraz ks. pwd. Andrzej Pieńdyk,
Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku (w rezerwie instruktorskiej).
Zaprezentowane w opracowaniu zaangażowanie duchowieństwa płockiego w ruch harcerski, tylko fragmentaryczne
lub pobieżne, ale mimo to ukazuje wielkie bogactwo osób duchownych i form duszpasterskich, jakie złożyły się w
ciągu mijającego wieku oddziaływania na ruch harcerski. Dobrze by było, aby to opracowanie stało się inspiracją
dla nowych pokoleń kapelanów i duszpasterzy harcerskich.

[1922-2009] ks. phm. Hubert Komorowski - Idea harcerska w Płockim Seminarium Duchownym
Od 1912 roku idea skautowa na trwałe zagościła w umysłach i sercach oraz stylu życia wielu młodych mieszkańców
Płocka. Gdy powstała na terenie Gimnazjum im. Władysława Jagiełły Pierwsza Drużyna Skautowa, dała ona w
Płocku początek organizacji nazwanej potem na terenie całej Polski – Związkiem Harcerstwa Polskiego. Nowa forma wychowania młodego człowieka stała się wkrótce bardzo popularna na terenie prawie wszystkich szkół płockich. Dotarła, więc w sposób naturalny i do Gimnazjum im. Stanisława Kostki, a stamtąd przeniknęła do Wyższego
Seminarium Duchownego.
Z zachowanych dokumentów w Płockim Archiwum Państwowym możemy się dowiedzieć, że w październiku 1922
r. zawiązała się przy Seminarium Duchownym, Piąta Drużyna Harcerska im. Ks. Ignacego Skorupki. Opiekunem tej
609
drużyny został ks. Stanisław Kontecki .
Zachowało się zdjęcie zrobione w roku szkolnym 1923/1924, które przedstawia członków tejże drużyny, uczniów
Gimnazjum im. Stanisława Kostki oraz starszych harcerzy, członków Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH), alumnów
Wyższego Seminarium Duchownego.
603 Tamże, teczka „Salezjanie”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Obwód Płock, Pismo z dnia 08.04.2009 r.
604 Tamże, Biskup Płocki Piotr Libera, Dekret nominacyjny Nr 1191/2009.
605 Tamże, t. pers. ks. H. Komorowskiego. Biskup Płocki Piotr Libera, Dekret nominacyjny Nr 3088/2009.
606 Tamże, t. pers. ks. T. Milczarskiego. Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca Płock, Pismo L. dz. 38/KH/09 z dnia 14.04.2009 r.
607 Tamże, Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego im. Władysława Broniewskiego, Pismo L.dz. 88/ChM/2009.
608 Tamże, Biskup Płocki Piotr Libera, Dekret nominacyjny Nr 1043/2009.
609 Archiwum Państwowe w Płocku (dalej – APP), Związek Harcerstwa Polskiego, sygn. 2, s. 47. Ks. Piotr Stanisław Bronisław Kontecki w latach 1918-1925 pełnił funkcję inspektora, czyli bezpośredniego i głównego wychowawcy w internacie seminaryjnym.
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Harcmistrz Benedykt Sandomierski jest w posiadaniu innej fotografii, którą datuje na lata 30-te. Na zdjęciu można
rozpoznać ówczesnego komendanta Żeglarskiego Hufca w Płocku – hm. Ładysława Żelazowskiego. Jak dowiedziałem się z rozmowy z ks. Marianem Olkowskim, ostatnim żyjącym członkiem przedwojennego Kręgu Kleryckiego, osobą duchowną siedzącą w środku w sutannie jest ks. Czesław Kaczmarek, późniejszy biskup kielecki, prześladowany przez władze PRL. Po prawej stronie ks. Kaczmarka siedzi wychowawca seminaryjny, nauczyciel wychowania fizycznego.
Marian Olkowski, rozpoczynając naukę w Gimnazjum św. Stanisława Kostki we wrześniu 1929 r., od początku zaangażował się w pracę harcerską. Drużyna liczyła wówczas 96 harcerzy, podzielonych na 10 zastępów. On najpierw
pełnił funkcję zastępowego, a później plutonowego nad trzema zastępami. Ks. Olkowski wspomina, że w jego czasach funkcję drużynowych pełnili m.in.: Remigiusz Łebkowski, Stanisław Grabowski, Stefan Caban (od 1933 r.)
oraz Władysław Celmerowski.
Drużyna mobilizowała uczniów do pracy społecznej i zaszczepiała zdrowe zasady wychowania. Za swoje zasługi na
610
kilka lat przed wybuchem wojny została uhonorowana palmą pierwszeństwa w Chorągwi Mazowieckiej .
W archiwum diecezjalnym nie zachowała się kronika drużyny, ale za to można odnaleźć ślady działalności harcerskiej na terenie Seminarium w czasach przedwojennych w oparciu o zachowane numery pisma kleryckiego „Sursum
Corda”, które było wydawane nieprzerwanie od 1928 roku, najpierw jako dwumiesięcznik, a następnie, jako kwartalnik, aż do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie jeszcze przez jakiś czas drukowano to pismo na powielaczu.
Dowiadujemy się z tych źródeł, że w styczniu 1931 r. licealna drużyna harcerska zorganizowała loterię fantową, aby
611
. Na wewnętrznej stronie okładki pisma z listopada-grudnia 1931 r. znajdujemy informację na
zasilić swą kasę
temat przygotowań do kolejnej loterii, w której pomagało Koło Przyjaciół Harcerstwa, istniejące przy WSD. Byli to
prawdopodobnie wcześniejsi członkowie tejże drużyny harcerskiej. Wyraźna wzmianka, że drużyna Wieczornicą
Harcerską chce uczcić swoje dziesięciolecie, pomaga ustalić, że faktycznie początki jej istnienia sięgają roku
612
1922 . Była to już w tym czasie nie 5., ale 108. Mazowiecka Drużyna Harcerzy, gdyż 15 marca 1931 r. dokonało
się wcielenie Chorągwi Płocko-Włocławskiej do Chorągwi Mazowieckiej z siedzibą w Warszawie. W związku z
tym hm. Stanisław Mościcki, komendant Chorągwi, dokonał ujednolicenia numeracji drużyn. Za jego sprawą, drużyny otrzymały numery według kolejności powstawania. Tak między innymi przedstawia sprawę hm. Tadeusz Mo613
rawski w swoich harcerskich wspomnieniach .
Koło Przyjaciół Harcerstwa przy WSD powstało w celu wspierania 108. Drużyny Harcerskiej zwłaszcza pod względem finansowym. Prawdopodobnie nastąpiło to 11 października 1931 r. Ze spotkania założycielskiego zachowały
się fragmenty przemówienia ks. dr. Wacława Jezuska, który mógł być pierwszym opiekunem KPH. Oto fragment
tego przemówienia:
Harcerstwo zasługuje na to, by miało przyjaciół wśród wszystkich warstw społeczeństwa, a szczególnie wśród nas,
gdyż niejednokrotnie zdało egzamin ze swego szczytnego zadania, jakim jest wychowanie młodzieży według zasad
614
miłości bliźniego i Ojczyzny .
W dniu 7 maja 1932 r. wizytował drużynę harcerską Naczelny Kapelan ZHP, ks. Marian Luzar – legendarny Czarny
Kruk. Spotkał się wtedy także z członkami niedawno utworzonego KPH. W krótkim przemówieniu zwrócił uwagę
615
na fakt, że harcerstwo daje wiele powołań kapłańskich . Ze wspomnień hm. Tadeusza Morawskiego wiemy, że w
616
tym samym roku drużyna wyjechała na obóz letni do Brwilna.
Od druha Tadeusza Morawskiego, dowiadujemy
się też, że 27 września 1933 r. drużynowym został mianowany Stefan Caban, posiadający stopień Harcerza Rzeczy617
pospolitej .
Klerycy z Koła Przyjaciół Harcerstwa też brali udział w obozie, ale dopiero w lecie 1934 r. Był to obóz starszoharcerski, a właściwie kurs w Ardżeluży. Jednym z kursantów prawdopodobnie był dh Stanisław Grabowski, przynajmniej tak wynika ze wspomnień zatytułowanych Ksiądz wobec harcerstwa, a zamieszczonych na łamach Sursum
610 Zob. Pamięć i przesłanie. W 90-lecie Niższego Seminarium Duchownego w Płocku, [red.:], T. Kadziński, Płock 2006 r., s. 23.
611 „Sursum Corda” 1931, nr 1 (21).
612 Tamże, nr 5 (25).
613 Zob. T. Morawski, Płocki Hufiec Harcerzy w latach 1931-1939, [w: ] Z dziejów harcerstwa w Płocku, Płock 1995, z. 6. W dniu 15 marca
1931 r. były prowadzone w Płocku na ten temat rozmowy pomiędzy komendantami obu chorągwi, ale rozkaz najprawdopodobniej został podpisany z datą 1 kwietnia 1931 r.
614 Cyt. za „Sursum Corda” 1931, nr 4 (24).
615 Tamże, 1932, nr 2 (29).
616 T. Morawski, dz. cyt.
617 Tamże.
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Corda. Autor artykułu wspomina przy okazji, że obóz wizytował ówczesny Naczelnik GK hm. Antoni Olbrom618
ski .
Rok 1935 zapisał się bardzo mocno w pamięci wszystkich harcerek i harcerzy w Rzeczypospolitej, był to bowiem
rok jubileuszowego zlotu zorganizowanego w siedzibie Prezydenta Ignacego Mościckiego w Spale. Na ten srebrny
jubileusz pojechała delegacja 108. MDH-y. Kleryk w stopniu Harcerza Rzeczypospolitej, Franciszek Ołdakowski,
619
pełnił funkcję obozowego (oboźnego) gniazda . To wskazuje, że w tym czasie musiał pełnić ważną funkcję, może
drużynowego 108. Harcmistrz Ładysław Żelazowski w swoich zapiskach o dziejach krótkofalarstwa w Płocku dodaje ważny szczegół, że drużyna z Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki na zlocie otrzymała wyróżnienie – dy620
plom za udział w obozowych zawodach harcerskich drużyn reprezentacyjnych .
Wiadomym jest też, że w roku 1937 sześciu alumnów brało udział w obozie harcerskim dla kleryków nad jeziorem
Bestina, ok. 8 km. od Dukszt, a przeszło 130 km za Wilnem. Był to trudny czas walki o dusze młodzieży. Dawały
się odczuć wpływy masonerii. Klerycy zdawali sobie sprawę z tego, jak bardzo młodzieży zrzeszonej w harcerstwie
621
potrzeba dobrych kapelanów. Sprawy te poruszał na łamach „Sursum Corda” kleryk Marian Kubal . W tym roku
622
drużynę przejął kleryk w stopniu Harcerza Orlego – Tadeusz Kowalczyk . Wybuch II wojny światowej przerwał
działalność harcerską w Niższym Seminarium.
Choć KPH istniało wiele lat wcześniej, Rada Księży Profesorów zatwierdziła regulamin jego działalności dopiero w
lutym 1938 r. i to po wielu staraniach. Niestety, regulamin ten nie zachował się do czasów obecnych w całości.
Znamy tylko dwa jego paragrafy (2 i 3), które określają kolejno cel istnienia i działalności Koła oraz sposoby jego
realizacji. Kwestię zatwierdzenia Koła Przyjaciół Harcerstwa wyjaśnia kleryk Stefan Caban:
Nasza organizacja jest młodą. Na terenie Seminarium nie ma jeszcze opinii. Wprawdzie istniało kiedyś w seminarium K. P. H., ale lata, jakie upłynęły od jego rozwiązania zatarły wspomnienia i zerwały nić historii. Będziemy,
więc prowadzili pracę od początku, pracę, której celem jeszcze wszechstronniejsze przygotowanie się do służby Bo623
żej
Stefan Caban przedstawił też w czterech punktach plan pracy Koła na najbliższy okres. Były to: nawiązanie kontaktu z księżmi-harcerzami oraz sympatykami harcerstwa; zdobycie najpotrzebniejszych podręczników harcerskich;
624
praca nad techniką harcerską w zakresie stopni posiadanych przez członków; zdobycie sprzętu obozowego .
Koło musiało prężnie działać, o czym świadczy fakt uczestnictwa w sierpniu tegoż roku aż 10-ciu kleryków w obozie harcerskim, co odnotowała kronika „Sursum Corda”. Obóz klerycki został zorganizowany w górach. Kilka dni
harcerze spędzili przy tej okazji na terenie Czechosłowacji.
W ostatnim numerze kleryckiego pisma z 1938 r. Franciszek Ołdakowski zamieścił dość obszerny artykuł zatytułowany Harcerstwo w służbie Ojczyźnie, prawdopodobnie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Pismo zamie625
ściło również dane liczbowe o stanie ZHP na podstawie sprawozdania Naczelnej Rady Harcerskiej za rok 1937 .
Druh Franciszek Ołdakowski, zamieścił w piśmie kleryckim jeszcze drugi artykuł, poświęcony tym razem kształce626
. Ten numer zawiera bardzo cenną informację, a mianowicie sprawozdanie z
niu charakteru poprzez harcerstwo
działalności Kręgu Starszoharcerskiego, podpisane inicjałami „H. J.”. To ze sprawozdania dowiadujemy się, że dotychczasowe KPH przemianowało się w styczniu 1939 r. na Krąg Starszoharcerski. Z razu liczyło 15 członków.
627
Kierownikiem został wybrany Stanisław Caban, zastępcą R. Tarwacki, a sekretarzem – J. Truszkowski .
A oto cenne szczegóły sprawozdania:
Krąg, realizuje swój plan pracy:

618 „Sursum Corda” 1934, nr 1 (36).
619 Zob. T. Morawski, dz. cyt.
620 Ł. Żelazowski, Dzieje krótkofalarstwa w Płocku, cz. 1. od 1933 do 31.08.1939 r.
621 „Sursum Corda” 1937, nr 3 (48), s. 10-11.
622 Zob. Rozkaz Komendanta Hufca Płockiego Harcerzy Nr L 5/37.
623 Cyt. za S. Caban, K. P. H. u nas, „Sursum Corda”, 1938, nr 3 (52)
624 Tamże.
625 Tamże, nr 4 (53), s. 10-13
626 Tamże, 1939, nr 2 (55), s. 4-6.
627 Tamże, s. 16
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1-0 odbył cztery zebrania, podczas których wygłoszono 3 gawędy 15-to minutowe na temat: «Organizacja Z. H. P.»,
«Ideologia Z. H. P.» i «Metodyka Z. H. P.». Obecność na zebraniach 94%.
2-0 – przygotowanie do akcji letniej polegało na przedstawieniu listy kandydatów na obóz i wysłaniu jej do Działu
Duszpasterskiego.
3-0 – przeprowadzono trzy próby na młodzika z wynikiem pomyślnym i egzaminowani złożyli przyrzeczenia.
4-0 – odbyło się 5 zebrań śpiewaczych. W okresie sprawozdawczym przybyło 5-ciu członków – tak więc obecnie
Krąg liczy 20-tu członków. Zmienił się także skład Zarządu na ostatnim zebraniu. Kierownikiem obrano dh. pdh.
628
Ołdakowskiego Fr., zastępcą – dh. Olkowskiego M. i sekretarzem – dh. Jaworskiego Stanisława .
Wybuch II wojny światowej rozproszył kleryków w różne strony świata. W latach okupacji bujne życie seminaryjne
zamarło. Aresztowanie pasterzy Kościoła płockiego i wielu księży profesorów oraz osadzenie ich w obozie w
Działdowie, a w końcu męczeńska śmierć, uniemożliwiły funkcjonowanie seminarium. W tym samym obozie męczeńską śmiercią zginął ks. Stefan Caban – neoprezbiter, a w Dachau znaleźli się księża harcerze i opiekunowie harcerstwa, m.in. ks. Lech Grabowski i ks. Stefan Zielonka. Ten ostatni stał się męczennikiem obozu koncentracyjnego.
Po zakończeniu działań wojennych, gdy wszystko zdawało się wracać do normalnego trybu, alumni płockiego Seminarium próbowali wznowić działalność harcerską, ale dały się już odczuć nowe prądy ideologiczne, w których nie
przewidziano miejsca dla wartości religijnych i dla kapelanów. Dlatego ówczesny dyrektor Niższego Seminarium –
ks. Bolesław Strzeszewski nie zgodził się reaktywację harcerstwa mimo starań ówczesnego Komendanta Hufca
629
phm. Ryszarda Wodzyńskiego . Ksiądz Jezusek, prezentując postać ks. dyrektora w swoim artykule, wymienia
630
koła zainteresowań, które wznowiły swoją działalność po wojnie, ale wśród nich nie ma już harcerstwa . I taki
stan nie zmienił się aż do połowy lat 90.
W dniu 14 listopada 1994 roku, rozkazem Komendy Hufca ZHP w Płocku, wznowiono działalność szkolnej drużyny starszoharcerskiej, która otrzymała swoją dawną nazwę Piątej Drużyny im. ks. Ignacego Skorupki. Drużynowym
został ks. Witold Karpiński. Z tej okazji została odprawiona uroczysta msza z kazaniem, po których 20 uczniów klas
631
I-III złożyło przyrzeczenie harcerskie . Jednak drużyna nie przetrwała do czasów obecnych. Ksiądz Józef Szczeciński, były dyrektor, określił w ustnej relacji, że jej działalność wygasła jeszcze przed rokiem 2000.
Ponowne próby wznowienia działalności Kręgu Starszoharcerskiego na terenie Wyższego Seminarium, rozpoczęły
się w październiku 1995 r. z inicjatywy kleryka Pawła Gójskiego. To on zorganizował spotkanie, w którym wzięło
udział 15 alumnów, pragnących zapoznać się z metodą harcerską. Ks. Mirosław Milewski, obecny kanclerz Kurii
Biskupiej wspomina te początki na łamach „Sursum Corda” w sposób następujący:
W seminarium, kiedy ja do niego wstępowałem, nie było harcerstwa. Wiedzieliśmy, że harcerstwo w Płocku, również
w seminarium, dosyć dobrze działało przed wojną. «Nowożytne» początki Kręgu, w jakimś sensie, wiążą się z historią kleryka Pawła Gójskiego, który zanim został księdzem, w międzyczasie miał przerwę w seminarium, tzw. urlop
dziekański i odbywał go w Mławie, w parafii Matki Bożej Królowej Polski. Tam właśnie istniało bardzo prężne środowisko ZHR i on mówiąc krótko złapał «bakcyla», zainteresował się tym, pracował z harcerzami. Został też harcerzem, zdobył przez ten czas stopień Harcerza Orlego. Nawiązał też bardzo dobre relacje z harcerzami środowiska
pułtuskiego. Było tam dwóch harcmistrzów, którzy byli takim «kołem zamachowym» ZHR-u w tej części Mazowsza,
którzy bardzo mu pomogli.
Potem, jak Paweł wrócił z urlopu na jednym ze spotkań przy kawie rozmawialiśmy na ten temat, wtedy ktoś rzucił
pomysł: dlaczego by nie reaktywować harcerstwa w Seminarium, tego przedwojennego Kręgu? I tak od słowa do
słowa… zaczęło coś się dziać. Pojawiło się nas kilku na pierwszym spotkaniu. Potem doszło jeszcze kilku i tak to poszło.
Paweł był naszym pierwszym drużynowym. A jego następcą, gdy Paweł został księdzem, Adam Pergół (obecnie misjonarz w Zambii). Zdobywaliśmy stopnie harcerskie i instruktorskie i tak to się potoczyło. Potem, gdy zostawaliśmy
księżmi, zaczęliśmy zakładać w naszych parafiach drużyny. Adam założył drużynę na Radziwiu, ja w Zakroczymiu
632
etc.
628 Cyt. za: tamże, s. 17.
629 Taką informację przekazał mi w rozmowie ks. inf. dr Tadeusz Rutowski, współzałożyciel artystycznego zespołu harcerskiego „Dzieci Płocka”, późniejszy rektor WSD w Płocku. Ksiądz Rutowski był osobiście proszony przez komendanta o rozmowę w tej sprawie z księdzem dyrektorem.
630 Zob. W. Jezusek, Ks. Prałat dr Wojciech Bolesław Strzeszewski dyrektor Niższego Seminarium Duchownego 1885-1954, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 5 (1963), s. 98.
631 Zob. S. Wierzbicki, Kronika. Listopad 1994 r., „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2 (1995), s. 114; Rozkaz komendantki Hufca ZHP Płock nr
8/94 z 14.11.1994.
632 Cyt. za „Sursum Corda”, wydanie powołaniowe.
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W tym miejscu warto przywołać na pamięć pozostałych przewodniczących Harcerskiego Kręgu Kleryckiego (HKK)
Ogień. Byli to: Artur Janicki, kleryk Karpiński, Michał Gołębiowski, Krzysztof Świerczyński, Paweł Szymański,
Dawid Witkowski, który pełnił tę funkcję przez trzy lata - do 13 marca 2009 r. oraz Piotr Krzyżaniak. Obecnie kieruje sześcioosobowym Kręgiem – Patryk Zawadzki.
Ksiądz Milewski wspomina też, że reakcja władzy seminaryjnej na powstanie nowej agendy była bardzo pozytywna, wywołała dość duże poruszenie i zainteresowanie. Gdy więc klerycy poprosili o wyznaczenie opiekuna, ówczesny rektor – ks. Romuald Jaworski chętnie przydzielił do współpracy z Kręgiem, ojca duchownego - ks. Czesława
Stolarczyka. Następnym opiekunem był prefekt studiów – ks. Janusz Kochański, kolejnym ks. Witold Karpiński, a
633
obecnie pełni tę funkcję kanclerz Kurii Biskupiej ks. Mirosław Milewski .
Na koniec warto dodać, że w dniach 20-22 lutego 2009 r. w płockim seminarium miało miejsce VIII Ogólnopolskie
Sympozjum Harcerskich Kręgów Kleryckich pod hasłem: Wkład duchowieństwa w powstanie ruchu harcerskiego w
Polsce. Inicjatorem tego sympozjum po raz kolejny był ks. phm. Tomasz Zieliński. W ramach sympozjum odbyła
się prelekcja phm. Radosława Podogrodzkiego na temat zbliżającego się Zlotu XX-lecia ZHR; prezentacja hm. Jacka Broniewskiego o roli duchowieństwa w kształtowaniu się ruchu harcerskiego w przedwojennej Polsce, której towarzyszyła opowieść oraz wystawa dotyczące największych zlotów harcerskich. Mszy świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył Kapelan Naczelny ZHR – ks. hm. Krzysztof Masiulanis. Z nim też zostało zorganizowane spotkanie, na które przybyli kapelani harcerzy z terenu diecezji płockiej. W programie sympozjum nie zabrakło czasu
na zwiedzanie miasta oraz na odwiedziny harcerek i harcerzy z płockiego hufca, przebywających na Zlocie Dnia
Myśli Braterskiej pod Płockiem. Sympozjum zwieńczyła Msza św. w katedrze przy udziale harcerek i harcerzy z
634
płockiego hufca ZHP .

[1926-1939] Michał Sokolnicki - Czerwone Harcerstwo w Płocku
Od początku istnienia ruchu harcerskiego ścierały się w nim różne nurty. Oprócz dominującego w początkowym
okresie nurtu endeckiego związanego z takimi postaciami jak Henryk Glass, Stanisław Sedlaczek, Józef Haller –
istniały również tendencje lewicowe. W 1921 r. Adam Ciołkosz zapoczątkował działalność Wolnego Harcerstwa.
Postulowało ono ograniczenie biurokracji i odrodzenie harcerstwa jako spontanicznego ruchu, odejście od militaryzmu i puszczaństwa. Domagano się pluralizmu społeczno-religijnego oraz rozszerzania form i płaszczyzn koedukacji. Wydawano własny organ prasowy „Płomienie”. Z czasem doszło do radykalizacji Wolnego Harcerstwa i sporów
wewnętrznych, które doprowadziły do rozpadu ruchu. W wyniku rozłamu większość działaczy utworzyła Związek
635
Pionierów o wyraźnie komunistycznym obliczu .
636

Czerwone Harcerstwo Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego , w skrócie zwane Czerwonym Harcerstwem,
było organizacją działającą w latach 1926-1939, związaną z Polską Partią Socjalistyczną (PPS). Zrzeszało dziewczęta i chłopców od 12 do 16 roku życia. Następnie jego wychowankowie zasilali szeregi Organizacji Młodzieżowej
TUR, Organizacji Młodzieżowej PPS lub innych inicjatyw pozostających w orbicie wpływów PPS. Organizacja
miała na celu wychowanie młodzieży w duchu socjalizmu i równości społecznej. Czerwone Harcerstwo działało
głównie w środowiskach robotniczych. Stosowało metody wychowawczo–oświatowe wzorowane na ZHP. Celem
było wychowanie młodzieży w duchu tzw. ideałów proletariackich oraz niepodległościowych. Starano się wyrobić u
młodzieży poszanowanie dla praw człowieka, gotowość służenia interesom klas uciskanych, poczucie sprawiedliwości, chęć niesienia pomocy słabszym oraz klasową solidarność i własną sprawność fizyczną. Zawołaniem Czerwonych Harcerzy było hasło Bądź Gotów!, przypominające o konieczności stałej gotowości do walki o sprawę proletariatu.
Podstawą organizacji były zastępy, które tworzyły gromady, które z kolei składały się na hufce. Podstawowe prace
odbywały się w zastępie: gry, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe, pogadanki o losie i walce klasy robotniczej, wycieczki. Początkowo Czerwone Harcerstwo działało w ramach OM TUR, a w 1931 r. usamodzielniło się. Na czele Rady
637
Głównej w latach 1926-1939 stał Stanisław Dubois . W czasie II wojny światowej członkowie organizacji weszli
633 Tamże.
634 Zob. Kronika Harcerskiego Kręgu Kleryckiego „Ogień” w Płocku.
635 A. Friszke, Adam Ciołkosz i Wolne Harcerstwo (1921-1924), „Więź” 2003, nr 3, s. 92-105; tenże, Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty, Warszawa 2011, s. 29-43.
636 Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (TUR) było ogólnopolskim stowarzyszeniem oświatowym związanym z PPS. Zob. S. Mauersberg,
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa1999, s. 462.
637 Który zresztą – jak wynika z jego listu do redakcji „Gromady”- podczas nauki w płockim gimnazjum w roku szkolnym 1918/1919 zaangażował się w działalność harcerską ZHP – „Gromada” nr 8 – 9, sierpień – wrzesień 1937, s. 76.
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do konspiracji, głównie powiązanej z PPS. Po wojnie, mimo prób reaktywacji, Czerwone Harcerstwo ostatecznie nie
638
odrodziło się, a jego członkowie zasilili szeregi Związku Harcerstwa Polskiego .
Prawo i Przyrzeczenie Czerwonego Harcerstwa były wyraźną próbą połączenia tradycji skautowych z klasowym
charakterem organizacji:
Przyrzekam uroczyście pracować nad wyzwoleniem klasy robotniczej, praw harcerskich przestrzegać, dbać o rozwój Czerwonego Harcerstwa.
1. Czerwony harcerz uznaje się za członka klasy robotniczej i walczy o jej wyzwolenie.
2. Jest zawsze wierny swoim towarzyszom.
3. W każdym pracującym widzi przyjaciela i brata.
4. Staje w obronie słabszych i jest gotów do niesienia pomocy.
5. Jest odważny i nigdy nie rozpacza.
6. Mówi prawdę; na jego słowie można polegać.
7. Jest punktualny, karny i obowiązkowy.
8. Hartuje się i dba o swoje ciało.
9. Jest miłośnikiem i obrońcą przyrody.
10. Jest czysty w myślach, słowach i uczynkach, nie pali, zwalcza alkohol i gry hazardowe
Odpowiednikiem zuchów były Czerwone Sokoły, posiadające własne prawa, również podkreślające klasowy charakter organizacji:
1. Jesteśmy dziećmi robotniczymi.
2. Zgadzamy się z towarzyszami i pomagamy słabszym.
3. Jesteśmy odważni, mówimy prawdę.
4. Lubimy zwierzęta, nie niszczymy roślin.
5. Dochowujemy tajemnic.
639
6. Chcemy zostać czerwonymi harcerzami .
Gromady Czerwonego Harcerstwa powstawały w ośrodkach, w których silną pozycję i wpływy społeczne miała
Polska Partia Socjalistyczna. Płock był takim ośrodkiem przez cały okres międzywojenny. PPS sprawowała rządy w
mieście przez całą dekadę lat dwudziestych. W kolejnej, choć nie sprawowała bezpośrednich rządów, bez jej zgody
samorząd nie był w stanie podjąć decyzji wymagających kwalifikowanej większości. Silne były w Płocku związki
zawodowe związane z PPS oraz działające w jej orbicie: oddział Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego oraz Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
640

Gromada Czerwonego Harcerstwa powstała w Płocku w drugiej połowie 1933 lub na początku 1934 r.
W korespondencji do miesięcznika czerwonoharcerskiego „Gromada” w marcu tego roku czytamy m.in.: […] w Płocku,
wśród niewielkiej grupki harcerskiej, panuje bardzo duże uświadomienie socjalistyczne, wieli zapał do pracy i entu641
zjazm dla sprawy robotniczej . W czerwcu 1935 r. gromada liczyła 12 harcerek i 12 harcerzy. Oprócz zbiórek i
wycieczek, redagowano gazetkę ścienną. Zauważanym problemem był brak fachowego kierownictwa ruchu czer642
wonoharcerskiego w Płocku . Prawdopodobnie było to przyczyną uczestnictwa przedstawiciela płockiej gromady
w kursie dla kandydatów na przodowników zastępów w grudniu 1936 r. w Hellenowie pod Warszawą643. Brak jest
innych danych odnośnie do dalszej działalności tej organizacji w Płocku. Milczą na jej temat źródła archiwalne oraz
miejscowa prasa. Brak jest przekazów o charakterze wspomnieniowym644.
W latach trzydziestych Rada Główna Czerwonego Harcerstwa urządzała w Kruku pod Gostyninem centralne
obozy m.in. dla dzieci z Łowicza, Pruszkowa, Żyrardowa, Lwowa, Skarżyska i Tarnowa. Uczestnicy obozów
oprócz zajęć typowo skautowych czy socjalistycznych urządzali również wycieczki, w tym także do Płocka. W
645
1934 r. czerwoni harcerze z tego obozu pomagali powodzianom z okolic Płocka .
638A. Kołodziejczyk, Czerwone Harcerstwo Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, Encyklopedia…, s. 69; Czerwone Harcerstwo Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, [w:] Leksykon harcerstwa, [red.: O. Fietkiewicz], Warszawa 1988, s. 66-67.
639 W. Uziembło, Czym było Czerwone Harcerstwo, http://lewicowo.pl/czym-bylo-czerwone-harcerstwo/ aktualizacja 2013.03.28.
640 Gromada nr 8 – 9, sierpień – wrzesień 1933, s. 30, nr 4, kwiecień 1934, s. 62 – 63.
641 tamże nr 4, kwiecień 1934, s. 62; podobnie w korespondencji z maja 1935 roku – nr 5, maj 1935, s. 61.
642 tamże nr 6, czerwiec 1935, s. 88.
643 K. Wojciechowski, W Warszawie i okolicy, [w:] W gromadach Czerwonego Harcerstwa TUR, Warszawa 1987, s. 98.
644 Płock wymieniony jest jako jeden z ośrodków działalności Czerwonego Harcerstwa - Wykaz miejscowości, w których istniały gromady
Czerwonego Harcerstwa TUR, [w:] W gromadach Czerwonego…, s. 304.
645 Gromada nr 6, maj 1933, nr 8-9-10 sierpień – wrzesień 1933, nr 4, kwiecień 1934, nr 8-9, sierpień – wrzesień 1934, nr 10, październik 1937;
K. Wojciechowski, dz. cyt., s. 82-87.
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[1931-1939] hm.Tadeusz Morawski - Płocki Hufiec Harcerzy w latach 1931 –
1939
W dniu 15 marca 1931 roku przybył do Płocka komendant Chorągwi Mazowieckiej Harcerzy hm. Stanisław Mościcki i odbył konferencję z Przewodniczącym Zarządu Oddziału dh. Klemensem Jędrzejewskim oraz z dh hm Zdzisławem Słoniewiczem w sprawie połączenia Chorągwi Płocko - Włocławskiej z Chorągwią Mazowiecką.
Konferencja odbyła się w związku z dążeniem władz Naczelnych ZHP do ujednolicenia i przystosowania podziału
terytorialnego ZHP do podziału administracyjnego państwa. (Dotychczasowy podział na naszym terenie oparty był,
na dawnym podziale na gubernie). Według tej koncepcji teren działania poszczególnych Chorągwi Harcerzy ma się
pokrywać z terenem województwa.
Miasto Warszawa miała tworzyć Chorągiew Warszawską, zaś teren województwa warszawskiego Chorągiew Mazowiecką. Poszczególne powiaty były siedzibami komend Hufca. Porozumienie zostało osiągnięte i datę 15 marca
1931 roku należy uważać za dzień włączenia hufca w Płocku do Chorągwi Mazowieckiej. Dotychczasowy komendant Chorągwi Płocko - Włocławskiej dh hm. Słoniewicz został przeniesiony do pracy w Komendzie Chorągwi Mazowieckiej.
Komendantem płockiego hufca mianowany został dh hm. Wacław Kulesza. Płockie drużyny harcerskie otrzymały
nową numerację i tak np.:
1) Płocka Drużyna Harcerska im. Mohorta przy gimnazjum Władysława Jagiełły – 86 MDH (Mazowiecka Drużyna
Harcerska).
2) Płocka Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki przy gimnazjum Stanisława Małachowskiego - 89 MDH
(Mazowiecka Drużyna Harcerska).
3) Płocka Drużyna Harcerska im. Jana Kilińskiego ( pozaszkolna) – 87 MDŻ (Mazowiecka Drużyna Żeglarska.)
W hufcu płockim rozpoczyna się intensywne szkolenia oprócz typowo harcerskiego jak pionierka czy samarytanka w strzelectwie i żeglarstwie.
W miesiącu maju 1931 roku odbyły się IV zawody strzeleckie, która były eliminacją do Ogólnopolskich Zawodów
Strzeleckich Związku Harcerstwa Polskiego ( 24 i 25 maja 1931 rok). I miejsce zdobył dh. Włodzimierz Zieliński (
86 MDH).
Zespołowe zwycięstwo odniosła 86 Mazowiecka Drużyna Harcerska przed 87 ŻDH. Na ogólnopolskie zawody wyjechała grupa 11 harcerzy z Hufca Płock, zdobywając czołowe lokaty.
Komenda Hufca zorganizowała w dniach 9-12 października 1931 r. kurs wiedzy strzeleckiej. W wykładach wzięło
udział 195 słuchaczy w dwóch grupach: młodzieży szkolnej i pozaszkolnej - w tym 67 harcerzy.
Również w pracy kulturalno - oświatowej Hufiec wykazywał dużo inicjatywy organizując „Harcerskie Kominki
Radiowe”. Pierwsze spotkania odbyło się w sobotę 9 stycznia 1932 raku. Na program kominków składały się odpowiednie audycje polskich radiostacji oraz mówiona gazeta. Audycje odbierane były przez odbiornik wykonany
przez hm. Ładysława Żelazowskiego.
W miesiącu marcu rozpoczął się ogólnopolski kurs budowy kajaków typu płockiego. Kajaki tego typu były lekkie i
bezpieczne, i nadawały się do dłuższych wycieczek z żaglem i bez żagla.
W tymże miesiącu przy Hufcu powstało Koło Przyjaciół Harcerstwa. Przewodniczącym Koła został prokurator
Szczyciński, sekretarzem hm. Ładysław Żelazowski skarbnikiem prof. Henryk Pniewski, przewodniczącym komisji
dochodów niestałych inż. Woynowa, przewodniczącym komisji budowy schroniska inż. Szaniewski.
Dużą operatywność wykazał wówczas Harcerski Klub Sportowy organizując treningi lekkoatletyczne na boisku
miejskim w poniedziałki, środy i piątki.
W dniu 5 maja 1932 roku z okazji 20 -lecia istnienia Harcerstwa w Płocku zorganizowano konkurs izb wszystkich
płockich drużyn. Zwycięstwo odniosła 108 Hac. Druż. przy seminarium i gimnazjum św. St. Kostki.
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W dniu 3 maja 1932 roku Harcerstwo płockie obchodziło 20 - lecie swej pracy. Złożono wieniec przy tablicy poległych za Ojczyznę, a następnie poświęcono sztandar 87 Żeglarskiej Drużyny. O godzinie 12 odbyła się odprawa
hufcowych Chorągwi Mazowieckiej pod kierownictwem komendanta dh. hm. Władysława Olędzkiego, by omówić
akcję letnią i zamierzenia w pracy na okres najbliższy.
W dniu 1 lipca 1932 roku dh hm. Wacław Kulesza otrzymał zwolnienie (na własną prośbę) ze stanowiska hufcowego, a na Jego miejsce powołano dh. hm. Ładysława Żelazowskiego.
W dniach od 3 do 15 sierpnia 1932 roku - 87 ŻDH wzięła udział w międzynarodowym zlocie harcerskich drużyn
wodnych nad jeziorem Gorczyńskim. W skład głównej komisji sędziowskiej na zlocie został powołany dh hm. Ładysław Żelazowski.
Pozostałe drużyny wzięły udział w obozie – kursie dla zastępowych i przybocznych organizowanym przez hufiec
płocki w Karolewie, a 108 M.D.H. swój obóz własny w Brwilnie.
W czasie ferii zimowych roku 1332/1933 Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował kilka kursów narciarskich. Z
Płocka wzięły udział 2 grupy harcerzy.
29 stycznia 1933 roku rozpoczął się kurs narciarski dla członków Harcerskiego Klubu Sportowego w Płocku. Kierownikiem kursu został hm. Wacław Kulesza.
5 lutego odbył się organizowany przez tenże Klub pokaz jazdy figurowej łyżwiarek i łyżwiarzy, a 28 lutego zawody
saneczkowe w następujących konkurencjach:
osady 3 osobowe męskie,
2 osobowe mieszane,
2 osobowe męskie i żeńskie,
1 osobowe męskie i żeńskie.
W dniach od 15 maja do 1 czerwca 1933 roku Komenda Żeglarskiego Hufca przeprowadziła próbę na Państwową
Odznakę Sportową (P0S) dla młodzieży harcerskiej, pozaszkolnej, starszych harcerzy, członków Koła Przyjaciół
Harcerstwa i członków Klubu Sportowego.
Natomiast w dniu 5 sierpnia egzamin pływacki. Składał się on ze skoku z łodzi na środku Wisły, dopłynięcia do
brzegu, a następnie dopłynięcie z powrotem do łodzi oraz utrzymanie się przez 12 minut na wodzie.
W dniu 15 sierpnia odbyły się zawody kajakowe:
1) bieg na 2 km dostępny dla wszystkich,
2) bieg na 2 km tylko dla harcerzy,
3) bieg kajaków żaglowych o pow. żagla 2 m. (kw),
4) bieg kajaków żaglowych o pow. żagli powyżej 2 m. (kw),
5) bieg pływacki „wpław przez Wisłę".
W dniu 3 września 1933 roku podczas rozpoczęcia nowego roku harcerskiego przeprowadzono zawody kajakowe o
mistrzostwo Hufca. Zgłosiło się 9 osad na typie turystycznym. I miejsce zajęła załoga " MEWA " dh. Jan Wojciechowski i dh. Gutowski z 87 ŻDH. II miejsce załoga " WILK " dh dh Mielnikow i Ławruszczuk z 87 ŻDH, III miejsce załoga " NEPTUN " dh dh Jędrzejowski i Burzyński z 87 ŻDH.
Zespołowe mistrzostwo zdobyła 87 Ż.D.H. przed 86 Ż.D.H. i 89ŻDH.
W początkach września zorganizowano przez Komendę Hufca kurs wioślarski, na który zapisało się 80 osób, w tym
24 harcerki.
Rozkazem komendanta Chorągwi Mazowieckiej z dnia 27 września 1933 roku powierzono obowiązki drużynowych:
- 86 Maz. Druż. Żegl.
hm. Wacław Kulesza,
- 87 Maz. Druż. Żegl.
H.o. Bolesław Mielnikow,
- 88 Maz. Druż. Żegl.
wyw. Witold Hejke,
- 94 Maz. Druż. Harc.
H.o. Leon Ceglarz,
- 103 Maz. Druż. Harc. dh Reszczyński,
- 108 Maz. Druż. Harc. H.R. Stefan Caban,
- 121 Maz. Druż. Harc. dh Stanisław Sochacki,
- 122 Maz. Druż. Żegl. dh Jan Kowalewski.
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W roku 1933 nastąpił znaczny wzrost Harcerstwa zarówno na terenie miasta jak i powiatu. Przyczynę tego należy
szukać z jednej strony w wytężonej pracy organizacyjnej drużynowych i członków Komendy Hufca, w przekształceniu się w Hufiec Żeglarski - co dało nowe tereny pracy, a z drugiej strony w zrozumieniu przez płockie społeczeństwo znaczenia metod harcerskich w wychowaniu młodzieży.
Rozkazem Naczelnika Harcerstwa L.12 z dnia 2S.VIII.1933 roku zatwierdzono stopnie żeglarskie dla następujących
harcerzy: Stopień ' „Żeglarza Morskiego” dh. hm. Ludwikowi Stanisławowi /(86 Ż.D.H.), stopień " Żeglarza” dh hm
Ładysławowi Żelazowskiemu
(Komenda Hufca), Borkowskiemu Mikołajowi (Komenda Hufca) oraz „ Wioślarza” Kazimierzowi Cyranowskiemu
(89 ŻDH), Józefowi Gąsiorowskiemu (86 ŻDH) oraz Mieczysławowi Krysickiemu (86 ŻDH).
W listopadzie tegoż roku nastąpiła reorganizacja Komendy Żeglarskiego Hufca Harcerzy, a jego skład zatwierdzony
Rozkazern Komendanta Chorągwi Mazowieckiej L.dz. 1621 / 33 z dnia 1. I. przedstawiał się następująco:
Komendant Żeglarskiego Hufca - dh hm. Ładysław Żelazowski,
Z- ca komendanta Żegl. Hufca- dh phm. Jan Laszkiewicz,
Kapitan Portu - dh phm. Bronisław Wagner,
Referent Starszoharcerski dh Edward Wyszyński,
Referent Zuchowy - dh. Leon Ceglarz,
Referent PW i WF - dh hm. Wacław Kulesza,
Referent prasowy – dh. Celina Szymczakowska,
Referent Radiotechniczny - dh Stanisław Roskosz,
Kom. Ośrodka Wyszogród - dh Edward Szymczewski,
Przyboczny Komendy Hufca - dh Mikołaj Borkowski.
W miesiącach zimowych w roku harcerskim 1933/1934 zorganizowano przez Komendę Hufca kursy szkoleniowo teoretyczne:
a) na stopień „Żeglarza” dla ponad 20 uczestników. Kurs prowadził dh phm. Bronisław Wagner. Słuchaczami byli
harcerze posiadający stopień „Wioślarza ".
b) kurs dla zastępowych, prowadził dh phm. Jan Laszkiewicz - 50 osób,
c) obóz - kurs zimowy dla drużynowych i przybocznych w Słupnie. Na obozie tym oprócz spraw metodycznych i
praktycznych czysto harcerskich dużą część programu zajmowały sporty zimowe zwłaszcza saneczkarstwo i narciarstwo.
d) wraz z obozem zorganizowano kurs dla nauczycieli pow. płockiego, którzy prowadzą lub będą prowadzić drużyny harcerskie.
e) kurs szkoleniowy dla kierowników i ich zastępców Gromad Zuchowych,
f) kurs radiowo - sygnalizacyjny dla młodzieży szkół średnich,
g) 4-dniowy kurs szkoleniowy dla starszych harcerzy w Wyszogrodzie,
h) kurs budowy kajaków przy 87 Ż.D.H.
W m-cu marcu 1934 roku rozpoczęto montowanie krótkofalowej stacji nadawczej w siedzibie Komendy Hufca
mieszczącej się Gimnazjum St. Małachowskiego.
Nadajnik w układzie symetrycznym o mocy 50 wat posiadał dwie lampy nadawczo - oscylacyjne oraz 3 lampy modulujące dla wzmocnienia głosu nadawanego do mikrofonu. Stacja nadawała na fali 84 m. Nadajnik był zbudowany
przez płockich harcerzy w Warszawie przy czynnej pomocy pułku radiotelegraficznego.
Przy stacji uruchomiono laboratorium radiotechniczne dla szkolenia personelu oraz dla budowy radioodbiorników
typu standartowego, a szczególnie odbiorników polowych. Kierownikiem laboratorium został dh. Władysław Majewski.
W tymże miesiącu Szefostwo Łączności M.S.W. przydzieliło Żegl. Hufcowi w Płocku sprzęt telefoniczny, a mianowicie:
1 łącznicę, pięcioliniową typu „ Amona”,
3 aparaty telefoniczne polowe,
4000 m kabla polowego,
bębny i zwijaki
oraz sprzęt pomocniczy do budowy linii.
W m-cu wrześniu 1934 roku zorganizowano kurs krótkofalarski w celu przeszkolenia personelu technicznego na Jubileuszowy Zlot w Spale z okazji 25 - lecia powstania Harcerstwa w Polsce. Otrzymany od wojska sprzęt pozwolił
zorganizować również szkolenie w zakresie łączności. Miał służyć do ćwiczeń drużyn Harcerskich Oddziałów Przysposobienia Wojskowego.
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W tym czasie Ministerstwo Poczt i Telegrafów wyraziło zgodę na zmianę charakteru stacji nadawczej Hufca płockiego. Dotychczas radiostacja płocka zarejestrowana była jako amatorsko-doświadczalna, a obecnie jako naukowo doświadczalna.
Stacja otrzymała nowy sygnał (znak) wywoławczy SP1IJ zamiast poprzedniego SPGW. Obsługiwała ona także I
Harcerski Ośrodek. P.W. Radiotelegraficznego i wówczas używała sygnału SPWR4.
Stacja prowadzała nadawanie fonią we wtorki od godz. 14:00 do 14:30 i w piątki od 19:00 do 19:30.
W dniu 5 maja 1935 roku przybył do Płocka szef Głównej Kwatery Harcerzy dh. Sosnowski oraz kierownik drużyny żeglarskiej przy Gł. Kwaterze hm. Witold Bublewski w celu wręczenia Żeglarskiemu Hufcowi w Płocku patent
flagowego t j. prawa używania bandery harcerskiej.
Hufiec nasz został, więc trzecią jednostką w Polsce posiadający taki patent. (Posiadały go dotychczas: „Wilki Morskie” z Poznania i Drużyna Żeglarska z Wilna).
Jak: 2-dniowa wycieczka do Sulejowa nad Pilicą, biegu skautingowego oraz w zawodach z zakresu techniki harcerskiej, jak terenoznawstwo, pionierka, ratownictwo, łączność, zdobywając wiele wyróżnień. Część uczestników
wzięło udział w 7 - dniowym obozie przedzlotowym wykonując instalację telefoniczną dla Podobozu IV (Chorągiew Mazowiecka). W miesiącu lipcu ( od 11.07.) Hufiec płocki wziął udział w ogólnopolskim Zlocie z okazji 25cia powstania Harcerstwa w Spale. Udział wzięło 80 harcerzy płockich podzielonych na 2 drużyny.
- Komendantem obozu został dh hm. Ładysław Żelazowski,
- z-cą dh phm. Jan Laszkiewicz,
- obozowym dh H.R. Franciszek Ołdakowski (108 M.D.H.),
- zaś gospodarzem dh. H.O. Szwejgert Adolf.
Składy drużyn przedstawiały się następująco:
I drużyna: Drużynowy H.o. Słupecki Stanisław,
Zastępowi: z- p
„Jeleni” H.o. Nowak Jan,
„Sokołów” H.o. Kowalczyk Wiktor,
„Orłów” H.o. Nowatkiewicz Franciszek,
„ Rysiów”- Morawski Tadeusz.
II drużyna: Drużynowy H.R. Mielnikow Bolesław,
Zastępowi: z-p
„Wilki Morskie" H.o. Szweigiert Józef,
„Czajki” wyw. Szymczewski Jerzy,
„ Kotów” wyw. Cyramowski Kazimierz,
„ Lisów „wyw. Milke Wacław.Zastęp obsługi radiostacji - wyw. Klatte Jan, H.o. Bętlejewski Henryk.
Płockie drużyny brały czynny udział w zajęciach zlotowych
Radiostacja Żeglarskiego Hufca Płock stała się centralną stacją nadawczą Zlotu nadając od 1 lipca sprawozdanie z
przygotowań oraz z samego przebiegu Zlotu.
W dniu 15 września 1935 roku rozpoczął się uroczyście nowy rok pracy harcerstwa płockiego. Uroczystość obejmowała wewnętrzne zawody kajakowe i wioślarskie oraz opuszczanie bandery na zakończenie wodnego sezonu letniego.
Zwycięzcami zawodów kajakowych zostały załogi nowej drużyny pozaszkolnej im. Józefa Piłsudskiego zdobywając
w nagrodę kajak. II miejsce zajęła 87 Ź. D. H. im. Jana Kilińskiego.
Z dniem 1 grudnia 1935 roku Komenda Żeglarskiego Hufca przeprowadziła się do własnego domu przy ul. Kolegialnej 21, zajmując cały obszerny parter do własnego użytku.
W Komendzie Hufca powstała sekcja szybowcowa licząca kilkadziesiąt osób, która zorganizowała od dnia 16
stycznia 1936 roku teoretyczny kurs szybowcowy.
W miesiącach letnich tegoż roku 87 ŻDH szkoliła swych członków oraz starszych harcerzy z innych drużyn na kursie wioślarskim. Kurs ukończyło z wynikiem pomyślnym 12 harcerzy na 32 uczestników.
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Sześciu harcerzy z płockich drużyn pozaszkolnych brało udział w obozie radiotelegraficznym w Pilawie, który
ukończyli pomyślnie, a w zawodach na zakończenie tego kursu zajęli I miejsce przed Krakowem i Poznaniem.
Rozkazem L 5/37 powołano nowy skład Komendy Żeglarskiego Hufca w Płocku, i tak:
Komendant Hufca - dh hm. Żelazowski Ł.
Z-ca komendanta Hufca - dh phm. Laszkiewicz J.
Przyboczny Komendy Hufca - dh Jegorow Borys,
Sekretarz Komendy Hufca - dh. Bazimierska Halina,
Ref. Gospodarczo-skarbowy- H.R. Borkowski Mikołaj,
Namiestnik Zuchowy - dh. Bednarska Feliksa,
Ref. Drużyn Harcerskich - phm. Ceglarz Leon,
Ref. Kręgów Starszoharc. - Kazimierz Askanas,
Kom. Harc. Oddz. PW - Kazimierz Sosnowski,
Ref Przysposób. Wojskowego i Wych. Fiz. - hm. Wacław Kulesza, oraz obozownictwa
Lekarz Hufca – dr Witold Majda,
Kapelan Hufca - ks. Piotr Dudziec.
Jednocześnie tymże Rozkazem obsadzono stanowiska drużynowych, i tak:
86 Ż.D.H. - H.R. Lipiński Jan,
87 Ż.D.H. - phm. Laszkiewicz Jan,
89 Ż.D.H. - wyw. Szymczewski Jerzy,
103 M.D.H. - wyw. Kozłowski Władysław,
107 M.D.H. - ćw. Babecki Walenty,
108 M.D.H. - H.o. Kowalczyk Tadeusz,
109 M.D.H. - Ergetowski Mieczysław,
121 M.D.K. - wyw. Tomczak Hipolit,
122 M.D.H. - ćw. Rutkowski Edward,
125 M.D.H. - wyw. Głogowski Bolesław,
180 M.D.H. - H.o. Kozłowski Tadeusz,
182 M.D.H. - wyw. Kazimierz Borkowski,
Drobin - dh. Adolf Kosiński,
Orszymowo - mł. Czesław Ciełkowski,
Mała Wieś - mł. Czesław Ciełkowski.
W dniach od 30 kwietnia do 3 maja 1938 roku obchodzono jubileusz 25 - lecia Harcerstwa w Płocku. W związku z
tym 30 kwietnia otwarto wystawę osiągnięć płockich drużyn. W dniu 2 maja o godz. 15.00 odbyły się zawody
sportowe w lekkiej atletyce i grach zespołowych. Po południu nastąpiło otwarcie zlotu b. harcerzy i wręczenia bandery Hufcowi przez dawnych harcerzy. Na dziedzińcu stanicy wobec licznych drużyn harcerskich zagaił zebranie
prokurator Szczyciński, powołując na przewodniczącego jednego z najstarszych harcerzy dh. Stefana Staszewskiego.
Z okazji jubileuszu nadesłano szereg depeszy z życzeniami dla Zjazdu, m.in. od przewodniczącego ZHP wojewody
Michała Gieżyńskiego. Po odczytaniu depeszy nastąpiło wbijania gwoździ w drzewce bandery, po czyn dh. Staszewski wręczył banderę Komendantowi Hufca hm. Ł. Żelazowskiemu. Drużyny z banderą odmaszerowały na
ognisko na terenie obozu zlotowego, mieszczącego się na terenie ogrodów (obecnie Płockie ZOO), a byli harcerze i
goście przeszli do stanicy.
Tu ideowy referat wygłosiła dh. Tarnowska pt.: „Zadania i cele starszego harcerstwa”. Na wniosek prelegentki postanowiono w najbliższym czasie zorganizować grono harcerzy z okresu walk o niepodległość. Wieczorem na terenie obozu odbyło się uroczyste ognisko prowadzone przez dh phm. Jana Laszkiewicza. W dniu 3 maja uczestnicy
zlotu wzięli udział w defiladzie, a po defiladzie w ujeżdżalni wojskowej odbył się wspólny obiad obozowy.
Z okazji Zlotu wydano odznaką 25 - lecia Harcerstwa na Mazowszu Płockim. Odznaka została zatwierdzona Rozkazem Naczelnika Harcerstwa L 9 z dniem 19 maja 1938 roku (Wiadomości Urzędowe 5/38). Prawo nadawania tej
odznaki posiadała Komenda Żeglarskiego Hufca Harcerzy dla harcerzy z powiatów wchodzących w skład b. Chorągwi Płockiej.
Odznaka 25 - lecia posiadała kształt stylizowanej lilijki harcerskiej z metalu ciemno oksydowanego z napisem:
XXV 1912-1938 ZHP. Pośrodku tarcza czerwona, emaliowana, a na niej czarny orzeł z literką „ P ”„ na piersiach
(herb b. woj. Płockiego).
Odznakę mogli otrzymywać na podstawie uchwały Komendy Żeglarskiego Hufca w Płocku:
a) harcerze z Mazowsza Płockiego z okresu walk o niepodległość,
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b) harcerze mający co najmniej 5 lat nieprzerwanej służby,
c) osoby, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju pracy harcerskiej na Mazowszu Płockim.
Z okazji jubileuszu ogłoszono listę harcerzy płockich odznaczonych „Krzyżem Walecznych” za udział w walkach o
Niepodległość Polski.
Odznaczeni zostali:
Jędrzejewski Klemens lat 32,
Łebkowski Wiktor lat21,
Wojciechowski Stanisław lat 20,
Łoś Stefan lat 20,
Goskowski Jan lat 19,
Maciejewski Bohdan lat 19,
Zapaśnik Jerzy lat 19,
Górczyński Stefan lat 18,
Kaczmarski Józef lat 14,
Ś.P. Zawidzki Stefan lat 14,
Jeziorowski Tadeusz lat 11,
Wichrowski Jan lat 14,
Ś.P. Gradowski Antoni lat 14,
oraz ilości harcerzy w /g wieku uczestników walk:
- ponad 20 lat
19 lat
18 lat
17 lat
16 lat
15 lat
14 lat
11 lat

7 harcerzy,
11 harcerzy,
27 harcerzy,
31 harcerzy,
25 harcerzy,
17 harcerzy,
13 harcerzy,
1 harcerz.

W liczbie tej nie podano harcerzy pełniących służbę pomocniczą i uczestników obrony Płocka w roku 1920.
W dniach od 13 do 20 marca 1938 roku odbył się w Płocku, staraniem Komendy Hufca teoretyczny kurs szybowcowo - spadochronowy dla płockich harcerzy i młodzieży z innych organizacji. W programie kursu znalazły się następujące zagadnienia: wiadomości ogólne o lotnictwie, teoria lotu, meteorologia, budowa szybowców, spadochrony, historia sportów spadochronowych, technika lotu, tereny szybowcowe, technika skoków spadochronowych,
przyrządy pokładowe, higiena lotnicza.
Wiosną 1937 roku otwarto na terenie stanicy harc. drugie obok już istniejącego nad Wisłą schronisko wycieczkowe,
obliczone na 30 osób, pragnąc w ten sposób umożliwić młodzieży tanie noclegi na terenie miasta.
Miesiące letnie roku 1938 były okresem licznych obozów płockich harcerzy, i tak Komenda Hufca urządziła obóz
dla zastępowych i przybocznych w Szczutowie. Komendantem był dh phm. Laszkiewicz Jan. Na kolonię zuchową
wyjechało 20 osób, a na kurs nauczycieli harcerzy 12 osób. Kolonię zuchową prowadziła dh. Bednarska Feliksa. 89
Żegl. D.H. wyjechała na obóz do Górek Wielkich (Beskid Zachodni) pod komendą hm Wacława Kuleszy, 86 Żegl.
D.H. do Szczutowa pod komendą drużynowego Jana Lipińskiego. Obóz wędrowny kajakami urządziła pod komendą dh. Władysława Kozłowskiego - 103 M.D.H. na trasie Wisła - Skrwa.
W związku z rozwojem krótkofalarstwa w ruchu harcerskim i wobec konieczności uzyskania sił fachowych, Główna Kwatera Harcerzy poleciła Żeglarskiemu Hufcowi w Płocku zorganizowanie w Płocku kursu instruktorskiego.
Komenda Hufca zorganizowała taki kurs w roku 1938/1939. Komendantem kursu mianowany został dh.(?). Uczestników na kursie było 23 harcerzy z całej Polski. Ukończyło z wynikiem pomyślnym 5 osób, a pozostali zostali zobowiązani do nabrania lepszej wprawy w nadawani i odbiorze znaków Morsa.
Z dniem 1 stycznia 1939 roku zrezygnował z funkcji Komendanta Hufca dh. hm. Ładysław Żelazowski. Pełnienie
obowiązków Komendanta do czasu zatwierdzenia powierzono dh. hm. Janowi Laszkiewiczowi.
Na koniec 1938 roku Hufiec posiadał:
- 1 krąg starszoharcerski,
- 3 drużyny skautowe,
- 15 drużyn harcerskich,
- 3 samodzielne zastępy,
- 21 drużyn zuchowych.
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Stan osobowy Hufca liczył 1120 harcerzy.
Wiosną ogłoszono w Wiadomościach Urzędowych wyniki z ogólnopolskich zawodów radiowych, w których wzięło
udział 10 radiostacji harcerskich i 74 nasłuchów. W zawodach tych I miejsce zdobyła stacja SP1IJ - Żeglarskiego
Hufca w Płocku, uzyskując 2275 punktów przed ośrodkiem radiowym w Częstochowie - 1579 punktów oraz Komendą Chorągwi Śląskiej w Katowicach - 1556 punktów.
Pomimo coraz hardziej napiętej sytuacji w Europie i groźbie wybuchu wojny praca w Hufcu trwała nieprzerwanie.
Wzorem lat ubiegłych zorganizowano obóz dla zastępowych i przybocznych w Karolewie, w którym wzięło udział
56 harcerzy z Płocka i powiatu. Komendantem tego obozu był dh hm. Jan Laszkiewicz.
W dniu 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa.
Wielu płockich harcerzy znajdowało się w szeregach wojska polskiego i brało czynny udział w kampanii wrześniowej niemal we wszystkich rodzajach broni, i tak:
- podchorążowie: Witold Hejke, Jerzy Michalik, Jerzy Szymczewski w piechocie,
- Nowak Jan w kawalerii,
- Morawski Tadeusz w lotnictwie,
- a harcerze z 87 Ż.D.H. w jednostkach radio-telegraficznych i w łączności.
Starsi płoccy harcerze niezmobilizowani brali udział w oddziałach pomocniczych na terenie miasta Płocka.
Oceniając pracę Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku należy dać mu jak najwyższą notę. Kierownictwo Hufca
potrafiło zorganizować młodzież szkolną, jak i pozaszkolną w pracy czysto harcerskiej, jak również w całkiem nowych działaniach: krótkofalarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo, strzelectwo, łucznictwo, szybownictwo i spadochroniarstwo. Tak znakomite wyniki, czyniące Hufiec Płocki przodującym nie tylko w Chorągwi Mazowieckiej, ale
wśród hufców w całym kraju, osiągnięto dzięki ofiarnej i niezmordowanej pracy kierownictwa Hufca, a w szczególności takich instruktorów jak kolejni komendanci druhowie:
hm. Wacław Kulesza,
hm. Ładysław Żelazowski,
hm. Jan Laszkiewicz
oraz wielu drużynowych w różnych okresach istnienia Hufca Płockiego.
Niniejsze opracowanie oparto na aktach Hufca Płock, będących w Archiwum Państwowym w Płocku oraz na notatkach prasy miejscowej( „Dziennik Płocki”, „Kurier Mazowiecki”) za lata 1930 - 1939. Obszerniejsze materiały dotyczące krótkofalarstwa w Hufcu w Płocku znaleźć można w pracy dh hm Ładysława Żelazowskiego w „Notatkach
Płockich" nr 4/105 październik-grudzień 1980 rok, a o szybownictwie w pracy dh. Jerzego Szymczewskiego. pt.:
„Początki szybownictwa w Płocku”, wydane przez Komendę Hufca w Płocku.

[1932-2013] hm. Benedykt Sandomierski - Obozy harcerskie ZHP Hufca
Płock
1932 r.
1935 r.
1938 r.
1939 r.

– Karolewo.
– Spała, ogólnopolski Zlot z okazji 25. Lecia Powstania Harcerstwa.
- Szczutowo
– Karolewo.

1945 r.
1946 r.
1946 r.
1947 r.
1947 r.
1947 r.
1948 r.
1948 r.
1949 r.

- Borowiczki koło Płocka (hufiec męski).
- Zwierzewo koło Ostródy i Grunwald (hufiec męski)
- Łąck koło Płocka (hufiec żeński).
- Czarny Strumień koło Jeleniej Góry (hufiec męski)
- Karpowo na Dolnym Śląsku (hufiec żeński – harcerki starsze).
- Wykowo koło Płocka (hufiec żeński – harcerki młodsze).
- Skępe pow. Lipno (hufiec męski).
- Młynowo na Dolnym Śląsku (hufiec żeński).
- Dziwna Las – kołoo Kamienia Pomorskiego (hufce męski i żeński).
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***[1950 – 1956 OH]***
1957 r. – Skępe.
1958 r. - Złockie – (Muszyna).
1959 r. - Szczutowo.
1960 r. - Skępe i zlot pod Grunwaldem.
1961 r. - Ciche.
1963 r. - Słupno.
1964 r. - Józefów (Zlot młodzieży w Warszawie).
1968 r .- Słupno.
1969 r. - Słupno.
1970 r. - Pobierowo, Słupno.
1971 r. - Łukęcin, Słupno.
1972 r. - Łukęcin, Słupno.
1973 r. - Łukęcin, Słupno.
1974 r. - Pustkowo.
1975 r. - Pustkowo.
1976 r. - Jazy.
1977 r. - Jazy.
1978 r. - Jazy.
1979 r. - Jazy.
1980 r. - Jazy.
1981 r. - Jazy.
1982 r. - Sokole Kuźnica.
1983 r. - Sokole Kuźnica.
1984 r. - Sokole Kuźnica.
1985 r. - Sokole Kuźnica.
1986 r. - Koronowo, Jugosławia, NRD.
1987 r. - Koronowo, Jugosławia, NRD.
1988 r - Sokole Kuźnica.
1989 r. - Sokole Kuźnica.
1990 r. - Koronowo, Jugosławia.
1991 r. - Grabina, Murzasichle, Biały Dunajec, Budy, Łeba.
1992 r. - Grabina, Murzasichle, Mielno, Cieszyn, Zubrzyce Dolne.
1993 r. - Grabina, Murzasichle, Jantar, Łazy, Szczyrk, Jarosławiec.
1994 r. - Koszulówka, Murzasichle, Jantar, Mrzeżyno, Włochy, Dania (wyprawa rowerowa)
1995 r. - Murzasichle, Jantar, Dźwierzyno, Sulejów.
1996 r. - Jastrzębia Góra, Murzasichle, Mąchocice, Sulejów, Siemiany, Janowiec.
1997 r. - Soczewka, Murzasichle, Janowiec, Biecz, Majdan Sopocki, Sulejów.
1998 r. - Soczewka, Murzasichle, Głuchołazy, Ustka.
1999 r. - Soczewka, Murzasichle, Ustka, Mąchocice, Serwy, Bieszczady (obóz wędrowny).
2000 r. - Soczewka, Murzasichle, Ustka, Mąchocice, Serwy, Solgotarian (Węgry).
2001 r. - Soczewka, Murzasichle, Rewal, Międzywodzie.
2002 r. - Soczewka, Murzasichle, Międzywodzie, Bećkov (Czechy), Zlewnice (Czechy).
2003 r. - Soczewka, Bukowina Tatrzańska, Głuchołazy, Czechy.
2013 r. – Konopiska koło Częstochowy.

[1933-1934] hm. Tadeusz Boetzel - Dzieje zrzeszenia starszo-harcerskiego w
Płocku im. por. Kazimierza Betleya (1933-1934)
Los tak chciał, aby dziwnym trafem w zasobach Kręgu Instruktorskiego Z Tumskiego Wzgórza znalazł się eksponat z przed 75 laty (1933-1934). Jest nim brulion w sztywnych, czarnych okładkach formatu szkolnego zeszytu w
kratkę, składający się z 74 kart ze śladami wyrwanych kilkunastu kart. Brulion zatytułowany jest: „Kronika zrzeszenia starszoharcerskiego im. por. Kazimierza Betley’a w Płocku”. Brulion ten oddał w styczniu 2005 r. do dyspozycji Kręgu - płocczanin, druh Mirosław Dziadkiewicz, który oświadczył, że nie są mu znane okoliczności ani
data, w jakich przedmiot ten znalazł się w zasobach jego rodziny.
Drugim „dziwnym trafem” tego wydarzenia stał się fakt powierzenia przez Komendanta Kręgu opracowania historii związanej z tym eksponatem piszącemu te słowa hm. Tadeuszowi Boetzlowi, który wstąpił do ZHP w 1937
roku do 122 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy im. por. Kazimierza Betley’a !
W niniejszym opracowaniu zamieszczone zostały obszerne cytaty omawianej Kroniki z zachowaniem stylu i pi-
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sowni. Niech treści ich mówią same za siebie.
Betley
Kazimierz urodził się dnia 27 września 1897 r. Od najmłodszych lat odznaczał się niezwykłemi zdolnościami
umysłu i zaletami charakteru. Już jako mały chłopiec, spędzając pierwsze lata swego życia w dużym dworze na
Podolu, marzył o tem, aby, gdy dorośnie, iść w ślady swego dziadka, Żebrowskiego, który za udział w powstaniu
styczniowem zesłany do guberni Archangielskiej, przepędził resztę swego życia z dala od ukochanej Ojczyzny
bez nadziei powrotu do Tej, za którą walczył i cierpiał. Opowiadania o dziadku budziły w duszy małego Kazika
górne sny o szpadzie, niewyraźne jeszcze, podświadome marzenia o sławie, co czekała go w przyszłem zarzewiu
wielkiej zawieruchy wojennej.
Szkołę średnią ukończył Kazimierz Betley w Płocku, gdzie uczęszczał do Gimnazjum I im. Wł. Jagiełły. Tu właśnie zaczął swoją pracę harcerską, opracowawszy samodzielnie ideologię harcerza na podstawie tradycji żołnierza polskiego i odrobiny wieści o skautingu angielskim. W młodym drużynowym zbudził się wówczas i na zawsze już w nim pozostał żywiołowy pęd naprzód, stała chęć rozniecenia w sobie wszystkich sił fizycznych i duchowych. Cały czas wolny od intensywnej nauki szkolnej poświęcał na wewnętrzne kształtowanie siebie i drużyny. Był dzielnym współpracownikiem Skauta warszawskiego, w którym drukowano często jego artykuły, a prócz
tego będąc zapalonym terenoznawcą, napisał dwie większe prace: Skauci w polu i Znaki umówione map.
Po skończeniu gimnazjum Kazik Betley w 1915 roku wstąpił na politechnikę warszawską i jednocześnie do
szkoły podchorążych P.O.W., którą ukończył w roku 1917 ze stopniem oficera. (...)
Wkrótce po rozbrojeniu Niemców, w którem brał czynny udział - w roku 1918, został zaliczony jako ppor. piechoty do Wojska Polskiego. Od stycznia 1919 r. ćwiczył 3 komp. l pp Leg. W Jabłonnie, a potem w Cytadeli, a
dopiero w kwietniu tegoż roku poszedł z tą kompanią na front.(...)
Podczas ciągłych walk na froncie bolszewickim brał udział w zdobyciu Wilna (kwiecień 1919 r.) i w licznych następnych potyczkach i atakach pod Rudnią, Gorbami i Rubanikami na czele tej samej kompanji.(...)
27 września 1919 r. w bitwie pod Dźwińskiem podczas ataku na przyczółek mostowy, Kazimierz Betley został
ciężko ranny. Po otrzymaniu czwartej kuli, mając lewe ramię strzaskane i obie nogi w stopach przestrzelone zaczął się czołgać na kolanach i łokciach prawej ręki przez most; w końcu osłabł i tylko dzięki por. Strzeleckiemu
został zabrany z mostu, ostrzeliwanego przez bolszewików z fortecy Dźwińskiej.
Przewieziony do szpitala w Wilnie - tam - l października 1919 r. zakończył życie z dala od rodziny, której nie pozwalał zawiadamiać, dopóki nie będzie pewne, czy zostanie kaleką, czy go od tego uratują.(...)
Po śmierci został mu przyznany stopień porucznika i krzyż Virtuti Militari. Rozkazem Naczelnika ZHP został po
śmierci mianowany: Honorowym harcerzem Rzeczypospolitej...
Wybrane cytaty z kroniki
Hallo tu Płock! Hallo tu Płock! Hallo u Płock! .. To my -To my... My - to znaczy: Zrzeszenie starszoharcerskie z Płocka. Oto zaczynamy opisywać nasze dzieje, od A do Z, tzn.: od początku aż do nieskończoności, albowiem końca pracy, a więc i naszych dziejów nie przewiduje regulamin harcerski. Praca harcerska, bowiem nie ma
końca - tak, jak nie ma końca kółeczko, otaczające lilijkę na naszym krzyżu harcerskim...
Byłam jeszcze niedojrzałą uczennicą klasy VIII płockiego gimnazjum i drugi rok drużynową moich kochanych „jaskółek” (I płockiej Ż.D.H.) kiedy dh Gieniek Dejter, absolwent płockiej Szkoły Handlowej był już zupełnie skończonym człowiekiem. Pewnego razu pod wiosnę, gdy ja się już pociłam na myśl o rychłej maturze, spotkaliśmy się
przypadkiem na moście i ucięliśmy sobie pogawędkę o tem i owem. Przy pożegnaniu dh Gieniek, pytając mnie o
dalsze plany, wspomniał, że jeślibym po skończeniu szkoły pozostawała nadal w domu, to on może znaleźć dla
mnie bardzo miłą pracę na terenie harcerskim. Dowiedziałam się wtedy, że on zapalony harcerz, ponieważ rozporządza obecnie częściowo wolnym czasem, postanowił w dalszym ciągu kontynuować pracę harcerską, rozpoczętą
w szkole w dziesiątce (dawna X Drużyna płocka im. Por. K. Betley’a). Ponieważ był już jakiś czas drużynowym,
łatwo mu przyszło nawiązać kontakt z innymi absolwentami tejże szkoły i wciągnąć ich do t.zw. zastępu starszoharcerskiego. Dh Gieniek miał plany dość szerokie. Chciał zacząć od swoich kolegów, ale myślał jednocześnie i o
wielu innych byłych harcerzach płockich drużyn, a nawet w ogóle o nieharcerzach, a dopiero kandydatach do tej roli, którzy nie wiedzą, co zrobić z czasem i zdzierają bezużytecznie miejskie chodniki lub stają się łupem sprytnych
agitatorów innych organizacyj. Choć był członkiem męskiej części organizacji nie zapomniał przecież i o żeńskiej
połowie i właśnie może upatrzył sobie na pomocnicę w swej pracy, narzucając myśl, czy bym nie zechciała zająć się
organizacją pozaszkolnych harcerek ...Na tem się na razie skończyło ...
Zabrałam się do tego przy końcu września i już na początku października miałam dwanaście chętnych, miłych
dziewcząt pragnących żyć po harcersku. Miałam już z nimi kilka zbiórek i właśnie namyślałam się, jaką właściwie z
tego stworzyć jednostkę organizacyjną, gdy pewnego razu, będąc u druha Żelazowskiego, Komendanta Hufca Płockiego dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy o młodym ruchu starszoharcerskim, o tym, że sprawa jego istotnej
formy dopiero się klaruje, ale różne jednostki podobne o różnych formach już się tworzą j.np. w Wyszogrodzie,
gdzie w formie zrzeszenia koedukacyjnego doskonale sobie młodzież radzi i wielkie nadzieje pokłada w niedalekiej
przyszłości. Pomyślałam, pomyślałam i - zdecydowałam, że jeżeli Wyszogród coś potrafi, to Płock na pewno zrobi
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to jeszcze lepiej. Właśnie przyjechał w tym czasie z Warszawy z K. Ch. dh Krawczyk i dh Żelazowski zwołał na tę
intencję „wielką od spraw starszoharcerskich radę”, na którą zaprosił wszystkich ważnych druhów z Hufca oraz dh
Hufcową Krystynę Zajączkowską, a także kilka pań, które się ruchem harcerskim bardziej interesowały ...
Gdy wyłoniła się sprawa przynależności organizacyjne, dh Hufcową zrzekła się opieki nad zrzeszeniem, tłumacząc
się brakiem czasu, gdyż rok ten, przeznaczyła na ugruntowanie pracy we wszystkich żeńskich drużynach zwierzchność, więc organizacyjną nad tą młodą nową placówką objął całkowicie Hufiec męski, który o tyle miał już
na tem polu doświadczenia, że opiekował się już taką samą placówką w Wyszogrodzie, z którego to powodu zaszła
konieczność utworzenia w Komendzie Hufca specjalnego referatu starszoharcerskiego, który objął dh Edek Wyszyński, przyjaciel dh Gieńka Dejtera.
Dh Gieniek Dejter po wspomnianej na początku rozmowie ze mną zabrał się energicznie do pracy. Radząc się często dh. Żelazowskiego, czytając sporo rzeczy harcerskich, dawał sobie radę, jak umiał - na nowym terenie pracy
harcerskiej, w nieznanym mu jeszcze uprzednio ruchu starszoharcerskim, który przez niego właściwie został w
Płocku zainicjowany.
Pierwszy formalny i faktyczny ślad jego działalności - to jego pierwszy raport miesięczny od Żeglarskiego Zastępu Starszoharcerskiego im. Kaź. Betley ‘a w Płocku „. Żeglarskiego, — bo dh Gieniek rozumiał, że, ponieważ
Hufiec płocki nosi tytuł pierwszego w Polsce Żeglarskiego Hufca Harcerzy— musi, więc mieć w sobie jak najwięcej składowych jednostek - żeglarskich — postanowił, więc razem ze swoimi druhami trzymać się wody. Że
im. K. Betley ‘a - to także pięknie, bo:
1) tego samego patrona miała macierzysta drużyna X-tka”, przy której zastęp zaczął się tworzyć, zanim zdobył
się na samodzielność,
2) Kaź. Betley - to płocczanin i
3) - prawdziwy bohater i naprawdę godny wzór do naśladowania.
Od takiego, więc zastępu otrzymał Hufiec Harcerzy płockich, a raczej jego Komenda raport za miesiąc marzec
1933 r., z podpisem dh. Gieńka Dejtera, jako wodza zastępu. Z niego dowiadujemy się, że zastęp liczy razem z
wodzem dziewięciu członków w wieku od lat 18 do 22 włącznie, że ma tylko jednego młodzika, dwóch wywiadowców a resztę ćwików. Ho - ho! - I że wszyscy mają po kilkanaście sprawności...
W drugiej części raport opiewał, że w zastępie jest sekcja śpiewacza, która ma częste „zgrywki” (a może „ześpiewki”?), że na zbiórkach przerabia się sprawy organizacyjne, ideowe i wyszkoleniowe, że kilku druhów
uczestniczy w korespondencyjnym kursie podharcmistrzowskim, a kilku składa próbę na Harcerza Orlego, że zastęp buduje sprzęt wodny i 2 kajaki są już na wykończeniu. Wszystko świetnie! 122 M.D.H. (Dawna płocka
„dziesiątka”) może być dumna ze swoich byłych wychowanków, bo to wszystko absolwenci jej szkoły.
Następny raport - za miesiąc maj - opiewa, że dh Gieniek ma już przybocznego swego brata, Zdziśka, że wskutek
przybycia nowych sześciu członków (dawnych uczni innych szkół i jeszcze innych) zastęp został rozbity na dwie
składowe jednostki, że praca idzie jak przedtem, choć na zbiórkach sporo się „gawędzi” i dyskutuje, nie osłabia
to jednak tętna pracy. W tym rozkazie po raz pierwszy sekcja śpiewacza, czy muzyczna zastępu jest nazwana
„Harcerskim Chórem Revellersów” i czyni się wiadomym wszystkim razem i każdemu z osobna, że chór ten nie
tylko ma częste zgrywki, ale i występy, w maju, bowiem brał udział w Akademji
3-cio majowej, występował w więzieniu miejscowem, urządził t.zw. „wodny wieczór” i wieczornicę dla wycieczki harcerskiej z Łodzi, która gościła w Płocku 14 maja.
A proszę pamiętać, że ten „Harcerskie Chór Revellersów” to później „Chór Deja „ - sławny w Płocku i poza
Płockiem, to właśnie ta paczka dzielnych i miłych druhów, którzy tak umiejętnie umieli połączyć miłe z pożytecznem i do szarej rzeczywistości płockiej wnieść trochę nowego światła. Wyłączna niemal zasługa zorganizowania tego chóru leży po stronie dh Zdzicha Dejtera, który nie lubił dużo mówić, ale robić - to i owszem!
Maj także wykazał, że nie darmo zastęp nazywa się „żeglarskim”. Druhowie, bowiem skończywszy budowę
swoich dwóch kajaków, rozpoczęli stale wyjazdy treningowe po Wiśle i nie raz widzieli, jak nasza majestatyczna
katedra, wspaniałe miejsce za Tumem i urocze tarasy nadbrzeżne wyglądają od strony wody.
Ostatni pożegnalny występ „ Chóru Deja” miał miejsce dnia 29 września wieczorem na sali gimnazjum Małachowskiego, gdzie po wyczerpaniu całego repertuaru weszłam na estradę w „godowej” szacie i z „godową” miną
oraz z pękiem czerwonych róż w ręku, pożegnałam przemiłych chórzystów własnym wierszem, tak „ rzewnym”,
że wszystkim wtedy nagle zrobiło się rzewnie, a mnie nieraz potem, na samo wspomnienie owej chwili już robiło
się niewyraźnie. Oto ów wiersz:
Przyszliście do nas z pieśnią, bracia „szarego szlaku”,
Przynieśliście piosenkę, by nam złociła dni;
Na ludzkiej myśli lekkim, błękitnym hamaku
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Rozpięliście słońc tysiąc, zmywając wszystkie łzy.
Pieśń, tę królową życia z wysokiego tronu
Wyście sercami swemi przenieśli między nas,
Wyście nią, jak zaklęciem, bronili nas od skonu,
Który znakiem apatii piętnuje każdy czas.
Przyszliście do nas zimą, tak mało było słońca
I mróz tak ziębił serca, ścinając je na lód.
Wyście w Pieśni zamknęli słonecznego gońca,
Przynieśliście go w melodji - i stał się wtedy cud:
Ożyły serca, zimna powłoka roztajała,
I znikła zima, powietrze przeszło wonią róż,
Promienną wiosną zakwitła ziemia cała I latem, złotem latem, ale bez groźnych burz.
Lubiliśmy was słuchać bardzo - ach, jakże bardzo.
Gdy wasza bujna młodość wysoki brała ton,
A żeście z tych, którzy uczuciami nie gardzą,
Ileż razy chcieliśmy uścisnąć waszą dłoń.
Dziś jesień - w powietrzu smętna nić babiego lata
Białemi festonami tak mieni się i drży,
Myśli i uczucia jakowymś smutkiem nam oplata,
Skarży się cicho serce, gdzieś w oczach błysną łzy.
Odchodzicie. Jako złote liście w czas jesieni
Za wiatru tchnieniem w świat gdzieś odlatują z drzew,
Tak i wy, kiedy was silny wiatr losu żenię,
Niosąc na obcy grunt, wspólny opuszczać krzew.
Jeszcze chwila, a nie będzie was już między nami,
Was, coście nam wiosnę na biały przynieśli śnieg.
Jak lotne ptactwo, z pierwszemi jesiennemi dniami
Lećcie w dal, kędyś indziej znaczyć życia ścieg.
Nie wszyscy, prawda, gdyż część was pozostaje duża,
Lecz nie będziecie sobą, bo wodzów będzie brak,
Będą harcerze, ale nie będzie „ Chóru Deja”,
Co pieśnią myśli porywał na błękitny szlak.
Dziś was żegnamy, choć nie, to nie jest pożegnanie,
Bo dając wam w podzięce kwiat purpurowych róż,
Nie mówmy: żegnajcie, bo to nie jest rozstanie,
To nie znaczy, że więcej nie ujrzymy was już.
Wierzymy, bowiem, że jak po srogiej zimie wiosna
Nadejdzie znów, aby słońcem opromienić dni,
Tak i wy, na uczuć naszych szczerozłote krosna
Znów kiedyś rzucicie pieśń, co sieje śmiech i łzy.
Nasze harcerskie serca, co bardzo mocno biją,
Przyzwą was znów, kędy z Płockiem gwarzy Wisty wtór.
A teraz: niech nam nasi Revellersi żyją!
Niech żyje nasz kochany harcerski „ Deja Chór”!
Co tu jeszcze dodać do września? Aha, prawda! Został zorganizowany specjalny zastęp radiotelegraficzny pod
kierunkiem Staśka Roskosza, a 30 września całą Gromadę (tak już zaczęły się nazywać wszystkie zastępy podrzędne, jako całość) zwizytował dh Janek Laszkiewicz, Z-ca Komendanta Hufca Płockiego, wykazując braki i zachęcając do dalszej intensywnej pracy.
Jeszcze jedna ważna rzecz. Gromada nie potrzebowała się już tułać, gdyż miała zapewnione korzystanie z lokalu
Komendy Hufca (Kolegialna 21).
Tak się przedstawiały sprawy przy końcu września, t.zn. na krótko przed połączeniem się grupy męskiej i moich
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dziewczynek w jedno koedukacyjne Zrzeszenie Starszoharcerskie im. por. Kazimierza Betleya, gdyż patrona starszych harcerzy postanowiłyśmy uważać za wspólnego. Wchodząc do Hufca męskiego, my Starsze Harcerki w
liczbie 14 (za mną jako „wodzem”) postanowiłyśmy także zmienić mundury lądowe na wodne, nie, dlatego bynajmniej, żeby nam było ładniej w granatowych marynarskich kołnierzach, ale dlatego, że rozumiałyśmy potrzebę rozwijania umiejętności wodnych dla dobra całej organizacji. Zresztą mamy doskonałe Warunki. Wisła, ta
śliczna i kochana rzeka nęci i woła ku sobie.
19 stycznia 1934 r. - 20-lecie pracy harcerskiej Dh. Komendanta Hufca, Ładysława Żelazowskiego.
Na świecie biała zima, a w zacisznym lokalu Komendanta Hufca płonie czerwone harcerskie ognisko, rozpalone
przez Starsze Harcerki dla uczczenia 20-lecia pracy Komendanta. Solenizant, a właściwie Jubilat siedzi na honorowym miejscu. Naokoło harcerki i zaproszona ze wszystkich drużyn męskich - starszyzna. Ktoś podkreśla mocnemi słowami 20-letni dorobek harcerski naszego Wodza. Potem płyną szczere, serdeczne słowa życzeń ..Laurka
i ..Piosenki.
Z dniem 11 lutego osieroconą Gromadę Męską objął jako Kierownik na miejsce dh. Edka - dh J. Laszkiewicz - z-ca
Komendanta Hufca. W charakterze jednocześnie Kierownika - Wodza całego Koedukacyjnego Zrzeszenia St. H., a
więc i Gromady Żeńskiej, której dotychczasowa Kierowniczka - dh. Inka L. pełniąc jednocześnie w dalszym ciągu
funkcję Kierowniczki Gr. Ż. ty dniu tym (11-11) zwołana została uroczysta zbiórka całego Zrzeszenia (Grom. m. +
Grom. ż.), na której po odczytaniu rozkazu dh. Janka - zawierającego zasadnicze sprawy organizacyjne w związku
ze zmianą kierownictwa, miał miejsce specjalny punkt, poświęcony przypadającej właśnie rocznicy odzyskania morza, dh Janek w krótkiej treściwej gawędzie przedstawił druhnom i druhom znaczenie morza dla Polski i wartość
wysiłku młodzieży w pracy nad jego wyzyskaniem. Na zakończenie odśpiewano wspólnie Hymn Bałtyku.
Dzień Myśli Braterskiej 22-go lutego. I znowu w lokalu Komendy Hufca płonie jasne ognisko, rozpalone przez
Starsze Harcerki dla siebie i zaproszonych gości, którzy ledwie mogą się pomieścić w dużej, ciepłej świetlicy.
Czerwona łuna biegnie od ogniska i oświetla twarz druhny Inki, która mówi właśnie, czem powinien być dla druhen Dzień Myśli Braterskiej - ten jedyny, uroczysty dzień w roku, kiedy to wszystkie harcerki całego świata łączą
się ze sobą serdeczną, siostrzaną myślą, umacniając się jeszcze bardziej w niezłomnem trwaniu przy swoich
świętych ideałach.
Wielki post minął bardzo szybko na intensywnej pracy. Poza zwykłemi zbiórkami Starsze Harcerki urządziły i
przystroiły własną „izbę” Zrzeszenia, mieszczącą się przy Komendzie Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Gimnazjum im. Małachowskiego. Starsi Harcerze coraz pilniej przygotowują się do rychłego wiosennego „zejścia na
wodę”.
W 2-gi dzień Wielkiejnocy Hufiec Harcerzy urządził w sali szkolnej na ul. Dobrzyńskiej „ taneczny śmigus” podczas którego Starsze Harcerki znowu prowadziły bufet (2.IV).
3 - ci maj - wielki dzień w Żeglarskim Hufcu Harcerzy w Płocku. Od rana wielki ruch w całem mieście. Szare
mundurki harcerek i zielone mundury harcerzy, ozdobione kolorowemi krawatami i chustami tworzą barwne
plamy na tle cywilnej ludności miasta. Dziś w Płocku podwójne święto: rocznica konstytucji 3-go maja i Zlot
Płockiego Hufca Harcerzy z okazji Dni harcerskich.
Harcerzy zjechało bardzo dużo z licznych drużyn wiejskich i miejskich całego powiatu płockiego. Z zamiejscowych harcerek przybyły na zlot ładnie umundurowane członkinie Koedukacyjnego Zrzeszenia St. H. z Wyszogrodu - witane i podejmowane owacyjnie i gościnnie przez Starsze Harcerki. Cały lokal Komendy Hufca, a
głównie izba Zrzeszenia St. H. rozbrzmiewały dzień cały radosnymi okrzykami i dzwięcznemi piosenkami harcerskiemi.
Rano zgromadziła całą młodzież harcerską i starsze społeczeństwo Płocka uroczysta msza św. w Katedrze i potem ogólna zbiórka na obszernem placu Marszałka Pilsudskiego. Potem przeciągnęła ulicami miasta wspaniała
defilada, przyjmowana oklaskami przez rozentuzjazmowanych widzów...
Popołudnie wypełniły liczne sprawy organizacyjne, a wieczorem...na Placu Marszałka Połsudskiego zgrupowała
się znowu cała młodzież harcerska oraz przedstawiciele władz i pokrewnych organizacji, liczni goście i niemal
całe społeczeństwo płockie.
Rozpalone przez Komendanta Hufca buchnęło snopem płomieni w ciemny błękit wieczornego majowego nieba harcerskie ognisko. Przemówienia, gawęda dh. Komendanta, piosenki harcerskie i ciekawe starannie przygotowane
pokazy poszczególnych drużyn splotły się na barwny korowód całego programu ogniskowego. Zbratało nas w
swym kręgu harcerskie ognisko; złączeni jedną myślą przyszliśmy tu wszyscy i stworzyliśmy wielkie, rodzinne kolisko, dziwnie sobie znajomi, dziwnie jakoś bliscy. Lecą w górę płomienie w mrok ciemnego nieba i biorą z sobą
duszą na wyżynne loty, skąd pokrzepione karmą duchowego chleba, wraca tu znowu — święcić wiek miody,
wiek złoty. Wraca tu znowu - mocą pokrzepiona własną, co nie chce laurów, nie dba o liście wawrzynu, lecz
chce, aby iskry, co już wnet zagasną wzniecały w nas płomień mocarnego czynu!
Niezapomniane wrażenie wywarło na wszystkich obecnych to ognisko. Podczas poprzednich dni harcerskich (Od
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29.IV) paliły się również podobne ogniska - ale to ostatnie było najwspanialsze.
Aha! - Opuszczona została rzecz bardzo ważna, a mianowicie, że: w południe tegoż dnia odbyło się uroczyste poświęcenie stanicy harcerskiej Hufca imienia dh. Gieni Majdeckiej (ul. Kolegialna 21 — dawna Szkoła Handlowo
- Ogrodnicza) i stanicę przystroiły uroczyście na ten dzień płockie Starsze Harcerki. Poświęcenie odbyło się wobec licznych przedstawicieli władz miejscowych i Komendy Chorągwi.
Podczas „ dni harcerskich” płockie Starsze Harcerki wystąpiły po raz pierwszy gremialnie w swoich nowych mundurkach żeglarskich: szarych spódniczkach z marynarskiemi kołnierzami(...)
Płock, 31.VIII.1934 r.

[1935-1945] Jerzy Szymczewski - Początki sportów lotniczych w Płocku
Wiadomo, że to, co jest nowością, połączone z pewnym ryzykiem a szczególnie w tym wypadku, gdy sprawa dotyczy lotnictwa, zawsze stawało się pasją młodych ludzi.
Jedna wzmianka w Dzienniku Płockim z dnia 17 kwietnia 1935r donosząca, że Związek Harcerstwa Polskiego
otrzymał od pracowników warszawskich telefonów pierwszy samolot, podziałała jak czarodziejska różdżka na środowisko płockich harcerzy.
Komenda Żeglarskiego Hufca Harcerzy, kierowana przez harcmistrza Ładysława Żelazowskiego, poszła śladem i po
myśli pragnień młodych ludzi – poznajmy tajemnice przestworzy. Zostaje stworzona możliwość doznania wielkiej
przygody, a równocześnie przygotowania do obrony kraju, zagadnienia zawsze aktualnego. Powstaje w Płocku
pierwsza harcerska sekcja szybownictwa.
Harcerze, przyszli adepci lotnictwa, muszą przed lotami opanować arkana wiedzy teoretycznej.
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8 grudnia 1935r przybywa na zaproszenie Komendy Żeglarskiego Hufca Harcerzy instruktor Głównej Kwatery ZHP
hm. Tadeusz Derongowski, pilot wyczynowy by wygłosić odczyt, którego treścią było szybownictwo, pierwsze publiczne omówienie tego zagadnienia w Płocku. W toku dyskusji wyłoniły się sprawy wykorzystania okolicznych
wzgórz do lotów szybowcowych. Padły nazwy Kostrogaj, Grabówka i dalej położone wzgórza koło Borowiczek.
Poruszono również sprawę szybownictwa nad Wisłą. Położenie i ukształtowanie terenów świadczy, że Płock nadaje
647
się na Ośrodek Szkoleniowy Chorągwi Mazowieckiej ZHP.
Idąc w działalności swojej w kierunku uskrzydlenia młodzieży, Komenda Ż.H.H. nawiązuje ścisłą współpracę z Zarządem Powiatowym Ligi Obrony Powietrznej Państwa (LOPP). Na zwołanym zebraniu Przewodniczącym Koła
Szybowcowego zostaje wybrany prezydent Płocka Wasiak, W-ce Przewodniczącym hm Ładysław Żelazowski se648
kretarzem instruktor LOPP Krupiński.
Zorganizowany na przełomie 1935/1936 roku teoretyczny kurs szybownictwa dla harcerzy i członków LOPP pro649
wadzony przez phm Kazimierza Kulę i dh. Jerzego Różańskiego, ukończyło 26 osób tym 2 kobiety.
Pierwszym harcerzem przeszkolonym z dyplomem, kategorii C pilota szybowcowego w roku 1937 w Ustimowej
650
jest Jerzy Szymczewski , drużynowy 89 DH przy gimn. im. St. Małachowskiego w Płocku.
W listopadzie 1937r. Komenda Ż. H. H. organizuje II kurs szybowcowy dla harcerzy. Brak szybowców w Płocku
powoduje skierowanie wytypowanych, w uzgodnieniu z lekarzem - absolwentów teoretycznych kursów na szkole651
nie praktyczne do innych ośrodków.
Ponieważ jest w hufcu kilku wyszkolonych szybowników w orbitę zainteresowań wchodzi spadochroniarstwo.
Na zaproszenie Komendy Ż.H.H. Główna Kwatera ZHP w marcu 1938 roku deleguje do Płocka Józefa Burghardta,
instruktora skoków spadochronowych.
646 Kurier Mazowiecki 28.11.1935r.
647 Kurier Mazowiecki 9.12.1935r.
648 Kurier Mazowiecki 8.12.1935r.;20.12.1935r.;27.12.1935r.
649 Kurier Mazowiecki 23.01.1935r.;7.12.1935r.
650 Leg. Aeroklubu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28.08.1937r. (Muzeum Mazowieckie).
651 Kurier Mazowiecki 12.11.1937r.;6.12.1937r.
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4 marca 1938 roku w obecności władz administracyjnych, wojskowych i samorządowych rozpoczął zajęcia w Stanicy Harcerskiej (Kolegialna 21) I(pierwszy - .B.) Płocki Kurs Spadochroniarstwa. Po powitaniu przybyłych gości i
uczestników kursu przez hm. Ładysława Żelazowskiego, głównego inspektora i organizatora, przemówienia wygłosili: Prezydent Miasta – Wasiak i prezes LOPP inż. Szaniawski.
Zajęcia na kursie prowadzili harcerze z Warszawy hm. Józef Burghart, hm. Brzeski, hm Tadeusz Derengowski przy
pomocy płocczanina zarażonego już bakcylem lotnictwa – Jerzego Szymczewskiego. Oprócz wykładów teoretycznych były przeprowadzone najprostsze ćwiczenia na przyrządach zainstalowanych na dziedzińcu Harcerskiej Stanicy.
Kurs początkowo liczył 60 uczestników, lecz do końca tj. do połowy maja wytrwało i złożyło egzamin z wynikiem
b. dobrym i dobrym 51 osób w tym 35 harcerzy, 3 harcerki (szczególnie wyróżniła się dh. Lucyna Nowacka - „Solka”), 1 członek K.P.H., 1 członek LOOP i 11 uczniów (nie harcerzy). Jeżeli chodzi o harcerzy to najliczniejszą grupę stanowili członkowie 89 DH (gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego - 7 osób, z Komendy Hufca – 7 osób,
652
z innych drużyn 7 osób.
Mający powstać w Płocku wojewódzki ośrodek szkolenia szybowcowego LOPP dla Mazowsza miał już w Płocku
harcerzy przygotowanych do pracy i na tym polu sportowym. Niestety II wojna światowa nie pozwoliła LOPP na
653
zrealizowanie swych zamiarów.
Równolegle do działalności szkoleniowej prowadzona była akcja propagandowa, której kulminacyjnym punktem
był zorganizowany w dniu 22 maja 1933 roku Harcerski Dzień Lotniczy pod protektorem Zarządu Głównego LOPP
i Głównej Kwatery Harcerzy.
Już sama zapowiedz pokazu na lotnisku na Kostrogaju akrobacji lotniczych, a zwłaszcza po raz pierwszy w Płocku
skoków spadochronowych wywołała w Płocku wielkie zainteresowanie. Było to duże przeżycie dla mieszkańców
Płocka, co znalazło odbicie w sprawozdaniu w Kurierze Mazowieckim, którego treść w niektórych punktach wydaje
się nam otrzaskanym obecnie z wyczynami lotniczymi raczej nowiną.
Podajemy z pewnymi skrótami za Kurierem Mazowieckim z dnia 23 maja 1938 roku: „Harcerski Dzień Lotniczy
wypadł imponująco, choć wskutek zbyt silnego wiatru zapowiedziane loty szybowcowe i zawody baloników nie
odbyły się. Do Płocka przyleciały 4 samoloty RWD 8, jeden samolot wyczynowy RWD 10, i jeden samolot RWD
13.
W godzinach przedpołudniowych samolotu RWD 8 pilotowanym przez hm. Derengowskiego Komendant Hufca
rozrzucał nad Płockiem ulotki zawiadamiające o pokazie.
O godz. 15:30 odbyła się powietrzna defilada, a następnie hm. Kazimierz Kula wykonał śmiałe ewolucje w powietrzu, wzbudzając podziw i oklaski przez b. licznie zgromadzoną publiczność... Skoki na spadochronach mroziły
krew w żyłach. Szczególnie przy skokach z opóźnionym otwarciem spadochronu dreszcz grozy… Spadochron był
otwarty z 15 sek. opóźnieniem. Otworzył się na wysokości 200 m. wzbudzając posmak śmiertelnego oczekiwania.”
Na zakończenie Dnia Lotniczego odbyły się zawody modeli latających i spacer samolotem nad Płockiem dla kilku
654
osób z Komendy Ż.H.H. i Zarządu KPH.
13 czerwca 1938 roku grupa wytypowanych harcerzy wyjechała do Instytutu Badań Lotniczych – lekarskich w
655
Warszawie celem zakwalifikowania na obozy pilotażu szybowcowego i motorowego.
W końcu czerwca wyjechali harcerze na zorganizowane przez GK Harcerzy letnie obozy: szybownictwa, modelarstwa lotniczego i lotni656
czy.
Przykładem zaangażowania płockich harcerzy był udział w sierpniu 1938 roku w Krajowych Zawodach Lotniczych
657
harcerza płockiego Władysława Ławruszczyka, b. Ucznia gimnazjum im. Władysława Jagiełły.
652 Kurier Mazowiecki17.02.1938r.;18.02.1938r.; 2.03.1938r.;3.03.1938r.; 11.03.1938r.;9.03.193;14.03.1938r.;1
3.03.1938r.;4.04.1938r.;7.04.1938r.;9.04.1938r.
653 Kurier Mazowiecki 2.05.1938r.
654 Kurier Mazowiecki 18.05.1938r.;20.05.1938r.;21.05.1938r.;23.05.1938r.
655 Kurier Mazowiecki 13.06.1938r.
656 Kurier Mazowiecki 30.06.1938r.
657 Kurier Mazowiecki 25.07.1938r.
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Przeglądając szpalty miejscowej gazety można stwierdzić, że na jak ówczesne środki techniczne, jak i personalne
osiągnięcia w szkoleniu lotniczym były pod każdym względem wartościowe. Żeglarski Hufiec Harcerzy w Płocku
dysponował jedynie kadrą społecznych organizatorów i dlatego należy stwierdzić, że duży trud został podjęty i chyba rola spopularyzowania wśród młodzieży takich sportów jak kajakarstwo, żeglarstwo, krótkofalarstwo, szybownictwo i spadochroniarstwo została spełniona.
W drugiej wojnie światowej walczyli byli harcerze i uczniowie gimnazjów płockich jako wyróżniający się lotnicy.
Między innymi "as lotnictwa" Jan Zumbach, polegli śmiercią lotniczą Bujak i Stanisław Swiderski.
Po zakończeniu działań wojennych podjęta została próba wznowienia szkolenia szybowcowego przez Jerzego
Szymczewskiego, tym razem pod egidą OMTUR. Zajęcia praktyczne rozpoczęto na sprzęcie pozostawionym przez
Niemców. Pierwsze ćwiczenia miały miejsce na wzgórzach koło Borowiczek, a następne loty już nad płockim lotniskiem.
Małe zainteresowanie ówczesne tą akcją przeprowadzoną całkowicie bezinteresownie i społecznie wynikało zapewne z trudnych i bardzo ważkich spraw, które bezpośrednio po wojnie absorbowały Płocczan.
Sprzęt przez ciągłe loty uległ dewastacji, a brak części zapasowych i środków na ich zakup spowodował czasową likwidacje powstałej sekcji, która była jakby kontynuatorką pięknej i pożytecznej akcji Żeglarskiego Hufca Harcerzy.
W następnych latach przyszedł wreszcie czas pracy Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej, którą na co dzień możemy obserwować na płockim niebie.

[1939-1943] hm.Tadeusz Boetzel - Służba harcerska w latach okupacji hitlerowskiej w Płocku i okolicy
Piątek, l września 1939 r., stał się dniem nieprzewidywanej i niespodziewanej zawieruchy dla społeczeństwa polskiego. Normalne życie zostało zakłócone najazdem wojsk niemieckich na granice państwa. W Płocku dało się to
odczuć wybuchami bomb, które spadły w różnych częściach miasta z samolotów niemieckich. Są pierwsi zabici.
Krążyć zaczęły sprzeczne informacje, że to próbny alarm - sposobimy się do obrony przeciwlotniczej. Niestety to
wojna!
Normalny tok życia został przerwany. W rodzinach, w kręgach kolegów ze szkoły czy współpracowników wymieniano informacje o wydarzeniach na frontach, o sytuacji ogólnej: że owszem, wojna; ale przecież nasi sojusznicy nie
zostawią nas samych, że zmagania wojenne potrwają jeszcze miesiąc, dwa lub trzy i zwyciężymy najeźdźców.
Zaczęły się tworzyć grupy nieformalne, samorzutnie umawiające się, jak stawiać opór, jak przeciwstawiać się zarządzeniom nowych, okupujących władz wojskowych i administracyjnych. Nie zabrakło w tych odruchach harcerzy.
Motywem ich działania była niewątpliwie składana przez nich przysięga, zawierająca tak proste, ale dla młodego
człowieka nader znamienne słowa: „Mam szczerą wolę - całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce...”
Czy można było zawieść? Czy można było nie dotrzymać tej obietnicy? Przecież nikt nie zmuszał, ani specjalnie nie
nakłaniał do tak sformułowanej przysięgi. Sam, dobrowolnie, młody człowiek mówi: „mam szczerą wolę...”
Teraz, kiedy moja Polska znalazła się w potrzebie, muszę tę swoją szczerą wolę wypełniać. Jak? - Całym życiem
pełnić służbę...
Tak zaczęły się tworzyć nieformalnie działające grupy, które w potrzebie zaczęły podejmować realizację złożonego
przyrzeczenia. Wytyczne, co do sposobu działania zrodziły się same: „uszy i oczy mieć otwarte, ale usta zamknięte”.
Takie improwizowane przez młodzież harcerską działania, podyktowane patriotycznymi emocjami, którym nie towarzyszyła jednak znajomość elementarnych bodaj zasad konspiracji i taktyki działania, stanowiły ogromne zagrożenie.
Do takich samorzutnie zawiązanych grup, które uznały za konieczne i słuszne „coś robić”, w zakresie prawidłowo
rozumianej służby harcerskiej, na terenie Płocka już w pierwszych dniach września i października 1939 r. zaliczyć
można harcerzy: Stanisława Tomaszewskiego (ze 103 MDH), Jana Lipińskiego (z 86 MDH), Tadeusza Boetzla (ze
122 MDH) i Jana Trzaskę, którzy zbierali informacje o liczebności, kierunkach przemieszczania się oraz stacjonowania, rodzajów formacji wojsk i ich uzbrojenia. Poza tym wymieniali informacje, pochodzące z nasłuchów
radiowych o sytuacji na frontach i przekazywali je dalej zaufanym znajomym.
Inną grupę stanowili (nic o swojej działalności wzajemnie nie wiedząc) harcerze: (głównie z III pozaszkolnej MDH
i 86 MDH) Bolesław Mielnikow i jego brat Anatol, Edward Wyszyński, Bolesław Dudziński, Józef Milewski, Jan
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Klatte, Bolesław Ners i inni, których nazwisk nie sposób dzisiaj odtworzyć. Grupa ta dzieliła się informacjami, pochodzącymi z nasłuchów radiowych, a z czasem zaczęła powielać i rozpowszechniać te wiadomości w postaci gazetki.
Inną jeszcze grupę stanowili harcerze-krótkofalowcy: Wacław Łabiński, Ładysław Żelazowski, Marcin Wawrowski,
Adolf Szwajgert
Działania tych grup nie były skoordynowane i jak wspomniano wyżej, często urągały podstawowym zasadom konspiracji i taktyki. Jednak nic i nikt nie mógł powstrzymać młodzieży od konspirowania. Harcerstwo po prostu mimo
nowych, wywołanych wojną, warunków, samorzutnie się odradzało. Poszczególne grupy mimo przerwania więzi
dotychczasowych ogniw „Związku” i braku wiadomości o ewentualnych decyzjach podejmowanych na szczeblu
Głównej Kwatery, zbierały swych członków i przystępowały do takiej działalności, która w ich przekonaniu była teraz, w nowych warunkach, Polsce i społeczeństwu potrzebna.
Należało pomyśleć o włączeniu tych rozlicznych młodzieżowych inicjatyw w nurt zorganizowanej działalności i
walki oraz podporządkowaniu ich dyscyplinie wojskowej i doświadczonym dowódcom i instruktorom.
W dniu 27 września, już po zapadnięciu decyzji o kapitulacji Warszawy, w walczącej jeszcze stolicy zebrało się
grono członków Naczelnej Rady Harcerskiej, Naczelnictwa i Obu Głównych Kwater Męskiej i Żeńskiej, by postanowić, co będzie dalej z harcerstwem. Sprawa była jasna - harcerstwo schodzi do podziemia i walczy.
Natychmiast po przejściu do konspiracji ZHP stał się integralną częścią Polski Podziemnej pod kryptonimem „Szare
Szeregi”. Dawny podział na chorągwie i hufce w zasadzie utrzymano, wprowadzając jedynie korekty, wynikające z
różnych możliwości organizacyjnych poszczególnych jednostek, a przede wszystkim z podziału kraju na Generalne
Gubernatorstwo, obszary włączone do Rzeszy i ziemie wschodnie.
W różne strony kraju wyruszyli kurierzy Głównej Kwatery z instrukcją odtwarzania chorągwi i hufców. Na ogół
tam, gdzie przybywali, praca ta była już zapoczątkowana przez miejscowych instruktorów.
W dniu 7 października 1939 r. powrócił z Warszawy do Płocka hufcowy, hm Jan Laszkiewicz. Po porozumieniu się z hm Ładysławem Żelazowskim zwołał w dniu 15 października w swym mieszkaniu przy ul. Dojazd zebranie obecnych w Płocku członków przedwojennej komendy hufca. Uczestniczyli w nim: Jan Laszkiewicz, komendant hufca - pracownik Sądu Okręgowego, Ładysław Żelazowski, poprzedni komendant hufca - nauczyciel,
Edward Wyszyński, referent starszoharcerski - krawiec, Felicja Bednarska, namiestnik zuchowy - nauczycielka.
Po zreferowaniu przez Jana Laszkiewicza przywiezionych wiadomości i poleceń Naczelnictwa ZHP postanowiono
utworzyć Płocki Tajny Hufiec Harcerski (THH), w którego skład powinni wejść dorośli harcerze i licealna młodzież
harcerska.
Komendantem Tajnego Hufca, na wniosek harcmistrza Jana Laszkiewicza, wybrano harcmistrza Ładysława Żelazowskiego. Zastępcą został Jan Laszkiewicz, któremu powierzono prowadzenie wywiadu i spraw organizacyjnych,
Edwardowi Wyszyńskiemu powierzono zorganizowanie kolportażu wiadomości radiowych, a Felicji Bednarskiej
zorganizowanie i prowadzenie nasłuchów radiowych we współpracy z Wyszyńskim.
Ponadto powstała w końcu 1939 r. sekcja dokumentacji i fotografii, którą kierował Władysław Kozłowski, podlegający bezpośrednio komendantowi THH, a następnie w początkach 1940 r. sekcja kartografii (plany i mapy), którą
kierował phm. Ryszard Wodzyński, podlegający bezpośrednio zastępcy komendanta THH.
Funkcjonowała także komórka tajnej oświaty. Pracowały w niej organizacyjnie, a jednocześnie same prowadziły
tajne komplety nauczycielki: Janina Żelazowska - żona Ładysława, Eugenia Laszkiewiczowa - żona Jana, Felicja
Bednarska, Maria Szcześniak, Czesława Zaborowska...
Poza Płockiem samodzielnie działał krąg starszoharcerski w Wyszogrodzie (Grupa Wyszogród). Organizatorem i jej
przywódcą był Edward Szymczewski, kierownik szkoły podstawowej. Członkami byli harcerze: Jerzy Szymczewski, Stefan Zajkowski, Rajmund Urbański, Ryszard Pikała i Andrzej Dąbrowa. Grupa działała bardzo krótko (od
października 1939 r. do wiosny 1940 r.), kiedy to jej przywódca oraz czterech członków zostało aresztowanych. Jedynie Jerzemu Szymczewskiemu udało się uniknąć aresztowania.
Głównym kierunkiem działania grup harcerskich, wykorzystanym i kontynuowanym w THH, było rozpowszechnianie „niepodległego słowa”. Początkowo były to wiadomości z nasłuchów radiowych z radia Tuluza, a następnie z
radia Londyn, pisane ręcznie przez kalkę, a później na maszynie. "Gazetki" te kolportowane były przez harcerzy
zorganizowanych przez Edwarda Wyszyńskiego w dwa pięcioosobowe zastępy. Pierwsza przez niego kierowana
„piątka" składała się z harcerzy o nieznanych dotąd nazwiskach, którzy zginęli razem z nim w Oświęcimiu. W skład
drugiej „piątki", kierowanej prawdopodobnie przez Wacława Łabińskiego, wchodzili: Marcin Śledziński, Jan Ciechowicz.
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Nasłuchy radiowe, a także przepisywanie wiadomości w wielu egzemplarzach wykonywał Wyszyński wraz z żoną
Jadwigą i Felicją Bednarską. Pod mieszkaniem Felicji ukryty był aparat radiowy zbudowany przez Wacława Łabińskiego, wykorzystywany prze Jana Lipińskiego (późniejszego męża Felicji) do końca okupacji
W styczniu 1940 r. przybył do Płocka Bolesław Mielnikow i nawiązał współpracę z Wyszyńskim. W jej wyniku
Mielnikow skupia wokół siebie znajomych harcerzy i organizuje trzecią „piątkę". Są to: Józef Milewski, Bolesław
Dudziński, Jan Klatte i Anatol Mielnikow, brat Bolesława. Bolesław Mielnikow organizuje dwa stanowiska pracy
wydawniczej, jedno w Płocku, w skrytce przy ul. Warszawskiej 3, gdzie ukryta jest maszyna do pisania i drugi w
Cierszewie - punkt nasłuchów radiowych. Wiadomości z nasłuchów przywoziła raz w tygodniu harcerka Zofia Jeziorowska.
Wiosną 1940 r. Mielnikow nawiązuje kontakt z przybyłym z Warszawy do Płocka Bolesławem Nersem. Ners staje
się łącznikiem między harcerzami w Płocku i harcerzami w Warszawie; przywozi ponadto do Płocka podziemną
prasę centralną. Mielnikow wraz z Wyszyński i Nersem rozpoczynają wydawać wspólnie gazetkę pod nazwą „Sztafeta". Wykorzystywane w niej były, i tą drogą szerzej rozpowszechniane, materiały z prasy centralnej, aktualne wiadomości z własnych nasłuchów radiowych, a także informacje zbierane przez harcerzy o tym, co dzieje się w okupowanym mieście, o nastrojach, zagrożeniach i formach oporu.
„Sztafeta” była pisana na maszynie, głównie przez Bolesława Mielnikowa w jego kryjówce na ul. Warszawskiej.
Ukazywała się, co dwa tygodnie w nakładzie do 50 egzemplarzy. Była to w tym czasie jedyna terenowa gazetka
Płocka. Przekazywana była także w rejon Sierpca i Gostynina, a kilka egzemplarzy zabierał ze sobą Ners do Warszawy. Gazetka rozchodziła się bardzo szybko, przekazywana po przeczytaniu z rąk do rąk, wszędzie znajdując
chętnych czytelników. Wyszło niestety tylko 10 numerów „Sztafety” - ostatni w sierpniu 1941 r. Nastąpiły wtedy
aresztowania. Mielnikow został wywieziony do obozu Mauthausen - Gusen, w którym przeżył do końca wojny, a
Wyszyński wraz z grupą harcerzy znalazł się w Oświęcimiu, gdzie 13 lutego 1943 r. zostali straceni.
Obok działalności informacyjno-propagandowej płocki THH prowadził pracę w zakresie wywiadu i kontrwywiadu.
Zorganizowanych zostało kilka grup zwiadowców, którymi kierowali Jan Laszkiewicz, Jan Lipiński i Władysław
Majewski (pracownik prokuratury). W skład tych grup wchodzili między innymi: WładysławKozłowski, Ludwik
Kamiński, Jan Tomczak, WładysławGontarski, Władysław Kaczmarek, Czesław Bętlejewski, Stanisław Tomaszewski, Zbigniew Skierkowski, Andrzej Franke, Tadeusz Boetzel (późniejszy członek sztabu obwodu płockiego AK).
Trzecim, istotnym kierunkiem działania płockiego THH, poza informacją i wywiadem było krótkofalarstwo, które
miało tradycje w przedwojennym harcerstwie płockim. W latach 1940-1942 Wacław Łabiński wraz z Ładysławem
Żelazowskim i współpracującymi z nimi harcerzami: Ludwikiem Kamińskim, Józefem Gumińskim, Antonim Rudnickim, Józefem Grabarczykiem i Adolfem Szwajgertem zbudowali z ukrytych części kilka miniaturowych odbiorników krótkofalowych, które wykorzystywane były przez cały czas okupacji.
Cechą charakterystyczną okresu początku okupacji wśród społeczeństwa jest żywiołowość. Wszyscy chcą brać
udział w dalszej walce z wrogiem, nie pytając się wzajemnie o poglądy czy zapatrywania polityczne.
Jedną z pierwszych organizacji bojowych, jakie powstały w Płocku zaraz po zakończeniu kampanii wrześniowej w
1939 r., była Służba Zwycięstwu Polski, która już w pierwszej połowie 1940 r. przekształciła się w Związek Walki
Zbrojnej.
Organizatorem i dowódcą Służby Zwycięstwu Polski na terenie Płocka był por, rez. Eugeniusz Gessek, znany w
Płocku kierownik szkoły podstawowej, a jednocześnie gimnazjalny nauczyciel wychowania fizycznego. W skład
SZP wchodzili znani przed wojną płoccy działacze społeczni, którzy niestety byli też znani członkom tzw. V kolumny niemieckiej i znaleźli się na sporządzonych przez nich listach proskrypcyjnych i wkrótce w większości aresztowani i rozstrzelani w lasach łąckich. Wszyscy oni byli już w starszym wieku, ale niewątpliwie w młodszych latach niejeden z nich był harcerzem. Byli wśród nich m.in.: wspomniany już Eugeniusz Gessek i jego brat Apolinary,
ogrodnik Władysław Nowicki, rejent Stanisław Zieliński, kierownik szkoły Leon Dorobek, farmaceuta Konstanty
Lipiński, redaktor Michał Niemir, Tadeusz Czapliński, Mieczysław Pawlicki, Szczepan Praszkiewicz, Wincenty
Glegociński, Jan Lewicki, Stanisław Chybiński, Stefan i Janina Zielińscy, Adolf Charkiewicz, Roman Kraszewski,
Jan Dobrzyński. Szereg innych, których nazwisk nie udało się ustalić, znaleźli się prawdopodobnie w szeregach
Związku Walki Zbrojnej, stanowiącym kontynuację Służby Zwycięstwu Polsce.
Również zaraz na początku, na przełomie października i listopada 1939 r. powstaje Płocki Samodzielny Batalion
Narodowej Organizacji Wojskowej. Tworzy go Teodor Grabecki, lekarz pracujący w szpitalach warszawskich, z
pochodzenia płocczanin. Grabecki otrzymuje zadanie, ażeby jako wysłannik Narodowej Organizacji Wojskowej
uformował konspiracyjne ośrodki wojskowe na terenach powiatów: kutnowskiego, gostyńskiego, płockiego, sierpeckiego i płońskiego. W końcu października 1939 r. Grabecki udaje się w teren i powołuje do życia organizacje terenowe o nazwie Samodzielne Bataliony Mazowsza Płockiego, w tym Samodzielny Batalion Płocki.
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Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się na początku listopada 1939 r. w mieszkaniu Teodora Grabeckiego przy
ul. Dobrzyńskiej nr 26, na którym byli obecni: Wiesław Kostanecki, Jan Nowak, Jan Mossakowski, Władysław
Nowicki (student), Antoni Plisko, Ryszard Grzegorzewski, Adam Ryszard Chlebowski, Jan Hejke, Jerzy Michalik,
Mieczysław Osieck. Łączniczką batalionu była Ksawera Grabecka. Wśród nich byli również harcerze, jak choćby
Jan Nowak ze 108 MDH przy gimnazjum im. Stanisława Kostki (późniejszy komendant obwodu Płock Armii Krajowej). Trudno dziś ustalić przynależność harcerską innych członków poszczególnych ugrupowań.
W grudniu 1939 r. z inicjatywy nauczycieli - ludowców odbyły się dwa pierwsze w powiecie płockim spotkania w
Swięcieńcu i w Pepłowie, organizacji chłopskiej „Racławice” dla przygotowania wsi do samoobrony i walki z najeźdźcą. Udział w spotkaniu wzięli nauczyciele: Tadeusz Rogoża, Władysław Wochowski i Jan Szewczykiewicz
oraz Jan Jankowski, Józef Dębski, Ludwik Dłuźniewski, Lech Mossakowski, Marian Solka i Leon Lipka
W wyniku tych spotkań powstał w powiecie płockim oddział „Racławice”, na którego czele stanął Tadeusz Rogoża,
zastępcami zostali Władysław Wochowski i Jan Jankowski. W pierwszych miesiącach 1940 r. do sztabu organizacyjnego dołącza nauczyciel Michał Tomczak. Rozbudowana przez Tomczaka i Wochowskiego sieć organizacyjna
działa wkrótce we wszystkich gminach powiatu płockiego.
W późniejszym okresie, w połowie 1941 r., Jankowski nawiązuje kontakt z Polską Organizacją Zbrojną „Znak” z
Łodzi. Następuje ścisła współpraca Polskiej Organizacji Zbrojnej z „Racławicami”. Siatka organizacyjna POZ
szybko się rozrasta. Działania wszystkich tych ugrupowań zaczęły się wzajemnie przenikać, mając te same lub bardzo zbieżne cele.
Płocki Tajny Hufiec Harcerski nie zawsze miał możliwość wniknąć i powiązać działania poszczególnych, samorzutnie powstałych i działających „na własną rękę” grup. Natomiast w miarę upływu czasu napotykał, co i raz na lepiej lub gorzej zorganizowane działania innych ugrupowań. Doprowadziło to w rezultacie do wchłonięcia cennego,
pełnego zapału i oddania sprawie, harcerskiego „wkładu” do służby Polsce w organizacjach innych niż THH. Najliczniej harcerze z THH przeszli do konspiracyjnej pracy w Polskiej Organizacji Zbrojnej.
W grudniu 1941 r. komendant THH, hm Ładysław Żelazowski, przekazał sztab Hufca pod rozkazy Komendanta
Okręgu POZ, Mieczysława Teodorczyka, ps. „Roman”. Obydwaj, Żelazowski i Laszkiewicz, weszli w skład sztabu
okręgu POZ. Żelazowski, ps. „Wiąz”, został szefem kontrwywiadu, a Laszkiewicz, ps. „Sas”, jego zastępcą.
Siatka wywiadowcza zorganizowana przez „Sasa” i „Wiąza” działała niezwykle sprawnie i skutecznie. Młodzi
zwiadowcy - harcerze zbierali cenne wiadomości o ruchach wojsk niemieckich, transportach, urzędach i zakładach
pracy, o zachowaniach Niemców i agentów niemieckich, a także o stosunku Polaków do Niemców. Raporty były
wysyłane do Warszawy liniami łączności POZ, a potem AK. Szyfrantką raportów i łączniczką „Sasa” była jego żona Eugenia Laszkiewiczowa, ps. „Maria”. Działała ona z poświęceniem w THH, a potem w POZ i AK.
Po połączeniu organizacji podziemnych w Armię Krajową, jesienią 1942 r., Jan Laszkiewicz zostaje szefem referatu
II - wywiad - w Inspektoracie płocko - sierpeckim Armii Krajowej. Dział Kontrwywiadu obejmuje Ludwik Kamiński, ps. „Wyrwa”. „Sas” przekazuje „Wyrwie” kontakty ze swymi harcerskimi grupami wywiadowców, którzy po
aresztowaniu „Sasa” i wyjeździe z Płocka „Wiąza” dalej pracują na rzecz wywiadu w Inspektoracie płocko - sierpeckim AK.
Ładysław Żelazowski „Wiąz” współpracuje bezpośrednio ze sztabem Podokręgu AK w Warszawie i w czerwcu
1943 r. przechodzi z Płocka tam do dalszej pracy. Dnia 23 września 1943 r. zostaje aresztowany Jan Laszkiewicz,
„Sas”, i po ciężkich przesłuchaniach wywieziony do Pomiechówka, gdzie zostaje stracony dnia 4 lutego 1944 r.
W Płockim Tajnym Hufcu Harcerskim obowiązywała niezwykle ścisła forma konspiracji. Szeregowi harcerze nie
wiedzieli o istnieniu Hufca, nie znali jego nazwy, ani nie znali nikogo z dowództwa poza swym zastępowym. O istnieniu Tajnego Hufca wielu jego członków dowiedziało się dopiero po wojnie. Jest to m.in. przyczyna, że wiele nazwisk harcerzy płockich, którzy czynnie działali w różnych formacjach konspiracyjnych oraz wiele faktów z ich
658
działalności pozostaje do dzisiaj nieznanych.
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[1939-1943] hm. Ładysław Żelazowski - Tajny Hufiec Harcerski w Płocku
Komenda Hufca
1. Komendant - hm. Ładysław Żelazowski, ppor. rezerwy, nauczyciel, 15.10.1939 – 06.1943 - (wyjazd do Warszawy, wezwany do pracy w sztabie Podokręgu AK, Powstanie Warszawskie / Główna Kwatera)
2. Z-ca komendanta - hm. Jan Laszkiewicz, plut. rezerwy, pracownik umysłowy, 15.10.1939 – 20.09.1943, aresztowany.
3. Edward Wyszyński –krawiec,15.10.1939 – 9.09.1941, aresztowany.
4. Felicja Bednarska –nauczycielka, 15.10.1939 – 21.01.1945.
Grupa propagandy i nasłuchu Radiowego (I)
1. Kierownik - Edward Wyszyński – krawiec, 15.10.1939 – 9.09.1941,aresztowany.
2. Z-ca phm. Bolesław Mielnikow – prac. umysłowy, .01.1940 – 9.09.1941, aresztowany.
3. Józef Milewski, handlowiec, .10.1939 – 10.09,1941, zerwana łączność.
4. Bolesław Dudziński, pracownik elektrowni, .10.1939 – 10.09,1941, zerwana łączność.
5. Anatol Mielnikow ,
pracownik fizyczny, .10.1939 – 10.09,1941, zerwana łączność.
6. Zofia Jeziorowska ,
uczennica liceum, .01.1940 – 10.09.1941, zerwana łączność.
7. Jadwiga Wyszyńska, żona E. Wyszyńskiego, .10.1939 – 10.09.1941, zerwana łączność.
8. Bolesław Nora, wiosna 1940 – 10.09.1941, zerwana łączność.
9. Jan Klatte, malarz pokojowy, .10.1939 – 10.09.1941, zerwana łączność.
10.Marcin Wawroski, uczeń szkoły zawodowej, .10.1939 – 10.09.1941, zerwana łączność.
11.Marian Śledziński, uczeń szkoły zawodowej, .10.1939 – 10.09.1941, zerwana łączność.
12.Jan Cichowicz, uczeń szkoły zawodowej, .10.1939 – 10.09.1941, zerwana łączność.
13.dr Tadeusz Krzemiński, lekarz, z Gostynina, współpracownik, - 10.09.1941, zerwana łączność.
Grupa propagandy i nasłuchu radiowego (II)
1. Felicja Bednarska, nauczycielka,
15.10.1939 – 21.01.1945.
8. phm. Jan Lipiński
9. , pracownik umysłowy, 15.10.1939 – 21.01.1945.
3. Wacław Łabiński, instruktor Harc.Ośr.PWR, 15.10.1939 – 21.01.1945.
Grupa wywiadu i kontrwywiadu (I)
1.Kierownik - hm. Jan Laszkiewicz, plut. rezerwy, pracownik umysłowy, 15.10.1939 – 20.09.1943, aresztowany.
2. Eugenia Laszkiewicz , nauczycielka, (.10.1939 – 12.08.1944, aresztowana.
3. Władysław Kaczmarek, pracownik fizyczny, .10.1939 – 21.01.1945.
4. Czesław Bętlejewski, handlowiec, .10.1939 – 21.01.1945.
5. Władysław Gontarski, fotograf, .10.1939 – 21.01.1945.
Grupa wywiadu i kontrwywiadu (II)
1.Kierownik – hm. Ładysław Żelazowski
2. Władysław Majewski , pracownik prokuratury SO, .10.1939 – 21.01.1945.
3. Władysław Kozłowski pracownik fotograficzny, .10.1939 – 21.01.1945.
4. Ludwik Kamiński uczeń liceum, .10.1939 – .09.1942, aresztowany.
5. Jan Tomczak, pracownik umysłowy, .10.1939 – .10.1942, spalony, wyjazd do GG.
6. „Wojtek”, pracownik umysłowy .10.1939 – .10.1942, spalony, wyjazd do GG.
Grupa wywiadu i kontrwywiadu (III)
1.Kierownik – phm. Jan Lipiński , pracownik umysłowy, 15.10.1939 – 21.01.1945.
2. Felicja Bednarska, nauczycielka,
15.10.1939 – 21.01.1945.
3. Tadeusz Boetzel, uczeń liceum, .10.1939 – 21.01.1945.
4. Stanisław Tomaszewski, uczeń liceum,).10.1939 – 21.01.1945.
5. Zbigniew Skierkowski, uczeń gimnazjum, .10.1939 – 21.01.1945.
6. Andrzej Franke, uczeń gimnazjum, .10.1939 – 21.01.1945.
Grupa Wyszogród
1.Kierownik – Edward Szymczewski , kierownik szkoły powszechnej, (?.10.1939 4.04.1940, aresztowany.
2. Jerzy Szymczewski, ppor, .10.1939 – 05.1940, nawiązał kontakt ZWZ.
3. Stefan Zajkowski ,
pracownik umysłowy, .10.1939 – 4.04.1940, aresztowany.
4. Rajmund Urbański, pracownik umysłowy, .10.1939 – 4.04.1940, aresztowany.
5. Ryszard Pikała, pracownik umysłowy, 10.1939 – 4.04.1940, aresztowany.
6. Andrzej Dąbrowa, pracownik umysłowy, 10.1939 – 4.04.1940, aresztowany.

162
Tajne nauczanie
1. Janina Żelazowska, nauczycielka
, .11.1939 – .12.1944.
2. Eugenia Laszkiewicz nauczycielka, .09.1940 – 12.08.1944, aresztowana.
3. Felicja Bednarska nauczycielka, .12.1939 – .01.1945.
4. Maria Szcześniak, nauczycielka, .11.1939 – .03.1941,wysiedlona do GG.
Zamordowani
1.Jan Laszkiewicz, aresztowany 20.09.1943 r., zamordowany 4.02.1944 r w Pomiechówku.
2. Edward Wyszyński, aresztowany 9.09.1941 r., zamordowany 17.02.1943 r. w Oświęcimiu.
3. Marcin Wawrowski, pobity przez S.A. na ulicy, zmarł w 1944 r.
4. Edward Szymczewski , aresztowany 4.04.1940 r., zamordowany, 8.03.1941 r. w Mauthausen.
5. Ludwik Kamiński, aresztowany.09.1942 r., zamordowany w Oświęcimiu.
6. Jerzy Michalik, zamordowany, 4.02.1944 r. w Pomiechówku.
Obóz koncentracyjny przeżyli
1. phm. Bolesław Mielnikow, 9.09.1941 r. – 5.05.1945 r.
- Mauthausen Gusen.
2. Stefan Zajkowski, 4.04.1940 r. – 5.05.1945 r. Mauthausen Gusen
3. Rajmund Urbański, 4.04.1940 r. – 5.05.1945 r. - Mauthausen Gusen
4. Ryszard Pikała, 4.04.1940 r. – 5.05.1945 r. - Mauthausen Gusen
5. Andrzej Dąbrowa, 5.04.1940 r. – 5.05.1945 r. - Mauthausen Gusen
6. Eugenia Laszkiewicz, 12.08.1944 r. – 2.05.1945 r. – Ravensbruck
Obóz jeńców wojennych
1.hm. Ładysław Żelazowski por., 1.10.1944 r. – 3.05.1945 r. – Sandbostel - Lubeka

[1939-1945] Andrzej Jerzy Papierowski - Tajny Hufiec Harcerski w Płocku
(1939-1945)
Płocki Hufiec Harcerzy przed wybuchem wojny
Początki harcerstwa w Płocku sięgają 1912 roku i zrazu były związane ze środowiskiem młodzieży tutejszego Gimnazjum Polskiego (późniejszego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły Niepoślednią w tym względzie rolę odegrał
przyszły wielki poeta polski Władysław Broniewski (1897-1962), który przeszczepił na teren Płocka ideę skautingu.
Związki ówczesnego dyrektora gimnazjum Adama Grabowskiego (1864-1919) z konspiracyjnym warszawskim
Strzelcem, niejako powiązały w jedno cele obydwu organizacji. Na przełomie listopada i grudnia 1912 r. powstała I
drużyna skautowa im. Szymona Mohorta z zastępowym Stefanem Staszewskim na czele. W 1913 r. Kazimierz Betley, syn zasłużonych dla miasta księgarzy, zorganizował II drużynę im. Romualda Traugutta.
W tym roku powstała także III drużyna skautów rzemieślników im. Wojciecha Drzymały. Jej organizatorem był
znany działacz harcerski z terenu Płocka, następnie w Warszawie Mieczysław Bem (1894-1926), tragicznie zmarły
659
w wypadkach majowych w stolicy w dniu 18 maja .
W grudniu 1915 r. w nowo otwartym II Gimnazjum Polskim, późniejszej Małachowiance powstała czwarta drużyna
harcerska, której pierwszym historycznym drużynowym był Zygmunt Wesołowski i która, aż do 1931 r. używała
nazwy: II Płocka Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki.
Nie pozostały w tyle dziewczęta, które z kolei na terenie gimnazjum żeńskiego w Płocku, utworzyły drużynę harcerską. Organizatorkami drużyny były: Janina Korewicka (później Robakiewiczowa), Pola Maciejowska (zamordowana przez Niemców na Górnym Śląsku w 1920 r.), Janina Górecka, w przyszłości żona znanego lekkoatlety Dobrowolskiego, Marta Kleindiestówna, w przyszłości żona znanego działacza harcerskiego i narodowego Ignacego Go660
ścickiego i Halina Wiśniewska, żona znanego przedstawiciela palestry płockiej Syskiego .

659 Jego brat Zygmunt (1899-1919) jako pilot Eskadry Lotn. WP, również harcerz, zginął śmiercią lotnika zestrzelony 17 IX 1920 pod Łodzią w
czasie wojny polsko-sowieckiej. Zob. Bemowie; Mieczysław i Zygmunt [w:] A. J. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie znani i nieznani. Słownik Biograficzny. T. 2. Płock 2007, s. 41 [Płocczanie, T. 2], s. 41; Muzeum Mazowieckie w Płocku [MMP]/H/59 I. Gościcki, Wspomnienia harcerskie (mps.), k. 3; A. J. Papierowski, Przyczynek do dziejów sportu w Płocku w latach 1882-1939 [w:] Z dziejów kultury fizycznej Polski oraz
wybranych regionów i mniejszości narodowych (red. J. Dzereń), Płock 2011, s. 512, 516.
660 MMP/H/59 I. Gościcki, Wspomnienia harcerskie, (mps.) k. 3.
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Następne lata przynoszą rozwój szeregów i powstanie kolejnych drużyn . W 1915 r harcerstwo płockie zasiliło
662
Legiony Polskie, kierując do I Brygady w kilku grupach ochotników . W 1917 r. do harcerstwa należało ok. 240
663
chłopców i 140 dziewcząt .
Związki ze Strzelcem przesądziły, że harcerze, pod pozorem zajęć gimnastycznych prowadzili szkolenie o charakterze wojskowym. Rok później, wielu z nich brało udział w rozbrajaniu Niemców, jak również pełniło służbę wartowniczą i wzmacniało oddziały samoobrony. Znaną postacią wśród braci harcerskiej w Płocku był Stefan Górzyński, który w pierwszych miesiącach niepodległości został drużynowym w II Gimnazjum Płockim, potocznie zwanym Małachowianką.
W sierpniu 1920 r. płoccy harcerze brali udział w obronie miasta; czterech z II drużyny poległo. W dniu 10 kwietnia
1921 r. 13. harcerzy (najmłodszy lat 11) za okazane wówczas męstwo zostało udekorowanych przez Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego Krzyżami Walecznych.
W 1933 r. Hufiec Płocki został przemianowany na Hufiec Żeglarski. W dniach od 30 kwietnia do 3 maja 1938 r.
harcerstwo w Płocku obchodziło jubileusz 25-lecia powstania. Odbył się m.in. Zlot byłych harcerzy i wręczenia
bandery Hufcowi. Gościem honorowym był jeden z najstarszych harcerzy płockich Stefan Staszewski. Życzenia
uczestnikom przesłał m.in. popularny w międzywojniu przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, wojewoda
śląski Michał Grażyński (1890-1965). Wręczono też okolicznościowe odznaki z okazji 25-lecia ZHP na Mazowszu.
Pod koniec tego roku, a są to właściwie jedyne zachowane, dane, Hufiec posiadał: 1 krąg starszo harcerski, 3 drużyny skautowe, 15 drużyn harcerskich, 3 samodzielne zastępy, 21 drużyn zuchowych. Stan osobowy Hufca liczył
1120 harcerzy. Ostatni przed wybuchem wojny skład Komendy Żeglarskiego Hufca w Płocku stanowili:
Komendant Hufca – hm. Ładysław Żelazowski,
Z-ca Komendanta – phm. Jan Laszkiewicz,
Przyboczny Komendy Hufca – dh Borys Jegorow,
Sekretarz Komendy Hufca - dh. Halina Bazimierska,
Ref. Gospodarczo-Skarbowy - H.R. Mikołaj Borkowski,
Namiestnik Zuchowy – dh. Feliksa Bednarska,
Ref. Drużyn Harcerskich – phm. Leon Ceglarz,
Ref. Kręgów Starszoharcerskich – Kazimierz Askanas,
Komendant Harcerskich Oddziałów PW – Kazimierz Sosnowski,
Lekarz Hufca – dr Witold Majde
Kapelan Hufca – ks. Piotr Dudziec, od 1950 r. biskup sufragan płocki.
Jednocześnie stanowiska drużynowych obsadzały następujące osoby:
86 ŻDH (d. im. Szymona Mohorta) – HR Jan Lipiński,
87 ŻDH – phm. J. Laszkiewicz,
89 ŻDH – wyw. Jerzy Szymczewski,
103 MDH – wyw. Władysław Kozłowski,
107 MDH – ćw. Walenty Babecki,
108 MDH – H.o. Tadeusz Kowalczyk,
109 MDH – Mieczysław Ergetowski,
121 MDH – wyw. Hipolit Tomczak,
122 MDH – ćw. Edward Rutkowski,
125 MDH – wyw. Bolesław Głogowski,
180 MDH - H.o. Tadeusz Kozłowski,
182 MDH – wyw. Kazimierz Borkowski
Drobin – dh Adolf Kolasiński,
Orszymowo – mł. Czesław Ciełkowski,
Mała Wieś – mł. C. Ciełkowski.
Wszyscy wymienieni, zarówno kierownictwo Hufca, jak i drużynowi, to ludzie ideowi, którzy potrafili zorganizować młodzież szkolną i pozaszkolną w pracy czysto harcerskiej, a także nowych sprawnościach, jak: krótkofalarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo, strzelectwo, łucznictwo, szybownictwo i spadochroniarstwo. Znakomite wyniki Hufiec Płocki uzyskiwał nie tylko w ramach Chorągwi Mazowieckiej, lecz także w skali ogólnokrajowej. Harcerze
661 W 1931r. nastąpiła zmiana numeracji drużyn, związana z likwidacją Chorągwi Płockiej i przekazanie drużyn hufca płockiego do Chorągwi
Mazowieckiej w Warszawie. Po oddelegowaniu drużynowego Wesołowskiego do organizowania drużyn harcerskich na terenie północnego Mazowsza, jego miejsce zajął Bronisław Gloksin. Harcerstwo płockie [w:] A. J. Papierowski, J. Stefański. Płock od A do Z w tysiącletnich dziejach.
Wyd. 3. Płock 2010, s. 180-181.
662 Z. Kozanecki, Wiek walki o dwie wolności. Płock 2001, s. 62, 63.
663 A. Papierowski, Działalność Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w Płocku w latach 1915-1924. „Notatki Płockie” 2006, nr 1/206, s. 17-18;
Wł. Broniewski, Pamiętnik 1918-1922. Warszawa 1987, s. 98-99.
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prezentowali wysoki poziom osiągnięć dzięki pracy instruktorów harcerskich, jakimi kolejno byli komendanci: hm.
Wacław Kulesza, Ł. Żelazowski, J. Laszkiewicz i wielu drużynowych. Niepoślednią rolę w kształtowaniu formacyjnym młodzieży sprawował cieszący się dużą popularnością długoletni kapelan harcerski ks. Henryk Godlewski
664
(1886-1946) .
W chwili wybuchu II wojny światowej wielu starszych harcerzy brało czynny udział w kampanii wrześniowej, niemal we wszystkich rodzajach broni. I tak np. podchorążowie: Witold Hejke, Jerzy Michalik, J. Szymczewski w piechocie; Jan Nowak – w przyszłości ostatni Komendant Inspektoratu Płocko-Sierpeckiego ZWZ-AK – w kawalerii,
Tadeusz Morawski – w lotnictwie, a harcerze z 87. Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej (ŻDH) w jednostkach radio665
telegraficznych i łączności .
Niezmobilizowani, brali udział w oddziałach pomocniczych na terenie miasta, względnie wykonywali mobilizacyjne zarządzenia instytucji, w których pracowali. Bardzo wielu harcerzy, najczęściej służąc w różnych formacjach
Wojska Polskiego, z honorem świadczyło służbę Rzeczypospolitej, nawet za cenę najwyższą.
W czasie okupacji doszło również do aktywizacji harcerstwa. Powstał Tajny Hufiec Harcerski, który z uwagi na
specyfikę geopolityczną, o czym traktuję poniżej, przybrał bardzo specyficzne formy działania. Działalność Hufca
pozostaje zasadniczo nieznana, poza pewnymi odniesieniami źródłowymi, na które powołuję się w narracji. Owa
666
współpraca przesądziła o tym, że harcerze, a także instruktorzy harcerscy zostali niemalże zdziesiątkowani . Przesądziła o tym ścisła współpraca harcerstwa z organizacjami niepodległościowymi w okresie okupacji, takimi, jak:
Polska Organizacja Zbrojna, Narodowa Organizacja Wojskowa, Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa, czy też
po wojnie związki z Wolnością i Niezawisłością, Ruchem Oporu Armii Krajowej, Polskim Związkiem Powstańczym, czy młodzieżową organizacją Orlęta - wszystkie o zabarwieniu antykomunistycznym.
Fakt ten miał duże znaczenie dla harcerstwa powojennego, tj. po roku 1945, m.in. i w Płocku, gdzie z przyczyn ideologicznych, celowym zamiarem komunistów, zrealizowanym w roku 1951 r. nastąpiła likwidacja harcerstwa.
Wspomniane związki okupacyjnego harcerstwa ruchem niepodległościowym, ostatecznie przesądziły o celowym
niszczeniu względnie rozproszeniu przez władze komunistyczne materiałów dotyczących tej formacji. Niniejsza publikacja została oparta w głównej mierze na relacjach uczestników wydarzeń, sporządzonych niekiedy po latach,
które zostały zdeponowane w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
Sytuacji społeczno-polityczna w Płocku w czasie jego okupacji przez Niemców
Zgodnie z dekretem Hitlera z 8 X 1939 r. przyłączono do Rzeszy zachodnie i północno-zachodnie ziemie Polski.. W
nowym podziale administracyjnym Płock – dotychczasową stolicę północnego Mazowsza włączono do Prowincji
667
Prus Wschodnich (Provinz Ostpreussen) Regencji Ciechanów (Regierungsbezirk Zichenau) .
Po zajęciu miasta i utworzeniu komendantury wojskowej, obsadzono wojskiem wszystkie gmachy publiczne i urzędy. Po kapitulacji Warszawy, Płock został włączony w obręb państwa niemieckiego. Na przełomie września i października 1939 r. władze okupacyjne przystąpiły do zmiany nazw ulic miasta, zaś 21 maja 1941 zarządzono zmianę
668
nazwy Płocka na Schröettersburg , oraz wsi powiatu płockiego na niemieckie. W podziale administracyjnym ziem
północnego Mazowsza, Niemcy wyraźnie nawiązali do II rozbioru Rzeczypospolitej.
Czasowo prezydentem Płocka został mianowany nauczyciel języka niemieckiego w płockich szkołach Juliusz
Sachs. W Hotelu Polskim ulokowała się NSDAP. Od samego początku objęto poborem do tzw. Selbstschutzu (oddziały samoobrony) młodzież pochodzenia niemieckiego, co spotkało się ze szczególnym, spontanicznym odzewem
wśród mniejszości niemieckiej, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej, która dość łatwo uległa propagandzie hitlerowskiej. Po napływie do Płocka urzędników z Niemiec, członków już rozwiązanego Selbstschutzu wcielano albo do
gestapo, albo wojska niemieckiego. Mimo straszliwego terroru, znalazło się wiele osób pochodzenia niemieckiego,
głównie wśród inteligencji, która zachowała wierność Polsce.
664 Godlewski Henryk [w:] Płocczanie, T. 1, s. 179.
665 T. Morawski, Płocki Hufiec Harcerzy w latach 1931-1939 [w:] B. Sandomierski, Dzieje harcerstwa płockiego od 1912 roku. Płock 2010
(mps.).
666 Z. Kozanecki, Wiek walki o dwie wolności. Płock 2001, s. 63.
667 F. Dorobek, Płock w czasie okupacji hitlerowskiej [w:] Dzieje Płocka. Wyd. 2. Płock 1978, s. 443.
668 Nazwa pochodzi od zasłużonego w latach 1793-1807 dla Prus barona Fryderyka Leopolda von Schröttera, który w czasie II rozbioru, jako
nadprezydent Prus Wschodnich, rozpoczął intensywną kolonizację w dolinie Wisły. Sprowadzał Niemców z Wirtembergii, Szwabii, Badenii i
tworzył dla osadników nowe wsie i parafie ewangelickie. Jego posiewem w przyszłości byli liczni Volksdeutsche. F. Dorobek, Płock w czasie
okupacji hitlerowskiej [w:] Dzieje Płocka. Wyd. 2. Płock 1978, s. 457.
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21 października 1939 r. zlikwidowano wszystkie placówki oświatowe. W ten sposób nauka zeszła do podziemia .
Utworzone szkolnictwo powszechne, średnie i zawodowe miało obsługiwać wyłącznie dzieci i młodzież niemiecką.
670
Szeroko na ten temat pisał kilkakrotnie już przywoływany F. Dorobek .
Jednocześnie zaczęto z premedytacją dokonywać zmiany struktury ludnościowej mieszkańców, aby w ten sposób
dowieść prawdziwości ułomnej tezy, jakoby Płock stanowił odwieczny rejon niemiecki. W dniach 21 i 28 lutego
1941 r., deportowano do obozu w Działdowie wszystkich żydowskich mieszkańców Płocka, których po ograbieniu,
początkowo kierowano do różnych gett na terenie Generalnej Guberni, a następnie fizycznie unicestwiono w obo671
zach zagłady .
Wysiedlenia nie ominęły także ludności polskiej, zwłaszcza zamożniejszej, co dawało mieszkania i dobytek sprowadzanym masowo Niemcom z Rzeszy, bądź z zajętych państw nadbałtyckich i Rumunii. Jednocześnie dla ograniczenia rozrodczości populacji polskiej wprowadzono urzędowy wiek zawierania małżeństw: 30 lat dla kobiet i 40
dla mężczyzn.
Według źródeł niemieckich, Płock w 1940 r. liczył 34885 mieszkańców, w tym Polaków: 26659 (w liczbie tej ujęto
czasowo nieobecnych, przebywających na robotach w Niemczech, obozach jenieckich itp. – 3373 osoby), Żydów –
6105, Ukraińców – 72, Rosjan – 277, Ślązaków – 1, Niemców – 1652, w tym 802 Volksdeutschów, oraz pozostałych 19. Po zesłaniach do obozów koncentracyjnych w końcu 1941 r. Polaków było 20102, Rosjan i Ukraińców 390,
Niemców 4620, w tym Niemców przybyłych z Rzeszy 2088, Volksdeutschów1348 oraz Niemców przesiedlonych z
Litwy 1148.
Od początku zainstalowało się w Płocku gestapo, czyli tajna policja polityczna. Ponadto aparat represji stanowiły
takie formacje, jak Policja Miejska (Stadtpolizei) z siedzibą w Magistracie przy Starym Rynku, Policja Powiatowa
(Kreispolizei) w starostwie przy ul. Kolegialnej, formacja SS w budynku Seminarium Duchownego i w dawnej Or672
ganistówce przy katedrze . Słowem nasycenie elementu niemieckiego było bardzo duże. Fakt ten, zatem przesądzał, że wszelkie akcje zbrojne na terenie miasta w wykonaniu ruchu oporu były praktycznie niemożliwe.
Polityka niemiecka od początku jednak budziła zdecydowany sprzeciw. Powstawały organizacje oporu, jak: Polska
Organizacja Zbrojna (POZ), Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW), Związek Walki Zbrojnej, który po scaleniu
przyjął nazwę Armii Krajowej i inne organizacje, o różnych obliczach ideowych. W tej walce nie zabrakło harcerstwa, któremu poświęcam niniejszy artykuł.
Pierwsze próby organizacji w warunkach okupacyjnych
W okresie międzywojennym harcerstwo w Płocku i powiecie płockim rozwinięte było głównie w szkolnictwie powszechnym i miejscowych liceach. We wrześniu 1939 r. Niemcy zajmując Płock, zajęli także budynek Gimnazjum
Żeńskiego im. Reginy Żółkiewskiej oraz sąsiadującą z budynkiem stanicę harcerską, w którym zniszczyli znajdującą
się tam radiostację wraz charakterystyczną anteną nadawczą. Po opuszczeniu stanicy przez Niemców, zginęły wi673
szące na ścianach liczne dyplomy oraz karty QSL (potwierdzenia rozmów radiowych, które zostały zabrane . W
stanicy mieściła się komenda Hufca Harcerskiego w Płocku. Były tamże przechowywane dokumenty osobowe Harcerskiego Ośrodka Przysposobienia Wojskowego, akta Przeszkolenia Wojskowo-Radiotelegraficznego, archiwum
Komendy Żeglarskiego Hufca Harcerskiego, Koła Przyjaciół Harcerzy oraz dwa sztandary drużyn harcerskich, jedna drużyny przy gimnazjum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, druga stanowiąca własność harcerek przy
Gimnazjum Kupieckim w Płocku (d. Szkole Handlowej).
W dniach 4-5 września 1939 r. z polecenia hm. J. Laszkiewicza trzej harcerze: absolwent Harcerskiego Ośrodka
Przysposobienia Wojskowego Adolf Szwajgert, zamieszkały na terenie stanicy kierownik referatu starszoharcerskiego phm Edward Wyszyński (?-1943), Marcin Wawrowski oraz trzej inni niezidentyfikowani z nazwisk postanowili ocalić te akta, a tym samym zabezpieczyć harcerzy przed możliwym zainteresowaniem ze strony gestapo.
Akta zostały zamurowane w schowku w szczycie budynku stanicy, od strony Liceum Reginek, tj. Państwowego
Żeńskiego Liceum im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku. Pomimo zajęcia w 1941 r. całego budynku przez
13. batalion żandarmerii niemieckiej, schowka nie odnaleziono. Po wojnie, zbiory zostały wydobyte, uporządkowane i na początku lat 50. XX w. w całości przekazane do miejscowego Archiwum Państwowego w Płocku. Aktu

669Tenże, s. 437-440, 456 i ns.
670 Tenże, s. 457-462.
671 S. Guterman, Kartki z pożogi. Płock 2004, s. 7, 133, 142, 151 i ns.
672 MMP/H/19 Oświadczenie Jerzego Tomaszewskiego o T. Hetkowskim i o egzekucji 18.09.1942., k. 1.
673 Archiwum Muzeum Mazowieckiego w Płocku (MMP) /H/ 14 Rozdział III. Ł. Żelazowski, Działalność Płockich krótkofalowców w okresie
okupacji (pierwsze opracowanie) (mps.), k. 1.
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przekazania dokonali Ryszard Wodzyński i wspominany A. Szwajgert, którzy wcześniej, jeszcze w 1946 r., przeka674
zali również płockim harcerzom szczęśliwie zachowane ich sztandary .
Po przegranej przez Polskę kampanii wrześniowej naczelne władze harcerskie podjęły w dniu 27 września 1939 r.
decyzję, o kontynuowaniu walki w podziemiu.
Konspiracyjne harcerstwo powołano w Płocku już w 15 października 1939 r.. Fakt porozumienia w tej sprawie nie
został jednak nigdzie udokumentowany. Na zebraniu, które odbyło się w mieszkaniu przy ul. Dojazd w Płocku, należącego do ostatniego przedwojennego komendanta hufca płockiego hm J. Laszkiewicza (1907-1944), ps. Sas, Orkan, Oskar, A-19 zapadły wiążące w tej kwestii decyzje. To właśnie, Laszkiewicz był głównym organizatorem Tajnego Hufca Harcerskiego. Jednocześnie, jako żołnierz, był w tym już czasie szefem II Wydziału Wywiadu początkowo w Polskiej Organizacji Zbrojnej (POZ), a następnie ZWZ-AK. Dodać należy, że POZ, jako organizacja, miał
charakter lewicowy (nie komunistyczny). W skład organizacji wchodzili członkowie: Wici, Organizacji Chłopskiej
Racławice oraz Polskiej Partii Socjalistycznej. Wśród nich, wielu miało przeszłość harcerską.
Znany działacz harcerski i zarazem uczestnik kampanii wrześniowej Jan Trzaska w swoich wspomnieniach odnotowuje, że aktywizujące znaczenie dla młodzieży szkolnej i nie tylko, miały czarne flagi SS, które Niemcy zawiesili
na dzwonnicy przy uszkodzonej katedrze płockiej i na siedzibie sędziwego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowo675
wiejskiego (1858-1941) . Budziło to naturalny opór, a nawet złość wśród młodzieży. Odpowiedzią było to, że
młodzież szczególnie zaczęła uczęszczać do kościoła poreformackiego w Płocku, w tym zwłaszcza z 87. Mazowieckiej ŻDH. Okazało się, że wielu harcerzy, uczestników kampanii nie powróciło jeszcze do Płocka. Nie powrócili tacy harcerze – lotnicy, jak: Antoni Kurach, Jery Masłowski, Franciszek Tomczak, Zbigniew Andre, Bujak, czy
wreszcie legendarny Jan Zumbach, znany as lotnictwa polskiego z okresu Bitwy o Anglię, którzy we wiadomy tylko
sobie sposób, zasilili lotnictwo na Zachodzie, stając się jego legendą. Inne nazwiska, tych najznakomitszych, to
Witold Szyffer, Stanisław Portalski, który w przyszłości zasłynął, jako wybitny chemik i profesor Uniwersytetu w
676
Londynie .
Według Jana Trzaski – w mobilizacji konspiracyjnej zasadniczą rolę odgrywali następujący druhowie: J. Lipiński,
Władysław Gontarski, Antoni Borycki, Józef Szwajgert, E. Wyszyński, W. Kozłowski, Stanisław Tomaszewski,
Stanisław Grabowski i Albin Markowski. To grono zastanawiało się, jak zorganizować słuchanie Londynu, Rzymu i
innych stacji. Zdaniem autora, dochodziło do pierwszych zebrań konspiracyjnych, np. w mieszkaniu druhny F. Bednarskiej przy ul. Szerokiej, niedaleko tzw. Czarnego Dworu. Pod wpływem Gontarskiego, tamże zapadła decyzja,
aby objąć obserwacją Polaków, którzy w jego opinii, w sposób nie zawsze uzasadniony, odwiedzali dobrowolnie
677
siedzibę płockiego gestapo .
Po porozumieniu się z komendantem Okręgu Tuchola POZ kpt. WP Romanem (kpt. Mieczysław Roman Teodoro678
wicz) i szefem Sztabu Okręgu POZ Kazimierzem Churskim (1890-1959) , w dniu 20 XII 1941 Tajny Hufiec Harcerski wszedł w skład Komendy Okręgu POZ jako wydział wywiadu. Niejako z urzędu, komendant THH hm. Ł.
Żelazowski został Szefem Sztabu II Oddziału Okręgu Płockiego POZ; jego zastępcą – hm. J. Laszkiewicz. Po utworzeniu Armii Krajowej, POZ w 1942 r. stał się integralną częścią Inspektoratu Płocko-Sierpeckiego ZWZ-AK
Współorganizatorami THH byli również E. Wyszyński z referatu starszo-harcerskiego, który z zawodu był kraw679
680
cem, oraz nauczyciele: F. Bednarska oraz Ł. Żelazowski .

674MMP/H/54 Adolf Szwajgert, Wspomnienia z okresu II wojny (mps.), k. 1; M. Krajewski, Płock w okresie okupacji 1939-1945. Płock Włocławek 2001, s. 211; MMP/H/ 14 Rozdział III. Ł. Żelazowski, Działalność Płockich krótkofalowców w okresie okupacji (pierwsze opracowanie)
(mps.), k. 1, 2.
675 Tytularny arcybiskup silneński, biskup płocki w latach 1908-1941. Ofiara hitleryzmu. Wraz ze swoim sufraganem Leonem Wetmańskim beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II. Zob. A. J. Papierowski, J. Stefański, Płock od A do Z w tysiącletnich dziejach. Wyd. 3. Płock2010, s.
62, 63.
676 S. Brodzki, Kanada. „Notatki Płockie” 1994, nr 2/159, s. 15; Płocczanie, T. 2, s. 497, 498, 730.
677 MMP/H/55 J. Trzaska, Wspomnienia (mps), s. 3.
678 Szerzej – zob. Churski Kazimierz [w:], Płocczanie, T. 1, s. 101.
679 Bednarska Feliksa (XX w.) – nauczycielka jednej ze szkół powszechnych w Płocku, działaczka harcerska od ok. r. 1932. Organizowała ruch
zuchowy w Płocku według zasad Aleksandra Kamińskiego. W 1939 została opiekunką spółdzielczości uczniowskiej. W czasie okupacji hitlerowskiej była członkinią Komendy Tajnego Hufca Harcerskiego w Płocku. Kierowała sprawami nasłuchu radiowego do końca wojny. Wraz z
nauczycielkami, również harcerkami, tj. z: Eugenią Laszkiewiczową, Marią Szczęśniak i Janiną Żelazowską, zajmowała się tajnym nauczaniem.
Na jej rozkaz, harcerze z tej grupy, wykonali kilka odbiorników krótkofalowych. Bednarska Feliksa [w:] A. J. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie, T. 2, s. 40.
680 MMP /H/11 Komisja Historyczna Hufca Płock, Krótki zarys historyczny harcerstwa płockiego w latach 1912-1945, k. 6, 7.
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Adolf Szwajgert wymienia jeszcze innych harcerzy, którzy uczestniczyli w zawiązaniu tajnej organizacji. Byli to: S.
Tomaszewski, J. Lipiński, Grabarczyk i Eugenia Skrzyńska. Niemieckie pochodzenie spowodowało, że Szwajgert
wraz z bratem zostali powołani na ćwiczenia Selbschutzu. Odmowa uczestniczenia w życiu niemieckiej organizacji
spowodowała, że w lutym 1940 r. Adolf został wysiedlony do obozu karnego w Działdowie, następnie do Częstochowy, skąd wraz z rodziną został wysłany na roboty do Niemiec. Podczas urlopu zbiegł do Warszawy, gdzie jako
Grodzicki, a następnie Adam Szaniawski, działał w szeregach ZWZ-AK. Po wojnie niezwłocznie pojawił się w
681
Płocku, powracając do właściwego nazwiska .
Z różnych zachowanych relacji wiadomo, że 15 (zdaniem innych 16 października 1939 r.) na omawianym spotkaniu
członków Komendy Hufca postanowiono:
Rozwiązać dotychczas istniejące struktury harcerskie w Płocku i powiecie płockim,
Utworzyć w Płocku Tajny Hufiec Harcerski (THH), w skład, którego, mieli wejść dorośli harcerze i ewentualnie jako funkcyjni – harcerze starszych klas licealnych.
682
Utworzyć konspiracyjne drużyny harcerskie złożone wyłącznie ze starszych, zaufanych harcerzy .
Na spotkaniu dokonano również wyboru władz. Komendantem THH został hm. Ł. Żelazowski, ps. Zygfryd, Wiąz,
Kiwi, Sowa (1901-1993). Przed wojną był nauczycielem w Liceum im. Władysława Jagiełły w Płocku, od 28 sierp683
nia 1939 r. opiekunem tamże organizacji harcerskiej. Wcześniej, zasłynął, jako żołnierz POW i oficer WP . Jego
zastępcą został wspominany J. Laszkiewicz, który odpowiadał za sprawy organizacyjne oraz kierowanie wywiadem,
684
zaś dział informacji i propagandy powierzono E. Wyszyńskiemu ps. Czarny .
Jednocześnie wytyczono wówczas następujące kierunki działalności dla organizacji:
Zorganizowanie starszych harcerzy w celu prowadzenia działalności wychowawczej;
Nawiązanie łączności z władzami naczelnymi w Warszawie;
Zbieranie broni i amunicji, konserwowanie oraz przechowywanie jej w tajnych magazynach;
Wydawanie biuletynu radiowego, w celu podnoszenia nastrojów społecznych;
Podjęcie działalności wywiadowczej.
Już na wstępie zorganizowano trzy drużyny po cztery zastępy, które liczyły od 6 do 8 harcerzy. W drużynach używano szyfru cyfrowego, np.: 236 oznaczał – harcerza będącego w drugiej drużynie, w 3. zastępie, 6. szeregu.
Jako doraźnie i zarazem istotne zadanie, postanowiono objąć akcją dożywiania Żydów w miejscach ich przymuso685
wej pracy .
Mimo starań, nie udało się nawiązać szybkiego kontaktu w Naczelnictwem ZHP w Warszawie.
W tym czasie, niejako dwutorowo, nawiązano kontakty z organizacjami konspiracyjnym. Od 1940 roku datują się
kontakty z ZWZ, przekształconym następnie w Armię Krajową. Łącznikiem z Warszawą był uciekinier z Płocka
Michał Jachnis, który na terenie Warszawy używał konspiracyjnego nazwiska Jerzy Janicki. Współpracował z nim
Jerzy Żółciński. Skrzynką kontaktową było mieszkanie przy ul. Towarowej 66 m. 8, stanowiące własność Janiny
Żelazowskiej - siostry, względnie kuzynki Ł. Żelazowskiego. To z tego lokalu były dostarczane do Płocka egzemplarze Biuletynu Informacyjnego.
W/w mieszkanie stanowiło również konspiracyjne miejsce pobytu dowódcy Sztabu Okręgu POZ „Tuchola” kpt.
Mieczysława Romana Teodorczyka ps. Roman, Namur, Miecz (1899-1944), organizatora konspiracyjnego Pułku
Ziemi Kujawskiej, następnie POZ na Mazowszu. Po scaleniu z AK, był szefem Wydziału III Komendy Podokręgu
Północnego Obszaru Warszawskiego w skład, którego, wchodził Inspektorat Płocko-Sierpecki. Od początku 1942 r.
w mieszkaniu Żelazowskiej prowadzona była skrzynka sztabowa dla kontaktów THH z Namurem. Kontakty w
imieniu THH utrzymywali: spalony w Płocku Tadeusz Tomczak ps. Janek i drugi - Wojtek (nazwisko i imię nieznane).
W grudniu 1942 r. Niemcy aresztowali w Warszawie Teodorczyka jako Namura, po wyjściu z mieszkania Żelazow686
skiej. Rozpoznał go gestapowiec, który znał go jeszcze z Włocławka . Pomimo stosowania nieludzkich tortur

681 MMP/H/54 A. Szwajgert, Wspomnienia z okresu II wojny (mps.), k. 1-3.
682 MMP /H/11 Komisja Historyczna Hufca Płock, Krótki zarys historyczny harcerstwa płockiego w latach 1912-1945, k. 7.
683Żelazowski Ładysław [w:] Płocczanie, T. 1, s. 679, 680.
684 J. Matuszewski, Harcerska konspiracja w Płocku i Gostyninie. „Tygodnik Płocki” 1991, nr 31, s. 6.
685 MMP /H/11 Komisja Historyczna Hufca Płock, Krótki zarys historyczny, s. 6.
686 MMP/H/ 1-10 J. Żelazowska, Relacja o pracy w konspiracji (mps), k. 1-2.
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(przypalanie, bicie, zdzieranie paznokci, łamanie żeber, wybicie oka) – nikogo nie wydał. Został powieszony przez
687
Niemców w dniu 4 lutego, w zbiorowej egzekucji na terenie katowni w Pomiechówku. Ciało zostało spalone .
Do czasów scalenia z Szarymi Szeregami płocki THH wniósł poważny wkład w rozwój nasłuchu radiowego i kolportażu wiadomości. Wiadomości radiowe były początkowo ręcznie pisane przez kalkę, później na maszynie.
Pierwsze wiadomości radiowe ukazały się już przed 20 października z nasłuchu - początkowo stacji Radio-Tuluza,
odbieranej na falach średnich, a wkrótce z Radia Londyn BBC na falach krótkich.
Z inicjatywy E. Wyszyńskiego zorganizowano dwa pięcioosobowe zastępy harcerzy o nieznanych jak dotąd nazwiskach. O pierwszej piątce wiadomo, że później zginęła wraz z Wyszyńskim w obozie Auschwitz. Ich zadaniem był
kolportaż pisanych wiadomości radiowych, pochodzących z nasłuchu BBC. Pomocy udzielała im żona Wyszyńskiego – Jadwiga, również zaangażowana w działalność konspiracyjną oraz wzmiankowana uprzednio F. Bednarska. Pod mieszkaniem Bednarskiej był ukryty odbiornik radiowy, zbudowany przez Wacława Łabińskiego, który
wykorzystywano do końca okupacji. Dodać należy, że Łabiński, instruktor harcerski Ośrodka PW, z zawodu radiotechnik, budował krótkofalowe radioodbiorniki, które składano na czas odbioru z kilku części. Wiadomości pochodzące z nasłuchu przepisywano na maszynie do pisania, która wcześniej była własnością Żeglarskiego Hufca Har688
cerskiego w Płocku .
Żelazowski podaje, że czynną pomoc w pracy wywiadowczej okazywało małżeństwo Jadwiga i Edward Jędrzejowscy, harcerze i zarazem żołnierze POZ, a następnie AK. W wynajmowanym pokoju na I piętrze w Hotelu Płockim
(róg ul. Bielskiej i Sienkiewicza), w którym dorywczo mieszkali żołnierze POZ, przechowywano umiejętnie zamaskowany w piecu odbiornik superheterodynowy. Z informacji uzyskiwanych m.in. z nasłuchu, redagowano biuletyn
pt. Mazowsze w Walce o Wolność Polski. Gestapo wpadło na ślad działalności podziemnej Jędrzejewskiego i aresz689
towało go 10 lipca 1944 r.
Poddany okrutnym badaniom, nie wydał nikogo. Zachowały się zdjęcia odbiornika i
690
pomieszczeń wspomnianego lokalu w Hotelu, które po wojnie przekazano do Muzeum Mazowieckiego .
Z przekazu Ł. Żelazowskiego wynika, że kolportażem biuletynów zajmowali się harcerze THH. Autor wspominał
także o kilku niebezpiecznych zajściach, o ucieczkach kolporterów przed policją niemiecką, chociaż tych faktów nie
691
precyzował .
Z kolei W. Łabiński - kierował drugą piątką w skład, której wchodzili: Marcin Wawrowski, Marian Śledziński i Jan
Ciechowicz.
Należy nadmienić, że od strony technicznej, działalność wywiadowczą THH wspomagał pracownik sklepu radiotechnicznego w Płocku, stanowiącego własność Niemca Gestigkeita – Czesław Bętlejewski. Zaopatrywał on harce692
rzy w potajemnie wynoszone z magazynu baterie anodowe .
Innym źródłem zaopatrzenia był Aleksander Wiśniewski, współpracownik w konspiracji W. Łabińskiego, który będąc zatrudniony w niemieckim zakładzie radiotechnicznym i mając dostęp do części, montował w skrzyneczkach po
693
cygarach miniaturowe odbiorniki dla potrzeb THH i AK .
Ponadto, jeszcze pod koniec 1939 r. powstała sekcja dokumentacji i fotografii, którą kierował W. Kozłowski. Zbierała ona informacje dla szefa wywiadu w powiecie płockim. Podlegała bezpośrednio komendantowi THH – Ł. Żelazowskiemu. Praca polegała głównie na fotografowaniu niemieckich obiektów i urządzeń. Istotną także rolę spełniała
sekcja kartografii, której celem było gromadzenie i przygotowywanie planów i map.
Przez pewien okres współpracował z nią Ryszard Wodzyński (1909-1987), który jako harcerz o stażu od 1918 r., za
namową E. Wyszyńskiego przystąpił do THH, stał się także kolporterem Sztafety, którą otrzymywał od Wyszyńskiego. Przekazywał ją zaufanym kolegom, jak Tadeuszowi Wieczorkowi, Stanisławowi Milke ps. Chwacki, Zygmuntowi Zamskiemu, Stefanowi Próchno i Władysławowi Balcerzykowi ps. Chmura. Wszyscy wymienieni byli
687Po śmierci awansowany do stopnia podpułkownika. Symboliczna mogiła znajduje się na cm. katol. w Płocku, przy al. Kobylińskiego. Zob.
szerzej, Teodorczyk Mieczysław [w:] Płocczanie, T. 2, s. 638.a
688 Tamże, MMP/H/ 14 Rozdział III. Ł. Żelazowski, Działalność Płockich krótkofalowców w okresie okupacji (pierwsze opracowanie) (mps), k.
4.
689 Zob. Jędrzejewski Edward, ps. Myśl (? – 1944) – źołnierz POZ, następnie AK w Płocku, redaktor "Mazowsza", konspiracyjnego tytułu prasowego wydawanego podczas okupacji w Płocku. Zamordowany przez gestapo 16 sierpnia. W pracy redaktorskiej, a także wywiadowczej
wspomagała go żona Jadwiga, ps. „Znicz”, która prowadziła skrzynkę kontaktową. A. J. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie, T. 1, s. 244; M.
Krajewski, Płock w okresie okupacji, s. 424, 425.
690 MMP/H/14 Wspomnienia Żelazowskiego (mps.), k. 4.
691 Tamże.
692 Tamże.
693 Tamże.
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żołnierzami ZWZ, o czym początkowo nie wiedział. Niebawem, na ręce Balcerzyka złożył przysięgę na wierność
Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej, przyjmując pseudonim Wyrwa.
W pracy konspiracyjnej - Wodzyński, współpracował z druhną Lucyną Nowacką, W. Kozłowskim, J. Lipińskim,
braćmi Janem i Tadeuszem Tomaszewskimi. Ta współpraca trwała do momentu aresztowania Balcerzyka, Milkego,
Próchnego, Zamskiego, Falkiewicza oraz powieszeniu Bolesława Pomiernego ps. Dzik i J. Laszkiewicza przez
Niemców. Wtedy, z obawy o życie, swoją przygodę z harcerstwem zakończył. Powrócił do niej dopiero po opusz694
czeniu Płocka przez Niemców. Wtedy został pierwszym po wojnie komendantem Hufca Harcerskiego .
Według relacji Wojciechowskiego - drużynowymi drużyn byli: E. Wyszyński, F. Bednarska, J. Laszkiewicz, W.
695
Kozłowski, J. Lipiński, Edward Szymczewski i Janina Żelazowska – żona komendanta .
9 września 1941 r. aresztowano Wyszyńskiego podczas jego pobytu w Borowiczkach koło Płocka (obecnie dzielnica miasta). Wraz z nim zatrzymano całą piątkę. Razem z Wyszyńskim aresztowano w innej sprawie jego współpracownika Bolesława Mielnikowa. W rezultacie, Wyszyński wraz z całą grupą został osadzony w obozie zagłady Auschwitz, gdzie 17 lutego 1943 r. wszyscy zostali zagazowani.
Działalność wywiadowcza i organizacyjna phm. Bolesława Mielnikowa
Płocczanin, urodzony 3 lipca 1912 r. w rodzinie rzemieślniczej. Od najmłodszych lat był związany z ruchem harcerskim; początkowo w szkołach, następnie w drużynach pozaszkolnych. Od początku wraz z bratem Anatolem czło696
nek sekcji pływackiej w Harcerskim Klubie Sportowym w Płocku . W 1937 r. po reorganizacji drużyn został drużynowym 87. ŻDH w Płocku. Wcześniej – w latach 1931-1934 był członkiem Zarządu koła płockiego Towarzystwa
Obrony Kresów Zachodnich. W 1936 r. służbowo przeniesiony przez Bank Polski, w którym pracował do Chojnic, a
następnie do Włocławka, gdzie również był członkiem Komendy Hufca i drużynowym. Przed wybuchem wojny posiadał stopień Harcerza Rzeczypospolitej, stopień żeglarza morskiego oraz stopień instruktorski podharcmistrza. W
sierpniu 1939 miał być zamustrowany na Zawiszy Czarnym w Gdyni, jednakże skończyło się tylko na zamiarach,
ponieważ zaczęły obowiązywać w Banku zarządzenia mobilizacyjne. Eskortował zasoby pieniężne najpierw do
Warszawy, następnie do Łucka, gdzie zagrodziły mu drogę oddziały sowieckie. Po powrocie do Warszawy, w
mieszkaniu należącym do brata Anatola, ppor. rez. Wojska Polskiego, który odniósł rany w obronie Modlina dowiedział się o organizacji ruchu oporu wśród wojskowych i harcerzy. Tamże poznał jeszcze w październiku 1939 r. kpt.
Jerzego Szarkiewicza ps. „Szary”, który wprowadził go do organizacji, jako „Czarnego”. Jednocześnie nakazał mu
podjęcie działalności konspiracyjnej w Płocku, na co Mielników przystał. Tym bardziej, że jak się okazało, jako b.
działacz harcerski był poszukiwany przez włocławskie gestapo i nie miał, po co wracać do Włocławka. Dzięki pomocy Czesława Religi podjął jednak pracę w firmie Bohm we Włocławku, z ramienia której, występował jako
przedstawiciel fabryki na Płock, Sierpc i Gostynin. Przy przeprowadzce do Płocka, dopakował paczkę z maszyną do
pisania oraz dużym pakietem papieru, co w późniejszej działalności odegrało istotną rolę.
Po powrocie do Płocka rozpoczął sprzedaż artykułów bohomowskich w magazynie, który mieścił się w piwnicach
pod restauracją Leśniewskiego (róg Tumskiej i Kościuszki).
W tym czasie, doszło do bliskiej współpracy w „Szarym”, szczególnie w początkach 1940 r., podczas pobytu B.
Mielnikowa w Warszawie. Kapitan był przeciwnikiem organizacji dużej grupy harcerskiej pod jednym kierownictwem. Oznajmił, że w Warszawie powstają już harcerskie grupy oporu, działające w kontaktach z grupami wojskowych. Z uwagi na konieczność jak najdalej posuniętego bezpieczeństwa, zaproponował system piątkowy organizacji, w której, tylko zastępowi tych piątek, mogliby kontaktować się z kierownikami drużyn. „Szary” jednocześnie
zapowiedział, że poinformuje władze harcerskie w Warszawie o powstaniu grupy w Płocku.
Z rozmowami z „Szarym” B. Mielnikow zapoznał swego dobrego znajomego jeszcze z czasów harcerstwa E. Wyszyńskiego, który mieszkał przy ul. Kolegialnej, w dawnej harcówce. Przekazał mu również przywiezione materiały. Wyszyński początkowo proponował zorganizowanie czterech piątek, złożonych z b. harcerzy i sympatyków,
przede wszystkim ludzi młodych i sprawnych fizycznie. Mimo to, nie poinformował Mielnikowa o powstaniu Tajnego Hufca Harcerskiego, ani też do końca, nie wyjawił mu swej roli w konspiracji. Natomiast powiadomił go o
zamurowaniu w schowku w mieszkaniu sztandaru drużyny, kronik i innych materiałów. Wyszyński jednocześnie
697
nakazał Mielnikowowi zorganizowanie piątki .
W ten sposób doszło do utworzenia przez B. Mielnikowa kolejnego zastępu harcerskiego w Płocku, w skład, którego weszli krótkofalowcy – harcerze przedwojennej 87. Drużyny w osobach: Józef Milewski (przed wojną handlo694 MMP/H/52 R. Wodzyński, Moje wspomnienia z okresu okupacji (mps.), s. 1-2.
695 J. Matuszewski, Harcerska konspiracja, s. 6.
696 J. Obszyński, Początki sportu płockiego. „Notatki Płockie” 1969, nr 5, s. 48.
697 MMP /H/11-20 B. Mielnikow, Harcerski ruch oporu w Płocku w latach 940-1941, k. 1-7.
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wiec), Jan Klatte – (malarz), Bolesław Dudziński (pracownik elektrowni) i Anatol Mielnikow (najmłodszy brat Bolesława). B. Mielnikow posiadał maszynę do pisania, którą ukrywał w skrytce na strychu domu przy ul. Warszawskiej 3, zbudowanej przez jego ojca, z zawodu stolarza. Z inicjatywy B. Mielnikowa oraz grupy harcerzy, do której,
według jego relacji dołączyli Wyszyński i Ners, postanowiono wspólnie wydawać konspiracyjną gazetkę pt. Sztafeta, w której rozpowszechniano wiadomości z prasy centralnej warszawskiej, wiadomości terenowe sprawdzone
698
przez druhów oraz pochodzące z nasłuchu radiowego ,
Zastęp prowadził własny nasłuch radiowy w Płocku, a ponadto korzystał z nasłuchu zorganizowanego przez krewnych Mielnikowa, mających w pobliskim Cierszewie gospodarstwo rolne i młyn. Komisaryczny kierownik młyna,
Niemiec, posiadał radioaparat, a że często wyjeżdżał, fakt ten wykorzystywano. Uzyskane wiadomości z nasłuchu
radiowego dostarczała raz w tygodniu harcerka Zofia Jeziorowska.
Swój udział w redagowaniu miał także dr Tadeusz Krzemiński z Gostynina, oraz zamieszkały w okolicach Modlina
Bolesław Ners (zm. po wojnie), który występował w roli łącznika między harcerzami Płocka i Warszawy. Dodajmy,
że Ners, wcześniej mieszkaniec Płocka, był członkiem 87. ŻDH w Płocku. On przekazał płocczanom informację o
zamordowaniu przez gestapo kpt. „Szarego”.
Sztafeta ukazywała się, co dwa tygodnie w nakładzie do 50. egzemplarzy na papierze przebitkowym i była kolportowana osobiście przez B. Mielnikowa, również do Sierpca i Gostynina. Przyczyną była łatwość poruszania się
przez Mielnikowa na terenie Mazowsza Północnego, z uwagi na zatrudnienie w firmie niemieckiej.
W tym czasie, B. Mielnikow nawiązał serdeczne kontakty z mieszkającym w Gostyninie lekarzem Tadeuszem
Krzemińskim, z którym później dzielił gehennę obozową. Wciągnął go do współpracy, jako źródło informacyjne.
Nawiązywał też kontakty w terenie z b. wojskowymi.
Kolejnym zadaniem było rozpoznawania działalności miejscowych „volksdojczy”. Udało się łatwo zidentyfikować
Wilhelma Asta, gestapowca urodzonego w Płocku, w rodzinie kościelnego przy miejscowym kościele ewangelickoaugsburskim. Po licznych krwawych wyczynach w Płocku, swoją bandycką działalność Ast przeniósł do obozu w
699
Działdowie, gdzie szczególnie katowską postawę zajmował wobec osadzonych tam Żydów …
Przypadkowe znalezienie przez gestapo u jednego z harcerzy numeru Sztafety skutkowało aresztowaniami. Gestapo
aresztowało Wyszyńskiego wraz z całą jego piątką, co jak powyżej wspominałem, zakończyło się tragicznie. W innej sprawie został aresztowany B. Mielnikow. Gestapo prawdopodobnie domyślało się jego znaczenia w konspiracji
i dlatego poddało go niezwykle brutalnemu śledztwu. Mielnikow zachował hart ducha do końca Po kilkumiesięcznym pobycie w więzieniu w Płocku, połączonym z torturami, został przeniesiony do obozu w Działdowie, a następnie do Królewca. Tamże, wyrokiem Oberlandesgericht z dnia 10 kwietnia 1942 r. został skazany na 12 lat Verschaftstraflager (zaostrzony obóz karny). Karę odbywał początkowo w więzieniu w Sieradzu, w którym przez pewien
okres przebywał z Wyszyńskim, a następnie w obozach: Mauthausen, potem Gusen, gdzie przeszedł gehennę obozową. Szczęśliwie ocalał. 15 maja 1945 r. Amerykanie wyzwolili obóz.
Po aresztowaniu Mielnikowa i Wyszyńskiego, pismo było wydawane w następnych latach, tym razem przez Inspektorat ZWZ-AK Okręgu Płockiego do końca 1944 r. Redaktorzy pozostali nieznani. Był to maszynopis powiela700
ny .
Z kolei inne informacje uzupełniające na temat prasy zostawił kolejny uczestnik konspiracji tego okresu w Płocku,
żołnierz AK, lekarz wet. Tadeusz Hetkowski (1921-1985), ps. „Szpak”, „Wiesław”. Według niego - wiele w opisywanym temacie wnosiła Zofia Tomaszewska i jej czworo dzieci: Jerzy, Tadeusz, Zofia i Hanka. Oczywiście, wszyscy byli harcerzami. Ich mieszkanie przy ul. Szerokiej (obecnie Józefa Kwiatka) w Płocku było miejscem, w którym
redagowano pismo i odbijano na powielaczu. Stąd też zaczynał się kolportaż. Pismo nosiło tytuł Mazowsze o Wolność Polski. W mieszkaniu znajdowało się radio, z którego dokonywano nasłuchu.
Ważną rolę spełniały pracujące w sklepie papierniczym Niemca o nazwisku Kamm - Janina i Zofia Dzierżanowskie
oraz Anna Perkowska, które organizowały papier. Papier organizowano również z różnych biur i urzędów niemieckich.

698 Prasa Płocka w latach 1810-1995 [w:] A. J. Papierowski, J. Stefański, Płock od A do Z w tysiącletnich dziejach. Wyd. 3. Płock 2010, s. 414.
699 .Wyróżniał się szczególnym okrucieństwem. 18 IX 1942 r. brał udział w publicznej egzekucji w Płocku, wykonując obowiązki kata. Z
upodobaniem maltretował więźniów podczas przesłuchań. W 1943 r. skazany zaocznie na karę śmierci przez konspiracyjny Wojskowy Sąd Specjalny przy Sztabie Inspektoratu Płocko—Sierpeckiego. Wyroku nie wykonano z uwagi na zbyt duże nasycenie Płocka wojskiem, policją i żandarmerią. Po wojnie znalazł się w RFN, gdzie wszczęto przeciwko niemu dochodzenie. Jego rezultat nie jest znany. Z. Kozanecki, Wiek walki o
dwie wolności. Wyd. TNP. Płock 2001, s. 278,, 314; ;Ast Wilhelm [w:] A. J. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie, T. 1, s. 34.
700 Mielnikow Bolesław [w:] Płocczanie, T. 2, Płock 2007, s. 405; J. Nowak, I. Nowakowa, Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie PłockoSierpeckim. Płock 1994, s. 37; MPP/H/11-20 B. Mielnikow, Harcerski ruch oporu w Płocku 1939-1941, (mps.), k. 1-15, 23.
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Innym miejscem odbijania była piwnica w domu Zbigniewa Połomskiego na Starym Rynku 10. Czynnymi kolporterami byli następujący harcerze: Jan Tomczak, Janusz Milewski, Jerzy Burzyński, Wacław Nowacki i Stefan Kosmala.
W latach 1943-1944 kiedy to zostały zdziesiątkowane przez Niemców szeregi konspiracyjne, do Płocka docierało
pismo Jutrzenka Wolności. Pismo to współredagowali: Bolesław Jędrzejewski ps. „Koral”, który wówczas pełnił w
ramach AK funkcję Delegata Rządu na powiat płocki i Jan Stępczyński ps. „Czech”- członek kierownictwa Podokręgu Północne Mazowsze ZWZ-AK. Pismo było odbijane we wsi Lasotki, nad Skrwą, a następnie kolportowane
przez harcerzy na terenie powiatów: płockiego, sierpeckiego, płońskiego, gostynińskiego i kutnowskiego.
W II połowie 1944 r. tytuł był kontynuowany w konspiracyjnym pomieszczeniu w gospodarstwie Aleksandra Mańkowskiego, zam. w Maliszewku k. Drobina. Redagowała go Irena Nowakowa ps. „Oleńka”. Pomagał jej w pracy T.
701
Hetkowski, który ukrywał się w tym gospodarstwie .
Dalsze dzieje Tajnego Hufca Harcerskiego
Dopiero latem 1943 r. komendant THH Ł. Żelazowski nawiązał bezpośredni kontakt z naczelnikiem Szarych Szeregów – hm. Stanisławem Broniewskim ps. „Stefan Orsza”, „Witold”, „K. Krzemień” (1915 -2000). Spotkanie odbyło
się w Warszawie przy ul. Szustra na Mokotowie, w mieszkaniu byłego komendanta Chorągwi Mazowieckiej hm.
702
Władysława Erazma Olędzkiego (herbu Rawicz) ps. „Papa” (1892-1944) .
Fakt spotkania potwierdził Broniewski, który wówczas zatwierdził działalność THH na terenie Płocka oraz jego
703
współpracę z innymi, niż z Szare Szeregi organizacjami, głównie z Armią Krajową .
Do prowadzenia nasłuchu dla potrzeb konspiracyjnych konieczny był sprzęt. Tu wykorzystano całą wiedzę z okresu
przedwojennej działalności krótkofalarskiej. W latach 1940-1942 W. Łabiński wraz z innymi harcerzami zbudowali
kilka miniaturowych radioodbiorników krótkofalowych. Trzy inne zbudował osobiście. Ł. Żelazowski. Zostały one
zainstalowane w jego domu przy ul. Kwiatowej 1 w Płocku oraz w nieistniejącym obecnie tartaku przy ul. Dobrzyńskiej. Żelazowski dopomógł w przystosowaniu i zamaskowaniu takiego aparatu w mieszkaniu Jadwigi Jędrzejewskiej ps. „Znicz” i jej męża Edwarda ps. „Myśl”, zamieszkałych u zbiegu ulic Sienkiewicza i Bielskiej. Odbiorniki
do końca wojny nie zostały odkryte.
Nasłuch radiowy na zbudowanym przez siebie odbiorniku prowadził także ukrywający się pod postacią woźnicy analfabety - ppłk Antoni Rudnicki ps. „Wilk”, „Józef Gumiński”. Czynił to w ramach THH, później w POZ, gdzie
od 25 III 1942 był dowódcą Obwodu Płockiego tej organizacji. Wspomagał go w tym dziele harcerz Ludwik Ka704
miński, który był synem właściciela tartaku . Aparaty ani punkty nasłuchu nigdy nie zostały wykryte przez Niem705
ców .
Nasłuch radiowy a następnie powielanie wiadomości organizowali młodsi wiekiem żołnierze POZ – z reguły harcerze. Wśród nich, w szczególny sposób się wyróżnili: Jerzy Coller, Jan Tomczak, Wacław Nowacki, Henryk Pacholczyk, Tadeusz Podbielski i Zofia Skolimowska. Radio i powielacz umieścili w piwnicach klasztoru mariawitów.
Kilkoro z nich, a także kilku bezdomnych, pracowało w Zakładzie Produkcji Drzewnej zorganizowanym w podzie706
miu klasztoru i prowadzonym przez nauczyciela Józefa Świecika (1906-1994) .
701 Zob. Hetkowski Tadeusz, Płocczanie, T. 1, s. 218; MMP/H/19 Oświadczenie dr wet. Tadeusza Hetkowskiego dot. podziemnej prasy w Płocku [w:] Oświadczenie Jerzego Tomaszewskiego o T. Hetkowskim i o egzekucji 18.09.42 w Płocku, ss. 3. Zob. więcej: Bolesław Jędrzejewski ps.
„Koral”, Jan Stępczyński ps. „Czech” [w:] A. J. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie, T. 1. s. 244, 566.
702 W 1932 r. wydali w Warszawie wspólnie napisaną pracę pt. Wychowanie fizyczne w obozach letnich.
703 S. Broniewski, Całym Życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika. Warszawa 1982, s. 78.
704 L. Kamiński zginał w 1942 r. w obozie Auschwitz. Przyczyną aresztowania i osadzenia w obozie było zarzucane mu przez gestapo dwukrotne nieuprawnione przekroczenie granicy z Generalną Gubernią. MMP /H/ 14 Wspomnienia Żelazowskiego, k, 6. Jego rolę w konspiracji zupełnie
inaczej sprecyzował M. Krajewski, który m.in. napisał: „[…] Kamiński Ludwik, ps. Wyrwa”, uczeń Antoniego Rudnickiego, ps. „Wilk”, w ramach THH prowadził nasłuch radiowy, wywiadowca, później w AK, w 1944 r. kierownik wywiadu w Inspektoracie Płocko-Sierpeckim, potem w
AK, gdzie odpowiadał za wywiad”. Zob. M. Krajewski, Płock w czasie okupacji, s. 425, 437.
705 Ł. Żelazowski, Dzieje krótkofalarstwa, s. 27; J. Nowak, I. Nowakowa ,Z dziejów Armii Krajowej, s. 38.
706 Nauczyciel szkół średnich. W czasie okupacji, po zamknięciu szkól zorganizował u Mariawitów Zakład Produkcji Drzewnej, w którym zatrudniał bezrobotnych i uczniów gimnazjalnych. W IV 1940 r. aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie Dachau, a następnie MauthausenGusen, Po zwolnieniu, ponownie zatrudniony w Zakładzie Produkcji Drzewnej. Po wojnie, jako dyrektor, przystąpił do organizowania od podstaw płockiej „Małachowianki, najstarszej polskiej szkoły średniej”. W latach 1948-1951 aresztowany i więziony za współprace z akowskim
„podziemiem”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 19 VIII 1949 skazany na 12 lat pozbawienia wolności i przepadek
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Tajny Hufiec Harcerski wyróżniał się również kontynuowaną działalnością wywiadowczą. W Hufcu funkcjonowały
dwie grupy: jedna pod kierunkiem J. Laszkiewicza ps. „Sas”, druga pod kierownictwem J. Lipińskiego ps. „Wiąz”.
Ponieważ wywiad działał według zasad „podwójnej konspiracji”, dlatego większość nazwisk uczestników pozostaje
dotąd nieznana. Dzięki pracy Jana i Ireny Nowaków udało się ustalić następujące nazwiska: Władysław Majewski,
W. Kozłowski, Ludwik Kamiński, Jan Tomczak, Władysław Gontarski, Władysław Kaczmarek, Czesław Betlejew707
ski, S. Tomaszewski(1919-1993), Zbigniew Skierkowski, Andrzej Franke i Tadeusz Boetzel .
Wymienieni harcerze zbierali informacje dotyczące m.in. ruchów wojsk niemieckich, o zachowaniu Niemców i
agentów niemieckich, o postawach Polaków wobec Niemców, funkcjonowaniu urzędów niemieckich, itp. Zebrane
informacje były przekazywane za pośrednictwem POZ, a od jesieni 1942 r. ZWZ-AK do Warszawy. Szyfrantką ra708
portów i jednocześnie łączniczką „Sasa” była jego żona – Eugenia Laszkiewicz ps. „Maria” (1913-1997) .
W ramach Tajnego Hufca Harcerskiego funkcjonowała komórka tajnego nauczania. Praca polegała na organizacji i
prowadzeniu tajnych kompletów. W pracy tej w szczególny sposób się wyróżniały nauczycielki: J. Żelazowska, E.
709
Laszkiewiczowa, F. Bednarskai Maria Szcześniak .
Harcerze zgrupowani w THH podejmowali współpracę z innymi działającymi organizacjami konspiracyjnymi. Od
połowy 1940 r. w ramach POZ działała młodzieżowa kompania W-7, utworzona z członków THH. Już od tego czasu hm. J. Laszkiewicz dostarczał materiały wywiadowcze dla utworzonej na terenie Płocka POZ, poprzedniczki
ZWZ-AK. Na podstawie porozumienia zawartego w grudniu 1941 r. z komendantem Okręgu POZ „Tuchola” – M.
710
Teodorczykiem, ps. „Roman”, „Namur” „Miecz” (1899-1944)
komendant hufca hm. Ł. Żelazowski przekazał
711
cały sztab osobowy pod rozkazy komendanta Okręgu POZ, a po scaleniu - Armii Krajowej .
Z J. Laszkiewiczem ps. „Sas” blisko współpracował harcerz Marceli Kowalski, ps. „Zygfryd”, vel „Zygmunt”,
„Okrzeja” (1903-1948) – były st. sierż. 4. Pułku Strzelców Konnych w Płocku, uczestnik walk o niepodległość Pol712
ski. W 1944 r. aresztowany przez Niemców, został osadzony w obozie w Stutthof, który przeżył .
Pracą wywiadu kierował nieznany z imienia i nazwiska Adam, a jego zastępcą został ppor. Michał Tomczak, ps.
„Jędrek”, „Bończa”, który wcześniej był nauczycielem płockiej szkoły powszechnej, a który pochodził z Cieszewka
713
k. Drobina (?-1946) .
Na rzecz wywiadu pracowała także grupa harcerzy pod kierownictwem W. Kozłowskiego. Grupa ta fotografowała
obiekty niemieckie i różne urządzenia. Sporo zdjęć wykonali bracia Jerzy i Tadeusz Tomaszewscy. W swoim
mieszkaniu przy ul. Kwiatka 11 w Płocku urządzili małą pracownię fotograficzną. Do wykonywania zdjęć używali
aparatów fotograficznych Lelica z teleobiektywem i Retina II. Wykonywanie zadań wywiadowczych ułatwiała praca T. Tomaszewskiego w niemieckiej firmie fotograficznej H. R. Langkopfa, dzięki czemu miał zapewniony dostęp
do filmów, przesyłanych z różnych frontów przez żołnierzy niemieckich. Wiele odbitek wykonanych w domu Tomaszewskich trafiało do mieszkańców Płocka. Wysyłano je również do Warszawy, gdzie były zamieszczane w pra714
sie konspiracyjnej .

mienia. W 1956 r. zrehabilitowany, jednakże władze komunistyczne pozwoliły mu na powrót do zawodu dopiero od 1957 r. Pozostawił po sobie
kilka prac, w tym opracował materiały dotyczące tajnego nauczania w pow. płockim w latach 1939-1945. Szerzej – zob, Świecik Józef [w:] Płocczanie, T. 2, s. 629, 630; J. Nowak, I. Nowakowa, op. cit, s. 41-43.
707 Ł. Żelazowski, Dzieje krótkofalarstwa, s. 27.
708 Laszkiewiczowa, z zawodu nauczycielka, od wczesnych lata należała do ZHP. W czasie okupacji niemieckiej działała w Tajnym Hufcu Harcerskim pod komendą Ł. Żelazowskiego. Od 1 stycznia 1940 r. w tajnym nauczaniu. Od grudnia 1942, kiedy to THH przeszedł pod dowództwo
POZ, a jesienią 1942 r. stał się częścią AK, „Maria” pracowała, jako szyfrantka i łączniczka w referacie wywiadu Inspektoratu PłockoSierpeckiego AK. Aresztowana przez Niemców w czerwcu 1944 r. została wywieziona do obozu w Rawensbrück. Jej dziećmi zajęła się Kozielska z Płocka. Do Płocka powróciła w czerwcu 1945 r. Zm. 7 IX w Płocku. Zob. Laszkiewicz Eugenia ps. „Maria” [w:] Płocczanie, T. 1, s. 336,
337; J. Nowak, I. Nowakowa, Z dziejów Armii Krajowej, s. 38; MMP /H/13 Eugenia Laszkiewiczowa, k. 1.
709 J. Nowak, I. Nowakowa , Z dziejów Armii Krajowej, s. 38.
710 Zob. Teodorczyk Mieczysław [w:] Płocczanie, T. 2, s. 638, 639.
711 Ł. Żelazowski, Dzieje krótkofalarstwa, s. 27;J. Matuszewski, Harcerska konspiracja, s. 6.
712 J. Pawłowicz, Chwała Bohaterom! Mieszkańcy Mazowsza Zachodnio-Północnego sądzeni przez wojskowe sądy rejonowe 1945-1946. Warszawa 1996, s. 180; Inf. syna Janusza; Marceli Kowalski [w:] Płocczanie, T. 2, s. 311, 312.
713Zob. Tomczak Michał, ps. „Bończa”, „Jędrek” [w:] Płocczanie, T. 1, s. 607, 608; .M. Krajewski, Płock w okresie okupacji, s. 223.
714 M. Krajewski, Płock w okresie okupacji, s. 224, 225.
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Do dyspozycji organizacji została wprowadzona przez braci Jerzego i Tadeusza Tomaszewskich dobrze zorganizowana grupa młodzieży harcerskiej. Kompania młodzieży składała się z dwudziestu chłopców i tyle samo dziewcząt.
Do połowy 1942 r. na czele kompanii stał Jan Tomczak ps. „Cis”; następnie kierownictwo kompanii przejął J. To715
maszewski .
W strukturze AK wywiad odpowiadał referatowi II. W 1942 r. szefem referatu II w strukturze Inspektoratu PłockoSierpeckiego został hm. J. Laszkiewicz, ps. „Sas”, „Orkan”. Wcześniej, jak wspominano, odpowiadał on za sprawy
wywiadowcze w POZ. Po jego aresztowaniu w 1943 r. wywiadem kierowali kolejno: ppor. Filip Nowakowski ps.
„Jul” (do lipca 1943), L. Kamiński, a od 1944 r. Zygmunt Kozicki ps. „Karol”. Wymienieni, najprawdopodobniej
byli także harcerzami.
Ł. Żelazowski,używający pseudonimów „D-18”, „Zygfryd”, „Wiąz”, „Sowa”, „Kiwi” otrzymał pisemne wyróżnienie za wyjątkowo ofiarną pracę od komendanta głównego POZ ppłk. Hieronima Suszczyńskiego ps. „Dyrektor”,
„Lizdejko”, „Szeliga” (1895-1964) i polecenie podziękowania członkom THH. Żelazowski i Laszkiewicz weszli do
sztabu Okręgu POZ, gdzie „Wiąz” (Zygfryd) został szefem kontrwywiadu, a „Sas” jego zastępcą. Po utworzeniu
ZWZ-AK obydwaj oddali poważne usługi w jej powstaniu. Żelazowski wykorzystał umiejętności zdobyte w tajnym
716
harcerstwie, m.in. budował miniaturowe odbiorniki krótkofalowe dla potrzeb Armii Krajowej .
W maju 1943 r. gestapo płockie, jak się wydaje, rozpoznało rolę Ł. Żelazowskiego w ruchu oporu. Ostrzeżony za
717
pośrednictwem grypsów więziennych przez ogn. 8. pal Stanisława Boera (?-1942)
o zainteresowaniu się jego
osobą przez gestapo, niezwłocznie przekroczył granicę tzw. Generalnej Guberni i przedostał się do Warszawy.
Zbiegiem okoliczności był rozkaz Komendy Podokręgu AK na obszar prawobrzeżnej Wisły nakazujący Żelazowskiemu niezwłoczne objęcie funkcji zastępcy szefa 2 Komendy Podokręgu AK. W ten sposób Żelazowski uniknął
718
aresztowania .
W THH jego zadania przejął J. Laszkiewicz, który jednocześnie pozostawał na funkcji szefa Wywiadu Inspektoratu
Płocko-Sierpeckiego AK do 20 września 1943 r., tj. do momentu aresztowania. Wcześniej, J. Laszkiewicz został
719
mianowany przez Komendę Główną AK oficerem w stopniu honorowym .
Po wybuchu powstania warszawskiego Ł. Żelazowski działał w Zgrupowaniu „Chrobry”, a następnie w Kwatermistrzostwie Komendy Powstania. Po jego upadku, jako jeniec przebywał w obozach na terenie Niemiec. Koniec woj720
ny zastał go w Lubece. Do Płocka powrócił w 1946 r. wraz z grupą młodzieży harcerskiej .
Szczególnie wybijającymi się postaciami w ruchu harcerskim było rodzeństwo Tadeusz i Janina Boetzel. Według
przekazów rodzinnych, pochodzili z rodziny, która wywodziła się z Holandii (Fryzji) i od końca XVII w. zajmowała
się na Pomorzu, a następnie w Płockiem młynarstwem. Rodzeństwo ukończyło Gimnazjum Kupieckie w Płocku
mieszczące się u zbiegu ulic Misjonarskiej i Padlewskiego. Tadeusz przygodę z harcerstwem rozpoczął w 122.
721
MDH im. por. Kazimierza Betleya jeszcze 1938 r. Ciekawostkę stanowi, że opiekunem drużyny w tym czasie był
nauczyciel języka niemieckiego Juliusz Sachs, który w czasie okupacji, został mianowany przez Niemców tymczasowym prezydentem Płocka. Tuż przed wybuchem wojny T. Boetzelbrał udział w II Ogólnopolskim Zlocie i Zawo722
dach Harcerskich Drużyn Pożarniczych w Swarzędzu k. Poznania, gdzie płocczanie zajęli drugie miejsce .

715Tenże, s. 222.
716 Ł. Żelazowski, Dzieje krótkofalarstwa, s. 24, 25;
717 żołnierz POZ „Racławice”, następnie ZWZ-AK. Aresztowany i zamordowany przez gestapo. Zob. Boer Stanisław [w:] Płocczanie, T. 1. s.
56.
718 MMP /H/11 Komisja Historyczna Hufca Płock, Krótki zarys historyczny harcerstwa płockiego w latach 1912-1945, k. 7.
719 Tamże, k. 7.
720 J. Karczewska, Druh Ładysław Żelazowski nie żyje. „Kurier Mazowiecki” 1993, nr 43; Żelazowski Ładysław – zob. Płocczanie, T. 1, s.
679, 680.
721 Betley Kazimierz (1897 – 1919) – student, harcerz, por. WP. Ur. w Płocku. Należał do grona szczególnie czynnych i uzdolnionych harcerzy.
Absolwent Gimnazjum Polskiego w Płocku,, późniejszej „Jagiellonki”. Żołnierz POW. Wykładał w Płocku na konspiracyjnych kursach szkoleniowych, na których przygotowywano kadry dla potrzeb POW, a następnie WP. W czasie wojny polsko-sowieckiej ochotniczo wstąpił do armii.
Był wówczas na czwartym roku Politechniki Warszawskiej. Zm. w Wilnie, prawdop. 2 X, z ran otrzymanych pod Dźwińskiem. Pochowany w
grobie rodzinnym w Warszawie. W dorobku pozostawił prace: Skauci w Polsce (współautor K. Rudnicki). (1917) i Znaki umówione map (1917).
Zob. Płocczanie, T. 1, s. 47.
722 Był zwyczaj, że poszczególne drużyny obierały specjalizacje; w tym wypadku było nią pożarnictwo. Instruktorem pożarnictwa był por. Stanisław Milke (1905-1976), żołnierz ZWZ-AK, od 1944 więzień Stutthoffu (nr obozowy 35175). Więcej: Płocczanie, T. 2, s. 410, 411;
MMP/H/22 T. Boetzel, Wspomnienia, k. 1-3.
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Po zajęciu Płocka przez Niemców, T. Boetzel spotykał się w celach konspiracyjnych z kolegami, wspominanymi już
kilkakrotnie: J. Lipińskim i S. Tomaszewskim. Spotkania te odbywały się na tzw. „Cholerce”, na terenie b. cegielni,
będącej własnością zasłużonej dla polskości rodziny Blumbergów. W kwietniu lub maju 1940 r. T. Boetzel nawiązał
kontakt z POZ, do współpracy, z którą, wciągnął wymienionych kolegów. W czerwcu 1940 r. został zaprzysiężony i
otrzymał pseudonim „L-7”. Następnie w AK występował, jako „Jur”. Od 1942 r. służył w płockim Kedywie. Do
723
końca okupacji niemieckiej należał też do najczynniejszych pracowników wywiadu .
Jego największą zasługą było zwerbowanie do pracy w konspiracji rodzonej siostry Janiny, ps. „Mira” (1920-1991),
która na polecenie J. Nowaka, podpisała volkslistę III grupy. Nie wiadomo, czy była harcerką. Od grudnia 1939 r.
pracowała w Biurze Meldunkowym płockim Magistracie, a po roku przeszła do biura inspektora policji miejskiej w
Płocku Waltera Boosta. Na wiosnę Boost został powołany do czynnej służby wojskowej, a jego miejsce zajął inspektor policji J. Goliński, który na tym stanowisku pozostał do końca wojny. Jej usługi były nieocenione. Przekazywała ważne materiały policyjne, załatwiała fałszywe przepustki, a nade wszystko ujawniała całe listy zapamiętanych osób, które były zaplanowane przez gestapo do aresztowania, lub likwidacji.
Informacje, pochodzące głównie ze śledztw w gestapo, a także o różnych zagrożeniach, „Mira” przekazywała bratu,
względnie T. Hetkowskiemu, ps. „Szpak”, „Wiesław”, J. Nowakowi ps. „Świt”, „Gruda” „Korab”, „Borowik”, oraz
p. Klekowickiej. Największym jej sukcesem było przekazanie informacji o załamaniu się w śledztwie w lutym 1943
r. aresztowanego i torturowanego komendanta Inspektoratu Płońsko-Pułtuskiego płk. Franciszka Klimkiewicza, który przekazał Niemcom nazwiska ponad 100 żołnierzy AK.
Aresztowana 7 października 1944 r. w pracy, w związku z aresztowaniem przez gestapo łącznika Jana Kujawy, przy
którym znaleziono przepustkę własnoręcznie wydaną przez J. Boetzel, na którą nie było podkładki w Biurze Meldunkowym. Więziona kolejno w: Płocku, Toruniu, Berlinie i w Bayeroth w Bawarii, została skazana na karę śmierci
przez ścięcie na gilotynie. Wyroku ze względów proceduralnych nie wykonano. Uwolnili ją Amerykanie. Po powrocie do Płocka, 1 grudnia 1945 r. została aresztowana przez UB. Pobita, przez trzy doby przeleżała na betonie w
724
piwnicy tej katowni. Zwolniono ją dopiero 21 stycznia 1946 r .
Akcja „N”
W latach 1941-1943 harcerze THH w ramach ZWZ-AK wykonali szereg akcji o charakterze małej dywersji. Brali
czynny udział w akcji „N” – Niemcy. Polegała ona na prowadzonej dywersji psychologicznej wśród Niemców przez
polskie organizacje konspiracyjne, głównie przez specjalną komórkę „N” działającą w Komendzie Głównej ZWZAK.
Według szefa Referatu Informacji i Propagandy Obwodu AK Płock Tadeusza Krzechowskiego ps. „Zew”, „Zryw”
materiały akcji „N” docierały do Płocka już w końcu 1941 r. Dostarczali je harcerze THH. W latach 1941-1943 za
pośrednictwem Kazimierza Wiśniewskiego ps. „Szkrab” rozprowadzano w mieście następujące pisma: Der Soldat,
Der Klabauterman – ilustrowane pismo o charakterze satyrycznym adresowane do żołnierzy Wehrmachtu, Die Zukunft – (Przyszłość) – pismo redagowane w języku polskim, przeznaczone dla volskdeustchów, a także dziesiątki
ulotek, broszur, odezw, jednodniówek, które były sygnowane przez przeróżne fikcyjne organizacje, grupy opozycyjne, czy nawet związki żołnierskie. Wśród tych znajdowała się broszura pod wymownym tytułem Der Größter
Lűgner der Welt (Największy kłamca świata), która przypominała o niespełnionych obietnicach Hitlera.
Materiały te w różnorodny sposób były rozprowadzane do skrzynek pocztowych, za pośrednictwem poczty, podrzucane do urzędów gminnych, itp. Część materiałów była sprytnie przemycana do koszar niemieckich w Płocku, co
powodowało słuszne zaniepokojenie ze strony niemieckiej służby bezpieczeństwa. W ramach akcji „N” dokumentowano również zbrodnie hitlerowskie, z którymi zapoznawano także Niemców, starano się wyśledzić i ujawnić nazwiska agentów niemieckich i napiętnować wszelkie formy kolaboracji.
Bazą dla tej działalności było gospodarstwo rolne należące do Wincentego Kordy ps. „Głóg” (1892-1985) w Podolszycach k. Płocka (obecnie dzielnica miasta), podczas wojny oddanego pod zarząd komisaryczny Niemki Lizelotty
Dargel, w którym nadal z rodziną mieszkał. Tamże mieścił się konspiracyjny Sztab Inspektoratu Płockiego. W akcji
tej wspomagała go żona Józefa z Nowickich ps. „Franciszka” (1894-1987), syn Zbigniew ps. „Kos” (1927-1993)
725
oraz córka Irena, żona J. Nowaka, ps. „Świt”, „Gruda” „Korab”, „Borowik” (1916-2001)
– żołnierza, NOW, następnie ZWZ-AK, ostatniego komendanta Obwodu Płockiego AK. Dodajmy, że J. Nowak, absolwent płockiej
„Małachowianki”, przez całe swoje życie do końca pozostawał zadeklarowanym harcerzem. Kolportaż materiałów
akcji „N” był prowadzony kilkoma drogami. Polegał na wrzucaniu listów z konkretnymi adresami uzyskanymi z
723 Tamże, k. 3.
724 Boetzel Janina ps. Mira [w:] Płocczanie, T. 1, s. 57; MMP /H/51 J. Boetzel, Wspomnienia, k. 1-2.
725 Płocczanie, T. 1, zob. Korda Józefa, Korda Wincenty, Korda Zbigniew, s. 281, 282, oraz Nowak Jan, s. 431-432.
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niemieckiej książki telefonicznej, wrzucanie ulotek i odezw do skrzynek na drzwiach mieszkań niemieckich, rozrzucanie ulotek w pociągach na stacji kolejowej, wkładanie ulotek do kieszeni żołnierskich i cywilnych płaszczy w
kawiarniach i restauracjach.
Najbardziej spektakularne dokonania, to rozwieszanie antyhitlerowskich plakatów w języku niemieckim na ulicach
Płocka. W akcji tej specjalnie się wyróżniali: Zbigniew Korda ps. „Kos” i jego siostra Irena (Nowakowa) ps. „Zo726
rza”, Stanisław Gozdanek ps. „Jesion” i nade wszystko Teodozja Kozanecka ps. „Mewa” . Jeśli chodzi o członków THH to w akcji „N” wyróżnili się w sposób szczególny W. Kozłowski, J. Lipiński, S. Tomaszewski. W listopadzie 1942 r. z rozkazu Komendanta Głównego POZ hm. Ł. Żelazowski otrzymał wyróżnienie za „wybitną dzia727
łalność” - jak podano w rozkazie .
Harcerskie dzieje Hufca płockiego w Wyszogrodzie
W październiku 1939 r. zawiązała się w Wyszogrodzie grupa starszych harcerzy. Na jej czele stanął kierownik
szkoły, harcerz jeszcze z okresu pobytu na Kałudze w Rosji w latach 1915-17 – Edward Czesław Szymczewski
728
(1905-1941) . Członkami tej starszoharcerskiej grupy zostali: Ryszard Pikała, Stefan Zajkowski, Rajmund Urbański, Andrzej Dąbrowa i J. Szymczewski. Do ich grona należy zaliczyć również żonę E. Szymczewskiego Janinę, z
zawodu nauczycielkę, która również była harcerką. Praca wymienionych polegała m.in. na:
Kolportażu prasy,
Zbieraniu, zabezpieczaniu i magazynowania różnej broni pozostałej po kampanii wrześniowej.
Każdy z wymienionych miał przydzielony zakres czynności, dostosowany do swoich możliwości. Jerzy Szymczew729
ski , zawodowy wojskowy i uczestnik kampanii wrześniowej odpowiedzialny był za zbieranie broni i amunicji
oraz ich magazynowanie. Jego zadaniem było utrzymywanie łączności z Komendą THH w Płocku, a także zabezpieczanie konspiracyjnych zebrań. Ułatwiała mu tę działalność praca w elektrowni. Posiadał, bowiem zaświadczenie
wydane przez Niemców, że był inkasentem urządzeń, co zapewniało mu swobodę poruszania się, nawet w czasie
godziny policyjnej nocą.
Innym elementem pracy było zbieranie broni. Okolicznością sprzyjającą było, że szef Jerzego – Niemiec – był zapamiętałym kolekcjonerem broni, zwłaszcza polskiej. Działając w jego imieniu, przy okazji zbierał broń także dla
celów konspiracji.
Drugą ważną działalnością było dostarczanie mieszkańcom Wyszogrodu i pobliskich wsi tajnych odezw i biuletynów z Płocka. Drogę między Wyszogrodem a Płockiem pokonywał rowerem. W Płocku nawiązał łączność z działa730
czem POZ Szczepanem Praszkiewiczem ps. „kpr. Szczapa” (1890-1940) , zam. przy ul. Kościuszki. Od niego pobierał dla brata prasę i różne przesyłki.
Gestapo przypadkowo wpadło na ślad organizacji. 6 kwietnia 1940 r. aresztowało E. Szymczewskiego oraz pozostałych. Udało się zbiec jedynie Jerzemu i uniknąć aresztowania. Losy E. Szymczewskiego zakończyły się tragicz731
nie. Pozostali – szczęśliwie przeszli gehennę obozów koncentracyjnych i powrócili do domów .
Należy nadmienić, że opisane dzieje łączą się z zaplanowaną i przeprowadzoną akcją aresztowania w Płocku i powiecie płockim inteligencji według list opracowanych przez niemieckich szpiegów jeszcze przed wybuchem wojny.
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To posunięcie, zasadniczo zakończyło działalność organizacji harcerskiej w Wyszogrodzie .
726 R. Kuffel: Trzykrotne narodziny (Jan Nowak), Płock 1993, s. 21; I. Nowak, J. Nowak, Z dziejów…, s. 62-63.
727 MMP /H/11 Komisja Historyczna Hufca Płock, Krótki zarys historyczny, s. 7.
728 Ur. 2 X w Płocku. Związany z harcerstwem od 1915 r. Od 1838 r. był kierownikiem 7-klasowej szkoły powszechnej w Wyszogrodzie. W
czasie okupacji był jednym z organizatorów POZ. Aresztowany przez Niemców 6 kwietnia 1940. Zamordowany 8 marca 1941 w MauthausenGusen. Żonaty z nauczycielką Janiną Marią Rudowską, ur. w 1909 r. w Nerczyńsku w Rosji, również harcerką. Zob. Płocczanie, T. 2, s.624, 625.
729 Jerzy Szymczewski (1917-?) - nauczyciel, por. WP. Ur. 3 IX w Kałudze, w Rosji. Uczeń płockiej „Jagiellonki”, a następnie „Małachowianki”, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1939 ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Dęblinie. Udzielał się w harcerstwie i sporcie.
Uczestnik kampanii wrześniowej, gdzie został ciężko ranny. Po wojnie pracował, jako nauczyciel w Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku, a od 1950 jako nauczyciel wychowania fizycznego w „Jagiellonce”. Zasłynął, jako organizator sportów wodnych, wycieczek, obozów wędrownych i spływów kajakowych. Uzupełniał wykształcenie. W 1950 r. uzyskał magisterium w warszawskiej AWF. Od 1978 r.
na emeryturze. Posiadał wiele odznaczeń państwowych ii resortowych. Zob. Płocczanie, T. 2. S. 625.
730 Legionista, członek PPS, właściciel sklepu tytoniowego. W czasie okupacji żołnierz SZP, a następnie POZ. Aresztowany za przynależność
do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Wyrokiem Standgerichtu z 8 II 1940 r. stracony 10 II w lasach łąckich k. Wincentowa. Po wojnie
ekshumowany i pochowany na cm. katol. w Płocku. Zob. Płocczanie, T. 1, s. 487, 488.
731MMP /H/6a-b J. Szymczewski, Harcerska akcja Hufca Płockiego w Wyszogrodzie w czasie okupacji,( mps). ss. 2.
732 F. Dorobek. Płock w czasie działań wojennych [w:] Dzieje Płocka. Wyd. 2. Płock 1978, s. 446.
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Zakończenie
Utworzenie THH było naturalną reakcją grupy działaczy harcerskich, a także części młodzieży przeciwko wszelkim
niesprawiedliwościom, jakie wniosła wojna. Upadek państwa polskiego skutkujący tym, że okupant rozpoczął realizację zaplanowanej eksterminacji polskiej inteligencji, działaczy społecznych i politycznych, ziemiaństwa oraz duchowieństwa, a także społeczności żydowskiej, budziły powszechny sprzeciw. Sprzeciw budziło także pozbawienie
dzieci i młodzieży polskiej dostępu do szkolnictwa, nauki, dostępu do dóbr kultury oraz do tożsamości narodowej i
religijnej, a więc tego, co określamy dzisiaj jako prawa człowieka.
W Płocku dodatkowym elementem była gwałtowna germanizacja miasta, która w obłąkany sposób miała dowieść
rzekomo odwiecznej niemieckości tej ziemi. Jako sposób służyć temu miało wysiedlenie z miasta całej ludności żydowskiej i czasowo w ograniczonym zakresie ludności polskiej. Zadaniem THH było zaprzeczenie tej tezie.
Niezależnie, celem powstania Tajnego Hufca było podnoszenie morale społeczeństwa poprzez wydawanie własnej
prasy, względnie kolportowanej innej prasy niepodległościowej, szerzenie defetyzmu wśród Niemców poprzez
ujawnianie ich zbrodni, dokumentowanie ich, zbieranie informacji o konfidentach i oprawcach, a następnie ujawnianie ich w opinii społecznej itp.
Przy powstaniu Hufca największy udział mieli byli komendanci oraz drużynowi harcerscy, jak: Ł. Żelazowski, J.
Laszkiewicz, F. Bednarska, E. Wyszyński. Z dalszej analizy wynika, że wśród młodzieży harcerskiej była duża wola
współdziałania organizacyjnego, co wynikało z patriotyzmu i potrzeby serca. Kilkadziesiąt nazwisk, które przewinęło się na łamach tejże pracy, to życiorysy bohaterskich, młodych wówczas ludzi, którzy nie bacząc na niebezpieczeństwa, podjęli konspiracyjną służbę w obronie państwa i obywateli.
Od samego początku THH współpracował na odcinku wywiadu i kontrwywiadu ze zbrojnym ruchem oporu, tj. SZP,
POZ, NOW, czy wreszcie ZWZ-AK. Pragnę nadmienić, że w ramach współpracy we wspomnianymi organizacjami
współpracowali również inni harcerze z Płocka, którzy działali poza strukturą THH.
Ciągła inwigilacja ze strony niemieckiej służby bezpieczeństwa, szpiegostwo, wroga działalność niektórych volksdojczy, a także własna nieostrożność przesądziła, że THH poniósł poważne, niekiedy nieodwracalne straty. Zostały
one udokumentowane w załączonym aneksie. Sądzę też, że wiele po raz pierwszy wspomnianych nazwisk działaczy
harcerskich z terenu Płocka, w niedalekiej przyszłości doczeka się swoich biografów. Na takie podziękowanie w
pełni zasłużyli.

Aneks 1. Tajny Hufiec Harcerzy w Płocku (1939-1945) 733

Komenda Hufca
Komendant – hm Ładysław Żelazowski, ppor. rez. WP, nauczyciel (15 X 1939 – VI 1943) (następnie w Warszawie,
w Sztabie Podokręgu AK, uczestnik Powstania Warszawskiego (Kwatera Główna)
Z-ca Komendanta – hm Jan Laszkiewicz, plut. rez. oficer hon. pracownik sądowy (15 X 1939-20 IX 1943, aresztowany
Członek - Edward Wyszyński, ps. „Czarny” – (15 X 1939-1 IX 1941, z zawodu krawiec, aresztowany
Członkini – Felicja Bednarska (15 X 1939 – 21 I 1945), nauczycielka
Grupa propagandy i nasłuchu radiowego (I)
Kierownik - Edward Wyszyński – (15 X 1939-1 IX 1941, z zawodu krawiec, aresztowany,
Zastępca phm. Bolesław Mielnikow – pracownik bankowy, (I 1940-9.IX 1941), aresztowany,
Józef Milewski, handlowiec, (X 1939-10 IX 1941, łączność zerwana,
Bolesław Dudziński, pracownik elektrowni, (X 1939-10 IX 1941), aresztowany,
Anatol Mielnikow, brat Bolesława (zob.), pracownik fizyczny, (I 1940-10 IX 1941), łączność zerwana. Według innych źródeł w AK.
Zofia Jeziorowska, uczennica liceum, (I 1940-10 IX 1941), łączność zerwana,
Jadwiga Wyszyńska, żona E. Wyszyńskiego, X 1939-10 IX 1941, łączność zerwana,
Bolesław Ners, łącznik w Szarych Szeregach między Płockiem i Warszawą, (wiosna 1940-10 IX 1941), łączność zerwana,
Marcin Wawrowski, uczeń szkoły zawodowej, (X 1939-10 IX 1941), łączność zerwana,
733 Wykorzystano i uzupełniono zestawienia: B. Sandomierski, Dzieje harcerstwa płockiego od 1912 r. (mps.). Płock 2012, s. 57, 58.M. Krajewski, Płock w okresie okupacji, s. 417, 418, 420, 422, 424, 425, 427, 431, 438, 439, 440, 441, 442, 448
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Jan Cichowicz, uczeń szkoły zawodowej, (X 1939-10 IX 1941), łączność zerwana,
Tadeusz Krzemiński, lekarz, współpracownik do 10 IX 1941, łączność zerwana.
Grupa propagandy i nasłuchu radiowego (II)
Felicja Bednarska, nauczycielka, (15 X 1939-21 I 1945), odpowiedzialna za nasłuch i kolportaż prasy,
phm. Jan Lipiński, pracownik umysłowy, (15 X 1939-21 I 1945),
Wacław Łabiński, instruk. harc. prawdop. kierownik II zastępu, (15 X 1939-21 I 1945).
Grupa wywiadu i kontrwywiadu (I)
Kierownik hm. RP Jan Laszkiewicz, plut. rez., oficer hon. pracownik umysłowy, (15 X 1939 – 20 IX 1943), aresztowany,
Eugenia Laszkiewiczowa, żona Jana, nauczycielka (X 1939-12 VIII 1944), aresztowana,
Władysław Kaczmarek, prac. fizyczny, (X 1939-21 I 1945), wywiadowca,
Czesław Bętlejewski, subiekt (X 1939-21 I 1945), wywiadowca,
Władysław Gontarski, fotograf (X 1939-21 I 1945), wywiadowca
Grupa wywiadu i kontrwywiadu (II)
Kierownik – hm. RP Ładysław Żelazowski,
Władysław Majewski, pracownik prokuratury SO w Płocku (X 1939-21 I 1945),wywiadowca,
Władysław Kozłowski, drużynowy i wywiadowca w THH, fotograf, (X 1939-21 I 19445),
Ludwik Kamiński, uczeń liceum, (X 1939 – X 1942), aresztowany,
Jan Tomczak, ps. Cis” pracownik umysłowy, (X 1939-X 1942, wywiadowca w THH, następnie szef grupy wywiadu
w płockiej Komendzie POZ, zca dowódcy, używający ps. „Adam”. Zdekonspirowany, przedostał się do Generalnej
Guberni,
„Wojtek”, pracownik umysłowy, (X 1939-X 1942), zdekonspirowany, ucieczka do Generalnej Guberni.
Grupa wywiadu i kontrwywiadu (III)
Kierownik –phm. Jan Lipiński, drużynowy, pracownik umysłowy (15 X 1939-21 I 1945),
Felicja Bednarska, nauczycielka (15 X 1939-21 I 1945),
Tadeusz Boetzel, uczeń liceum, (X 1939-21 I 1945),
Stanisław Tomaszewski, uczeń liceum (X 1939-21 I 1945), wywiadowca
Zbigniew Skierkowski, uczeń gimn. (X 1939-21 I 1945), wywiadowca,
Andrzej Franke, uczeń gimnazjum, (X 1939_21 I 1945).
Grupa „Wyszogród
Kierownik – Edward Szymczewski, kier. Szkoły powszechnej (X 1939-4 IV 1940),
Jerzy Szymczewski, ppor., drużynowy (X 1939-V 1940), nawiązał kontakt ZWZ-AK
Stefan Zajkowski, pracownik umysłowy, (X 1939-4.IV 1940), aresztowany,
Rajmund Urbański, pracownik umysłowy (X 1939-4 IV 1940), aresztowany
Ryszard Pikuła, pracownik umysłowy, (X 1939-4 IV 1940), aresztowany,
Andrzej Dąbrowa, pracownik umysłowy, (X 1939-4 IV 1940), aresztowany.

aresztowany,

Tajne nauczanie
Janina Żelazowska, nauczycielka drużynowa w THH, (XI 1939-XII 1944),
Eugenia Laszkiewiczowa (IX 1940-12 VIII 1944), aresztowana,
Felicja Bednarska, nauczycielka (XII 1939-I 1945),
Maria Szczesniak, nauczycielka (XI 1939-III 1941), wysiedlona do Generalnej Guberni.
Zamordowani
Jan Laszkiewicz, aresztowany 20 IX 1943, stracony w katowni gestapo w Pomiechówku 4 II 1944,
Edward Wyszyński, aresztowany 9 IX 1941, zamordowany w Auschwitz 17 II 1943 r.,
Marcin Wawrowski, śmiertelnie pobity przez SA na ulicy, zmarł w 1944 w Płocku,
Edward Szymczewski, aresztowany 4 IV 1940, zamordowany 8 III 1941 w Mauthausen,
Ludwik Kamiński, aresztowany IX 1942, zamordowany w Auschwitz,
Jerzy Michalik, zamordowany 4 II 1944 w katowni gestapo w Pomiechówku.
Marceli Kowalski ps. „Zygmunt” vel „Zygfryd, zawodowy żołnierz 8. pal, następnie w POZ. Bliski współpracownik
Jana Laszkiewicza, później do 1944 r., tj. do aresztowania i osadzenia w obozie Stutthof - wywiadowca AK. Po
wojnie zamordowany przez komunistów w więzieniu płockim.
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Stanisław Gozdanek, ps. „Jesion”, członek THH, łącznik Inspektoratu Płocko-Sierpeckiego, aresztowany i bestialsko zamordowany w czasie śledztwa.
Przeżyli obozy koncentracyjne
phm. Bolesław Mielnikow (9 IX 1941-5 V 1945) – Mauthausen-Gusen,
Stefan Zajkowski (4 IV 1940 – 5 V 1945) - Mauthausen-Gusen,
Rajmund Urbański (4 IV 1940 – 5 V 1945) - Mauthausen-Gusen,
Ryszard Pikała (4 IV 1940 – 5 V 1945) - Mauthausen-Gusen,
Andrzej Dabrowa (5IV 1940 – 5 V 1945) - Mauthausen-Gusen,
Eugenia Laszkiewiczowa (12 VIII 1944-2 V 1945) – Ravensbrück.
Obóz jeńców wojennych
hm. Ładysław Żelazowski, por. WP (1 X 1944-3 V 1945), - Sandbostel Lubeka.
Wymienieni, niezidentyfikowani w grupach
Boetzel Tadeusz, ps. „Jur”, s. Ludwika, wywiadowca w THH, potem w POZ, następnie w AK, od jesieni do stycznia 1945 kierownik referatu V w Komendzie Obwodu AK Płock,
Coller Jerzy, ps. „Ryś”, harcerz, kpr. pchor., w ramach POZ prowadził nasłuch radiowy, następnie w ZWZ-AK,
gdzie zajmował się wywiadem.
Henryk Pacholczyk, wywiadowca w THH, następnie w POZ,
Zofia Skolimowska, członkini THH, żołnierz POZ, wywiadowca,
Marian Śledziński, członek THH, wywiadowca.
Jerzy Tomaszewski, ps. „Stefan”, „Olszyna”, syn Jadwigi, członek THH, następnie POZ, ZWZ i AK,
Tadeusz Tomaszewski, ps. „Żbik” syn Zofii, członek THH, następnie żołnierz POZ, ZWZ i AK.
Ryszard Wodzyński, pracownik landratury, w THH kierował działem kartografii.

[1939-1940] Jerzy Szymczewski - Harcerska sekcja Hufca Płockiego w Wyszogrodzie w czasie okupacji hitlerowskiej
W Wyszogrodzie w drugiej połowie października 1939r. zawiązuje się harcerska grupa oporu. Grupuje ona starszych wiekiem harcerzy. Na czele jej staje kierownik szkoły, również harcerz jeszcze z okresu pobytu w Kałudze w
ZSRR w latach 1915-17 Edward Szymczewski z. żoną Janiną.
Członkami tej organizacji tzn Kręgu Starszoharcerskiego są druhowie: Pikała Ryszard, Zajkowski Stefan, Urbański
Rajmund, Dąbrowa Andrzej i Szymczewski Jerzy. Wymienieni druhowie szczęśliwie doczekali dni wolności za
wyjątkiem organizatora grupy Edwarda Szymczewskiego, który w 1941 r. został zamordowany w obozie koncentracyjnym Gusen.
Praca konspiracyjna była bardzo ożywiona - od kolportażu do zbierania, segregowania i ukrywania różnej broni.
Każdy z członków miał przydział czynności. Ja, jako wojskowy i bezpośredni uczestnik Kampanii Wrześniowej
byłem odpowiedzialny za zbieranie broni, amunicji, przenoszenie kolportażu z Płocka oraz za ubezpieczanie naszej
grupy podczas odbywania spotkań. Wykonywanie powierzonych mi obowiązków organizacji ułatwiała funkcja, jaką
pełniłem w miejscowej elektrowni.
Posiadałem zaświadczenie wydane przez Niemców, jako inkasent i kontroler urządzeń. Pismo to upoważniało mnie
do swobodnego poruszania się po mieście nawet w porze nocnej oraz do wchodzenia na słupy.
Gdy więc harcerze zbierali się, schodząc z różnych stron, ja wchodziłem na słup przed domem p. Chamskich, bowiem tam odbywały się zebrania, tuż przy budynku elektrowni i stamtąd obserwowałem okolicę, udając, że coś poprawiani w instalacji.
Sygnałem niebezpieczeństwa dla wszystkich było uderzenia narzędziem w słup.
Innym elementem pracy było zbieranie broni. Mój szef Niemiec-interesował się, nie wiem, czy dla siebie, czy dla
kogoś innego, zbieraniem pamiątek z wojny, a zwłaszcza polską bronią. Po drugiej stronie Wisły wzdłuż szosy Wyszogród - Sochaczew były złożone duże ilości broni zebranej przez Niemców. Kierownik elektrowni wystarał się o
zaświadczenie dla mnie, że zbieram broń dla niego, a ponadto wybierał się ze mną na składowisko w mundurze i z
opaską ze swastyka. Kierownikowi chodziło przede wszystkim o dobranie zamka do posiadanego KB, jak i krótkiej
broni palnej.
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Przy okazji zbierałem amunicję, bagnety, bowiem miałem miejsce, na wozie, kórym przejeżdżaliśmy, a czynności te
powtarzały się kilka razy. Broń czyściłem i dobierałem w izdebce na tyłach elektrowni, a po załatwieniu zamówienia Kierownika, resztę broni zakopałem na zboczu w wąwozie za elektrownią. Broń nie była dokładnie zabezpieczona przed korozją, ponieważ były trudności w zdobyciu środków, ale również, dlatego, że według przekonania
wszystkich - Anglia i Francja zakończą wkrótce wojnę zwycięstwem na zachodzie, a my załatwimy to w Polsce więc tylko chować broń na krótki czas. Dh. Dąbrowa również konserwował broń, częściowo zabezpieczał ukrywając w ziemi lub na terenia wsi.
Kolportaż, którym zajmowała się nasza grupa harcerska polegał między innymi, na tym, że kilka razy przenosiłem
pisma od Pana Pruszkiewicza zamieszkałego w Płocku przy ulicy Kościuszki. Treści nie znałem i oddawałem je
bratu Edwardowi. Również w drodze do Płocka wstąpiłem do Bodzanowa i pisma oddałem miejscowemu lekarzowi
wet. p Skalmowskiemu. Od brata dowiedziałem się, że treść tych pism wymienieni powyżej druhowie podawali do
wiadomości mieszkańcom.
Gestapo wpadło na ślad pracy, może był to zwykły przypadek, a może na podstawie obserwacji. W dniu 4 kwietnia
1940 roku aresztowano: mojego brata Edwarda, Stefana Zajkowskiego, Rajmunda Urbańskiego i Ryszarda Pikałę.
Andrzej Dąbrowa został aresztowany 9 kwietnia na wsi Wilczkowo. Mnie od aresztowania uratował przypadek,
bowiem w tym czasie byłem na mieście i z daleka zobaczyłem, że brat jest prowadzony przez żandarma.
W domu, a właściwie w krzewach koło domu poinformowała mnie bratowa Janka o aresztowaniu. Sądziliśmy, że
jest to jakieś zapobiegawcze zatrzymanie. Byłem w posiadaniu dwóch Placówek (dowody osobiste), więc od chwili
aresztowania postanowiłem legitymować się dowodem wystawionym w Płocku. Po aresztowaniu brata straciłem
łączność z podziemiem, gdyż brat nie poinformował mnie, z kim ma na zewnątrz łączność. Nie wiedziałem czy
działał z własnej inicjatywy zakładając tajny oddział harcerzy czy też miał jakieś polecenie. Możliwe, że w przyszłości ujawniłby mi okoliczności, ale krótki okres działania był pełen napięć i po prostu zabrakło mu widać czasu, a
może i odpowiednich warunków.

[1945-1950] hm. Cezary Gedroyć - Niektóre dane o składzie osobowym 89
Mazowieckiej Drużyny Harcerzy dotyczące lat 1945–1950
Harcerze pełniący funkcje w 89 MDH w latach 1945 - 1950
Drużynowi:
Stanisław Tomaszewski 1945
Szczepan Matysiak
1945
Andrzej Franke 1945 - 1946
Edward Forysiak 1946 -1948
Cezary Gedroyć 1948 -1949
Jerzy Wasiński 1949
Wojciech Borkowski
1949 - 1950
Przyboczni:
Szczepan Matysiak
1945
Andrzej Franke 1945
Edward Forysiak 1945 - 1946
Andrzej Kulczycki
1946
Józef Adamski 1946 - 1948
Jerzy Wasiński 1948 - 1949
Ryszard Pawiński
1949
Józef Oleksiak 1949 - 1950
Zastępy. 89 MDH dzieliła się w zasadzie na sześć zastępów:
− Sokołów,
− Rysiów,
− Wilków,
− Orłów,
− Żubrów,
− Mamutów.
Ponadto okresowo działały zastępy: Pionierów, Wróbli, Lwów, Lisów, Sępów.
Zastępowi:
• Witold Markiewicz
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stanisław Kotarski
Tadeusz Rutowski
Janusz Kołakowski
Waldemar Krauze
Jan Mieczyński
Stanisław Starczewski
Jerzy Krysztoforski
Janusz Zalewski
Józef Archita Marek
Michalski
Jerzy Wasiński
Mieczysław Rokicki
Jan Zachert
Cezary Gedroyć
Janusz Adamski
Kazimierz Borkowski
Piotr Żarek

Rada drużyny:
Członkowie rady drużyny pełniący inne funkcje (sekretarz, skarbnik, kronikarz, gospodarz itp.)
• Stefan Kupiecki
• Mieczysław Soczyński
• Tadeusz Chyczewski
• Andrzej Kulczycki
• Bohdan Godlewski
• Marek Michalski
• Waldemar Krauze
• Janusz Kołakowski
• Andrzej Matysiak
• Konrad Dąbrowa
• Cezary Gedroyć
• Janusz Adamski
• Adam Wernik
Funkcje instruktorsko - opiekuńcze:
Stanisław Tomaszewski
Jan Chojnacki
Jerzy Szymczewski
Józef Sliwczyński

- założyciel drużyny, pierwszy drużynowy po zakończeniu wojny,
- instruktor
- opiekun drużyny z ramienia pedagogicznej (1945-1948),
- opiekun drużyny z ramienia pedagogicznej (1945-1948),

Jednostki harcerskie wywodzące się z 89 MDH:
• Kręg starszoharcerski im. Władysława Sikorskiego przy Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego
Drużynowy - Maciej Sandomierski,
Przyboczny - Tadeusz Chyczewski.
• Drużyna artystyczna - zorganizowana na terenie szkoły w oparciu między innymi o druhów z 89. MDH:
Kierownik artystyczny - Wacław Milke,
Drużynowy - Maciej Sandomierski.
• Drużyna zuchowa:
Wódz zuchów
Przyboczny

- Tadeusz Dąbrowski,
- Józef Frejek.

Harcerze należący do 89. MDH w latach 1945 – 1950:
1.
2.
3.

Jan Adamczyk
Janusz Adamski
Józef Adamski

4.
5.
6.

Jerzy Afanasjew
Józef Archita
Jerzy Bartold
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Mirosław Bartold
Jerzy Białowąs
Juliusz Biały
Kazimierz Borkowski
Zbigniew Brodecki
Wojciech Borkowski
Feliks Bromke
Jerzy Buraczyński
Jan Chojnacki
Tadeusz Chyczewski
Jan Ciarka
Jerzy Cichocki
Maciej Czajkowski
Witold Czapiewski
Sławomir Daniłow
Konrad Dąbrowa
Tadeusz Dąbrowski
Janusz Dobaczewski
Kazimierz Domagała
Jerzy Drywalski
Zdzisław Dutkiewicz
Andrzej Ehrenkreutz
Jerzy Falczyński
Andrzej Franke
Józef Frejek
Edward Forysiak
Czesław Fuz
Cezary Gedroyć
Stanisław Głodkowski
Bohdan Godlewski
Tadeusz Goleniewski
Janusz Grymiński
Antoni Gułajski
Mieczysław Hryniewiecki
Zbigniew Jachnis
Wacław Jagodziński
Józef Jakubowski
Andrzej Janczewski
Bohdan Jastrzębskl
Szczepan Jaworski
Edward Jęderek
Stanisław Kaim
Bogdan Karwowski
Jerzy Karwowski
Kazimierz Kalinowski
Tadeusz Kalinowski
WładysławKalinowski
Jan Kawlecki
Zbigniew Kępczyński
Janusz Kołakowski
Mirosław Kołodziejski
Jerzy Komorowski
Czesław Kopacz
Andrzej Koper
Jerzy Kordakow
Aleksander Korzeniecki
Wojciech Kosiński
Stanisław Kotarski
Jan Kowalewski
Jerzy Kowalski
Karol Kowalski
Grzegorz Kratzer
Waldemar Krauze
Leonard Krawczyński
Jerzy Krysztoforski

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Andrzej Kulczycki
Józef Kuliński
Rajmund Kuliński
Stanisław Kuliński
Jerzy Kułakowski
Stefan Kupiecki
Zbigniew Kwaśniewski
Jerzy Kwiatkowski
Janusz Lieser
Kazimierz Lipko
Zbigniew Madany
Henryk Małkiewicz
Jerzy Marciniak
Witold Markiewicz
Marian Matusiak
Andrzej Matysiak
Szczepan Matysiak
Marek Michalski
Jan Mieczyński
Stanisław Mikulski
Jerzy Morawski
Tadeusz Nowaliński
Juliusz Nalewajski
Wiesław Nalewajski
Daniel Obrębski
Józef Oleksiak
Jan Olewczyński
Stefan Ostrowski
Zygmunt Ostrowski
Tadeusz Oszast
Ryszard Pawiński
Janusz Pietryszyn
Henryk Piusiński
Kazimierz Plisko
Jerzy Pospiszyl
Bogdan Praszyński
Zygmunt Puchalski
Bogdan Radwański
Mieczysław Rokicki
Zdzisław Romanowski
Włodzimierz Różycki
Idzi Rudnik
Tadeusz Rutowski
Maciej Sandomierski
Włodzimierz Sieradzki
Jan Sikorski
Marek Siwiński
Wenancjusz Skwieciński
Janusz Smoliński
Ryszard Sobczak
Marian Sochacki
Mieczysław Soczyński
Stefan Sokulski
Tadeusz Stawski
Stanisław Starczewski
Bohdan Stępniewski
Jan Stępnik
Janusz Stokalski
Stanisław Strześniewski
Wacław Szewczyk
Antoni Szpiek
Janusz Szymański
Jerzy Szymański
Andrzej Swiecik
Stanisław Tenderenda
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137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

Tadeusz Todtleben
Jerzy Tomaszewski
Ryszard Tomaszewski
Stanisław Tomaszewski
Ryszard Topajew
Janusz Wagner
Ryszard Wagner
Jerzy Wasiński
Zygmunt Wawrzyński
Stanisław Wereszczyński
Adam Wernik
Mirosław Wiankowski

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

Andrzej Widzyński
Winicjusz Więckowski
Janusz Wollman
Krzysztf Worowski
Jan Zachert
Janusz Zalewski
Stanisław Zawadzki
Andrzej Zienkiewicz
Stefan Zgliczyński
Józef Zwolski
Piotr Żarek
Sławomir Sokolnik

Ogółem, w latach 1945 - 1950 do 89. MDH należało około 200 harcerzy - uczniów Małachowianki.
Za ewentualne nieścisłości, co do nazwisk, imion, bądź za nie wymienienie w powyższej liście pozostałych kolegów druhów, z uwagi na niezidentyfikowanie lub zwodna pamięć, autorzy wystawy serdecznie przepraszają.

[1945-1985] hm. Jolanta Wojtulanis - 40 lat Harcerstwa w PRL
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Rok ubiegły i bieżący był bogaty w rocznice związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i pokonaniem faszyzmu.
Styczniowa ofensywa Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego przyniosła wyzwolenie naszemu rodzinnemu miastu. Po
6 latach okupacji, w wolnej już Polsce tworzyła się nowa władza. Powstawały lub wznawiały działalność partie, stowarzyszenia, organizacje społeczne i młodzieżowe. Wracało normalne życie. Dzień był pełen wytężonej pracy. Wysunięte zostały pierwsze cele:
- Walka z analfabetyzmem,
- Ziemia dla chłopów,
- Upaństwowienie przemysłu.
Działający w Płocku od 1912 roku Związek Harcerstwa Polskiego na okres wojny zawiesił swoją jawną działalność.
Mimo bardzo trudnych warunków harcerstwo w czasie okupacji żyło i prowadziło różne formy działalności w ramach
Tajnego Hufca.
W roku 1945 było kilka ośrodków inspirujących wznowienie działalności przez Hufiec. Trudno w sposób historyczny
prześledzić dzień po dniu tych 40 lat. Pragnę, więc zwrócić uwagę na momenty przełomowe, na główne kierunki, jakimi kierowano się w pracy Hufca. Od pierwszych dni po wyzwoleniu, równolegle z powoływaniem władz, powstawaniem szkół, młodzież zawiązywała liczne drużyny harcerskie i zuchowe. Już 23 stycznia 1945 roku -ujawnione zostały dokumenty Hufca, które obejmowały działalność harcerstwa w Płocku w latach 1916- 1939. Zawiązał się Hufiec, który po krótkim okresie podzielił się na Hufiec Harcerek i Hufiec Harcerzy. Komendantami Hufców w tym
okresie byli odpowiednio: dh. Janina Czerwińska–Wiśniewska, a następnie dh. Kazimiera Hałłas oraz dh. Ryszard
Wodzyński.
Brakowało przeszkolonych funkcyjnych, brakowało mundurów, ale radość z odzyskanej wolności była tak duża, że
pokonywała najtrudniejsze problemy. Zbliżał się już 1 – szy Maja. Najważniejszym zadaniem było godnie zaprezentować się na pierwszym Święcie Pracy w Polsce Ludowej. W pierwszych latach po wojnie Hufiec przyjął następujące
kierunki działania:
- Repolonizacja Ziem Odzyskanych,
- Odgruzowywanie Warszawy,
- Szkolenie kadr,
- Tworzenie drużyn specjalnościowych,
- Harcerska Służba Polsce.
W 1946 roku wrócił z obozu koncentracyjnego dh. Wacław Milke, który natychmiast przystąpił do organizowania
harcerskiej drużyny artystycznej. Pierwszym sukcesem 98 DH były Zapusty Staropolskie, które przez cały tydzień
były grane w kinie Przedwiośnie przy całkowicie wypełnionej sali.
734 16.II.1985 r. – referat odczytany podczas obchodów uroczystości 40 lecia harcerstwa w PRL. Źródło: Archiwum Państwowe w Płocku, Akta –
ZHP Hufiec Płock im. I Dywizji Piechoty.
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W tych pierwszych latach na trwałe w historii Hufca zapisały się takie wydarzenia jak:
- zwycięstwo w 1947 roku obozu artystycznego we współzawodnictwie ogłoszonym przez Naczelnictwo ZHP,
- wizyta pierwszego premiera Rzeczpospolitej,
- udział w 1948 roku orkiestry dętej Hufca w Centralnej Akademii z okazji Święta 22 Lipca,
- organizacja zlotu Chorągwi Mazowieckiej w rocznicę 35 lecia działalności ZHP w Polsce.
W 1948 roku Hufiec Harcerek otrzymał Sztandar ufundowany przez Miejską Radę przyjaciół Harcerstwa. Hufiec
Harcerzy posługiwał się Sztandarem Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Handlowej.
Pod koniec 1948 roku doszło ponownie do połączenia Hufca Żeńskiego i Hufca Męskiego pod jedną Komendę. Zaczęły napływać sygnały o mających nastąpić zmianach organizacyjnych w Związku Harcerstwa Polskiego.
Rok 1949 przyniósł zmiany w całym młodzieżowym. Powstała jedna organizacja – Związek Młodzieży Polskiej, w
ramach, którego powołano Organizację Harcerską. Wg wytycznych władz harcerskich harcerze szkół podstawowych
przeszli do OH. Natomiast instruktorzy i harcerze szkół średnich mogli zasilić szeregi ZMP. Akta Hufca zostały przekazane w 1949 roku do Zarządu Miejskiego ZMP. Komendantką OH w Płocku została dh. Stanisława Drejer, natomiast w skład Zarządu ZMP z ramienia Hufca wszedł dh. Zenon Kłobukowski.
Pod koniec 1956 roku komendanturę Organizacji Harcerskiej w naszym mieście Zarząd Główny Związku Młodzieży
Polskiej powierzył dh. Ryszardowi Wodzyńskiemu.
W grudniu 1956 roku doszło do reaktywowania Związku Harcerstwa Polskiego. Ten doniosły akt miał miejsce na
Zjeździe Działaczy Harcerskich w Łodzi. Wybrano Radę Naczelną ZHP i Główną Kwaterę. Hufiec Płock prowadził,
więc dalej swą dotychczasową działalność tyle, że w nowych ramach organizacyjnych. Uznano za konieczne zwrócić
uwagę:
- Na szkolenie kadry dla drużyn,
- Na zacieśnienie kontaktów ze szkołami jako głównego terenu działania harcerzy,
- Na kontynuację takich zadań jak odbudowa miast czy repolonizację terenów odzyskanych.
W roku 1961 miał miejsce doniosły fakt dla całej społeczności harcerskiej naszego miasta. Hufiec otrzymał sztandar,
którym do chwili obecnej się posługuje.
Zmiany administracyjne kraju pociągały za sobą zmiany terenów oddziaływania Hufców. I tak Hufiec nasz z Hufca
Miejskiego, zmienił się w Hufiec Miasto–Powiat, Hufiec Rejonowy by w ostatecznej fazie wrócić do terenu działania,
jakim jest miasto Płock.
Ostatni podział administracyjny Polski sprawił, że Płock stał się siedzibą władz wojewódzkich i miejskich. Utworzona
została Chorągiew Płocka Związku Harcerstwa Polskiego. Hufiec przeszedł wówczas ogromną reorganizację zarówno
strukturalną jak i kadrową.
W roku 1976 Płock był organizatorem Święta Plonów – Centralnych Dożynek. Głównie na instruktorach naszego
Hufca spoczęły obowiązki organizacyjne Zlotu Dożynkowego. Jakby z marszu przystąpiliśmy do realizacji zadań wynikających z kampanii Bohater. Hufiec przygotowywał się do przyjęcia imienia.
Uchwałą Rady Miejskiej w Płocku z dnia 4 listopada 1977 roku Hufiec otrzymał imię I Dywizji Piechoty. Na uroczystości do Płocka przybyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Prezentowany był historyczny sztandar
pierwszej jednostki bojowej Ludowego Wojska Polskiego – I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Wśród gości zaproszonych przybyłych na uroczystości była Janina Broniewska – twórczyni orzełka na czapki żołnierzy spod
Lenino.
Działalność Hufca nie składała się z samych świąt. Dzień codzienny był zapisywany przez zuchów, harcerzy i instruktorów, którzy zdobywali nowe gwiazdki, belki na pagony mundurów, czy podkładki pod Krzyże Harcerskie.
Tradycją stało się organizowanie przez Hufiec wypoczynku letniego i zimowego. Obozy szkoleniowe i wypoczynkowe były organizowane zarówno w pierwszych latach po wojnie, w latach sześćdziesiątych jak i teraz. Borowiczki,
Mała Ruś, Łąck, Karpowo, Czarny Strumień, Młynów, Skępe, Słupno, Jazy, Łukęcin, Pobierowo, Koronowo. To tylko niektóre miejscowości, w których stawały nasze namioty. Na obozy, w ramach współpracy z różnymi organizacjami, zabierane były dzieci z rodzin rozbitych, dzieci z nakazami kuratorskimi. Harcerze z płockich szczepów i drużyn brali udział w takich akcjach jak: Frombork, Bieszczady, 40 –lecie Hufca Katowice. Wymagającym sprawdzianem dla płockich harcerzy była powódź w 1981 roku, która nawiedziła lewobrzeżną część miasta. Na posterunkach
stanęli harcerze i instruktorzy. Obowiązek niesienia pomocy poszkodowanym został wypełniony wzorowo i znalazł
uznanie wśród władz miasta, a przede wszystkim serdeczność wśród mieszkańców Radziwia.
Na przełomie tych 40 lat powstało wiele drużyn i klubów o różnych specjalnościach. Żywotność ich była różna w za-
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leżności od mody na dany rodzaj zainteresowań. Można jednak stwierdzić, że najpopularniejszą specjalnością była i
jest turystyka. Świadectwem tego może być organizacja obozów wędrownych, jak też udział drużyn w wielu imprezach turystycznych. Wymienię tylko niektóre: Centralny Zlot Młodzieży Palmiry, Rodło, Centralny Rajd ZHP, Rajd
Świętokrzyski, Ciżemka, Zlot Hubalczyków itp.
Mówiąc o dorobku Hufca należy wspomnieć o kontaktach Międzynarodowych. W roku 1968 gościliśmy na obozie w
Słupnie pionierów węgierskich. W 1979 roku 5 osobowa reprezentacja Hufca wyjechała na międzynarodowy obóz
organizacji młodzieżowych krajów socjalistycznych do Rumunii. Wieloletnią historią legitymują się obozy letnie dla
dzieci z wszystkich kontynentów. Przedstawiciele naszego Hufca brali udział w Międzynarodowych Letnich Wioskach Dziecięcych w 1981 roku w Luksemburgu i w 1985 roku we Włoszech. Nawiązanie tych kontaktów możliwe
było dzięki zwycięstwom, jakie odnosili instruktorzy w konkursach językowych. Od 17 lat współpracują ze sobą
Płock i Loznica z Jugosławi. Poszerzeniem przyjacielskich kontaktów było podpisanie w marcu 1984 roku umowy o
współpracy między Komendą Hufca ZHP w Płocku, a Savezem Izvidiaca z Loznicy. Porozumienie obejmuje wymianę doświadczeń, prezentowanie dorobku oraz bezdewizowe wyjazdy harcerzy do zaprzyjaźnionych krajów. W roku
ubiegłym nasi harcerze przebywali w Krupaniu, a w roku bieżącym harcerze z Loznicy spędzali wakacje w Koronowie.
Szczegolnym ambasadorem płockiego harcerstwa, polskiego folkloru, a przede wszystkim rzecznikiem pokojowej
współpracy ze wszystkimi narodami jest 98 Harcerska Drużyna Artystyczna im. Kolberga. Inaczej przedstawiając Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka prowadzony nieprzerwanie od blisko już 40 lat przez druha hm PL
Wacława Milke. Za całokształt swojej działalności zespół został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP, Medalem Edukacji Narodowej oraz wieloma odznaczeniami i odznakami resortowymi.
Osiągnięcia Hufca dostrzegane są przez władze państwowe i Związku, czego dowodem były liczne odznaczenia dla
instruktorów. Delegaci naszych harcerzy brali udział w wielu doniosłych wydarzeniach. Przykładem może być
uczestnictwo w Zlocie Młodzieży Polskiej na Polach Grunwaldu w 1960 roku, w Zlocie Młodzieży Polskiej w Katowicach w 1970 roku i w Łodzi w 1972 roku, w Zlocie Młodzieży Polskiej w Ramach Europejskiego Zgromadzenia
Młodzieży i Studentów, jakie odbyło się w 1976 roku w Warszawie.
W 1967 roku Główna Związku Harcerstwa Polskiego za całokształt działalności Hufca dała mu Krzyż Za Zasługi dla
ZHP.
Decyzją Komendy Hufca obchody 40 lecia działalności Hufca w Polsce Ludowej zostały rozłożone na kilka miesięcy.
Celem było zaktywizowanie drużyn. Rok jubileuszowy stał, więc pod znakiem wytężonej działalności całego Hufca.
Na przełomie stycznia i listopada zrealizowaliśmy następujące zadania:
- Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej,
- HAZ – zimowiska w Solcu Zdrój, Busku Zdrój, Władysławowo,
- Udział w Chorągwianym Festiwalu Piosenki Harcerskiej,
- Udział delegatów naszego Hufca w Zjeździe ZHP,
- Obchody Miesiąca Pamięci Narodowej – Rajd Rodło, wojewódzka inauguracja w Brwilnie,
- Finał turnieju Moskwa-85 – udział 106 DH,
- Udział i przygotowanie obchodów 40 lecia zwycięstwa nad faszyzmem – biegi zwycięstwa uroczystości w szkołach,
- Praca drużyn w lesie,
- Zwycięstwo na trasach i w punktacji generalnej w „Rajdzie Wisła”,
- 900 lecie urodzin Bolesława Krzywoustego – polowanie na niedźwiedzia w Zaździerzu, pasowanie Bolkowych
Wojów, Święto Zucha, Bal u Księcia Bolka,
- Dni Płocka – Korowód Historii,
- Siedmiomilowe Buty dla zuchów,
- Bratni Krąg,
- Jedyna drużyna w Chorągwi w Konkursie „Harcerze Współgospodarzami Osiedli”,
- Udział w XII Ogólnopolskich Nocnych Zawodach w Poznaniu – 3 miejsce i Rajdzie Szlakami Strażnic WOP – 3
miejsce,
- W HAL – 1200 uczestników,
- IV PLHS,
- Regaty Żeglarskie,
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- X lecie Chorągwi Płockiej
- Festyn Harcerski, zebrano 6 900 zł na Fundusz Pomocy Szkole, 9 940 zł na Skarpę Płocką,
- Pomoc dla Meksyku,
- Palmiry 85 – XXV Centralny Zlot Modzierzy,
- Bieg Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej.
Na te niewątpliwie przyjemne momenty w historii Hufca, na jego osiągnięcia i uznanie pracowali wszyscy jego
członkowie. Istotną jednak rolę odgrywała zawsze spora grupa drużynowych i instruktorów. To oni poświęcali swój
wolny czas na pracę z harcerzami, oni kształtowali ich postawy i ukazywali wzorce. Trudno wymienić wszystkich bez
obawy, że można było by kogoś pominąć. Przedstawicielami są Komendanci, którzy mają zadanie reprezentować poglądy członków Hufca, ale i kierować tym Hufcem. W ciągu 40 lat tę zaszczytną funkcję pełnili:
dh. Ryszard Wodzyński,
dh. Kazimierz Szczypiorski,
dh. Henryk Wójcik,
dh. Tomasz Klicki,
dh. Witold Gałkowski,
dh. Barbara Zgierska,
dh. Andrzej Markowski,
dh. Jarosław Pokojski,
dh. Jerzy Sobolewski,
dh. Jerzy Pacek.
Trzeba również wspomnieć, że Komendanci, a tym samym Hufiec mógł zawsze liczyć na pomoc. Pracowała Miejska
Rada Przyjaciół Harcerstwa, która była inspiratorem działań zakładów pracy na rzecz Hufca. Chodziło tu przede
wszystkim o przygotowanie Akcji Letnich.
Pragnę wymienić tu zakłady, które zawsze szły nam z pomocą. Są to:
- PKS Oddział Osobowy,
- PKS Oddział Towarowy,
- PTHW,
- PHS,
- Zakłady Mięsne
- Centrala Rybna,
- WPHW,
- Zakład Energetyczny.
Druhny i druhowie! 40 lat to dużo i mało. W życiu człowieka to spory kawałek czasu, a wżyciu organizacji? Przez ten
okres zrobiliśmy wiele, ale wydaje mi się, że jeszcze więcej jest przed nami. Nie zaprzepaścimy dorobku tego 40 lecia, a nabyte doświadczenia wykorzystamy w dalszym działaniu.

[1946-1949] hm. Tadeusz Dąbrowski - Ruch zuchowy w Płocku w latach 1946–
1949
We wrześniu l946 r., po akcji letniej hufca, w Zwierzewie, druh Hufcowy phm. Ryszard Wodzyński polecił zorganizowanie gromad zuchowych (tak się jeszcze wtedy nazywały drużyny zuchów) kilku harcerzom jako karę za
pewne przewinienia organizacyjne. W tej grupie harcerzy byli: Janusz Kołakowski, Janusz Pietryszyn, Jerzy Pospiszyl i prawdopodobnie Wiesław Niedzielski, Tadeuszowi Dąbrowskiemu, który prowadził wówczas 1. DH im. Ks.
Józefa Poniatowskiego przy Szkole Ćwiczeń na ul. Kolegialnej, Druh Hufcowy polecił być namiestnikiem zuchowym. Nikt z wymienionych harcerzy nie miał wówczas żadnego przygotowania da pracy z zuchami, nie ukończono
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żadnego kursu. Tadeusz Dąbrowskiza zgodą Druha Hufcowego phm. Ryszarda Wodzyńskiego przekazał prowadzenie 1. DH dotychczasowemu przybocznemu drużyny Antoniemu Jaznachowi, a sam organizuje przy Szkole
Ćwiczeń gromadę zuchów (chłopców). W tym czasie drużyny harcerskie były oddzielnie chłopięce i oddzielnie
dziewczęce natomiast zdarzały się gromady zuchów koedukacyjne. W Hufcu męskim nie prowadzono gromad zuchowych koedukacyjnych.
Już w październiku 1946 r. były zorganizowane i pracowały następujące gromady zuchowe:
• Przy szkole podstawowej nr 3 – Tatrzańskie Orliki prowadzone przez Wiesława Niedzielskiego,
• Przy -·szkole nr 4 – Wilczki Płockie prowadzone przez Janusza Kołakowskiego,
• Przy szkole nr 7 – Nadwiślańskie Zuchy prowadzona przez Mirosława Kołodziejskiego oraz
• Przy szkole Ćwiczeń gromada prowadzona przez Tadeusza Dąbrowskiego.
Na pierwszym Kursie Przyszłych Instruktorów Mazowsza (KPIM) zorganizowanym w Płocku przez Komendę
Chorągwi Mazowieckiej ( w Małachowiance) na przełomie 1946/47 r. (w czasie szkolnej przerwy świątecznej)
udział w szkoleniu zuchowym wzięło 4. harcerzy - z Płocka. Drużynę na kursie prowadził phm. Stanisław de Latour z Komendy Chorągwi zaś instruktorem na kursie dla wodzów zuchowych był hm. Kazimierz Czajkowski - Kierownik Wydziałów Zuchów Komendy Chorągwi Mazowieckiej. Od czasu tego kursu wchodzi nowe pojęcie; zamiast gromada zuchów - drużyna zuchów, zamiast wódz zuchów - drużynowy zuchów.
Na tym kursie harcerze zdobywają pierwsze stopnie drużynowego po próbie. Tadeusz Dąbrowski zdobył również
tam stopień drużynowego po próbie wraz z wpisem przez hm. Kazimierza Czajkowskiego do książeczki służbowej.
Trzy drużyny zuchów wzięły po raz pierwszy udział w defiladzie z okazji 1. Maja w 1947 r. Powstają nowe drużyny zuchowe: Jasne Promyki, Dziwotworki w Radziwiu prowadzone przez Zenona Pawlaka i Konradowi Rycerze (
nie potrafię wymienić kto prowadził te drużyny?).
Komenda Chorągwi Mazowieckiej zorganizowała kursy dla nauczycieli szkół podstawowych ( w porozumieniu z
Kuratorium) w zakresie pracy w ruchu zuchowym. Nauczyciele ci byli szkoleni jako drużynowi zuchów bądź opiekunowie drużyn zuchowych. Z terenu hufca płockiego w szkoleniu tym wzięli udział między innymi z Zagroby pani Zawadzka oraz z Płocka – nauczyciel szkoły nr 7 pan Sokolnicki.
Do Komendy Hufca nadchodzą informacje o istnieniu drużyn zuchowych w terenie, a mianowicie: w Ośnicy, w
Zagrobie, w Staroźrebach.
Namiestnik Zuchowy hufca płockiego Tadeusz Dąbrowski, wzorem Komendy Chorągwi, wydawał coś w rodzaju
rozkazu - informacji, jedno lub najwyżej dwu stronicowej p.t. Płockie Wici Zuchowe do wiadomości drużynowym
drużyn zuchowych. Pisemko to drukowane na maszynie lub raz czy dwa na powielaczu (przez grzeczność w różnych instytucjach, jak Urząd Pocztowy, Magistrat). W sumie ukazało się około 10 numerów Płockich Wici Zuchowych.
W lipcu 1947 r. na obozie hufca Płock w Czarnym Strumieniu jeden z podobozów prowadzony przez Tadeusza
Dąbrowskiego, to podobóz szkolący zuchmistrzów. Są tam zarówno: pracujący drużynowi zuchów, przyboczni, jak
również kandydaci na zuchmistrzów. Łącznie 26 harcerzy w jednym namiocie. Było bardzo ciasno.
W sierpniu 1947 r. w chorągwianej akcji szkolenia zuchmistrzów w Błędowie bierze udział na kursie drużynowych
trzech harcerzy: Stefan Sokolski, Janusz Pietryszyn i Zenon Pawlak. Zaś na kursie podharcmistrzowskim - Tadeusz
Dąbrowski.
Namiestnik Zuchowy utworzył z drużynowych i przybocznych drużyn zuchowych z terenu hufca Płock - Krąg Pracy Drużynowych Zuchów. Odbywają się zbiórki Kręgu Pracy nie tylko w celach organizacyjno - szkoleniowych,
ale również dla podwyższenia poziomu wiedzy ogólnoharcerskiej.
Z zachowanych notatek odtworzyć można obsadę drużynowych i przybocznych drużyn zuchowych z dnia
5.09,1947 r., a mianowicie:
• Szkoła nr 1 – drużynowy - Ryszard Topajew, przyboczny – Andrzej Dankowski;
• Szkoła nr 2 – drużynowy - brak, przyboczny – brak;
• Szkoła nr 3 – drużynowy - Zbigniew Brodecki, przyboczny - Sławomir Cieszkowski;
• Szkoła nr 4 – drużynowy - Stefan Sokulski, przyboczny – brak;
• Szkoła nr 5 – drużynowy - Zenon Pawlak, przyboczny – Bogusław Lewandowski;
• Szkoła nr 6 – drużynowy - Józef Frejek, przyboczny – Henryk Zych;
• Szkoła nr 7 – drużynowy - Janusz Pietryszyn, przyboczny – Adolf Kaliński;
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• Szkoła nr 8 – drużynowy – Jarosław Sokolnik, przyboczny – brak;
• Stanisławówka – drużynowy Juliusz Nalewajski, przyboczny – Janusz Zachert.
•
Do Komendy Hufca wpływały informacje o utworzeniu nowych drużyn zuchowych w terenie. Otrzymujemy informacje o powstaniu drużyny zuchowej w Małej Wsi.
Do ruchu zuchowego przybywają następni harcerze:
• Janusz Aleksandrowicz, który przejmuje prowadzenie drużyny zuchowej w szkole podstawowej nr 1;
• Bogusław Domagała;
• (?) Parzęcki;
• Tadeusz Rutowski, który prowadzi jedną z drużyn zuchowych, a jednocześnie dubluje Tadeusza Dąbrowskiego
jako namiestnik Zuchowy;
• Waldemar Wysibirski - prowadzący drużynę zuchów;
• Zbigniew Zbyszewski;
• Wiesław Zych - drużynowy jednej z drużyn zuchowych - pozostający dość długo w ruchu zuchowym w Płocku.
W 1948 r. Krąg Pracy Drużynowych Zuchów przygotowuje się do akcji letniej, a więc do poprowadzenia kolonii
zuchowej i niezbyt licznego kursu drużynowych zuchów.
W lipcu 1948 r. w ramach zgromadzenia obozów letnich hufca Płock w Skępem we wsi Wioska koło Skępego odbywa się kurs drużynowych zuchów – 18. harcerzy oraz w pomieszczeniach miejscowej szkoły - kolonia zuchowa 36 zuchów.

•
•
•
•
•

Skład kadry kolonijno - obozowej:
Komendant - kierownik kolonii - Tadeusz Dąbrowski,
Opiekun - Kwatermistrz nauczyciel p. Sokolnicki
Oboźny - Józef Frejek
Drużynowi drużyn zuchowych - Zenon Pawlak i Wiesław Zych
przyboczni - Andrzej Dankowski i Sławomir Gieszkowski.

Do zespołu instruktorskiego wchodziły jeszcze następujące osoby: matka jednego z zuchów - w charakterze doradcy p. Gołębiowska i babcia jednego z zuchów w charakterze kierowniczki kuchni p. Gątarska, a ponadto dwóch
harcerzy jako kadra kursu drużynowych. Zaznaczyć trzeba, że wszystkie te funkcje sprawowano społecznie.
W sierpniu 1948 r. na Zlocie Harcerskim z okazji 35. lecia Harcerstwa na Mazowszu Płockim, zuchy ponownie
wzięły udział w defiladzie (między innymi jedna z drużyn występuje jako drużyna strażacka).
W sierpniu 1948 r. namiestnik zuchowy - Tadeusz Dąbrowski opuścił Płock udając się na studia do Warszawy.
Namiestnikiem zuchowym zostaje, albo Wiesław Zych, albo p. Sokolnicki. Po połączeniu organizacji harcerek z
organizacją harcerzy, (co nastąpiło w grudniu 1948 r.) namiestnikiem zuchowym zostaje Zofia Szczypkowska,
W lipcu 1949 r. w ramach zgromadzenia obozów letnich hufca Płock w miejscowości Dziwna Las (obecnie Dziwnówek) odbyły się tam dwie kolonie zuchowe: zuchów dziewcząt i zuchów chłopców. Kolonia męska liczyła
około 30 zuchów.

•
•
•

Skład kadry kolonijnej chłopięcej:
Komendant - phm. Tadeusz Dąbrowski ,
Oboźny - Józef Frejek,
Drużynowi drużyn zuchowych - Wiesław Zych i Henryk Zych.
Wykaz harcerzy pracujących w ruchu zuchowym męskim jako drużynowi lub przyboczni w latach 1945 -

1949.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Janusz Aleksandrowicz,
Zbigniew Brodecki,
Sławomir Cieszkowski,
Andrzej Dankowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Bogusław Domagała,
Józef Frejek,
Adolf Kaliński,
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9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janusz Kołakowski,
Mirosław Kołodziejski,
Bogusław Lewandowski
Juliusz Nalewajski,
Wiesław Niedzielski,
Parzęcki,
Zenon Pawlak,
Janusz Pietryszyn,
Jerzy Pospiszyl,
Tadeusz Rutowski,
Stefan Sokólski,
Jarosław Sokolik,
Ryszard Topajew,
Waldemar Wysibirski,
Janusz Zachert,
Zbigniew Zbyszewski,
Henryk Zych,
Wiesław Zych.
Nazwy drużyn zuchowych , które pracowały na terenie miasta Płocka w latach 1946 – 1949:
Górskie Jelenie,
Tatrzańskie Orliki,
Wilczki Płockie,
Dziwnotworki (w Radziwiu)
Nadwiślańskie Zuchy,
Konradowi Rycerze,
Wesołe Wilczki,
Zuchy mazowieckie,
Jasne Promyki.

Ponadto istniały zuchy w Ośnicy, Zagrobie, Staroźrebach i w Małej Wsi.
Piosenki zuchowe z tamtych lat
Cóż to za chłopcy... Muzyka i słowa: hm. Kazimierz Czajkowski.
Cóż to za chłopcy idą ulicą,
Jakież radosne wesołe lica,
Jakaż to radość bije z ich twarzy,
Nikt im dorównać się nie odważy.
Krótkie spodenki, bluza zielona,
Beret szarawy, chusta czerwona
I jakieś dziwne różne odznaki
Noszą te chwackie sprytne chłopaki.
Przy tym tak pięknie śpiewają pieśni,
Że aż ciekawi ludzie się zeszli
I podziwiają tańce, zabawy,
Pełne radości, wesołej wrzawy.
Dopiero teraz powiem wam szczerze,
Cóż to za dziwni chłopcy rycerze,
To dzielne zuchy, dobre chłopaki,
Co chcą by każdy był dzielny taki.
Tu w naszej drużynie. Muzyka i słowa hm. Kazimierz Czajkowski.
Tu w naszej drużynie zuchów
Dobrze jest, panuje ład,
Wszyscy dzielnie się spisują,
Każdy druha słucha rad.
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Bo w naszej drużynie roześmianej
Tętni życie, radość, śpiew,
Zuchów słucha ptak i zwierzę,
A wtórują głosy drzew.
Zbiórki nasze są ciekawe,
Ruch w nich i zabawa wre,
Każdy czujnie ,odważnie ćwiczy
I podkrada się.
Bo w naszej...
Na podstawie własnych notatek opracował :
hm. Tadeusz Dąbrowski.
Marzec 1980 r.

[1946-1998] hm. Andrzej Milke - Historia Zespołu druha Wacława Milke
Działalność zespołu to nieprzerwana ponad 60-letnia ciężka praca druha Wacława Milke (1914-2008) - wychowawcy
wielu pokoleń uczestników.
Jesienią 1946 r., po pięcioletnim pobycie w obozie koncentracyjnym Gusen oraz pracy wśród Polonii we Francji, dh
Wacław Milke wrócił do Płocka. Zgłosił się w istniejącej już Komendy Hufca. Razem komendantem hm. R. Wodzyńskim zorganizował spotkanie w Liceum im. St. Małachowskiego z kręgiem starszoharcerskim. Na tym spotkaniu postanowiono: zapoznać funkcyjnych z płockich drużyn z folklorem Mazowsza i Kurpi. Uczestnikami szkolenia byli drużynowi, przyboczni i zastępowi. To spowodowało nawet pewien kryzys w kadrze hufca. Nie miał kto prowadzić zajęć
z harcerzami w drużynach. Zafascynowanie śpiewem i tańcem doprowadziło do powstania drużyny artystycznej - Zespołu. Duszą i kierownikiem artystycznym drużyny był hm. W. Milke. Pierwszym drużynowym był Maciej Sandomierski. [B.S.]
Tak wspomina tamte lata jeden z pierwszych uczestników ks. dr Tadeusz Rutowski: Byliśmy po tzw. małej maturze,
chcieliśmy być użyteczni dla innych, a zarazem przeżywać radosne chwile. W okresie zimy wędrowaliśmy po domach
najbiedniejszych, by zostawić paczkę świąteczną czy choinkę. Chodziliśmy z życzeniami do szpitala. Chcieliśmy, choć
na chwilę uprzyjemnić chorym czas, aby zapomnieli o swoich dolegliwościach. W roku 1947 w wakacje wyruszyliśmy
po Dolnym Śląsku. Pomagaliśmy osadnikom w pracy w polu przy żniwach, a wieczorem na wspólnych ogniskach
umacnialiśmy „poczucie polskości".
Staropolskie zapusty - to widowisko artystyczne wystawiane w 1948 r., które dało prawdziwy sukces zespołowi.
Rok później zespół odmłodził się. Jego uczestnikami zostały dzieci szkół podstawowych. Pierwsze występy to koncerty na gruzach Warszawy.
Wysoki poziom, dziecięca szczerość, werwa i zapał sprawiły, że zespół zajmował pierwsze miejsca w eliminacjach i
festiwalach w kraju. Często wyjeżdżał za granicę, gdzie prezentował tańce narodowe oraz folklor mazowiecki i kurpiowski.
Muzykę do suity kurpiowskiej napisał wówczas przyjaciel dh Wacława - płocki kompozytor - Faustyn Piasek.
Dzieci Płocka to zespół, w którym przez cały okres działalności dominowała obrzędowość harcerska. Przez wspólną
pracę, obozy, spotkania i koncerty w szkołach zakładach pracy, wioskach, małych świetlicach, jak największych scenach Europy (Royal Albert Hall w Londynie Teatr Wielki w Warszawie, Opera w Berlinie), kształtowała się sztafeta
pokoleń.
Koncerty prawie we wszystkich większych miastach Polski, udział w wielu imprezach ogólnopolskich, reprezentowanie Polski na festiwalach i zlotach, koncerty dla Polonii w wielu krajach Europy, wielkie widowiska plenerowe (np. w
1960 roku na Polach Grunwaldu, Tysiąclecie Płocka, korowody historyczne), nakręcone filmy, koncerty i występy w
telewizji, to najkrócej przedstawiony dorobek zespołu.
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Dziesiątki widowisk: Z biegiem Wisły, Idą wieki, Rok Polski w obrzędzie i obyczaju, Oj wiosna ci to wiosna, Stąd nasz
ród, Naszym Godłem Orzeł Biały cieszyły się wielką popularnością.
Druh Wacław potrafił zawsze bezpiecznie przeprowadzić swój Zespół przez trudne zakręty historii, które się niejednokrotnie zdarzały.
Z wielką pomocą zespołowi w latach osiemdziesiątych przyszedł Henryk Baranowski z Londynu - fundator dwóch
autokarów.
Żadna charakterystyka nie odzwierciedli pracy dh Wacława - Kawalera Orderu Uśmiechu, Kawalera Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalu Pokoju. Jego niesamowita energia, społecznikowska pasja, twórcza wizja
oraz dążenie do celu, to duży dorobek kultury polskiej. Szczególnie znaczące jest to, że dh. Wacław zawodowo pracował jako urzędnik Cechu Rzemiosł Różnych, a na pracę z dziećmi i młodzieżą poświęcał swój wolny czas.
Przez cały okres działalności główne dewizy dh Wacława, którym był wierny to:
Twórczość naprawdę wielka wyrasta z tego, co ludowe
oraz Aby zbliżyć narody, trzeba zaprzyjaźnić ich dzieci.
Wychowankowie dh Wacława prowadzą różne zespoły. Wielu z nich pracuje zawodowo w Mazowszu, Śląsku oraz
Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego. Kadrę zespołu Dzieci Płocka stanowili dawniej byli wychowankowie: Zenon Dumowski, Antoni Korytek, Stanisław Krzemiński.
Od 1987 roku zespół działał jako placówka wychowania pozaszkolnego, której dyrektorem był hm. Bogdan Rogalski
- wychowanek dh Wacława. Współtwórca sukcesów zespołu. Kadra to dh hm. Andrzej Milke, który od kilkudziesięciu lat był związany z zespołem - najpierw jako uczestnik, a później jako instruktor harcerski oraz Arkadiusz Kania były uczestnik, a później instruktor tańca.
Od 1956 roku do 1997 roku nieprzerwanie orkiestrę i akompaniament prowadził dh hm. Henryk Kadziński, który był
jednym z pierwszych uczestników tego zespołu.
Kapele i akompaniament prowadzili: dh Stefan Stefański i mgr Grzegorz Stafirski.
Kapelę stanowili: Stefan Stefański - akordeon, Grzegorz Stafirski - akordeon, Edward Zieliński - kontrabas, Edwin
Wierzbicki - klarnet, Ryszard Siemiński - trąbka, Józef Frejek skrzypce, Michał Siemiński - klarnet, Małgorzata Znamiecka -flet.
Utrzymaniem regionalnych kostiumów zajmuje się od lat Sabina Milke . Natomiast rodzice członków zespołu zawsze
chętnie udzielali i nadal udzielają bezinteresownej i wszechstronnej pomocy.
Z zespołem Dzieci Płocka współpracowali i współ-pracują znani choreografowie i kompozytorzy polscy.
Inicjatywy dh Wacława to: Dzwon Pokoju, Księga Pokoju, Świeca-Dar Serca (przekazana Ojcu Świętemu -Janowi
Pawłowi II), Dni Historii Płocka oraz Harcerska Akcja Ogniobrania, podczas której dla upamiętnienia wejścia w nowa tysiąclecie byli uczestnicy zespołu i jego przyjaciele otrzymali 2000 świec, które zapalane były 22 lutego w
Światowym Dniu Myśli Braterskiej. Na świecach umieszczone są nieprzemijającej wartości słowa: Chleb, Pokój,
Wolność, Ojczyzna, Nauka, Cnota Wiara, Nadzieja, Miłość, Ducha nie gaście.
Zespołem opiekuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu.
W 1997 roku Rada Miasta Płocka przekazała budynek przy ul. Jachowicza na siedzibę Zespołu. Uroczyste otwarcie
odbyło się we wrześniu 1997 roku.
Zespół "Dzieci Płocka" wpisał się na trwałe w dzieje Płocka. Za wkład w jego rozwój Rada Miasta w 50 - lecie istnienia Zespołu przyznała mu medal "Zasłużony dla Płocka".
W listopadzie 1998 roku powstała Izba Historii i Tradycji Zespołu. Na sukcesy i osiągnięcia zespołu złożyła się pomoc różnych instytucji - władz miasta płockich zakładów pracy, szkół, placówek kultury, prasy płockiej oraz zawsze
wiernego społeczeństwa, tysiącletniego Grodu.
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Zespół zapoczątkował szereg inicjatyw mających na celu promowanie przyjaźni, pokoju, wolności i innych wartości
stanowiących podstawę wychowania młodego pokolenia. Do tradycji weszły już czerwcowe Dni Historii Płocka zainicjowane przez druha Wacława Milke. Dni Historii Płocka wypełnia symboliczny korowód uczestników Zespołu
ubranych w stroje z epoki i widowisko historyczne w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego. W rocznicę września bije Dzwon Pokoju, a na apel pod pomnikiem 13-tu Straconych spieszy młodzież z całego Płocka. Harcerska Akcja Ogniobrania służy upamiętnieniu wejścia w nowe tysiąclecie, podczas której byli uczestnicy Zespołu i jego przyjaciele otrzymują 2000 świec, które zapalane są 22 lutego w Światowym Dniu Myśli Braterskiej. Na świecach
umieszczone są nieprzemijającej wartości słowa: "Chleb, Pokój, Wolność, Ojczyzna, Nauka, Cnota, Wiara, Nadzieja,
Miłość, Ducha nie gaście".
W ciągu wieloletniej działalności Zespół wielokrotnie udowadniał, że taniec i piosenka zbliżają narody. W swojej
siedzibie gościł różne delegacje organizacji dziecięcych i młodzieżowych przebywających w Płocku. Zaś wszystkie
wyjazdy zagraniczne wzbogacały repertuar Zespołu o tańce i piosenki innych narodów.
Szczególne więzy łączą "Dzieci Płocka" z Japonią. Wielokrotna wymiana dzieci i młodzieży, wspólne koncerty,
spotkania zrodziły szczerą i serdeczną przyjaźń. Wizyta Zespołu w Japonii odbiła się donośnym echem w prasie polskiej i japońskiej. Pobyt Zespołu w Japonii zaowocował również publikacją książkową. Znany japoński autor powieści dla młodzieży Yusuke Teshima w jednej ze swoich książek wiele miejsca poświęcił pobytowi "Dzieci Płocka" w
Kraju Wschodzącego Słońca. W lipcu 2002 r. Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" dostąpił niebywałego
zaszczytu koncertowania w warszawskich Łazienkach dla przebywającej z wizytą w Polsce Pary Cesarskiej – Cesarza
Akihito i Cesarzowej Michiko. Skala i częstotliwość wymiany pomiędzy Zespołem i Japonią są najlepszym dowodem
na to, że "Dzieci Płocka" stały się ambasadorami miasta.
Nic, więc dziwnego, że z Płockiem mieszkańcy wielu krajów Europy wiążą nie tylko Orlen, ale także dziecięcy zespół pieśni i tańca "Dzieci Płocka".
Na sukcesy i osiągnięcia Zespołu złożyła się pomoc różnych instytucji - władz miasta, płockich zakładów pracy,
szkół, placówek kultury, prasy płockiej oraz zawsze wiernego społeczeństwa tysiącletniego Grodu.
7 czerwca 2009 w Katedrze Płockiej biskup Piotr Libera poświęcił Tablicę pamiątkową poświęconą Wacławowi Milke. Spiżowy pomnik naturalnej wielkości został odsłonięty w dniu urodzin Wacława Milke - 14 czerwca 2010 r., na
Starym Rynku w pobliżu Domu Darmstadt w Płocku, Autorem pomnika jest rzeźbiarz Wojciech Gryniewicz. W odsłonięciu pomnika wzięli udział: wiceszef Stowarzyszenia "Starówka Płocka" Krzysztof Kamiński, prezydent Płocka
Mirosław Milewski, Jarosław Wanecki, Julia Pitera, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, oraz
mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz, wraz z Partnerami i Przyjaciółmi Akcji.

[1961] hm. Benedykt Sandomierski - Sztandar Hufca Płock z 1961 r.
Dnia 30 kwietnia 1961 r. na uroczystej zbiórce Hufca przed ratuszem płockim nowy sztandar Pocztowi Sztandarowemu Hufca Płock wręczyła Naczelnik ZHP hm. Zofia Zakrzewska. Nowy sztandar służył hufcowi płockiemu od 1961
r. do 2011 r.
Od 1945 roku hufiec posługiwał się sztandarem Hufca żeńskiego.
Komendantem Hufca w latach 1956-1962 (wcześniej w latach 1945–1950 – komendant Hufca Harcerzy) był hm.
Ryszard Wodzyński.
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Fundatorami sztandaru byli :
Kierownik szkoły nr 6 – L. Śliwiński.
Kierownik szkoły nr 2 – E. Madany.
Prezes spółdzielni „Mechanik” – Golian.
Kierownik szkoły nr 7 – St. Śledzianowska.
Dowódca jednostki Płock.
Kierownik szkoły nr 1 – H. Adamski.
Kierownik szkoły nr 8 – A. Sidorowicz.
Kierownik szkoły nr 3 – J. Łebkowski.
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Odczytano z „gwoździ” na drzewcu sztandaru.
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Wydział zdrowia – Roszkowski.
Prezes spółdzielni „Tęcza”.
Dyrektor zakładów mięsnych – Henryk Pietryszyn.
Dyrektor zakładu P.T.M.B. – J. Niczyporuk.
Dyrektor Młynów Gospodarczych.
Dyrektor Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych – P. Nowak.
Dyrektor Warszawskiego Zjednoczenia Cukrowniczego.
Dyrektor M.H.D. – W. Wojciechowski.
Dyrektor Zakładów Młynarskich – Janiak.
Kierownik szkoły nr 5 – H. Śliwińska.
Dyrektor Fabryki Maszyn Żniwnych – P. Gotowiec.
Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Mostowych – inż. Jabłoński.
Dyrektor Liceum Pedagogicznego – J. Kordulasiński.
Dyrektor Zakładu Energetycznego – Jakubiak.
Kierownik szkoły nr 10 – A. Przychodzeń.
Dyrektor Liceum im. Władysława Jagiełły – Przyszlak.
Dyrektor Technikum Mechanizacji Rolnictwa – J. Bisłobrzeski.
Komendant Chorągwi – Z. Woroniecki.
GKH – hm. Pękalski.
Naczelnik ZHP – hm. Z. Zakrzewski.
Prezes PSS „Zgoda” – F. Ostrowski.
Prezes Spółdzielni „Witamina”.
Dyrektor Szkoły Zawodowej – M. Olbrycht.
Przewodniczący Rady Przyjaciół ZHP – Franciszek Dorobek.
Sekretarz WKW PZPR – Adamiak.
Sekretarz WKW PZPR – M. Jaworski.
Sekretarz KM PZPR – J. Maćkowiak.
Dyrektor Zakładów Jajczarsko Drobiarskich – Mazanek.
Przewodniczący MRN – H. Białczyński.
Prezes Spółdzielni „Przyszłość” – Morozow.
Kierownik szkoły nr 4 – A. Grabecka.
Dyrektor „Petrobudowy” – inż. Patysza.
Komendant Hufca Powiat – hm. E. Szczypiorski.
Dyrektor Technikum Ekonomicznego – Koskowski.
Prezes Cechu Rzemieślniczego.
Dyrektor Liceum Wychowawczyń Przedszkoli – St. Buczyński.
Prezes Spółdzielni „Świt”.
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej – Z. Gruca.
Prezes Spółdzielni „H. Sawickiej” – Karpiuk.
Dyrektor Zakładów Spożywczych – T. Siwek.
Dyrektor Zawodowej Szkoły Odzieżowej – Z. Zaniewicz.
Dyrektor MPRB –Z. Zakrzewski.
Dyrektor Liceum im. Stanisława Małachowskiego – Z. Werdenowski.
Poseł Ziemi Płockiej –T. Gierzyński.
ZHP Komenda Hufca Gostynin.

[1984-2004] hm. Jolanta Wojtulanis - 20 lat byłam Komendantką Hufca Płock
[1984 – 2004]
Harcerką jestem od 1964 r., a instruktorką od 1971 r.
1984 Podczas IV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Hufca (24.11.1984 r.) zostałam wybrana Komendantką
Hufca Płock. Do Komendy Hufca wybrano: hm Janusza Banasiaka, phm Andrzeja Kęsickiego, hm Bohdana Wochowskiego i (w późniejszym czasie Rada Hufca dokooptowała) phm Małgorzatę Iskrę. Wybrano też 18 delegatów na
III Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Chorągwi Płockiej ZHP. Współpracowaliśmy z wybraną: 25 osobową
Radą Hufca, 7 osobową Komisją Instruktorską, 5 osobową Komisją Rewizyjną. Zatwierdziliśmy nowe składy Referatów: Zuchowego, Turystycznego i Retmanatu.
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1985 Rozwiązaliśmy Radę Harcerzy Starszych i w to miejsce powołaliśmy Krąg Pracy Starszoharcerskiej pod przewodnictwem pwd Krzysztofa Krajewskiego. Zatwierdziliśmy prawo przyznawania stopnia przewodnika przez Kręgi
Instruktorskie przy: szczepie im. Nguen Van Troia, szczepie w SP-17, szczepie w SP-2, Jagiellonki i Krąg Instruktorski Jadaj. Powołaliśmy Środowiskową Drużynę Turystyczną przy Harcówce na ul. Kochanowskiego z drużynowym
phm Adamem Wenklerem. W dniach 29-31.03.1985 r. odbył się IV Zlot Drużyn Środowiskowych w Słupnie, w którym wzięły udział drużyny z Kutna, Włocławka, Żychlina i Płocka. W dniach 28-31.03.86 r. obradował VIII Zjazd
ZHP. Z tej okazji we wszystkich drużynach w Płocku odbyły się okolicznościowe zbiórki, na których harcerze zapoznali się z rozkazem specjalnym Naczelnika ZHP. Drużyny mały w tym czasie ogłoszony dzień mundurowy.
8.05.1985 r. w związku z 40 rocznicą zakończenia II wojny światowej była zorganizowana manifestacja przy Grobie
Nieznanego Żołnierza. Harcerze złożyli wiązanki kwiatów i zaciągnęli warty honorowe w Miejscach Pamięci Narodowej. W ramach kominków i wieczornic odbyły się spotkania z weteranami II Wojny Światowej. 9.05.85 r. w
związku z Dniem Zwycięstwa – Dniem Wolności ogłosiliśmy dniem mundurowym dla harcerek i harcerzy. Hufiec
Płock w łącznej punktacji w Rajdzie Wisła po raz trzeci zdobył I miejsce i puchar przechodni już na stałe pozostał w
Hufcu. Odbyły się I Regaty żeglarskie Żagiel 85, które wygrała 107 DH z SP-1. W dniach 1-10.10.85 r. obchodziliśmy 40 Lat Działalności Hufca w PRL. W drużynach, szczepach i kręgach instruktorskich odbyły się spotkania z seniorami harcerstwa. W tym roku organizowaliśmy konkursy: plastyczny, fotograficzny i literacki. W dniach 7-8.10.85
r. odbyły się kominki poświęcone Meksykowi i została przeprowadzona akcja pomocy dla Meksyku. W dniach 1114.10. 85 r. w 42 rocznicę utworzenia Wojska Polskiego postawiono warty honorowe i złożono wiązanki kwiatów w
Miejscach Pamięci Narodowej. Zorganizowano kominki i spotkania z żołnierzami LWP. Wzięto udział w Dniach
Otwartych Koszar. Hufiec brał czynny udział w obchodach 10 Rocznicy Chorągwi Płockiej. HAL-85 - obozy harcerskie w dwóch turnusach były zlokalizowane w Sokole Kuźnicy.
1986 W dniach 5-6.01 1986 r. odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej w kategoriach: solistów - zuchów, harcerzy i
harcerzy starszych; zespołów – zuchów, harcerzy i harcerzy starszych. Puchar przechodni zdobył zespół harcerski Super Girls. W lutym hm. Bohdan Wochowski zostaje mianowany drużynowym 85 DH im. Olgi Drahonowskiej - Małkowskiej. A już w miesiącu marcu – z powodów ideologicznych - zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego
i członka Komisji Stopni Instruktorskich oraz członka Komendy Hufca. W dniach 26-27.04.1986 r. odbyły się X Manewry Techniczno-Obronne, w których udział wzięło 47 patroli w wielobojach: terenoznawstwo, sanitarny, pożarniczy, Łowy na lisa, sprawnościowy i rowerowy. W dniach 14-15.06.1986 r. podsumowaliśmy Ogólnopolski Turniej
Zastępów Harcerskich Srebrna Lilijka, którą otrzymało w Hufcu płockim siedem zastępów z drużyn:104 DH, 106
DH, 201 DH, 204 DH. HAL-86 - W ramach akcji letniej odbyły się obozy harcerskie w Koronowie (2 turnusy), w Jugosławi, NRD oraz kolonie zuchowe. We wrześniu, na początku roku harcerskiego, rozpoczęto przygotowania do obchodów w 1987 r. 750 lecia nadania praw miejskich naszemu rodzinnemu miastu Płock. Drużyny otrzymały zadanie
zorganizować zbiórki i zwiady służące zapoznaniu harcerzy i kadrę z historią Płocka oraz popularyzowaniu jego osiągnięć i dorobku w Polsce Ludowej. W następnych miesiącach zostały rozwiązane referaty: Zuchowy, Harcerski, Turystyczny i Inspektorat MSR. Powołaliśmy w nowych składach następujące referaty: Zuchowy z namiestnikiem phm
Elżbietą Wesołowską, Harcerski z przewodniczącym hm Cezarym Gołębiewskim, Turystyczny z przewodniczącym
hm Henrykiem Komorowskim, Sportów Obronnych z przewodniczącym pwd Hilarym Januszczykiem, Kultury i propagandy z przewodniczącą hm Teresą Golus, Wychowania Gospodarczego z przewodniczącym hm Romanem Niewiatowskim. W miesiącu październiku odbyły się hufcowe eliminacje „Biegu po Złoty Liść Jesieni”. Przeprowadziliśmy wizytowanie płockich drużyn harcerskich. HAZ-86: zimowisko w Kiezmarku, gdzie komendantem był hm Witold Gałkowski i Płocku z komendantką hm Zofii Czubak.
1987 Zorganizowaliśmy kurs zastępowych, którego komendantem był hm. C. Gołębiewski. Patenty zastępowych
uzyskały 23 osoby. Rozpoczęliśmy nowe kursy: kurs drużynowych drużyn harcerskich, którego komendantem był
hm. C. Gołębiewski; kurs drużynowych drużyn zuchowych, którego komendantką była phm. M. Iskra; kurs dla zastępowych, którego komendantką była phm. Beata Parulska. Zespół Zuchowy „Wesołe Nutki” ze szczepu im. Szarych
Szeregów przy SP-2 z drużynową pwd Janiną Pietrzak – został laureatem festiwalu hufcowego i chorągwianego – zakwalifikował się do Eliminacji Centralnych Festiwalu Piosenki Harcerskiej. W IX Harcerskim Rajdzie Nocnym Na
Zimowym Szlaku – Włocławek - w punktacji generalnej – I miejsce zajęła 190 DH przy SP-14. W rajdzie „Powitanie
Wiosny” organizowanym przez PTTK OM Płock – I miejsce zajęły 104 DH i 106 DH przy SP-1. W złazie Pierwszy
Dzień Wiosny organizowanym przez Hufiec Płock wzięło udział 400 zuchów, harcerzy i instruktorów. Kontynuowaliśmy wizytacje płockich drużyn harcerskich. Drużyny Hufca Płock wzięły udział w XII Alercie pod hasłem „Zdrowy
człowiek – zdrowa przyroda”, który ogłosił Naczelnik ZHP hm PL Ryszard Wosiński. Komendant Chorągwi rozkazem L 2 /87 z dnia 15.04.1987 r. powołał w Płocku Harcerski Klub Łączności przy Mazowieckiej Sp. Mieszkaniowej.
Kierownikiem HKŁ mianował hm Benedykta Sandomierskiego, a kierownikiem radiostacji SP5ZBA mianował hm
Jacka Pietryszyna. Nastąpiła zmiana przewodniczącego Komisji Historycznej przy Hufcu Płock – dh. Jerzego Szymczewskiego zastąpił dh Tadeusz Morawski. W czerwcu 1985 r. powstał Krąg Seniora Hufca Płock. W bieżącym roku
przewodniczącą kręgu została mianowana dh. Eugenia Laszkiewicz, a zastępcą dh. Henryk Drabiński. Przy JW-2258
w Płocku powstał Wojskowy Krąg Instruktorski, którego przewodniczącym został phm. Mirosław Pieronek. Przy tej
samej JW powstała drużyna harcerska – 240 DH, której drużynowym został phm. M. Pieronek. HAZ/NAZ-87: zimowisko Siedlce, którego komendantem był hm. Władyław Rychlicki i „dochodzące” w Płocku (Jagiellonce), którego
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komendantką była hm. Ewa Gałkowska. HAL-87: wzięło w niej udział około 2 000 zuchów, harcerzy i instruktorów
w następujących koloniach i obozach: Zgrupowanie I turnus Koronowo – komendant hm. Andrzej Markowski; NRD
– komendant pwd. Dariusz Kalota; Brązowe Sznury – komendantka phm. B. Parulska; 85 DH – ekologiczny - komendant hm. B. Wochowski; Braterstwo i Jedność – komendantka hm. Zofia Rychlicka; ekologiczny – komendantka pwd.
Antonina Kowalska; Szczep im. Zygmunta Padlewskiego – komendantka phm. Janina Różańska; Zgrupowanie II turnus Koronowo - komendantka phm. Agnieszka Żurawska; Szczep Nguyen Van Troya – komendant hm. W. Rychlicki;
NRD – komendantka hm. Anna Czemerys; 190 DH i 114 DH – komendantka hm. E. Gałkowska; pożarniczy – komendant pwd. H. Januszczyk; sportów obronnych – komendantka Krystyna Komorowska; Szczep SP-3 - komendant
hm. Janusz Banasiak; Jagiellonka – komendant hm. Tomasz Klicki; Kolonia Zuchowa – Lucień – komendantka – hm.
Anna Maruszewska; Kolonia Zuchowa - Radziejów Kujawski komendantka pwd. Małgorzata Kocik; obóz w Jugosławii – komendant hm. Cezary Gołębiewski; obóz w NRD - komendantka Wanda Milke; obóz w NRD – komendantka phm. Krystyna Winnicka; obóz w NRD – komendant phm. Henryk Rychlik; obóz w NRD – komendantka
phm. Beata Parulska; obóz w NRD – komendantka pwd. Janina Pietrzak; Bieszczady – 55 DH – komendant phm. Paweł Dębski; Wygenin – 171 DH – komendant hm. Jerzy Pacek; Mazury - DH z SP-2 – komendant phm. Andrzej
Wierzbicki. W tym roku Komenda Hufca Płock zatwierdziła 190 osobom służbę instruktorską. Za rok 1987 Komenda
Hufca Płock wypłaciła 110 instruktorom Nagrody Instruktorskie. W 1987 r. odeszli na wieczną wartę hm. Ryszard
Wodzyński (Wódz) i dh Leszek Adryjańczyk
1988 W dniu 21.01.1988 r. doszło do połączenia Hufca Płock, Hufca Borowiczki, Hufca Stara Biała w jeden miejsko-gminny Hufiec PŁOCK im. I Dywizji Piechoty z siedzibą w Płocku. Rozpoczęliśmy kurs dla funkcyjnych drużyn
harcerskich, których komendantem był phm. Wojciech Pietruszewski. Po ukończeniu tego kursu przyznano: Patent
Drużynowego Drużyny Starszoharcerskiej 20 harcerkom i harcerzom, Patent Zastępowego Drużyny Starszoharcerskiej 6 harcerzom i harcerkom, Patent Zastępowego Drużyny Harcerskiej 15 harcerkom i harcerzom. 2.03.88 r. przeprowadziliśmy Hufcowe Eliminacje Biegów na Orientację, których komendantem był phm. W. Pietruszewski.
19.03.88 r. – zorganizowaliśmy Złaz Powitanie Wiosny, którego komendantem był hm. C. Gołębiewski. Przeprowadziliśmy imprezę „Imieniny Zucha”, której komendantem był pwd. Jarosław Wanecki. 15.04.88 r. - w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej Sztandar Hufca został udekorowany Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej. Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Płocku nadał 18 instruktorkom i instruktorom Odznaki Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W miesiącu maju przeprowadziliśmy Hufcowe Manewry Techniczno – Obronne, których komendantem był hm. C. Gołębiewski. Komendantami wielobojów byli: Sanitarnego –
phm. Agnieszka Żurawska, Łączności – hm. Wł. Rychlicki, Rowerowego – hm. Danuta Witkowska, Pożarniczego –
Andrzej Borkowski, Łowy na Lisa – phm. Brygida Mielczarska, Modelarsko-Lotniczego – hm. Benedykt Sandomierski, Młodzieżowego Wieloboju Sprawnościowego – phm. Henryk Rychlik, Letniego Trójboju Obronnego – phm.
Wojciech Krotoszyński, Biegu Patrolowego – phm. Wojciech Pietruszewski.
HAL-88 : Zgrupowanie obozów w Sokole Kuźnicy: I turnus – komendant Zgrupowania – hm. A. Markowski. II turnus komendantka Zgrupowania hm. Jolanta Wojtulanis. Kolonia Zuchowa w Zarzęcinie – komendantka – hm. Małgorzata Drzewiecka. Kolonia Zuchowa w Lucieniu – I turnus - komendantka – phm. Małgorzata Kocik. II turnus – komendantka – Alicja Korneszczuk. Obóz wędrowny OB-40 – komendant– phm. Paweł Dębski. Obóz Szczepu im.
Zygmunta Padlewskiego – komendantka – hm. Janina Różańska. W miesiącu lipcu na polach Grunwaldu odbył się
Zlot ZHP. Hufiec Płock reprezentowała 190 DH im. Andrzeja Małkowskiego z drużynową pwd. Katarzyną Kozłowską. Drużyna zdobyła tytuły: „Drużyny Grunwaldzkiej ZHP” i Honorowej Drużyny Zlotowej. W Zlocie wziął udział
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka pod kierunkiem hm Wacława Milke. NAL-Płock – sztab. Wzięliśmy
udział w akcji Pomoc dla Armenii po trzęsieniu ziemi. W tym roku zaliczyliśmy służbę instruktorską 184 instruktorkom i instruktorom. 12.11.1988 r. odbyła się V Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Wybrano: 27 osobową Radę
Hufca; 7 osobową Komendę Hufca z komendantką hm J. Wojtulanis; 7 osobową Komisję Instruktorską z przewodniczącą phm Janiną Śliwińską; 5 osobową Komisję Rewizyjną z przewodniczącą hm. Z. Rychlicką; 19 delegatów na IV
Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Chorągwi Płockiej ZHP. Rozwiązaliśmy wszystkie referaty działające przy
Hufcu i powołaliśmy nowe: Namiestnictwo Zuchowe z namiestnikiem hm Małgorzatą Drzewiecką; Referat Harcerski
z przewodniczącym hm C. Gołębiewskim; Referat Kultury i Propagandy z przewodniczącą hm T. Golus; Komisję
Stopni Instruktorskich z przewodniczącą hm Z. Czubak; Komisję Odznaczeń i Wyróżnień; Poczet Sztandarowy. 120
instruktorów otrzymało nagrody instruktorskie.
1989 Zorganizowaliśmy Kurs drużynowych i organizatorów pracy starszoharcerskiej, którego komendantem był hm.
C. Gołębiewski. HAZ-89: Zgrupowanie Kursów w Warninie, komendantka phm. B. Parulska; Zimowisko w Rzędkowicach, komendant hm. Bogusław Osiecki; NAZ-Płock, komendantka phm. Helena Szczypek.
Przeprowadziliśmy Rajd Primaaprilisowy, którego komendantem był hm. C. Gołębiewski. Powołaliśmy Sztab HAL89.Zorganizowaliśmy konkursy: Hufcowy Przegląd Piosenki Harcerskiej oraz Karta Świąteczna.14.04.89r. rozpoczęliśmy akcję zbiórki złomu do wykonania „Dzwonu Pokoju”. Przewodniczącym Rady Hufca został hm. Witold Gałkowski. Zaliczyliśmy służbę instruktorską 175 instruktorkom i instruktorom oraz 31 opiekunom. Zorganizowaliśmy
Rajd – Jesienny Spacer, którego komendantem był hm. C. Gołębiewski.
W 12 rocznicę nadania Hufcowi imienia - I Dywizji Piechoty - zorganizowaliśmy Bieg – Szlakami Historii Miasta,
którego komendantem był hm. C. Gołębiewski. W 1989 r. odeszła na wieczną wartę hm. Halina Śliwka.
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1990 Krajowa Konferencja Instruktorów, w rok po XXVI Zjeździe ZHP, która odbyła się w Liceum im. Wł. Jagiełły
3.03.1990 r. – zebranie uwag i opinii środowiska instruktorskiego. Zorganizowaliśmy kursy drużynowych zuchowych
i harcerskich, kurs zastępowych drużyn harcerskich, którego komendantem był hm. C. Gołębiewski. Zorganizowaliśmy i braliśmy udział w zadaniach i imprezach: zawody strzeleckie –Szczerbinka w SP-10; Karnawał zuchowy; Spotkanie z drużynowymi harcerskimi i zuchowymi w SP-1; Rajd Włocławek- 90; Złaz Primaaprilisowy z komendantem
hm Krzysztofem Krajewskim; Hufcowy przegląd zastępów – Płockie Lwy; Dzień Myśli Braterskiej; Hufcowe Manewry Techniczno-Obronne, które przeprowadził powołany Sztab; Chorągwiany Rajd Wisła-90; Bieg harcerski –
Żbik II; Hufcowy Przegląd Piosenki Harcerskiej; Udział w Chorągwianym Przeglądzie Piosenki Harcerskiej; Zlot
Drużyn sztandarowych w Warszawie; Rajd Palmiry-89; Złaz z Bałwankiem dla zuchów; Wizyta delegacji z Loznicy
w Jugosławii. W ramach obchodów Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 3 Maja obchodziliśmy Dzień Harcerski, w
którego programie były: apel drużyn przy pomniku Władysława Broniewskiego; pokłon historii przy Dzwonie Pokoju; złaz do miejsc Pamięci Narodowej; Msza harcerska w kościele Na Górkach; spotkanie z dh Stanisławem Broniewskim – Orszą. HAL-90 - Obozy: Grabina – kolonie zuchowe, pionierzy NRD, NAL; Koronowo; Jugosławia - Trsicz;
Bieszczady. Zaliczyliśmy służbę instruktorską 144 instruktorkom i instruktorom oraz 31 opiekunom.
1991 9.03.91 r. odbył się Zjazd Hufca w SP-10. Na Komendantkę Hufca wybrano hm. J. Wojtulanis. Wybrano: 9
osobową Komendę Hufca; 5 osobową Komisję Rewizyjną z przewodniczącą hm Z. Rychlicką; 5 osobowy Sąd Harcerski z przewodniczącym hm Władysławem Łakomskim; delegatkę na Zjazd Chorągwiany hm A. Czeremys. Zorganizowaliśmy i braliśmy udział w zadaniach i imprezach: Zawody strzeleckie – Szczerbinka-91; Strefowy Turniej Tenisa Stołowego; Konkurs zuchowy – Koszyczek Wielkanocny; Rajd Wisła-91; W czerwcu 1991 r. pełniliśmy Białą
Służbę z okazji wizyty w Płocku Papieża Jana Pawła II oraz obsługiwaliśmy zakwaterowane na Stanicy w Soczewce
służby porządkowe. 11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości; Złaz wiosenny –Pechowiec – na trasie Borowiczki – Płock. HAZ-91: zimowisko Biały Dunajec, komendant hm. C. Gołębiewski; NAZ-Płock phm. Beata Witek i
hm K. Krajewski. HAL-91: Grabina, 4 turnusy, komendanci: hm. J. Różańska, phm.Anna Machała, hm. Małgorzata
Jarzyńska, pwd. Iwona. Majchrzak, phm. Renata Bukowska, phm. Jarosław Wanecki, hm. B. Parulska, hm. Wł. Rychlicki, dh Artur Pająk, hm. Janina Pietrzak, phm. Urszula Szczęsna; Murzasichle, 2 turnusy, komendanci – hm. B.
Parulska, hm. Z. Czubak; Biały Dunajec, 2 turnusy, komendanci – hm. Helena Szczypek, hm. B. Parulska; Budy, komendant phm. Paweł Dąbrowski; Łeba, komendantka hm. E. Gałkowska. W listopadzie podjęte zostały działania do
powołania świetlicy środowiskowej. Zorganizowaliśmy Instruktorski Sylwester w Murzasichlu. Wyjazd odbył się
autobusem zakupionym przez Hufiec. Kierowcą był niezapomniany Józef Bartnik. Zaliczyliśmy służbę instruktorską
159 instruktorkom i instruktorom. W Hufcu zarejestrowanych było: 53 Gromady Zuchowe; 33 Drużyny Harcerskie; 7
Drużyn Starszoharcerskich.
1992 28.02.92 r. Zjazd Hufca w SP-14 w Płocku. Na komendantkę Hufca wybrano hm. J. Wojtulanis. Zjazd Chorągwi w Pułtusku –14.03.92 r. Reaktywacja Chorągwi Mazowieckiej. Zorganizowaliśmy i braliśmy udział w zadaniach
i imprezach: Rajd – Marzanna z komendantką phm. Beata Witek; Kurs funkcyjnych drużyn zuchowych i harcerskich
z komendantką phm. B. Witek; Obchody 80 Rocznicy powstania harcerstwa w Płocku; Manewry TechnicznoObronne z komendantem hm K. Krajewskim; Rajd – Pożegnanie Lata z komendantką phm B. Witek; Rajd – Ostatni
Jesienny Spacer z komendantką hm. B. Parulską; Akcja – Pomocna Dłoń i Nieobojętni z komendantem hm C. Gołębiewskim; W ramach Dni Hufca – Bieg Niepodległości; Impreza Andrzejkowa – odpowiedzialna hm. B. Parulska;
Impreza – Mini Lista Przebojów – odpowiedzialna hm. B. Witek.
HAZ-92: Murzasichle, 2 turnusy, komendanci: hm. B. Parulska, hm. E. Gałkowska; Szczyrk, komendantka hm. J. Różańska; Biały Dunajec, komendantka phm. Urszula Szczęsna; NAZ, komendantka phm. B. Witek; HAL-92: Grabina,
4 turnusy, komendanci: dh Urszula Koszewska, hm. Małgorzata Jarzyńska, hm. Janina Osiecka, hm. Wł. Rychlicki,
hm. Lidia Wasilewska, hm. Maria Saweczko, hm. Alicja Żak, dh Ewa Maciejewska, hm. Małgorzata Jarzyńska, dh
Aldona Danielak, hm. Janina Różańska; Murzasichle, 4 turnusy, komendanci: hm. B. Parulska, phm. Urszula Szczęsna, phm. Iwona Majchrzak; Cieszyn, komendantka hm. Janina Różańska; Mielno, 2 turnusy, komendantka hm. B.
Parulska; Zubrzyce Dolne, komendant phm Paweł Dąbrowski; NAL-Płock, komendantka phm. Iwona Bukowska. W
listopadzie rozpoczęła działalność, pierwsza w Płocku, Świetlica Środowiskowa Przytulisko (później włączona do pozostałych powstających otrzymała nr 10). Kierownikiem została hm Z. Czubak, opiekunami hm Maria Wójcik, T Kozłowska i E. Depkowska. 18.12.1992 r. uroczystego otwarcia dokonała w-ce Prezydent Płocka Jolanta Krzemińska.
Zorganizowaliśmy Instruktorski Sylwester w Murzasichlu. W 1992 r. odeszli na wieczną wartę: hm. Halina Kroll ( z
d. Dzierzęcka) – 05.05., pwd. Katarzyna Kolankiewicz – 20.05., hm. Jan Wojciechowski – 22.08. oraz druhowie z
RPH – Konstanty Krawczyk i Piotr Raczkowski
1993 5.11.93r. odbył się Zjazd Hufca. Komendantką Hufca została wybrana hm. J. Wojtulanis. Wybrano: 7 osobową
Komendę Hufca,5 osobową Komisję Rewizyjną z przewodniczącą hm Elżbietą Kęsicką, Sąd Harcerski z przewodniczącym hm Władysławem Łakomskim, 2 delegatów na Zjazd ZHP. Zorganizowaliśmy i braliśmy udział w zadaniach
i imprezach: Bal u Króla Sopla i Królowej Śniegu – odpowiedzialna dh Agnieszka Trzcińska; Wieczór przy świecach
– Poezja własna – odpowiedzialna hm. B. Parulska; Dzień Myśli Braterskiej – odpowiedzialny hm. K. Krajewski;
Konferencja Harcmistrzowska – Kształtowanie odpowiedzialności za siebie, rodzinę i społeczeństwo – komendantka
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hm. B. Parulska; Rajd – Powitanie Wiosny – komendant hm. C. Gołębiewski; opracowaliśmy –Przewodnik zdobywania stopni instruktorskich w Hufcu Płock; Hufcowe Biegi na Orientację z komendantem hm Wł. Rychlickim; Kurs
funkcyjnych drużyn harcerskich i zuchowych – komendantka hm. B. Witek; 01.06.1993 r. w Parku Jagiellonki zorganizowaliśmy Festyn dla zuchów i dzieci; Obsługiwaliśmy zorganizowane przez Firmę Budoplan Targi Budowlane.
Święto Jesieni: Spotkanie z wężem; Trasa azymutowa z elementami biegu na orientację; Jesienny spacer; konkurs
plastyczny – Jesienny Bukiet z komendantką pwd Agnieszką Mazurowską; Andrzejkowe Wróżby – odpowiedzialna
hm. Beata(Witek) Różańska; Mikołajki przed Ratuszem; HAZ-93: Murzasichle, komendantka hm. B. Witek; Ciechocinek, komendantka hm. B. Parulska; NAZ-93: świetlica, hm. Z. Czubak; SP-9, hm. Z. Rychlicka; SP-11, hm. Maria
Kołodziejska.
HAL-93: Grabina, 4 turnusy, komendant hm. C. Gołębiewski; Jantar, 3 turnusy, hm. B. Parulska; Murzasichle, 3 turnusy, komendanci: pwd. Agnieswzka Trzcińska, hm. Z. Czubak, hm. Anna Maruszewska; Łazy, komendant hm. B.
Wohowski; Szczyrk, komendantka hm. B. Witek; Jarosławiec, komendantka phm. Iwona Majchrzak. 5.10.93 r. odszedł na wieczną wartę hm. Ładysław Żelazowski, a15.11.1993 phm. Mieczysław Sobolewski.
1994 HAZ-94: Gdańsk komendant hm. A. Markowski, Kraków komendant hm. K. Krajeński, hm. C. Gołębiewski,
Murzasichle komendanci: hm. B. Parulska, hm. A. Skorus,
Karpacz komendantka dh. Krystyna Snopczyńska, Płock: NAZ-21 - komendantka hm. B. Różańska (Witek), NAZ-18
- komendant hm. M. Wójcik, NAZ-6 - komendant hm. Jerzy Sobolewski. Prowadziliśmy działania i następujące imprezy: Kurs funkcyjnych drużyn harcerskich i starszoharcerskich - komendantka hm. B. Parulska, Impreza – Mini Lista Przebojów, komendantka hm. B. Różańska, Rajd – Powitanie Wiosny - komendantka hm. B. Parulska, Dzień Myśli Braterskiej: Impreza – Rozśpiewana Planeta Bajek - komendant hm. C. Gołębiewski, Spotkanie instruktorskie –
Sylwester Bis - organizatorka hm. J. Wojtulanis, Rajd – Z Zającem – Poziomką - komendant hm. C. Gołębiewski,
Złaz – Babie Lato - komendantka hm. B. Parulska, Rajd – Pieczony Ziemniak - komendant hm. C. Gołębiewski, Przegląd twórczości dziecięcej – Cudaki – komendantka hm. B. Różańska; Konkurs plastyczny w kategoriach: Karty
świąteczne, Szopki, Mikołaje statyczne, Mikołaje planszowe, Stroiki, Witraże – komendantka hm. B. Różańska; Dni
Hufca - komendantka hm. B. Parulska. HAL-94: Koszelówka, 4 turnusy - komendant hm. C,. Gołębiewski; Jantar, 4
turnusy komendanci: hm. J. Sobolewski, hm. B. Parulska; Murzasichle, 4 turnusy - komendanci: dh B.Osiecki, dh
Barbara Urbaniak, dh Elżbieta Norek, dh Krystyna Snopczyńska, dh Helena Szczypek, phm. Tomasz Sobolewski, hm.
Anna Skorus; Mrzeżyno, 3 turnusy, komendanci: phm. Krystyna Król, dh Roman Bisping, pwd. Aleksandra Kapela;
Włochy, 3 turnusy - komendanci: hm. B. Parulska, hm. Wiesława Misiak, hm. Urszula Szczęsna; Dania, wyprawa rowerowa - komendant hm. Artur Brzyski. 12 instruktorek i instruktorów kandydowało w Wyborach Samorządowych z
naszej listy Komendy Hufca. Powstała 5 DH w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostkai przy Seminarium
Duchownym w Płocku, która przyjęła imię Księdza Ignacego Skorupki. W 1994 r. odeszła na wieczną wartę phm.
Aniela Krystyna Raczkowska.
1995 HAZ-95: Kraków – komendant hm. Andrzej Markowski; Murzasichle – komendant hm. Anna Skorus; NAZ
Płock: SP-18 – komendantka pwd. Agnieszka Cybulska, SP-16 – komendantka hm. Maria Wójcik, SP -8 – komendant
hm. Jerzy Sobolewski. Prowadziliśmy działania i następujące imprezy: Złaz Powitanie Wiosny – komendant hm. C.
Gołębiewski; Dzień Ziemi- Gra w Zielone – odpowiedzialna - 1 MDH Legion Tęczowych Wojowników; Bieg na
orientację – komendant hm. Wł. Rychlicki. Prowadziliśmy działania i następujące imprezy: Kurs drużynowych zuchowych i harcerskich – komendantka hm. B Parulska; Swięto Hufca – komendant hm. Tomasz Sobolewski; Pożegnanie lata – komendantka hm. B. Parulska; udział 220 HDŁ w Ogólnopolskiej Grze Sprawnościowej – odpowiedzialny hm. B. Sandomierski; udział 245 DH w Harcerskiej Chorągwianej Grze Terenowej – Gorzewo-95; udział reprezentacji hufca w IV rajdzie hufca Przasnysz Przaśnym Szlakiem; Konkus plastyczny na Szopki Bożonarodzeniowe.
Zjazd Hufca -10.11.1995 r. Czynne prawo wyborcze posiadało 68 instruktorek i instruktorów. Bierne prawo wyborcze
posiadało 38 instruktorek i instruktorów. Wybrano następujące władze: Komendantka Hufca - hm. J. Wojtulanis; 4
osobową Komendę Hufca; 4 osobową Komisję Rewizyjną z przewodniczącą hm Anną Dziuk; 3 osobowy Sąd Harcerski z przewodniczącym hm Władysławem Łakomskim; 4 osoby na Zjazd Chorągwi Mazowieckiej. Powołaliśmy nową 5 osobową Komisję Stopni Instruktorskich z przewodniczącą hm Z. Czubak. HAL-95: Murzasichle, 4 turnusy,
komendanci: hm. Tomasz Sobolewski, dh K. Snopczyńska, hm. Lidia Wasilewska, hm. Jerzy Sobolewski; Dźwierzyno, 4 turnusy – komendanci: hm. H. Szczypek, pwd. Aleksandra Kapela, hm. T. Sobolewski, dh Zdzisław Barankiewicz; Jantar, 5 turnusów, komendanci: hm. B. Parulska, hm. C. Gołębiewski, hm. Janusz Banasiak; Sulejów komendantka dh Helena Ambroziak. Współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody ds. Profilaktyki i Uzależnień (później na
szczeblu miasta) zaowocowała stworzeniem programów profilaktyczno – terapeutycznych - Bezpieczne wakacje bez
używek, Żyję bezpiecznie, bo wiem więcej - realizowanych przez wiele lat. Organizowaliśmy także obozy dla Liderów Zdrowia.
1996 W tym roku zainaugurowaliśmy 85 lecie powstania harcerstwa na ziemi płockiej oraz 50 lecie powstania 98 DH
im. Oskara Kolberga, która dała podwaliny dla Harcerskiego Zespołu Dzieci Płocka. Przeprowadziliśmy Kurs dla zastępowych i przybocznych drużyn harcerskich, którego komendantką była hm. B. Parulska. HAZ-96: Murzasichle –
komendantka zimowiska dh Krystyna Snopczyńska; Kraków, 2 turnusy – komendanci: hm. A. Markowski i hm. B.
Parulska; NAZ - Płock: SP-4 – komendantka zimowiska pwd. A. Kapela, SP-18 – komendantka zimowiska hm. M.
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Wójcik, SP-21 komendantka zimowiska hm. B. Różańska. Przeprowadziliśmy następujące imprezy: Imieniny Zucha,
której komendantem był phm. T. Sobolewski; rajd Powitanie Wiosny z Pyzą, którego komendantką była hm. M. Jarzyńska; rajd Primaaprilisowy, którego komendantem był phm. Cezary Supeł, Rajd Pożegnanie Lata, którego komendantką była hm. B. Parulska, Święto Hufca, którego komendantką była hm. B. Parulska, Betlejemskie Światło Pokoju,
którego komendantem był dh Andrzej Ambroziak. Przeprowadziliśmy Kurs zastępowych drużyn harcerskich, którego
komendantem był hm. Artur Brzyski. Obchodziliśmy 75 Rocznicę Obrony Płocka w 1920 r. Wzięliśmy udział w V
Dniach Chorągwi Mazowieckiej. Przeprowadziliśmy z Uczniowskim Klubem Sportowym przy Hufcu Płock i Harcerskim Klubem Łączności Rejonowe Zawody Radioorientacji Sportowej województwa płockiego – Soczewka-96. Przeprowadziliśmy Hufcową Grę Specjalnościową, której komendantką była hm. J. Wojtulanis, a Sędzią Głównym hm.
Henryk Rychlik z następującymi wielobojami: pożarniczy – komendantka hm. A. Czemerys, „Łowy na lisa” – komendant hm. B. Sandomierski, rowerowy – komendant hm. C. Gołębiewski, sanitarny- komendant – phm. T. Sobolewski, gra azymutowa – komendant hm. Wł. Rychlicki. Za zgodą Komendy Chorągwi Mazowieckiej powołaliśmy
przy Hufcu Uczniowski Klub Sportowy, którego Prezesem był dh Zdzisław Jóźwiak. Powołaliśmy Zespół Kadry
Kształcącej, którego kierownikiem był hm. Jarosław Kotliński. HAL-96: Murzasichle, 4 turnusy, komendanci: dh
Zdzisława Barankiewicz, pwd. Ewa Pełczyńska, hm. L. Wasilewska, hm. H. Rychlik; Mąchocice, komendantka - hm.
B. Różańska; Sulejów,2 turnusy, komendanci: dh Helena Ambroziak, hm. B. Parulska; Siemiany, 2 turnusy, komendanci: hm. B. Parulska, hm. Wł. Rychlicki; Jastrzębia Góra, 2 turnusy, komendanci: hm. Wł. Rychlicki, hm. Z. Czubak; Janowiec nad Wisłą,3 turnusy, komendanci: phm. J. Banasiak, hm. M. Wójcik. 28.01.96 r. odeszła na wieczną
wartę hm. Irena Makowska (z d. Charkowska).
1997 85 Lat Harcerstwa Płockiego pod protektoratem Prezydenta Miasta Płocka (Dariusz Krakowski – Kukiel): Komenda Hufca ustanowiła regulamin i Jubileuszową „Odznakę 85 Lat Harcerstwa w Płocku 1912-1997” projektu hm
B. Sandomierskiego (wzorowaną na odznace 25 lat Harcerstwa na Mazowszu Płockim); L. O. im. St. Małachowskiego - Dzień Myśli Braterskiej – spotkanie Komendantów Hufca; Spotkanie Pokoleń SP-23 - spotkanie z młodzieżą
szkół średnich i podstawowych, zuchów, harcerzy i instruktorów - koncerty: Z piosenką harcerską przez 85 lat; Plac
13 Straconych – Apel, Ostatni Dzwonek; siedziba ZNP – otwarcie wystawy 85 Lat Harcerstwa Płockiego, spotkanie
Naczelnika ZHP z seniorami; SP 23 – koncert galowy, spotkanie drużyn z władzami Związku i Miasta, Harcerska Gra
Sprawnościowa – Nocna Gra Azymutowa; Katedra – Msza Święta; Stanica ul. Krótka – Wyświęcenie Stanicy im. G.
Majdeckiej; teren miasta - Harcerska Gra Sprawnościowa – Wielobój Specjalnościowy; Płyta Nieznanego Żołnierza –
Apel i Capstrzyk, nadanie drużynom miana Drużyny Płockiej; teren miasta - Harcerska Gra Sprawnościowa, Łowy na
Lisa, Korowód Historyczny, praca radiostacji harcerskiej SP5ZBA; przy Pomniku Wł. Broniewskiego – podsumowanie HGS i wręczenie Pucharów; siedziba ZNP – spotkanie drużyn i młodzieży szkolnej z seniorami ZHP, zwiedzanie
wystawy; XX Chorągwiany Rajd Wisła – trasa 85 lecia, ognisko 85 lecia; Dni Historii Płocka – Koncert Harcerze
Miastu Miasto Harcerzom; L. O. im. Wł. Jagiełły – Spotkanie Pokoleń w kolebce Harcerstwa Płockiego – zakończenie obchodów 85 Rocznicy Harcerstwa Płockiego. 220 Harcerska Drużyna Łączności „Międzytorze” otrzymała imię
hm Ładysława Żelazowskiego. HAZ-97: Murzasichle, 2 obozy komendantki: hm. B. Parulska i dh H. Ambroziak;
NAZ Płock: SP 4 – komendantka hm. Z. Czubak, SP 18 – komendantka pwd. Monika Wrześniewska; SP 21 – komendantka dh Anna Rucińska. Na terenie Hufca przeprowadziliśmy Akcję Grosik 97. Zorganizowaliśmy Rajd 5 i ½ i
imprezę - Ale w koło jest wesoło, których komendantką była hm. B. Parulska oraz Wiosenny Złaz, którego komendantką była pwd. A. Rucińska. Komenda Chorągwi przeniosła Harcerski Klub Łączności z Chorągwi do Hufca
PŁOCK. W tym roku przejęliśmy w zarząd od Komendy Chorągwi Mazowieckiej Harcerski Ośrodek w Soczewce.
HAL-97: Murzasichle, 4 turnusy – komendanci: phm. Katarzyna Łukaszewska, pwd. Ewa Pełczyńska, hm. L. Wasilewska, hm. H. Rychlik; Janowiec, 2 turnusy – komendanci: hm. Bogdan Rogalski, hm. Z. Czubak, hm. Maria Wójcik, hm. B. Różańska; Głuchołazy, w związku z powodzią odwołano obozy harcerskie na tym terenie, obozy zorganizowano w placówkach zastępczych: Biecz, 2 turnusy, Majdan Sopocki, Sulejów; Soczewka, 4 turnusy – komendanci:
hm. B. Różańska, phm. Antonina Kowalska, phm. Katarzyna Łukaszewska; NAL – Płock – komendanci: dh Teresa
Kozłowska, dh Emile Depkowska. Zorganizowaliśmy biwak Pamięci Obrońców Płocka 1920 r. – komendantka hm.
B. Parulska. Przeprowadziliśmy kurs funkcyjnych Drużyn Łączności - komendant hm. B. Sandomierski. Przeprowadziliśmy Kurs Drużynowych Gromad Zuchowych i funkcyjnych Drużyn Harcerskich. Obchodziliśmy 20 rocznicę nadania Hufcowi imienia - I Dywizji Piechoty. Przeprowadziliśmy Złaz - Jesienny Spacer, którego komendantką była
pwd. A. Rucińska. Przeprowadziliśmy Rajd - Po nitce do kłębka, którego komendantką była phm. Katarzyna Łukaszewska. Wzięliśmy udział w Alercie Naczelnika ZHP - Nieść chętną pomoc i Akcji Zeszyt. Byliśmy współbudowniczymi pomnika Józefa Piłsudskiego w Płocku. Odbył się Apel - 200 lecie Mazurka Dąbrowskiego.11.09.1997 r.
otwarta została nowa siedziba H.Z.P. i T. Dzieci Płocka. 17.10.97 r. odbył się Zjazd Hufca Płock, na którym na Komendantką Hufca ponownie wybrano hm J. Wojtulanis. Wybrano: 7 osobową Komendę Hufca; 5 osobową Komisję
Rewizyjną z przewodniczącą hm Helena Szczypek; 7 osobowy Sąd Harcerski z przewodniczącym hm Wł. Rychlickim; delegatkę na Zjazd ZHP hm B. Parulską. W grudniu do Głuchołaz przewieziony został drugi transport darów. Na
Instruktorskiej Wigilii gościliśmy ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego. Zorganizowaliśmy Instruktorski Sylwester
w Murzasichlu. W 1997 r. odeszli na wieczną wartę hm. Henryk Kadziński – 16.07. oraz dh. Eugenia Laszkiewicz –
07.09.
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1998 Powołaliśmy nową Komisję Stopni Instruktorskich, której przewodniczącą została hm. Z. Czubak. Przeprowadziliśmy Kurs funkcyjnych drużyn harcerskich, którego komendantem była phm. K. Łukaszewska. Przeprowadziliśmy następujące imprezy: seminarium instruktorskie – Sztuka kreatywnego myślenia, którego komendantką była hm.
B. Parulska; spotkanie świąteczne, którego komendantką była pwd. A. Rucińska; Betlejemskie Światło Pokoju; w ramach Dnia Myśli Braterskiej odbyło się seminarium starszoharcerskie (odpowiedzialna dh Małgorzata. Woźnicka),
seminarium instruktorskie, – Co mnie zafascynowało w harcerstwie, Msza Św. w intencji harcerstwa w Płocku (odpowiedzialny phm. Witold Karpiński); ostatki instruktorskie (odpowiedzialna pwd. A. Rucińska); w ramach Święta
Hufca: Rajd Niepodległości i Nocny Bieg - komendant pwd. K. Rychlik, Wystawa Historyczna - komendant hm. B.
Sandomierski, Spotkanie Pokoleń – komendantka hm. B. Parulska, apel Hufca – komendant phm. T. Sobolewski;
Rajd – Święto Przebiśniegu, którego komendantką była pwd. Anna Sobocińska; Konkurs Plastyczny – Zwiastuny
Wiosny; Hufcową Grę Sprawnościową, której komendantką była hm. B. Parulska; Harcerskie Sprzątanie Świata z koordynatorem dh C. Różańskim; Prezentacje Programowe ZHP z szefem sztabu hm B.Parulską; spotkanie integracyjne
gromad zuchowych - Podróż po Grzybolandii-98 (odpowiedzialna hm. Helena Skrzypek); Święto Hufca – komendantka phm. K. Łukaszewska, w którym udział wzięło 137 harcerzy i 57 zuchów; Festiwal Piosenki z Elementami
Wróżb Andrzejkowych – komendantka phm. A. Rucińska; Betlejemskie Światło Pokoju oraz Spotkanie Wielkanocne
(odpowiedzialna hm. B.Parulska); Akcja - Bądź Gotów – opieka i dożywianie dzieci w czasie zimy; Konkurs Świąteczny – ozdoby choinkowe i szopki z elementami harcerskimi. Wzięliśmy udział w XV Polowej Zbiórce Harcerzy
Starszych w Jerzowie Sudeckim oraz XXI Rajdzie Wisła-98; W VII Dniach Chorągwi Mazowieckiej i Prezentacjach
Programowych ZHP. HAZ-98: Murzasichle – komendant pwd. T. Sobolewski; Głuchołazy, obóz ekologiczny – komendantka hm. L. Wasilewska; obóz narciarski – komendantka hm. B. Parulska, obóz funkcyjnych drużyn harcerskich – komendantka phm. K. Łukaszewska; NAZ Płock, SP 6 – komendantka pwd. Anna Sobocińska. Na Prezesa
Uczniowskiego Klubu Sportowego powołano dh Jana Wójciaka. Została reaktywowana Rada Przyjaciół Harcerstwa
przy Hufcu PŁOCK z przewodniczącym phm. Józef Krawczykiem. HAL-98: Murzasichle,4 turnusy – komendanci:
hm. H. Rychlik, phm. A. Rucińska, hm. L. Wasilewska, hm. A. Skorus; Głuchołazy, 2 turnusy – komendanci: hm. B.
Różańska, phm. E. Pełczyńska; Ustka, 4 turnusy- komendanci: hm. B. Parulska, phm. K. Łukaszewska; Soczewka, 5
turnusów – komendanci: phm. K. Łukaszewska, hm. B. Parulska; NAL Płock - komendantka pwd. Daria Sobolewska.
W tym roku odbyła się zbiórka instruktorów Hufca w sprawie reorganizacji struktur ZHP. W związku z reformą administracyjną kraju nastąpiły też zmiany w terenie działania ZHP. Hufiec poparł pozostawienie Chorągwi Mazowieckiej z siedzibą w Płocku. Służbę instruktorską miało zaliczoną 75 instruktorów. Odbyła się zbiórka drużynowych
wszystkich pionów. 20 instruktorów zostało przeszkolonych w zakresie p-poż i 18 w zakresie programów profilaktycznych. Odbyły się warsztaty – Sztuka komunikowania się – odpowiedzialna hm. B. Parulska. Przeprowadziliśmy
kurs dla funkcyjnych drużyn harcerskich i starszoharcerskich. Zorganizowaliśmy Instruktorski Sylwester w Murzasichlu. W 1998 r. odeszli na wieczną wartę hm. Władysław Kozłowski (Fotograf) – 19.04., hm. Władysław Łakomski –
23.11. oraz dh Henryk Drabiński.
1999 Zorganizowaliśmy Bal u Smerfetki, którego komendantką była phm. A. Rucińska. Byliśmy organizatorami jednej z tras Rajdu Wisła-99. W ogólnej klasyfikacji hufców zdobyliśmy III miejsce. Wzięliśmy udział w Konferencji
Harcmistrzowskiej – Nowe Wyzwania Harcerstwa. Przeprowadziliśmy Rajd – Święto Krokusa, którego komendantką
była phm. A. Rucińska. Przeprowadziliśmy Warsztaty Instruktorskie, w których uczestniczyło 23 instruktorów. Zorganizowaliśmy Konferencję – Harcerstwo w zreformowanej szkole, w której udział wzięło 28 instruktorów. Przeprowadziliśmy Hufcową Grę Specjalnościową. Przeprowadziliśmy szkolenie pomocy przedmedycznej dla 27 instruktorów – odpowiedzialny phm. T. Sobolewski. Przeprowadziliśmy Konkurs Wiedzy Ekologicznej. Wzięliśmy udział w
uroczystościach z okazji przyjęcia Polski do NATO (Warszawa). Zorganizowaliśmy festyn - Ale wkoło jest wesoło,
którego komendantką była phm. A. Rucińska. Obchodziliśmy 79 rocznicę Obrony Płocka w 1920 roku. Wzięliśmy
udział w VIII Dniach Chorągwi Mazowieckiej. Zorganizowaliśmy Rajd – Z nami bezpiecznie z komendantką hm B.
Parulską oraz Rajd – Barwy jesieni z komendantką phm A. Rucińską. Jak co roku zorganizowaliśmy Święto Hufca,
którego komendantem był hm. T. Sobolewski. Zorganizowaliśmy Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny – odpowiedzialni: phm. A. Rucińska i phm. K. Rychlik oraz Nocne Śpiewanki Harcerzy Starszych – odpowiedzialni: hm.A.
Czemerys i phm. K. Rychlik. Przeprowadziliśmy Warsztaty – zabawy podwórkowe i techniki plastyczne – odpowiedzialni: pwd. Daria Sobolewska, pwd. Joanna Wojtulanis, dh Mariusz Zarzycki oraz kurs – Dietetyka żywieniowa,
którego komendantką była hm. B. Parulska. Zaliczoną służbę instruktorską w tym roku miało 76 instruktorów. HAZ99 - zimowisko odbyło się w Murzasichle. Komendantką była hm. L. Wasilewska. HAL-99: Murzasichle, 4 turnusy –
komendanci: hm. Janina Osiecka, phm. K. Łukaszewska, phm. A. Rucińska, hm. L. Wasilewska; Bieszczady, obóz
wędrowny, komendant - phm. Marek Kajkowski; Ustka, 2 turnusy, komendantka phm. B. Różańska; Mąchocice, 2
obozy, komendanci: phm. T. Sobolewski, phm. K. Rychlik; Serwy, 3 turnusy, komendanci: hm. B. Parulska, hm. H.
Rychlik; Soczewka, 4 turnusy – komendanci: hm. B. Parulska, phm. K. Łukaszewska. 5.11.99 r. odbył się Zjazd Hufca, w którym udział wzięło 105 instruktorów i harcerzy starszych. Stan Hufca to: 13 Gromad Zuchowych i 21 Drużyn
Harcerskich. Komendantką Hufca ponownie została wybrana hm. J. Wojtulanis. Wybrano też: 4 osobową Komendę
Hufca, 5 osobową Komisję Rewizyjną z przewodniczącą hm H. Szczypek, 5 osobowy Sąd Harcerski z przewodniczącym hm J. Banasiakiem oraz 2 delegatów na Zjazd Chorągwi. W okresie X. 99 – VI. 2000 przeprowadzona została
kompleksowa modernizacja Stanicy Przystań w Soczewce. Zakupiony został budynek dawnej restauracji „Pod Brzozami” z przeznaczeniem na stołówkę Stanicy. W czasie AL. na Stanicy przebywało rocznie 2000 uczestników, a w
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imprezach organizowanych przez Hufiec ok. 1000. W 1999 r. odeszli na wieczną wartę hm. Janina ZuchewiczRóżańska (Janka) – 12.07. i dh Tadeusz Morawski – 10.07.
2000 KCh Mazowieckiej przyznała Hufcowi PŁOCK uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich. Teren działania Hufca obejmował: m. Płock, gminę Stara Biała i Słupno. Powołaliśmy przy Hufcu Klub Socjoterapeutyczny Przyjaciele (Program złożono do Zarządu Miasta w 1999 r.). Odbył się Światowy Zlot Harcerstwa
Gniezno-2000. Powstała Hufcowa gazetka - Płomień. Wykonaliśmy następujące zadania i imprezy: Rajd – Powitanie
wiosny – komendantka dh Renata Raczyńska; Instruktorskie zapusty - odpowiedzialna phm. Anna Rucińska (Habaj);
Akcję Grosik; Hufcową Grę Sprawnościową – komendantka hm. J. Wojtulanis; Rajd Wisła- 2000; Kurs Harcerskich
Ratowników Medycznych – komendant hm. T. Sobolewski; Imieniny Zucha – komendantka hm. B. Parulska; Rajd –
Lot Orła – komendant dh J. Zgorzelski; Kurs – Przemoc w rodzinie- komendantka hm. J. Wojtulanis; Warsztaty –
Metodyka zuchowa – komendantka phm. Dorota Dądzik; Strzeleckie spotkanie instruktorskie, w którym wzięło udział
23 instruktorów; Festyn – Z jabłuszkiem – komendantka hm. B. Parulska; Festyn, – Ale w koło jest wesoło – komendantka phm. A. Rucińska (Habaj); Festiwal Piosenki Harcerskiej – Śpiewograniec-2000 (odpowiedzialny pwd.
Krzysztof Kociołek); Kurs – Funkcyjnych drużyn starszoharcerskich – komendantka hm. A. Czemerys; Ogniobranie –
komendantka – hm. B. Parulska; Biwak w gajówce Jeziorkowo; Biwak integracyjny – Odkrywcy nieznanego świata –
komendantka hm. B. Parulska; Rajd- Szpion – komendant pwd. Rafał. Ziółek; Konferencja metodyczna – Rola organizacji pozarządowych a problemy społeczne – komendantka hm. A. Żurawska; Jubileuszowa pielgrzymka harcerek i
harcerzy Diecezji płockiej Rostkowo-2000; udział w rocznicy Obrony Płocka w 1920 r.; Święto Hufca; Konkurs plastyczny Bożonarodzeniowy (odpowiedzialna phm. A. Habaj); Andrzejki w Hufcu Płock (odpowiedzialne: phm. Dorota Dądzik i pwd. Małgorzata Adamkowska); Rajd Niepodległości; Dzień Myśli Braterskiej; Betlejemskie Światło
Pokoju; Kurs zastępowych drużyn harcerskich; Rajd - Z marzanną – komendantka phm. A. Habaj. HAZ-2000: zimowisko Murzasichle – komendantka hm. L. Wasilewska; NAZ-Płock – komendantka phm. A. Habaj. HAL-2000: Soczewka, 4 turnusy, komendantki: phm. A. Habaj, hm. B. Parulska; Murzasichle, 2 turnusy, komendantki hm. J. Osiecka, hm. L. Wasilewska; Ustka, 2 turnusy, komendantki: phm. K. Łukaszewska, hm. H. Szczypek; Mąchocice – komendantka hm. B. Różańska; Salgotarjan (Węgry), 2 turnusy, komendanci: dh P. Krawczyński, phm. A. Habaj; Serwy, 3 turnusy, komendanci: hm. B. Parulska, hm. T. Sobolewski, hm. M. Wójcik; NAL-Płock, komendantka phm. A.
Habaj. Udział w Spotkaniu Parlamentarzystów Świata ( Warszawa – 23-26.08). 63 instruktorek i instruktorów miało
zaliczoną służbę instruktorską.
2001 Powstała Hufcowa Grupa Ratownicza z d-cą pwd R. Ziółkiem. Kontynuacja opieki nad Placówką Dziennego
Wsparcia – Świetlica nr 10 – Przytulisko. Organizowaliśmy i braliśmy udział w następujące zadaniach i imprezach:
Obchody 80 rocznicy - Odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych. Udział w konferencji - Jaki Związek Harcerstwa
Polskiego. Odbyła się Zbiórka wyborcza delegata na XXXII Zjazd ZHP. Delegatką wybrano phm. Agata Majchrzak.
Obchodziliśmy 55 lecie HZPiT – Dzieci Płocka. Przeprowadziliśmy kurs drużynowych i przybocznych – komendantka phm. Aleksandra Ziółek. Braliśmy udział w pochówku prochów powstańców poległych w 1863 r. Organizowaliśmy zadania i imprezy: Rajd – Krzyk Orła - komendant dh J. Zgorzelski; Akcja Grosik; Hufcowa Gra Sprawnościowa; Harcerskie Ogniobranie – Gramy w kolory; udział w XXIV Rajdzie Wisła-2001; udział w Białej Służbie – Lednica 2001; szkolenie – Problematyka uzależnień – nikotyna, alkohol, narkotyki i inne używki; Festyn – Wolny od uzależnień – nie ćpam; braliśmy udział w zabezpieczeniu festynu – Młodzieży z Lekkoatletycznych Czwartków w Warszawie; Rajd, – Ale w koło jest wesoło, którego komendantką była dh. K. Dylewska; Święto Hufca, którego komendantka była phm. A. Habaj; Rajd Niepodległości – komendantka phm. Agata Majchrzak; Szkolenie – Raptor-01, którego komendantem był pwd. Jacek Zgorzelski; Zabawa choinkowa- komendantka phm. Dorota Dądzik; Złaz harcerski
z okazji 90 lecia Harcerstwa; Betlejemskie Światło Pokoju. HAL-2001:Rewal,4 turnusy, komendanci: phm. A. Habaj,
phm. J. Wojtulanis, hm. T. Sobolewski, dh Małgorzata Majewska-Czubak; Międzywodzie, 2 turnusy, komendanci:
hm. B. Różańska; Murzasichle 2, turnusy, komendanci: phm. K. Łukaszewska, hm. L. Wasilewska; Soczewka, 2 turnusy, komendanci: phm. K. Łukaszewska, hm. M. Wójcik. Służbę instruktorską miało zaliczoną 72 instruktorek i instruktorów. W 2001 r. odszedł na wieczną wartę pwd Zdzisław Strześniewski (Księgowy) i dh Stanisław Chęciński
(Milimetr).
2002 Organizowaliśmy i braliśmy udział w następujących zadaniach i imprezach: Zawody strzeleckie – Szczerbinka2002; Biwak Harcerski - Zimowa Gujana - w ramach NAZ-2002; Rajd dla Zuchów- Witaj wiosno, komendantka phm.
D. Dądzik; Hufcowa Gra Specjalnościowa; XXV Rajd Wisła 2002. Obsługiwaliśmy trasę nr 4 – Brzeźnica, komendantka trasy phm. J Wojtulanis i trasę nr 8 komendantka trasy phm. A. Habaj; udział w inauguracji kampanii europejskiej przez Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego – TAK DLA POLSKI; Przedsięwzięcie Białej Służby –
Spotkanie Młodych-2002 w Lednicy; Na przełomie maja, czerwca i lipca braliśmy udział w organizacji, a następnie w
zabezpieczaniu 34 Międzynarodowych Igrzysk Szkolnych. Zlot drużyn wędrowniczych - Wędrownicza Watra; Rajd –
Z Jarzębinką, komendantka phm. A. Habaj; 60 rocznica stracenia Polaków w Słupnie; Święto Hufca (sztab); Szkolenie funkcyjnych drużyn harcerskich - komendantka phm. A. Ziółek; Złaz zuchowy – Andrzejkowy zawrót Głowy komendantka phm. A. Habaj; HAL-2002: Bećkov (Czechy), komendantka phm. J. Wojtulanis; Zlenice (Czechy), komendantka phm. A. Habaj; Międzywodzie, komendantka phm. Hanna Ciarkowska; Murzasichle, 3 turnusy, komendanci: dh M. Majewska-Czubak, hm. B. Różańska; Soczewka, komendantka hm. M. Wójcik; NAL-Płock (sztab). Za-
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liczono służbę instruktorską 73 instruktorkom i instruktorom. 15.06.2002 r. odszedł na wieczną wartę dh. Sebastian
Malicki.
2003 Rozwiązaliśmy Hufcową Grupę Ratowniczą. Organizowaliśmy i braliśmy udział w następujące zadaniach i imprezach: XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; Zawody strzeleckie – Szczerbinka-2003- komendant hm.
T. Sobolewski; Ogólnozwiązkowe zadanie – Przewodnik po mieście dla osób niepełnosprawnych – koordynator phm.
R. Ziółek; Szkolenie na brązową odznakę - Ratownika Medycznego ZHP – koordynator pwd. Paweł Jabłoński; Dzień
Myśli Braterskiej –Tropem Wielkiej Gry – komendantka phm. A. Ziółek; Obchody 140. Rocznicy Powstania Styczniowego; Rajd dla zuchów – Witaj Wiosno - komendantka phm. A. Habaj; I Zimowe Specjalne Szkolenie – Knieja;
Biwak zimowy w Siecieniu; Dzień Myśli Braterskiej; Światowe Dni Ochrony Środowiska – Happening Żyję zdrowo
na sportowo. Zimowisko – komendant hm. Waldemar Szerlich; Zimowisko dochodzące – komendantka phm. A. Habaj; XXVI Rajd Wisła-2003. Obsługa VIII trasy – komendant pwd. J. Zgorzelski; Biwaki w Soczewce; Obóz surviwalowy w Soczewce – komendant phm. J. Zgorzelski; Warsztaty dla drużynowych, wędrowników i instruktorów
Hufca dotyczących wdrażania zmian w ZHP (odpowiedzialna phm. A. Ziółek); Święto Hufca; Rajd – Śladami historii
Płocka – komendantka phm. A. Majchrzak; Rajd dla zuchów –Śladami Czerwonego Kapturka i jego przyjaciół - komendantka phm. A. Ziółek; Betlejemskie Światło Pokoju, koordynator phm. A. Habaj; HAL-2003: Bukowina Tatrzańska, komendantka phm. A. Ziółek; Głuchołazy, 2 turnusy, komendanci: hm. M. Wójcik, hm. B. Różańska; Czechy, komendant dh Grzegorz Wyszyński; Bukowina Tatrzańska, Soczewka, 4 turnusy, komendanci: hm. B. ParulskaKajkowska, phm. J. Wojtulanis, phm. K. Łukaszewska, hm. M. Wójcik; NAL-Płock (sztab). Zaliczono służbę instruktorską 75 instruktorkom i instruktorom. 14.11.2003 r. odbył się Zjazd Hufca. Na Komendantkę Hufca wybrano
hm. J. Wojtulanis. Wybrano: 6 osobową Komendę Hufca; 5 osobową Komisję Rewizyjną z przewodniczącą hm Helenę. Szczypek; 5 osobowy Sąd Harcerski z przewodniczącym hm J. Banasiakiem; 3 delegatów na Zjazd Chorągwi Mazowieckiej. W 2003 r. odeszła na wieczną wartę hm. Ludwika Józefowska.
2004 Na Zjeździe Chorągwi Mazowieckiej ponownie Komendantem Chorągwi został wybrany hm. Grzegorz Woźniak. Organizowaliśmy i braliśmy udział w następujące zadaniach i imprezach: XIII Ogólnopolski Złaz Seniorów
ZHP; zawody strzeleckie – Szczerbinka-2004 - Komendant hm. T. Sobolewski; Bal Walentynkowy - organizator
phm. Agata Majchrzak; Rajd dla dzieci niezrzeszonych w ZHP – Zimowym Tropem - komendantka phm. A. Habaj;
Rajd – Instruktorskie rajcowanie; Imieniny Zucha - komendantka hm. B. Różańska; Rajd – Witaj Wiosno - komendantka hm. B. Różańska; XXVII Rajd Wisła-2004 – komendant trasy obsługiwanej przez Hufiec PŁOCK- phm. Paweł Jabłoński. Hufcowa Gra Specjalnościowa – komendant hm. T. Sobolewski; Zlot Skautów Europy Wschodniej –
Tatrakor 2004; Harcerskie Ogniobranie; Obchody Święta Narodowego 3 Maja; Zbiórka Instruktorów i Funkcyjnych –
10.05.2004 r. Według spisu zarejestrowanych było: 10 Gromad Zuchowych, 4 drużyny wielopoziomowe, 6 drużyn
harcerskich, 3 drużyny starszoharcerskie, 4 drużyny wędrownicze, 1 szczep harcerski, 6 kręgów instruktorskich, przydziały służbowe do hufca ZHP Płock miało 76 instruktorek i instruktorów. Rezygnacja z pełnienia funkcji Komendantki Hufca PŁOCK przez hm J. Wojtulanis. Nadzwyczajny Zjazd Hufca PŁOCK – 8.10.2004 r. W 2004 r. odeszła
na wieczną wartę hm. Zofia Czajkowska
Na zakończenie dwudziestoletniej działalności w Hufcu PŁOCK takie są moje spostrzeżenia i ewentualne sugestie:
− Spadek ilości drużyn, następował głównie z powodu braku kadry, a także niemożliwości wykorzystania
wszystkich przeszkolonych instruktorów.
− Nadmierne tworzenie drużyn międzyszkolnych powodowało wychodzenie harcerstwa ze szkół. Z czasem
drużyny pozaszkolne „skarłowaciały”, a w szkołach warunki bardzo się zmieniły.
− Ważnym elementem jest dobra współpraca z władzami miasta i znalezienie swojego miejsca (suwerennego).
− Nic nie przychodzi bez wyrzeczeń i wysiłku kadry, a przede wszystkim Komendanta Hufca. To musi być pasja, a nie praca.
− Nie wszystkie przepisy, prawa w ZHP były na czas spójne z zachodzącymi przemianami.
− Hufce nie powinny płacić „haraczu” jednostkom nadrzędnym.
Mam pełną świadomość, że nie wszystko, co działo się w Hufcu ZHP PŁOCK im. I Dywizji Piechoty zostało tu wymienione. Prawdopodobnie wina leży w fakcie, że przede wszystkim należało działać, a dopiero potem dokumentować. Prawdopodobnie ktoś z aktywnej kadry został pominięty, ale to nie z jakiejś złośliwości, tylko ulotności pamięci
na przełomie lat.

[1991-2012] hm. Adam Wenkler - Hufiec „Mazowsze”– Płock
W 1992 r. po administracyjnej reorganizacji kraju nastąpiło rozwiązanie Chorągwi Płockiej ZHP. Wraz z innymi hufcami hufiec ZHP miasto Płock i hufiec ZHP „Mazowsze” – Płock zostały przeniesione do – reaktywowanej - Chorągwi Mazowieckiej ZHP z siedzibą w Płocku.
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Hufiec ZHP Mazowsze – Płock został powołany w 1991 roku. W jego skład weszły drużyny z rozwiązanych hufców
byłej Chorągwi Płockiej ZHP i działa na terenie powiatu płockiego. Swoim zasięgiem obejmuje gminy Brudzeń,
Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo, Staroźreby i Gąbin.
Głównym celem hufca jest rozwój harcerstwa na wsi i w małych miejscowościach. W skład hufca wchodzi 22 drużyn
harcerskich i zuchowych:
Gromada Zuchowa Leśne Ludki w Brudzeniu,
33 DW Szalona Dżungla w Sikorze,
10 DH Boni Mentis w Zygotach,
44 DSH w Blichowie,
DSH w Nowym Miszewie,
66 DH w Bodzanowie,
62 DH w Łęgu Probostwo,
Gromada Zuchowa Leśne Skrzaty w Łęgu Probostwo,
Gromada Zuchowa Uśmiechnięte Słoneczka w Radzanowie,
3 DH Wiercipięty w Radzanowie,
Drużyna NS w Goślicach,
Gromada Zuchowa Muchomorki w Bielsku,
64 DW Zośka i Alek Małej Wsi,
Środowiskowa Drużyna Wędrownicza w Gąbinie,
Gromada Zuchowa w Zągotach,
DSH w Bodzanowie,
58 DH w Gąbinie,
Gromada Zuchowa w Bodzanowie,
Gromada Zuchowa AS w Gąbinie,
Gromada Zuchowa w Małej Wsi,
2 DSH Wędrowne Ptaki w Radzanowie.
Stan hufca w 2013 roku to 250 zuchów, harcerzy i instruktorów.
W historii naszego hufca powiatu płockiego Mazowsze było i jest wielu zasłużonych działaczy harcerskich instruktorów i harcerzy starszych. Żeby nie ująć nikomu zasług należałoby w tym miejscu wymienić kilkadziesiąt nazwisk. Obecnie najbardziej aktywni i zasłużeni instruktorzy w hufcu Mazowsze-Płock to:
hm. Elżbieta Bartczak z Radzanowa,
phm. Jolanta Sochacka z Radzanowa,
pwd. Paulina Sornat z Płocka,
HR Małgorzata Jankowska z Łęgu Probostwo,
pwd. Sylwia Belicka z Zągot,
senior - hm. Lucyna Rychlicka z Bielska,
senior – hm. Paweł Rogulski z Drobina,
hm. Edyta Ręczkowska ze Staroźreb,
hm. Andrzej Winosławski z Bodzanowa.
Działalność hufca - między innymi - polega na organizowaniu: szkoleń dla funkcyjnych, biwaków dla zuchów i harcerzy, akcji letnich i zimowych. Komendantem hufca od 1991 roku jest hm. Adam Wenkler.

[1993-2012] phm. Michał Kacprzak - Płocki Hufiec Harcerzy ZHR
Początki działalności Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na terenie Płocka sięgają 1993 r. Wtedy to przy parafii
św. Stanisława Kostki powstała 5 Płocka Drużyna Harcerzy, jej założycielem był kleryk, pwd. Waldemar Trendziuk
SDB. Początkowo, działała w hufcu Dęby w Lądzie nad Wartą, a także w Salezjańskim Ruchu ProgramowoMetodycznym Dęby. Pozostałością po tym jest Piątka, jako numer kolejny w macierzystym hufcu. Na pierwszy obóz
736
drużyna pojechała w 1993 r. do Rutki Starościańskiej na Lubelszczyźnie .
Wkrótce zaczęły pojawiać się kolejne jednostki, Krąg Starszego Harcerstwa Ogień (1995 r., Paweł Gujski), 2 PDH-y
Subiaco (1998 r., ks. pwd. Adam Pergół) i 3 PDH-y Pneuma (1998 r., ks. Tadeusz Jabłoński). Nawiązanie współpracy
736 W. Dziurdzia, Skąd nasz ród, „Czarna Piątka” 1995, nr 1, s. 2.
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z 1 Czerwińską i 1 Zakroczymską DH-y zaowocowało powołaniem Związku Drużyn Ziemi Płockiej, którego pierw737
szym komendantem został ks. pwd. A. Pergół . Miało to miejsce w lutym 1998 r., w parafii św. Benedykta na Radziwiu, podczas I Zlotu z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Komendantem zlotu był pwd. Tomasz Dobkowski, oboźnym
ćw. Michał Kacprzak. Odbyła się wówczas zbiórka instruktorska, na którą przybył komendant Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy hm. Paweł Zarzycki. Powołano również Obwód Płocki na czele z ks. T. Jabłońskim. Jeszcze w tym sa738
mym roku po przyłączeniu 1 i 2 Płońskiej DH-y oraz 1 Baboszewskiej DH-y powstał Płocki Hufiec Harcerzy .
739

W kolejnych latach kierowali nim: 1998-1999 ks. phm. A. Pergół, 1999-2003 phm. T. Dobkowski , 2003-2005 ks.
740
741
742
phm. T. Jabłoński , 2005-2006 pwd. Andrzej Felczyński , 2006-2007 pwd. Dariusz Orlikowski , 2007-2010
743
phm. Damian Wierkiewicz, 2010-2011 ponownie pwd. D. Orlikowski, 2011-2012 phm. Dariusz Małecki , 2012744
2013 hm. Albert Dyna , 2013 pwd. Łukasz Matracki.
W swych pierwszych rozkazach hufcowi powoływali komendę hufca. Zazwyczaj w jej składzie znajdowali się: 1-2
zastępców, kapelan, szef szkoły zastępowych, przewodniczący kapituły stopnia Harcerza Orlego, sekretarz. Od lat ist745
nieje zawieszona w sieci strona internetowa, informująca o funkcjonowaniu hufca . Obecnie skład komendy hufca
przedstawia się następująco: p.o. komendanta - pwd. Łukasz Matracki, zastępca komendanta - phm. D. Wierkiewicz,
przewodniczący kapituły HO. phm. D. Orlikowski, komendant szkoły zastępowych pwd. Piotr Jakubowski, referent
746
d.s. jednostek terenowych ks. pwd. Mariusz Majczak oraz sekretarz pwd. Przemysław Lichnowski, .
W ZHR istnieją obok siebie Organizacja Harcerek i Organizacja Harcerzy – praca wychowawcza odbywa się odpowiednio w drużynach, hufcach i chorągwiach. Stąd też obok PHH-y, w 2000 r. powstał Płocki Hufiec Harcerek Przy747
mierze, którego pierwszą komendantką została pwd. Anna Patora . Do celów reprezentowania Związku wobec
władz i instytucji oraz nadzoru i usprawnienia działalności jednostek, a także pozyskiwania środków, powołany został
w 1998 r. Obwód Płocki. Kolejnymi przewodniczącymi Zarządu Obwodu byli: 1998-2001 ks. phm. T. Jabłoński,
2001-2005 phm. M. Kacprzak, 2005-2010 phm. D. Małecki, 2010-2011 phm. Jacek Patora, 2011-2013 phm. D. Wierkiewicz. Początkowo siedzibą obwodu oraz hufców harcerek i harcerzy był lokal przy ul. Kazimierza Wielkiego 7,
nad ówczesnym kinem Diana w Płocku. Jednak ze względu na złe warunki doszło do przeprowadzki. Obecnie siedzi748
ba mieści się przy ulicy Misjonarskiej 22 .
O sile i jakości hufca stanowią jego drużyny. Przez 15 lat istnienia Płockiego Hufca Harcerzy ZHR w jego składzie
znalazło się wiele drużyn. Niektóre istnieją do dziś, po innych pozostało jedynie wspomnienie obozowych ognisk. Na
terenie miasta Płocka drużyny działały przy parafiach i tworzyły odrębne środowiska harcerskie (najczęściej razem z
równolegle działającymi drużynami żeńskimi). W kolejności powstawania były to środowiska przy parafiach:
- św. Stanisława Kostki: 5 PDH Ognista Piątka im. Bolesława III Krzywoustego, 5 Płocka Drużyna Wędrow
ników im. Bolesława III Krzywoustego, 5 Płocka Gromada Zuchów;
- św. Benedykta (Radziwie): 107 (dawniej 2) PDH Subiaco im. księcia Józefa Poniatowskiego, 107 PGZ Nie
ustraszeni Wojownicy;
- Ducha św.: 3 PDH Pneuma im. płk. Jana Kilińskiego, 3 PGZ Bractwo Robin Hooda, 3 PDW im. ks. Jerzego
Popiełuszki;
- św. Bartłomieja (Fara): 4 PDH Yellowstone im. Bartosza Głowackiego, 4 PGZ Wojownicy z Yellowstone, 4
PDW Phoongyi;
- św. Zygmunta (katedra): 6 PDH Dębowe Bractwo im. św. Ojca Pio;
- Matki Boskiej Fatimskiej: 13 PDH;
737 Rozkaz Naczelnika Harcerzy, nr L.2/98 z 28.02.1998 r.
738 Tamże, nr L.8/98 z 28.09.1998 r.
739 Tamże, nr L.11/99 z 28.11.1999 r.
740 Rozkaz komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy [dalej: MChH-y], nr L.6/03.
741 Tamże, nr L.1/05 z 19.07.2005 r.
742 Tamże, nr L.6/06 z 3.05.2006 r.
743 Tamże, nr L.4/2011 z 22.02.2011 r.
744 Tamże, nr L.4/2012 z 16.02.2012 r.
745 Zob.: http://www.plockzhr.pl.
746 Tamże.
747 A. Patora, Przymierze, „Jednodniówka. III Zlot DMB 2001”.
748 Ł. Matracki, Płocki Hufiec Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w latach 1998-2009, Płock 2010 r., Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa, praca licencjacka, mps., s. 36-37.
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oraz przy Wyższym Seminarium Duchownym: Harcerski Krąg Klerycki Ogień.
Ponadto do hufca należały drużyny pozapłockie:
- 1 Baboszewska DH Puszczyki, Baboszewski Patrol Wędrowników;
- próbny zastęp w Brudzeniu;
- 1 Czerwińska DH;
- 33 Gostynińska DH Rohan, 33 Gostynińska DW, 2 Gostynińska DH Phoenix;
- 13 Gruduska DH Biały Kieł;
- 47 Krajkowska DH;
- 1 Lipowiecka DH;
- 1 Lubowidzka DH;
- 13 Mławska DH Burza, 5 Mławska DW Via Ignis, 7 Mławska GZ Elfy z Silvanadoor;
-12 (z połączenia 1 i 2) Płońska DH Iskra, 21 Płońska DW Płomień;
- 46 Raciąska DH Rzewucjan, 46 Raciąska DW Zawisza, 46 Raciąska GZ;
- 1. Słupnowska DH;
- 13 Winnicka DH;
- 4 Wyszogrodzka DH;
- 1 Zakroczymska DH Błyskawica;
- 13 Żuromińska DH, 4 Żuromińska DW, 2 Żuromińska DH Zawisza, 1. Żuromińska DH Zawisza, 1. Żuromin
GZ Leśne Zuszki;
- Miszewska DH Sokoły działająca przy Domu Pomocy Społecznej w Miszewie Murowanym – drużyna działa
749
programie ZHR Pełnia i zrzesza osoby niepełnosprawne .

ska
w

Oprócz naturalnego rozwoju hufca i tworzenia nowych drużyn, pod koniec 2004 r. komendant chorągwi włączył jed750
751
nostki rozwiązanego Mławskiego Związku Drużyn do PHH-y . W maju 2005 r. stan hufca osiągnął 23 jednostki ,
co znacznie utrudniało jego funkcjonowanie. Hufcowy ks. phm. T. Jabłoński wystosował list do drużynowych diagnozujący ówczesną sytuację. Sugerował, iż z czasem powinno dojść do podziału na trzy odrębne środowiska: płoc752
kie, mławskie i północnomazowieckie . Zbiórka instruktorów 28 maja zakończyła się konkluzją o konieczności
wydzielenia środowiska płońskiego. Tamtejsi instruktorzy 12 czerwca postanowili wnioskować do komendanta chorągwi o powołanie Północnomazowieckiego Hufca Harcerzy z komendantem ks. hm. Cezarym Bodzonem, natomiast
753
instruktorzy płoccy 15 czerwca wybrali p.o. hufcowego pwd. A. Felczyńskiego .
Istotne znaczenie w funkcjonowaniu hufca miały uroczystości rocznicowe. W roku 2003 obchodzony był jubileusz
10-lecia ZHR w Płocku. Był to symboliczny moment kończący etap budowania struktur i rozbudowy organizacji, a
rozpoczynający wychodzenie z działalnością hufca i całego obwodu na zewnątrz, włączanie się w życie Płocka. Ho754
norowy patronat nad jubileuszem objął prezydent miasta Płocka Mirosław Milewski . W programie znalazły się
m.in. organizacja zlotu św. Jerzego (równolegle harcerki zlot św. Kingi), rodzinny piknik przy parafii św. Benedykta,
755
organizacja wystawy w ratuszu .
W 2012 r. Obwód Płocki ZHR wspólnie z Hufcem ZHP Płock organizował Jubileusz Stulecia Harcerstwa Płockie756
757
go pod honorowym patronatem prezydenta miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego i J.E. bp. Piotra Libery . Z
punktu widzenia hufca jednym z najistotniejszych punktów było zakończenie przez 3 PDH Pneuma kampanii sztanda758
rowej i wręczenie sztandaru drużynowemu, phm. A. Dynie, podczas zlotu z okazji DMB .
W ciągu 15 lat istnienia hufca priorytetową rolę odgrywały kwestie związane ze szkoleniem funkcyjnych i zdobywaniem stopni. Już w drugim rozkazie nowopowstałego związku drużyn znalazła się informacja o planowanych kur-

749 Tamże, s. 38-39.
750 Rozkaz komendanta MChH-y nr L.11/04 z 19.12.2004 r.
751 Rozkaz komendanta Płockiego Hufca Harcerzy [dalej: PHH-y] L3/05 z 3.03.2005 r.
752 T. Jabłoński, List do instruktorów i drużyn z 2.05.2005 r.
753 M. Kacprzak, Sprawozdanie z przebiegu zbiórki instruktorskiej Płockiego Hufca Harcerzy ZHR, 16.06.2005 r.
754 Pismo Przewodniczącego Zarządu Obwodu Płockiego [dalej.: Przew. ZOP] z dn. 20.02.2003 r. do Prezydenta Miasta Płocka.
755 Pismo Przew. ZOP z dn. 23.05.2003 r. do Prezydenta Miasta Płocka; Pismo Przew. ZOP z dn. 16.10.2003 r. do Sekretarza Miasta Płocka; Rozkaz komendanta PHH-y L.3/03 z 22.04.2003 r.; Harmonogram obchodów 100-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Płocku 1993-2003.
756 Szczegółowy opis por.: A. Żiółek, M. Kacprzak, Jubileusz Stulecia Harcerstwa Płockiego.
757 Pismo prezydenta miasta Płocka A. Nowakowskiego z dn. 18.11.2011 r.
758 Rozkaz komendanta MChH-y nr SL02/2012 z 18.02.2012 r.
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759

760

sach , a w następnym zapis o powołaniu zespołu odpowiedzialnego za szkolenie . Zespoły takie powoływali rów761
nież kolejni hufcowi . Jeszcze w 1998 r. ruszył pierwszy kurs zastępowych, którego komendantem został Piotr Pyśk
762
763
ćw. W kolejnych latach komendantami Szkoły Zastępowych i poszczególnych kursów byli pwd. T. Dobkowski ,
764
765
766
767
768
ks. pwd. Jarosław Cichocki , pwd. Michał Misiak , pwd. J. Patora , A. Felczyński , pwd. A. Dyna , Maciej
769
770
771
Sitkowski HO , pwd. Ł. Matracki , pwd. Piotr Jakubowski . Kursy najczęściej miały formę 2-4 kilkudniowych
(najczęściej weekendowych) biwaków, które odbywały się nie tylko w Płocku, ale też m.in. we Lwowie, Raciążu,
772
Trębkach Hellenowskich, Czerwińsku, Myśliborzycach, Żurominie , każdy z biwaków miał własnego komendan773
774
ta . Hufiec organizował też kursy przybocznych zuchowych, ich komendantem był pwd. Ł. Matracki .
Kolejnym priorytetem w działalności hufca była troska o pracę ze stopniami. Mimo zaistnienia takiej możliwości,
przy hufcu nie została powołana kapituła stopnia Harcerza Rzeczypospolitej. Ten najwyższy stopień jest zdobywany
w kapitule mazowieckiej, co zapewnia odpowiedni poziom, otwarcie na środowisko chorągwiane i buduje prestiż
775
stopnia . Natomiast niemal od początku funkcjonuje kapituła stopnia Harcerza Orlego. Kolejnymi przewodniczą776
cymi kapituły byli: ks. pwd. Paweł Gójski, ks. pwd. Bogdan Zalewski, ks. phm. C. Bodzon . W 2004 r., ze względu
na trudności wynikające z dużej ilości drużyn i rozległości terytorialnej hufca, kapituła została rozdzielona na dwie.
Jedną - dla środowiska płockiego z przewodniczącym phm. M. Kacprzakiem i drugą - dla środowiska północnoma777
zowieckiego na czele z ks. hm. C. Bodzonem . Był to jeden z pierwszych kroków zmierzających do usamodzielnienia środowiska płońskiego. Po rozdzieleniu hufców przewodniczącymi byli kolejno: pwd. D. Wierkiewicz, phm. M.
778
Kacprzak, phm. D. Wierkiewicz i do chwili obecnej phm. D. Orlikowski . Dokumentacja kapituły niestety nie jest
kompletna. Z zachowanych danych zebranych przez pwd. Ł. Matrackiego wynika, że w okresie od 1999 r. do marca
2001 r. otwarto 22 próby, z których 9 zamknięto z wynikiem pozytywnym, a od połowy 2004 r. otwarto 72 próby, z
779
których 25 zamknięto z wynikiem pozytywnym . Pozytywne zamknięcie było podstawą do nadania przez hufcowego stopnia HO. Informacje dotyczące stopni należą do najczęściej pojawiających się w rozkazach komendantów hufca. Dbając o należyty poziom zdobywania naramiennika wędrowniczego hufcowi tworzyli odpowiednią kapitułę,
780
bądź wyznaczali instruktorów odpowiedzialnych za przyznawanie naramiennika .
759 Rozkaz komendanta PHH-y nr L.2/98 z 22.09.1998 r.
760 W jego skład weszli ks. pwd. P. Gójski, ks. pwd. C. Bodzon, Piotr Pyśk ćw. oraz hufcowy ks. pwd. A. Pergół. Tamże, nr L.3/98 z 20.11.1998 r.
761 W 2000 r. skład zespołu: phm. T. Dobkowski, ks. phm. C. Bodzon, ks. pwd. J. Cichocki, pwd. M. Kacprzak, ćw. Michał Ciski. Tamże, nr L.
9/00 z 5.09.2000 r.
762 Tamże, nr L.spec. 1/98 z 20.11.1998 r.
763 Tamże, nr L.10/99 z 1.10.1999 r.
764 Tamże, nr L.9/00 z 5.09.2000 r.
765 Tamże, nr L.3/02 z 5.04.2002 r.; tamże, nr L.4/03 z 18.05.2003 r.
766 Tamże, nr L.1/05 z 19.07.2005 r.; tamże, nr L.4/06 z 3.04.2006 r.; tamże, nr L.8/06 z 3.07.2006 r.
767 Tamże, nr L.6/06 z 3.05.2006 r.
768 Tamże, nr L.3/07 z 3.03.2007 r.; tamże, nr L.11/07 z 16.12.2007 r.; tamże, nr L.3/11 16.03.2011 r.
769 Tamże, nr L.8/11 z 03.09.2011 r.
770 Tamże, nr Ls.3/12 z 26.09.2012 r.
771 Tamze, nr L.19/13 z 11.11.2013 r.
772 Tamże, nr L.1/01 z 5.01.2001 r.; tamże, nr L.11/00 z 5.11.2000 r.; tamże, nr L.12/00 z 5.12.2000 r.; tamże, nr L.9/03 z 3.10.2003 r.; tamże, nr
L.9/08 z 5.10.2008 r.; tamże, nr L.3/12 z 22.02.2012 r.
773 Tamże, nr L.10/00 z 5.10.2000 r.; tamże, nr L.11/00 z 5.11.2000 r.; tamże L.1.01 z 5.01.2001 r.; tamże, nr L.9/01 z 5.10.2001 r.; tamże, nr
L.3/02 z 5.04.2002 r.; tamże, nr L.4/02 z 5.05.2002 r.; tamże, nr L. 9/03 z 3.10.2003 r.
774 Tamże, nr L.3/05 z 14.10.2005 r.
775 Odprawa instruktorów PHH-y z Naczelnikiem Sebastianem Grocholą w dn. 23.02.2013 r.
776 Rozkaz komendanta PHH-y, nr L.1/99 z 19.04.1999 r.; tamże, nr L.10/99 z 1.10.1999 r., tamże, nr L.1/00 z 5.01.2000r.; tamże, nr L.9/00 z
5.09.2000 r.
777 Tamże, nr L.10./04 z 3.10.2004 r.
778 Tamże, nr L.1/05 z 19.07.2005 r.; tamże, nr L.6/06 z 03.05.2006 r.; tamże, nr L.11/07 z 16.12.2007 r.; tamże, nr L.10/10 z 03.12.2010 r.; tamże, nr L.3/11 z 16.03.2011 r.; tamże, nr L.s.01/12 z 18.02.2012 r.; tamże, nr L.02/13 z 22.01.2013 r.
779 Ł. Matracki, Otwarte próby na stopień Harcerza Orlego; tenże, Zamknięte pozytywnie próby na stopień Harcerza Orlego, zestawienia w posiadaniu autora.
780 Rozkaz komendanta PHH-y, nr L.11/00 z 5.11.2000 r.
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Hufiec nie posiada własnej komisji instruktorskiej, stopnie instruktorskie realizowane są w komisji chorągwianej.
Służbę w komisji pełniło dotąd trzech instruktorów hufca: phm. T. Dobkowski, ks. phm. T. Jabłoński i phm. M. Kacprzak. Kolejni hufcowi kładli nacisk na udział płockich harcerzy w kursach instruktorskich i stwarzali warunki do realizacji prób na kolejne stopnie. W ciągu 20 lat istnienia płockiego ZHR służbę instruktorską na terenie działania hufca podjęli:
- harcmistrzowie: ks. C. Bodzon i A. Dyna;
- podharcmistrzowie: T. Dobkowski, A. Felczyński, ks. T. Jabłoński, M. Kacprzak, ks. Hubert Komorowski, D. Małecki, D. Orlikowski, J. Patora, ks. A. Pergół, D. Wierkiewicz, ks. Dawid Witkowski;
- przewodnicy: ks. Grzegorz Adamiak, ks. Jacek Adler SDB, Tomasz Brudzyński, ks. J. Cichocki, ks. Paweł Gójski,
Tomasz Flak, Bogdan Grzymkowski, Janusz Iwiński, P. Jakubowski, P. Lichnowski, Piotr Nowak, ks. M. Majczak,
ks. Grzegorz Marzec, Ł. Matracki, ks. Mirosław Milewski, M. Misiak, Michał Murawski, ks. Piotr Oszczyk, ks. Andrzej Pieńdyk, ks. Jan Piotrowski, Piotr Pyśk, ks. Grzegorz Radziszewski SDB, Daniel Siemiątkowski, Łukasz Stańczak, Piotr Sztybór, ks. Grzegorz Ślesicki, ks. Krzysztof Świerczyński, ks. W. Trendziuk SDB, ks. B. Zalewski.
Drużyny PHH-y funkcjonują przy parafiach, specyfiką płockiego ZHR-u jest zaangażowanie dużej liczby kapłanów
jako czynnych instruktorów-kapelanów. Oprócz nich jako duszpasterze środowisk działali również m.in. ks. Paweł
Gniadkowski HO i ks. Jacek Godos HO, ks. Andrzej Hołownia SDB, ks. Janusz Kochański HR, ks. Andrzej Rutkowski HO. Stąd też działania z zakresu wychowania religijnego rzadko realizowane są na poziomie hufca, a stanowią
integralną część pracy śródrocznej drużyn. Większe przedsięwzięcia z tego zakresu są realizowane najczęściej wspól781
782
nie z harcerkami. Należą do nich m.in. udział w Białych Służbach , pielgrzymkach na Jasną Górę i do Skępego
783
784
(organizacja apelu w Bożewie) , służba na Lednicy , udział w diecezjalnym zlocie Sigismundus Rex połączonym
785
z peregrynacją relikwii bł. phm. Wincentego Frelichowskiego , orszaku Trzech Króli itp.
Harcerstwo to wszechstronne kształtowanie osobowości, więc wychowanie religijne harmonijnie przeplata się m.in. z
rozwojem fizycznym. Od samego początku swego istnienia hufiec stwarzał możliwości sportowego współzawodnictwa zarówno dla drużyn, jak i na poziomie indywidualnym. Pierwszą okazją do tego był pięciobój ku czci św. Jerze786
go , w kolejnych latach organizowane były zawody, w których rywalizowano w piłce nożnej, pływaniu, tenisie
787
stołowym, ergowiosłach, biegach, strzelectwie sportowym, szachach . Instruktorzy, drużynowi i wędrownicy spo788
tykali się, co tydzień na wspólnym kopaniu piłki .
Najważniejszym wydarzeniem w życiu drużyny jest zawsze obóz. Drużyny same organizują sobie wyjazdy, bądź zabierają się z zaprzyjaźnionymi środowiskami. Hufiec jak dotąd raz tylko był organizatorem obozu. Było to w 2000 r.
w Zuzinowie koło Gostynina. Wzięły w nim udział: 1 Baboszewska DH Puszczyki, 3 PDH Pneuma, 5 PDH Ognista
Piątka, 5 PDW, i 12 Płońska DH Iskra. Komendantem był hufcowy pwd. T. Dobkowski, który zorganizował obóz
będąc na stypendium w Berlinie. Harcerze z płockich drużyn uczestniczyli dotąd w następujących obozach:
Rok
Miejsce
1993
Rutka Starościańska
1994
Regiel
1995
Bartoszylas
1996
nie zorganizowano obozu
1997
Konarzyny
1998
Dziektarzewo, Górki Kampinoskie
1999
Konarzyny, jez. Sumino
2000
Zuzinów, Krzywy Kołek
2001
Stare Juchy, Jeziorowskie
2002
Zuzinów, Krzesławice
2003
Jeziorowskie
2004
Sarnowo
781 Tamże, nr L.4/05 z 3.04.2005 r.; L.5/05 z 3.05.2005 r.
782 Tamże, nr L. 8/99 z 16.08.1999 r.; tamże, nr L.10/04 z 3.10.2004 r.
783 rk, Wierni wyruszą w drogę. Aż do Skępego, „Gazeta Wyborcza. Płock” 03.09.2010 r.
784 Rozkaz komendanta PHH-y, nr L.5/10 z 5.03.2010 r.
785 Tamże, nr L. 4/06 z 4.03.2006 r.; tamże, nr L.5/06 z 2.05.2006 r.
786 Tamże, nr L.2/99 z 24.04.1999 r.
787 Tamże, nr L.11/01 z 17.11.2001 r.; tamże, nr L.10/02 z 17.11.2002 r.; tamże, nr L.s.1/07 z 24.11.2007 r.; tamże, nr L.s.2/07 z 24.11.2007 r.;
tamże, nr L.3/09 z 5.03.2009 r.
788 Tamże, nr L.9/07 z 11.11.2007 r.
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Piaski
Jaworki, Radziochy
Nowa Wieś Zbąska, Grójec Wielki
Radziochy
Piaski, Psie Głowy
Gostycyn
jez. Wikaryjskie, Jerutki
jez. Dobre
jez. Sumino

W pracy śródrocznej największym wydarzeniem były zloty z okazji DMB, w których zawsze brało udział kilkuset
uczestników. Pełniły ważną funkcję integracyjną dla całego środowiska ZHR, gdyż uczestniczyły w nich również harcerki (jedynie w 2011 r. odbyły się oddzielne zloty hufców). Jak dotąd tylko cztery razy nie odbył się zlot, a drużyny
świętowały DMB we własnych środowiskach. Zlotom zazwyczaj towarzyszyły dodatkowe imprezy. W latach 2000,
2001, 2007 odbywały się seminaria przybliżające ideę i metodę harcerską, w 2002 i 2004 r. zorganizowano defilady,
w 2001 i 2008 r. harcerze urządzili przedstawienia teatralne. W 2009 r. zlotowi towarzyszyło VIII Ogólnopolskie
Sympozjum Harcerskich Kręgów Kleryckich. Zloty były też okazją do inauguracji najważniejszych wydarzeń: w
1998 r. powstał Związek Drużyn Ziemi Płockiej, w 2006 r. zapoczątkowano kampanię zdobywania imienia hufca, a w
2012 r. zlot rozpoczął obchody Jubileuszu Stulecia Harcerstwa Płockiego. Na zlotach gościli przewodniczący ZHR
hm. Marcin Jędrzejewski, naczelniczka hm. Katarzyna Bieroń, naczelnik hm. Sebastian Grochala oraz wielu kolejnych komendantów chorągwi. Zestawienie dotychczasowych zlotów przedstawia się następująco:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rok
1998
2000
2001
2002
2004
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013

Komendant
pwd. T. Dobkowski
ks. pwd. T. Jabłoński
pwd. M. Kacprzak
ks. phm. C. Bodzon
ks. phm. T. Jabłoński
pwd. A. Felczyński
ks. phm. T. Jabłoński
pwd. D. Wierkiewicz
pwd. A. Dyna
ks. phm. D. Witkowski
phm. M. Kacprzak
phm. D. Wierkiewicz

Miejsce
Płock - Radziwie
Płock
789
Płock
790
Raciąż
791
Płońsk
Płock
792
Gostynin
Płock
793
Maszewo
Płock
794
Płock
795
Płock - Radziwie

Hufiec brał czynny udział w życiu Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy. W 2001 r. ks. pwd. H. Komorowski odpowia796
dał za organizację złazu chorągwi oraz zbiórki wyborczej w Sikorzu . W roku 2003 jednym z elementów jubileuszu
797
10-lecia ZHR w Płocku był chorągwiany zlot św. Jerzego, który miał miejsce w Lucieniu i Płocku . Uczestniczyło
w nim około 600 harcerzy z całego Mazowsza. Przemaszerowali oni w defiladzie prowadzonej przez prezydenta miasta Płocka M. Milewskiego, komendanta chorągwi hm. Adama Ostrowskiego i gospodarza zlotu phm. M. Kacprzaka
798
od pomnika Władysława Broniewskiego do katedry . Innym przykładem promowania Płocka wewnątrz ZHR było
zorganizowanie w 2008 r. III Ogólnopolskich Manewrów HOPR, które odbyły się na terenie Małachowianki. Ze stro799
ny hufca odpowiedzialnym za organizację manewrów był pwd. D. Małecki . W 2009 r. odbyło się w Płocku VIII
Ogólnopolskie Sympozjum Harcerskich Kręgów Kleryckich.
789 Tamże, nr L.12/00 z 5.12.2000 r.
790 Tamże, nr L.12/01 z 5.12.2001 r.
791 Tamże, nr L.2/04 z 3.02.2004 r.; tamże, nr L.s. 1/04 z 20.02.2004
792 Tamże, nr L.2/07 z 3.02.2007 r.
793 Tamże, nr L.2/09 z 15.02.2009 r.
794 mk, Stulecie braterstwa. Rozpoczęły się obchody harcerskiego jubileuszu, „Gazeta Wyborcza. Płock” 19.02.2012.
795 Rozkaz komendanta PHH-y, nr L.4/13 z 22.02.2013 r.
796 Tamże, nr L.10/01 z 5.10.2001 r.
797 Tamże, nr L.4/03 z 18.05.2003r.
798 L. Najbauer, Szesnastka na Zlocie Św. Jerzego, http://www.16wdh.pl/a128,Szesnastka-na-Zlocie-Św-Jerzego, aktualizacja 24.05.2003 r.
799 Rozkaz komendanta PHH-y, nr L.4/08 z 5.04.2008 r.
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Płoccy harcerze uczestniczyli również aktywnie w imprezach ogólnozwiązkowych. Patrol 5 PDH na czele z pwd. T.
Dobkowskim uczestniczył w zlocie 10-lecia ZHR w Lednicy. W 2004 r. 3 PDH Pneuma, 13 Winnicka DH i 46 Raciąska DH Rzewucjan uczestniczyły w III Narodowym Zlocie Harcerzy z okazji 60 rocznicy Powstania Warszawskiego,
800
a 5 PDW w zlocie ZHP poza granicami Kraju . W 2010 r. patrol 3 PDH Pneuma pełnił służbę na zlocie
801
ZHPpgK . Przedstawiciele PHH-y uczestniczyli w obchodach stulecia harcerstwa w 2011 r. Instruktorzy, wędrownicy i członkowie Koła Przyjaciół Harcerstwa ze Skarpy wzięli udział w Instruktorskiej Wyprawie do Lwowa, gdzie
defiladę z łacińskiej katedry na Cmentarz Łyczakowski otwierał sztandar Związku niesiony przez phm. D. Wierkiewicza. Nie zabrakło też płocczan, na czele z hufcowym phm. D. Małeckim, na zlocie stulecia w Krakowie.
Szczególnie atrakcyjne dla uczestników były zagraniczne wyjazdy wędrowników. W 1995 patrol 5 PDH Ognista
Piątka uczestniczył w pielgrzymce Suwałki-Wilno. W 2003 r., w związku z ogłoszeniem bł. phm. W. Frelichowskiego, pwd. A. Felczyński zorganizował wyjazd do Dachau. W 2007 r. ćw. Przemek Śliwiński zorganizował wyjazd patrolu z 5 PDH Ognista Piątka na odbywający się w Anglii zlot ZHP poza granicami Kraju (ZHPpgK), gdzie wędrownicy mieli okazję poznać ostatniego prezydenta RP na uchodźctwie, hm. Ryszarda Kaczorowskiego. Na wyprawę rowerową na Jamboree do Szwecji w 2011 r. udała się 3 PDW z phm. A. Felczyńskim, która w następnym roku, wraz z
phm. D. Małeckim, podjęła działania w ramach Harcerskiego Euro-Wolontariatu w Gdańsku podczas mistrzostw Eu802
ropy .
Dla harcerzy z płockiego ZHR papieskie wizyty w Polsce były zawsze okazją do praktycznej realizacji służby Bogu i
bliźnim. W 1997 r. podczas wizyty Jana Pawła II w Kaliszu trzyosobowy patrol z 5 PDH Ognista Piątka pełnił służbę
803
sanitarną. Dwa lata później na mszę św. do Łowicza został przygotowany przez pwd T. Dobkowskiego wyjazd dla
niepełnosprawnych, razem z harcerzami grupa liczyła ok. 100 osób. Ponadto podjęto służbę w Warszawie i Radzyminie. W 2001 r. kilkanaście osób z płockiego ZHR wzięło udział w BS podczas wizyty papieskiej na Ukrainie. Po
śmierci Jana Pawła II harcerze uczestniczyli w uroczystościach żałobnych w Płocku, które koordynował pwd. D. Orlikowski. Phm M. Kacprzak, pwd. J. Patora i Marcin Piotrowicz HO wyjechali do Rzymu na papieski pogrzeb, a śro804
dowiska mławskie i winnickie wzięły udział w obchodach warszawskich . Rok później podczas wizyty Benedykta
XVI duża grupa druhen i druhów Obwodu Płockiego pełniła służbę sanitarną i porządkową w Warszawie. Szczególnie radosny wymiar miała ostatnia BS w 2011 r. W beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie uczestniczyli phm. J. Patora,
805
phm. D. Wierkiewicz, P. Sztybór HO, Karol Kucharski HO i Marcin Szczygliński .
Jednym z elementów wychowania patriotycznego realizowanym w PHH-y jest budowanie świadomości znaczenia
806
Kresów Wschodnich i Polaków za wschodnią granicą. Temu służyły m.in. organizowane wyjazdy do Lwowa i
807
Wilna . W 2001 r. pwd. M. Kacprzak pełnił funkcję oboźnego na obozie Harcerstwa Polskiego na Ukrainie w Winnicy k. Żytomierza, a także wraz z phm. T. Dobkowskim wzięli udział w wyjeździe Okręgu Mazowieckiego do Katynia. Jednak szczególną rolę odgrywa tu akcja paczka, w której Polakom za wschodnią granicą dostarczane są przygo808
towane wcześniej w Płocku prezenty. Pierwszy wyjazd w 2006 r. na Ukrainę organizował ćw. D. Małecki , w 2007
809
810
811
r. do Lwowa pwd. D. Wierkiewicz , kolejne pwd. D. Małecki w 2008 r. na Ukrainę , w 2009 r. na Litwę , w
812
2010 r. ponownie na Ukrainę. W 2011 r. za wyjazd na Ukrainę odpowiadał pwd. D. Orlikowski , a w 2012 r. phm.
813
A. Dyna zorganizował wyjazd aż do Mołdawii . Wyjazdy te były możliwe w dużej mierze dzięki wsparciu finansowemu UM Płocka.

800 Tamże, nr L.9/04 z 3.09.2004 r.
801 Tamże, nr Ls.2/10 z 21.08.2010 r.
802 Tamże, nr L.11/12 z 22.06.2012 r.
803 Tamże, nr L.6/99 z 30.06.1999 r.
804 Tamże, nr L.4/05 z 3.04.2005 r.; L.5/05 z 3.05.2005 r.;
805 Tamże, nr L.5/11 z 3.05.2011 r.
806 Tamże, nr L.1/01 z 5.01.2001 r.
807 Tamże, nr L.10/01 z 5.11.2001 r.
808 Tamże, nr Ls.1/06 z 13.12.2006 r.
809 Tamże, nr L.9/07 z 11.11.2007 r.
810 Tamże, nr L.10/08 z 11.11.2008 r.
811 Tamże, nr L.10/09 z 11.11.2009 r.
812 Tamże, nr L.10/11 z 3.12.2011 r
813 Tamże, nr L.20/12 z 5.12.2012 r.
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Ciekawą formą budowania pamięci historycznej był udział w rajdach organizowanych ku czci Żołnierzy Wyklętych
przez Instytut Pamięci Narodowej. Uczestnicy wcielali się w historyczne postacie i poznawali miejsca z nimi związane, rolę ubeków grali członkowie grup rekonstrukcyjnych. Po raz pierwszy harcerze PHH-y wzięli udział w rajdzie w
814
2009 r. pod wodzą P. Sztybór HO . W 2010 r. za udział w rajdzie, który zakończył się walką partyzantów z władzą
815
816
ludową i zdobyciem płockiego ratusza , odpowiadał pwd. D. Małecki , w 2011 r. P. Jakubowski HO. W 2012 r.
817
mimo gotowości harcerzy rajd się nie odbył.
Oprócz dużych widowiskowych działań hufiec prowadzi codzienną, systematyczną nie tak spektakularną działalność.
818
Systematycznie od lat prowadzona jest śródroczna kategoryzacja oparta m.in. na wizytacjach prowadzonych przez
819
820
komendę hufca . Równolegle do tego kategoryzowane są obozy . Harcerze uczestniczą w uroczystościach miej821
skich, niosą pomoc w czasie powodzi , pełnią służbę w ważnych momentach życia społecznego swego miasta, ta822
823
824
kich jak śmierć papieża Jana Pawła II , czy katastrofa smoleńska , wspierają działalność wolontariatu , anga825
żują się w akcję Ratujmy „Płockie Powązki” . Na poziomie hufca bądź obwodu organizują okolicznościowe impre826
827
zy i szkolenia . Wszystkie te działania budują pozytywny wizerunek ZHR w Płocku czego przykładem może być
828
dwukrotne wyróżnienie Obwodu Płockiego ZHR w konkursie Godny naśladowania w latach 2008 i 2013 .
Na przestrzeni lat zmieniał się teren działania hufca, ilość i stany liczebne drużyn. Dane dotyczące liczebności hufca i
poszczególnych drużyn pozostawiają wiele do życzenia. Na podstawie zachowanych danych stan hufca przedstawiał
się następująco:
Rok

Zuchy

Harcerze

Wędrownicy

2000
2001
2002
2003
2004
2005
829
2006
2008
2009
2010
2011
2012

16
25
20
20
27
33
21

126
128
95
125
160
201
137

50
27
30

24
25

78
64

0

12

86

8

26

Harcerze starsi
(powyżej 18 lat)
20
32
10
8
13
17
9

Instruktorzy
9
8
8
10
14
17
14
15

3

6

10
12
16

814 Tamże, nr L.6/08 z 5.06.2009 r.
815 hw [H. Woźniak], Program IPN: Szlakiem wyklętych, „Gazeta Wyborcza. Płock” 9.06.2010 r.
816 Rozkaz komendanta PHH-y, nr L.6/10 z 6.06.2010 r.
817 Tamże, nr L.8/12 z 3.05.2012 r.
818 Tamże, nr L. Spec. 2/00 z 27.09.2000 r.; L.8/01 z 5.09.2001 r.; L.10/01 z 5.11.2001 r.; L.8/02 z 5.10.2002 r.; L.7/07 z 3.09.2007 r.; L.6/09 z
5.06.2009 r.; L.8/11 z 03.09.2011 r.
819 Tamże, nr L.2/05 z 3.02.2005 r.; tamże, nr L.3/06 z 3.03.2006 r.; tamże, nr L.7/13 z 22.02.2013 r.
820 Tamże, nr L.9/04 z 3.09.2004 r.; L.13/12 z 03.09.2012 r.
821 Tamże, nr L.7/01 z 5.07.2001 r.; L.6/10 z 6.06.2010 r.
822 Tamże, nr L.4/05 z 3.04.2005 r.; L.5/05 z 3.05.2005 r.
823 Tamże, nr L.5/10 z 5.03.2010 r.; L.7/10 z 5.07.2010 r.
824 Tamże, nr L8/12 z 3.05.2012
825 H. Woźniak, To już dziewiąta kwesta!, „Gazeta Wyborcza. Płock” 30.10.2008 r.; am, hw, Ratujmy „Płockie Powązki”: mamy 35 tysięcy!,
tamże, 01.11.2010 r.
826 Rozkaz komendanta PHH-y, nr L.3/03 z 22.04.2003 r.; tamże, nr L.11/06 z 3.10.2006 r.; tamże, nr L.6/11 z 3.06.2011 r.
827 Tamże, nr L.5/04 z 3.05.2004 r.
828 mars, To oni są godni naśladowania. Zwycięzcy szóstej edycji konkursu, „Gazeta Wyborcza. Płock” 24.04.2013 r.; dyplomy w archiwum Obwodu.
829 Gwałtowny spadek liczebności hufca spowodowany wyodrębnieniem Północnomazowieckiego Hufca Harcerzy.
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W ciągu 15 lat istnienia hufca największym niepowodzeniem była zakończona wynikiem negatywnym kampania
zdobywania imienia Obrońców Płocka 1920 r. i sztandaru hufca. Pierwsze plany z tym związane pojawiły się już w
830
2003 r. przy okazji 10-lecia płockiego ZHR , jednak nie doszło do ich realizacji. Dopiero w 2005 r. hufcowy pwd.
831
A. Felczyński powołał sztab sztandarowy na czele z phm. M. Kacprzakiem w celu opracowania planu działań . In832
auguracja kampanii miała miejsce na zlocie DMB 18.02.2006 r. , w obecności hm. Wacława Milkego i prezydenta
miasta Płocka M. Milewskiego.
833

Zakładano m.in. opracowanie sprawności Obrońca Płocka i zdobywanie jej w drużynach , stworzenie opracowania
historycznego dla harcerzy, przeprowadzenie obrzędowego kursu zastępowych, organizację całodziennej gry historycznej, organizację akcji zarobkowych na wyszycie sztandaru, podniesienie jakości pracy drużyn. Ponadto wszyscy
834
835
instruktorzy mieli zadeklarować wykonanie zadań indywidualnych . Niestety mimo przedłużania terminu , kampanii nie udało się zakończyć pozytywnie.
Nie da się dziś policzyć ilu chłopaków przewinęło się przez drużyny wchodzące w skład hufca. Niemożliwe do policzenia są godziny, jakie instruktorzy spędzili z nimi pokazując własnym przykładem, jak służyć Bogu i Polsce. Jedno
jest pewne, nawet jeśli nie zawsze się udaje to:
Idziemy naprzód i ciągle pniemy się wzwyż
by zdobyć szczyt ideału świetlany, harcerski krzyż

[2005-2013] hm. Aleksandra Ziółek - Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego
Płock w latach 2005–2013
Instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego zostałam 1 października 2000 r. Pełniłam wtedy funkcję przybocznej w 1
Mazowieckiej Drużynie Harcerskiej Legion Tęczowych Wojowników. Już rok później zdobyłam stopień podharcmistrzyni, a komendantka hufca powierzyła mi zadanie prowadzenia Hufcowej Szkoły Kadr, a potem Zespołu Kadry
Kształcącej hufca. Byłam też członkinią Komisji Stopni Instruktorskich. Równolegle od marca 2001 do lutego 2005
byłam drużynową, najpierw drużyny starszoharcerskiej, a po zmianach metodycznych w ZHP (2003 r.) wędrowniczej.
Wychowało się w niej pięcioro instruktorek i instruktorów, którzy do dziś pełnią służbę w Naszym hufcu.
Kiedy zostawałam instruktorką, komendantką hufca od 1984 r. była hm. Jolanta Wojtulanis. W 2003 r. Zjazd Hufca
po raz kolejny powierzył jej tę funkcję, jednak 16 czerwca 2004 r. komendantka złożyła rezygnację. W słowie wstęp836
znalazła się refleksja, iż każdy członek
nym do rozkazu wydanego dwa miesiące wcześniej, 16. kwietnia 2004 r.
hufca musi poczuwać się do przynależności, a instruktor do podjętej służby. Można przypuszczać, że w tym czasie
część kadry instruktorskiej nie zaakceptowała decyzji zjazdu, a brak akceptacji mógł być przyczyną zarówno konfliktu, jak i złożonej rezygnacji.
Podczas Zjazdu Nadzwyczajnego komendantką hufca została hm. Beata Parulska-Kajkowska, która zaprosiła mnie do
pracy w Komendzie Hufca. Nadal miałam kontynuować pracę ZKK. Po półrocznej służbie, w maju 2005 r. hm. B. Parulska-Kajkowska zrezygnowała z pełnionej funkcji. Prócz zbyt małego zaangażowania kadry instruktorskiej w realizację zadań hufca doszedł aspekt ekonomiczny. Brak środków na utrzymanie etatów pracowników hufca uniemożli837
wiał, jej zdaniem realizację podstawowych zadań .
Komendant chorągwi nie zdecydował o szybkim zwołaniu Zjazdu Nadzwyczajnego. W okresie od maja do listopada
2005 r. hufcem administrował pełnomocnik komendanta chorągwi, a nasza komenda tkwiła w marazmie.

830 Harmonogram obchodów 100-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Płocku 1993-2003.
831 Rozkaz komendanta PHH-y, nr L.2/05 z 9.09.2005 r.; tamże, nr L.4/05 z 11.11.2005 r.
832 Tamże, nr L.1/06 z bd.01.2006 r.
833 Tamże, nr L.1/07 z 3.01.2007 r.
834 Projekt kampanii sztandarowej Płockiego Hufca Harcerzy ZHR.
835 Rozkaz komendanta PHH-y, nr L.11/07 z 16.12.2007 r.
836 Archiwum Hufca ZHP Płock [dalej: AH], Rozkaz Komendantki Hufca ZHP Płock, nr L.1/04 z 16.04.2004 r.
837 AH, Sprawozdanie Komendantki i Komendy Hufca za okres sprawozdawczy 08.10.2004- 25.11.2005, s. 1-3.
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W ciągu pół roku pracy nie zdążyliśmy nabrać wiatru w żagle, właściwie w nowym składzie dopiero organizowaliśmy
się do pracy i realizowaliśmy bieżące zadania. W tym czasie największym osiągnięciem było nawiązanie współpracy
z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Płocku i zorganizowanie pierwszego, właściwie pionierskiego w Chorągwi
Mazowieckiej ZHP kursu metody harcerskiej dla nauczycieli Mój uczeń to zuch na piątkę. Zaowocował on utworzeniem dwóch gromad zuchowych i jednej drużyny harcerskiej w naszym hufcu, a także wsparł pracę sąsiadujących z
nami środowisk - Hufca Mazowsze Płock i Hufca Gostynin.
Niestety ten krótki czas - między czerwcem 2004 r., a listopadem 2005 r. spowodował duży kryzys związany z brakiem lidera oraz obojętnością dużej części kadry w związku z zaistniałą sytuacją. Kryzys silnie wpłynął na dezintegrację kadry instruktorskiej i kondycję finansową jednostki, a przede wszystkim doprowadził do znaczącego spadku
liczebnego stanu hufca.
Na dzień 25. marca 2005 r. (rozkaz L 2/05) w hufcu było zarejestrowanych 20 jednostek harcerskich oraz sześć krę838
gów instruktorskich, w sumie 456 osób . Po przeprowadzonej przez nas na początku 2006 r. weryfikacji już tylko
332. Okazało się, że aż pięć drużyn i trzy gromady nie podjęły pracy we wrześniu 2005 r., jednostki te istniały w ewidencji hufca, ale faktycznie nie funkcjonowały. Podobna sytuacja dotyczyła kręgów instruktorskich. Działały tylko
trzy.
Wraz z phm. Anną Habaj, która posiadała nieocenione doświadczenia z poprzednich kadencji, opracowałyśmy plan
naprawczy, a ja od nowa zdefiniowałam misję hufca:
Na bazie ponad 95 letniej tradycji istnienia harcerstwa na Mazowszu Płockim wspieramy rozwój młodych mieszkańców miasta Płocka oraz gmin Stara Biała i Słupno poprzez tworzenie środowisk wychowawczych - gromad zuchowych, drużyn harcerskich oraz placówek dziennego wsparcia - w duchu braterstwa, pracy nad sobą i służby dla innych umożliwiając im lepszy start w dorosłe życie.
Zjazd, podczas którego zostałam wybrana komendantką hufca, odbył się 25 listopada 2005 r. Zamieniłam wtedy skórzany sznur instruktorki Wydziału Wędrowniczego Głównej Kwatery ZHP na piękny i stary poczwórnie pleciony
sznur srebrny. Wraz z wyborem musiałam zakończyć działalność na innych szczeblach struktury ZHP, by móc w całości mój wolny czas poświęcić na służbę w hufcu.
Od początku bardzo zależało mi na zmianie priorytetów, podkreśleniu wychowawczego charakteru naszego hufca
oraz skoncentrowaniu się na wspieraniu drużynowego, jako najważniejszego ogniwa związku. Odkąd pamiętam praca
komendy skupiała się na sprawach organizacyjnych, finansowych i akcji letniej. Dziś – z perspektywy ośmiu lat pełnienia funkcji komendantki hufca rozumiem, czym podyktowany był taki kierunek działań. Szybko znajdując się w
nowej roli doświadczyłam, że ZHP zbudował takie struktury i system zarządzania organizacją, który wymaga od komendy hufca koncentracji na sprawach organizacyjnych i finansowych. Bardzo łatwo, realizując te zadania zboczyć z
właściwego toru, zwłaszcza przy braku kadry, który w całej organizacji stanowi od dłuższego czasu kluczowy problem.
Mimo wielu przeciwności w ciągu pierwszych dwóch lat udało nam się osiągnąć niewielki wzrost liczebny, stworzyć
wspólnotę drużynowych, poprawić jakość realizowanych przedsięwzięć, spłacić zobowiązania finansowe powstałe w
poprzednich kadencjach, przeprowadzić liczne remonty stanicy Przystań, a także obsługiwać stanicę bez zatrudniania
etatowego pracownika. To ostatnie zadanie było jednym z najtrudniejszych do wykonania, a czas pokazał, że niemożliwym w dłuższej perspektywie.
Po dwóch latach, do pracy w komendzie mogłam już zaprosić młodsze pokolenie instruktorów, dzięki czemu mój zespół stał się wielopokoleniowy. Pierwszą pełną kadencję rozpoczęłam 16 listopada 2007 r.
Już w trakcie zjazdu została przedstawiona przez środowisko młodych instruktorów propozycja zmiany bohatera hufca. Wzbudziła ona naturalny sprzeciw starszego pokolenia kadry. Wbrew pozorom nie była to ani dla mnie, ani dla
młodych decyzja łatwa i oczywista. Nie chcieliśmy przekreślać tego, co było wcześniej, ale zorientowaliśmy się, że
dotychczasowy bohater nie jest bliski nam, a przede wszystkim nasi podopieczni mają trudności, by odnaleźć w nim
wprost wzór do naśladowania.
Wybór nowego patrona był dla większości, a przede wszystkim dla harcerzy i wędrowników oczywisty. Określał kierunek naszych działań i był faktyczną inspiracją w pracy wychowawczej. Od dłuższego czasu hufiec był inicjatorem
capstrzyku przy Kopcu Harcerskim przy ul. Targowej, aktywnie brał udział w uroczystościach upamiętniających
obronę Płocka w 1920 r. oraz odznaczenia Miasta Płocka krzyżem walecznych, a bohaterowie - harcerze rówieśnicy
stali się oczywistymi wzorcami do naśladowania dla płockich harcerzy.
838 AH, Spis harcerski Hufca ZHP Płock 2005.
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W ciągu dwóch lat podjęto szereg działań wychowawczych zmierzających do przybliżenia ludzi, miejsc i wydarzeń
związanych z Obrońcami Płocka 1920 r., by podczas Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Płock 20 listopada 2009
r. ostatecznie podjąć decyzję.
15 sierpnia 2010 r. odbyła się uroczystość nadania imienia, poświęcenie i wręczenie sztandaru hufca. Poświęcenia w
bazylice katedralnej dokonał ksiądz biskup Roman Marcinkowski, sztandar na placu przed Płytą Nieznanego Żołnierza wręczył komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Grzegorz Woźniak, rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: przewodniczący Rady Miasta Płocka Tomasz Korga, hm. Marianna Wójcik oraz dwoje rodziców - Dorota Kowalska i Jarosław Bisiorek. Sztandar został ufundowany przez członków hufca i ich rodziny, a także przez przyjaciół
harcerskich.
W trakcie ośmiu lat (2005-2013) moje trzy kolejne komendy realizowały określony w misji spójny plan działań skoncentrowany na sześciu obszarach: rozwoju liczebnym i zapewnieniu ciągu wychowawczego, jakości pracy drużyn i
gromad, wszechstronnym wspieraniu drużynowego, który w organizacji harcerskiej powinien odgrywać rolę najważniejszą, systematycznym kształceniu i rozwoju kadry hufca, umacnianiu pozycji harcerstwa w mieście i stabilizacji
sytuacji ekonomicznej hufca.
Funkcjonujące w hufcu drużyny i gromady ulegały licznym przekształceniom, zmiana drużynowych oraz rozwiązywanie jednostek następowało z powodu odpływu kadry drużyn na studia do innego miasta, zaprzestania prowadzenia
jednostek przez starszą kadrę instruktorską (głównie ze względu na zmiany w życiu osobistym i zawodowym uniemożliwiające dalsze pełnienie funkcji). Obecnie jednostki organizacyjne hufca działają przy płockich szkołach podstawowych nr 11, 12, 22, 23, ZOK Profesor, szkołach podstawowych w Maszewie Dużym i Słubicach, Klubie Osiedla Łukasiewicza oraz przy Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca Dzieci Płocka.
Na dzień 30. maja 2013 r. w hufcu działa 15 podstawowych jednostek. Staramy się by od września 2013 r. rozpoczęła
działalność kolejna drużyna harcerska oraz kolejna gromada zuchowa, a cześć zuchów kończących swą przygodę w
GZ Bajkowe Dzieci przeszło do drużyny harcerskiej.
Tabela nr 1. Liczba członków Hufca ZHP Płock wg spisów harcerskich w latach 2005 – 2013
Rok
Ilość członków
w tym 98 ADH
2005
456
100
2006
332
100
2007
371
100
2008
302
100
2009
243
100
2010
301
100
2011
299
100
839
2012
100
b.d.
2013 (stan na 30.05.2013)
337
32
W hufcu nie ma tendencji spadkowej, właściwie można pokusić się o stwierdzenie, iż następuje systematyczny wzrost
840
ilości członków. O ile w roku 2010 (przed wprowadzeniem systemu ESHD ) wśród 301 wykazanych członków,
100 z nich należało do 98 Artystycznej Drużyny Harcerskiej (funkcjonującej w ramach HZPiT Dzieci Płocka), o tyle
na dzień dzisiejszy ilość wykazywanych przez tę drużynę członków to 32 osoby. Zatem faktycznie nastąpił wzrost
ilościowy w pozostałych jednostkach hufca, przede wszystkim w gromadach zuchowych o 104 osoby, czyli 1/3 stanu
841
zorganizowania hufca . Niepokojącym trendem jest wzrost ilości gromad zuchowych, a spadek ilości drużyn harcerskich. Spadek ilości drużyn nie przyczynia się jednak do spadku liczebnego harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników, ponieważ istniejące drużyny rozpoczęły pracę systemem zastępowych, co doprowadziło do wzrostu liczebnego w obrębie drużyn.
Utrzymanie liczebności hufca na takim poziomie oraz dbanie o jakość pracy harcerskiej wymaga stałej i systematycznej pracy u podstaw, czyli pracy z drużynami i drużynowymi. Stąd w pracy hufca kładziemy nacisk na tworzenie i
funkcjonowanie namiestnictw. Drużynowi dostają wszechstronne wsparcie: współdecydują o programie hufca, otrzymują propozycje programowe oraz poradniki metodyczne, bardzo często prowadzimy indywidualne konsultacje, któ839 Ze względu na problemy techniczne systemu ESHD (brak możliwości wpisania wszystkich członków na dzień 1 stycznia 2012 wykazana liczba członków hufca nie odzwierciedlała stanu faktycznego, stąd została pominięta w tabeli.
840 Elektroniczny System Harcerskich Danych - narzędzie do ewidencjonowania członków ZHP
841 Porównanie na podstawie deklaracji spisowej 2010 oraz ESHD na dzień 30.05.2013.
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rych celem jest rozwiązywanie bieżących problemów jednostek, w których sytuacja jest bardzo dynamiczna i wynika
przede wszystkim z tego, że drużynowi są młodzi i niedoświadczeni, a średni cykl prowadzenia drużyny to 2 lata
(pierwsze dwie klasy szkoły średniej).
Prowadziliśmy też współzawodnictwa drużyn, a obecnie Harcerski Krąg Instruktorski Feniks przygotowuje propozycję programową na rok harcerski 2013-2014 pn. Bitwa o TEZM (Tytuł Elitarnego Zastępu Mistrzów) mającą na celu
współzawodnictwo zastępów, a tym samym wzrost jakości pracy jednostek hufca.
W nowej kadencji 2011–2015 skupiamy się także na rozwoju ruchu wędrowniczego jako miejsca, w którym można
kreować nowe kadry hufca. Sejmik Wędrowniczy wybrał Wędrowniczy Krąg Rady – organ mający na celu stymulowanie wędrowników do realizacji prób na naramiennik wędrowniczy oraz stopnie wędrownicze, a także pośrednio
odkrywający potencjalnych liderów pracy harcerskiej.
Wsparciem dla drużyn i gromad są również przedsięwzięcia programowe realizowane przez Hufiec, które koncentrują
się, zgodnie z misją ZHP na wspieraniu wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.
W ramach wychowania religijnego i duchowego kontynuowania jest akcja przekazywania Betlejemskiego Światła
Pokoju mieszkańcom Płocka. W roku 2007 Światło dotarło niemal do każdej parafii, dzięki wsparciu ze strony Urzędu Miasta parafianie otrzymali kartki z życzeniami świątecznymi oraz ideą BŚP od harcerzy. Ponad 70-cio osobowa
reprezentacja hufca uczestniczyła w uroczystości przekazania Światła na Jasnej Górze w Częstochowie. W roku 2008
projekt był poszerzony o organizację harcerskich rekolekcji adwentowych oraz współudział w projekcie realizowanym przez MEN i GK ZHP mającym na celu rozpowszechnienie idei BŚP wśród uczniów szkół. Wspólnie z zespołem
szkół nr 2 w Płocku ubieraliśmy choinkę przed ratuszem promującą BŚP oraz realizowaliśmy konkurs plastyczny i jasełka. Reprezentacja hufca wraz z HZPiT Dzieci Płocka uczestniczyła w uroczystościach przekazania Światła arcybiskupowi Kazimierzowi Nyczowi. W roku 2011 w ramach współpracy międzynarodowej grupa 50 harcerzy i instruktorów uczestniczyła w odebraniu BŚP w od skautów austriackich w Wiedniu.
Płockie drużyny harcerskie są organizatorami czuwań modlitewnych oraz wart przy Grobie Pańskim. W 2011 r. 20osobowa reprezentacja wędrowników i instruktorów uczestniczyła w pielgrzymce do Rzymu i uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II.
Wychowanie patriotyczne w Hufcu koncentruje się wokół podtrzymywania pamięci o ludziach tworzących historię i
teraźniejszość naszej Ojczyzny m.in. poprzez organizacje i uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych i spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
Ciekawą i innowacyjną formą wychowania patriotycznego jest prowadzona od 2007 r. w hufcu Harcerska Akcja 1944
Pamiętamy! upamiętniająca rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – co roku oprócz uroczystego apelu przy
Płycie Nieznanego Żołnierza staramy się przypomnieć płocczanom o tym wydarzeniu rozdając ulotki, malując znak
Polski Walczącej na ulicach miasta, budując powstańczą barykadę, czy tworząc flash mob Polski Walczącej na Starym Rynku.
W podziękowaniu za pielęgnowanie tradycji oraz wartości patriotycznych wśród młodzieży oraz za wielką pomoc w
organizacji uroczystości patriotycznych upamiętniających ważne wydarzenia w dziejach tysiącletniego Płocka Prezydent Miasta Płocka nadał w listopadzie 2008 r. komendzie Hufca ZHP PŁOCK medal Laude Probus.
Służbę bliźniemu i wspólnocie lokalnej płoccy harcerze realizowali w ramach programu ZHP Odkrywcy Nieznanego
Świata poprzez organizację biwaków integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, a także integracyjne andrzejki i
mikołajki. Bardzo często włączaliśmy się w zbiórki publiczne mające na celu pomoc drugiemu człowiekowi.
Niewątpliwie ważnym elementem w wychowaniu zuchów i harcerzy była pomoc udzielana mieszkańcom okolic
Płocka i Gąbina podczas wiosennej powodzi w 2010 r. Członkowie hufca organizowali wówczas zbiórkę publiczną na
rzecz powodzian w Płocku, w wyniku, której zebrano 10.426,14 zł, a także czynnie pomagali w umacnianiu wałów.
W pomoc włączyły się niemal wszystkie gromady i drużyny.
Od kilku lat płockie drużyny harcerskie uczestniczą w Akcji Znicz polegającej na sprzedaży zniczy przy płockich
cmentarzach. Zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczają na obozy letnie.
Priorytetową kwestią jest dla nas organizowanie samodzielnych programowo obozów drużyn i gromad w ramach
obozu harcerskiego i kolonii zuchowej organizowanej przez Hufiec. W latach 2006- 2012 zorganizowaliśmy następujące obozy i kolonie:
Tabela nr 2. Akcja Letnia w latach 2006-2012
2006
obóz bez stałej infrastruktury w lesie nad jeziorem w Soczewce
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2007
2008
2009
2009
2010
2011
2012

Siamoszyce ( woj. śląskie), Soczewka
Biały Brzeg (woj. świętokrzyskie), Soczewka
Bałdy Piec (woj. warmińsko – mazurskie), Soczewka
kolonia zuchowa pn. Wyprawa do Sherwood Ocypel (Bory Tucholskie)
Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Krakowie (170 osobowa delegacja Hufca Płock była
największą delegacją z Chorągwi Mazowieckiej ZHP), kolonia zuchowa Tajemnice Puszczy Jedlnia
Letnisko k. Radomia
obóz i kolonia zuchowa Wróćmy do korzeni – Tropem Wilczych Tajemnic Ocypel (Bory Tucholskie)
obóz Harcwood w Przerwankach (woj. warmińsko-mazurskie), kolonia zuchowa Robinsonada Piaski k. Krynicy Morskiej

Oprócz obozów i kolonii dbamy o to, by drużyny uczestniczyły w samodzielnie organizowanych wyjazdach letnich
m.in. na Zlot Grunwaldzki, Zlot Wędrownicza Watra, kilka razy udało się zorganizować obóz wędrowny oraz zimowiska.
W latach 2006-2012 Hufcowa Akcja Letnia i Zimowa statystycznie wyglądała następująco:
Tabela nr 7. Liczba placówek prowadzona w ramach HAL, NAL, NAZ w latach 2006-2012
Liczba placówek
Liczba uczestników
Forma akcji
‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12
Obozy i kolonie

4

3

3

3

3

3

4

250 118 186 172 200 198 255

Nieobozowa Akcja Letnia

4

5

1

3

7

3

4

98

152 75

Nieobozowa Akcja Zimowa 6

5

1

1

3

5

1

92

99

92

150 90

201 100 100
90

368 40

Moją pasją jest kształcenie. Tą pasją zaraziłam pracujący ze mną Zespół.
Nic nie działa na ludzi tak inspirująco jak dobrze przygotowany kurs, którego zgodnie z myślą Stefana Mirowskiego
nie można odbyć, trzeba go przeżyć. Na początku kadencji 2007-2011 hufiec wraz z Centralną Szkołą Instruktorską
ZHP organizował kurs kadry kształcącej oraz kurs komendantów hufców w ramach, którego udało nam się przeszkolić pięcioro instruktorek i instruktorów (pwd. Marta Świątecka, pwd. Gabriel Filipiak, phm. Agata Kapturowska, pwd.
Mariusz Fabiszewski, pwd. Tomasz Ogieniewski) z których dwoje uzyskało uprawnienia i Brązową Odznakę Kadry
Kształcącej (phm. M. Fabiszewski, hm. A. Kapturowska).
Mogliśmy zbudować na nowo Zespół Kadry Kształcącej kierowany przez członkinię komendy hufca hm. A. Kapturowską. W latach 2011-2012 pełniłam funkcję szefowej Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej i kształcenie drużynowych hufca odbywało się w chorągwi podczas Mazowieckiej Akcji Kształcenia Instruktorów. Z tego powodu nie
powołaliśmy odrębnego zespołu kadry kształcącej. Praca ZKK skupiała się na przygotowywaniu funkcyjnych do pełnienia funkcji zastępowego, przybocznego i drużynowego, poszerzeniu warsztatu pracy funkcyjnych hufca, budowanie wspólnoty wędrowniczej i instruktorskiej.
W ramach prac ZKK i zespołów współpracujących (Komisji Stopni Instruktorskich oraz Zespołu Promocji i Informacji) w latach 2006-2013 odbyły się różnorodne formy kształceniowe: kursy drużynowych, zastępowych, kursy metody
harcerskiej dla nauczycieli, pierwszej pomocy, języka miganego, warsztaty dla drużynowych i seminaria komisji
stopni instruktorskich, w sumie aż 36 form dla 433 osób. Uczestnikami niektórych form kształceniowych byli także
wędrownicy i instruktorzy hufców ZHP: Mazowsze Przasnysz, Płońsk, Sierpc, Ostrołęka, Sochaczew oraz Płockiego
Hufca Harcerek ZHR Przymierze, z uwagi na fakt, iż Hufiec ZHP Płock jest jednym z nielicznych w Chorągwi Mazowieckiej ZHP posiadających ZKK i prowadzącym kształcenie na taką skalę. W ramach pracy ZKK wypracowaliśmy szereg dokumentów o charakterze metodycznym oraz pomocniczym, które ułatwiają, standaryzują i systematyzują pracę: różnorodne konspekty zajęć realizujące treści kursów zastępowych i drużynowych i Skrypt Zastępowych.
Kształcenie to tylko jeden z filarów systemu pracy z kadrą w ZHP, na który składają się jeszcze zdobywanie stopni
instruktorskich (rozwój kompetencji kadry) oraz system motywowania kadry. Stąd ważnym zespołem w tym obszarze
jest funkcjonująca w hufcu Komisja Stopni Instruktorskich. W latach 2006-2011 komisją kierował hm. Krzysztof Rychlik, od 2011 r. przewodniczącą jest hm. A. Kapturowska (Fabiszewska) . Komisja wnioskuje do komendantki hufca
o otwarcie lub zamknięcie prób na stopnie przewodniczki/przewodnika i podharcmistrzyni/podharcmistrza, ocenia realizację prób na stopnie w trakcie ich trwania, a w szczególności po ich zakończeniu oraz wspiera kształcenie instruktorów - w szczególności poprzez przeprowadzanie cyklicznych seminariów dla próbantów i opiekunów prób. W
latach 2006-2012 zamknięto pozytywnie sześć prób przewodnikowskich oraz pięć prób podharcmistrzowskich. Obec-
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nie cieszy fakt, iż próbę przewodnikowską realizuje 13 funkcyjnych drużyn, a próbę podharcmistrzowską dwoje instruktorów.
Narastającym problemem jest zbyt mała ilość wędrowników w hufcu, wyjazd dużego grona wędrowników na studia
poza Płockiem oraz brak świadomości drużynowych dotyczącej konieczności wychowywania swoich następców, a
także lęk przed podejmowaniem odpowiedzialności. Skutkuje to małą liczbą potencjalnych wędrowników, którzy
chcieliby podejmować służbę instruktorską. Na przestrzeni lat 2006-2013 tylko dwie instruktorki i jeden instruktor
zdobyło stopień harcmistrza. Obecnie phm. A. Habaj i phm. M. Fabiszewski realizują próbę harcmistrzowską.
Na przestrzeni lat 2005-2013 faktycznie nie zmalała ilość kadry instruktorskiej. W rozkazie L3./2006 potwierdziłam
przydział służbowy wszystkim osobom wymienianym wcześniej w rozkazach poprzedniej kadencji tj. z lat 20032005. Nie znaczyło to jednak, podobnie jak w przypadku drużyn i gromad, że stan liczebny kadry hufca na dzień
1.01.2006 wynosił 80 osób. Czas pierwszej kadencji pokazał, że faktycznie działających instruktorów wraz z seniorami było ok. 50 i taki stan utrzymuje się do dnia dzisiejszego.
To duży i permanentny problem dla funkcjonowania hufca. Mierzyły się z nim moje poprzedniczki, zmierzamy się teraz my. W latach 1999-2001 organizowanych było szereg spotkań mających na celu integrację kadry. Już wtedy w
spotkaniach tych uczestniczyło bardzo małe grono instruktorskie. Nawet działania podjęte przez byłych komendantów
hufca i zainspirowane Dniem Myśli Braterskiej nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
Pozytywnie na aktywność kadry wpłynął Jubileusz Stulecia Harcerstwa Płockiego. Poszerzenie kręgu adresatów
przedsięwzięć związanych z jubileuszem, promocja przedsięwzięć w mediach, zaktywizowały do działania szerszą
grupę instruktorów, czego pokłosiem stało się założenie dwóch kręgów skupiających instruktorów i starszyznę harcerską oraz rozpoczęło powrót instruktorów do organizacji. Na przełomie 2012 i 2013 r. cztery instruktorki i trzech instruktorów złożyło prośby o ponowne członkostwo, czworo z nich potwierdziło posiadany stopień instruktorski (phm.
Agnieszka Sieradzka, pwd. Agnieszka Kalota, hm. Dariusz Kalota, hm. Krzysztof Krajewski). Na dzień 30. maja
2013 w hufcu działają trzy kręgi instruktorskie:
Harcerski Krąg Instruktorski Feniks – przewodnicząca pwd. Małgorzata Folusiak
Krąg Instruktorów i Starszyzny Niezbędnik – przewodniczący hm. Artur Brzyski
Krąg Instruktorski Myśli Braterskiej – przewodniczący hm. Krzysztof Krajewski
W roku 2013 zakończono pracę nad Odznaką Hufca ZHP Płock jako elementem systemu satysfakcjonowania kadry.
Regulamin odznaki zakłada jej 4-stopniową gradację (oznaczoną kolorami brązowym, srebrnym i złotym oraz odznakę honorową), co umożliwia jej zdobywanie zarówno wędrownikom, jak i doświadczonym instruktorom. Ściśle sprecyzowane kryteria przyznawania mają mobilizować kandydata do wyróżnienia do systematycznego rozwoju oraz pracy na rzecz hufca zgodnie z zasadami harcerskiego wychowania. Obecnie zawiązuje się Kapituła Odznaki.
Zależy nam także na wizerunku płockiego harcerstwa oraz promocji harcerskich działań. Już w grudniu 2005 r. został
powołany szef Harcerskiej Służby Informacyjnej – pwd G. Filipiak. W kadencji 2007-2011 i obecnie działa Zespół
Promocji i Informacji, którym od 2012 r. kieruje pwd. Grzegorz Brzeziński. Do zakresu zadań zespołu należy: prowadzenie strony internetowej i funpage hufca na portalu facebook oraz wsparcie drużyn w tworzeniu i prowadzeniu ich
stron, przekazywanie informacji prasowej do mediów o przedsięwzięciach realizowanych przez hufiec, administrowanie i aktualizowanie danych osobowych członków hufca oraz wykonywanie projektów materiałów promocyjnych
(plakietki, koszulki, dyplomy, kartki okolicznościowe itp. ) i ich realizacja. Ważnym źródłem informacji i promocji
działań hufca jest gazetka „HarcWieści Płockie”, której redaktor naczelną jest pwd. M. Folusiak, a kolegium redakcyjne tworzą członkowie Kręgu Instruktorskiego Feniks. Wydawanie gazety towarzyszy ważnym przedsięwzięciom
hufca: spotkaniu świątecznemu, Świętu Hufca, w roku jubileuszu gazeta wydawana z okazji Zlotu Dnia Myśli Braterskiej, Dni Historii Płocka oraz otwarcia wystawy. Gazeta jest bezpłatna, trafia do wszystkich członków hufca, a także
do rodziców. Wersja elektroniczna jest umieszczana na stronie internetowej hufca.
Komenda Hufca kontynuuje współpracę z samorządem lokalnym – Gminą Miastem Płock. Prócz działań skierowanych do harcerzy prowadzimy, w ramach dotacji z ze środków budżetu Miasta Płocka:
Klub Profilaktyki Środowiskowej Przyjaciele
Świetlicę Miejską nr 10 Przytulisko
Obie placówki funkcjonują siedem godzin dziennie, sześć dni w tygodniu. Swoim oddziaływaniem obejmują ok. 50
podopiecznych, dzieci niezrzeszonych w ZHP. W placówkach realizowany jest program profilaktyczno- wychowawczy w oparciu o metodę harcerską i z wykorzystaniem harcerskich form pracy oraz propozycji programowych ZHP.
Współpraca z samorządem lokalnym polega przede wszystkim na realizacji zadań zleconych w trybie konkursu ofert
oraz udziale w przedsięwzięciach, przede wszystkim o charakterze patriotycznym organizowanych przez urząd i jego
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agendy. Większość przedsięwzięć realizowanych przez komendę hufca jest współfinansowanych z dotacji miejskich
lub wojewódzkich, dzięki czemu hufiec dysponuje środkami na realizacje podstawowych zadań statutowych.
Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem, organizacją pożytku publicznego stąd Hufiec ZHP Płock aktywnie działa na forum płockich organizacji pozarządowych. Od 2011 r. jestem członkinią Płockiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego – reprezentuję w niej organizacje zajmujące się edukacją oraz wychowaniem dzieci i młodzieży.
Hufiec w 2011 r. wziął udział w przedsięwzięciu Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych organizowanym przez
Centrum ds. Organizacji Pozarządowych Urząd Miasta Płocka. Każda organizacja, która prezentowała swoją działalność miała własne stoisko. W ramach naszego stoiska zorganizowaliśmy pokazy multimedialne, konkurs pakowania
plecaków na czas, który cieszył się sporym zainteresowaniem dzieci, grę w harcerskie statki, a także stoisko do kolorowania dla najmłodszych. Harcerska Grupa Rekonstrukcyjna wystawiła również swoje stoisko oraz prezentowała rekonstrukcyjne mundury.
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizowało również w latach 2011 i 2012 promocję idei
przekazania 1 procenta podatku płockim organizacjom pozarządowym, w którą włączył się hufiec. Członkowie hufca
promowali swoim wizerunkiem tę akcję poprzez udział w zdjęciu umieszczonym na bilbordach oraz udział w imprezie w Galerii Handlowej Mazovia. Hufiec zaznaczył tam swoją obecność poprzez stoisko, które promowało naszą organizację i namawiało do przekazania 1. procenta podatku poprzez specjalnie przygotowany materiał multimedialny,
ulotki promocyjne hufca, a także stoisko z banerem hufca i wystawą harcerskich plakatów i zdjęć.
W latach 2012 – 2013 hufiec włączał się we współorganizację Orszaku Trzech Króli i Marszu dla Życia i Rodziny.
Ważnym partnerem w wychowaniu są dla hufca rodzice zuchów i harcerzy. Specjalną rubrykę dla rodziców mają
„HarcWieści Płockie". Od 2008 r. podczas Harcerskiej Akcji Letniej hufca organizowanie są pikniki z rodzicami. W
czasie pikników rodzice mają możliwość poznania, co ich dzieci robią podczas harcerskich spotkań - zbiórek, rajdów,
obozu poprzez zaangażowanie w gry fabularne oraz poznanie części kadry instruktorskiej hufca. Zwracamy uwagę
drużynowych na to, by jak najczęściej zapraszać rodziców do harcerskich działań.
Priorytetem kadencji 2011-2015 stało się rozwijanie Kół Przyjaciół Harcerstwa przy drużynach i gromadach. W roku
2012 powstało koło przy 2 MDH Braterstwo Wilków, w roku 2013 przy 11 WDH Żywioły i przy 11 WDH Wagabundy.
Najmniej wdzięcznym i czasochłonnym obszarem działania hufca jest stwarzanie warunków ekonomicznych do
działania hufca i zarządzanie majątkiem. W 2005 r., po objęciu funkcji komendantki zajmowało to większość czasu
zarówno mi, jak i mojej skarbniczce i niestety tak jest do tej pory. Niestety zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz naszej organizacji niewiele osób ma świadomość jak odpowiedzialna, trudna, a przede wszystkim czasochłonna jest to
sfera, a nawet wręcz jej nie dostrzega. Dlatego chciałabym wyraźnie i konkretnie ją tu opisać.
Hufiec ZHP Płock jest jednostką terytorialną chorągwi mazowieckiej i działa jako stowarzyszenie - organizacja pożytku publicznego. Wobec powyższego źródłami przychodów hufca są: dotacje na realizacje zadań zleconych, 1 procent z podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego, darowizny, wpłaty uczestników przedsięwzięć realizowanych przed hufiec (działalność śródroczna oraz kolonie i obozy), do 2009 r. zapłaty za organizację biwaków i
zielonych szkół na stanicy Przystań w Soczewce, akcje zarobkowe drużyn, 20% składki członkowskiej ZHP.
Źródłami powstawania kosztów w działalności hufca są: przygotowanie i realizacja przedsięwzięć zapewniających realizację obowiązków nałożonych na komendę hufca przez Statut ZHP, do 2009 r. funkcjonowanie, remont i modernizacja stanicy Przystań, a w latach 2010-2013 podatki od użytkowania wieczystego gruntu stanicy, działalność administracyjna i utrzymanie pomieszczeń, rozliczenia wewnątrzorganizacyjne za obsługę księgową, rozliczenia obozów i
kolonii.
W latach 2005-2009 koncentrowaliśmy się na funkcjonowaniu stanicy harcerskiej Przystań w Soczewce, jako źródła
potencjalnych przychodów hufca. Na terenie stanicy wykonaliśmy wiele remontów, angażowaliśmy wielu harcerzy i
instruktorów do społecznej pracy. Niestety w roku 2009 razem z Komisją Rewizyjną Hufca, po gruntownej analizie
sytuacji podjęliśmy decyzję o sprzedaży ośrodka. Z roku na rok malała ilość klientów stanicy, stan techniczny stołówki i pawilonu mieszkalnego wymagał generalnego remontu, wyposażenie kuchenne oraz pomieszczeń mieszkalnych
było zużyte, dochód stanicy nie pozwalał na prowadzenie jakichkolwiek remontów inwestycyjnych oraz zatrudnienie
pracownika obsługującego stanicę, a hufiec nie dysponował kapitałem umożliwiającym aplikowanie o środki unijne
na modernizację ośrodka.
Wzięliśmy przede wszystkim pod uwagę nakład pracy wielu instruktorów, których można by skierować na pracę wychowawczą w ZHP, co powinno być priorytetem dla komendy hufca. Niestety do dnia dzisiejszego nie znalazł się ku-
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piec, więc stanica nadal generuje koszt dla hufca w postaci dozoru oraz podatków, jest notorycznie niszczona i grabiona.
W okresie 2005 – 2013 Hufiec ZHP Płock uległ dużym przeobrażeniom. W 2004 r. do organizacji pracy hufca zatrudniano pięć osób. Ich praca koncentrowała się w głównej mierze na organizacji Akcji Letniej i Zimowej dla dzieci
niezrzeszonych w ZHP oraz działalności stanicy Przystań w Soczewce - jako głównych źródeł pozyskiwania środków
na działalność śródroczną hufca.
Znacząco zmieniły się podstawy prawne działalności stowarzyszeń, w tym organizacji harcerskich. Dziś w hufcu nie
ma etatów, głównym źródłem pozyskiwania środków są dotacje na zadania zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego i fundacje oraz dodatkowe składki zadaniowe uczestników przedsięwzięć realizowanych przez hufiec. Dotacje w przeważającej części pozyskujemy na projekty wspierające pracę metodyczną w drużynach i gromadach oraz
realizację programu hufca oraz kształcenie kadr. Nadal komenda hufca zarządza dość dużym, blisko 300.000 budżetem, co nakłada na jej członków ciężar odpowiedzialności materialnej, przede wszystkim wobec donatorów.
W obliczu pojawiającego się od wielu lat braku odpowiedzialnej, kompetentnej, doświadczonej i elastycznej czasowo
kadry zrezygnowano z części zadań, głównie dotyczących działania na zewnątrz organizacji, a skupiono się na wspieraniu coraz młodszej i mniej doświadczonej kadry drużyn oraz wzrostu jakości pracy metodą harcerską. Paradoksalnie
wzrost świadomości młodych ludzi o wychowawczej i opiekuńczej roli drużynowego powoduje ich niechęć i strach
przed podejmowaniem się tej roli. Obowiązki i odpowiedzialność nakładana na drużynowego przede wszystkim przez
zmianę przepisów w polskim prawie, a także brak perspektyw edukacyjnych i zawodowych w Płocku są głównymi
przyczynami problemów kadrowych, z którymi przyjdzie się borykać również moim następcom.
Optymizmem napawa fakt, iż wreszcie władze naczelne Związku zaczęły dostrzegać problemy kluczowych dla funkcjonowania organizacji wspólnot - drużyn i hufców. Przyjęta na Zjeździe ZHP Strategia ZHP koncentruje się na
wspieraniu drużynowego i tworzeniu przyjaznej struktury – odciążeniu hufców w działalności organizacyjnej i finansowej. Lokalnie niezmiernie cieszą mnie, mobilizują do działania i pozwalają z entuzjazmem patrzeć w przyszłość
hufca instruktorki i instruktorzy - Ci, którzy powracają po latach do czynnej służby oraz Ci, którzy pracują w zespołach instruktorskich hufca. Kierunek naszych działań wytyczają słowa harcmistrzyni Ewy Grodeckiej:
Wystarczy posługiwać się metodą harcerską bez jej zrozumienia, powierzchownie, jednostronnie, pomijając stawiane
przez nią wymagania.
Wystarczy odrzucić system zastępowy.
Wystarczy ilość postawić nad jakością.
Wystarczy środki uznać za cele.
Stworzy się wtedy dziwoląg noszący miano harcerstwa, nawet w mundur harcerski ubrany, ale na pewno niebędący
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harcerzem .

[2012] hm. Aleksandra Ziółek, phm. Michał Kacprzak - Jubileusz Stulecia
Harcerstwa Płockiego
Na przełomie lat 1912-1913 powstał w Płocku pierwszy zastęp skautowy. Setna rocznica tego wydarzenia stała się
okazją do nawiązania bliższej współpracy przez instruktorów Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Płock i Obwodu
Płockiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Decyzja ta nie była, ani łatwa ani oczywista. W jej podjęciu nie
pomagał brak porozumienia między władzami naczelnymi ZHP i ZHR, co do wspólnych obchodów centralnych (ZHP
– 2010 r., ZHR – 2011 r.). Istniały także rozbieżności w datacji genezy skautingu płockiego (rocznice obchodzono w
latach 1932, 1938, 1948, 1997). Mimo to pod koniec 2010 r. zapadła ostateczna decyzja o wspólnej organizacji jubileuszu w Płocku w roku 2012.
Od powstania pierwszej drużyny ZHR w 1993 r. do roku 2006 wspólne działania płockich struktur ZHP i ZHR ograniczały się jedynie do wystąpień podczas uroczystości miejskich.
Po raz pierwszy do współdziałania między płockim ZHP i ZHR doszło w 2006 r. Inicjatorem współpracy było Diecezjalne Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy. Księża hm. Cezary Bodzon (diecezjalny duszpasterz harcerek i harcerzy)
oraz phm. Jarosław Cichocki (opiekun środowiska farnego ZHR) zaproponowali organizację I Diecezjalnego Zlotu
Harcerek i Harcerzy w ramach odbywających się w Płocku uroczystości zygmuntowskich. Zlot pod nazwą Sigismundus Rex odbył się 8 maja 2006 r. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano grę zlotową, uczestnicy wzięli
udział w uroczystościach zygmuntowskich oraz ognisku w ogrodzie parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku. Ważną
842 E. Grodecka, O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu, Warszawa 1998.
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częścią zlotu był udział w peregrynacji relikwii bł. ks. phm. Wincentego Frelichowskiego - patrona polskiego harcerstwa. Adoracja relikwii odbyła się w płockiej Farze. Niestety idea zlotu, choć ważna i potrzebna dla wspierania wychowania duchowego harcerek i harcerzy nie została kontynuowana.
Pomysł na kolejne wspólne działanie zrodził się dopiero w roku 2010, podczas uroczystości nadania imienia Obrońców Płocka 1920 r. Hufcowi ZHP Płock. W ramach Rajdu Niepodległości pn. Radość – Jedność - Niepodległość, którego organizatorem był Hufiec ZHP Płock, w siedzibie Dzieci Płocka zorganizowano wieczornicę dla harcerek i harcerzy obu organizacji. Miała ona charakter integracyjny. Po wieczornicy wędrownicy i instruktorzy wzięli udział w
dyskusji panelowej prowadzonej przez hm. Aleksandrę Ziółek (ZHP) i phm. Michała Kacprzaka (ZHR). W ramach
poszczególnych grup roboczych członkowie ZHP i ZHR dyskutowali nad podobieństwami i różnicami między organizacjami m.in. w takich kwestiach jak idea, metoda, stosunek do historii, wychowanie religijne. Zajęcia te uświadomiły płockim harcerkom i harcerzom, iż mimo istotnych różnic istnieje wiele płaszczyzn możliwej współpracy między organizacjami. Wówczas pojawił się po raz pierwszy pomysł organizacji wspólnego jubileuszu.
W wakacje 2011 r. podczas odprawy hufców ZHR, phm. M. Kacprzak przedstawił wstępną propozycję programu obchodów płockiego jubileuszu. Propozycja została zaakceptowana, a autor został upoważniony do podjęcia rozmów z
przedstawicielami hufca ZHP.
Zjazd Hufca ZHP Płock obradujący 22 października 2011 roku przyjął z kolei uchwałę nr 2
Stulecia Harcerstwa Płockiego, w której zapisano m.in.:
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w sprawie Jubileuszu

Chcemy, aby był to czas czerpania z przeszłości, tej odległej i tej dnia wczorajszego. Szukać będziemy odpowiedzi na
pytania, jak pracowali nasi poprzednicy, w czym upatrywać można ich sukcesy, jaki wpływ na poprzednie pokolenia
mieli harcerscy wychowawcy tak, by móc odnaleźć to, co możemy wykorzystać dzisiaj w naszej pracy.
Niech będzie to również czas spojrzenia w przyszłość, znalezienia nowych kierunków działań i nowych wyzwań, aby
coraz lepiej odpowiadać na potrzeby współczesnych dzieci i młodzieży czerpiąc przy tym z drogowskazów, które wyznaczyli twórcy skautingu i harcerstwa polskiego.
Łącząc się w braterskim kręgu z wszystkimi organizacjami harcerskimi działającymi w naszym mieście chcemy zainicjować Jubileusz Stulecia Harcerstwa Płockiego.
Chcemy, by ten ważny dla nas Jubileusz rozbudził w mieszkańcach Miasta Płocka dumę z przynależności do Małej
Ojczyzny, którą tworzyli i tworzą również płoccy harcerze.
Zjazd zobowiązał Komendę Hufca do organizacji jubileuszowych obchodów Stulecia Harcerstwa Płockiego. W tym
celu powołano Komendę Jubileuszu Stulecia Harcerstwa Płockiego. W jej skład weszli ze strony ZHP: hm. A. Ziółek
(komendantka hufca, koordynator), hm. Benedykt Sandomierski (konsultant historyczny), phm. Anna Habaj (Skarbnik Hufca ZHP Płock, kwestie organizacyjno-finansowe), pwd. Grzegorz Brzeziński (promocja), natomiast ze strony
ZHR: phm. M. Kacprzak (koordynator, konsultant historyczny), phm. Damian Wierkiewicz (przewodniczący Zarządu
Obwodu Płockiego, kwestie organizacyjno-finansowe), ks. phm. Hubert Komorowski (kontakt z instytucjami kościel844
nymi) . Z czasem skład ten poszerzono o hufcowych ZHR pwd. Olgę Kratkowską i phm. Alberta Dynę oraz hm.
Rafała Ziółek (ZHP).
Na skutek działań podjętych przez komendę jubileuszu Rada Miasta Płocka ogłosiła rok 2012 Rokiem Harcerstwa
845
Płockiego . Prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski i biskup płocki Piotr Libera objęli jubileusz swoim honorowym patronatem, a do komitetu honorowego zaproszony został również Leonard Sobieraj – dyrektor Muzeum
Mazowieckiego w Płocku.
Program obchodów zakładał działania dwutorowe. Z jednej strony były to wysiłki skierowane do wewnątrz środowiska harcerskiego – mające przede wszystkim charakter wychowawczy i umacniający wspólnotę harcerską: organizacja zlotu z okazji Dnia Myśli Braterskiej, opracowanie cyklu sprawności zdobywanych w obu organizacjach, prowadzenie w drużynach zajęć dotyczących historii harcerstwa i organizacja specjalnego rocznicowego balu. Do działań
skierowanych do ogółu płocczan, podkreślających rolę harcerstwa w wychowaniu pokoleń oraz promujących harcerski styl życia należały: zbudowanie małego obozu harcerskiego, organizacja gry miejskiej i ogniska harcerskich po843 archiwum Hufca ZHP Płock, Uchwała nr 2 Zjazdu Hufca ZHP PŁOCK z 22 października 2011 roku w sprawie Jubileuszu Stulecia Harcerstwa
Płockiego.
844 Komenda Jubileuszu Stulecia Harcerstwa Płockiego, „HarcWieści Płockie” 2012, nr 11, s. 2-3.
845 Uchwała nr 280/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem
Harcerstwa Płockiego.
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koleń (w ramach Dni Historii Płocka), otwarcie wystawy w Muzeum Mazowieckim, publikacja książki, uroczysta
gala połączona z wręczeniem okolicznościowej odznaki.
Wydarzeniem rozpoczynającym obchody jubileuszu był zlot z okazji DMB odbywający się w dniach 18-19 lutego
846
2012 r. Uczestnicy zakwaterowani zostali w Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r. Imprezę rozpoczął apel
przybliżający ideę jubileuszu i przedstawiający komendę zlotu (phm. M. Kacprzak, hm. R. Ziółek, phm. Gabriel Filipiak, phm. Magdalena Ryniak, pwd. Paulina Dudzińska, pwd. O. Kratkowska). Gra zlotowa miała na celu przybliżenie harcerkom i harcerzom stuletniego dorobku płockiego skautingu stąd jej tytuł – Wehikuł czasu. Patrole znalazły
się w kluczowych miejscach: robiły zdjęcie pamiątkowej tablicy w Jagiellonce, rysowały najstarszy płocki sztandar
harcerski w Małachowiance, sprawdzały swoje umiejętności strzeleckie pod kopcem harcerzy, szukały informacji nt.
harcerstwa płockiego w Muzeum Mazowieckim, w miejscu stracenia Zygmunta Padlewskiego, pomniku Władysława
Broniewskiego i innych punktach miasta wykazywały się wiedzą harcerską oraz zgraniem drużyn, a nad Wisłą
uczestniczyły w czynie społecznym. Ujemną temperaturę złagodziły gorący obiad i herbata. We współzawodnictwie
drużyn zwyciężyła 202 Drużyna Harcerska im. Janusza Korczaka (ZHP), drugie miejsce zdobyła 3 Płocka Drużyna
Harcerzy Pneuma (ZHR), a trzecie 3 Płocka Drużyna Harcerek Jabłoń (ZHR).
Po południu odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla Pneumy. Wzięli w niej udział prezydent A. Nowakowski
i przewodniczący Rady Miasta Artur Jaroszewski. Wśród licznych zaproszonych gości znaleźli się byli drużynowi
Pneumy, nie zabrakło zwłaszcza ks. phm. Tadeusza Jabłońskiego – założyciela drużyny. Obecni byli komendanci Mazowieckich Chorągwi ZHR hm. Barbara Brzewska i hm. Andrzej Jaworski oraz komendant Chorągwi Mazowieckiej
ZHP hm. Michał Bagiński. Sztandar z rąk komendanta chorągwi odebrał drużynowy – phm. A. Dyna.
Wieczorem miało miejsce bratnie spotkanie przy ogniu, który rozpalili komendant zlotu i płoccy hufcowi. Gawęda
opowiadająca o stuleciu przeplatana była multimedialnymi prezentacjami drużyn. Następnie – zgodnie z jednym ze
zwyczajów DMB przedstawiciele drużyn wręczyli sobie okolicznościowe prezenty, wśród których największe wrażenie wywołał rower, na którym jeden z wędrowników jechał do Szwecji na Jamboree. Na koniec kominka przygotowana została specjalna niespodzianka. Po odśpiewaniu tradycyjnego sto lat na salę wjechał gigantyczny 50 kilogramowy tort stulecia – równie smaczny jak wielki. Zlotową noc szczególnie zapamiętali harcerki i harcerze składający
847
Przyrzeczenia Harcerskie oraz uczestnicy biegów na stopnie .
W niedzielę po uroczystej mszy św. w parafii Ducha św. w deszczu i śniegu odbył się apel, podczas którego wręczono
dyplomy i nagrody. Wszystkich uczestników zaproszono do udziału w kolejnych odsłonach jubileuszu.
Czerwcowe Dni Historii Płocka były okazją do przybliżenia mieszkańcom miasta nie tylko przeszłości, ale również
pokazania, jak dziś funkcjonują harcerze. Ponieważ najlepszą reklamą skautingu jest obóz, dlatego na boisku Małachowianki, za symboliczną bramą zwieńczoną lilijką, powstało małe harcerskie miasteczko. Rozstawione zostały
cztery namioty, w których prezentowano pełną pionierkę: dwie sypialnie, stołówkę i kadrówkę, a na środku placu powiewała państwowa flaga. Koordynatorami budowy byli pwd. Monika Gołębiewska (ZHR) i pwd. Grzegorz Brzeziń848
ski (ZHP) .
Inauguracją Dni Historii był koncert w amfiteatrze. Wówczas prezydent A. Nowakowski przekazał przedstawicielom
harcerstwa - komendantce Hufca ZHP Płock hm. A. Ziółek i przewodniczącemu Zarządu Obwodu Płockiego ZHR
phm. D. Wierkiewiczowi symboliczne klucze do miasta. Klucze te eksponowano w jednym z obozowych namiotów.
Fatalna, jak na początek czerwca, pogoda sprawiła, iż liczba gości nie była może tak duża, na jaką liczyli organizatorzy. Jednak każdy odwiedzający mógł położyć się na pryczy, zasiąść w stołówce i otrzymać jubileuszowe pamiątki baloniki i kredki z logo stulecia. Na terenie miasteczka harcerki i harcerze prowadzili animacje dla najmłodszych.
Przy dźwiękach gitary młodzi adepci sztuki harcerskiej mogli zapoznać się z technikami harcerskimi, m.in. terenoznawstwem, szyfrowaniem, pierwszą pomocą, poznać pląsy, a także zapisać się do drużyn prezentujących się w miasteczku.
Równolegle w sobotę przed południem ruszyła gra miejska pn. Zuch kocha Boga i Polskę dla najmłodszych członków
obu organizacji oraz ich rodzin. Za organizację gry odpowiedzialna była pwd. Katarzyna Korpolińska wraz z 98 ADH
im. Oskara Kolberga (ZHP).
W sobotę wieczorem na plaży nad Wisłą zapłonęło ognisko harcerskich pokoleń. Spełniło się marzenie hm. Wacława
Milke o tym by wszyscy płoccy harcerze spotkali się przy wspólnym ogniu. Mimo przenikliwego zimna i silnego
wiatru w kręgu zasiedli zarówno obecni, jak i dawni członkowie ZHP i ZHR. Gawęda przypomniała wszystkim, że
846 mk, Stulecie braterstwa. Rozpoczęły się obchody harcerskiego jubileuszu, „Gazeta Wyborcza. Płock” 19.02.2012. r.
847 D. Sokołowska, Braterstwo, współpraca, stulecie i wyróżnienia, „HarcWieści Płockie” 2012, nr 13, s. 2.
848 la, mk, Po pierwsze: marzyć. Harcerskie ognisko stulecia, „Gazeta Wyborcza. Płock”, 3.06.2012 r.
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mimo upływu lat i coraz wspanialszych wynalazków, skautowy płomień od stu lat wygląda wciąż tak samo i wciąż
tak samo łączy ludzi, którzy nie boją się realizować własnych marzeń.
Podsumowanie rocznicowych działań komenda jubileuszu zaplanowała na listopad. Kulminacja wydarzeń roku harcerstwa płockiego nastąpiła w weekend 9-11.11.2012 r. W piątek 9 listopada w auli ratusza odbyła się uroczysta gala,
na którą zaproszeni zostali harcerze, przedstawiciele instytucji i przyjaciele płockiego skautingu. Na wstępie prezydent A. Nowakowski wyraził uznanie dla dorobku wielu pokoleń harcerzy. Dla zgromadzonych szczególne znaczenie
miał fakt, iż mówił to w podwójnej roli, zarówno jako przedstawiciel władz miasta, jak i ojciec dwóch harcerzy.
Następnie prezydent wręczył podziękowania dla drużynowych i instruktorów pełniących służbę w płockich drużynach, a także rodziców - najważniejszych sojuszników harcerskiej pracy. Hufcowi przyznali okolicznościowe Odznaki
Stulecia Harcerstwa. Odznakę tę Komenda Jubileuszu Stulecia Harcerstwa ustanowiła w nawiązaniu do odznaki 25lecia ustanowionej w 1938 r. Otrzymało ją sto osób – instruktorek i instruktorów oraz sympatyków szczególnie zasłużonych dla płockiego harcerstwa. Zwieńczeniem gali było wręczenie przez prezydenta medali Laude Probus dla hm.
B. Sandomierskiego (ZHP) i ks. phm. T. Jabłońskiego (ZHR).
Po zakończeniu uroczystości w ratuszu rozpoczęło się kolejne jubileuszowe wydarzenie. Na wirydarzu Muzeum Mazowieckiego w Płocku miał miejsce wernisaż wystawy Służba i przygoda. 100 Lat harcerstwa na Tumskim Wzgórzu.
849
Wystawa powstała dzięki współpracy Muzeum Mazowieckiego, Hufca ZHP Płock i Obwodu Płockiego ZHR . Jej
inicjatorem był hm. B. Sandomierski. Autorką scenariusza i osobą odpowiedzialną za realizację projektu była pani
Bernadeta Perkowska (Muzeum Mazowieckie), z którą przez prawie rok współpracowali Aleksandra i Rafał Ziółek
oraz M. Kacprzak. Na 22 planszach pokazane zostały symbolika i historia harcerstwa oraz kalendarium płockiego
skautingu. Oddzielne plansze poświęcone zostały udziałowi w walkach o Polskę, wodniakom, krótkofalowcom, zuchom, Dzieciom Płocka, Białym Służbom, specjalnościom, zlotom i obozom, po dwie plansze przedstawiały współczesność ZHP i ZHR w Płocku. Wystawę wzbogaciły gabloty prezentujące krzyże harcerskie, lilijki, naszywki,
znaczki i inne pamiątki. Zaprezentowano historyczne sztandary Chorągwi Płockiej, Hufca Płockiego ZHP oraz
Szczepu Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej z Małachowianki oraz zabytkowe i współczesne mundury. Skautowy klimat zapewniał namiot z prawdziwą pionierką. Specjalnie na tę okazję w Muzeum pracowała harcerska radiostacja SP5ZBA. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem płocczan. W niespełna miesiąc odwiedziło ją
ponad 2.500 osób.
Następnego dnia miał miejsce Bal Stulecia Harcerstwa Płockiego, na którym bawiło się głównie młodsze pokolenie
instruktorek i instruktorów oraz wędrowniczki i wędrownicy obu organizacji. Bal rozpoczął polonez poprowadzony
przez hufcowego Płockiego Hufca Harcerzy phm. A. Dynę oraz zastępczynię komendantki Hufca ZHP Płock phm. A.
Habaj. Najwytrwalsi goście bawili się do drugiej nad ranem, bo już tego samego dnia (11 listopada) rano stawili się
by pełnić służbę podczas miejskich uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości.
Podsumowaniem stuletniego dorobku płockich skautów jest również niniejsza książka. Powstała z inicjatywy hm. B.
Sandomierskiego, który od lat zbierał informacje, teksty i zdjęcia dotyczące harcerskiego Płocka. Okrągła rocznica
stała się pretekstem, aby ujrzały one światło dzienne. W założeniu redaktorów książka ta trafić ma, jeśli nie pod strzechy, to przynajmniej pod poły namiotów. Ma być jak harcerska gawęda, w której każdy znajdzie coś dla siebie, która
nie jest skończona, ale zachęca do poszukiwania zapomnianych epizodów. Zarówno atutem, jak i wadą książki jest to,
że nie jest ona kompletną monografią, ale dopiero zaczętą opowieścią, którą każdy może wzbogacić o wspomnienia z
własnego środowiska. I przy najbliższym jubileuszu opracować tom II…
Jubileusz Stulecia Harcerstwa Płockiego był dla obu organizacji dużym wyzwaniem. W zasadzie nie znaliśmy się i
niewiele wiedzieliśmy o tym, jak funkcjonują nasze struktury organizacyjne. Mieliśmy wiele obaw i jeden wspólny
cel.
Rok Jubileuszu pozwolił nam skoncentrować się na jednej z kardynalnych cech harcerskiej metody: wzajemności oddziaływań. Wyznaczone zadania były jedynie środkiem wspierającym ten proces. Wymieniliśmy się dobrymi praktykami w zakresie stosowanych form pracy oraz instrumentów metodycznych. Opracowaliśmy wspólnie i dostosowaliśmy do potrzeb środowisk wymagania na Sprawność Stulecia, rozbudziliśmy zainteresowanie ludźmi, historią, tradycją i symbolami ważnymi dla płockiego harcerstwa.
Nauczyliśmy się, że w tak różnorodnym pod względem doświadczeń i sposobów działania zespole, należy przewidzieć dużo więcej czasu na realizację poszczególnych działań, nie można stosować skrótów myślowych i polegać na
tym, że te same słowa dla każdego mają takie samo znaczenie. Należy być bardziej wyczulonym na emocje i odczucia
drugiej strony. Dzięki temu łatwiej dochodziliśmy do kompromisów i rozładowywaliśmy napięcia, których nie brakowało.
849 M. Fabiszewski, Spotkanie z… Bernadetą Perkowską, „HarcWieści Płockie” 2012, nr 14, s. 6-7.
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Wspólna praca dwóch organizacji harcerskich w Płocku została doceniona przez kapitułę ogłaszanego rokrocznie
przez Prezydenta Miasta Płocka konkursu na najlepszą organizację pozarządową pn. „Godni Naśladowania”. Hufiec
ZHP Płock oraz Obwód Płocki ZHR otrzymały wyróżnienia w oraz nagrody rzeczowe (aparaty fotograficzne) w kate850
gorii najlepsza organizacja pozarządowa 2012 r.
Poznajemy przeszłość, wspólnie działamy w teraźniejszości, z nadzieją patrzymy na przyszłość płockiego harcerstwa.
Naszym bogactwem jest doświadczenie wielu pokoleń wychowawców, a celem kształtowanie postaw kolejnych pokoleń świadomych swej tożsamości płocczan. Działając wspólnie być może generujemy problemy i trudności, ale
przede wszystkim mnożymy szanse i otwieramy nowe możliwości. A realizować je będą kolejne zastępy - przez następne sto lat.

WSPOMNIENIA
[1917] Informacja Harcerza pt. Wizyta ks. Komendanta w Płocku 851
28, kwiecień, 1917
Osoba ks. Jana Mauersbergera, Komendanta drużyn harcerskich w Królestwie, była dla nas czymś znanym tylko z
opowiadań druhen lub druhów, a że opowiadania te pełne były zachwytów, uwielbienia i sympatii dla Niego, pragnęłyśmy od dawna ujrzeć zwierzchnika naszej organizacji. Łatwo, więc wyobrazić sobie ruch i ożywienie, i radość, jakie
zapanowały między nami, kiedy dowiedziałyśmy się, że ks. Komendant przyjedzie do płockich drużyn harcerskich na
przegląd.
Do Płocka ks. Komendant miał przyjechać 28 kwietnia po południu.
Powiadomione o tym wcześniej, zorganizowałyśmy pluton honorowy z 3 drużyn harcerek i wyszłyśmy do statku, a
izbę przedtem, czym prędzej kazałyśmy wysprzątać, aby się księdzu podobać mogła.
Podniecone zeszłyśmy nad Wisłę. Statku jeszcze widać nie było, informowałyśmy się, więc o sposób zdawania raportów od obecnych komendantów drużyn męskich, które także wraz z plutonem honorowym oczekiwały gości z
Warszawy.
Wreszcie z daleka ujrzeliśmy nadjeżdżający statek. Zaczęły się wróżby: przyjedzie, nie przyjedzie, głosy powątpiewania, czy aby dobrze będziemy wyglądały, czy dobrze się przedstawimy, itp. Statek już, blisko, więc ustawiamy się
w dwurząd i z biciem serca oczekujemy. Wreszcie ujrzeliśmy postać ks. Komendanta, a przy nim i druha Olewińskiego, szefa GK. Zaczęła się trema.
Ks. Komendant szybko schodzi ze statku.
Przyglądamy się ciekawie. Jest to postać wysoka, zamaszysta, o twarzy nad wyraz sympatycznej z uśmiechem, który
od razu mówi, że to przyjaciel młodzieży.
Stanął przed nami, słów kilka przemówił i od razu „wziął nas”, jesteśmy zachwyceni.
Wtem dh Olewiński Szef GK odezwał się: „Raport” i trzeba było skupić uwagę w innym kierunku.
Po zdaniu raportu otrzymałyśmy rozkaz odprowadzenia ks. Komendanta. Idziemy, więc przez miasto kolumną
czwórkową, oba plutony honorowe: żeński i męski.
Na godz. 3 naznaczona zbiórka szarż drużyn żeńskich i odprawa komendantów drużyn. Zdajemy raporty z naszej
skromnej pracy, otrzymujemy serdeczne słowa zachęty na ciąg dalszy prowadzenia drużyn, Z ks. Komendantem rozmawiamy swobodnie, wesoło, otwarcie, jak z prawdziwym druhem. I robimy uwagę, że w bliższym swym otoczeniu
ks. Komendant na pewno wszystkimi młodymi serduszkami komenderuje. Zbiórka skończona.
O 5 godz. Pogawędka księdza Kmdta znowu ze wszystkimi harcerkami i harcerzami, sprawozdanie ze zjazdu itd. Następnie odczyt „O zasadach harcerstwa”.
850 Zarządzenie nr 3034/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania nagród w VI edycji konkursu organizacji pozarządowych w Płocku pn. „Godni Naśladowania”; mars, To oni są godni naśladowania. Zwycięzcy szóstej edycji konkursu, „Gazeta Wyborcza. Płock”, 24.04.2013 r.
851 Marian Marek Drozdowski, Harcerstwo a narodziny i początki II Rzeczpospolitej (1910-1921), część II, s. 23-25, Warszawa 1998.
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Po odczycie nastąpiła zbiórka rodziców, opiekunów i nauczycieli, wychowawców, na której ks. Kmdt zwracał się do
tych wszystkich, którzy styczność mają z młodzieżą, aby zechcieli zbliżyć się z nią więcej, rozumieć i serdecznie nią
kierować nie nakazem, a przyjaźnią, bo tym sposobem najłatwiej do młodzieży trafić można. Na zakończenie tego posiedzenia obrany został Patronat z osób obecnych na odczycie, mający na celu kontrolowanie i kierowanie przyjacielskie młodzieży harcerskiej.
Po czym otrzymaliśmy program dnia następnego. Była to niedziela. Kwadrans przed godz. 9 wyruszamy czwórkami z
pensji z naszym sztandarem do kościoła. Ks. Komendant odprawia mszę świętą, a my modlimy się serdecznie, aby
Pan Bóg dopomógł nam do wypełnienia tego, do czego w uroczystym dziś przyrzeczeniu zobowiązać się mamy.
Po mszy św. Ksiądz Komendant wchodzi na ambonę i w słowach prostych, krótkich i serdecznych przedstawia nam,
młodzieży harcerskiej, nasze zadanie wobec społeczeństwa: odpowiedzialność, jaką nosimy na sobie, i godność, z jaką winniśmy służyć naszej wspólnej sprawie.
Następuje chwila uroczysta dla nas - poświęcenie sztandaru. Podczas modlitwy ks. Komendanta nagle rozlegają się
dźwięki dzwonów katedralnych, nam się wydaje, że dzwony te roznoszą po świecie wieść, że pod sztandarem służby
Bogu i Ojczyźnie stanęła nasza gromadka; jesteśmy uniesione duchem, w świat ideałów, w świat miłości, młodości i
zapału — czujemy się harcerkami, czujemy się Polkami, pragniemy całą siłą i pewność żywimy, że odpowiemy naszemu zadaniu.
Po tej uroczystości żeńskie drużyny nasze udały się na podwórze I Gimnazjum Żeńskiego Udziałowego, gdzie miał
się odbyć przegląd, przyrzeczenie i rozdanie krzyży.
Następuje przegląd. Zdajemy raporty. Potem uroczysta chwila przyrzeczenia. W krótkich słowach ks. Komendant
objaśnia nam doniosłość chwili. Wreszcie ustawiamy się w rząd naprzeciw ks. Komendanta i pod powiewającymi nad
nami sztandarami zaczyna się rota przyrzeczenia. Ks. Komendant głosem poważnym, uroczystym, wzruszonym, mówi: „ Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie itd.”. I my powtarzamy te słowa skupione, ważąc każdy wyraz. Wreszcie rozbrzmiewa: „Tak nam dopomóż Bóg” i oto stajemy się młodymi członkami wielkiego
Związku Harcerstwa Polskiego. Na znak tego ks. Komendant każdej z nas podaje rękę i witają, jako nową duszę, dążącą ku tym samym, co on, celom. Następuje rozdanie krzyży.
Kończy się chwila uroczysta. Nie mamy jednak czasu na rozmyślania, otrzymujemy rozkaz udania się do I Gimnazjum Męskiego, aby tam wziąć udział w ogólnym przeglądzie drużyn. Słuchamy zdawania raportów, trochę musztry,
przyrzeczenia harcerzy, wreszcie następuje odczytanie rozkazu dziennego.
Zostajemy mianowane drużynowymi, komenda zatwierdzona. Prócz tego komendantka IIIB Okr. I komendant HIA
Okr. Otrzymują publiczną pochwałę za sumienną pracę harcerską. Jesteśmy wszystkie pełne dumy.
Następuje wspólna fotografia. Ks. Komendant z humorem wszystko traktuje, dowcipkuje, śmieje się, nas w dobry
humor wprowadza pomimo zimna i deszczu. Ale że harcerz jest wesoły, więc śmiejemy się, dokazujemy, dla rozgrzania biegając drużynami w miejscu.
Na zakończenie defilada przed ks. Komendantem.
O godz. 3 z wielkim żalem pożegnałyśmy tak miłego naszego zwierzchnika, wzdychając głęboko, obyśmy mogły
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mieć takich zwierzchników jak najwięcej!
J.K.

[1919-1982] hm. Cezary Gedroyć - Szkic historii sztandaru drużyny harcerskiej przy Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
Sztandar, o którym piszę, jest jednym z niewielu oryginalnych sztandarów harcerskich z pierwszych lat działalności
Związku Harcerstwa Polskiego. Jego dramatyczne dzieje i szczęśliwe uratowanie od zupełnego zniszczenia skłoniły
mnie - niezależnie od mojego osobistego zaangażowania uczuciowego - do próby naszkicowania przebiegu wydarzeń
związanych ze sztandarem.

852 J. K. „Harcerz”, nr 3, maj-czerwiec 1917, s. 93-94.
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Został on wykonany w 1919 r. Autorem kompozycji malarskiej był artysta malarz, profesor Czesław Idźkiewicz - nauczyciel rysunku w gimnazjach i liceach płockich. Zgodnie z treścią notatki zamieszczonej w Kurierze Płockim nr 21
z 27.I.1920 r. tzw. wystrój malarsko - artystyczny sztandaru wyglądał tak: po jednej stronie godło państwa – Orzeł
Biały, Matka Boska Częstochowska i godło harcerskie – Lilia oraz napis: Bogu Rodzica Dziewica Bogiem Sławena
Maryja; po drugiej stronie Krzyż Harcerski, wizerunek Tadeusza Kościuszk i, hasło Bóg i Ojczyzna oraz Czuwaj.
Uroczyste poświecenie i wręczenie sztandaru miało miejsce w niedzielę 25 stycznia 1920 r. Poświęcenia dokonał, po
mszy św. w kaplicy szkolnej ówczesnego II Gimnazjum Męskiego (obecnej Małachowianki) - prefekt tej szkoły,
ksiądz Henryk Godlewski. W przemówieniu okolicznościowym związanym z tą ceremonią podkreślono trzy zbiegające się z omawianym wydarzeniem rocznice, t j. wybuchu Powstania Styczniowego, rewindykacji polskich ziem zachodnich tj. Wielkopolski i Pomorza Wschodniego oraz reaktywowania zlikwidowanej przez cara Mikołaja I kapituły
Krzyża Virtuti Militari. Po symbolicznym wbiciu gwoździ w obecności dyrektora gimnazjum Mieczysława Olszowskiego oraz komendanta płockiego Hufca ZHP - Romanowskiego, odbyła się przed sztandarem na dziedzińcu szkolnym defilada drużyn harcerskich biorących udział w uroczystościach. Tym samym sztandar stal się formalnie własnością II Męskiej Drużyny Harcerzy przy II Męskim Gimnazjum w Płocku.
W późniejszych latach, z uwagi na zmianę nazwy, zarówno szkoły jak i drużyny harcerskiej, przybrał on oficjalne nazwę Sztandar 89 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki przy Państwowym Gimnazjum i Liceum
im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.
W okresie międzywojennym drużyna - zawsze ze sztandarem - brała udział we wszystkich uroczystościach państwowych, narodowych i religijnych. Odnoszono się do niego z wielkim pietyzmem i sympatią a symbolikę i tradycję, które on przedstawiał przekazywano następnym pokoleniom i rocznikom braci harcerskiej Małachowianki. Pomieszczenie, w którym go przechowywano była zawsze izba harcerska w Gimnazjum.
W dniu 31 sierpnia 1939 roku, w ostatniej manifestacji patriotyczno - antywojennej, jaka odbyła się w Płocku na Placu Gabriela Narutowicza przed Odwachem - w atmosferze ogromnego napięcia spowodowanego groźbą najazdu niemieckiego wzięła udział również grupa harcerzy z 89 MDH wraz ze sztandarem. Chorążym był wówczas druh Zdzisław Kisiel - obecnie magister ekonomii zamieszkały w Gdańsku. Wiec, o którym mowa, zakończył się bardzo późno.
Z uwagi na zamknięcie bram szkoły ze względów bezpieczeństwa, druh Kisiel zabrał sztandar do domu. Jak się później okazało, na długie lata został on pozbawiony możliwości powrotu w mury macierzystego Gimnazjum. Następnego dnia wybuchła II wojna światowa.
l. września 1939 r. bombardowany był między innymi Płock. Wydarzenie to uniemożliwiło wznowienie nauki w nowym roku szkolnym. Tknięty intuicją druh Kisiel nie odnosi sztandaru do gmachu szkolnego, pozostawiając go na razie we własnym mieszkaniu. Około 7 września, wraz z cofającymi się oddziałami wolska polskiego, wielu mieszkańców Płocka decyduje się opuścić miasto, kierując się głównie na Warszawę. Druh Kisiel wraz z rodzicami bierze
udział w tym swoistym dramatycznym exodusie, szukając oparcia i ochrony w stolicy. Kto przeżył tę ucieczkę związaną z ciągłymi nalotami, wyczerpującym marszem, przekraczaniem linii frontu, ostrzałem nieprzyjacielskim, dywersją niemiecką - ten pamięta, ile trzeba było odporności i hartu ducha, by to wszystko pokonać. W takich warunkach i
okolicznościach druh Kisiel decyduje się kosztem rzeczy osobistych i częściowo zapasów żywności zabrać na tę tułaczą wędrówkę sztandar harcerski. Dociera do Warszawy i zatrzymuje się w podziemiach tzw. Galerii Luksemburga.
Był to budynek przeznaczony na sale wystawowe, usytuowany przy ul. Senatorskiej. Obiekt ten ogarnięty zastaje w
połowie wrześnie groźnym pożarem. Z narażeniem życia druh Kisiel ratuje sztandar od zagłady nie dbając o swój
skromny dobytek.
Po kapitulacji Warszawy wraca do Płocka. Słusznie przewidując, że okupant może zniszczyć wszystko, co stanowi
dla Polaków symbol przetrwania i świadomości narodowej,postanawia sztandar ukryć. Należy podkreślić, że Płock
włączony został do obszaru administracyjnego III Rzeszy a tym samym warunki bytowania ludności polskiej i reżym
okupacyjny były znacznie cięższe niż w tzw. Generalnej Guberni. Gestapo nie próżnuje. Liczne rewizje zmuszają do
szczególnej ostrożności. Druh Kisiel świadom ryzyka i represji, decyduje się jednak sztandar przechować.
Wybór pada na pracownię usług malarskich w domu u zbiegu ulic Misjonarskiej (dziś Bieruta) i Padlewskiego.
Sztandar zawinięty w brudne szmaty leży w koszu przykryty starymi pędzlami, resztkami farb itd. Mimo licznych rewizji Niemcy nie znajduję go.
Później przeniesiony zostają do innego lokalu przy ul. Padlewskiego, bliżej koszar 4 Pułku Strzelców Konnych. Akcję
ratowania sztandaru przejmuje teraz inny harcerz z Małachowianki, druh Lucjan Majewski (obecnie lekarz weterynarii pracujący w Gąbinie), Tym razem sztandar owinięty w poplamione płótno wisi w kącie starego magazynku warsztatu rzemieślniczego. Nasilający się terror i ostrość metod stosowanych przez hitlerowców zmuszają jednak do
umieszczania sztandaru w różnych zakamarkach strychów i piwnic, gdzie wilgoć i pleśń dokonują poważnego zniszczenia jego tkaniny i elementów kolorystycznych.

223
Po wojnie druh Zdzisław Kisiel, jako uczeń Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku przekazał sztandar w grudniu 1945 r, dyrektorowi szkoły profesorowi Tadeuszowi Synoradzkiemu. W tym samym miesiącu
miało miejsce ponowne przekazanie sztandaru Drużynie harcerskiej w Małachowiance. Kto pamięta wręczenie tego
sztandaru na dziedzińcu Stanicy Harcerskiej im. Geni Majdeckiej przez członka ówczesnej komendy Hufca Harcerzy
w Płocku, druha W. Gontarskiego, klęczącemu drużynowemu 89 MDH (nieżyjącemu już dziś) druhowi Andrzejowi
Frankemu - w czworoboku stojących na baczność płockich drużyn harcerskich - a po tym melodię i słowa Wszystko,
co nasze Polsce oddamy... - ten wie jaki ogrom niepowtarzalnych wzruszeń przeżywa się w takich chwilach. Zresztą
opis tych wydarzeń godny jest lepszego pióra.
Nawiązując do przedwojennej tradycji sztandar w latach 1946 -1949 nieodłącznie towarzyszył drużynie we wszystkich uroczystościach, w jakich brała ona udział. Szczególnie pięknie prezentował się on na defiladach rocznicowych.
Dbano bardzo o reprezentacyjny wygląd pocztu sztandarowego. Wśród licznych chorążych pełnił tę zaszczytną funkcję między innymi dh Bohdan Godlewski - obecnie docent w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Rolnej w Warszawie.
Niestety stan sztandaru pogarszał się a brak było możliwości jego ratowania. Po raz ostatni drużyna harcerska z Małachowianki wystąpiła oficjalnie ze sztandarem w czerwcu 1949 r. na pogrzebie druha Karola Szymborskiego (harcerza
l22 MDH przy Liceum Handlowym w Płocku), który zginął w nurtach Wisły.
W tym samym miesiącu eksponowano sztandar na wystawie poświęconej organizacjom młodzieżowym działającym
w Liceum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku.
Na przełomie lat 1949/195O, z uwagi na reorganizację ruchu harcerskiego, powstał dylemat co do dalszych losów
sztandaru. Istniała poważna obawa (a jak się później okazało - w pełni uzasadniona), że sztandar może ulec konfiskacie, co przy jego stanie technicznym i braku konserwacji mogło się równać jego zniszczeniu. Wówczas to jako drużynowy 89 MDH podjąłem niełatwą decyzję. Pomimo formalnego obowiązku nie przekazałem sztandaru władzom ówczesnych organizacji młodzieżowych, lecz wraz z innymi dokumentami i pamiątkami drużyny zabezpieczyłem go w
mieszkaniu moich rodziców.
W 1950 r. w związku z wyjazdem na studia do Warszawy, umieściłem sztandar w domu przy ul. Nowej 5 w Płocku,
w lokalu należącym do rodziny druha Janusza Kołakowskiego
(byłego ucznia „Małachowianki”). Sztandar złożono na dnie starej otomany wraz z proporcem Drużyny Artystycznej
prowadzonej przez druha Wacława Milkie.
Nieznane są bliżej losy sztandaru w latach 1951-1956. Wiadomo jedynie, że znajdował się kolejno w kilku mieszkaniach prywatnych w Płocku. Prawdopodobnie warunki, w jakich go przechowywano były wyjątkowo nieodpowiednie
(wilgoć, brak przewietrzenia itp.) gdyż zniszczona została prawie cała jego warstwa malarska, a niefortunne próby
czyszczenia, czy też nawet prania sztandaru, dały opłakany efekt. Niemniej sztandar ocalał dzięki łańcuchowi ludzi
dobrej woli, często nieznanych, lecz prawych i odważnych.
Jak się później okazało, sztandar harcerski Małachowianki jest jedynym z przedwojennych harcerskich sztandarów
Ziemi Płockiej, który przetrwał do 1956 r. Udało się uniknąć losu sztandaru Hufca Płockiego ZHP, który zaginął w
niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Prawdopodobnie został zniszczony.
W 1957 roku, już po reaktywowaniu działalności ZHP i po tzw. Zjeździe Łódzkim (grudzień 1956 r.) sztandar został
odnaleziony i oddany (podobno przez jednego z woźnych Małachowianki) byłemu komendantowi Hufca Harcerzy w
Płocku, druhowi Ryszardowi Wodzyńskiemu, który z kolei przekazał go dyrekcji Liceum im. St. Małachowskiego. W
latach sześćdziesiątych sztandar umieszczony został w Szkolnej Izbie Pamięci. W 1979 r. przeniesiono go, jako eksponat o wartości historycznej, do Muzeum Szkolnego Małachowianki, będącego zalążkiem przyszłego Muzeum
Szkolnictwa Polskiego.
Jednak nie dane mu było jeszcze zakończyć służbę harcerską. W 1980 r. eksponowany został na wystawie poświęconej działalności 89 MDH, zorganizowanej z okazji 8OO-lecia macierzystej szkoły - Liceum Ogólnokształcącego im.
Marszałka St. Małachowskiego w Płocku. Wystawa była zorganizowana w harcówce, gdzie miał miejsce tzw. ślad
harcerski jubileuszu najstarszej szkoły w Polsce.
W 1981 r. sztandar uczestniczy jako jeden z honorowych eksponatów na wystawie 70 - Lecia Harcerstwa Polskiego,
zorganizowanej w Muzeum Woli w Warszawie.
Dzięki kontaktom, jakie nawiązano podczas trwania wystawy, powstała możliwość renowacji sztandaru. W latach
1981-1982 poddany on został gruntownej renowacji w Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie. Była to nie-
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zmiernie trudna i skomplikowana akcja, wymagająca wielkich wysiłków organizacyjno - finansowych, ale przede
wszystkim konserwatorskich, gdzie wiedza, pracowitość i doświadczenie zaowocowały ostatecznym sukcesem. Z
wielkim uznaniem należy tu podkreślić ogromny wkład pracy, dobrej woli i bezinteresowności ze strony całych środowisk, instytucji i pojedynczych osób dla ratowania sztandaru. Choć nie sposób wymienić wszystkich, czynię to dla
najbardziej zaangażowanych w sprawę. Byli to: z dyrekcji Liceum St. Małachowskiego - mgr Kazimiera Kawa i mgr
Stanisław Stefański; z Muzeum Woli w Warszawie - mgr Anna Grabowska i mgr Andrzej Wawrzewski; z Pracowni
Konserwacji Zabytków w Warszawie – mgr Helena Hryszko; z Płockiej Chorągwi ZHP – druh hm. PL Andrzej Markowski; z Hufca Mokotów im. Szarych Szeregów Chorągwi Warszawskiej ZHP – dh hm. Tomasz Kuba Kozłowski; z
Kręgu Instruktorskiego Z Tumskiego Wzgórza dh phm Stanisław Starczewski, dh hm. Stanisław Tomaszewski i dh
hm. Maciej Zaborowski.
Winien jestem Szanownym Druhom Czytelnikom jeszcze jedno wyjaśnienie. Otóż wśród licznych trudności, jakie
towarzyszyły konserwacji sztandaru były i takie, które dotyczyły braku pełnego materiału dokumentacyjnego. Jak
wiadomo, sztandar był bardzo zniszczony a jego faktura niepełna i niezupełnie czytelna. Wprawdzie większość elementów sztandaru została bezspornie zidentyfikowana, nie mniej wystąpiła niemożność odczytania pełnego tekstu
napisów na samym sztandarze.
Ponieważ nie posiadano wówczas żadnych innych źródeł opisowych lub reprodukcyjnych (jedyne, jak się wydaje
przedwojenne zdjęcie znajdujące się w Muzeum Mazowieckim w Płocku, do tego celu nie nadawało, się) a specjalna
ekspertyza dała wynik negatywny - przyjęto zasadę pozostawiania wolnych miejsc zamiast nanoszenia ; domniemanych i nieudokumentowanych słów czy liter. Odtworzono natomiast pierwotną kompozycję malarską. Braki, o których mowa, potraktowano ostatecznie jako symboliczny ślad kolei losów 62-letniego wówczas żywota sztandaru.
W dniu 7.VIII.1982 r. miało miejsce przekazania sztandaru dyrektorowi Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Tego samego dnia sztandar umieszczono w macierzystym Muzeum Szkolnym.
Ukoronowaniem całej historii sztandaru było wystawienie go na widok publiczny na wystawie poświęconej 70 – tej
rocznicy powstania harcerstwa w Płocku - otwartej jesienią 1982 roku. Jako własność Małachowianki sztandar na
stałe eksponowany jest w podziemiach szkoły w specjalnej gablocie.
Tak oto najstarsza szkoła w Polsce jak i cala społeczność harcerska odzyskały tę historyczną pamiątkę, jedyny, jak już
wspomniałem wyżej, z istniejących niegdyś sztandarów harcerskich w Płocku, wykonanych w latach międzywojennych. W uratowanej od niechybnego zniszczenia przez czas tej cennej materii zawarte są ideały, cele i poświęcenie
harcerzy, którzy pod tym sztandarem służyli Rzeczypospolitej.

[1920-1945] Marta Janina Czerwińska - Z dziejów Drużyn Harcerskich Żeńskich 1920-1945 w Płocku
Wstąpiłam do Związku Harcerstwa Polskiego w 1920 r. w Płocku do II drużyny im Emilii Plater i tam pełniłam funkcję szeregowej. Złożyłam przyrzeczenie dnia 22.02.1925 r. Nr krzyża 374.
W 1925 r. zorganizowałam VIII -mą drużynę harcerską im Królowej Kingi w Państwowej Szkole Przemysłowo Handlowej Żeńskiej im Królowej Kingi w Płocku, pełniłam funkcję drużynowej - fotografię z tego przyrzeczenia złożyłam na wystawę „ Z Dziejów Płockich Drużyn Harcerskich 19l2-I945r. w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
Komendantką Hufca Żeńskiego była Eugenia Pniewska.
W lipcu 1925 r. podczas wakacji szkolnych byłam na obozie dla Drużynowych wieś Błoto koło Suchedniowa.
Od 1.09.1926 r. zostałam mianowana skarbniczką przy Komendzie Hufca im Klementyny Hoffmanowej w Płocku.
Dnia 30 i 31 października 1926 r. uczestniczyłam w dwudniowym zjeździe drużynowych i Hufcowych w Warszawie
Komendantką Hufca była Eugenia Pniewska.
W dniu 28 listopada - 1926 r. uzyskałam II stopień poświadczony przez Komendantkę Chorągwi Ewę Grodecką.
W 1928 r. na Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu ukończyłam kurs wojskowy - jako studentka harcerka – zostałam mianowana na podporucznika, otrzymałam DOK 7 w Poznaniu. Byłyśmy pierwszymi kobietami służby czynnej
wojskowej w Poznaniu.
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Dalsze lata studenckie pracowałam w Płocku dojeżdżając na studia do Poznania.
Podczas okupacji pracowałam w podziemiu.
W 1945 r. po wyzwoleniu zorganizowałam Komendę Hufca Żeńskiego w Płocku przy Walce Młodych - mianowanie
od Naczelniczki Harcerstwa Polskiego Żeńskiego przedłożyłam na Wystawę Płockich Drużyn Harcerskich 1912 I945.
W 1945 r pracując w szkole Handlowej otrzymałam od Ob. Kalinowskiej woźnej tejże szkoły dwa sztandary, które po
nabożeństwie w kościele na Górkach wręczyłam młodzieży tejże szkoły. Jednym ze sztandarowych był uczeń Sobociński. Ob. Kalinowska przez całą okupację chowała te sztandary w szkole na strychu.
Podczas wakacji szkolnych w 1945 r. byłam z dziewczynkami z Hufca na obozie dla drużynowych w Radziejowicach
pod Warszawą. Młodzieży żeńskiej z całej Polski było 2000 (osób), męskiej 1000 (osób).
Na obozie dowiedziałam się o śmierci ojca mego. Po przywiezieniu młodzieży do Płocka musiałam zająć się rodziną.
mgr Marta Janina Czerwińska, z domu Wiśniewska

[1928-1943] hm. Władysław Kozłowski - Z historii 103 Drużyny ZHP w Płocku
Historia 103 Drużyny ZHP w Płocku zaczyna się z chwila przeniesienia Szkoły nr l w Płocku do nowego obiektu przy
Alei St. Jachowicza 20 (był to rok 1928/29).
Drużynowym był wówczas dh. Reszczyński, przybocznym dh. Brocki, zastępowymi Ignacy Brzozowski i Tadeusz
Zdanowski. Zastępy nosiły nazwy Orląt i Żubrów.
W szkole powszechnej do harcerstwa należała młodzież w wieku szkolnym od IV do VII klasy. Dzieci z klas I - III
mogły należeć do gromady zuchów, której dowódcą był dh. Tomaszewski Stanisław. Gromada zuchów była jakby
szkółką mającą za zadanie wdrażanie samodzielności, hartu oraz wpajanie patriotyzmu i poświęcenia do Ojczyzny i
ZHP.
Izba harcerska mieściła się w podziemiach szkoły, gdzie znajdowały się również inne pomieszczenia - stołówka, sklepik spółdzielni uczniowskiej oraz kotłownia.
Kierownikiem szkoły był wielki patriota - legionista - Pan Leon Dorobek, który pełnił również społeczną funkcję
opiekuna drużyny.
Działalność 103 DH ograniczała się do zbiórek raz w miesiącu, a w okresie letnim i jesiennym do kilku wycieczek w
okolice Płocka do tzw. Parowy i Grabówki.
Właściwe życie drużyny rozpoczęło się po objęciu funkcji drużynowego przez Władysława Kozłowskiego. Zwiększył
się stan liczebny drużyny. Spowodowane to było przejściem członków z gromady zuchów. Promocja uczniów do klasy IV oraz uatrakcyjnieniem życia w drużynie.
W uroczystości złożenia przyrzeczenia - przysięgi harcerskiej brał udział kierownik szkoły Pan Leon Dorobek, który
zabierając głos powiedział: „po 123 latach odrodziła się niepodległa Rzeczpospolita Polska. Trzy pokolenia w walce z
zaborcami oddawały swe życie i krew. Naszemu pokoleniu sądzone tyło brać udział w ostatecznej walce z najeźdźcą i
wyrąbać granice Rzeczpospolitej. Wam młodzieży - harcerzom - za kilka lat przekażemy los i honor oraz obronę granic naszej kochanej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej”.
Po zakończeniu przemówienia zuchy, które przeszły do harcerstwa oraz inni chłopcy wstępujący do ZHP złożyli przyrzeczenie następującej treści: Mam szczery wolę, całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce. Nieść chętnie pomoc bliźniemu i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.
Następnie złożono przyrzeczenie Prawa Harcerskiego oraz wręczono starszym harcerzom Krzyże Harcerskie. Kierownictwo drużyny i opiekun postawili sobie za cel, wychowanie młodzieży harcerskiej zgodnie z Prawem Harcerskim na dobrych patriotów, oddanych całym sercem Ojczyźnie. Przez szerzenie kultury fizycznej na dobrych, zdro-
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wych, sprawnych obywateli. Na zbiórkach harcerskich uczono historii naszej ojczyzn i ZHP. Wpajano młodzieży
miłość i poświęcenie dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Ideałem rycerza - żołnierza i narodu był Zawisza Czarny
Na odcinku sprawności i tężyzny fizycznej w drużynie powstały sekcje:
1. Wodno-kajakowa - posiadała 16 kajaków i żaglówkę. Poza tym dh Kozłowski miał 3 kajaki - każdy innego typu::
Szwedkę wywrotkę, Rekin na duże fale i turystyczny. Udostępniał je do ćwiczeń, wycieczek i pokazów.
2. Turystyczna - wycieczki piesze, zwiedzanie innych miast, obozy wędrowne.
3. Piłki nożnej - szkolenie, rozgrywki w Płocku i dalszych okolicach.
4. Piłki siatkowej - rozgrywanie meczy z drużynami szkół podstawowych i innymi drużynami harcerskimi.
5. Strzelecka - osiągnęła najlepsze wyniki. W zawodach organizowanych w Płocku osiągnęła najlepsze rezultaty pokonując Strzelca, Pocztowców, Kluby Szkolne PW i inne.
W drużynie prowadzono szkolenie harcerskie w zakresie:
Ideologii harcerskiej,
Samarytanki,
Terenoznawstwa,
Pionierki,
Sygnalizacji światłem i chorągiewkami,
Przysposobienia wojskowego i innego związanego z harcerstwem.
Drużyna organizowała kilkudniowe wycieczki i obozy. Możliwe to było dzięki posiadaniu własnego sprzętu takiego
jak: namioty, koce, prześcieradła, podgłówki, kotły, specjalnego wózka do przewozu ekwipunku, który nie mieścił się
w plecakach i nie mógł być niesiony w ręku. Gdy brakowało namiotów własnych, dh. Kozłowski zawsze starał się
wypożyczyć brakującą ilość.
Do szkolenia służyły dwa sztucery małokalibrowe. Do atrakcyjnego wyposażenia także cztery werble, sygnałówka i
duże fanfary.
Przez kilka lat z rzędu, w okresie letnim dh. Kozłowski organizował obozy wędrowne wodą - kajakami własnymi i
wypożyczonymi. Trasa obozu biegła z Płocka Wisłą do ujścia Skrwy ( 14 km ) tj. Biskupic, dalej Cierszewa, Kobiernik, Radotek, Sikorza, Parzenia, Krzyżanowa, Brudzenia, Bądkowa i Winnicy, gdzie był ostatni postój i trwał trzy dni.
Organizowane były ogniska z tamtejsza ludnością, pokazy harcerzy na wodzie - wywracanie kajaków, płynięcie pod
kajakiem, co powodowało nie raz bardzo śmieszne sytuacje. Co odważniejsi chcieli płynąć na ratunek, lecz nie pozwalano, bo to były przecież tylko pokazy. Odbywały się skoki do wody z wysokich topoli, gdyż woda była tam bardzo głęboka. Miejscowa ludność uczestniczyła w przejażdżkach kajakami, oczywiście w obsadzie harcerskiej.
Biwaki były w sobotę, niedzielę i poniedziałek, a potem powrót do Płocka kajakami. Rzeka Skrwa była nieujarzmiona, dzika, rwąca. Nurt był zmienny. W niektórych miejscach bardzo szybki, w innych leniwy. Głęboka, pełna zwalonych drzew, głazów, karp; to znów płytka. Najpiękniejsza była od ujścia do Sikorza.
Pokochaliśmy te rzekę i dlatego rokrocznie obozowaliśmy w jej dolinie, wzdłuż trasy, na postojach organizowaliśmy
ogniska, na które przychodziła miejscowa ludność, witając nas radośnie słowami nasi harcerze. Ogniska kończyły się
zawsze pieśnią Idzie noc... i modlitwą.
Harcerze pomagali bezinteresownie miejscowej ludności w wykonywaniu różnych prac gospodarskich.
Ciężko było podróżować obładowanymi sprzętem i prowiantem kajakami. Transportowaliśmy również bańki mleczarskie z gorąca kawą, gdyż czas nie zawsze pozwolił na jej gotowanie podczas drogi. Musieli ją przygotować wartownicy i to tyle, żeby starczyło na śniadanie i na drogę.
Najgorsze momenty dla harcerzy były wówczas, gdy zdążyli rozbić namioty (bo musiała być pogoda), ugotować i
zjeść posiłek, zacząć odpoczywać, a tu pada rozkaz za pół godziny płyniemy! Zaczynał się niesamowity ruch. Jedni się
cieszyli, inni narzekali. Harcerze muszą jednak pokonywać trudności. Obozowisko trzeba było sprzątnąć, żeby nie
było śladu, załadować i dokonać przeglądu kajaków.
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Płynięcie kajakami pod prąd było ciężka pracą dla młodych harcerzy. Grupa najsilniejszych i najlepszych harcerzy na
czele z Piłatem - Białeckim płynęła na najbardziej obładowanych kajakach. Jest to grupa specjalna - umiejąca najlepiej pływać i wszechstronnie pracować, grupa harcerzy, na których zawsze można liczyć.
Po dwu i pół godzinach płynięcia zatrzymywano się by zjeść kolację. Następnie długi rząd kajaków (jak wąż) na przestrzeni 180 m ruszał w górę rzeki. Pierwszy płynął dh. Kozłowski. Był odpowiedzialny za wszystkich i za każdego.
Najsilniejsi przeplatali się z najsłabszymi, a na końcu Piłat.
Gdy zbliżał się wieczór czekano na sygnały dawane przez dh Kozłowskiego – lewa strona karpa; - lewa strona głaz; prawa strona płycizna; - lewa strona zwalone drzewo; - uważać na gałęzie w wodzie; - odlicz; raz, dwa, trzy...; wszyscy – w porządku podawał dh. "Piłat". Wszyscy powtarzali aż do dh Kozłowskiego.
Ciemno - ledwie odbija się niebo we wstędze rzeki. Miliony świetlików tj. owadów świecących po obu stronach rzeki,
które jakby wskazywały drogę. Nagle - drzewo leży w poprzek rzeki. Tu pogotowie natychmiast przystępuje do pracy. Świecą latarki, bada się głębokość rzeki, a następnie piły idą w ruch. Przejście gotowe.
Po sprawdzeniu obecności - podróż jest kontynuowana. Zaczyna świtać. Ogólna uciecha. Kajaki płyną szybciej - aby
do Sikorza. Po niecałej godzinie osiągamy Sikórz. Jest piękny! Z kościołem i murowanymi wokół niego stacjami drogi krzyżowej, piękna, w dolinie wijąca się Skrwa i starym wodnym młynem - nagrywano tu film Profesor Wilczur.
Niegościnna była jednak hrabina Piwnicka. Bardzo gościnny był natomiast wraz ze swoja rodzina właściciel młyna ( z
pochodzenia Niemiec), który zawsze nas zapraszał na postój i odpoczynek.
Rzeka Skrwa od Sikorza w górę jest łagodna, czysta, bez żadnych specjalnych przeszkód (oprócz grobli), kręta.
Wzgórza pokryte lasami, brzegi obrośnięte drzewami liściastymi, których gałęzie sięgają aż do wody. Tak, że aż do
samej Winnicy jest przyjemnie płynąć i upajać się pięknem przyrody.
Wreszcie dopływamy do Winnicy. Trzy dni obozowania przy współudziale miejscowej ludności. Ogniska, pokazy,
zabawy, pomoc rolnikom w pracach polowych. Przy pożegnalnym ognisku padały propozycje od miejscowych ażeby
jeszcze zostać, ale niestety, czekała nas droga powrotna do Płocka. Wypływaliśmy raniutko we wtorek. Szczęście
nam sprzyjało - zawsze mieliśmy dobra pogodę. W dół Skrwy płynęliśmy bardzo szybko. Jeszcze jeden biwak i pożegnanie tej pięknej i ukochanej przez harcerzy rzeki. Dalej Wisłą do Płocka.
Mamy również miłe wspomnienia z dwudniowego zlotu Chorągwianego Drużyn Harcerskich w Gąbinie w 1938 roku.
Trasę z Płocka do Gąbina (przez Dobrzyków 22 km) odbywaliśmy z pełnym ekwipunkiem pieszo. Do Gąbina wkroczyliśmy o godz.22:00 (wyznaczona była nagroda: za każdą zaśpiewaną dobrze piosenkę, godzina snu dłużej). Chcieliśmy się popisać przy wejściu do miasta. Stuk podkutych butów i głośny śpiew „Marsz Polonia” i inne piosenki zbudziły śpiących już mieszkańców Gąbina. Otwierały się okna, z których wychylały się głowy, machały ręce na powitanie. Myśmy maszerowali rozradowani do wyznaczonej kwatery - gdzie na nas już czekano.
Szybkie obmycie się w strumieniu przepływającym obok kwatery, następnie posiłek i upragniony sen, sen... gdyż byliśmy bardzo zmęczeni. Nagroda za śpiew i marsz dawała nam dłuższy odpoczynek. Spaliśmy do 7:00 rano. Pobudka,
mycie się, krótka gimnastyka i śniadanie. Po śniadaniu czyszczenie butów i odkurzanie mundurów.
Przygotowywaliśmy się do defilady. Defilada musi być wspaniała, udana, gdyż stać nas na to. Defiladę ma przyjmować gen. Kasprzycki, najwyższe władze ZHP, przedstawiciele Hufca Płock z dh Ładysławem Żelazowskim oraz elita
Gąbina. Trzeba przyznać, że orkiestra, która miała przygrywać nie była wyuczona do grania na defiladzie. Jak zaczęła
fałszować, dh. Kozłowski kazał wystąpić z werblami i fanfarami, które zastąpiły nam orkiestrę. Otrzymaliśmy duże
brawa i niemilknące oklaski. To posunięcie było dla nas sukcesem, o czym długo mówiono po defiladzie.
Po zakończeniu defilady rozpoczęły się uroczystości zlotowe. Były przemówienia, rozgrywki, gry i inne zajęcia
przewidziane w programie Zlotu. Do wszystkich wystąpień nasza drużyna była dobrze przygotowana, co pozwoliło
nam na zajęcie pierwszego miejsca na Zlocie i spowodowało dużo zazdrości wśród innych drużyn.
Powrotny marsz do Płocka po piaszczystej drodze nie martwił nas, gdyż byliśmy do tego przyzwyczajeni. Byliśmy
poza tym rozśmieszeni faktem, jak wkraczaliśmy do Gąbina, to jedna gąbinianka z ciekawości wyleciała przez okno
(szczęście, że z parteru), o czym opowiadali nam harcerze z Gąbina.
Drużyna nasza była znana w Płocku z organizowanych pokazów na Wiśle. Pokazy ratowania, wywracania kajaków i
płynięcia pod nimi. Jeden z takich pokazów polegał na tym, że płynie 16 kajaków, robią koło poniżej mostu - na przeciw statków pasażerskich odpływających do Warszawy, Gdańska, Włocławka i na sygnał gwizdka 15 kajaków się
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wywraca wszyscy płyną pod kajakami, co powoduje krzyk na lądzie, żeby ratować. To samo dzieje się na statkach.
Wypływają od brzegu łodzie ratunkowe. Sprawę wyjaśniają kapitanowie statków, którzy znając nasze sztuczki uspakajają pasażerów stwierdzeniem, że to tylko pokazy harcerzy. W tym czasie kajaki odwracają się, pływający harcerze
wsiadają do nich i odpływają gęsiego za most.
Był taki humorystyczny przypadek. Płynie "pychówka" 8 PAL-u. W niej płynie kilku żołnierzy i dwie niewiasty. Płyniemy niedaleko nich. Jest gorące lato. Druh Lubiński proponuje sprawdzić czy tamci umieją pływać. Podpływa kajakiem bliżej tamtej łodzi i wywraca kajak, skrywa się pod nim i płynie. Niestety na łodzi tylko jeden żołnierz zamiarował iść na ratunek, ale też zrezygnował. Druh Lubiński odwraca kajak i woła uśmiechnięty: Czy nikt z was nie umie
pływać?. Łódź płynie dalej, ale jest w niej cicho, a Lubiński dołącza do zespołu.
Druh Kozłowski przywiązywał dużą uwagę, żeby wszyscy członkowie drużyny mieli mundury. Druh miał znajomego
krawca (Żydka), który nazywał się Karp. Był to dobry i uczciwy człowiek. Druh Kozłowski zwrócił się do niego, aby
mu pomógł w umundurowaniu harcerzy. Krawiec poradził druhowi, aby kupić materiał, a następnie uszyć mundury,
co wyniesie taniej, jakby kupił gotowe. Kalkulacja wyniosła 10 zł za komplet dla każdego harcerza (kalkulacja krawców chrześcijańskich wynosiła 35 zł). Pan Karp twierdził, że nie ma w tym żadnego zysku, ale robi to dlatego, że dh.
Kozłowski wychowuje harcerzy w przyjaźni dla Żydów.
W pierwszym rzucie zamówiono 40 mundurów. Nie wszyscy mogli zapłacić jednorazowo, więc płacili na raty, a ci,
co nie mogli zapłacić, również otrzymali mundury. Na dzień 3 Maja wszyscy harcerze byli umundurowani, gdyż niektórzy już je posiadali. Bogatsi rodzice szyli swoim dzieciom mundury z lepszego i ładniejszego materiału, ale krój i
kolor musiał być zbliżony do wszystkich mundurów. Tak umundurowana drużyna ładnie się prezentowała i mobilizowało to harcerzy do dbania o swój wygląd i odpowiednie zachowanie.
Złe zachowanie harcerza powodowało zaraz niekorzystny opinię społeczeństwa. Słychać było uwagi - „to harcerz tak
robi?”. Z tego powodu dh. Kozłowski przywiązywał tak duża wagę do kulturalnego i należytego postępowania harcerzy, ażeby byli przykładem dla innych.
Innym przykładem opiekuńczej działalności dh Kozłowskiego oraz zrozumienia wszystkich rodziców była organizacja drugiego śniadania. Dh. Kozłowski na spotkaniu z rodzicami zamożnych harcerzy poinformował ich, że w drużynie są również i tacy, których nie stać na drugie śniadanie i czy oni mogą pomóc w tej sprawie. Za grosze, które przynosili bogatsi harcerze, kupowano bułki dla wszystkich. Jeden z ojców - Pan Bembenista, który miał dwóch synów w
drużynie, ważniejszy pracownik Mleczarni Płockiej, załatwił 20 l mleka dziennie, a oficer -Pan Rosa dawał l zł - tj. 20
dużych bułek. Dzięki temu wszyscy członkowie drużyny i ci biedni i bogaci jadali jednakowe drugie śniadania. Cała
ta umowa druha Kozłowskiego z zamożnymi rodzinami był tajemnicą.
Pod koniec każdego roku szkolnego w porozumieniu z opiekunem, radą pedagogiczną i rodzicami drużyna obozowała
na placu przy szkole. Wyżywienie było w szkole. Przed południem wszyscy harcerze musieli brać udział w lekcjach.
Po obiedzie jedna godzina odpoczynku i nauka w wolnych klasach. W odrabianiu lekcji pomagali najlepsi uczniowie
z tej samej lub wyższej klasy. Wszyscy starali się osiągać jak najlepsze wyniki, z czego szczególnie zadowolony był
opiekun drużyny Pan Dorobek, nauczyciele i rodzice, ale najwięcej uczniowie, którzy byli promowani do następnej
klasy lub kończyli szkołę. Była to dobra metoda do integracji wśród harcerzy.
Drużyna miała możliwość wysyłania starszych harcerzy na kursy PW i WF. Ostatni taki kurs odbył się w Lidzbarku.
Organizowany był przez naczelne władze odpowiedzialne za WF, PW. Na ten kurs zostało wytypowanych jedenastu
harcerzy - Karwowski Adam, Sobolewski Zdzisław, Szochner Sławek, Koźlak Franciszek, Kalwas Stanisław, Białkowski Stanisław, Luciński Kazimierz, Lubiński Zdzisław, Olszewski Henryk, Dębicki Jan, Stasiak Mieczysław.
Kurs trwał od l do 15 sierpnia 1939 roku. Zbliżał się 15 sierpnia. Wojna wisiała w powietrzu. Rodzice byli niespokojni, czy uczestnicy kursu wrócą w terminie. Dh. Kozłowski po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej z ośrodkiem
szkoleniowym zapewnił wszystkich - harcerze wrócą w terminie. Wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni i z dobrymi
wynikami - piątki i czwórki, co wywołało ogólna radość wśród harcerzy i rodziców.
Wszyscy harcerze zostali zmobilizowani do prac obronnych miasta jak np. kopanie rowów strzeleckich, przeciwczołgowych, budowanie zasieków. Harcerze wyszkoleni w PW ćwiczyli z bronią w strzelaniu. Meldunki z tych wszystkich działań dh. Kozłowski składał swojemu przełożonemu kpt. Leonowi Modzelewskiemu, który był komendantem
Obrony Narodowej w Płocku.
Dh. Kozłowski otrzymał polecenie zorganizowania z harcerzy oddziału PW, który został uzbrojony w karabiny marki
Lebella. Oddział został skoszarowany w Seminarium Duchownym. Harcerze otrzymali zadanie pełnienia służby na
mieście przy niektórych obiektach, moście oraz peryferiach, gdzie mieszkało dużo Niemców, których obserwowano i
gdy zauważono coś podejrzanego zatrzymywano ich i doprowadzano do Komendy miasta.
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W tym okresie było kilka nalotów samolotowych na miasto. Jeden z nich był bardzo ciężki. Zbombardowana została
katedra, dom na ul. Mostowej, uciekinierzy przy zjeździe do mostów, w wyniku, czego kilkanaście osób zginęło i
wiele zostało rannych.
Duża część społeczeństwa uciekała z Płocka wraz ze swoim dobytkiem przez mosty za Wisłę, co powodowało duże
zamieszanie i nieład na drogach
Zapadła decyzja Komendy Obrony Narodowej, że Płock nie będzie broniony. Harcerze pełnili swoje obowiązki do
ostatniej chwili. W ostatnim dniu, dla nich dniu ewakuacji zdali broń nowozmobilizowanym żołnierzom, a oddział
harcerski został rozwiązany. Kilkunastu harcerzy łącznie z druhem Kozłowskim ewakuowało się.
Doszliśmy do Gór, gdzie dołączyliśmy do leśników, ojciec jednego z harcerzy był właśnie leśnikiem. Szliśmy w stronę Gąbina. Zastaliśmy Gąbin zbombardowany i palący się. Szliśmy dalej w stronę Sannik. Niektórzy harcerze w wyniku ciągłych nalotów pogubili się. Sanniki również zastaliśmy zbombardowane i w pożarach.
W pobliżu byli już Niemcy. Doszliśmy do wsi Misiady, gdzie dh. Kozłowsk i i Zenek Kaźmierczak zakopali na skraju
lasu dwa karabiny porzucone przez Polaków i sztucer dziesięcio - strzałowy własność dh Kozłowskiego. Ci, co się nie
pogubili pozdejmowali mundury i w koszulach, swetrach i pożyczonych ubraniach wyruszyli w powrotna drogę do
Płocka. Wracało również dużo ludzi cywilnych. Po drodze mijaliśmy wojsko niemieckie, które nas nie zaczepiało.
W Płocku szalało gestapo, żółtki i cywile ze swastykami na rękawach. Wielu harcerzy było pochodzenia niemieckiego, ale tylko kilku nie stało się volksdojczami np. Wagner Bronisław, Szyfer. Natomiast ci, co stali się Niemcami nie
prześladowali nas i nie raz pomagali nam i byli tolerancyjni. Dh. Kozłowski i inni harcerze przeprowadzali z nimi
rozmowy.
Jednak niektórzy z naszych nietaktownie zaczepiali ich. Pewnego razu idziemy ulicę Tumska, a naprzeciw nas idzie
Waldek Gross. Jeden z naszych woła "Waldek doczekałeś się swoich". On stanął, popatrzył i poszedł dalej, bez żadnej
reakcji. A co by było, gdyby postąpił złośliwie?
Władze okupacyjne stale wydawały różne zarządzenia i nikt nie był pewny jutra. Wiele pomagał nam Antek Gross,
były harcerz 87 Drużyny Żeglarskiej. Ojciec jego pracując w Urzędzie Pracy starał się dla poszukiwanych przez
Niemców o zaświadczenia, że rzekomo zostali wysłani do Prus, gdy te osoby tymczasem ukrywały się.
Wielu harcerzy opuściło Płock. Niektórzy zostali wysiedleni. W miejscach nowego pobytu wstępowali do AK jak np.
dh. Drabiński Henryk.
Podczas przymusowego zgromadzenia przed Magistratem dh. Kozłowsk i spotkał się z naszym opiekunem drużyny
Panem Dorobkiem. W czasie prowadzonej rozmowy dh. Kozłowski namawiał Pana Dorobka, żeby opuścił Płock i
gdzieś się ukrył. Ten uważając, że Niemcy nie mogą mu nic zrobić, specjalnie nie przejmował się radami. Ostatnie
słowa, jakie dh. Kozłowski słyszał od opiekuna drużyny były pełne optymizmu i brzmiały „ nigdzie nie wyjadę z
Płocka, nic takiego nie zrobiłem i niczego się nie boję”. Rozstając się życzyli sobie doczekania wolności. Druh Kozłowsk i był jednak pełen obaw o Pana Dorobka. Wkrótce okazało się, że nie były bezpodstawne. Niemcy „zaopiekowali się” Panem Dorobkiem, który był członkiem Związku Zachodniego i wygłaszał niepochlebne mowy pod adresem najeźdźcy.
Pewnego dnia rozeszła się wiadomość, że Kierownik Dorobek, Eugeniusz Gesek (również nasz opiekun), Praszkiewicz i inni zostali aresztowani i wywiezieni przez Niemców do lasu pod Grabiną i tam zamordowani. Był to dla nas
wielki cios, gdyż Pan Dorobek był człowiekiem o dobrym i nieskazitelnym sercu, oddającym każde wolna chwilę
sprawom młodzieży. Dotknęło to także osobiście dh Kozłowskiego, który bardzo cenił pomoc opiekuna wiedząc jednocześnie, że ten go bardzo lubi i niczego nie odmówi. Został zamordowany wielki Polak i patriota.
Drużyna nasza przestała istnieć już w pierwszych dniach okupacji. Pozostała tylko przyjaźń i znajomość, które staraliśmy się za wszelką cenę utrzymać. Część harcerzy wstąpiła do Tajnego Hufca zorganizowanego przez dh Ładysława
Żelazowskiego - Komendanta (Tajnego B.S.) Hufca od 1939 r. Zastępcą był druh Jan Laszkiewicz. Ze względu na
grożące niebezpieczeństwo przynależność do hufca była tajemnicą. Wiedzieli o tym tylko ci, co utrzymywali łączność.
Na początku okupacji zginął dh. Edward Wyszyński i inni instruktorzy. Dh. Jan Laszkiewicz został zamordowany w
1943 r., jak również przyboczny Marcin Wawrowski, Zdzisław Białkowski. Pod koniec okupacji dh. Aptowicz Mieczysław zastrzelił zastępcę Komendanta gestapo. Sam zginał podczas ucieczki przez okno. Jego siostra dh. Irena Aptowicz została w bestialski sposób zamordowana przez gestapo. Oboje byli ściśle związani z naszą drużyną.
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Na zakończenie tej krótkiej i wyrywkowej kroniki trzeba stwierdzić, że 103 DH miała duże osiągnięcia w szkoleniu
młodzieży na różnych odcinkach, a szczególnie w kształtowaniu patriotyzmu i umiłowaniu ojczyzny. Dlatego też z
godnością nosiła miano pierwszej drużyny w hufcu.
Do tych wielkich osiągnięć przyczynili się swym oddaniem i zaangażowaniem w pracy z młodzieżą: Komendant Hufca – dh. Ładysław Żelazowski, dh. Jan Laszkiewicz, Kierownik Szkoły nr 1 - Leon Dorobek, Komendant PW i WF kpt. Leon Modzelewski oraz drużynowy - Władysław Kozłowski. Należy także wyszczególnić ofiarną pracę harcerzy
starszych i całej drużyny.

[1929-1993] hm. Maciej Zaborowski - Harcmistrz Stanisław Tomaszewski
(1930-1993)
Trzy czynniki zdecydowały o opracowaniu rozdziału poświęconego harcmistrzowi Stanisławowi Tomaszewskiemu.
Pierwszym - była chęć utrwalenia jego postaci, które cechowała nieprzeciętna emocjonalna więź z harcerstwem, promieniująca na nasze pokolenie powojennych starszych nastolatków, którzy przeżywaliśmy swoje młodzieńcze harce
w latach 1945-1949. Jako jeden z nielicznych wówczas w Płocku instruktorów, zapamiętany został jako wzór harcerza. Imponował nam nienaganne postawą, starannym umundurowaniem i zyskał ogromną sympatię łatwością zjednywania sobie młodzieży.
Drugim czynnikiem była potrzeba wyrażenia wdzięczności za szczerą, harcerską przyjaźń, jaka zawiązała się w latach
wspólnej działalności w kręgu instruktorskim Z Tumskiego Wzgórza.
Trzeci - to pozostawienie po sobie zapisanych wspomnień:
„103 Mazowiecka Drużyna Harcerzy w Płocku, dawna 6 Drużyna Męska ZHP im. Zawiszy Czarnego w Płocku” (trzy
wersje: z lat 1979, 1981 i 1988).
Informacja o działalności płockich harcerzy; lipiec I939r., - styczeń I945r.” (opracowana w 1980 roku).
Wspomnienia z działalności harcerstwa płockiego w latach 1945-1949”. (Opracowane w 1984 roku).
Mam nadzieję, że rozdział poświęcony druhowi Stanisławowi Tomaszewskiemu pozwoli na przypomnienie Jego sylwetki starszemu pokoleniu nie tylko płocczan, wśród których cieszył się ogromną sympatią, a młodzieży pokaże postać godną zapamiętania na tle wydarzeń już dla niej historycznych.
Druh harcmistrz Stanisław Tomaszewski urodził się 8 listopada 1919 roku w Chylinie w powiecie płockim. Do ZHP
wstąpił 15 września 1929 roku, do 6. Drużyny Męskiej
im. Zawiszy Czarnego w Płocku. Przyrzeczenie harcerskie złożył w 1931 roku na ręce komendanta ówczesnej Płockiej Chorągwi ZHP, hm Zdzisława Eugeniusza Słoniewicza, uzyskując stopień Młodzika.
(...) „6 Drużyna - pisze druh Stanisław - działała przy Publicznej Szkole Powszechnej nr. l w Płocku. Szkoła ta od
1929 roku mieściła się w nowo postawionym, dwupiętrowym budynku szkolnym przy Alei Jachowicza. Również i
szkole nadano imię Stanisława Jachowicza. Jedno z pomieszczeń najniższej, podziemnej kondygnacji przeznaczone
zostało na izbę harcerską. Kierownikiem szkoły był Leon Dorobek - wielki przyjaciel młodzieży, utalentowany, zaangażowany w pracy pedagog, umiejący zmobilizować brać szkolną do działań społecznych na rzecz szkoły i regionu
płockiego, zamordowany w czasie okupacji przez Niemców w lesie w Łącku w 1940 roku. Leon Dorobek zachęcał
młodzież, aby wstępowała do harcerstwa, a z tych, którzy pozostawali poza organizacją tworzył grupy skrzatów i
chwatów, kierując ich młodzieńczą energię i zapał na wykonywanie różnego typu prac społecznych...
... Moim pierwszym drużynowym był druh Stanisław Pęcherzewski - syn leśnika, doskonały organizator pracy harcerskiej. W okresie 1930-1931 byłem zastępowym i kronikarzem drużyny, a od 21. X. 1932 – przybocznym...
... W 1932 roku 6 Drużyna Męska im. Zawiszy Czarnego, w związku z włączeniem Chorągwi Płockiej w skład Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy z siedzibę w Warszawie, zmienia nazwę na 103 Mazowiecką Drużynę Harcerzy (MDH)
...
... Drużyna, oprócz bieżącej pracy szkoleniowej i aktywnego udziału w imprezach, uroczystościach szkolnych i państwowych, rokrocznie organizowała liczne piesze wycieczki i biwaki, najczęściej w rejonie miejscowości: Łąck, Góry
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- Las Królewski, Krzywy Borek, Borowiczki, Słupno. Harcerze poznawali wówczas zasady biwakowania, tropienia
oraz nawiązywania łączności za pomoce znaków Morse’a i semaforem...
... W 103 MDH służbę harcerską oprócz mnie rozpoczynali: Edward Reszczyński (drużynowy w 1933 r.). Edward
Rutkowski, Jan Trzaska, Józef Grabarczyk, Henryk Prośniewski, Stanisław Budnicki, Władysław Gontarski, Czesław
Dymek, Leon Wyrembkowski, Józef Lendzion, Stanisław Grabowski, Tadeusz Kociemski, Aleksander Walczak,
Władysław Cieślakiewicz, Tadeusz Stryjewski ...
W 1932 roku druh Stanisław Tomaszewski kończy kurs wodzów zuchowych i w listopadzie 1933 roku rozkazem
Komendanta Hufca zostaje mianowany wodzem 3. Gromady Zuchów Piękne Kukułki przy 103 MDH. Kronika Gromady świadczy o poważnym zaangażowaniu 14. letniego wodza. Organizuje liczne imprezy, układa teksty piosenek,
pisze wierszyki. Oto przykład:
Już zima się kończy
Wiosna jest za pasem
Wnet zapłonę ognie
Zuchowe pod lasem.
Będziemy śpiewali
O leśnej dąbrowie
A wkrótce z daleka
Echo nam odpowie
W 1933 roku odbywa dwa kursy: ponownie kurs wodzów zuchowych (krótkotrwały) i kurs zastępowych. 20. XII.
1933 roku zdobywa stopień Wywiadowcy.
... Jesienie 1934 roku w sali gimnastycznej szkoły, zorganizowaliśmy konkurs zręcznościowy zuchów. Na imprezę
przybył Komendant Hufca druh hm. Ładysław Żelazowski wraz z Namiestnikiem Zuchowym druhną Felicję Bednarską i innymi członkami Komendy. Zawody miały emocjonujący przebieg. Gromada Zuchów przy 103 MDH zdobyła
wówczas pierwsze miejsce, a wyróżniających się w konkursie zuchów, druh komendant hm. Żelazowski obdarował
tabliczkami czekolady...
Pełniąc nadal funkcję wodza zuchów, druh Tomaszewski żegna się ze 103. MDH 20. IX. 1934 roku, kiedy to rozkazem Komendanta Hufca L.18, zostaje przeniesiony do 87. Mazowieckiej Żeglarskiej Drużyny Harcerzy, dawnej 3.
Drużyny Męskiej im. Jana Kilińskiego. Była to drużyna pozaszkolna, rekrutująca się ze starszych chłopców, już pracujących zarobkowo.
Rok 1935 jest dla niego bogaty w wydarzenia harcerskie. Dnia 15.03.1935r. zdobywa stopień Ćwika. W okresie od
15. 06. do 21. 07. z polecenia komendy hufca odbywa 36 dniowy obóz przysposobienia wojskowego w Ryni koło Zegrza, o specjalności radiotelegraficznej. W lipcu, w dniach 22 i 23 odbywa wycieczkę na Zlot ZHP w Spale. Jesienią
bierze udział w 5 dniowym rejsie kajakowym Wisłą, zorganizowanym przez 87. MŻDH na trasie: Płock - Czerwińsk Płock (w tym około 50 km pod prąd!). W dniach 12 i 13. X. 1935 r. organizuje harcerska wycieczkę rowerowe do rodzinnego Chylina koło Wyszogrodu na zaproszenie inwalidy wojennego pana Łukasza Markiewicza. Zorganizowano
tam zabawę i ognisko harcerskie z udziałem mieszkańców Chylina i okolicznych wiosek.
Rok 1936 to rok wędrówek wodnych 87 MŻDH, w których uczestniczy 17 letni wówczas ćwik Staszek Tomaszewski.
14–18. 07. - czterodniowa wycieczka kajakowa Płock - Radotki – Płock.
Sierpień - trzydniowa wycieczka kajakowa Płock - Ciszewo - Płock.
Pięciodniowy kajakowy obóz wędrowny na trasie: Płock - Wyszogród - Płock.
Ośmiodniowy obóz żeglarski żaglówkę „Kaj - Kaj” na Dni Warszawy na trasie Płock - Warszawa - Płock.
W roku 1936 druh Stanisław zdaje funkcję wodza zuchów i poświęca się pracy w 87 MŻDH jako zastępowy zastępu
Czajek i kronikarz drużyny (do 1937 r.).
14 XI 1936 roku zdobywa stopień Harcerza Orlego. W 1938 roku kończy kurs drużynowych i rozkazem L.4/38 z dnia
7. 05. 1938 roku Komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy zostaje mianowany drużynowym nowo powstałej 26.
MDH przy Szkole Powszechnej nr 4, pełniąc równocześnie funkcję przybocznego 87. MŻDH (od 6. 01. 38). Również
7. 05. 1938 roku zostaje mianowany na pierwszy stopień instruktorski - Przewodnika. W dniach 4 - 6 czerwca organizuje wycieczkę rowerową na Dni Harcerskie do Gąbina.
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W dowód uznania jego ofiarnej pracy harcerskiej, uchwałę Komendy Żeglarskiego Hufca Harcerzy z 5. 10. 1938 r.
zostaje mu przyznana Odznaka XXV - lecia Harcerstwa na Mazowszu Płockim.
... Rok pracy harcerskiej 1938/39 - wspomina druh Tomaszewski - przebiegał w zasadzie normalnie, jednak wiosną i
latem 1939 r. wyczuwało się narastający stan napięcia przed zbliżającą się zawieruchą wojenną...
... Z harcerzami 26. MDH rozstałem się w końcu czerwca 1939 roku podczas ostatniej zbiórki przed wakacjami. 87.
MŻDH z uwagi na to, że jej członkowie otrzymywali urlopy w różnych okresach roku prowadziła podczas wakacji
normalne zajęcia.
Ja pracowałem w Młynie Królewieckim w Płocku przy Al. Jachowicza (właściciele - bracia Jachno) w charakterze
pomocy księgowego. Urlop miałem otrzymać jesienią i dlatego nie brałem udziału w harcerskiej akcji letniej.
W lipcu wraz z druhami: Józefem Szwajgertem drużynowym 87. MŹDH, Józefem Grabarczykiem z 86. MDH i kilkoma innymi harcerzami z 87. MŻDH, w każde sobotę po południu wybieraliśmy się rowerami do Sikorza, gdzie korzystając z gościny druha hm Rafała Banasiaka, miejscowego organisty, spędzaliśmy wolny czas na wspólnych ćwiczeniach terenowych i ogniskach z 68. Warszawską Drużyną Harcerek, przebywających w pobliżu Sikorza nad Skrwą
na obozie...
Oto jak po latach wspomina spotkanie ze Staszkiem uczestniczka tego obozu druhna phm. Krystyna Garwolińska Błaszczykowa:
... Był lipiec 1939 roku. Początek wakacji. 68. Warszawska Drużyna Harcerek, licząca sobie zaledwie kilka miesięcy
wybierała się na pierwszy obóz. Były to dziewczynki z młodszych klas Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Towarzystwa Współpraca przy ul. Miodowej 14. Tylko przyboczna Halina Kleczyńska (obecnie Góralczykowa) była ze starszej klasy. Drużynową i założycielką drużyny była młoda nauczycielka geografii, instruktorka, Maria Osipow ...
... Jako miejsce obozu został wybrany Sikórz nad Skrwą na Ziemi Płockiej. Podróż do Płocka postanowiłyśmy odbyć
statkiem z warszawskiej przystani nadwiślańskiej. Było nas 3O dziewcząt, podzielonych na kilka zastępów (mój nazywał się Skowronki). Ranek był piękny, ciepły, więc niczego do szczęścia nie brakowało. Wśród śmiechów, pokrzykiwań załadowałyśmy się na statek z niemałym obozowym bagażem. Na pewno najwięcej kłopotu sprawiało dźwiganie dużych zwiniętych namiotów. Tym samym statkiem zmierzali do Płocka dwaj starsi od nas chłopcy, też w harcerskich mundurach - był to Staszek Tomaszewski z kolegę Józkiem Grabarczykiem. Jak doszło do zawarcia znajomości? Jeżeli nawet dokładnie teraz nie pamiętam - to przecież nie trudno zgadnąć. Na pewno chłopcy pomagali nieopierzonym harcerkom przy układaniu bagaży. Na pewno były jakieś dowcipne pogaduszki, wspólne śpiewanie, a nawet
zawiązywanie pierwszych sympatii. Płynęło się wiele długich godzin. Zdaje się, podróżowali z nami jeszcze dalej podwodami do samego Sikorza na miejsce obozowania. Może i pomagali przy pionierce?
I tak się zaczęło. Były wakacje, pogoda, było wiele czasu. Przyjeżdżali, więc potem do nas często z Płocka, chyba na
rowerach, uczestniczyli w naszym życiu obozowym, przy ogniskach. Stali się stałymi gośćmi. Do Staszka Tomaszewskiego i Józka Grabarczyka dołączyli z czasem bracia Szwajgertowie - Józek i Adek. Robili nam też razem różne psikusy. Ale prowodyrem był zawsze Staszek ...
... Chyba utkwiła wszystkim w pamięci historia porwania przez Staszka i asystujących mu kompanionów dziewczyny
z zastępu Skowronki, dorodnej, śniadolicej, zaciągającej z lwowska Hali Laszkiewiczówny. A podkochiwał się nasz
Staszek w jej przyjaciółce z jednej ławki szkolnej - Zosi Okopieniównie, też z tego zastępu, może to, więc była wówczas swoista zakamuflowana taktyka miłosnych podchodów? Porywacz żądał od drużyny okupu. Już nie pamiętam,
jakiego. Ofiara miała zasłonięte usta, żeby nie wzywała pomocy. A do tego celu posłużył - chełpił się potem - historyczny w rodzinie kapelusz skautowy z pamiętnego 20 roku! W tych pomysłach był właśnie cały Staszek. A wszystko
działo się w lesie, o szarówce. Jednak nasza drużynowa Marysia była zmyślne osobę: z pomocą obozowego wilczura
wytropiła Staszka i jego ofiarę. Zamiast okupu nastąpiła wymiana zakładników. Psisko prowadziło, bowiem za nogawkę wyrywającego się jednego z braci Szwajgertów. Wywęszyło go w krzakach...
Wróćmy do relacji druha Stanisława Tomaszewskiego.
...W sierpniu odczuwało się atmosferę podniecenia, spowodowaną akcjami dywersyjnymi Niemców na terenie Wolnego Miasta Gdańska i pogranicza.
W połowie sierpnia wraz z członkami 87 MŹDH i starszymi harcerzami z 26 MDH braliśmy udział w zakładaniu zapór z drutu kolczastego, kopaniu rowów strzeleckich i przeciwczołgowych na Cholerce i w Podolszycach...
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... 20 sierpnia 1939 roku rozkazem Komendanta Hufca Harcerzy w Płocku hm Jana Laszkiewicza powołane zostaje
Harcerskie Pogotowie Wojenne. W jego skład wchodzili obecni w tym czasie w Płocku członkowie komendy Żeglarskiego Hufca Harcerzy m.in. phm. Ryszard Wodzyński, phm. Adolf Szwajgert i drużynowi: pwd. Józef Szwajgert (87
MŻDH), pwd. Władysław Kozłowski (103 MDH), pwd. Stanisław Tomaszewski (26 MDH) oraz harcerze 87 MŻDH,
a także starsi harcerze z klas licealnych płockich szkół średnich przebywający wówczas na terenie miasta. Służba w
Harcerskim Pogotowiu Wojennym początkowo polegała na kontaktach z Komendę Obrony Miasta i na pełnieniu dyżurów telefonicznych w Stanicy Harcerskiej przy ul Kolegialnej 21. W ostatnich dniach sierpnia i pierwszych dniach
września, starsi harcerze uczestniczyli w ogólnych przygotowaniach obronnych, którymi kierował Komendant Obrony Miasta Płocka kpt. Leon Modzelewski. Starsi harcerze z 86 MDH (Jagielonka) pełnili służbę wartowniczą przy
magazynach wojskowych, znajdujących się w pobliżu mostu drewnianego, a druh Tadeusz Boetzel z drużyny harcerskiej przy Liceum Handlowym, obsługiwał telefony w Rejonowej Komendzie Uzupełnień (...)
...Wojna rozpoczęła się l września bombardowaniem Płocka przez samoloty niemieckie, padli pierwsi zabici i ranni.
Ofensywa wojsk hitlerowskich z kierunku Prus Wschodnich na północne rejony Mazowsza oraz częste naloty samolotów na miasta i osiedla, spowodowały, że tysiące mieszkańców tych ziem na wozach konnych, z wózkami ręcznymi, na rowerach i pieszo z tobołkami, uciekało przez Płock na drugą stronę Wisły.
We wtorek 5 września rano wraz z Adolfem i Józefem Szwajgertami pomagaliśmy uciekinierom przedostać się do
Radziwia mostem drewnianym, gdyż most kolejowo - drogowy był w wyłącznej dyspozycji wojska. Oba mosty i
przyczółki mostowe bronione były przez żołnierzy uzbrojonych w ciężkie karabiny maszynowa i działa przeciwlotnicze. W tym czasie niemieckie samoloty zbombardowały katedrę i przyczółki mostowe. Byliśmy wtedy na skarpie
przyczółka mostowego. Obok nas od bomb zginęło kilkanaście osób, a wielu było rannych.
Do Płocka docierały niepokojące wieści o mordowaniu Polaków przez wojska hitlerowskie i szybkim ich marszu w
kierunku Wisły. Obrona miasta nie była przewidywana.
8 września (piątek) późnym popołudniem wraz z Józefem Szwajgertem w mundurach harcerskich na rowerach pojechaliśmy do Radziwia z nadzieją wstąpienia do wojska. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że za kilka godzin saperzy polscy wysadzę mosty, a my wrócimy już do Płocka okupowanego przez Niemców. W okolicach Gąbina spotkaliśmy
Adolfa Szwajgerta i odtąd we trójkę przez kilka dni włóczyliśmy się pomagając żołnierzom w zdobywaniu paszy dla
koni i prosząc o przyjęcie do wojska. Niestety, nie udało się urzeczywistnić marzeń. Odmowę tłumaczono brakiem
broni. Podczas 10 dniowej tułaczki mieliśmy wiele przeżyć. Najsilniej utkwił mi w pamięci dzień 17 września - bombardowanie lotnicze i ostrzał artyleryjski Gąbina, podczas gdy my znajdowaliśmy się na przedmieściu, niemal w zasięgu wybuchów. Około południa do Gąbina wkroczyły wojska niemieckie. Włączyliśmy się wówczas do akcji wydobywania ludzi spod gruzów...
...Do Płocka wróciliśmy w końcu września, przeprawiając się przez Wisłę łodzią w okolicach Brwilna...
... Początkowy okres okupacji, poza nielicznymi aresztowaniami nie był dla płocczan zbyt okrutny. Niemcy starali się
wszystkich Polaków zatrudniać w drobnym przemyśle i handlu, w zakładach pracy uprzednio zabranych Polakom i
Żydom. Ja pracowałem w Zarządzie Młynów na Regencję Ciechanowską w Płocku, w charakterze księgowego...
... Z biegiem czasu sytuacja stawała się coraz bardziej trudna. Przybywający do miasta cywilni urzędnicy niemieccy
zajmowali najlepsze mieszkania, zabierali meble, futra i inne wartościowe przedmioty. Mimo to Polacy byli przekonani, że już wiosną 1940 roku, dobrze przygotowane Francja i Anglia z całym impetem uderza na Niemcy i odzyskamy niepodległość...
... Na początku 1940 roku utrzymywałem luźne kontakty z harcerzami 87. MŻDH, a listownie - z Józefem Grabarczykiem ( z 86 MDH), zamieszkałym w Warszawie oraz z harcerkami z 68. Warszawskiej Drużyny Harcerek - Zofią
Okopień i Krystyną Garwolińską. Wydawało mi się, podobnie jak innym, że okupacja skończy się niebawem i w jednym z listów do warszawskich harcerek pisałem:
„Jedno jest prawo w świecie, bo co Bóg zasadził.
Chociażbyś i karczował to i tak wyrośnie.
Choćbyś się całe życie z matka ziemię wadził.
To, co zginie jesienią, to powróci w wiośnie”(...)
... Niestety, wiosna minęła - okres koszmarnej okupacji wydłużał się. Wkrótce zaczęły się represje: aresztowania i egzekucje, wywóz młodzieży na roboty przymusowe do Prus, wysiedlenia. Wysiedlono także Adolfa Szwajgerta z rodziną. Dręczenie i wyniszczanie Polaków uniemożliwiało prowadzenie stabilnego życia. Do Płocka przybywały tysiące Niemców z krajów nadbałtyckich, Prus i z rdzennych Niemiec. Wzmagał się terror, Niemcy zmuszali Polaków do
kłaniania się im. Trzeba tu nadmienić, że Płock włączony był do Rzeszy, czyli do Państwa Niemieckiego, a ściślej

234
mówiąc do Regencji Ciechanowskiej Południowo Wschodnich Prus (Sudostpreussen Regirungs Bezirk Zichenau) i w
związku z tym surowo karano wszelkie przejawy polskości i niesubordynacji. Na przykład za posiadanie radia, rozpowszechnianie wiadomości, a szczególnie za posiadanie prasy podziemnej groziło zesłanie do obozu koncentracyjnego lub nawet kara śmierci. My jednak nie zrażaliśmy się tym, co nam mogło grozić i wszelkimi sposobami staraliśmy się podtrzymywać ducha polskości...
... Szczególnie bliskie kontakty w 1940 roku utrzymywałem z Janem Lipińskim, byłym przybocznym Komendanta
Hufca Harcerzy w Płocku i z Józefem Szwajgertem, drużynowym 87. MŻDH. W mieszkaniu Janka Lipinskiego,
znajdującym się w oficynie pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Szeroką, ukryty był słuchawkowy aparat radiowy. Często otrzmywałem od Janka komunikaty radia londyńskiego. Kilka razy sam słuchałem audycji radia BBC. Treść uzyskanych wiadomości przekazywałem zaufanym harcerzom, głównie z 87. MŻDH.
Kilkakrotnie udało mi się dotrzeć do konspiracyjnych gazetek: SZTAFETA i ORZEŁ BIAŁY, pisanych na maszynie i
odbijanych na powielaczu. Nie pamiętam, od kogo je otrzymywałem ani kto je wydawał...
... W maju 1941 roku zostałem oddelegowany do Mławy, a potem do Przasnysza do prac związanych z księgowości.
W czerwcu, ku uciesze Polaków, do Przasnysza dolatywały głuche odgłosy zmagań wojennych. Liczyliśmy, że wojska radzieckie rozprawię się z Niemcami i niebawem nastąpi wyzwolenie. Niestety stało się inaczej...
... Przebywając w Przasnyszu od czerwca 1941 roku do lutego 1942 roku, kontakty utrzymywałem tylko z Janem
Trzaskę (z 87. MŻDH), który został wywieziony do Prus Wschodnich na roboty i przebywał w okolicach Olsztynka
(Hohenstein) oraz z Józefem Grabarczykiem i z harcerkami z 68 WDH. W Jednym z listów od nich otrzymałem zdjęcie grupy dziewcząt z tekstem piosenki na odwrocie, o treści przepojonej harcerską pogodą ducha. Te na pozór banalne wierszyki, otrzymywane w listach od bliskich przyjaciół w czasie ponurej, okupacyjnej nocy były dla młodych ludzi promykiem słońca, budzącym siłę trwania i nadzieję, że kiedyś koszmar wojny musi się skończyć.
...Po powrocie do Płocka dotarły do mnie smutne, wstrząsające wiadomości o aresztowaniu we wrześniu 1941 roku
druhów: Bolesława Mielnikowa i Edwarda Wyszyńskiego za wydawanie nielegalnej gazetki oraz o aresztowaniu
przez Gestapo w Warszawie i śmierci Edmunda Reszczyńskiego, byłego drużynowego 103 MDH.
W domu zastałem wręcz tragiczną sytuację. Czternastoletni brat Zbysław został zabrany na przymusowe roboty do
Prus, a pozostała rodzina - matka, chory ojciec i troje rodzeństwa, utrzymując się z przysyłanej przeze mnie części
mej pensji - przymierała głodem. Musiałem, więc zająć się rodziną.
Dzięki pomocy robotników młyńskich, którzy od czasu do czasu w nielegalny sposób umożliwiali mi uzyskanie kilku
kilogramów mąki, sytuacja bytowa mojej rodziny uległa poprawie, a ja mogłem myśleć o wznowieniu utraconych
kontaktów z harcerzami, którzy w tym czasie przebywali w Płocku...
... W grudniu 1942 roku spotkałem Henryka Brudnickiego (z 87. MŻDH), który prosił bym go odwiedził. Mieszkał
przy ulicy Dobrzyńskiej, w domu oddalonym od śródmieścia i nie zamieszkałym przez Niemców. Z zaproszenia skorzystałem. Odwiedziłem go w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Oprócz mnie był również drużynowy 103. MDH
Władysław Kozłowski i grono młodzieży. Przy herbatce - zanuciliśmy kilka piosenek harcerskich i powspominaliśmy
dobre czasy. Miejsce to stało się bazą naszych późniejszych spotkań, w których uczestniczyli: Władysław Kozłowski,
Józef Szwajgert, Jerzy Burzyński (z 86 MDH), Danina i Halina Borkowskie, Tadeusz Klimkowski (z 87 MŻDH),
Czesław Bętlejewski (z 87 MŻDH), gospodarz - Henryk Brudnicki i ja. A także niekiedy synowie hm Bronisława
Wagnera - Ryszard i Janusz i inni harcerze z 87. MŻDH. Czasem w mniejszym gronie spotykaliśmy się w moim
mieszkaniu przy ul. Kolegialnej 27.
Latem organizowaliśmy wycieczki do Winiar, skąd łodzią płynęliśmy do wiklinowych kęp i tam czuliśmy się wolnymi ludźmi...
... Działalność nasza na pozór nie była związana z żadną organizację podziemną, a wynikała jedynie z wewnętrznej
potrzeby kontaktowania się z przyjaciółmi, utrzymywania możliwie dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz
w miarę możliwości świadczenia sobie wzajemnie pomocy materialnej. W rzeczywistości byliśmy dyskretnie obserwowani i sterowani przez Komendę Tajnego Hufca Harcerzy, jaki działał wówczas w Płocku, a o którym oczywiście
nie mogliśmy nic wiedzieć...
...Od czasu do czasu udawało mi się zdobyć mannę, którą dostarczałem znajomym z małymi dziećmi. Kiedyś z taką
zdobyczą dotarłem również do hm Jana Laszkiewicza. Mieszkał za Rogatkami Warszawskimi w barakach miejskich
przy ulicy Wyszogrodzkiej. Kilkakrotnie z nim rozmawiałem. Byłem przekonany, że działa w podziemiu, lecz on
nigdy się z tym nie zdradzał...
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...W lecie 1943 roku z hm Laszkiewiczem spotkałem się na mieście. Powiedziałem mu gdzie pracuję i zaproponowałem zbieranie danych z zakresu wywiadu gospodarczego tj. gdzie i ile na terenie Regencji Ciechanowskiej jest młynów i magazynów zbożowych oraz jaki jest w przybliżeniu stan zboża i jego przetworów. Po dłuższym namyśle, nie
wyjawiając nadal, z kim i dla kogo pracuje wyraził zgodę na zbieranie i przekazywanie mu tych informacji...
…Był brzydki wrześniowy dzień, tuż przed godzinę policyjna z porcję manny i informacjami udałem się do mieszkania państwa Laszkiewiczów. O zmroku wszedłem na pierwsze piętro prawego baraku od strony ulicy Wyszogrodzkiej. Delikatnie zapukałem do drzwi - nikt nie odpowiadał. Powtórzyłem pukanie nieco mocniej i wtedy rozwarły się
drzwi po przeciwnej stronie korytarza, skąd usłyszałem pytanie: pan, do kogo. Po odpowiedzi, że do państwa Laszkiewiczów, oświadczono: pan Laszkiewicz został wczoraj podczas pracy aresztowany przez Gestapo, a jego żona
wraz z dziećmi wyjechała do Lipna do rodziny, po czym pospiesznie zamknięto drzwi. Tak skończyły się na zawsze
moje kontakty z druhem Janem Laszkiewiczem. W lutym 1944 roku rozeszła się smutna wiadomość, że został zamordowany w obozie hitlerowskim w Pomiechówku...
... Po upadku Powstania Warszawskiego urwały się kontakty, harcerskie z Warszawą. W październiku 1944 roku
otrzymałem list od Józefa Grabarczyka z obozu popowstaniowego, gdzie przebywał wraz z ojcem. Udało mi się także
nawiązać kontakt z druhnę Zofię Okopień, która jako żołnierz AK przebywała w obozie jenieckim.
W Płocku, spotkania harcerskie w mieszkaniu Henryka Brudnickiego odbywały się systematycznie aż do
dnia wyzwolenia. Podobno harcerze i młodzież szkół średnich zbierała się także u pani Jadwigi Rosy, żony kapitana,
byłego pracownika Rejonowej Komendy Uzupełnień w Płocku...
... W końcu 1944 roku, słysząc o klęskach wojsk niemieckich na wschodzie i zachodzie Europy, wspólnie z robotnikami, zatrudnionymi w młynach, a szczególnie ze Stefanem Gumińskim, Stanisławem Trzcińskim, Józefem Stasiakiem, Aleksandrem Chojnackim i Stefanem Goździńskim przygotowywaliśmy obronę obiektów młyńskich przed
zniszczeniem przez okupanta. W ostatnich dniach przed odzyskaniem niepodległości potajemnie pełniliśmy nocne
dyżury w młynach. W przeddzień wyzwolenia 20 stycznia 1945 roku, w godzinach rannych w Młynie Kupieckim
przy ulicy Kobylińskiego odkryłem zapasy benzyny i nafty zgromadzone przez Niemców i zamknięte w pokoju biurowym kierownika handlowego Froze. W tajemnicy, z młynarzem Goździńskim usunęliśmy 8 kanistrów napełnionych paliwem (przypuszczalnie na wzniecenie pożaru) na dalekie zaplecze młyna i ukryliśmy w pryzmach zmagazynowanego żyta pod wiatą. Tego samego dnia wieczorem większość robotników pozostała na dyżurach wewnątrz młynów. Metalowe bramy zamknęliśmy i zabarykadowaliśmy. Kontakt między poszczególnymi wartami utrzymywaliśmy dzięki wewnętrznej linii telefonicznej. Około godziny 23-ej niemieccy żołnierze próbowali dostać się przez bramę do młyna przy ulicy Kobylińskiego. Próba nie powiodła się. Szybki marsz wojsk radzieckich i nasze przeciwdziałanie uniemożliwiło Niemcom zniszczenie młynów.
We wczesnych godzinach rannych 21 stycznia 1945 roku, bez walki wkroczyli do Płocka Rosjanie. Były to niewielkie
oddziały wojska. Z samego rana na młyńskich budynkach wywiesiliśmy odszukane i odkurzone flagi biało - czerwone.
Tego samego dnia około dziewiątej udałem się do Ratusza, gdzie rozpoczęła już działalność Miejska Rada Narodowa.
Otrzymałem biało - czerwone opaski, ale nie wydano mi żadnego polecenia. Opaski wręczyłem robotnikom pełniącym straż przy zamkniętych bramach. Przed samym południem, łazikiem przybyło do młyna przy ulicy Kobylińskiego
dwóch radzieckich majorów. Obejrzeli obiekty i zawartość magazynów, pochwalili za zabezpieczenie młynów, spisali
moje i kilku innych robotników personalia (podobno do odznaczeń) i oświadczyli, że wzmocnię nasze straż żołnierzami, na co nie chcieliśmy się zgodzić, uzasadniając, że najgorsze minęło i sami damy sobie radę z obronę młynów. Na życzenie oficerów radzieckich wsiadłem do łazika i wskazałem im drogę do magazynów SS, znajdujących
się obok Rzeźni Miejskiej. Zabrałem stamtąd dwa lekkie karabinki dla robotników pilnujących młynów. Młyny
ochranialiśmy zaledwie przez 3 dni, a po tym robotnicy zmuszeni zostali do opuszczenia posterunków a na ich miejsce przybyli żołnierze radzieccy...
... Ja rozpoczełam pracę w Zarządzie Miejskim w Wydziale Aprowizacji, którego kierownikiem był mój przyjaciel,
robotnik - członek Rady Miejskiej Stefan Gumiński. Mieliśmy ogromne kłopoty z wyżywieniem ludności, gdyż cały
zapas męki w ilości około 20 tys. ton, jako zdobycz wojenną przejęło kwatermistrzostwo Armii Radzieckiej...
... Wkrótce po wyzwoleniu Płocka obecni w mieście i przybywający ze wszystkich stron instruktorzy i starsi harcerze
zaczęli nawiązywać utracone kontakty. Dwa dni po wyzwoleniu - 23 stycznia 1945 roku druhowie: phm. Ryszard
Wodzyński, phm. Adolf Szwajgert, HR. Władysław Kozłowski, HR. Stanisław Tomaszewski, HO. Władysław Gontarski, wydobyli ze skrytki, znajdującej się w lokalu przedwojennej stanicy harcerskiej przy ulicy Kolegialnej 21 - dokumenty ZHP z lat 1914 - 1939, które zostały tam ukryte w 1939 roku...
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... Do grona działających już harcerzy nieco później dołączyli: phm. Leon Ceglarz, phm. Stanisław Wawrowski, Ćwik
Czesław Dymek z 87. MŻDH i wyw. Wiesław Ceglarz z 26. MDH. Większość wymienionych druhów weszła w skład
komendy hufca harcerzy w Płocku. Hufcowym został phm. Ryszard Wodzyński.
Równolegle, choć w znacznie mniejszej skali postępowały prace organizacyjne hufca żeńskiego. Pierwszą hufcową
była druhna Janina Czerwińska. Dużej pomocy w pracy harcerskiej udzielała jej Irena Klimecka, a później dołączyły
inne, wśród których były Barbara Krusiewicz i Bożena Pernej...
...Przywracanie działalności drużyn harcerskich odbywało się stopniowo, w miarę rozpoczynania nauki w szkołach.
Komendant hufca polecił mi zorganizowanie 89, MDH przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Małachowskiego. Pamiętam pierwsze spotkanie z harcerzami i kandydatami na harcerzy. Była chłodna, marcowa pogoda. W
podziemiach szkoły na pierwszej zbiórce zebrało się około 30 chłopców, nędznie ubranych, niektórzy w bluzach harcerskich z przypiętymi krzyżami i lilijkami. Bladzi, wychudzeni, jednak pełni zapału do pracy w drużynie. Drużyna
podzielona została na cztery zastępy. Wśród obecnych byli: Szczepan Matysiak, Edward Forysiak, Stanisław Starczewski, Cezary Gedroyć. Wkrótce jednak z powodu przydzielenia mi innych zadań, drużynę przekazałem uczniowi
tej szkoły Szczepanowi Matysiakowi...
...Pierwszą działającą po wojnie pozaszkolne drużyną męska była 87 MŻDH, która istniała w ograniczonej liczbie
członków przez cały okres okupacji.
Pierwsza drużyna harcerek zorganizowana została przy Liceum Ogólnokształcącym im. Reginy Żółkiewskiej
W kwietniu, przy wszystkich szkołach płockich istniały już drużyny harcerskie i w tym miesiącu Komenda Hufca
zorganizowała kurs zastępowych dla dużej liczby chłopców i dziewcząt ze wszystkich drużyn. Efektem było podniesienie poziomu pracy w zastępach i w drużynach. Szkolenie o szerszym zasięgu dla kadry drużyn postanowiono przeprowadzić na obozie letnim hufca.
Pierwsze wystąpienie harcerstwa płockiego miało miejsce w ramach uroczystości 1 i 3 maja. W defiladach uczestniczyło ponad 400 harcerek, harcerzy i zuchów, w tym ponad połowę stanowili umundurowani, a wielu w czapkach
harcerskich i w beretach. Podobnie liczny udział wzięli w procesji Bożego Ciała.
Pierwszy powojenny obóz hufca zorganizowany został w sierpniu 1945 roku w Borowiczkach. Występowały wówczas duże trudności w zaopatrzeniu w żywność. Władze miasta dołożyły starań, aby młodzież w możliwie dobrych
warunkach spędziła czas na obozie. Wobec niedoborów mięsa na rynku Starostwo Powiatowe w Płocku, z kontyngentu obowiązkowych dostaw żywca dla Państwa, przydzieliło nieodpłatnie: jałówkę, byczka i cielaka, które należało
odebrać we wsi Miszewko Strzałkowskie. Komendant obozu phm. Ryszard Wodzyński wyznaczył mnie, druha Perczyńskiego i jeszcze jednego harcerza z 26 MDH do dostarczenia zwierząt do obozu. Sołtys, do którego zgłosiliśmy
się z dokumentem nie był zbyt zadowolony, jednak polecenie władz wykonał, ale nie dał się namówić na przydzielenie podwody. Wobec tego rozpoczęliśmy sześciokilometrowy marsz z trzema zwierzętami bez żadnych łańcuchów
czy sznurów. Przysporzył on nam niemało kłopotów, bowiem każde zwierzę pochodziło od innego gospodarza i nie
miały ochoty iść razem. Niejednokrotnie trzeba było uganiać się za nimi po okolicznych polach. W słoneczne popołudnie cała kawalkada znalazła się wreszcie w Borowiczkach, na drodze wiodącej do obozu, gdzie oczekujący powitali
trójkę harcerzy, a zwłaszcza trójkę zwierząt - gromkim okrzykiem. Ku uciesze poganiaczy dalszą opiekę nad zwierzętami, oboźny – phm. Adolf Szwajgert, powierzył drużynie służbowej. Dzięki takim i innym, podobnym wyczynom
zaopatrzeniowym, wyżywienie na obozie było znakomite i młodzież wróciła do domów z większą wagą...
... Obóz trwał 17 dni a uczestniczyło w nim około 200 harcerzy i grupka harcerek. W obozie brało udział także kilkunastu harcerzy z Sierpca, którym przewodził Jan Chojnacki i nieodłączną harmonią umilał życie obozowe. Kadrę
obozu stanowili: phm. Ryszard Wodzyński, phm. Adolf Szwajgert, phm. Leon Ceglarz, HR. Stanisław Tomaszewski,
HO. Henryk Kucharski i HO. Jan Starościński. Obóz zakończył się biegiem harcerskim. Przyczynił się on wyraźnie
do zwiększenia intensywności pracy harcerskiej w drużynach...
...Zewnętrznym przejawem większej dojrzałości harcerstwa płockiego był udział umundurowanych drużyn w uroczystościach dożynkowych, które odbyły się we wrześniu...
...W 1946 roku, w związku z okresową zmianą miejsca pracy zmuszony byłem pożegnać Płock na parę miesięcy i
przenieść się do Białogardu. Nawiązałem kontakt z tamtejszą komendą hufca i włączyłem się do pracy harcerskiej,
pełniąc funkcję instruktora szkoleniowego. Do Płocka i do pracy w hufcu powróciłem jesienią 1946 roku. Jednak nie
na długo, bowiem obowiązki rodzinne i praca zawodowa związana z częstymi wyjazdami sprawiły, że - począwszy od
lipca 1947 roku, aż do zawieszenia działalności ZHP w 1949 roku - moja współpraca z komendą hufca miała charakter dorywczy...
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W 1946 roku druh Stanisław Tomaszewski wstąpił w związek małżeński z płocczanka Daniną Borkowską. Założył
rodzinę, która dla niego przez całe późniejsze życie stała się sprawą najważniejszą. Przyszły na świat dzieci: Ewa w
1947 roku. Andrzej w 1950, Jarosław w 1958. Jak wspominał - wychowywanie ich było źródłem ogromnej radości,
ale i troski o zdrowie i naukę.
Reaktywowanie ZHP po 1956 roku sprawiło, że druh Stanisław Tomaszewski znów włączył się do pracy harcerskiej,
ale już w Warszawie, gdzie przeniósł się na stałe. W latach 1958-1959 jest nieetatowym instruktorem w Komendzie
Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy. W dniu 14.02.1958 roku zostaje zweryfikowany jego stopień przewodnika z 1938
roku.
Od roku 1960 przez 10 lat współpracuje z Główne Kwaterę ZHP, pełniąc funkcję nieetatowego instruktora. Jako biegły znawca księgowości, służy pomocą i radą w rozwiązywaniu zagadnień ekonomicznych i finansowych.
W 1965 roku zostaje mianowany podharcmistrzem (Rozkaz nr. 8/65 GK ZHP z 1.X.1965). W dowód uznania dla jego
pracy dla harcerstwa, Rada Naczelna zaprasza go jako gościa na IV Zjazd ZHP, który odbywał się w dniach 14-16
października 1968 roku w Warszawie.
Mimo,że mieszkał na stałe w stolicy, nie tracił kontaktu z Płockiem i harcerzami płockimi. Uczestniczył w dwóch
pamiętnych zlotach harcerek i harcerzy, którzy przed wojną i w latach powojennych działali w hufcu płockim: - 24 i
25 maja 1975 roku w Zdworzu koło Płocka, - 9.06-1.07.1979 - Jazach w okolicach Włocławka. W czasie tych spotkań
rodziła się myśl stworzenia formalnego kręgu starszych harcerzy. Jednym z gorących rzeczników powołania takiego
kręgu był druh Stanisław. Na wniosek hm Ryszarda Wodzyńskiego uczestnicy zlotu w Jazach podjęli uchwałę powołania kręgu w Warszawie, gdzie zamieszkuje liczne grono dawnych płocczan. Na przewodniczącego kręgu wybrano piszącego te słowa - Macieja Zaborowskiego. Ożywienie kręgu nie było łatwe, bowiem wymagało przyswojenia sobie
przez niejednego z nas myśli, że znowu po latach Jest się w harcerstwie i trzeba dla niego coś konkretnego robić. Do
tego potrzebny był zapał i określone działania organizacyjne. I tu nasz Staszek okazał się niezastąpiony. On nie musiał do harcerstwa wracać, bo nigdy się z nim w myślach nie rozstawał. Dzielił się swym zapałem ze wszystkimi, mobilizował do spotkań organizacyjnych, służył swoim małym, przytulnym domkiem na działce, w którym odbywaliśmy
spotkania grupy inicjatywnej rodzącego się kręgu.
Praca dla ZHP i wierność ideom harcerskim druha Stanisława Tomaszewskiego została doceniona i dnia 12 lutego
1980 roku, rozkazem L.1/80, Komendant Chorągwi Płockiej mianował go harcmistrzem.
Kręg nasz, zanim „dojrzał” przechodził kolejne stadia organizacyjne. W latach 1979 - 1982 stanowił Grupę Warszawską Zespołu Historycznego Kręgu Instruktorskiego przy Komendzie Hufca Płock, następnie, przez parę miesięcy
1982 roku wchodził w skład Kręgu Instruktorskiego „Dębowego Liścia” przy Komendzie Chorągwi Płockiej. W dniu
26.10.1982 roku zyskał samodzielność i został oficjalnie powołany jako Krąg Instruktorski przy Komendzie Chorągwi Płockiej. Na pierwszej zbiórce w dniu 22.11.1982 roku, druh Stanisław zaproponował zwarty i wyczerpujący
program działalności kręgu, który po pewnych uzupełnieniach został zaaprobowany przez wszystkich członków. Z jego inicjatywy przyjęliśmy nazwę kręgu Z Tumskiego Wzgórza. Z jego inspiracji syn Jarosław, artysta plastyk, zaprojektował emblemat kręgu. Opracował także tytułowe stronę kroniki.
Harcmistrz Stanisław Tomaszewski przez wszystkie lata swej działalności w kręgu uczestniczył w pracy Rady Kręgu:
- w okresie od 22.11.82 do 3.03.83 - jako członek Rady Kręgu, kronikarz,
- od 3.03.83 - przewodniczył komisji stopni instruktorskich.
Wielokrotnie reprezentował nasz kręg na różnych imprezach, wśród których należy wymienić:
- uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Liceum im.Władysława Jagiełły w 70 rocznicę powstania pierwszego zastępu skautów w Płocku - 12.02.1983 roku.
- Zbiórka Rady Chorągwi Płockiej, poświęcona pracy kadry instruktorskiej - 12.05.1984 r.
- Zlot Chorągwi Płockiej 21-23.09.1984 r., gdzie wygłosił gawędę do młodzieży harcerskiej.
- Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Chorągwi Płockiej - 30.11 - 2.12.1984 r.
-ystości związane z X rocznicę powstania Chorągwi Płockiej
18.02.86 r.- robocze spotkanie kręgów: „Z Tumskiego Wzgórza” i „Granatowej Podkładki” w Płocku, poświęcone
kształceniu młodej kadry instruktorskiej – 12 - 13.12.1987 r.
W 7 numerze „Motywów” z 1985 roku zamieszczono list druha Tomaszewskiego pt. „Czuwaj! i mundur harcerski”,
w którym pisze:
...Smutne, że w naszej organizacji... występują niezrozumiałe przejawy wstydu z przynależności do niej. Jest faktem,
że coraz rzadziej słychać pozdrawianie się zawołaniem „Czuwaj”. Hasło „Czuwaj” miało i ma głęboką wymowę historyczną – na stałe zrosło się z harcerstwem i nie powinno stać się tylko okrzykiem kończącym zbiórkę czy ognisko,
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napisem na krzyżu harcerskim. Niektórzy instruktorzy, a nierzadko pracownicy etatowi hufców, chorągwi, a nawet
Głównej Kwatery i jej służb unikają ubierania się w mundury harcerskie, choć są do tego zobowiązani. Regulamin
mundurów, odznak i oznak zuchów, harcerzy i instruktorów ZHP... postanawia m.in.: Członkowie ZHP maję obowiązek występowania w mundurach podczas zajęć organizacyjnych i w czasie wykonywania obowiązków służbowych...
...Rozgłośnia Harcerska występuje w służbie harcerstwa, a jednak swoje audycje rozpoczyna od słów Tu Rozgłośnia
Harcerska - Dzień Dobry!. Czy nie byłoby właściwiej - bardziej po harcersku: Tu Rozgłośnia Harcerska - Czuwaj!...
... Do harcerstwa wstąpiliśmy dobrowolnie i jeżeli chcemy by nas ceniono musimy bezwzględnie podporządkować się
zwyczajom i przepisom, jakie w tej organizacji istnieją...
Wzorowa postawa harcerska harcmistrza Tomaszewskiego w pełni upoważniała go do napisania tego listu. O mundurze harcerskim i haśle Czuwaj napisał, jeszcze w 1980 roku, słowa piosenki, zatytułowanej Z echem lecę nasze pieśni.
Melodia do tego tekstu, skomponowana przez jego syna Andrzeja, nie została niestety zarejestrowana
Z echem lecą nasze pieśni.
Gdy mundur harcerski ozdobi twe postać,
Przed tobą ojczysty jest kraj,
W plecaku złóż radość a szczęście chciej dostać.
W świat z naszym idź hasłem - Czuwaj!
Z echem lecą nasze pieśni,
Z pogodę ducha młodych lat,
Słońce je swym ciepłem pieści.
Na skrzydłach wspomnień niesie wiatr.
W włóczędze się kłaniaj górom i dolinom.
Spotkanym w potrzebie dłoń daj.
I starym i młodym, chłopcom i dziewczynom,
Z uśmiechem ich witaj - Czuwaj!
Z echem lecę nasze pieśni
Przy ogniu gawędząc, gdy młodość przeminie
Wspominaj i wrzesień i maj.
W dal niechaj piosenka o płockiej drużynie
Popłynie wraz z hasłem - Czuwaj!
Z echem lecę nasze pieśni
Warszawa, kwiecień 1980 r.
Zgodnie ze zwyczajem Kręgu, niektóre zbiórki poświęcane były wyróżniającym się członkom. Oto fragment rozkazu
L.3/92 z dnia 21.10.1992 r. Komendanta Kręgu:
Realizując jedno z naszych głównych zadań - umacniania więzi przyjaźni członków Kręgu - dzisiejszą zbiórkę poświęcamy naświetleniu sylwetki naszego seniora, druha harcmistrza Stanisława Tomaszewskiego, który już ponad 63 lata
jest harcerzem, bowiem do ZHP wstąpił w 1929 roku, mając 10 lat. Przeważającą część członków Kręgu uczył stawiać pierwsze kroki w harcerstwie w latach czterdziestych, będąc jednym z nielicznych instruktorów płockich. Umiał
pokazać piękno harcerstwa i zaszczepił w nas jego ideały, co po latach zaowocowało zawiązaniem naszego Kręgu.
Druh Stanisław jest współzałożycielem Kręgu, autorem nazwy – „Z Tumskiego Wzgórza”, współtwórcę emblematu i
najmocniejszym jego ogniwem. Jest dla nas wszystkich wzorem harcerza, pełniącego służbę przez całe życie i naszym
serdecznym przyjacielem.”
Sprawy harcerskie były mu bliskie nie tylko na zbiórkach kręgu, lecz także inspirowały jego twórczość poetycką.
Oto fragment „Pieśni Hufca ZHP Płock”:
Na wzgórzu wysokim nad Wisłę
Wznosi się Płock, stary nasz gród.
W tym grodzie tworzymy dziś przyszłość
I tutaj harcerski nasz ród.
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Za Tumem gdzieś z wieży zegara
Wiatr hejnał gra nad falą wód.
Wesoło zaśpiewa dziś wiara,
Niech żyje nasz Hufiec i Gród...
Oprócz nazwy, emblematu, wierszy, Kręg nasz zawdzięcza mu powiększenie grona przyjaciół.
Druhna Krystyna Błaszczykowa wspomina to następująco: ...Wiosną 1993 roku Staszek przypadkiem zdobył numer
mojego telefonu. Rozmowy, przypominanie ludzi i sytuacji. Dogadaliśmy się o naszych kręgach, bo ja należę do Kręgu Węzły, zrzeszającego instruktorki harcerskie tworzące w latach 1945 - 1948 Komendę Chorągwi Mazurskiej Harcerek w Olsztynie... W którejś z rozmów telefonicznych Staszek mi zaproponował, aby zapoznać ze sobą nasze kręgi... okazało się przy tym, że są pewne nasze związki z płocczanami.
...12 maja 1993 roku, po 54 latach, w hollu Głównej Kwatery ZHP Staszek powitał nas wielkim bukietem konwalii ze
swojej działki... i zaprowadził na zbiórkę płocczan. Od tego dnia dzięki druhowi Staszkowi nawiązała się miła i twórcza współpraca kręgów: Węzły i Z Tumskiego Wzgórza. Druhny z Węzłów uczestniczą we wszystkich zbiórkach naszego Kręgu.
Niestety, nie danym mu było długo cieszyć się tym, co stanowiło treść jego późnego życia: rodzina, harcerstwo, praca
w ogródku... Uciążliwa choroba, którą przez lata przezwyciężał, stała się przyczynę kryzysu.
14 lipca 1993 roku Druh harcmistrz Stanisław Tomaszewski odszedł NA WIECZNĄ WARTĘ
...Odszedł tak nagle, jak mi się po latach objawił - pisze Krystyna Błaszczykowa - czy przeczuwał to odejście i pragnął odświeżyć młodzieńcze doznania smaku przygody...
Pogrzeb odbył się 20 lipca na Cmentarzu Północnym w Wólce Węglowej (kwatera VIII – 11) z udziałem kilkunastu
członków Kręgu i paru dawnych harcerzy z Płocka. Słowa pożegnania w imieniu Kręgu wygłosił hm. Cezary Gedroyć.
Oto fragmenty: ... Trudno mi wyrazić to, co chciałbym powiedzieć. Z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze ze
względu na wielki żal, wynikający z rozstania się z jeszcze jednym z naszych wypróbowanych przyjaciół - harcerzy,
po drugie zaś, dlatego, iż żegnamy postać - nie zawaham się użyć tego słowa - nieprzeciętną, której jednym z motywów życiowych była stanowczość i konsekwencja w działaniu, tak potrzebne - czy może nawet wręcz niezbędne w
postępowaniu każdego skauta z krwi i kości, jakim niewątpliwie był Druh Staszek.
Dzieli nas, to znaczy jego i mnie przeszło 20 lat życia. Z okresu przedwojennego pamiętam niewiele. Jednak utkwiła
mi w pamięci sylwetka Staszka z defilad i pochodów związanych ze świętami narodowymi, kiedy to prowadził kolumnę harcerską przed trybuną honorową, zawsze w nieskazitelnym uniformie harcerskim.
Moje osobiste zaangażowanie w to ostatnie słowo nad otwartym grobem wiąże się dodatkowo z faktem, że Druh Stanisław Tomaszewski był reaktywującym organizatorem drużyny harcerskiej w „Małachowiance” w początkach marca
pamiętnego 1945 roku, gdy nie umilkły jeszcze odgłosy drugiej wojny światowej. Na pierwszej historycznej zbiórce
harcerskiej na dziedzińcu gimnazjalnym, Płonące ogniska i szumiące knieje oraz kresowe stanice w wykonaniu Staszka, który nas uczył śpiewać tę fundamentalną piosenkę harcerską, wsączyły w nasze serca tyle emocji i uniesień, że
każdy z nas zziębniętych mrozem, lecz z rozpalonymi z wrażenia policzkami i oczami - chłopaków zabrał tę cząstkę
legendy harcerskiej i nosi je w sobie do dzisiaj.
Trudno w tych krótkich słowach przybliżyć przebogate w wydarzenia służbę w ZHP drogiego nam Druha, należy jednak mocno zaakcentować to, że nigdy w tym aktywnym życiu nie rozstawał się z mundurem harcerskim dosłownie i
w przenośni, począwszy od przedwojennych obozów skautowych, poprzez Tajny Hufiec Harcerzy w latach okupacji,
później lata powojenne, a skończywszy na oddaniu swych sił i doświadczeń kręgowi instruktorskiemu Z Tumskiego
Wzgórza, którego nazwy był autorem.
Nie wiem, czy na tamtym świecie, gdzie przeszedł Staszek są ogniska harcerskie, ale jeżeli tak to, gdy przyjdzie dla
nas wszystkich kres ziemskiej wędrówki to połączymy się braterskim kręgiem wokół ogniska i wraz z Druhem Stanisławem zaśpiewamy pieśń;
Słońce już zeszło z gór,
Zeszło z pól,
Zeszło z mórz,
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W cichym śnie spocznij już
Bóg jest tuż.
Bóg jest tuż.
- która wówczas będzie miała wymiar pozaziemskiej symboliki. Żegnaj Druhu niezniszczalnej idei skautingu i wielkiej harcerskiej przygody...
Śp. Druh harcmistrz Stanisław Tomaszewski był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Za Zasługi dla ZHP i innymi odznaczeniami oraz odznaką Zasłużony Pracownik Handlu.
Pamiątki po Nim - krzyż harcerski, mundur i dokumenty, zostały przekazane do Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

[
1937] hm. Tadeusz Boetzel - Odkrywanie Suwalszczyzny 853
Po zdaniu egzaminów dostałem się we wrześniu 1937 r. do Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego w Płocku. W
szkole tej działała 122. Mazowiecka Drużyna Harcerzy im. por. Kazimierza Betleya, do której wstąpiłem. W lutym
1938 r. złożyłem na ręce hm. Prochnana z Warszawy przyrzeczenie harcerskie, wypowiadając z wielkim przejęciem
słowa: Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym
prawu harcerskiemu. Tak się zaczęła moja służba harcerska. Temu przyrzeczeniu starałem się być wierny przez całe
życie.
Specjalnością, jaką drużyna obrała, było pożarnictwo. Szkolenie w tym zakresie prowadził zawodowy oficer pożarnik, por. Stanisław Milke (brat Wacława). W czerwcu 1939 r. czternastoosobowy zespół naszej 122. MDH wziął
udział w ogólnopolskim zlocie i zawodach harcerskich drużyn pożarniczych w Swarzędzu koło Poznania, zajmując
drugie miejsce spośród czternastu startujących zespołów. Nagrodą był zwrot kosztów przejazdu i pobytu na zlocie
wraz ze zwiedzaniem Poznania; otrzymaliśmy także hełmy bojowe i pasy z linkami ratowniczymi oraz pewną sumę
gotówki przekazanej na konto drużyny.
W sierpniu trzech z naszego zespołu zostało skierowanych na kurs pożarniczy do Augustowa. Dni, które wówczas
przeżyłem były niezapomniane. Obóz usytuowany był poza miastem, w lesie, tuż nad brzegiem jeziora, na przedłużeniu obecnej ulicy Nadrzecznej. Idąc od strony miasta, przed ścianą lasu było dość rozległe, piaszczyste wybrzeże, na
którym często można było spotkać ułanów krechowiaków, pojących i kąpiących konie.
W obozie uczestniczyło około pięćdziesiąt osób w wieku 16-18 lat, pochodzących z różnych stron kraju, m.in. z Lubelszczyzny, Polesia, Łodzi, Warszawy, Ursusa, Piastowa, Płocka, Kielc, Śremu, Swarzędza, Poznania. Komendantem obozu był phm. Jan Teichert z Poznania, którego wcześniej poznałem jako komendanta zlotu i zawodów harcerskich oddziałów pożarniczych w Swarzędzu.
Była to moja pierwsza, samodzielna wyprawa, bez opiekunów, poza miasto rodzinne, w tak daleką drogę. W podróż
wyruszyliśmy we trójkę: Ignaczewski, Zenek Wiśniewski i ja, w przepisowym pełnym umundurowaniu harcerskim, z
plecakiem, w którym była niezbędna zmiana bielizny, osobiste przybory toaletowe, sztućce, przybory do szycia, zrolowany koc i menażka. Musieliśmy być samowystarczalni. Harcerz przed wojną wyruszający na obóz, nie mógł liczyć
na to, że cokolwiek ktoś za niego zrobi. Nie czekały na niego wcześniej postawione namioty z łóżkami czy siennikami
na pryczach ani stołówka z kucharkami, stołami, talerzami itp.
Podróż odbywaliśmy koleją. Trasa przebiegała z Płocka (z pierwszą przesiadką w Kutnie) do Warszawy. Z dworca
Warszawa Główna późnym wieczorem przemaszerowaliśmy przez centrum stolicy, w której byłem po raz pierwszy,
na dworzec Warszawa Wileńska, skąd nastąpił odjazd nocą do Grodna (pamiętam smaczne, chrupiące bułeczki kupione w tym mieście). Tu znów nastąpiła przesiadka i we wczesnych godzinach rannych odjazd do Augustowa przez
Suwałki. Nie było wówczas bezpośredniego połączenia kolejowego Białystok - Augustów.
Już pierwszego dnia pobytu (5 lub 6 sierpnia) po zameldowaniu się komendantowi obozu, zostaliśmy (przybysze z
całej Polski) podzieleni na zastępy (w liczbie około dziesięciu osób). Każdy zastęp dostał namiot, prycze i sienniki. W
krótkim czasie rozbił go (zmontował), okopał, napełnił sienniki słomą, ułożył na pryczach, a wydzielona oddzielna
grupa przygotowała namiot gospodarczy i kuchenny oraz wykonała stół ziemny i trampolinę nad wodą; długa, solidna, dość gruba decha, która odpowiednio umocowana u nasady pozwalała oddawać sprężyste skoki do wody.
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Zob. T. Boetzel, Odkrywanie Suwalszczyzny, „Jaćwież” 2004, nr 27/28.
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Od następnego dnia można było już kontynuować szkolenie pożarnicze. Obok komendanta było chyba pięciu lub sześciu instruktorów, prowadzących szkolenie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne ze sprzętem pożarniczym. Jednym z
instruktorów był miejscowy pożarnik, augustowianin Sawicki, a młodszy jego brat Zdzisio był uczestnikiem kursu.
Prawie codziennie późnym popołudniem organizowane były ogniska. Przygotowywał je i kierował nimi instruktor o
nazwisku Baran, góral z pochodzenia. Był to, jak się wkrótce dowiedzieliśmy, aktualny wówczas reprezentant polskiej drużyny narodowej w piłce nożnej. Sam wygłaszał wspaniałe monologi, często w gwarze góralskiej. Na niektóre
spektakle ogniskowe, szczególnie starannie przygotowywane w niedziele, zapraszaliśmy mieszkańców Augustowa,
którzy dość licznie i chętnie na nie przybywali, śpiewając wraz z nami wiele naszych harcerskich piosenek. Tam poznałem i szczególnie do gustu mi przypadła piosenka w rytmie tanga, śpiewana przez uczestnika kursu z Polesia: Polesia czar - to ciche knieje, moczary...
Czas pobytu na obozie wypełniały nam intensywne zajęcia szkoleniowe zarówno techniczne (poznanie sprzętu i jego
zastosowanie), jak i taktyczne z zakresu walki z żywiołem, jakim jest ogień. Jednym z wielu przeżyć dla nas, uczestników obozu, był pokaz gaszenia na rynku w Augustowie, specjalnie do tego celu przygotowanego drewnianego kiosku krytego strzechą. Nasza udana akcja została nagrodzona hucznymi brawami przez obserwujących to wydarzenie
mieszkańców miasta.
Zajęcia szkoleniowe urozmaicane były wypadami – marszami (szczególnie w niedziele) w piękne okolice Augustowa
nad jeziora: Białe (za Tartak na Lipowcu), Studzieniczne, nad którym zwiedzaliśmy słynną kapliczkę, położoną na
wysepce połączonej groblą z lądem. Kapliczkę tę wystawiono na pamiątkę ukrywania się w tym miejscu starego żołnierza, oficera kościuszkowskiego, który tutaj zmarł. Jak głosi legenda, słynął z leczenia ziołami; zbudował tu studzienkę, która zasłynęła z życiodajnej, mającej uzdrawiającą moc wody. Studzienka stoi nadal, lubią z niej pić nowożeńcy, jakoby na szczęście.
W końcowej fazie obozowania wizytował nasz kurs komendant główny Straży Pożarnej RP, Boguszewski. Wynik wizytacji był pozytywny zarówno dla kadry, jak i uczestników.
Każdy dzień na obozie rozpoczynał się modlitwą i odśpiewaniem pieśni Kiedy ranne wstają zorze. Zastępy stały w
szyku, każdy przed swoim namiotem (namioty okalały nasz krąg ogniskowo; obiadowy - naszą jadalnię). Wieczorem
zaś, po apelu komendanta obozu, śpiewaliśmy chóralnie modlitwę harcerską: O Panie Boże, Ojcze nasz — w opiece
swej nas miej. Harcerskich serc Ty drgnienia znasz - kierować nimi chciej. Wszak Ciebie i Ojczyznę miłując chcemy
żyć; harcerskim prawom w życia dniach wiernymi zawsze być. Ostatnim akordem zakończenie każdego dnia było odśpiewanie pożegnania: Idzie noc..., słońce już zeszło z chmur, zeszło z pól, zeszło z mórz..., W cichym śnie - spocznij
już - Bóg jest tuż..., Bóg jest tuż!
Wraz z upływem czasu wyczuwało się narastające napięcie wynikające z przygotowywania się do wojny. Groźba wybuchu wojny już od jakiegoś czasu wisiała nad nami. Któregoś dnia pułk krechowiaków opuścił Augustów.
Obóz zakończyły egzaminy sprawdzające nabytą na kursie wiedzę pożarniczą. Zostały rozdane świadectwa. Z wielkim żalem opuszczałem te piękne strony. Z obozu nad Neckiem pozostały mi fotografie, pierwsze, jakie wykonałem,
w dodatku własnym aparatem, który zabrałem ze sobą, a kupiłem go tuż przed wyjazdem za zaoszczędzone grosze
[…] Charakterystyczne są dwa spośród innych, a mianowicie: grupa harcerzy odjeżdżających z obozu przed dworcem
kolejowym w Augustowie (wśród nich stoję drugi z prawej) na tle nieistniejącej dziś oszklonej, dużej werandy - poczekalni, która przylegała do szczytu murowanej części budynku dworcowego od strony Suwałk.
Drugie zdjęcie to część naszej obozowej stołówki na świeżym powietrzu, wykopanej w ziemi. Krąg o średnicy około
20 m na środku, którego wieczorami płonęło ognisko, a siedziskami i jednocześnie stołem był rów okrężny o głębokości około 50 cm i szerokości około 30 cm, z którego urobek by częściowo wykorzystany (mniej więcej po połowie)
na zewnątrz okręgu - siedzisko i wewnątrz okręgu - wzgórek - wałek stół do stawiania menażek z potrawami. Wspominam o tym szczegółowo, gdyż współczesne obozy, ich organizacja i zagospodarowanie, w niczym nie przypominają pionierskich sposobów bytowania przedwojennych harcerzy.
Zauroczony pięknem lasów i jezior augustowskich wracałem wielokrotnie w te strony po wojnie, spędzając tu wraz z
rodziną wakacje nad Serwami, Wigrami, Pobojnem lub Paniewem. Tu osiadł też na stałe i założył rodzinę jeden z
moich synów, leśnik, a drugi nigdzie tak dobrze nie wypoczywa w czasie urlopu, jak na ziemi augustowskiej.
Melodię piosenki Polesia czar radio czasem nadaje, ale okrojoną tylko do jednej zwrotki...
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[1945-1950] hm. Ryszard Wodzyński - Wspomnienia z działalności harcerstwa płockiego w latach 1945–1950
1945
Styczniowa ofensywa Armii Radzieckiej i walczącego przy jej boku Wojska Polskiego przyniosła na początku 1945
roku wyzwolenie ziem polskich, w tym i Płocka.
Wiele miast i wsi odzyskało wolność, trwały jeszcze walki a na wyzwolonych terenach tworzyła się już nowa władza
ludowa. Organizowano komórki partyjne, administrację państwową i milicję obywatelską. Powstawały lub wznawiały
działalność organizacje społeczne i młodzieżowe, a wśród nich, często jako jedna z pierwszych - harcerstwo.
Młodzież miasta i powiatu płockiego pracująca u Niemców w niewolniczych warunkach, bardzo zmniejszona liczebnie przez wysiedlenie oraz wywożenie do Reichu na przymusowe roboty, pozbawiona nauki szkolnej i mowy polskiej, ciemiężona i gnębiona - marzyła o Polsce wolnej. Niezmiernie trudne były warunki w Płocku i powiecie płoc854
kim dla pracy konspiracyjnej Mimo to, w różnych formach i warunkach harcerstwo żyło, działało i przygotowywało się do pracy w wolnej Polsce (np. Tajny Hufiec ZHP, którego byłem członkiem).
Płock został wyzwolony w dniu 21 stycznia 1945 roku, tj. w niedzielę rano. Wyzwolenie zastało nieliczną grupę harcerzy gotowych do działania dla wolnej ojczyzny. Były trzy środowiska inicjujące organizacje, harcerstwa w Płocku i
w powiecie - w pamiętnym roku 1945. Obejmowały one dawnych działaczy ZHP, do której to grupy należeli instruktorzy - phm Adolf Szwajgert, phm Leon Ceglarz i ja, a ponadto Władysław Kozłowski HR i Józef Szwajgert HR oraz
młodzież harcerska, następnie Związek Walki Młodych z jej przewodniczącym Wacławem Ćwikiem, wreszcie administracja szkolna, którą kierował wielki przyjaciel harcerstwa, inspektor oświaty Stanisław Tuziński.
W dniu 23 stycznia 1945 roku przystąpiono do wyjęcia ukrytych akt Hufca ZHP w stanicy harcerskiej przy ul. Kolegialnej 21. Udział w tym wzięli: Stanisław Tomaszewski, Adolf Szwajgert, Władysław Gontarski i ja. Akta te obejmowały okres działalności harcerstwa w Płocku od 1916 do 1939 roku.
Na dzień 25 stycznia 1945 roku wyznaczyłem zebranie w siedzibie ZHP przy ul. Kolegialnej 21. Budynek ten był
własnością Komendy Hufca. Na zebranie przybyli: Leon Ceglarz, Adolf Szwajgert, Henryk Kucharski, Józef Szwajgert, Władysław Gontarski, Stanisław Tomaszewski, Władysław Kozłowski oraz jedna harcerka, której nazwiska nie
855
pamiętam.
Zebranie to miało na celu powołanie Komendy Hufca ZHP w Płocku. Uczestnikom zebrania wiadomym było, że
przedwojenny Komendant Hufca, hm Jan Laszkiewicz został zamordowany przez Gestapo w Pomiechówku, a phm
Edward Wyszyński zginął w Oświęcimiu. Na tym zebraniu dokonano wyboru Komendanta, jego zastępcy oraz kierowników referatów. Komendantem zostałem ja, zastępcą phm Adolf Szwajgert, a kierownikami referatów: phm Leon
Ceglarz (namiestnik zuchowy), HR Józef Szwajgert (referat drużyn starszych), HR Stanisław Tomaszewski (referat
drużyn młodszych), HR Władysław Kozłowski (referat kwatermistrzowski), HO Henryk Kucharski (gospodarz budynku).
Nowy skład Komendy Hufca przystąpił do opracowania planu pracy i terminarza zbiórek. Nawiązano kontakty z organizacjami młodzieżowymi: ZWM, OMTUR, ZMW „Wici”. Zanim zorganizowała się Komenda Chorągwi Mazowieckiej, w powiecie płockim i Płocku istniały już i pracowały liczne drużyny harcerskie i zuchowe. Drużyny te tworzone były często przez samą młodzież. Z uwagi na brak drużynowych i zastępowych Komenda Hufca zorganizowała
w kwietniu kurs zastępowych, na którym przeszkolono 105 harcerzy i harcerek. W programach pracy w zastępach i
drużynach położono nacisk na przygotowanie się do obchodu 1-g o Maja.
W marcu zorganizowano żeńską Komendę Hufca ZHP. Komendantką została dh Janina Czerwińska - Wiśniewska.
Funkcję tę pełniła krótko, po niej objęła ją phm Kazimiera Hałłasowa.
W 1945 roku zorganizowano letni obóz harcerski w Borowiaczkach koło Płocka. Na obozie tym przebywało 157 harcerzy z Hufca Płockiego i Sierpeckiego. Namioty były z demobilu wojskowego a produkty żywnościowe każdy z har-

854 Płock i okolice włączone do Rzeszy, nie korzystały nawet z tak ograniczonych swobód, jak tereny tzw. Generalnej Guberni - Redakcja.
855 Jak wynika z akt archiwalnych członkinią tworzącej się wówczas Komendy Hufca była dh Janina Godlewska.
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cerzy zabierał z domu (mąkę, kaszę, ziemniaki, słoninę). Każdy także musiał mieć siennik, prześcieradło, dwa koce,
naczynia do jedzenia, przybory do mycia oraz plecak.
Przed wyjazdem młodzieży harcerskiej na obóz miało miejsce zebranie Młodzieżowej Rady Porozumiewawczej
ZWM, OMTUR, ZHP i ZMW Wici, na którym dokonano podziału dotacji od władz administracyjnych na ten cel.
Komisja Porozumiewawcza wyżej wymienionych organizacji, zbierała się raz w miesiącu, aby uzgodnić swoje plany
pracy oraz wytyczyć nowe zadania.
Po zakończeniu akcji letniej Hufiec wysłał na Obóz CAS (Centralnej Akcji Szkoleniowej) 40 harcerzy i 25 harcerek.
Obóz ten był zorganizowany przez Komendę Chorągwi Mazowieckiej. Główna Kwatera ZHP zorganizowała także
spływ kajakowy do Gdańska, w którym z naszego hufca brało udział 4 harcerzy.
1946
Wiosną 1946 roku 40 harcerzy wysłano na pierwszy KPIM (Koncentracja Przyszłych Instruktorów Mazowsza). W
okresie letnim zorganizowano także obóz szkoleniowy dla zastępowych na Mazurach nad jeziorem Szeląg w Zwierzewie koło Ostródy. Wzięło w nim udział 288 harcerzy. Obóz ten prowadzony był pod hasłem – Repolonizacja Ziem
Odzyskanych. W związku z tym zebrano na obóz dużą ilość książek, zeszytów i innych materiałów, potrzebnych w
tym celu. Prowadzono rozmowy z ludnością miejscową na temat: historii Polski, literatury, walk o niepodległość itp.
Organizowano ogniska harcerskie, uczono czytać i pisać, pomagano w pracach polowych, opiekowano się dziećmi i
prowadzono posterunki sanitarne. Posiłki przygotowywała sama młodzież, pod opieką instruktora ze sprawnością kucharza. Dostarczanie prowiantów odbyło się przy pomocy rowerów i plecaków. Na tym obozie Komenda Hufca posiadała broń palną (karabiny), z uwagi na dywersantów niemieckich. Dużą pomoc w zaopatrzeniu w żywność otrzymaliśmy od Duńskiego Czerwonego Krzyża.
Uczestnicy tego obozu brali udział w wielkiej uroczystości na polach Grunwaldu, zorganizowanej przez władze polityczne i administracyjno w Ostródzie.
W tym samym okresie Hufiec Harcerek zorganizował kurs zastępowych dla 85 dziewcząt na obozie w Łącku koło
Płocka.
Rok 1946 (i następny) charakteryzował się dużą dynamiką, zarówno w aktywności działania instruktorów i harcerzy –
jak również w zdarzeniach na terenie hufca oraz osiąganych efektach. Do najbardziej zaangażowanych w pracy harcerskiej i w drużynach zaliczyć należy: Adolfa Szwajgerta, Józefa Szwajgerta, Andrzeja Frankego, Włodzimierza Olszewskiego, Zygmunta Ozimkiewicza, Zenona Kłobukowskiego, Macieja Zaborowskiego, Jerzego Zmysłowskiego,
Stanisława Kijka, Edwarda Forysiaka, Stanisława Chęcińskiego, Ryszarda Gałkowskiego, Waldemara Krauzego, Stanisława Bogdańskiego i wielu innych.
W tym samym roku wrócił z obozu koncentracyjnego do Płocka dh Wacław Milke. Po nawiązaniu kontaktu ze mną
przystąpił do zorganizowania Harcerskiej Drużyny Artystycznej w oparciu o krąg starszoharcerski w Małachowiance
oraz członków płockich drużyn harcerzy i harcerek. Drużyna ta osiągnęła w latach następnych znaczne sukcesy (np.
wystawienie Zapustów Staropolskich, granych z powodzeniem w kinie Przedwiośnie przez cały tydzień przy wypełnionej sali w lutym 1948 r.. Zaznaczyć należy, że mimo różnych zmian form organizacyjnych i oczywiście wymiany z
upływem lat składu osobowego, zespół wywodzący się z tej drużyny przetrwał do dzisiaj.
Wymienię tu jeszcze dh Jana Chojnackiego, ucznia liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, który jest autorem popularnych w tym okresie piosenek: W nadwiślańskim grodzie, Szare płótna namiotów, Małachowianki śpiewa drużyna, W mazurskim lesie i wiele innych.
We wrześniu harcerze z Hufca ZHP w Płocku w liczbie 100 wyjechali do Warszawy na Zlot Chorągwi Mazowieckiej.
W ramach Zlotu pracowali przy odgruzowaniu ulic. Nam przypadła ulica Graniczna, której uporządkowano 1000 metrów bieżących. Akcja odgruzowania Warszawy odbyła się pod hasłem – Mazowsze buduje Warszawę. Pracowano
tam w ciągu pięciu dni.
1947
W czasie ferii zimowych 28 harcerzy brało udział w II – gim KPIPM (Kurs Przyszłych Instruktorów Mazowsza), zorganizowanym w Płocku przez Komendę Chorągwi Mazowieckiej. Osiemdziesiąt harcerek i harcerzy było w tym czasie na kursie ZASPA (Zimowa Akcja Szkolenia Przodowników Artystycznych). Kurs ten zorganizowało w Płocku Naczelnictwo ZHP. Komendantką kursu była dh hm Kazimiera Galińska a jednym z wykładowców aktor, hm Jerzy Dargiel
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Tego roku goszczono w Komendzie Hufca pierwszego po II wojnie światowej premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Edwarda Osóbkę - Morawskiego. Otrzymano od niego 100 tysięcy złotych, przeznaczone na potrzeby Hufca.
Wiosną 1947 roku na III – ci KPIM wyjechało 45 harcerzy.
W czasie wakacji Hufiec Harcerek zorganizował dwa obozy, dla starszych harcerek w Karpowie – Dolny Śląsk, a dla
młodszych w Wykowie koło Płocka.
Hufiec męski zorganizował letni obóz szkoleniowy w Czarnym Strumieniu koło Jeleniej Góry, w którym brało udział
460 harcerzy. Obóz ten prowadzony był pod hasłem: Repolonizacja Ziem Odzyskanych. Prowadzono prace przy budowie lotniska, organizowano ogniska oraz prowadzono z ludnością rozmowy na tematy historyczne. Bezpośrednio
po zakończeniu obozu 35 harcerzy z Drużyny Artystycznej wzięło udział w obozie wędrownym po Dolnym Śląsku,
dając występy z piosenką ludową, tańcami i obrzędami. Komendantem tego obozu był phm Wacław Milke, a opiekunom dyr. „Jagiellonki” W. Adamski. Obóz ten zajął pierwsze miejsce w skali krajowej według oceny Naczelnictwa
ZHP.
Po zakończeniu akcji letniej Komenda Hufca Męskiego wysłała na kurs podharcmistrzowski dziesięciu harcerzy. Kurs
ten organizowała Komenda Hufca Harcerzy w Mikołajkach.
Z inicjatywy Komendy Hufca ZHP, mojej i ob. Chrzanowskiego były zbierane fundusze na budowę muru - pomnika,
dla uczczenia pamięci trzynastu powieszonych w tym miejscu w czasie okupacji w Płocku.
1948
W czasie ferii wiosennych 15 harcerzy wyjechało na Kurs Instruktorów Akcji Letniej.
W okresie wakacyjnym Hufiec Żeński zorganizował obóz w Młynowie (Dolny Śląsk), w którym brało udział 386 harcerek. W tym samym czasie Hufiec Męski obozował w Skępem /pow. lipnowski/ w liczbie 515 harcerzy.
Należy odnotować, że po raz pierwszy obozy te prowadzone były pod nowym hasłem - Harcerskiej Służby Polsce. Na
obozach tych proca polegała m.in. na niszczeniu stonki, zasypywaniu pozostałych z wojny rowów strzeleckich i przeciwczołgowych. Uczono także czytać i pisać oraz pomagano w pracach polowych, prowadzono punkty sanitarne, prace w lesie itp. Prace w obozach prowadzono w myśl zaleceń Głównej Kwatery Męskiej i Żeńskiej ZHP w oparciu o
program przyjęty na odprawie komendantek i komendantów Chorągwi w dniach 27 i 20 lutego 1948 roku. W marcu
tego roku wprowadzono sprawności HSP zgrupowane w czterech kierunkach działania: Las i rola, Dziecko, Zdrowie
oraz Kultura i Oświata. Młodzież harcerska pracowała, od godz. 9 – tej do l3 - tej. Drużyna, która pracowała najlepiej
otrzymywała proporzec przechodni, wręczany uroczyście na apelu wieczornym. Następnego dnia wyruszano z nim do
pracy, aby go oddać znowu drużynie pracującej najlepiej.
W obozie tym mieliśmy dużą grupę młodzieży trudnej - nie harcerzy - przysłanej przez Inspektorat Oświaty w Płocku.
Zostali oni przydzieleni po kilku do każdej drużyny. Była również na tym obozie drużyna z Domu Dziecka w Płocku
ze swoją orkiestrą dętą.
W dniu Święta 22 – go Lipca obóz nasz wystąpił w części artystycznej na akademii okolicznościowej w Lipnie.
Po zakończeniu Akcji Letniej przybyły ze wszystkich hufców Chorągwi Mazowieckiej delegacje na zlot do Płocka w
rocznicę 35 – lecia Harcerstwa na Mazowszu. Uczestników Zlotu było około 4430. Komendantem Zlotu był komendant Chorągwi Mazowieckiej hm Ludwik Rymarz, a jego zastępcami - hm Zygmunt Żuk – Rybicki i phm Ryszard
Wodzyński. W Zlocie tym brali udział: minister oświaty Stanisław Skrzeszewski, wojewoda warszawski Ret, przewodniczący ZHP hm Józef Sosnowski, starosta płocki oraz prezydent miasta Płocka Alfred Giżyński. Naczelnika
ZHP reprezentował hm Ładysław Żelazowski. W czasie Zlotu odbyło się, wiele imprez, pokazów, defilada i centralne
ognisko. Uczestnicy wykonali też różne prace dla miasta.
W październiku tego roku zorganizowano kurs zastępowych, na którym przeszkolono 53 harcerzy. W czasie ferii zimowych, wyjechało 5 harcerzy do Zakopanego na kurs drużynowych, zorganizowany przez Komendą Chorągwi Mazowieckiej. Trzech członków Komendy Hufca Męskiego wyjechało do Przełęczy - Przysieckiej w pow. Jelenia Góra
w celu poznania nowych założeń programowych Związku Harcerstwa Polskiego. Po ich powrocie i po rozmowie z
nimi wywnioskowano, że nastąpią duże zmiany w organizacji ZHP.
1949
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Połączone Hufce Żeński i Męski opracowały program akcji letniej w oparciu o nowe założenia organizacyjne i sprawdzone metody wychowawcze. Na obóz letni organizowany wraz z kolonią zuchową hufce płockie wyjechały do
Dziwnowa koło Kamienia Pomorskiego w składzie 570 harcerek i harcerzy. Podróż odbywała się wagonami towarowymi. Praca na obozie prowadzona była pod hasłem HSP. Na terenie, przeznaczonym na obóz widać jeszcze było
niezatarte ślady walk, popalone i porozbijane budynki oraz sprzęt wojskowy. Komendantami obozów byli drużynowi
ze szkół średnich, posiadający stopnie młodzieżowe i ukończone kursy drużynowych. Mianowanych instruktorów
było troje: phm Kazimiera Hałłasowa, phm Ryszard Wodzyński, phm Leon Ceglarz. Na obozie goszczono delegację
inwalidów wojennych z Czechosłowacji. Wizytację obozu przeprowadzili z ramienia Głównej Kwatery hm. Ładysław
Żelazowski oraz Komendant Chorągwi Mazowieckiej hm. Zygmunt Żuk - Rybicki.
Po powrocie z akcji letniej, otrzymano pismo z Komendy Chorągwi Mazowieckiej polecające, zdjęcie z mundurów
krzyży harcerskich oraz zabraniające ich noszenia. Instruktorzy i młodzież harcerska przyjęła to polecenie z wielkim
wstrząsem i oburzeniem. Krzyż harcerski, który noszono zawsze z wielkim pietyzmem przez wszystkie lata, dodawał
odwagi i męstwa w czasie okupacji, za który ginęli harcerze w obozach koncentracyjnych i na szubienicach, w okresie
powojennym mobilizował do wzmożonej pracy i nauki w odbudowie wyzwolonej Ojczyzny. Młodzież harcerska i instruktorzy polecenia tego nie wykonali, mimo zaznaczenia, że krzyże są własnością ZHP a nie harcerzy.
Przytoczę tu następujący przykład. Dh Władysław Kozłowski, członek Komendy Hufca w Płocku oraz jeden z instruktorów Komendy Chorągwi Mazowieckiej byli obecni na zbiórce drużyny, w szkole podstawowej w Słupnie. Delegat Chorągwi Mazowieckiej żądał, aby odpięto i oddano krzyże harcerskie. Polecenia tego nie wykonano, ponieważ
drużynowy dał rozkaz rozejścia się z krzyżami przy mundurach.
Według wytycznych władz harcerskich, harcerze szkół podstawowych mieli przejść do OH (Organizacja Harcerska),
jako części składowej ZMP (Związku Młodzieży Polskiej), do której to organizacji również mogli przejść instruktorzy
i harcerze szkół średnich i byli traktowani jako aktywiści ZMP. Drużyna Artystyczna z dh Wacławem Milke przeszła
w całości do OH.
Ja, będąc komendantem Hufca ZHP, zostałem zobowiązany do przekazania wszystkich akt Komendy Hufca oraz
sprzętu do Zarządu ZMP. Przekazane akta obejmowały okres od roku 1916 do 1949.
1951
Ścieranie się dwóch nurtów w harcerskim systemie wychowawczym tj. tradycyjnego i nowatorskiego wystąpiło już
od połowy 1948 roku. Wtedy to czynniki państwowe zaczęły wywierać decydujący wpływ na ideowe i polityczne
kształtowanie ZHP. Proces ten odnosił się do wszystkich szczebli, od Rady Naczelnej aż do drużyny. Finałem tych
przemian była likwidacja ZHP z dniem 1.01.1951 r. i powołanie na jego miejsce Organizacji Harcerskiej przy Związku Młodzieży Polskiej.

[1945-1946] hm. Lech Stanisławski - Czterdziestolecia rok pierwszy
Drużyna harcerska w „Małachowianceodtworzona została jeszcze w czasie działań wojennych, w marca 1945 roku, a
jej organizatorem i praktycznie, pierwszym drużynowym, był druh Stanisław Tomaszewski. W kwietniu funkcję drużynowego przejął druh Stanisław Matysiak.
Ówczesny skład osobowy drużyny obejmował ok. 50. harcerzy, uczniów trzech pierwszych klas gimnazjalnych. Dla
wielu było to pierwsze zetknięcie z ruchem harcerskim, ale urok wycieczek, pieśni, musztry, czy „wielkiej przygody”
zrobił swoje. 89 Mazowiecka Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki powstała jak „feniks z popiołów” i zjednała
sobie szybko sympatię całej szkoły.
Zachowując tradycyjne formy zajęć i działalności organizacyjnej, drużyna jak zresztą i inne, działające na taranie
Płocka - włączyła się szybko w życie społeczne miasta, będące odbiciem nowych, postępowych przemian ustrojowo –
politycznych – oczywiście w zakresie i skali odpowiadającej możliwościom kilkunastoletnich chłopców. Nie brakowało harcerzy z „Małachowianki” w żadnym pochodzie, manifestacji, akademii, czy uroczystości typu rocznicowego
i okolicznościowego. Ich postawa na defiladach nagradzana była gorącymi oklaskami.
„Harcerze 89 MDH brali udział w pracach porządkowych na terenie szkoły, stanicy harcerskiej i innych obiektów w
mieście. Były też pierwsze wycieczki drużyny, zastępów i udział w wycieczkach całego hufca.
[Cezary Gedroyć -89 MDH ]
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Już na początku marca, a może nawet w końcu lutego, powstały u nas, w „Handlówce” żeńska i męska - drużyny harcerskie. Oczywiście, natychmiast się zapisałam. Drużynową była wtedy druhna Zofia Słowikowska, którą znałam jako harcerkę z tej samej drużyny, do której należała również moja najstarsza siostra – oczywiście jeszcze przed wojną.
W maju 1945 roku składałam przyrzeczenie w Stanicy Harcerskiej. Było nas wtedy bardzo dużo i z różnych drużyn.
Zostałam zastępową.
[ Irena Kakowska – Charkowska -III ŻDH ]
Atmosfera tamtych dni jest niepowtarzalna i chyba trudna dziś do zrozumienia. Do każdej działalności podchodziło
się z pasją i pełnym zaangażowaniem. Chcieliśmy działać i działaliśmy w każdym możliwym dla nas kierunku. Tego
uniesienia nie da się opisać!
W tej atmosferze organizacja pierwszych drużyn harcerskich w marcu, kwietniu 1945 roku była - można powiedzieć prawie samoistna, bo niewielu było starych, doświadczonych działaczy harcerskich.
W kwietniu pierwsze przygotowania do święta 1 - go Maja. Wiele popołudni każda drużyna poświęcała musztrze:
zbiórki w szeregu, odliczanie, formowanie kolumny marszowej marsz, zwroty - dziś nie mogę sobie uprzytomnić, jak
szybko to opanowaliśmy. Myślę, że bardzo chcieliśmy się tego nauczyć i dlatego to nam się udało. 1 - go i 3 - go maja
każda drużyna chciała się na defiladzie lepiej zaprezentować, równiej iść i mocniej przybijać!
[ Włodzimierz Olszewski -86 MDH ]
Zanim zorganizowała się Komenda Chorągwi Mazowieckiej, w powiecie płockim i Płocku istniały już i pracowały
liczne drużyny harcerskie i zuchowe. Drużyny te tworzone były często przez samą młodzież. Z uwagi na brak drużynowych i zastępowych, Komenda Hufca zorganizowała w kwietniu kurs zastępowych, na którym przeszkolono 105
harcerzy i harcerek. W programach pracy w zastępach i drużynach położono nacisk na przygotowanie się do obchodu
1-go i 3-go Maja.
[Ryszard Wodzyński - komendant Hufca]
Do ZHP wstąpiłem dnia 8-go kwietnia 1945 roku, do drużyny im. Tadeusza Kościuszki przy Gimnazjum i Liceum
im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Organizatorem i pierwszym drużynowym był druh Tomaszewski, a następnie drużynę prowadził druh Matysiak. Należałem do zastępu „Sępów”, który później zmienił nazwę na zastęp
„Sokołów”. Zastępowym był druh Franke. Bezpośrednio po wstąpieniu do harcerstwa uczestniczyłem w kursie zastępowych, zakończonym przyrzeczeniem dnia 14 kwietnia. Z kursu tego utkwił mi w pamięci moment odnalezienia
przedwojennych akt i pieczęci Hufca. Przedmioty te ukryte były na poddaszu Komendy Hufca.
[Bogdan Praszkiewicz - 89 i 86 MDH]
Rozkaz l.21 Zakończenie kursu. Z dniem 15.IV.br. zakończony zostaje kurs dla zastępowych. 2.Przyznanie stopni.
Wszystkim uczestnikom kursu zastępowych przyznaję stopień młodzika. Stopień wywiadowcy przyznany będzie rozkazem Hufca w dnia 23.IV.45r.
3.Komenda kursu życzy wszystkim uczestnikom kursu jak najlepszych wyników w pracy harcerskiej dla odrodzonej,
demokratycznej Polski. Czuwaj!
Zaświadczenie. Komenda Hufca Harcerzy w Płocku zaświadcza, że druh Woliński Zbigniew, urodz.2.1.1930 r. jest
członkiem 86 MDH w Płocku. Zdobył stopień wywiadowcy dn.22.IV.1945 r.
- Płock, dnia 29.IV.45 r. Hufcowy (-) R. Wodzyński phm
Z Okólnika 1. Komendy Hufca Harcerzy w Płocku:
W dniu 20 maja br.(niedziela) odbędzie się całodzienna wycieczka Hufca Płockiego. W wycieczce biorą udział wszyscy harcerze i harcerki drużyn gimnazjalnych oraz 5-tego i 6-tego oddziała szkół powszechnych powyżej lat 12-tu.
Wycieczka odbędzie się w Formie Wielkiej Gry, która rozpocznie się w niedziele o 5 - tej rano. Zbiórka harcerzy 20
maja w stanicy o godz. 5-tej, harcerek na podwórza Gimnazjum R. Żółkiewskiej o godz. 6-tej. Odprawa drużynowych
w piątek, 18-tego, w K. H. O godz. 18-tej.
Ekwipunek. Drużynowi dopilnują wyekwipowania harcerzy i harcerek wg następującego ustanowienia.
Ekwipunek drużyny: 2 kotły, saperki, toporki, gwoździe, piły, kije do niesienia kotłów, 1 chochla, instrumenty muzyczne i sportowe.
Ekwipunek osobisty: ołówek i papier dla każdego harcerza, łyżka, nóż, menażka albo kubek, albo miska, plecak albo
teczka, albo chlebak.
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Żywność. Każdy harcerz przynosi: l łyżkę stołową kawy, chleba - ile zje, cukier lub sacharynę, kaszy jęczmiennej 1
łyżkę stołową, 0,5 kg kartofli(10 sztuk), sól (0,5 kg na drużynę).
Pierwszy mundur - ten najpiękniejszy - przedmiot marzeń i niewypowiedzianej dumy - symbol. Nikt z nas nie dostrzegał, z czego i jak był uszyty, na ile zbliżony do wzoru. Nikt z nas nie był w stanie później tak się cieszyć z następnego lepszego. W tamtych latach nie istniał problem obowiązku zakładania munduru na zbiórkę - w mundurze
chodziło się stale - i na „święto też”. Każdy z nas ma na swym koncie niejeden wiosenny, chłodny dzień w mundurze.
Zsiniały z zimna i szczekający zębami.
[ Maria Borkowska – Kucówna i Krystyna Więckowska - Gościniak -III ŻDH]
Komenda Hufca Harcerzy. Płock,dn.22.07.1945 r. Rozkaz Nr 3 Przekazanie Hufca.
Z dniem 21.07.45 r. przekazuję Hufiec Żeński p.o. Hufcowej, druhnie Janinie Czerwińskiej.
Męska Komenda Hufca Harcerzy dziękuje druhnom za dotychczasową współpracę i życzy dalszej, owocnej pracy pod
nową Komendantką.
Czuwaj! [Hufcowy (- ) R. Wodzyński phm.]
Rozkaz L. 1. Płock, dnia 22 lipca 1945r. Na podstawie pisma Głównej Kwatery Harcerek z dnia 7.VII.1945 r.
L.dz.275/45, obejmuję kierowanie pracą Hufca Harcerek na terenie powiatu płockiego i reprezentowanie go wobec
władz miejscowych. Mianowania p/o drużynowych potwierdzam. Zgłoszenia na obóz dla p/o drużynowych przyjmuję
do dnia 23 bm. Obóz dla zastępowych odwołuję na terenie powiatu płockiego z powodu braku sił instruktorskich.
Dziękuję Komendzie Hufca Męskiego za pracę dotychczasową i proszą o dalszą współpracę.
Czuwaj! [(-) Janina Czerwińska p/o Hufcowa]
W lipcu 1945 r., pod opieką druhny Czerwińskiej - ówczesnej komendantki Hufca Żeńskiego, wraz z dziesięcioma
innymi harcerkami popłynęłyśmy statkiem do Warszawy. Pamiętam ciężar plecaków, w których dźwigałyśmy własny
prowiant, kiedy z Powiśla szłyśmy na ulicę Wiejską, gdzie było miejsce zbiórki. Z Wiejskiej szłyśmy znów (cały czas
z obciążonymi plecakami) do kolejki elektrycznej, którą pojechałyśmy do Grodziska Mazowieckiego, a stamtąd do
Osowca, gdzie był obóz szkoleniowy.
Na kursie, w Osowcu, zdobyłyśmy wiele wiadomości, a zdobyte sprawności były świadectwem naszych umiejętności
harcerskich. Życie na obozie nie było łatwe (np. dużo zajęć, słabe wyżywienie), ale wspominałam ten swój pierwszy
obóz jako coś wspaniałego! Jakaż dumna byłam, maszerując defiladowym krokiem po ulicach Grodziska w dniu
[22 lipca 1945 roku. Irena Makowska - Charkowska -III ŻDH]
Na pierwszych letnich obozach nasi harcerze zdobywali stopnie (Borowiczki, Osowiec) i przeszli przeszkolenie terenowe.
[ Cezary Gedroyć -89 MDH]
W sierpniu 1945 roku zorganizowano letni obóz harcerski w Borowiczkach koło Płocka. Na obozie tym przebywało
157 harcerzy z Hufca Płockiego i Sierpeckiego. Namioty były z demobilu wojskowego, produkty żywnościowe każdy
z harcerzy zabierał z domu - mąkę, kasze, ziemniaki, słoninę. Każdy także musiał mieć siennik, prześcieradło, dwa
koce, naczynia do jedzenia, przybory do mycia oraz plecak.
[Ryszard Wodzyński - Komendant Hufca]
Do ZHP wstąpiłem we wrześniu 1945 roku, w cztery miesiące po repatriowaniu się do Polski. Drużynowym 86 MDH
im. Szymona Mohorta przy Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły był wówczas, jeśli pamięć nie zawodzi, Stanisław Kijek, a drużynę żeńską prowadziła, bodaj, Barbara Krusiewicz. Trafiłem do zastępu „Żubrów”, któremu przewodził Edward Woźniak - też repatriant, lecz z Wilna. „Jagiellonkę” opuścił po roku, udając się na Ziemie Zachodnie.
Po nim zastęp objął - też na krótko - Bogdan Karwowski, później - chyba - Wiesław Zalewski, a następnie zastępowym byłem ja. Mieliśmy swój proporczyk i, oczywiście, odrębne zbiórki. Uczyliśmy się podchodów i zdobywaliśmy
stopnie i sprawności harcerskie. W 1945 roku zostałem młodzikiem.
[Jan Malanowski -86 KDH]
Z wykazu strat Hufca Harcerzy w Płocku poniesionych w czasie wojny (obliczono w złotych wg cen przedwojennych) i wg spisu:
- tabor żeglarski
14000 zł,
- inwentarz obozowy
16894 zł,
- sprzęt sportowy
1164 zł,
- inwentarz biurowy
4636 zł,
- schronisko noclegowe
2000 zł...
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Z.H.P. Komenda Hufca Harcerzy w Płocku L.d.173/45. Płock,dn.9.09.1945 r. Rozkaz L. 1. do drużyn harcerskich powiatu płockiego. Druhowie! Rozpoczynamy nowy okres pracy harcerskiej. Na kursach i obozach letnich zdobyliście wyszkolenie, które pozwoli wam prowadzić drużyny i zastępy w waszych środowiskach. Wzywam wszystkich harcerzy powiatu płockiego do podjęcia wytężonej pracy harcerskiej, przez którą przyczynimy się do odbudowy
Odrodzonej Polski Demokratycznej. Niechaj każdy z was, przez pracę i trud, i przez stosowanie prawa harcerskiego w
życiu codziennym zbliży się do typu wzorowego harcerza - obywatela.
Rejestracja drużyn. Polecam wszystkie drużynom nadesłać meldunki rejestracyjne. Meldunek powinien zawierać:
miejscowość i szkołę, przy której została zorganizowana drużyna harcerska, nazwisko drużynowego i opiekuna, i ich
wyszkolenie harcerskie, stan liczbowy drużyny, ilość zastępów, wykaz harcerzy posiadających stopnie harcerskie.
Termin złożenia meldunków do 5 października br.; po tym terminie drużyny nie zarejestrowane zostaną rozwiązane.
Numeracja drużyn. Po złożeniu meldunku rejestracyjnego drużyna otrzyma numeracją. Wolno zachować stare numery
w drużynach, które istniały do 1939 roku.
Sprawy programowe. Drużynowi ułożą programy pracy na okres 4 - ro miesięczny (do 31 grudnia) - na poziomie
stopnia młodzika. Według tych programów drużynowi będą prowadzić pracę, w drużynach i zastępach. Do końca
grudnia należy przeprowadzić próbę (w formie biegu harcerskiego) na stopień młodzika i urządzić przyrzeczenie z
udziałem władz harcerskich i szkolnych.
Konkurs nr najlepszą drużynę powiatu płockiego.
Zarządzam konkurs na najlepszą drużynę harcerzy powiatu płockiego. Czas trwania konkursu: 15.09 - 15.12.1945 r.
Punktowane będą:
a)obowiązkowość,
b)wyszkolenie,
c)zbiórki i wycieczki,
d)wykonanie programu pracy,
e)wyniki wizytacji drużyny.
5) Różne. Celem utrzymania łączności z Komendą Hufca, drużyny przysyłać będą raz na miesiąc, w czasie od 1 do 10
każdego miesiąca, łącznika, który załatwiać będzie wszelkie sprawy służbowe. W Komendzie Hufca są do nabycia
formularze legitymacji służbowych. Zgłoszenia przez drużynowych wraz z fotografią i ewidencją. Czuwaj!
[ R.. Wodzyński phm Komendant Hufca Harcerzy]
Kartki z dziennika zastępowego – fragmenty - 15 września 1945 r.
Po piątej lekcji zebranie rady drużyny. Ustalono skład zastępu „Rysiów”: Starczewski Stanisław, Krauze Waldemar,
Rutowski Tadeusz, Wernik Adam, Wagner Janusz, Hryniewiecki Mieczysław, Mieczyński Jan, Walewicz Polikarp,
Kępczyński Zbigniew.
Drużynowy polecił prowadzenie konkursu pomiędzy członkami zastępu: obecność, punktualność, obowiązkowość,
praca dla zastępu, umiejętności techniczne, karność, porządek, pomysłowość, oszczędność.
Polecił również zaprowadzenie księgowości zastępu, t j. kroniki, książki ewidencji, książki kasowej. Każdy członek
zastępu prowadzi dzienniczek, w którym zapisuje wszystkie wydarzenia związane z harcerstwem. Należy zwrócić
uwagę na zachowanie się członków zastępu w szkole i na zbiórkach. Czas trwania zbiórek - najmniej godzinę. Przećwiczyć salutowanie. Założyć biblioteczkę zastępu. Pomyśleć o ozdobach do izby harcerskiej. Lista zastępu dla zastępowego i drużynowego.
22 września
Zbiórka drużyny, po której odprawa zastępowych. Drużynowy omówił plan zbiórek zastępu i program próby na młodzika, który powinien być opanowany przez harcerzy do Bożego Narodzenia.
24 września
Godz. 16-ta - zbiórka zastępu - sprawdzenie obecności, piosenka: „Marsz Mokotowa”, gawęda na
temat I-go punktu Prawa Harcerskiego i hasła "Czuwaj". Następnie grą dla ćwiczenia spostrzegawczości i pamięci Kim, trochę musztry, a o godz. 17,30 zbiórka drużyny. Pracowaliśmy przy porządkowaniu Komendy Hufca.
1 października. Godz.l6-ta - zbiórka zastępu. Gawęda na temat i lilijki oraz II-go i III-go punktu Prawa Harcerskiego.
Omówienie przepisowego munduru harcerza, część znaków patrolowych, dwie grupy alfabetu Morse'a - w międzyczasie gry i piosenki.
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6 października. Wyprawa całego Hufca do Niegłosów na kopanie kartofli. Obiad na miejscu. Powrót o godz. 18-tej.
11 października Od godz. 16-tej do 17-tej miałem służbę w Komendzie Hufca.
29 października W naszej drużynie odbył się bieg na młodzika w Parowie. Sędziami byli: ćwik Franke, wywiadowca
Forysiak, wywiadowca Wosiński i wywiadowca Kołakowski. Była to pierwsza próba na stopień harcerski w naszej
drużynie.
30 listopada Zbieraliśmy książki dla dzieci na Ziemiach Zachodnich. Zastęp „Rysiów” miał przydzielony rejon ul.
Grodzkiej i pl. Narutowicza - ale zebraliśmy niewiele.
3 grudnia Zbiórka drużyny o godz. 15,30 - odczytanie rozkazu komendanta Chorągwi. Harcerze po przyrzeczeniu
otrzymają krzyże harcerskie z Komendy Chorągwi (w cenie 20 zł) Nie wolno nosić krzyży bez numeru i serii. Harcerze, którzy mieli więcej, niż dwie dwójki, zostali zawieszeni do 15.01.1946 r.
16 grudnia O 16-tej zaczął się- pierwszy po wojnie kominek w naszej drużynie. Wszystko udało się! Z pokazów był
„Arab” z nową litanią ułożoną przez Janusza Kołakowskiego, „Szkoła”, „Dwóch Antków” itd. Świetnie wypadł też
Trojak odtańczony przez harcerki. Piosenki były odśpiewane z werwą, niektóre z nich były nowe, nieznane.
17 grudnia 18,30 - wizytacja naszej drużyny przez Komendę Hufca. Orzekli, że drużyna jest na dobrym poziomie.
19 grudnia Poszliśmy całą drużyną do „Jagiellonki”- na „choinkę” Hufca. Na wstępie odczytano rozkaz Komendy Hufca o przyznaniu naszej drużynie pierwszego miejsca w konkursie! Drugie miejsce zajęła „Handlówka”,
trzecie - „Jagiellonka”, drużyny dostały nagrody w postaci: aparatu fotograficznego, szachów i lornetki.
Oficjalnie, z wszelkimi ceremoniami wręczona naszej drużynie odzyskany sztandar. Potem kolędy, łamanie
się opłatkiem i rozdawanie podarunków dla poszczególnych drużyn.
[Stanisław Starczewski -89 MDH]
W nowym roku harcerskim drużynową ŻDH im. Królowej Kingi została druhna Krystyna Lemanowicz a ja
awansowałam na przyboczną. Praca w drużynie ruszyła pełną parą. Wspólnie z męską drużyną naszej szkoły urządziliśmy przedstawieni Jasełek. Impreza była bardzo udana, a że miała wielkie powodzenie, powtórzyliśmy przedstawienie kilka razy. Głównymi inicjatorami artystycznych poczynań naszej drużyny byli: Krysia Lemanowicz, Janusz Jabłoński, Jacek Starościński (był drużynowym) oraz Stefan Krusiewicz.
Trzeba podkreślić fakt, że drużyny harcerskie były inicjatorami wielu poczynań artystycznych czy w ogóle rozrywkowych. Ale zawsze wciągaliśmy szerokie kręgi młodzieży szkolnej – nieharcerzy. [Irena Makowska - Charkowska III ŻDH]
Drużyna spełniała istotną rolę w życiu szkoły. Powszechne było według naszego odczucia przekonanie, że organizacja ZHP jest nie tylko liczna, ale i aktywna, podejmująca szereg rodzajów działalności. Dyrektorka szkoły, pani Irena
Grzegorzewska, miała bardzo przychylny stosunek do ZHP. Powierzała naszej drużynie szereg zadań i darzyła zaufaniem uczniów - harcerzy, a w szczególności sprawujących funkcje.
Poza normalną tematyką harcerską, drużyna podejmowała na terenie szkoły szereg akcji i systematycznie prowadziła
różnorodną działalność. Przykładowo:
- prowadzenie sklepiku - punktu sprzedaży pomocy szkolnych,
- sprzedaż bułek,
- organizacja i udział w imprezach okolicznościowych - akademiach, wieczorkach, wystawach itp.,
- organizacja: prac społecznych i udział w pracach organizowanych przez szkołę - np. sadzenie i pielęgnacja kwiatów
na placach miejskich, prace porządkowe w szkole,
- dyżury na terenie szkoły mające na celu utrzymanie porządku i prawidłowe zachowanie na przerwach,
- prace na rzecz estetyki pomieszczeń szkoły - dekoracje, gazetki itp.,
- współorganizowanie pomocy w nauce uczniom mającym trudności lub z innych przyczyn nieosiągającym dobrych
wyników w nauce.
Z obszernej tematyki pracy w drużynie nasuwa nam się dziś, z perspektywy tak odległej, spostrzeżenie, że bardzo
eksponowane były działania zmierzające do wyrobienia u dziewcząt:
- rzeczywistego zaangażowania w podejmowane obowiązki,
- ofiarności w realizowaniu zamierzeń,
- punktualności i dotrzymywania zobowiązań,
- wzajemnego zaufania,
- rozbudzania ambicji,
- aktywności i nie unikania przezwyciężania trudności.
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Nie naszą zasługą było, że nie zabawa i przyjemności były wtedy na pierwszym planie - to już zapewne piętno czasu,
w którym przypadła nasza młodość. W pierwszym roku przynależności do ZHP zostałyśmy zastępowymi.
Maria Borkowska-Kucówna i Krystyna Więckowska-Gościniak - III ŻDH]
W roku szkolnym 1945/46 rozpoczęły się różne kursy – w pierwszym rzędzie zastępowych - i od tego czasu trwało
ciągłe szkolenie na obozach, i w ciągu roku szkolnego - w hufcu. Poza tym ruszyły kursy organizowane przez Komendę Chorągwi - były to kursy drużynowych i specjalistyczne.
W drużynach rozpoczęto szkolenie z zakresu terenoznawstwa, pionierki, obozownictwa. Na zbiórkach ćwiczono
musztrę, prowadzono naukę piosenek i przygotowywano się do zdobywania harcerskich stopni młodzieżowych. Na
szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż nie było takich instruktorów w drużynach, którzy by wszystkiego uczyli.
Każdy starał się gdzieś czegoś nauczyć i zdobytą umiejętność przekazać innym w drużynie. Była wtedy niespotykana
solidarność.
Funkcje drużynowych pełnili wtedy, nawet w szkołach średnich, druhowie mający 16-18 lat, którzy potrafili własną
wiedzą, pracą i zaangażowaniem zdobyć sobie duże zaufanie i autorytet w drużynie, a nawet w szkole.
Siła fizyczna nie miała w tym przypadku żadnego znaczenia. Na tym polegało samowychowanie, które dało tak dobre
wyniki. Tych, którym nie odpowiadało postępowanie zgodne z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim, szybko wykluczaliśmy ze swojego środowiska. Pozwoliło to utrzymać odpowiednią atmosferę i to poczucie wspólnoty, które i dziś,
po latach, wiąże nas nadal.
[Włodzimierz Olszewski - 86 MDH]

[1945-1949] hm. Włodzimierz Olszewski - Wspomnienia z harcerstwa 19451949 856
Była druga połowa lutego 1945 roku, kiedy po -wyzwoleniu spod niemieckiej okupacji ruszyła pierwsza szkoła średnia w Płocku - Małachowianka. Zgrupowana tu była cała młodzież uczęszczająca do szkoły średniej. Wiek był bardzo
różny, od dwunastolatków nawet do dwudziestoparoletnich.
Doświadczenia życiowe i zainteresowania tej młodzieży bardzo się różniły. Środowiska, z których pochodziła też
były różnorodne. Łączyło wszystkich jedno chęć do nauki, która nareszcie była dostępna oraz chęć działania, organizowania się, co nie znaczy, że wśród tych młodych ludzi nie występowały różne poglądy polityczne głoszone bardziej
lub mniej otwarcie, ale wszyscy byli przeciwko Niemcom. Nastąpiło zachłyśnięcie się wolnością - przecież można
było głośno mówić i śpiewać, po polsku, działać nad odtworzeniem organizacji młodzieżowych. Atmosfera tamtych
dni jest niepowtarzalna i wprost trudna do zrozumienia dla dzisiejszych młodych ludzi. Do każdej działalności podchodziło się z pasją i pełnym zaangażowaniem. Chcieliśmy działać i działaliśmy w każdym możliwym dla nas kierunku. Tego uniesienia nie da się opisać.
W tej atmosferze w marcu i kwietniu 1945 roku organizowały się pierwsze drużyny harcerskie. Można powiedzieć,
prawie samoistnie, bo brakowało starych, doświadczonych działaczy harcerskich. W Płocku było ich zaledwie kilku:
phm Ryszard Wodzyński, phm Adolf Szwajgert, phm Leon Ceglarz, później jeszcze phm Józef Sliwczyński. Druhowie ze stopniami Harcerza Orlego i ćwika, to Józef Szwajgert (młodszy), Kucharski, Gontarski, Kozłowski, Tomaszewski, Jabłoński, Starościński, Rafał Banasiak. W końcu kwietnia we wszystkich czynnych szkołach powszechnych
i średnich były już drużyny harcerskie.
W kwietniu 1945 roku po raz pierwszy przygotowywano się do święta 1-go i 3-go Maja. Każda drużyna poświęcała
musztrze wiele popołudni: zbiórki w szeregach, odliczanie, formowanie kolumny marszowej, marsz. Dziś nie mogę
sobie uprzytomnić jak szybko to opanowaliśmy. Myślę, iż bardzo chcieliśmy się tego nauczyć i to nam się, dlatego
udało. 1-go i 3-go Maja każda drużyna chciała się lepiej zaprezentować na defiladzie, iść równiej i mocniej przybijać
na baczność.
Pierwsze wycieczki do Brwilna czy Borowiczek odbywały się całym hufcem. Rok szkolny skończył się w końcu lipca
* (W 1945 r. - rok szkolny trwał od przełomu lutego / marca do końca lipca.)

856 Opracowali: hm. Romana Stanisławska i hm. Lech Stanisławski.
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W sierpniu był obóz w Borwiczkach. Udział w nim wzięło niewielu harcerzy. Jak podaje Ryszard Wodzyński - komendant Hufca: W sierpniu 1945 roku zorganizowano letni obóz harcerski w Borowiczkach koło Płocka. Na obozie
tym przebywało 157 harcerzy z Hufca Płockiego i Sierpeckiego..."
W roku szkolnym 1945/46 rozpoczęły się różne kursy, w pierwszym rzędzie zastępowych. Od tego czasu trwało ciągłe szkolenie na obozach i w ciągu roku szkolnego - w hufcu. Poza tym ruszyły kursy organizowane przez Komendę
Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy - były to kursy drużynowych i specjalistyczne. W drużynach rozpoczęto szkolenie
z zakresu podstawowej znajomości terenoznawstwa, pionierki, obozownictwa. Na zbiórkach ćwiczono musztrę, uczono się piosenek i przygotowywano do zdobywania pierwszych stopni harcerskich: młodzika i wywiadowcy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w drużynach brakowało takich instruktorów, którzy mogliby wszystkiego nauczyć. Toteż
każdy starał się gdzieś czegoś dowiedzieć, nauczyć, a zdobytą umiejętność przekazać innym w drużynie. Była wtedy
niespotykana solidarność.
W latach 1945-50 funkcje zastępowych, przybocznych, a nawet drużynowych pełnili harcerze wybierani na te stanowiska przez własne zastępy i drużyny. Zastępowi byli zatwierdzani rozkazem drużyny przez drużynowego, a drużynowy - rozkazem Komendy Hufca przez hufcowego. Rada pedagogiczna szkoły przyjmowała to tylko do wiadomości.
Nawet w szkołach średnich funkcje drużynowych pełnili wtedy druhowie mający 16-18 lat, którzy potrafili zdobyć
sobie własną wiedzą, pracą i zaangażowaniem duże zaufanie w drużynie i pewien autorytet w szkole. Na tym polegało
samowychowanie, które dało tak dobre wyniki. Tych, którym nie odpowiadało postępowanie zgodne z przyrzeczeniem i prawem harcerskim, szybko wykluczaliśmy ze swego środowiska. Pozwoliło to utrzymać odpowiednią atmosferę, dyscyplinę i to poczucie wspólnoty, które i dziś, po latach wiąże nas nadal.
Ta bardzo duża samodzielność w drużynach wcale nie znaczyła, że odrywaliśmy się od szkoły. Gdy któryś z druhów
opuszczał się w nauce, to drużynowy powiadomiony przez wychowawcy klasy, przeprowadzał z nim rozmowę i starał
się zorganizować samopomoc w ramach drużyny czy zastępu. A jeżeli i to nie pomagało, zawieszał w działalności
harcerskiej, podając to w rozkazie drużyny. Jeśli natomiast drużynowy miał kłopoty z nauką - sam miałem - to na
wniosek opiekuna sprawę przekazywano do Komendy Hufca. Komendant Hufca wzywał do raportu, rozmawiał, a jak
było trzeba, zawieszał w czynnościach, podając to do wiadomości w rozkazie Hufca. Ale, co podkreślam jeszcze ras,
do bieżącej pracy drużyny, w sprawy wycieczek, zajęć poza terenem szkoły, jej dyrekcja się nie mieszała.
W tym czasie wielu druhów ze szkół średnich, a były to: Jagiellonka, Małachowianka, Handlówka i Liceum Mechaniczno-Elektryczne, zostało oddelegowanych do prowadzenia drużyn w szkołach podstawowych na terenie miasta lub
powiatu. Na przykład: dh Maciej Zaborowski prowadził drużynę w Radziwiu, po nim - dh Andrzej Kozanecki, dh
Stanisław Starczewski prowadził drużynę w Brwilnie, dh Tadeusz Stawski - w Białej, dh Cieślak prowadził bardzo
liczną drużynę w Rogozinie.
W czasie wakacji w lipca 1946 roku hufiec płocki wyjechał na obóz na Mazury, do Zwierzewa w pobliżu Ostródy.
Udział w nim wzięło około 300 harcerzy, wtedy to przydarzyło nam się rozbić obóz na polu minowym. A było tak: na
miejsce, gdzie miał stanąć obóz, dotarliśmy późnym popołudniem, właściwie słońce już szło ku zachodowi. Byliśmy
zmęczeni podróżą – a do 1950 roku podróże na obozy odbywało się koleją, w wagonach towarowych. Rozładowanie
całego sprzęta i dostarczenie na miejsce - a wszystko trzeba było przenieść na własnych plecach lub, jak kuchnię polową przeciągnąć - zabierało nam dużo czasu. Zależało nam na jak najszybszym rozstawieniu namiotów, aby w razie
deszczu nie być nań narażonymi i nikt nie zwracał specjalnej uwagi jak wygląda teren, na którym je stawiano. Dalsze
czynności odłożono na dzień następny i wszyscy, zmęczeni i pełni wrażeń, położyli się spać. Warty też niezbyt dokładnie pełniły swą służbę. Dobrze się już rozwidniło, kiedy obudziły nas jakieś krzyki. Był to jakiś leśniczy, żołnierz
i jeszcze ktoś. Nie wchodzili na teren obozu, a kiedy kilkunastu z nas do nich podeszło, powiedzieli nam, że nasze
namioty stoją na polu minowym i musimy się przenieść w inne miejsce, które nam wskażą. Po tak miłej informacji
wszyscy zaczęli chodzić jak na szalikach, bardzo uważnie patrząc pod nogi. Największy kłopot był ze złożeniem namiotów i wyniesieniem ich z pola minowego. Szczęcie w nieszczęściu było to, że miny były przeciwczołgowe, a nikt
s nas nie ważył tyle, aby uruchomić zapalnik. Od tego czasu teren nieznany, na którym przychodziło nam rozbijać
obóz, był zawsze podejrzliwie oglądany.
Na tym obozie utrwalił się w mojej pamięci dh Zbyszewski (lub Zdziszewski). Mógł sieć 14-15 lat, Drobny, szczupły,
niewysoki, namiętnie rozbrajał miny, miał jakiś szczególny zmysł do tępo zajęcia. Nie miał wypadku, nawet miny pułapki potrafił rozbroić. Druh komendant Wodzyński nawet nie wiedział o tych jego umiejętnościach i pracach, bo
pewnie dh Zbyszewski przy najbliższej okazji odjechałby do domu. Później, przez parę lat, znany był wśród harcerzy
pod przezwiskiem „pirotechnika”.
W czasie akcji letniej 1946 roku niektóre obozy harcerskie, już nie pamiętam gdzie, zostały napadnięte przez niemieckie bandy. Skutkiem tego było wyposażanie obozów harcerskich przez władze w pewną ilość broni wraz z amunicją dla obrony przed Niemcami. Na szczęście nie było potrzeby jej użyć.
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Akcja letnia odbywała się pod hasłem repolonizacji Ziem Odzyskanych. Chodziliśmy do miejscowej ludności, rozmawialiśmy, usuwaliśmy niemieckie napisy. Poza nielicznymi wyjątkami wszyscy znali język polski.
We wrześniu 1946 roku zostałem wybrany przewodniczącym kręgu starszoharcerskiego w Jagiellonce, a w dwa miesiące później drużynowym 86 MDH im. Szymona Mohorta najstarszej drużyny; harcerskiej w Płocku, założonej w
1912 r. przez siedmiu druhów, miedzy innymi przez druha Władysława Broniewskiego, o czym sam nam mówił na
zjeździe wychowanków Jagiellonki w czerwcu 1947 roku.
W pracy harcerskiej tak się zaangażowałem, że na półrocze uzbierałem kilka ocen niedostatecznych. W efekcie komendant hufca zawiesił mnie pod koniec kwietnia 1947 r. w czynnościach drużynowego. P.o. drużynowego do końca
czerwca tegoż roku był dh Ryszard Gałkowski.
W tym czasie w skład rady drużyny wchodzili: przyboczny – dh Ryszard Gałkowski sekretarz - dh Lech Stanisławski,
kronikarz - dh Jan Malanowski, skarbnik - dh Zenon Kłobukowski, zastępowi - dh Wiesław Zalewski, dh Bogdan
Karwowski, dh Melchior Maciak, dh Andrzej Sarnecki. Innych nie pamiętam.
W listopadzie 1946 roku zaczęła się histeria drużyny artystycznej, która powstała w oparciu o Krąg Starszoharcerski
im. Władysława Sikorskiego działający w Małachowiance. Przewodniczył mu dh Maciej Sandomierski. Zgodnie z
początkowym założeniem harcerki i harcerze, którzy pełnili różne funkcje w drużynach, mieli w zespole artystycznym
przyswajać sobie umiejętności artystyczne, by potem stosować je w codziennej pracy w drużynach.
Niestety, bardzo szybko środek zmienił się w cel. Zespół rozwijał się, rósł, przygotował pierwszy występ - bardzo
udany, cieszący się wielkim powodzeniem wśród płockiej publiczności – Zapusty Staropolskie, ale w drużynach
(szczególnie szkół podstawowych) i w gromadach zuchowych zaczęło brakować drużynowych i przybocznych, a praca harcerska z dziećmi i młodzieżą zaczęła mocno utykać. Kilku z nas nie doznało zawrotu głowy i nie związało się
zbyt mocno z zespołem kierowanym przez druha Wacława Milke.
Kiedy zorientowaliśmy się, że nie ma komu pracować z drużynami, zaczęliśmy sami biegać ze zbiórki na zbiórkę, zastępując tych, którzy występowali w Zespole. Zaczęliśmy młodszych druhów wciągać do pracy i stąd powstała konieczność szkolenia ich na kursach zastępowych, na obozach i w ciągu roku szkolnego. Kursu drużynowych nie mogliśmy organizować - był zastrzeżony dla Komendy Chorągwi. Druhowie, którzy nie dali się związać z zespołem artystycznym, pierwsi zwrócili uwagę, że dzieje się niedobrze i zaczęli ratować pracę drużyn. Byli to Ryszard Gałkowski: z 86 MDH, Marek Michalski z 1 PDH, Stefan Kupiecki i Jan Mieczyński z 89 MDH, Włodzimierz Olszewski z
86 MDH. W tej sytuacji staliśmy się z konieczności instruktorami Komendy Hufca.
Zaczęliśmy przemawiać do rozumu pozostałym, przekonywać, że przecież tak nie można, że praca artystyczna jest
tylko fragmentem pracy harcerskiej. Najlepszy wynik uzyskali druhowie: Stefan Kupiecki i Jan Mieczyński, pisząc i
czytając w szkole – w Małachowiance - i w Komendzie Hufca własne utwory satyryczne, wzorowane na „Zielonej
Gęsi” K. I. Gałczyńskiego, pod nazwą „Harcerska Zielona Gęś” – HZG. Opisywano w nich humorystycznie, a nawet
złośliwie, działalność zespołu druha Milke. Skutek przeszedł oczekiwania. Harcerze oprzytomnieli i dostrzegli właściwe proporcje i skalę ważności poszczególnych zagadnień. „Harcerska Zielone Gęś” pisana i czytana była do września 1949 roku.
W przerwie świątecznej, miedzy 27 grudnia 1946 a 6 stycznia 1947 roku, Komenda Chorągwi Mazowieckiej zorganizowała w Płocku, w Małachowiance, II KKPIM - Kurs Przyszłych Instruktorów Mazowsza. Z Płocka było nas dwóch
lub trzech - nie pamiętam dokładnie. Po ukończeniu i zdaniu - kursu, po uzyskaniu wpisu do książeczki służbowej,
otrzymałem pierwszy stopień instruktorski, zwany wtedy: drużynowy po próbie i prawo noszenia żółtego suwaka na
granatowym sznurze. Pełniącym funkcją, drużynowego stopień ten dawał prawo noszenie granatowej podkładki pod
krzyżem i granatowej lilijki na lewym rękawie. Po założeniu tych odznak chodziłem po mieście i w szkole dumny i
blady zwracając uwagę, czy ludzie (w moim wieku i młodsi) dostrzegają to dostojeństwo i odpowiednio mi zazdroszczą.
W tym samym czasie, co KPIM odbywała się w Jagiellonce ZASPA - Zimowa Akcja Szkolenia Przewodników Artystycznych - kurs zorganizowany przez Główną Kwaterę. Jego kierownikiem był znany aktor i autor harcerskich piosenek - druh Jerzy Dargiel. W tym kursie udział wzięło kilkanaście osób z naszego hufca.
W styczniu 1947r. przyjechał do Płocka ówczesny premier, Edward Osóbka-Morawski. W uroczystościach powitalnych brało udział kilkudziesięciu harcerzy. Warunkiem udziału w powitaniu było posiadanie zielonego, wojskowego
płaszcza. Takiego płaszcza nie miałem i musiałem się sporo nabiegać, zanim wypożyczyłem go na jeden dzień. Po
wiecu w kinie Przedwiośnie premier przyjechał na spotkanie do Komendy Hufca, gdzie zebrali się wszyscy drużynowi, przyboczni i starsi harcerze ze szkół średnich. Premier rozmawiał z nami, pytał o nasze kłopoty, a kiedy dowiedział się, że brakuje nam środków na akcję letnią, dał nam sto tysięcy złotych na ten cel. Byliśmy bardzo przejęci wi-
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zytą premiera w Komendzie Hufca. Kiedy wyszedł, z budynku Komendy i wsiadł do samochodu - był to duży i ciężki
chevrolet Fleetmaster, popularnie zwany wówczas demokratką - otoczyliśmy go wkoło, chwyciliśmy samochód i
podrzuciliśmy kilka razy w górę wraz z pasażerami. Ta wizyta była długo komentowana w środowisku harcerskim.
W drugiej połowie marca 1947 r. przygotowałem wraz z druhem R. Gałkowskim niedzielną, całodzienną wycieczkę
86 MDH do Brwilna. W programie przewidziałem gotowanie obiadu - kucharzem miał być Rysiek Gałkowski, zwany
„Gałą”. W piątek, przed tą niedzielą, poszliśmy obaj na rynek, aby kupić kaszy i jakichś kości na krupnik. Przewidywałem udział w wycieczce ok. 25 druhów. Po wspólnym namyśle kupiliśmy 6 kg kaszy i 10 kg kości. W niedzielę
wyruszyliśmy, pogoda była ładna. Po dotarciu do lasu w Brwilnie, ja zająłem się organizacją zajęć -jeśli mnie pamięć
nie myli, było to ćwiczenie z przenoszeniem meldunku przez teren zagrożony, a później sygnalizacja systemem Morse’a. Tymczasem Rysiek, dobrawszy sobie do pomocy dwóch kuchcików, zabrał się do gotowania obiadu w kotle do
gotowania bielizny. Kocioł pożyczył od swojej matki. Miał też miskę do mycia, ale nie wiem, czy miał włoszczyznę.
Do kotła włożył wszystkie kości i wsypał ok. 5 kg kaszy. Kiedy to zaczęło się gotować, kasza zaczęła pęcznieć i tak
jej przybywało, te miska nie mogła pomieścić ujmowanej wciąż kaszy. Przykopciło się, przypaliło się, ale krupnik był
dobry, chociaż dziś pewnie, i pies z kulawą nogą warczałby na to jedzenie.
W czerwcu tego roku, na polecenie komendanta hufca, udałem się w okolice Sikorza i tam wraz z harcerzami miejscowej drużyny zorganizowałem zbiórką żywności na obóz. Rolnicy dawali nam mąkę, kaszę, słoninę i ziemniaki. Jeden z miejscowych harcerzy wziął od swojego ojca wóz z końmi i tak „kolędowaliśmy” od gospodarstwa do gospodarstwa. Uzbierane produkty w ilości kilkuset kilogramów złożyliśmy u tzw., wujcia Rafała - miejscowego instruktora i działacza harcerskiego. Żywność, ta trafiła później na obóz, ale, niestety, było jej za mało na wyżywienie wszystkich uczestników.
Wreszcie, w lipcu 1947 roku, wyjechaliśmy na czterotygodniowy obóz do Czarnego Strumienia, koło Jeleniej Góry. Z
hufca płockiego i powiatu było nas razem ok. 350-ciu. Podróż – jak zwykle wagonami towarowymi - trwała ok. 36
godzin. Blisko północy dojechaliśmy do Karpacza i, nie wiadomo, dlaczego coraz szybciej wracać do Jeleniej Góry.
Przed miastem pociąg zatrzymał się, poczem znów ruszyliśmy do Karpacza. Okazało się potem, że poprzedni powrót
był wynikiem pęknięcia hamulców. Nastąpił wyładunek harcerzy i sprzętu (namioty, kuchnia polowa, kotły, żywność
itp.) Nocleg był na dworcu. Rano, bez śniadania, łaziliśmy i pytaliśmy miejscowe władze i leśników o miejsce naszego obozu. Okazało się, że musimy – wracać pod Jelenią Górę, gdzie był ów Czarny Strumień. Utkwił mi w pamięci
zjazd (bo droga była cały czas z górki) kuchni polowej z zastępem kuchcików pod dowództwem Rysia Gałkowskiego,
który był kucharzem obozu. Skonstruowali jakiś hamulec z drąga, ale o trudnościach tej jazdy świadczyły ich dzikie
wrzaski, niosące się na znaczną odległość.
W Czarnym Strumieniu znalazłem się szybciej, bo konwojowałem sprzęt wieziony wozami konnymi i ciężarówką.
Obóz ten pamiętam i dlatego, że był to najgłodniejszy obóz w latach czterdziestych. Brak pożywienia nie wynikał z
breku funduszy, a braku zorganizowanego zaopatrzenia na tym terenie. Musieliśmy o wszystko starać się sami, a
przywiezione przez nas produkty żywnościowe bardzo szybko zostały zjedzone. Sytuacja poprawiła się dopiero po
nawiązaniu ściślejszych kontaktów z miejscowymi ludźmi. Kupowaliśmy sami od nich tuczniki i sami je biliśmy.
Wyżywienie się polepszyło. W strumieniu było dużo raków i w czasie wolnym od zajęć chłopcy stale je łapali, i gotowali w menażkach przy małych ogniskach. Mimo wszystko, humor i fantazja dopisywał nam, zajęcia szkoleniowe
odbywały się sprawnie i zgodnie z programem. Dużo chętnych było zawsze na wycieczki - przeważnie piesze do Cieplic i innych miejscowości w okolicach Jeleniej Góry. Jedynie w drodze na Śnieżkę część trasy, do Karpacza, odbyliśmy pociągiem. Przed dwoma laty rozmawiałem z kilkoma uczestnikami tego obozu, członkami ówczesnych drużyn z
Rogoźna i Bodzanowa, obecnie dobrymi i poważanymi rolnikami - bardzo mile wspominają ten obóz.
Rok szkolny 1947/48 upłynął nam na organizowaniu w hufcu kursów zastępowych i szkolenia w drużynach. Po raz
pierwszy też wystąpił w kinoteatrze Przedwiośnie, kierowany przez druha Milke, harcerski zespół artystyczny z programem pt. Staropolskie zapusty Miał on w Płocku ogromne powodzenie. Bo prawdę mówiąc, było to pierwsze po
wojnie, własne, płockie widowisko sceniczne. Stary teatr został w czasie wojny doszczętnie zniszczony przez Niemców.
Bosman Dziuba, czyli druh Ryszard Gałkowski rozpoczął budowę nowej żaglówki. Jako pomieszczenie warsztatowe
służyła izba harcerska w „Jagiellonce”. Z budową były duże kłopoty, bo tylko tarcicę można było dostać bez kłopotu.
Wszystko pozostałe, cały osprzęt i okucia, bloki, nastręczało bardzo duże trudności, a najgorzej było z nitami, ale
członkowie rozrastającej się 87 Żeglarskiej MDH jakoś dali sobie radę, i w maju 1948 roku żaglówka była gotowa.
Okrutna była łajba, ze względu na kształt i niezbyt dobrą zdolność manewrowania zwana korytem. Przeważająca
większość 87 MDH im. J. Kilińskiego wywodziła się z 86 MDH im. Sz. Mohorta W czerwcu, Bosman Dziuba- uruchamiając cały sprzęt żeglarski, tzn. starą, przedwojenna harcerską żaglówkę i nowe koryto – poprowadził wyprawę
do Warszawy. Po tym rejsie jego uczestnicy czuli się bardzo ważni i wydawało im się, że nie ma lepszych i bardziej
doświadczonych od nich żeglarzy, a przynajmniej w Płocku nikt im nie dorówna.
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W drużynach organizowano komisje egzaminacyjne na stopnie - młodzika, wywiadowcy i ćwika w szkołach średnich,
a na stornie młodzika i wywiadowcy - w szkołach podstawowych. Składy komisji były zatwierdzane, przez Komendę
Hufca - dla każdej drużyny oddzielnie. Wchodziłem w skład komisji w czterech czy pięciu drużynach. Sam miałem
już stopień ćwika, a był to wówczas stopień wysoki. Egzamin na stopień odbywał się w formie biegu patrolowego. Na
poszczególnych „przeszkodach” kandydaci musieli wykazać się odpowiednimi wiadomościami teoretycznymi i
praktycznymi. Zakres tych wiadomości był dokładnie określony w regulaminie, próby na poszczególne stopnie. Biegi
takie organizowane były najczęściej w lasach brwileńskich, łąckich, w Soczewce, Słupnie lub w samym Płocku; od
miejsca, gdzie obecnie mieści się ZOO i dalej wzdłuż Wisły, aż do strzelnicy na Cholerce, a w Parowie: od cegielni
do Wisły. Po zakończeniu biegu komisja ustalała, kto wytrzymał próbę i zdał, a kto nie. Po napisaniu sprawozdania i
podpisaniu przez członków komisji drużynowy ogłaszał w rozkazie przyznanie stopnia. W skład komisji wchodzili
harcerze z odpowiednio wysokim stopniem, ale z innych drużyn.
W lipcu 1948 r. hufiec wyjechał na obóz do miejscowości Skępe. Ja z druhami: Jankiem Mieczyńskim i Tadkiem
Stawskim, jako grupa kwatermistrzowska, wyjechaliśmy o dwa dni wcześniej. Zadaniem naszym było nawiązanie
kontaktu z miejscową komendą hufca i władzami, wyznaczenie miejsca obozowania dla poszczególnych podobozów,
zorganizowanie transportu sprzętu ze stacji kolejowej na miejsce obozowania, przygotowanie słomy da sienników i
pieczywa. Pieniędzy na ten cel nie dostaliśmy ani grosza. Za słomę i transport zobowiązaliśmy się odpracować i dotrzymaliśmy słowa.
Hufiec jechał na obóz,jak zwykle, wagonami towarowymi. Podróż trwała tylko kilka godzin. Dyscyplina w czasie
transportu, jak zwykle, była mocno przestrzegana. Rozbicie obozu przebiegło bardzo sprawnie, kuchnia już na kolację
wydała gorącą kawę. Druh Gałkowski nie pełnił tym razem funkcji, kucharza; była jedna kucharka, a pomagał jej zastąp służbowy. Bosman Dziuba w ramach drugiego podobozu prowadził mały obozik żeglarski. Było ich około dziesięciu harcerzy, a przywieźli ze sobą swoje dwie żaglówki.
Kadra II podobozu, od komendanta po drużynowych i przybocznych, składała się z harcerzy 86 MDH. W I podobozie
kadrę stanowili harcerze z 89 MDH, w III podobozie - ze 122 MDH i z 1 PDH. Podobóz kursu zastępowych miał kadrę z 89 MDH.
W czasie tego obozu po raz pierwszy, jako zaprogramowany i zorganizowany czynnik wychowawczy, pojawiła się
HSP - Harcerska Służba Polsce. Codziennie pracowano cztery godziny przy regulacji rzeki. HSP., pasa konkretnymi
wartościami materialnymi, dała bardzo dobre wyniki wychowawcze. Warto byłoby wrócić do rej formy pracy na
obecnie organizowanych obozach. Codziennie, w rozkazie na porannym apelu, wymieniano najlepiej pracujące zastępy i wyróżniających się w pracy harcerzy. Trzej najlepsi stanowili w tym dniu poczet sztandarowy (proporzec 86
MDH. Drużyny maszerowały do pracy w kolumnach czwórkowych z pocztem sztandarowym na czele.
Na obóz w Skępem zabraliśmy ze sobą kilkudziesięciu chłopców w wieku 13-16 lat, skierowanych przez Inspektorat
Oświaty a niebędących harcerzami. Rozdzielono ich do poszczególnych podobozów. W II podobozie sformowano z
nich oddzielną drużynę (ok. 35 chłopców) mianując drużynowego i przybocznego – druhów: Andrzeja Budkiewicza i
Melchiora Maciaka. Zadaniem ich było włączenie tych chłopców do pracy w obozie, tak jak każdego harcerza. Były
opory, ale Andrzej z Melkiem szybko się z tym uporali i po paru dniach ci chłopcy niczym się nie odróżniali od innych.
Bosman Dziuba intensywnie szkolił swoją dziesiątkę w żeglowaniu po jeziorze, ale i u nich były kłopoty. Dwaj starzy, doświadczeni harcerze okazali się namiętnymi rybakami, a w jeziorze leszczy - zatrzęsienie! Ledwo się rozwidniało, oni już stali po pas w wodzie i przez 2 – 3 godziny łowili ryby, a wieczorem mieli po 38 – 39 stopni gorączki.
Trwało to kilka dni i żadne perswazje nie pomagały. W końcu jednak Gała się z nimi jakoś dogadał. Jak? Do dziś żaden z nich nie chce powiedzieć.
W czasie tego obozu Komenda Hufca zorganizowała bieg patrolowy na stopień Harcerza Orlego. Kilkunastu nas
wzięło udział w tej próbie. Egzaminy były trudne, ale wszyscy je zdali i otrzymali HO - ja też.
Jak na poprzednich, tak i na tym obozie, panowała surowa dyscyplina. W razie potrzeby wymuszano ją nie szkolnymi
i nie nauczycielskimi, ale raczej wzorowanymi na metodach wojskowych sposobami, w związku, z czym druh Wodzyński często nas musiał rugać za „wojakówkę i kapralstwo”. Nie należała np. do rzadkości, że zastęp służbowy wynosił słomkę na kocu trzymając jego brzegi w zębach. Tzw. „żabka”, czołganie i inna budujące „metody” też miały
miejsce, ale chłopcy trzymali fason i nikt nie uciekł z obozu. Ośmieszyłby się przed innymi jako oferma, łamaga i
maminsynek.
W czasie tego obozu chłopców opanowała mania zdobywania sprawności „grzybiarza”. Ja, jako przewodniczący komisji, całe popołudnia przeglądałem grzyby zebrane przez chłopców, oceniając ich znajomość grzybów. Obóz był za-

255
opatrzony dobrze i żywienie było dobre a zdający na sprawność grzybiarza dostawali smalec z magazynu - gotowali,
smażyli i dusili grzyby przy małych ogniskach nad jeziorem.
W jakieś dziesięć dni po rozpoczęciu obozu przyplątał się do nas osobnik, który przedstawił się jako ksiądz, rzekomo
były kapelan wojskowy z czasów wojny. Łaził do wszystkich podobozów, wdawał się w różne dyskusje. Kto to, właściwie był nie wiadomo, ale zaczął z kilkuosobową grupą chodzić do restauracji w Skępem i tam stawiać harcerzom
wódkę. Z tego powodu druh Wodzyński po kilku dniach przegnał go z obozu. Więcej już się nie pokazał.
Obóz zakończył się w ostatnich dniach lipca, bo śpieszyliśmy się na Zlot Chorągwi Mazowieckiej, organizowany w
Płocku z okazji XXX-lecia Harcerstwa na Mazowszu. Zlot kwaterował w Parowie. Byłem drużynowym drużyny gospodarczej Zlotu i dlatego, jako drużyna, nie braliśmy udziału w uroczystościach, bo zajęcia gospodarcze, obsługa
kuchni (szefował dh Ryszard Gałkowski), sekretariatu Zlotu i polowej centrali telefonicznej wymagały tyle czasu i
fatygi, że ledwo można było nadążyć.
We wrześniu 1948 roku, cała grupa harcerzy, uczniów II klasy licealnej w „Jagiellonce”, przekazała młodszym kolegom wszystkie funkcje w drużynie. Drużynowym 86 MDH został dh Zenon Kłobukowski. My zaś, skupiliśmy sie
tylko na działalności w Komendzie Hufca i przygotowaniach do egzaminu maturalnego.
W maju 1949 r. zdaliśmy maturę i bardzo intensywnie wzięliśmy się za przygotowanie akcji letniej. Szykowanie namiotów, sprzętu kuchennego i pionierskiego, wyjazdy do drużyn w powiecie, ustalanie składu uczestników, kadry i
wielu innych spraw pochłonęło nas bez reszty.
W początku lipca wyjechaliśmy na obóz do nadmorskiej miejscowości Dziwna Las. Przejazd wagonami towarowymi
do Kamienia Pomorskiego trwał półtorej doby. Po raz pierwszy jechały razem z nami harcerki, w związku, z czym
było kilka zabawnych, do dziś wspominanych, sytuacji. Do Kamienia Pomorskiego przyjechaliśmy po południu i
wszyscy, z plecakami, pomaszerowaliśmy do miejsca przeznaczenia; z wyjątkiem zuchów, których przewieziono wozami konnymi. Na miejscu pośpiesznie, bo zbliżał się wieczór, rozbijaliśmy namioty i napychaliśmy sienniki słomą.
Chcieliśmy też pomóc harcerkom, które rozbijały swój obóz w odległości ok. 600 m od nas. Chętnych do tej pomocy
było aż za wielu. Trzeba było chłopaków trzymać krótko, bo poszliby wszyscy. Znakomita większość uczestników
była po raz pierwszy nad morzem - a więc i nad morze chcieli wszyscy pobiec.
Obóz męski składał się z trzech podobozów. Kadrę i cześć uczestników I podobozu stanowili harcerze z 89 MDH i 1
PDH (Małachowianka i Liceum Mechaniczno-Elektryczne”; komendantem został druh Marek Michalski. II podobóz pod moją komendą –opierał się na harcerzach z Jagiellonki. W III podobozie - pod komendą druha Stanisława Chęcińskiego - kadrę stanowili druhowie ze 122 MDH (Handlówka). Część starszych harcerzy płockich nie pojechała na
obóz, ponieważ - uczestnicząc w zespole artystycznym druha Milke - wyjechali oni na zgrupowanie do Karolina pod
Warszawą, aby przygotować się do udziału w Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Budapeszcie.
Po zagospodarowaniu się (budowa prycz z żerdzi i innych urządzeń obozowych), które trwało 3 - 4 dni, rozpoczęło
się normalne życie obozowe, praca w ramach HSP (jak w poprzednim roku). Starsi chłopcy pracowali przy wyładunku i przenoszeniu kamiennej kostki służącej do budowy pasów startowych na lotnisku, młodsi zaś harcerze i harcerki,
uczestniczyli w pracach leśnych. Trzeba też wspomnieć, że pas wybrzeża był wtedy bardzo pusty. Teren, na którym,
obozowaliśmy, był miejscem, gdzie, wiosną 1945 roku toczone były walki z Niemcami i przez jakiś czas stacjonowała I Armia Wojska Polskiego. Stąd też sporo było sprzętu wojskowego i broni - przeważnie niemieckiej. Była to w
większości bron sprawna, dużo też było amunicji i granatów --ręcznych i moździerzowych. Na szczęście nie było
min. W rezultacie, w każdym podobozie było kilka karabinów, pistoletów maszynowych i ckm – ów. Warty, w
związku z tym, pełniły służbę z bronią.
Broń, używana przez służbę wartowniczą, miała przezornie przez komendę obozu upiłowane iglice, ale i tak, „robiąc”
częste przeglądy, zabieraliśmy chłopcom granaty, amunicje i broń, które znajdowali w pobliżu. Z tych również powodów porządek i dyscyplinę trzeba było wprowadzić takie jak wojsku; nawet druh Wodzyński nie wymyślał nam od
„kapralstwa”. Inaczej mogłoby dojść do jakiegoś wypadku. Drugim powodem utrzymywania ostrej dyscypliny były
harcerki oraz żeński obóz ZMP w odległości ok. 2,5 km. Mało było chłopcom spotkać, przy ogniskach i przy innych
okazjach, rodziły się, bowiem naturalne w tym wieku sympatie.
Na tym oraz na innych obozach kwitła także twórczość literacka. Niektórzy harcerze pisali wiersze, skecze, scenkirodzajowe, teksty piosenek, które przechowuję do dziś, a które wtedy były wykonywane przy ogniskach.
W obozach brali udział chłopcy w wieku 13-17 lal, kadrę stanowili 17-20 letni. Ludzi powyżej 20 lat było bardzo niewielu – 3 lub 4 osoby najwyżej - a obozy liczyły wówczas 350-400 chłopców. Mimo trudnych warunków nie było w
zasadzie wypadków (zawinionych niedbalstwem, lekceważeniem zasad i obowiązków czy też brakiem odpowiedzialności kadry funkcyjnej i instruktorskiej.
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Wspominając czasy harcerskie, drużyny i hufiec płocki sprzed 30-35 lat wydaje mi się, że praca harcerska była wtedy
bardzo dobrze prowadzona. Trzeba przyznać, iż - o czym pisałem na wstępie - atmosfera ówczesna była całkiem inna,
niż obecnie. I trzeba także stwierdzić, iż będąc teraz o wiele lat starszy, młodość z perspektywy lat pamiętam i wspominam inaczej.

[1945-1950] Zofia Lucyna Regulska - Moje harcerstwo - Hufiec Płock 19451950
Moja praca w harcerstwie przypada na lata 1945-1950. Był to okres trudny, ale jednocześnie otwierał perspektywy
normalnego życia, nauki i tego wszystkiego, co ze względu na wojnę nas (młodzież) ominęło.
Dziś po pięćdziesięciu latach, często wracam do wspomnień z tamtych lat. Najbardziej pamiętam letnie obozy, problemy związane z wyborem miejsca, zorganizowaniem sprzętu (wszystkiego było brak), załatwieniem przynajmniej
podstawowych artykułów żywnościowych, transportu itp. Natomiast zwykła codzienna praca w drużynie a potem w
hufcu zatarła się już nieco w pamięci.
Moją macierzystą drużyną była III ŻDH im. Królowej Kingi przy Gimnazjum i Liceum Handlowym, tzw. Handlówka
w Płocku, gdzie już w lutym 1945 roku rozpoczęłam naukę.
Również w tym mniej więcej czasie powstały w szkole drużyny harcerskie - żeńska z drużynową Zofią Słowikowską i
męska prowadzona przez Janka Starościńskiego i Janusza Jabłońskiego.
Zarówno druhna Słowikowską jak i obaj druhowie kontynuowali, przerwaną przez wojnę, pracę harcerską w tej
szkole.
W mojej klasie od początku nauki należała do ZHP Irka Charkowska, z którą się bardzo zaprzyjaźniłam. To dzięki
Niej od nowego roku szkolnego 1945/46 zostałam harcerką. Powoli uczyłam się wszystkiego i kiedy Irka została drużynową w Handlówce ja zostałam przyboczną. Przybywało obowiązków, ale i wiedzy.
Nasze drużyny żeńska i męska były w szkole bardzo widoczne. Za zgodą Pani Dyrektor Ireny Grzegorzewskiej organizowaliśmy różne imprezy jak na przykład Jasełka” które powtarzaliśmy kilkakrotnie. Żeby uzyskać jakieś fundusze
na przykład na sprzęt obozowy, urządzaliśmy zabawy szkolne. Oczywiście w drużynie trwała praca szkoleniowa,
przygotowanie do złożenia przyrzeczenia, udział w pracach społecznych na rzecz miasta.
W lipcu 1946 roku uczestniczyłam w pierwszym obozie harcerskim w Łącku k/ Płocka. Prowadziła go druhna Kazimiera Hałłasowa, nasza komendantka hufca. Oboźną była druhna Irka Charkowska. Był to w zasadzie kurs zastępowych. Uczestniczyło w nim 85 harcerek. Nie był to obóz pod namiotami. Mieszkałyśmy w dawnym pałacu RydzaŚmigłego. Jednak było to prawdziwe życie obozowe. Rano apel, omówienie zadań na dany dzień, wyznaczenie zastępu do pracy w kuchni, różne sprawy bieżące.
Cały dzień coś się działo, jak nie szkolenie (zastępowych), to przygotowywanie ogniska lub występów w świetlicy
miejscowej szkoły dla mieszkańców Łącka.. Druhna Komendantka była z nami zawsze, pomagała we wszystkich kłopotach (np. w kuchni), cierpliwie tłumaczyła i uczyła.
Rok szkolny 1946/47 upływał nam na normalnej pracy w drużynie, wyjazdach w teren. Pamiętam zbiórkę w szkole w
Proboszczewicach k/ Płocka, na której druhny z tamtej drużyny składały przyrzeczenie.
W tym też roku powstała Harcerska Drużyna Artystyczna, której inicjatorem i kierownikiem był druh Wacław Milkę.
Członkami jej byli harcerze i harcerki z różnych drużyn, ja również. Działalność tej drużyny była w Płocku bardzo
znana. Takie występy jak „Zapusty” czy Andrzejki powtarzane były wielokrotnie. Z tej drużyny wywodzi się, znany
nie tylko w Płocku Zespół Dzieci Płocka, nad którym nadal czuwa druh Wacław Milke.
Wyjazd na Dolny Śląsk na obóz w Karpowie w 1947 roku był już dobrze przygotowany. Żywność pochodziła z darów różnych instytucji i paczek UNRRA. Dzięki staraniom druhny Komendantki miałyśmy już takie produkty jak cukier, mąkę, kaszę i kakao. Oczywiście sprzęt kuchenny nadal uzupełniałyśmy wśród rodziców i znajomych.
Podróż do Stronią Śląskiego, ostatniej stacji kolejowej na terenie Polski, trwała długo i nie była zbyt wygodna (wagony towarowe), ale humor dopisywał. Ze stacji do miejsca obozowania z całym sprzętem, plecakami i zapasami wędrowałyśmy piechotą, a było pod górkę (dosłownie). Zamieszkałyśmy w leśniczówce w Karpowie. Na czas trwania
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obozu miejscowe władze (chyba sołtys, a może wójt) wypożyczyły nam krowę. Fakt ten uwieczniłyśmy w obozowej
piosence. Na szczęście jedna z druhen umiała obchodzić się z krową, więc miałyśmy świeże mleko, a druhna funkcję
kierownika opieki nad krową. W kronice obozowej, w piosence ilustrującej nasze życie, także i ten fakt został opisany.
Już nie pamiętam jak nazywała się moja funkcja, ale zajmowałam się w jakiś sposób kuchnią. Do moich obowiązków
(to pamiętam doskonale) należało prowadzenie książki posiłków każdego dnia. Co było na śniadanie, obiad i kolację,
ile produktów zużyto itp. A było już o czym pisać, bo wyżywienie na obozie było bardzo urozmaicone. Las dostarczał
jagód, a więc pierwszy przysmak - kluski z jagodami, następny - kasza posypana kakao, świeże pieczywo pieczone
przez Druhnę Komendantkę no i mleko, ile dusza zapragnie.
Na tym obozie również było szkolenie zastępowych ponieważ brak kadry utrudniał pracę w powstających ciągle nowych drużynach. W tym okresie ZHP był w każdej, nawet najmniejszej szkole.
Poza tym zdobywałyśmy sprawności, przygotowywałyśmy ogniska. U stóp naszej góry leżała wieś o nazwie Prosta
Wieś. Stamtąd przychodziła młodzież na nasze ogniska. My z kolei starałyśmy się doprowadzić do porządku maleńki
kościółek znajdujący się w tej wsi. Utrzymywałyśmy również przyjazne stosunki z Jednostką Ochrony Pogranicza,
która dbała o nasze bezpieczeństwo.
Na tym obozie było nas 94 - wszystkie ze szkół średnich, a młodsze harcerki w tym czasie były na obozie w Wykowie
koło Płocka.
Nie mogę pominąć pewnego wydarzenia, które dla hufca naszego miało wielkie znaczenie. Otóż, z inicjatywy Koła
Przyjaciół Harcerek (istniało takie w tym czasie w Płocku), hufiec nasz otrzymał sztandar. Uroczystość poświęcenia
sztandaru odbyła się w kwietniu 1948 roku w Kościele Farnym. Natomiast na placu przed Ratuszem druhna Komendantka Kazimiera Hałłasowa przekazała sztandar na ręce pocztu sztandarowego. Chorążym była druhna Irka Charkowska. Ja byłam w poczcie sztandarowym. Odbyło się też uroczyste wbijanie gwoździ. W całej uroczystości brała
również udział druhna Komendantka Chorągwi Mazowieckiej Maria Gajewska oraz liczna rzesza mieszkańców Płocka.
Na początku roku szkolnego 1947/48 zostałam drużynową w szkole podstawowej w Radziwiu. Początki były dość
trudne. Drużyna była liczna, dzieci z różnych klas a więc i wiekowo różne. Pracy, więc było sporo, ale powoli powstawała z nich zgrana drużyna. Zastępy pracowały coraz lepiej a przyboczna - nazwiska niestety nie pamiętam —
była wprost nieoceniona. Na wiosnę 1948 roku zorganizowałyśmy uroczystą zbiórkę, na której większość dziewcząt z
drużyny złożyła przyrzeczenie. Gośćmi na tej uroczystości byli druhna Komendantka Kazimiera Hałłasowa i dyrektor
szkoły. Drużynę prowadziłam do końca roku szkolnego i przygotowałam do wyjazdu na obóz w Młynowie (Dolny
Śląsk). Ten obóz liczył 386 uczestniczek. Tak dużo, bo oprócz harcerek były też dzieci z różnych środowisk, zakładów wychowawczych itp. wytypowane przez kuratorium.
Obóz składał się z kilku podobozów pod namiotami. Były „Reginki, Jagiellonka, Igiełki i Handlówka. Młodsze dzieci
mieszkały w szkole, gdzie była również Komenda Obozu i magazyn. Każdy podobóz miał własną kuchnię, ale produkty żywnościowe otrzymywał codziennie rano z magazynu.
Z perspektywy czasu podziwiam zdolności organizacyjne i odwagę naszej druhny Komendantki. Przecież to wielka
odpowiedzialność. Co prawda miałyśmy już trochę wiedzy i doświadczenia (kadra), ale chyba do końca nie zdawałyśmy sobie sprawy z tej odpowiedzialności.
Na szczęście wszystko przebiegało sprawnie. Po apelu i śniadaniu większość uczestniczek obozu wychodziła do lasu
zbierać jagody, pielić szkółki leśne (Harcerska Służba Polsce), zostawały tylko zastępy służbowe - kuchnia, warty itp.
Powrót około godziny 13.00. Jagody zostały oddane do skupu, trochę zjedzono, trochę przyniesiono - kluski z jagodami cieszyły się powodzeniem. Pamiętam, że za zbiór jagód dostałyśmy (Hufiec) spore pieniądze. Po obiedzie i odpoczynku przygotowywałyśmy ogniska, zdobywałyśmy sprawności, uczyłyśmy się piosenek, poznawałyśmy problemy ludzi zamieszkujących na tym terenie.
Na początku roku szkolnego 1948/49 drużynę w Radziwiu przejęła druhna, której nazwiska nie pamiętam. Ja skupiłam się na pracy w hufcu, gdzie pełniłam najpierw funkcję skarbnika, potem zastępcy Komendantki Hufca. Był to już
inny rodzaj pracy.
Na przełomie roku 1948/49 w Przesiece k/ Jeleniej Góry Chorągiew Mazowiecka zorganizowała kurs szkoleniowy dla
członków komend hufców. Tematem kursu były nowe założenia programowe ZHP. Z naszych Płockich Hufców
uczestnikami tego kursu byli: z żeńskiego druhna Barbara Krusiewicz (obecnie Śliwińska) i ja, a z męskiego druh Zenon Kłobukowski. Mieszkaliśmy wszyscy w schronisku „Odrodzenie”. Z samego szkolenia niewiele już dziś pamię-
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tam, ale zostało mi w pamięci powitanie Nowego 1949 Roku przy ognisku w zaśnieżonej górskiej scenerii, w obecności druha Komendanta Chorągwi Mazowieckiej Zygmunta Rybickiego.
Na obóz w Dziwna Las k/ Kamienia Pomorskiego wyjechałam już jako zastępca druhny Komendantki. To pierwszy
obóz nad morzem. Namioty w wysokim lesie sosnowym. Obok obóz hufca męskiego. Uczestników w sumie 670, w
tym drużyny zuchowe. Tryb życia obozowego podobny do poprzednich obozów. Realizowano akcję HSP (Harcerska
Służba Polsce) a więc znów głównie pielenie leśnych szkółek, jagód tym razem było mało. Była natomiast pogoda i
piękna plaża. Ponieważ wiele osób było nad morzem pierwszy raz, więc nic dziwnego, że każdą wolną chwilę spędzałyśmy nad wodą. Na tym obozie gościłyśmy przybyłą z Czechosłowacji grupę inwalidów z drugiej wojny światowej. Przywitałyśmy ich kwiatami i harcerską piosenką.
Powrót z obozu nie obył się bez przygód. Nie zdążyliśmy przewieźć całego sprzętu i plecaków na dworzec. Pociąg
towarowy ruszył zabierając tylko część uczestników obu obozów. Reszta czekała na następny pociąg. Pozbawione
części plecaków, a głównie racji żywnościowych przeznaczonych na podróż, jechałyśmy znów przeszło dobę do domu.
Po wakacjach nauka w czwartej, maturalnej klasie. Na pracę w Hufcu coraz mniej czasu. Wreszcie matura, egzaminy
na studia i wyjazd do Warszawy.
Cały ten, w sumie niedługi okres czynnej pracy w harcerstwie wspominam z nostalgią. Zawarte wtedy przyjaźnie
przetrwały do dziś.
Harcerstwo jest doskonałą szkołą życia. Uczy odpowiedzialności za siebie i innych, życia w grupie, radzenia sobie w
różnych sytuacjach, uczula na potrzeby i kłopoty innych. Świat się zmienia, zmienia się również harcerstwo, mam
jednak nadzieję, że cele i zadania zostaną te same.
Po latach znaczna część byłych harcerek i harcerzy Hufców Płockich z lat czterdziestych znalazło się w Warszawie. Z
inicjatywy druha Maćka Zaborowskiego powstał Krąg Instruktorski „Z Tumskiego Wzgórza”, którego członkiem jestem już od lat. Na comiesięcznych spotkaniach omawiamy obecną sytuację w harcerstwie, śledzimy zachodzące
zmiany, bierzemy udział w różnych imprezach, śpiewamy dawne i nowe piosenki harcerskie.
Łączy nas dawna praca w harcerstwie, a dzięki druhowi Maćkowi Zaborowskiemu. Komendantowi naszego kręgu i
druhowi Jankowi Chojnackiemu, który komponuje piosenki harcerskie i gra na akordeonie, na zbiórki chodzimy z
przyjemnością.

[1945-1948] hm. Irena Makowska z d. Charkowska - Harcerskie wspomnienia
z pracy w Hufcu Płock 1945–1948
Było to w lutym 1945 roku: rozpoczęła się nauka w Koedukacyjnym Gimnazjum Handlowym w Płocku, dalej nazywanym popularnym skrótem Handlówka. Mimo przerośniętego wieku - wiele z nas miało po 16-18 lat i więcej - garnęliśmy się tłumnie do nauki. Radość z powodu odzyskania wolności była tak wielka, że nic sobie nie robiliśmy z tego, że
dokuczające w szkole zimno zmuszało nas do siedzenia w paltach, a nawet w rękawiczkach, a siedzenia trzeba było
przynieść z własnego domu. Radziliśmy sobie jakoś nie mając książek i zeszytów.
Wkrótce po rozpoczęciu nauki dowiedziałam się, że powstaje w szkole harcerstwo i to zarówno drużyna męska jak i
żeńska. Bardzo mnie to ucieszyło, bo harcerstwo znałam dobrze: dwie moje starsze siostry należały do harcerstwa
przed wojną a ja także zdążyłam być harcerką w roku szkolnym 1938/39. Teraz, kiedy okrutna wojna, która zabrała
nam ponad pięć lat cudownej młodości zakończyła się, tak bardzo chciało się działać, robić coś dla odradzającej się ojczyzny.
Pierwszymi drużynowymi w Handlówce byli uczniowie najstarszej klasy: w drużynie żeńskiej dh Zofia Słowikowska,
a w męskiej dh Janek Starościński. Z całym przejęciem uczestniczyłam w życiu naszej drużyny i w nagrodę zostałam
wytypowana na kurs dla zastępowych zorganizowany przez komendę Hufca Płockiego w kwietniu 1945 roku. W tym
czasie hufce męski i żeński działały pod jednym kierownictwem dh Ryszarda Wodzyńskiego, wspomaganego przez grupę przedwojennych instruktorów (dh Kozłowski, Kucharski, Gontarski, Szwajgertowie). Po skończonym kursie odbyło
się uroczyste złożenie przyrzeczenia harcerskiego w Stanicy Harcerskiej na Kolegialnej. Zostałam zastępową i byłam
szalenie przejęta swoją rolą.
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Pilnie ćwiczyłyśmy musztrę, by dobrze wypaść na pochodach z okazji 1. maja, 3. maja i 9. maja. Bardzo byłyśmy
dumne maszerując przed mieszkańcami miasta i otrzymując ogromne brawa. Te druhny, które były już szczęśliwymi posiadaczkami mundurów, szły dumnie na przedzie, a na piersiach niektórych lśniły krzyże harcerskie.
Wiosną, Komenda Hufca zorganizowała w Borowiczkach pod Płockiem pierwszy harcerski biwak. W niedzielę, o
szóstej rano wyruszyliśmy do miejsca biwakowania, gdzie z ogromną radością realizowaliśmy bogaty program zdobywając szereg sprawności. Zmęczeni, ale zadowoleni wracaliśmy ze śpiewem do Płocka.
Nasze zbiórki pełne były śpiewu, musztry. Nie mając starszych, doświadczonych instruktorek same musiałyśmy dokształcać się, aby wiedzę harcerską przekazywać swoim harcerkom.
W lipcu tego roku nastąpiło przekazanie hufca żeńskiego:
...Z dniem 21.7.45 r. przekazuję Hufiec Żeński p.o. Hufcowej dh Czerwińskiej
. Męska Komenda harcerzy dziękuje druhnom za dotychczasową współpracę i życzę dalszej owocnej pracy pod nową
Komendantką. Czuwaj! Płock, dn. 22 lipca 1945, Hufcowy: (-) R. Wodzyński phm…
Rozkaz L1. 1. …Na podstawie pisma Głównej Kwatery Harcerek z dnia 7.YII.1945 r. L.dz. 275/45 obejmuję kierowanie pracą Hufca Harcerek na terenie powiatu płockiego i reprezentowanie go wobec władz miejscowych. 2. Mianowanie p/o drużynowych potwierdzam.
3. Zgłoszenia na obóz dla p/o drużynowych przyjmuję do dnia 23 bm. 4. Obóz dla zastępowych odwołuję na terenie
powiatu płockiego z powodu braku sił instruktorskich.
5. Dziękuję Komendzie Hufca Męskiego za pracę dotychczasową i proszę o dalszą współpracę. Czuwaj! (-) Janina
Czerwińska, p/o Hufcowa” (...)
W lipcu 1945 r. zorganizowany został przez Komendę Chorągwi Mazowieckiej w Osowcu k/ Grodziska Mazowieckiego obóz szkoleniowy CAS. Na ten obóz wyjechało z Płocka około 20 harcerek pod, opieką dh Janiny Czerwińskiej. Do
Warszawy popłynęłyśmy statkiem. Miałyśmy z sobą bardzo ciężkie plecaki, ponieważ trzeba było zabrać ze sobą
żywność i cały ekwipunek obozowy (sienniki, koce, prześcieradła). Nawet chleb dźwigałyśmy. Tak objuczone dotarłyśmy pieszo z Powiśla aż na ulicę Wiejską. Nie zapomnę nigdy przedzierania się przez zwały gruzów zniszczonej
stolicy. Po odpoczynku i ogólnej zbiórce wymaszerowaliśmy dużą kolumną do ulicy Nowogrodzkiej, gdzie była stacja
kolejki elektrycznej do Grodziska Mazowieckiego skąd pojechaliśmy do Osowca (Radziejowic). Na kursie w Osowcu
zdobyłyśmy wiele wiadomości teoretycznych i sprawności. Życie na obozie nie było łatwe ze względu na słabe wyżywienie, brak ciepłej wody i bardzo wiele zajęć, ale zawsze wspominam ten pierwszy swój obóz jako coś wspaniałego!
Nowy rok szkolny 1945/46, to intensywna praca w drużynach. W związku z harcerską akcją repolonizacji Ziem Zachodnich nawiązała nasza drużyna, III Żeńska Drużyna Harcerska im. Królowej Kingi, kontakt ze szkołą na Mazurach.
Zdobywałyśmy dla nich książki, tak szkolne jak i inne, wysyłałyśmy im, a na Święta Bożego Narodzenia z własnych,
składkowych produktów upiekłyśmy w piekarni ciastka i pierniki, aby wysłać dzieciom zaprzyjaźnionej szkoły.
W ramach prac społecznych opiekowałyśmy się również biedną rodziną mieszkającą niedaleko naszej szkoły. Dzieciom tej rodziny urządziłyśmy choinkę i dałyśmy prezenciki. Opiekowałyśmy się również ludźmi starymi i chorymi.
Każda harcerka powinna codziennie spełnić, chociaż jeden dobry uczynek i starałyśmy się wypełnić ten obowiązek.
Drużyna nasza pomagała w prowadzeniu w szkole sklepiku uczniowskiego sprzedając w czasie przerw bułki, przybory szkolne i inne drobiazgi.
W nowym roku szkolnym drużynową w naszej drużynie została dh Krystyna Lemanowicz, a ja byłam jej przyboczną.
W tym samym czasie drużynowym drużyny męskiej został dh Janusz Jabłoński. Z myślą o harcerskim lecie obydwie
nasze drużyny miały ochotę zarobić trochę pieniędzy na sprzęt obozowy. W tym celu postanowiono wystawić wspólnymi siłami Jasełka. Włożyliśmy w to niemało wysiłku i impreza udała się tak, że musieliśmy powtórzyć przedstawienie kilka razy.
Wśród najbardziej aktywnych i zaangażowanych byli dh: Krysia Lemanowicz, Janusz Jabłoński, Janek Starościński i
Stefan Krusiewicz. Nie była to jedyna impreza artystyczna naszej drużyny. Często odbywały się kominki artystyczne w
wielu drużynach i wzajemnie się na nie zapraszaliśmy. Muszę podkreślić fakt, że my, harcerki i harcerze do różnych
działań artystycznych i turystycznych staraliśmy się wciągać również młodzież niebędącą w ZHP.
Ponieważ nasza drużynowa musiała intensywnie przygotowywać się do matury, ja objęłam funkcję drużynowej. W
Komendzie Hufca nastąpiła zmiana i na miejsce dh Czerwińskiej przyszła dh Janina Niegodzisz lecz, niestety, wkrótce
wyszła za mąż i dopiero przyjście dh Kazimiery Hałłasowej, która była profesorką w Małachowiance sprawy hufca
żeńskiego nabrały rumieńców.
Uformował się nowy skład Komendy Hufca:
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Kazimiera Hałłasowa - komendantka
Irena Charkowska (ob. Makowska) — zastępczyni
Zofia Lucyna Majewska (ob. Regulska) - skarbniczka
Barbara Krusiewicz (ob. Śliwińska) — sekretarz
Irena Ruszczak
Bożena Pernej (ob. Gutkowska)
Halina Kłodecka
W wakacje 1946 roku hufiec żeński zorganizował w Łącku obóz - kurs zastępowych. Siedzibą obozu był pałac Łącki
(była rezydencja Rydza Śmigłego), a uczestniczyło w nim 85 harcerek. Komendantką obozu była dh Hałłasowa, a ja
pełniłam funkcję oboźnej. Oczywiście, że w komendzie obozu były inne druhny, ale pamiętam tylko, że była Ludka
Majewska i Basia Krusiewicz.
Był to bardzo dobry obóz. Nawet wyżywienie - jak na owe czasy - było niezłe: dostałyśmy z Caritas (pomoc UNKRA) sporo kaszy jęczmiennej, smalcu, cukry i kakao. Głowiłyśmy się, w jaki sposób podawać harcerkom tę kaszę i
spróbowałyśmy gotować ją na sypko i już w menażkach, posypywać ją kakaem zmieszanym z cukrem; na gorącej wodzie z kaszy tworzyła się czekoladowa polewa, która okazałą się przysmakiem uczestniczek obozu.
Na Łąckim obozie wyszkoliłyśmy sporą grupę dziewcząt, które po wakacjach prowadziły zastępy i drużyny. W czasie
obozu odbywały się częste ogniska i najczęściej naszymi gośćmi była męska drużyna z Gostynina, która rozbiła namioty po drugiej stronie jeziora. Oczywiście nasz obóz chętnie rewizytował ogniska urządzane przez druhów. Kiedyś
zdarzyła się zabawna historia; nad wieczorem cały obóz przygotowywał się do ogniska, w którym mieli brać także
udział gostynińscy harcerze. Ponieważ na ognisko szli wszyscy, osobiście pozamykałam sale i okna, a klucze miałam
przy sobie. Przed pałacem stała warta, więc spokojnie poszłam z całym obozem na polanę. Jakież było moje i nie tylko moje zdumienie, kiedy harcerze zaczęli występować w naszych kolorowych sukienkach, które przecież pozostawiłyśmy w pałacu. Było dużo śmiechu i zamieszania, ale kilka z nas pobiegło z powrotem do pałacu: drzwi nadal na
klucz zamknięte, okna także pozamykane, a przez salę jakby przeszedł huragan, czy tajfun.
Okazało się, że harcerze wypatrzyli piwniczne przejście i tamtędy dostali się do naszych sypialni. I tak trzeba było
wykupywać nasze własne rzeczy jako fanty, a płaciło się śpiewem, skeczem czy wierszem. Oczywiście my nie pozostałyśmy im dłużne i już wkrótce zrobiłyśmy podchody i z ich namiotów zabrałyśmy proporce, a im samym zrobiłyśmy
fałszywy alarm.
W listopadzie 1946 roku zaczęła się historia drużyny artystycznej, która powstała w oparciu o krąg starszoharcerski
Małachowianki Drużynowym był dh Maciej Sandomierski, ale kierownikiem i duszą tego artystycznego przedsięwzięcia był dh Wacław Milke, który wrócił właśnie z obozu koncentracyjnego. Zgodnie z początkowym założeniem,
harcerki i harcerze pełniący funkcje w drużynach, mieli w zespole artystycznym przyswajać sobie umiejętności artystyczne,
by je wykorzystać w pracy swych drużyn.
Najpierw urządzone zostały Andrzejki w sali Stanisławówki. Były to pierwsze tak piękne występy i oglądało je wielu
mieszkańców Płocka, w tym nasze rodziny. Sukces zachęcił do przygotowania następnej imprezy i Zapusty Staropolskie
podbiły cały Płock. Impreza powtarzana była w kinoteatrze Przedwiośnie wiele razy.
Niestety, w drużynach zaczęło dziać się źle, bo drużynowe i drużynowi, przyboczne i przyboczni, a czasem i zastępowi zajęci działalnością artystyczną nie mieli już czasu dla normalnej pracy harcerskiej. Ci, których nie skusił blask
działalności artystycznej i pozostali w drużynach, dwoją się i troją, aby sprostać zadaniom normalnej pracy harcerskiej. Prowadziłyśmy drużyny w szkołach średnich i drugie w szkołach podstawowych, ale to nie wyrównywało braku
kadry w drużynach.
Należało jak najprędzej szkolić nowych zastępowych. W przerwie zimowej zorganizowany został kurs dla komend
hufców. Odbył się on w Olczy k/ Zakopanego. W kursie tym uczestniczyło nas dwie: Basia Krusiewicz (ob. Śliwińska) i ja. Kurs był bardzo intensywnie prowadzony i wiele się nauczyłyśmy. A ileż pięknych przeżyć łączy się z tym
kursem: pierwszy raz zobaczyłam góry, cudowne, ośnieżone góry! Urzekło mnie na zawsze ich piękno. Muszę też opisać harcerskie powitanie Nowego Roku 1946/47 tam, na kursie. Poszłyśmy wieczorem spokojnie spać, aż tu nagle
późnym wieczorem alarm! Otrzymałyśmy zadanie: w oznaczonym terenie, na górce, są na choince świeczki i który
zastęp pierwszy je znajdzie, ten je pierwszy zapali. Ileż było napięcia i wysiłku, aby być tym najlepszym zastępem!
Mróz ostry, śnieg skrzypi pod stopami, a gdy wchodzimy pod górkę często zdarza się zjeżdżać w dół i znów drapać
się pod górę. Wreszcie któremuś zastępowi udaje się odnaleźć drzewko ze świeczkami i już pali się świeczka, jedna,
druga - szalona radość, ustawiamy się promieniście zastępami wokół choinki, a naczelniczka odczytuje rozkaz. Potem
jeszcze krótka gawęda i życzeniami powitaliśmy nowy 1947 rok. Piękną zimową nocą wracamy szczęśliwe i pełne
wrażeń. Umiejętności zdobyte na kursie bardzo się nam przydawały w codziennej pracy harcerskiej, a urocze wspomnienia zostały na całe życie.
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W wakacje 1947 roku komenda hufca zorganizowała dwa obozy: dla starszych harcerek był obóz w Karpowie na
Dolnym Śląsku. Uczestniczyły w nim 94 harcerki, a najlepiej zapamiętanym szczegółem były kluski z jagodami - ulubione (i najczęstsze) danie obozowe. Młodsze harcerki były na obozie w Wykowie koło Płocka w sierpniu.
Jesienią tego roku rusza znów praca w drużynach i zastępach naszego hufca. Nasza III ŻDH (Handlówka) kontynuowała zbiórkę książek dla podopiecznej szkoły na Mazurach i chcąc zdobyć fundusze na wzbogacenie sprzętu obozowego postanowiliśmy ponownie przygotować jakieś przedstawienie z okazji choinek noworocznych. Już nie pamiętam tytułu i treści tego przedstawienia, ale wiem, że było to coś o zimie, śnieżynkach i dzieciom bardzo się podobało. Wystawiłyśmy to przedstawienie dodatkowo dla dzieci pracowników Fabryki Maszyn Żniwnych i otrzymałyśmy za to zapłatę, a za pomoc w rozdawaniu paczek choinkowych i my także dostałyśmy paczki ze słodyczami. Za zarobione pieniądze kupiłyśmy kocioł, miski i jakieś inne sprzęty potrzebne na obozie.
Przypominam sobie inne przygody związane z naszymi artystycznymi praktykami. Kiedyś nasze drużyny z Handlówki (żeńska i męska) wspólnie przygotowały program artystyczny, aby z nim wyjeżdżać do pobliskich wsi w tych pierwszych po okupacji latach wszyscy byli spragnieni polskich pieśni, wierszy i w ogóle polskiego słowa. Pamiętam nasz wyjazd statkiem do Duninowa. Występowaliśmy tam dwukrotnie, a z powrotem trzeba było wracać pieszo do Płocka. Stąd zdarzało się, że nie byliśmy w poniedziałek zbyt dobrze przygotowani do lekcji (ja wtedy starałam się nie być w mundurku harcerskim). Pamiętam, że wtedy na statku spotkała nas nieprzyjemna przygoda: zaginął bagaż, w którym były cywilne
ubrania harcerzy, a między innymi jedyne spodnie któregoś z harcerzy (on jechał w stroju ludowym). Niestety nasze
drużyny musiały składać się na odkupienie straconych ubrań.
W tym samym roku komenda hufca żeńskiego ogłosiła konkurs: Bieg do sztandaru. Nasze Koło Przyjaciół Harcerek (moja
Mamą też należała) obiecywało sprawić sztandar naszemu żeńskiemu hufcowi. Drużyny starały się wypaść jak najlepiej
w tym konkursie. Udało się naszej drużynie zdobyć pierwsze miejsce. Pod koniec kwietnia 1948 roku nastąpiło poświęcenie sztandaru w Kościele farnym, a przed Ratuszem Rada Przyjaciół wręczyła go Komendantce Hufca, dh K. Hałłasowej,
która przekazała go na ręce pocztu sztandarowego, w którym ja miałam zaszczyt być, chorążym. Odbyło się także uroczyste
wbijanie gwoździ sztandarowych.
Ponieważ z nadchodzącą akcją letnią było coraz więcej pracy w hufcu, a i mała matura tuż, tuż, musiałam przekazać swoją
drużynę przybocznej, a sama zajmowałam się tylko pracą w hufcu.
W maju pojechałyśmy obydwie z dh Komendantką na Dolny Śląsk w celu znalezienia miejsca na obóz letni. Znalazłyśmy
się w Stroniu Śląskim k/ Lądka Zdroju. Były to przepiękne strony! Wzgórza, lasy i doliny. Dzięki pomocy wojska - wozili nas łazikiem - znalazłyśmy odpowiedni teren we wsi Młynów k/ Stronia Śląskiego. O wybraniu tego miejsca zdecydowały
czynniki ekonomiczne, a więc możliwość transportu, bliskość osiedli ludzkich, co dawało możliwość zakupu produktów
żywnościowych. Uzgodniłyśmy wiele spraw wyżywieniowych z piekarzem, rzeźnikiem, a nawet sprawę dostarczenia słomy do
sienników (umowa z gospodarzem). Przed wyjazdem wszystkich uczestników obozu wyjechała nasza grupa kwatermistrzowska, aby przygotować warunki dla wszystkich.
A cały obóz liczył sobie 365 harcerek i ich podopiecznych. Tak, albowiem kuratorium podrzuciło nam grupę dzieci z zakładów wychowawczych. Były tam dzieci z rodzin rozbitych, sieroty i dzieci tzw. Trudne. Obóz składał się z wielu podobozów
grupujących harcerki z tej samej szkoły, a więc były Reginki, Jagiellonka, Handlówka, Igiełki i Pedagogiczne. Szkoły podstawowe i
komendę obozu umieszczono w szkole.
Trzeba tu jeszcze dodać, że na obóz jechało się w wagonach towarowych prawie trzy dni! Dzisiaj, z perspektywy minionych lat szczególnie podziwiam naszą komendantkę, która odważyła się poprowadzić taki duży obóz mając u boku młodą, niedoświadczoną kadrę instruktorską. A jakie to jeszcze były niebezpieczne czasy! Dawałyśmy sobie jednak dzielnie radę, mimo że cały sprzęt i produkty żywnościowe musiałyśmy nosić same.
Na tym obozie po raz pierwszy wystąpiła Harcerska Służba Polsce, co wyrażało się w naszej pracy, ponieważ
oprócz naszych harcerskich zajęć codziennie od 9:00 do 13:00, pracowałyśmy przy pieleniu lnu, pielęgnacji szkółek
leśnych, zbieraniu jagód. Zarobione pieniądze przeznaczane były na polepszenie wyżywienia. Podobozy gotowały
same otrzymując prowiant z obozu głównego. Lasy dostarczały nam dużo jagód i grzybów, a bardzo smakowały
nam ziemniaki lub kluski z sosem grzybowym. Ponieważ do sklepu było daleko, otworzyłyśmy w obozie sklepik
obozowy, w którym można było kupić słodycze, kartki, znaczki itp. Duże zakupy robiłyśmy w hurtowni w Lądku
Zdroju lub w Kłodzku i tam najczęściej jeździłam z Komendantką.
Bardzo często urządzałyśmy ogniska, przygotowywały je podobozy, a czasami cały obóz. Specjalnie uroczysty program przygotowywałyśmy na 22 lipca, ponieważ na nasze ognisko przychodziło dużo miejscowej ludności. Po przedpołudniowej defiladzie w Stroniu Śląskim, w której uczestniczyła duża grupa naszych harcerek oraz wiele innych
obozów i kolonii, zaczęłyśmy późnym popołudniem nasze uroczyste ognisko z dużą częścią artystyczną. Był to montaż
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słowno - muzyczny o polskich żołnierzach walczących na różnych frontach ostatniej wojny. Wszystko na początku przebiegało właściwie, ale gdzieś w połowie programu zaczął się dziwny ruch, widzowie (a było wielu mieszkańców okolicznych wsi i kolonie) pospiesznie się oddalali wołając: banda, banda! Aby nie dopuścić do paniki dh Komendantka
dała rozkaz dalszego prowadzenia ogniska, więc siedziałyśmy śpiewając swoje harcerskie piosenki. Z lasu wyszło paru
mężczyzn, podeszli do ogniska rozmawiając ze sobą. Pamiętam tylko, że mieli na sobie skórzane kurtki i wysokie
buty z cholewami, tzw. oficerki. Kazali nam skończyć to śpiewanie, więc spokojnie zeszłyśmy z polany na górce do
swoich namiotów. Nazajutrz dowiedziałyśmy się, że zabili we wsi sekretarza partii czy sołtysa. Przyznam się, że z trudem opanowałyśmy strach przed, ewentualnością następnej wizyty gości z lasu, ale mając pod opieką tyle harcerek nie
mogłyśmy pozwolić sobie na okazanie choćby cienia lęku. Społeczność miejscowa okazywała nam wiele życzliwości, co
pozwalało na spokojne prowadzenie obozu dalej.
Dziewczynkom z zakładu wychowawczego sióstr zakonnych tak się spodobało życie harcerskie, że po powrocie do
Płocka uprosiłyśmy siostry, aby im pozwoliły utworzyć drużynę harcerską. Siostry zakonne zwróciły się do dh komendantki z prośbą, abym ja poprowadziła tę drużynę. Zgodziłam się, gdyż dziewczynki gorąco o to prosiły i co niedziela,
czasami, co dwa tygodnie, zabierałam je na harcerskie wędrówki bliższe i dalsze. Nawet w święta odwiedzałam swoje
harcerki, ponieważ wiele z nich było sierotami i nie miały, dokąd jechać. Dziewczynki wyczekiwały na moje przyjście
i mówiły, że te harcerskie niedziele, to ich jedyna radość. Prowadziłam tę drużynę do lipca 1948 roku, a ponieważ już
od stycznia tego roku podjęłam pracę zarobkową, a i w harcerstwie zaczęło być inaczej, więc moje harcerskie działanie osłabło. Potem małżeństwo, wyjazd z Płocka...
Przebieg działalności harcerskiej Ireny Charkowskiej–Makowskiej oraz późniejsze lata pracy w Komendzie Hufca ZHP w Płocku i Chorągwi Płockiej ZHP oraz otrzymane tytuły i odznaczenia
Do 1939 roku
- rok w szeregach ZHP;
III-V. 1945
- Szeregowa;
V.1945
- Przyrzeczenie harcerskie, objęcie funkcji zastępowej;
1946-48
- Drużynowa III Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Królowej Kingi („Handlówka”);
VI. 1945
- Kurs zastępowych w Osowcu k/ Grodziska Mazowieckiego;
VII. 1946
- Oboźna na obozie w Łącku k/ Płocka;
XII.1947 – I.1948- Kurs dla komendantów w Olczy k/ Zakopanego;
VII.1948
- Oboźna na obozie w Młynowie k/Stronia Śląskiego;
1946 - 1948
- Harcerska Drużyna Artystyczna (członek zespołu);
1946 - 1947
- Założenie drużyny w Chełpowie k/ Płocka;
1947 - 1948
- Drużynowa drużyny w zakładzie wychowawczym sióstr zakonnych w Płocku;
1947 – 1948
- Zastępca Komendantki Żeńskiego Hufca ZHP Płock - miasto i powiat;
1948 – 1975
- Przerwa w działalności harcerskiej;
rok 1975
- Zastępca, a następnie przewodnicząca Komisji Historycznej Komendy Hufca ZHP w Płocku.
Później przewodnicząca Komisji Historycznej Komendy Chorągwi Płockiej ZHP;
rok 1979
- Na obozie w Jazach k/ Płocka otrzymała stopień podharcmistrza;
czerwiec 1982 - Uchwałą Głównej Kwatery ZHP otrzymała Krzyż “Za zasługi dla ZHP”;
13 maja 1987
- Rozkazem Komendanta Chorągwi Płockiej L 13/87 otrzymała stopień harcmistrza;
6 maja 1988
- Rrozkazem Komendanta Chorągwi Płockiej ZHP L 4/88 otrzymała tytuł “Instruktor Senior
ZHP”;
25 października 1989- Rozkazem komendanta Chorągwi Płockiej ZHP L 7/89otrzymała odznakę “Za
służony Instruktor Chorągwi Płockiej”;
15 grudnia 1991 - Rozkazem Komendanta Hufca L11/91 otrzymała odznakę Hufca w Płocku.

[1949] hm. Cezary Gedroyć - Wspomnienia harcerskie z 1949 roku
Słowo wstępne
Rok 1949 był dla 17-letniego wówczas Czarka Gedroycia rokiem szczególnym. Lata powojenne cechował entuzjazm i
zapał młodzieży do działalności społecznej. Po sześciu latach okupacji hitlerowskiej, szczególnie przygnębiającej i
uciążliwej na terenach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej a więc i w Płocku, stęskniona była wolności i swobody czynu dla Ojczyzny. Ideologia i metoda harcerska znakomicie trafiała do serc i psychiki nastolatków. Zapał do działalności harcerskiej wzrastał z czasem, w miarę uczestniczenia w wycieczkach, spotkaniach przy ognisku, a nade wszystko
w obozach. Czarek był w swoim żywiole, tym bardziej, że w czerwcu 1948 roku został drużynowym drużyny przy
swoim macierzystym Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.
Podobnie jak większość młodzieży szkół średnich, która spędzała okupację w Płocku, tak i on, przepojony patriotyzmem i tęsknotę do Wolnej Polski, doznał frustracji w zderzeniu z narzuconą ideologią, w której ponad miłość do
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Ojczyzny wynoszono internacjonalizm proletariacki a w szczególności nakaz miłowania Związku Radzieckiego. Pod
koniec lat czterdziestych indoktrynacja ideologiczna przybrała na sile, zaistniała groźba likwidacji harcerstwa polskiego i utworzenia w to miejsce organizacji dziecięcej o zabarwieniu wyraźnie politycznym na wzór radzieckiej organizacji pionierskiej.
Druh Czarek był tak bardzo oddany swej drużynie i w ogóle harcerstwu, że zapowiedź jego likwidacji przeżył niemal
jako osobista, tragedie. Gdy w 1949 roku zarządzono niszczenie dokumentów i symboli harcerskich, on nie zawahał
się ukryć historyczny sztandar drużyny, który dzięki temu zachował się do dziś.
Przykrości przeżywane w tamtych czasach zaległy cieniem w Jego pamięci. Tonacja wspomnień zapisanych w 1997
roku Jest tego wyrazem.
Tekst tych tak bardzo osobistych wspomnień przedstawiam bez poprawek stylistycznych, interpunkcyjnych i innych.
Jest taki, jaki zostawił druh Czarek - „surowy”, bo autor nie zdążył go już wygładzić.
hm. Maciej Zaborowski
Inwigilacja władz komunistycznych tzw. Polski Ludowej w środowisko harcerskie wyraźnie się nasiliła w 1948 roku.
Względny liberalizm, jaki władza ludowa raczyła stosować w odniesieniu do niektórych organizacji młodzieżowych
w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej powoli dobiegał końca. Proradziecki serwilizm oraz zaostrzenie reżymu w państwach powstających faktycznie w obrębie dyktatu ZSRR, w sposób jednoznaczny powodowały przyspieszenie kursu polityczno-wychowawczego, polegającego m.in. na totalnym niszczeniu wszelkich tradycji niepodległościowo-religijnych i patriotycznych, stanowiących bazę ideologiczną ogromnej większości stowarzyszeń i asocjacji
społecznych działających jeszcze w Polsce na zasadzie inercji, a funkcjonalnie i programowo sięgających swymi korzeniami zarówno czasów przedwojennych, jak też okresu okupacji hitlerowskiej.
W tej sytuacji - mając na względzie radykalizm wprowadzania zmian ustrojowych w Polsce - łatwo można było przewidzieć, że harcerstwo polskie będzie jedną z tych instytucji wychowawczych, które pierwsze padną ofiarą dyrektyw
KC PPR, a później PZPR i jego Biura Politycznego.
Wniosek mógł być tylko jeden a mianowicie taki, że rok szkolny 1948/1949 będzie prawdopodobnie ostatnim, w którym tzw. czynniki stanowiące okażą jeszcze choćby krótkotrwałą tolerancję dla zachowania tradycyjnych form działania ZHP - oczywiście mocno już uszczuplonych bądź pozostających w formie szczątkowej.
Mając to na uwadze gros braci harcerskiej postanowiło skorzystać z ostatniej szansy i w miarę możliwości akcentować swoje przywiązanie do podstawowych atrybutów ruchu skautowego zarówno w odniesieniu do skali światowej
jak i tego specyficznego oraz pogłębionego duchowo - wyrosłego na polskiej ojczystej ziemi.
Jednym z najistotniejszych czynników w omawianym zakresie było ogromne przywiązanie do kultywowania naturalnej, niewymuszonej integracji elementów narodowych i chrześcijańskich jako składowych tak mocno związanych z
budową fundamentów harcerstwa polskiego - w retrospekcji historycznej - przy jednoczesnym zachowaniu tolerancji i
poszanowania przekonań członków diaspory harcerskiej, reprezentujących postawę i poglądy, humanistyczno - laickie. Samo przywiązanie do wiary i szczera, nie sterowana afirmacja uczuć religijnych przez zdecydowaną większość
członków harcerstwa polskiego były oczywiście jednym z pierwszych celów ataku rodzimych komunistów gwoli
szybkiego zateizowania środowiska harcerskiego i radykalnego jego spionieryzowania według wiernopoddańczych
wzorców kopiowania elementów wychowawczych państwa totalitarnego, jakim był przecież Związek Sowiecki. W
konkretnych przypadkach dokonywania pierwszych prób zastosowań radykalno - lewicowych aplikacji ideologiczno politycznych na środowisko harcerskie w Płocku, sprawa okazała się być nie tak prosta jak to sobie ówcześni czerwoni decydenci wyobrażali. Oczywiście w tamtych warunkach nie było mowy o jakichś demonstracyjnych formach
protestu. Skutki tego byłyby przecież nieobliczalne, z ogromną szkodą dla młodzieży, zwłaszcza szkół średnich w
Płocku, gdyż ona to stanowiła podstawowy człon harcerskiej struktury organizacyjnej, podobnie zresztą jak i w całym
kraju. Niemniej jednak - jak to już nieraz bywało - pewne na pozór błahe, ale sprytnie zaaranżowane sposoby zastosowania określonych akcentów - wzorem Wyspiańskiego - na zasadzie, co się, komu w duszy gra były realizowane
często w formie pomysłów wcielonych w życie ad hoc z chytrym założeniem interpretacyjnym, polegającym na tym,
że co jeszcze nie jest formalnie do końca zakazane - można to praktykować.
Oczywiście argumenty tej pseudonaiwności miały swój ograniczony żywot i trzeba było szukać nowych oryginalnych
form zakamuflowanego protestu, zręcznie manewrując wśród meandrów poważnych już ograniczeń z jednej strony, a
często i ewidentnego prymitywu politycznych realizatorów wprowadzania w życie nowych wzorców wychowawczo ideowych z drugiej. Rzecz jasna wszystko do czasu.
Nie ujmując broń Boże znakomitego skautowego amplois oraz zmysłu bystrości i wysokiej inteligencji harcerkom i
harcerzom przodujących płockich drużyn szkolnych (szczególnie szkół średnich) w tamtych czasach - tak się jednak
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złożyło, że pod względem umiejętności zręcznego przemycania wewnętrznego veta przeciwko temu, co się wtedy
działo, w pewnej mierze przodowali harcerze z Małachowianki. Powód tego zjawiska był raczej prosty. Chodziło o to,
że w drugiej połowie lat czterdziestych władze cywilne i polityczne miasta Płocka stosowały szczególnie nagonkę i
szykany w odniesieniu do Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego nie szczędząc Szkole i jej
uczniom nadużywanego wówczas epitetu gniazda reakcji.
Przykładem może tu być choćby prymitywny chwyt polegający na tendencyjnej odmowie przydzielenia opału dla
szkoły podczas niezwykle mroźnej i srogiej zimy 1946 / 1947. Siedzieliśmy w klasach w paltach, wielu z nas się
przeziębiło i zmogła niektórych grypa - aleśmy się nie poddali.
Drugim przykładem była milcząca demonstracja Małachowiaków przed Sądem Rejonowym w Płocku, gdy wyprowadzano po wyroku zmaltretowanych uczniów naszego Liceum z klas maturalnej i przed maturalnej we wrześniu 1946
roku. Proces miał miejsce w związku z wykryciem w Małachowiance w lutym tegoż roku konspiracyjnej organizacji
młodzieżowej o charakterze antykomunistycznym. (Jednego z uczniów Kazimierza Pełkę, skrytobójczo zamordowano). Powiadomiono nas, że został wydany formalny zakaz naszej, czyli uczniowskiej bytności przed gmachem Sądu
Płockiego o określonej godzinie, w której mieli być wyprowadzani - pod eskorta UB - skazani koledzy. A myśmy - w
większości harcerze - poszli tam, akcentując tym samym solidarność z uczestnikami procesu, naszymi starszymi
szkolnymi kolegami. Pamiętam, że obok mnie stał mój kolega klasowy uczeń III klasy Gimnazjum, też harcerz - Karol Kowalski.
Podobnych przykładów cichej, ale wymownej manifestacji nieakceptowania narzuconego krajowi systemu można
przytoczyć więcej.
Otóż to właśnie środowisko uczniowsko - harcerskie będąc świadome wielkich tradycji historycznych naszej
Alma Mater Plociensis i ogromnego przywiązania do wartości ukształtowanych w tej sędziwej uczelni i chronionych
przed burzami dziejowymi - było jednocześnie przekonane o potrzebie wyważonego i roztropnego zaakcentowania
wierności tym ideałom, których złowrogie wichry ze wschodu nie mogły zniszczyć.
Wracając jednak do tematyki ściśle harcerskiej; pragnę przypomnieć bardzo charakterystyczny fakt, który miał znamiona jednoznacznej afirmacji wewnątrz ideowej, choć przy zastosowaniu stosunkowo prostego pomysłu zrealizowanego jednak z pełną premedytacją i konsekwencją. Ograniczę się tutaj do samej istoty wydarzenia, przedstawionego
jak to się mówi w telegraficznym skrócie, ponieważ szersze ujęcie samego tła tematyki (nie zaś samego epizodu)
znajduje się w tzw. zeszytach historycznych dotyczących ruchu harcerskiego w Płocku a wydawanych przez Kręg Instruktorski ZHP Z Tumskiego Wzgórza, organizacyjnie podległy Komendzie Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Płocku.
Epizod - który chciałbym przypomnieć - miał miejsce w lecie 1949 roku podczas letniej akcji obozowej. W tymże roku zorganizowane były przez ZHP w skali ogólnopolskiej a tym samym i przez hufiec harcerski w Płocku, ostatnie
obozy harcerskie na zasadzie względnej jeszcze wierności podstawowym elementom harców i obozowania w stylu
odpowiadającym określonym i w miarę niezmienionym zwyczajom skautowym.
Niemniej jednak - jak już o tym wspomniałem - przebudowa ruchu harcerskiego zgodnie z ówczesnymi zapotrzebowaniami ustrojowymi wymagała między innymi intensywnej pracy tzw. agitatorów przydzielonych przez
ZMP (Związek Młodzieży Polskiej) do poszczególnych zgrupowań obozowych harcerek i harcerzy. Na marginesie
należałoby zaznaczyć, że pierwsze infiltracje tych specjalistów miały miejsce rok wcześniej w 1948 roku z tytułu
zjednoczenia ruchu młodzieżowego w Polsce pod patronatem ideowym PPR, a później PZPR.
O ile nie wypracowano jeszcze wtedy, tj. w 1949 roku, jednoznacznej oficjalnej metody czegoś, co miało w pełni zastąpić istotę skautingu jakimś nowym mechanizmem działania i choć było już wiadomo, że ma on mieć w niedalekiej
przyszłości cechy zgodne z socjalistyczną przebudową kraju - o tyle jedną z płaszczyzn zamierzonych odpowiednich
transformacji, w odniesieniu do ZHP była już niejako przesądzona. Podano je „do wierzenia” i bez ogródek określono
nakazy jak również i pewne sankcje z tym związane w przypadku nie respektowania odpowiednich rozkazów, intensywnie komunizowanej - choć jeszcze bez większych wymiernych efektów - harcerskiej kadry kierowniczej głównie
na najwyższym szczeblu, choć również dotyczyło to częściowo także chorągwi i hufców. Chodziło oczywiście o elementy religijne w praktyce działalności skautowej. A więc m.in. zaczęto stopniowo zabraniać śpiewania modlitwy
harcerskiej oraz stosowania elementów dekoracyjnych obozu, mających jakikolwiek związek z opcją wyznaniową czy
też z czynnikiem wiary jako takiej.
Nie muszę dodawać, że m.in. jeden z zakazów dotyczył uczestnictwa w zwartym, zorganizowanym szyku w nabożeństwach, a szczególnie niedzielnych mszach świętych w kościołach i innych miejscach kultu religijnego, nie mówiąc
już o jakimkolwiek zamyśle odprawiania mszy polowych. Wprawdzie dopuszczono jeszcze - tzn. w lecie 1949 roku udział harcerzy w nabożeństwach, lecz raczej w formie niezorganizowanej (niejako prywatnie) - pojedynczo lub luźnymi grupami. Niemniej dawano już jednoznacznie do zrozumienia, że nawet ta ograniczona forma jest też niemile
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widziana i że nawet ten dotychczasowy liberalizm w istocie sprawy będzie wkrótce zlikwidowany - co, do czego nikt
z nas nie miał przecież już wtedy żadnych wątpliwości.
Ponieważ w naszym obozie hufca płockiego - który to obóz, że przypomnę, zorganizowany był w małej osadzie rybacko - kąpielowej o wdzięcznej nazwie Dziwna Las na wyspie Wolin, nad samym Bałtykiem w województwie
szczecińskim, w tzw. podobozie trzecia byli zgrupowani także harcerze 89 MDH z Liceum im. Marszałka Stanisława
Małachowskiego w Płocku, zatem nie obyło się bez tego żeby - na zasadzie przekory - zakaz jakiś obejść, mimo że
zdawaliśmy sobie sprawę, iż za taki numer (o którym za chwile) można było wtedy dyscyplinarnie solidnie oberwać.
To już były - jak to się mówi - nie przelewki. Ale od czegóż pomysły i fortele, byle tylko nowym ideologicznym
opiekunom zręcznie i wymijająco zademonstrować, co my naprawdę o tym wszystkim myślimy i co w nas tkwi.
Przejdźmy jednak do rzeczy. Niezależnie od zakazu udawania się na msze święte - o czym już wyżej wspomniałem w szyku kolumnowo -marszowym, czymś już zgoła niedopuszczalnym było zabieranie ze sobą sztandarów harcerskich, proporców i.t.p., choć po prawdzie i w tym względzie zdarzały się zręcznie przemycane wyjątki. Nasza drużyna
na wspomniany przeze mnie obóz zabrała ze sobą nie harcerski sztandar 89 MDH z 1920 roku - ponieważ był on już
wówczas przezornie schowany u mnie w domu i jak się później okazało było to jedyne sensowne rozwiązanie chroniące go przed czerwoną opieką - natomiast wzięliśmy ze sobą na ten obóz proporzec, który pierwotnie był własnością Kręgu Starszoharcerskiego im. Generała Władysława Sikorskiego przy Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskieg o w Płocku w latach 1946-1948, później służył jako symbol harcerskiej drużyny artystycznej
zorganizowanej przez druha Wacława Milke, a następnie harcerskiej drużynie instruktorskiej przy hufcu płockim ZHP
(lata 1948-1949) by wreszcie znaleźć się pod opiekę Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka. Otóż wybierając się w jedną z niedziel na mszę świętą, akurat do Kamienia Pomorskiego (bo w pozostałe niedziele chodziło się
do różnych świątyń i kaplic, najczęściej do Dziwnowa) wyszliśmy najpierw luzem zgodnie z nowymi wytycznymi, ale
szybko utworzyliśmy szyk marszowy zastępu harcerskiego z pocztem nazywanym przez nas przewrotnie proporcowym. Sam płat i drzewce były najpierw niesione po cichu oddzielnie a potem połączyliśmy je i było jak za dawnych
czasów.
O ile mnie pamięć nie myli to część drogi odbyliśmy wojskowym samochodem ciężarowym, który nas zabrał na szosie, co nie było bez znaczenia, bo sama trasa w sumie nie była taka krótka a upał doskwierał. Do kościoła (katedry) w
Kamieniu Pomorskim weszliśmy już w szyku harcerskim z zamiarem wysłuchania mszy świętej siadając w ławkach
bocznej nawy świątyni, podobnie jak harcerze z innych luźnych grup przybyłych w tym celu do tego miasta.
Tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa podszedł do nas ksiądz proboszcz, przywitał się z nami, a myśmy się mu przedstawili na zasadzie: skąd, kto i jak. Wysłuchawszy nas. ksiądz zwrócił się z prośba czy my jako harcerze - czyli ci co
ze śpiewem jesteśmy za pan brat - nie zechcielibyśmy zaśpiewać na chórze jedna z kilku pieśni religijnych. Był to lipiec okres wakacji i urlopów, co spowodowało znaczne absencję miejscowego zespołu chóralnego a tego dnia akurat
wypadło zdaje się święto Matki Boskiej śnieżnej. Oczywiście zgodziliśmy się, tym bardziej, że pamiętaliśmy na ogół
- ta, o które księdzu chodziło, a mianowicie o pieśń chóralne z czwartego aktu opery Halka Stanisława Moniuszki,
śpiewane podczas ślubu dwojga z głównych bohaterów tej naszej narodowej opery. Żeby samo wspomnienie uściślić i
oddać etos tego, co było nasze intencja, muszę zacytować fragment tekstu przez nas śpiewanego - o czym niżej.
Dla porządku wypada mi jeszcze przedtem dodać, że oprócz chłopaków z jednej z drużyn III Podobozu, czyli harcerzy z Małachowianki gwoli wzmocnienia chóru dołączyło się do nas między innymi dwóch junaków z brygady Służba
Polsce, która w pobliżu pracowała oraz kilku parafian i mała grupka młodzieży szkolnej.
Wchodząc, zatem na chór, organista wykonał tylko bodaj trzy próby i jedynie na rozruch, bo czasu na przygotowanie,
się do tej celebry muzycznej przecież już nie stało no i trzeba było śpiewać, bo msza święta już się zaczęła. Dodam, że
dostaliśmy tylko jeden komplet nut. Ponieważ tak naprawdę to chyba tylko dwóch czy trzech chórzystów było z nutami obeznanych, a jednocześnie pieśń ta żyje - poza operą - również własnym życiem przy zmienionych niekiedy
słowach i niekoniecznie musi być śpiewana tylko na ślubach jak to jest w moniuszkowskim pierwowzorze - postanowiliśmy spróbować zaśpiewać ją tak jak tylko każdy najlepiej potrafił, choć jedynie z pamięci. Korzystając z tego, że
organy już grały, szybko zacytowałem dwie zwrotki - oryginalne, czyli operowe z jakąś zmianą słowa „ich na nas i
druga z zamysłem i premedytacją, zmodyfikowane, o czym za chwilę.
No a na czym polegał nasz pomysł (nie chwaląc się trochę z mojej inspiracji zaaranżowany)? Otóż dwa fragmenty
tekstu z oryginału libretta Halki brzmią mniej więcej tak, że pierwszy zaczyna się od słów: Pobłogosław Ojcze Panie
- pobłogosław związek nasz a śpiewają to Zofia i Janusz do stolnika, czyli córka i przyszły zięć do ojca i teścia - in spe
- w jednej osobie na uroczystości zaręczynowej, który to tekst jest zawarty w pierwszym akcie. Natomiast podczas ich
ślubu obecni w kościele uczestnicy tejże ceremonii (już w czwartym akcie) śpiewają w składzie potężnego chóru inwokację do Boga, co zgodnie z tekstem oryginału brzmi:
Ojcze z niebios Boże Panie
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W swej opiece chciej ich mieć
Twoje święte zmiłowanie
Ode złego będzie strzec.
Rzecz jasna przy pierwszym podejściu śpiewaliśmy in extenso tekst operowy z jedną drobną korektą (o czym wyżej),
ale przy powtórce zmienione już część samej treści - stanowiące pozornie niejako dowolne - ale jednocześnie ściśle
zamierzoną kompilacją dwu wymienionych fragmentów, dokonując tego, rzecz jasna, z określoną intencją i podtekstem - trochę według mojego pomysłu.
Przy sparafrazowaniu oryginału, a jednocześnie przy niezmienionej ani na jotę melodii, brzmiało to tak:
Spojrzyj na nas Dobry Boże
Już nam smutny nastał czas
Daj nam siłę Panie Nieba
Pobłogosław Związek nasz
Oczywiście słowo związek oznaczało nie związek małżeński jako taki a poprostu Związek Harcerstwa Polskiego –
stojący w obliczu szykan i ataków władzy ludowej, a nie długo - jak się okazało - i całkowitej jego likwidacji.
Ponieważ we mszy świętej, o której piszę uczestniczył - oczywiście tylko fizycznie - jakiś uszatek z grona agitatorów
zetempowskich i bynajmniej nie w celach modlitewnych - doniósł to do komendy obozu i patronatu politycznego
(jeszcze na razie niewielkiego i nie zawsze rozpoznawalnego).
A tak na marginesie - chociaż intelekt tego typu osobników nie był raczej wysoki, ale starczyło mu go na tyle, że zorientował się co w trawie piszczy. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że Halki nigdy nie słyszał. Niemniej jakby na ten, epizod nie patrzeć nasza improwizacja jednak osiągnęła swój cel, a przecież o to właśnie nam
chodziło.
Wracając do uszatka powrót do obozu wykonał on bardzo szybko tak, że jak wróciliśmy do zgrupowania obozowego
zrobiła się od razu awantura na cztery fajery. Zdenerwowany druh Ryszard Wodzyński (choć myślał tak jak my)
udzielił nam solidnej reprymendy, formalnie akcentując tu wyłącznie nasze niezdyscyplinowanie i nieprzestrzeganie
takiego, czy innego, ale zawsze bądź co bądź regulaminu obozowego - zręcznie unikając - co z uznaniem tu podkreślam - meritum samej sprawy, czyli mówiąc po imieniu - jej aspektów religijnych.
I tak Małachowianka znowu (Boże drogi, który to już raz w tamtych czasach?) znalazła się na indeksie lub na celowniku czy też na cenzurowanym - zresztą jak kto woli.
Postanowiono, że poza kara zasadniczą, z którą zapoznamy się już w Płocku - na razie mamy dostać dodatkowe służbę wartownicze i kuchenną a w czasie powrotu z obozu pociągiem podczas postoju w Toruniu zabroniono nam wyjść
do miasta żeby obejrzeć uroki grodu Mikołaja Kopernika. Ponieważ druhowie z innych drużyn solidaryzowali się z
nami i zastąpili nas w dodatkowych czynnościach kwatermistrzowskich to my - korzystając z tego - wbrew zakazowi,
poszliśmy do miasta, no bo skoro tak i tak kara nas czeka, a na dodatek niesprawiedliwa, to my też pokażemy, że z
nami nie tak łatwo.
Sprawa naszej niesubordynacji szybko się wydała, w związku, z czym Komenda Obozu z inspiracji opiekunów politycznych zawyrokowała, że dalszą podróż do Płocka odbędziemy (a przynajmniej cała trójka prowodyrów, czyli Wasiński, Zawadzki i Gedroyć) w zamkniętym wagonie towarowym, w którym załadowany był sprzęt obozowy i reszta
magazynów.
Do tego na szczęście nie doszło bo wybroniła nas od tego karceru na kółkach komendantka zgrupowania harcerek
druhna harcmistrzyni Kazimiera Hałłasowa profesor Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, moja wieloletnia wykładowczyni (kolejno - geografii, biologii i propedeutyki filozofii) i wielkie dzięki jej za to.
Po powrocie do domu ze względu na fakt, że była to dopiero połowa wakacji, realizację zapowiedzianej kary odłożono do września a w międzyczasie sprawa rozeszła się po kościach, bo obozowi patroni polityczni akurat nie byli z
Płocka i wrócili do swoich miejsc zamieszkania bądź wyjechali na tzw. seminaria i konferencje sierpniowe. Później
prawdopodobnie o nas zapomniano. W ten sposób nigdy nie dowiedzieliśmy się, jaka to kara za powyższe miała nas
spotkać w Płocku. Jedno było pewne, że nic przyjemnego a mogło być całkiem źle, bo cała nasza trójka była już w
klasie maturalnej. Komentarze raczej zbyteczne.
Na zakończenie poczuwam się do miłego obowiązku imiennego przedstawienia grupy harcerzy z Małachowianki, którzy wówczas w lipcu 1949 roku w Katedrze Kamieńsko-Pomorskiej, będącej jeszcze wówczas częściowo w odbudo-
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wie po zniszczeniach wojennych, zademonstrowali prawdziwe harcerską postawę podkreślając swe wierność i przywiązanie do tradycji skautowych i religijnych poprzez ten amatorski, ale bardzo emocjonalny śpiew w polskiej prastarej świątyni katolickiej położonej na najbardziej północno -zachodnim wysuniętym skrawku odzyskanego po 700 latach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Byli to:
śp. dh Jerzy Wasiński - ćwik, aktualny wówczas drużynowy 89 MDH,
dh Stanisław Zawadzki – wywiadowca,
śp. dh Rajmund Kuliński – wywiadowca,
dh Józef Oleksiak – ćwik,
dh Andrzej Widzyński – wywiadowca,
dh Stefan Ostrowski – młodzik.
Bez ich udziału oraz kilkunastu przypadkowych osób, których nazwisk oczywiście nie znałem pomysł ten rzecz jasna
nie mógłby być zrealizowany i dlatego, szczególnie miło i ciepło ich wspominając, choć niektórych już nie ma wśród
nas, dziękuje im za to serdecznie jeden z nich – niżej podpisany
Cezary Gedroyć - wówczas Harcerz Orli.

[1957-1958] Kronika za rok szkolny 1957/58 17 Drużyny Harcerzy im. Jana
Kilińskiego 857 Płock Pl. Marcelego Nowotki 14/18 858
Wspomnienie drużynowego o założeniu drużyny.
Byłem wówczas pracownikiem Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Zgoda” w Płocku. Na terenie, który zajmuje
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym, był nasz zakład produkcji piekarniczej.
Bardzo często bywałem na kontroli wspomnianego zakładu, obserwując przy okazji młodzież grającą w piłkę a nawet
w karty, lub wałęsającą się bezczynnie po zaułkach gdzie najczęściej upajali się dymem z wypalanych papierosów.
Wiek młodzieży określałem na około 14-18 lat. Nie byłem jednak tym widokiem wielce zaskoczony, gdyż podobne, a
nawet jeszcze gorsze rzeczy można było zauważyć na terenie każdej innej szkoły nawet podstawowej.
Był to miesiąc wrzesień 1957 r. interesowały mnie wówczas sprawy młodzieży gdyż pracowałem społecznie w Komendzie Hufca Z.H.P. w Płocku mając w opiece sprawy drużyn męskich. Pod koniec września postawiłem sprawę
zorganizowania drużyny harcerskiej właśnie przy wspomnianej szkole. Rada Komendy podeszła do tej sprawy z pewną rezerwą, a Komendant Hufca druh Wodzyński Ryszard harcmistrz, postanowił mi dopomóc.
Udał się w najbliższym dniu do Dyrektora Zakładu wychowawczego, gdzie omówił warunki zainteresowania młodzieży, Związkiem Harcerstwa Polskiego i założenia próbnej drużyny, która miała wykazać swoją działalność w ciągu
trzech miesięcy. W końcu września przydzielony był drużynowy w osobie druha Lewandowskiego Wojciecha, lecz
już w początkach października został wycofany, a na jego miejsce obowiązek drużynowego przejąłem osobiście wycofując się jednocześnie z pracy w Komendzie Hufca.
W związku z objęciem drużyny zaczęły się i nowe kłopoty. Wielu z moich kolegów drużynowych rozpuściło swoje
języki i zaczęli mnie straszyć, że to jest młodzież trudna, że nie odpowiada za swoje czyny, że mogą mi wyrządzić jakąś krzywdę itp. Nie brałem jednak tych wypowiedzi pod uwagę, żeby jednak od razu nie załamać się. Tłumaczyłem
sobie zawsze, że diabeł nie jest aż taki straszny, jakim go ludzie malują. Udałem się, więc z Komendantem Hufca do
Kierownika szkoły ob. Nowaka Jana, z którym omówiłem dzień i godzinę pierwszej zbiórki.
Pamiętam jak dziś, że był to 12 październik 1957 r. godz. 17-ta w sali gdzie odbywały się zwykle zajęcia krawieckie
zebrała się spora grupka młodzieży w liczbie około 40 osób. Kiedy wszedłem do sali wszyscy wstali. Nieśmiało rozej857 Jan Kiliński. Bohater 17-ej Drużyny Harcerzy przy Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy P.Z.W. w Płocku, zatwierdzony przez Komendę Hufca Płock - miasto na uroczystości zatwierdzenia drużyny w dniu 15 grudnia 1957 r. wobec przedstawiciela Komendy Chorągwi -dh Sułowskiego Kazimierza, Komendanta Hufca dh Wodzyńskiego i Rady Pedagogicznej.
858 Obecnie Stary Rynek
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rzałem się po twarzach obecnych i na przywitanie nieco drżącym głosem powiedziałem Dzień dobry i przedstawiłem
się, kim jestem. Powiedziałem na wstępie, że jestem instruktorem harcerskim i chciałem z nimi porozmawiać na tematy harcerskie, aby się zorientować czy są możliwości założenie drużyny. Chętnie ze mną rozmawiali o różnych
sprawach młodzieżowych i jak się zorientowałem kilka z pośród obecnych już należało do harcerstwa w szkołach
podstawowych. Chętnych do harcerstwa było dość dużo gdyż ci, co byli obecni mówili, że z pośród tych, co nie mogli
przybyć na zbiórkę na pewno znajdą się chętni. W wyniku naszej pierwszej zbiórki została założona drużyna harcerska próbna. Na zakończenie zbiórki umówiliśmy się, że wszyscy harcerze nie będą sobie już mówili dzień dobry ani
cześć tylko po harcersku Czuwaj. Na zakończenie zbiórki zaśpiewaliśmy nawet sobie harcerską piosenkę „Płonie
ognisko i szumią knieje”, bo dużo z obecnych znało i słowa i melodię. Zbiórka była zakończona, ale jeszcze padały
pytania, na które musiałem jednak im odpowiadać. Nie wiem jak długo musiałbym tam siedzieć-rodziły się ciągle
nowe pytania, więc umówiliśmy się, że na następnej zbiórce podam im treść prawa i przyrzeczenia harcerskiego, a
także mam opowiedzieć kilka wrażeń z dotychczasowej pracy w harcerstwie.
Kiedy na drugi dzień wszedłem do szkoły, już duża część młodzieży witała mnie harcerskim „Czuwaj” może to jeszcze było im takie coś niezrozumiałe dlatego też mówili to niepewnie. Inni natomiast mówili mi „dzień dobry panie
druhu” Odpowiadałem i tym i innym pozdrowieniom zawsze z uśmiechem i zdaje mi się, że tym tylko można było
sobie zjednaj młodzież.
W następnym tygodniu musiałem zrobić drugą zbiórkę, gdyż, coraz więcej kandydatów zaczęło się zgłaszać z prośbą
o zapisanie ich do harcerstwa Na zbiórce tej obecnych było 54 osoby (24 dziewczęta i 28 chłopców). Jednak tak liczna drużyna trudna byłaby do prowadzenia, więc na Radzie drużyny postanowiliśmy z dotychczasowej drużyny koedukacyjnej utworzyć dwie drużyny - męską i żeńską.
Dzień 12 października to tradycyjny dzień powstania drużyny harcerskiej przy Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Płocku, to dzień, w którym drużyna winna dokonywać przeglądu swych sił, oceniać ogólnie swoją całoroczną pracę. Uroczystość ta niech będzie zachowana przez następne lata i
obchodzona corocznie przez cały czas istnienia drużyny.
Wspomnienia te prosiłbym umieścić w kronice drużyny, niech będą one zaczątkiem kroniki drużyny.
Czuwaj!
Kłobukowski Zenon – pwd.
drużynowy próbnej drużyny harcerskiej
przy Z.S.Z. Specjalnej w Płocku.
Płock dnia 20 październik 1957 r.
Pogodny dzień 26 październik 1957 r.- godz.l7-ta.Grupki dziewcząt i chłopców zaczęły schodzić się w jednej z klas
Zasadniczej Szkoły Zawodowej P.Z.W. Miała się tam odbyć zasadniczo pierwsza zbiórka koedukacyjnej drużyny
harcerskiej. Drużynowy druh Kłobukowski Zenon stał jeszcze na korytarzu, prowadząc rozmowa; z tymczasowym
przybocznym druhem Rolkiem Marianem. Kiedy w sali było nas około 50 osób, wszedł druh drużynowy, prosząc
abyśmy usiedli. Spodziewaliśmy się jednak czegoś innego. Byliśmy przygotowani na to, że z chwilą wejścia druha
drużynowego, padnie komenda „baczność” i „w dwuszeregu zbiórka”. Zamiast komendy druh jednak zaczął śpiewać
„płonie ognisko i szumią knieje” a słowa „drużynowy jest wśród nas” podchwyciło zaledwie kilka głosów. Dopiero
dalszy ciąg piosenki rozbrzmiewał wesoło, a słowa „opowiada starodawne dzieje” wydostały się z sali poza mury
szkolne błądząc krętymi korytarzami. Kiedy po skończonej pierwszej zwrotce nastała chwila ciszy, druh drużynowy
zaczął mówić, że piosenka ta ma już swoją tradycję i śpiewana jest zawsze przy rozpoczęciu ogniska harcerskiego lub
uroczystej zbiórki w terenie kiedy następuje chwila podpalenia harcerskiego ogniska. Wtedy dopiero przy blaski,
ognia rzucającego snopy iskier rozpoczyna się gawędzenie, wspomnienia z obozów i wycieczek, wesołe kawały i
wiele innych popisów atrakcyjnych przygotowanych przez harcerzy. Czas przy ognisku mija szybko i wesoło, jak
szybko minął czai nam, kiedy wsłuchani, w opowiadanie druha o zadaniach harcerzy, o prawie harcerskim, którego
trzeba się nie tylko nauczyć na pamięć, ale i według niego postępować w naszym codziennym życiu, mówił także o
zdobywaniu stopni i sprawności harcerskich, wreszcie o przyrzeczeniu, które odbywa się zawsze bardzo uroczyście.
Zaczęliśmy wtedy pytać, kiedy u nas będzie przyrzeczenie harcerskie. Odpowiedź była krótka, że wtedy kiedy na to
zasłużymy, wszystko zależy tylko od nas samych. Po tym druh sprawdził listę obecności i okazało się, że zamiast 40
osób obecnych było 52. Wyjaśnić należy, że 12 uczestników zbiórki to nowi kandydaci, którzy chcą powiększyć szeregi drużyny. W ten sposób drużyna zyskała 12-tu nowych kandydatów.
Ponieważ zbiórka przeciągała się już ponad godzinę, druh zaczął nas uczyć piosenki harcerskiej W nadwiślańskim
grodzie. W zasadzie nauczyliśmy się pierwszej zwrotki, ale co najważniejsze przyswoiliśmy sobie melodię. Chcieliśmy, aby dalej druh prowadził zbiórkę, lecz jako odpowiedź usłyszeliśmy nieodwołalne słowa: Już do powrotu głos
trąbki wzywa alarmują ze wszech stron… podchwyciliśmy jednogłośnie. Okrzykiem czuj, czuj – czuwaj! Zakończyliśmy tak miłą dla nas zbiórkę.
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Kronikarz drużyny [Leszek Czerkas]
W dniu 4.XI.1957 r, na tablicy ogłoszeń ukazała się mała karteczka treści następującej: Uwaga! Dnia 6 listopada 1957
r. o godz.17-ej w sali aktowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej P.Z.W. odbędzie się zbiórka harcerska. Obecność
wszystkich obowiązkowa.
Czuwaj! Drużynowy [Kłobukowski Zenon pwd.]
Baczność! Do raportu na prawo patrz! Padła komenda druha przybocznego, stuk obcasów i krótkie słowa „Druhu drużynowy, męska drużyna harcerzy przy Zasadniczej Szkole Zawodowej na zbiórce, stan 25, obecnych 20, nieobecnych
5-ciu wszyscy usprawiedliwieni. Przywitanie "Czuwaj" i wszyscy zasiadają już wokół drużynowego na ławkach, materacach i innych przyrządach gimnastycznych. Na wstępie pierwsza zwrotka piosenki „w nadwiślańskim grodzie” po
tym pomału dalsze zwrotki i w przeciągu kilkunastu minut śpiewaliśmy już wszystkie trzy zwrotki. Po tym druh nam
opowiadał, że całą drużyną będzie nam za trudno pracować i powinniśmy podzielić się na mniejsze grupki, które będą
się nazywać „zastępy” na czele każdego zastępu będzie stał zastępowy, a można będzie go poznać po brązowym sznurze. Dalej druh mówił nam, jakie należą do każdego zastępu zadania, z ilu członków zastęp może się składać i że zastępowy winien być przykładem dla całego zastępu. Biorąc pod uwagę podział, klas, ustalono następujące składy zastępów:
Zastęp I -szy z klasy III -ej, zastępowy Łabęda Bernard
Zastęp II -gi z klasy II -ej, zastępowy Wiśniewski Tadeusz
Zastęp III -ci z klas I-ej i wstępnej, zastępowy Kilian Z.
Kronikarzem wybrano Czerkasa Lecha,
a skarbnikiem Wesołowskiego Lucjana.
Po wyborach druh drużynowy podyktował nam słowa hymnu harcerskiego i „płonie ognisko w lesie”. Najpierw śpiewaliśmy wszyscy razem, a później piosenkę „płonie ognisko w lesie” śpiewaliśmy na głosy. Nie mogę powiedzieć żeby to nam źle wychodziło.
W następnym punkcie zbiórki omówione zostały wytyczne do pracy drużyny na miesiąc listopad i grudzień.
A oto główne punkty:
1.Rozśpiewanie drużyny.
2.Zorganizowanie dwóch kominków harcerskich.
3.Zapoznanie się z prawem i przyrzeczeniem harcerskim.
4.Sprzątnięćie i udekorowanie izby harcerskiej.
5.Zorganizowanie lodowiska i nauki jazdy na łyżwach.
Już przed samym końcem zbiórki ponownie prześpiewaliśmy piosenki i hymn harcerski, którego treść mieliśmy
przemyśleć po zbiórce, i nauczyć się słów na pamięć, termin do następnej zbiórki. Ponieważ zbiórka wypadła w
przeddzień 30 Rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej, druh opowiedział nam o wartości i znaczeniu rewolucji
dla nas i zachęcił do wzięcia udziału w akademii, do której część materiału drużyna przygotowała wcześniej. Do
ogólnej części artystycznej dołączyliśmy od drużyny dwa wiersze dwie pieśni, i wyjątek z wspomnień Lenina o spotkaniu z Polakami. Konferansjerkę przygotował druh drużynowy. Termin akademii wyznaczony został na dzień 8 listopada 1957 r. godz. 11 -ta.
Zbiórka została zakończona okrzykiem harcerskim czuj, czuj - czuwaj. Po tym wszyscy przeszliśmy spokojnie na odrabianie lekcji.
Kronikarz drużyny [Leszek Czerkas]
In anno domini 1957, w dniu 15 decembra, w sali aktowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej P.Z.W. udekorowanej w stylu staropolskim, panował wielki spokój odpowiadający powadze zbliżającej się chwili, czyli uroczystego
zatwierdzenia działających od 10 października 1957 r. drużyn harcerskich. Na podium wśród zwieszających się kotar
widniał srebrzysty krzyż harcerski - dzieło harcerzy z drużyny męskiej, poniżej zawieszone dwa portrety wyobrażające przyszłych bohaterów drużyn, a mianowicie: Królową Jadwigę i Jana Kilińskiego, wykonane przez druha kronikarza Leszka Czerkasa. Całość dekoracji uzupełniał tradycyjny kominek wykonany z dykty.
Uroczystość naznaczona na godzinę 11-tą trzydzieści nie dawała spokoju i już od godziny 11-ej zaczęły napływać
gromadki młodzieży. Każda minuta brakująca do wyznaczonej godziny stawała się coraz dłuższa, a napięcie na sali
wzrastało coraz bardziej. Wreszcie wybiła oczekiwana godzina, szmery na sali całkowicie umilkły i uroczystość została rozpoczęta. Tradycyjnego podpalenia ogniska dokonał tym razem druh drużynowy przy głosie fanfar, a następ-
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nie śpiewanej przez wszystkich piosenki „Płonie ognisko i szumią knieje”. Kiedy umilkły słowa pierwszej zwrotki
zabrał głos druh drużynowy, który podsumował dotychczasową pracę drużyn harcerskich i przedłożył projekt planu
na najbliższy okres opierając go szczególnie o stopnie harcerskie ochotniczki i młodzika, na Przyrzeczeniu i Prawie
Harcerskim.
W czasie omawiania planu przybyli na salę: druh Sułowski Kazimierz - instruktor Komendy Chorągwi i druh Wodzyński Ryszard Komendant Hufca, który w krótkich słowach złożył podziękowanie druhowi drużynowemu za zorganizowanie drużyn, oraz życzenia dalszej owocnej pracy i jak najszybszego zdobycia stopni i sprawności. Uznając
drużyny jako zatwierdzone w dowód, czego na ręce przybocznych złożył dyplomy pamiątkowe.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, choć jeszcze skromna, ale wykonana tylko i wyłącznie przez harcerzy. Kominek został zakończony odśpiewaniem hymnu harcerskiego, uroczyście po raz pierwszy w życiu drużyny.
Kronikarz drużyny [Leszek Czerkas]
Prace zimowe w drużynie
Ubiegła uroczystość zatwierdzenia drużyn, bardzo budująco na nas wpłynęła, każdy z nas osobiście czuł, że staje się
codziennie lepszy i grzeczniejszy. Nawet nasze wychowawczynie są jakieś inne. Wszyscy z zaciekawieniem obserwowali naszą pracę (czasami z ironicznym uśmiechem na twarzy) na boisku, gdzie dookoła montowano wał z belek i
uszczelniano piaskiem. Wszystko było ukończone i szło nam dość dobrze, nawet mróz zdawałoby się, że chce nam
pomóc, chwytając pracujących za ręce szczypiąc po nosach i uszach. Przed nadejściem zmroku zaczęliśmy lać wodę
tak, że około godziny 21-ej dotychczasowe boisko zmieniło się w jedno jezioro, resztę pozostawiliśmy losowi zimowej nocy. Temperatura w nocy spadła poniżej zera tak, że wstępna nasza praca dała już pierwsze rezultaty. A wszystko to trwało tak przez trzy dni. Kiedy po kilku dniach termometr zaczął wykazywać coraz wyższą temperaturę, przykro nam się zrobiło i aż strach patrzeć było na powoli topniejącą już taflę lodu na niewykończonym lodowisku. Nie
był to jednak koniec naszych zamierzeń i planów, przecież to dopiero grudzień, a do wiosny jeszcze daleko. Chociaż
deszcz spłukiwał resztki lodu, myśmy zaczęli snuć nowe plany na przyszłość, ażeby być w pogotowiu i wykorzystać
odpowiedni moment, dokończyć nasze nieudane lodowisko, naostrzyć łyżwy i czekać cierpliwie na pomoc dziadka
Mroza.
Na krótko jednak przed feriami świątecznymi, niebo znowu się wyiskrzyło, rozświeciło gwiazdami –P.I.H.M. zapowiada prognozę pogody na jutro:..„Pogodnie, lub dość pogodnie, wiatry z kierunków zmiennych, w godzinach popołudniowych z lekka zanikające, możliwość opadów atmosferycznych, temperatura bez większych zmian. Pojutrze
możliwość spadku temperatury”... A my, co na to? Rozciągamy dwa węże gumowe, nie licząc już wiader, wanienek
oraz innego sprzętu kuchennego i lejemy wodę, że tylko szum wody i nawoływanie głosów było słychać na całym
boisku. Bardzo szybko i sprawnie zalano nie tylko boisko, ale także schody szkolne nie mówiąc już o łazience. Wszyscy byli podnieceni, bo faktycznie mróz zaczął poszczypywać po nosie, a na świeżo wylanym boisku zaczął
pokazywać się szron. Wszystko zapowiadało się dość dobrze, więc spokojnie mogliśmy udać się na zasłużony odpoczynek. Już spokojnie spaliśmy pod ciepłymi kołdrami, kiedy za oknem zaczął wyć wiatr i nad ranem lunął rzęsisty
deszcz ze śniegiem. Kiedy rano pobiegliśmy zobaczyć jak wygląda nasza praca, zastaliśmy tylko kałuże wody z topniejącym nadal śniegiem. No cóż mamy pecha. Musimy znowu czekać na następną okazję, aby pogoda spłatała nam
następnego figla, aby znów uroczyście zaśpiewać piosenkę „I znów do walki z złem nas gna, harcerska dola żałosna”.
I faktycznie długo czekać już nie potrzebowaliśmy, nowa niespodzianka jednak była już dużo przyjemniejsza. Po kilkudniowym deszczu chwycił nagle mróz i to, co nalał deszcz, mróz ściął i rano o dziwo, lodowisko prawie gotowe,
trochę miejscami za mało było wody i lód był trochę nierówny. Łyżwy jednak od rana poszły w ruch, wieczorem trochę wody i po dwóch dniach lodowisko było gotowe.
Trudno opisać ileż to było uciechy, ile hałasu i radości, nie mówiąc już o guzach i innych temu podobnych siniakach.
Gorzej jednak było z odrabianiem lekcji, gdyż zapalonych miłośników sportu zimowego, a krócej mówiąc łyżwiarzy,
trudno było na lekcje zaciągnąć. Jeździli i przed śniadaniem i po śniadaniu, przed lekcjami i po lekcjach, a gorliwsi
nawet przed pobudką.
Ale w tym wypadku trudno jest rozsądzić czy lodowisko przeszkadzało w lekcjach czy odwrotnie. Według opinii
sportowej to lekcje należało odłożyć na gorsze dni, natomiast według opinii nauczycieli i wychowawców -wyznaczyć
godziny, w których wolno będzie jeździec na lodowisku.
Obydwie te opinie podajemy do wykorzystania w latach następnych,Kronikarz drużyny [Leszek Czerkas].
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Choinka Noworoczna
Już od początku grudnia słowo „ferie świąteczne” nie schodziło z ust wszystkich uczniów, harcerzy nie mówiąc już o
całej Radzie Pedagogicznej. Niektórzy np. twierdzą, że święta to naprawdę dobrze przemyślana rzecz, podczas której
niby to jedni mają odpocząć inni natomiast mają podciągnąć się w lekcjach, przeczytać zaległą lekturę. A poza tym
wielu z nas użyje, nie mówiąc już o tym, co się będzie jadło, ileż to różnych frykasów się zmarnuje, aż trudno naprawdę wspominać o tych rzeczach. Każdy już wcześniej widzi się w otoczeniu całej rodziny i znajomych, po tym
tradycyjne dzielenie się opłatkiem, tradycyjna wieczerza wigilijna i wreszcie uroczysta choinka. Szczęśliwi są ci, co
ich marzenia spełnią się, ale co mają mówić ci, co nie mają żadnych rodzin, nie mają do kogo wyjechać. Mówić o
tych rzeczach jest naprawdę trudno, łzami oczy zachodzą, kiedy następuje wyjazd tych, co mają rodziny. Przykry, ale
prawdziwy jest los, który z różnych powodów nas nawiedził. Chociaż niejednokrotnie mamy lepsze wyżywienie, lepszą opiekę, więcej atrakcji i niespodzianek, ale samo to słowo „rodzina” czy „dziś jadę do domu” to tak człowieka
elektryzuje, że aż się serce ściska. Mimo to jednak my harcerze załamywać się nie możemy, nie pozwala nam na to
prawo harcerskie. Musimy być zaradni i nawet najbardziej ciężkie dla nas chwile tak zorganizować żeby było nam
dobrze.
Weźmy przykład ostatnie nasze święta, część naszych kolegów pojechała do rodzin - natomiast spora gromadka pozostała w Zakładzie. Trochę smutne były dni, w których następował wyjazd kolegów, ale później to naprawdę wesoło i
przyjemnie spędzaliśmy nasze ferie. Kierownictwo zakładu naprawdę dołożyło wszelkich starań, aby dnie świąteczne
były dla nas czymś odmiennym od szarego codziennego życia. Czuć wszędzie było to ciepło rodzinne, a poza tym i
radio i telewizja, lodowisko, a co najważniejsze i tak zwane żarcie super świąteczne. Cóż więcej można żądać, przecież nawet zabawa noworoczna była dla nas urządzona. Uciechy było naprawdę bez liku. Zgaduj zgadula, gry zręcznościowe, tańce popisowe z nagrodami. Nad wszystkimi górował nasz Józiek - gwiazdor. Zabawy i śmiechu moc.
Humor połączony z lekka satyrą - to śmiech i emocja. Wszystko pozostanie nam na długo w pamięci.
Czuwaj! Kronikarz drużyny [Czerkas Lech]
Pierwszy bieg na stopień młodzika – ochotniczki
Spokojnie płynęło nasze szare codzienne życie harcerskie, przeplatane różnymi grami i zabawami na lodzie, śniegu
lub też na sali. Zdążyłem jednak zauważyć, że gry te mają jakąś pewną treść, tylko nie mogłem zorientować się, do
czego ten nasz druh zdąża. W czasie jednych gier musimy robić opatrunki, imitować transport chorego w innych natomiast wiązać jakieś zmyślone węzełki na różnej grubości linkach - czy też kopać różnej wielkości dołki nazywając
je kuchnią polową, liczyć gwiazdy i szukać na niebie jakichś tam wozów, niedźwiedzi, mlecznych dróg czy też
wreszcie gwiazdy polarnej. To wszystko zdawało się nam bardzo ciekawe, ale do czego tam komu potrzebne. Do czego na przykład mi cała mleczna droga, czy ja po niej chodzić będę? Albo taki wóz - czy to mały, czy duży to już bez
różnicy, ale ani jeden ani drugi do szczęścia mi nie potrzebny. To wszystko wydawało się nam być podstępnym. Kiedy już opanowaliśmy wszystkie wyżej wspomniane gry, przyszły znowuż nowe czyli tak zwane zajęcia z zakresu terenoznawstwa i pionierki, połączone czasami z historią i przyrodą. Po tym jednak nastąpiła jak gdyby przerwa i powrót na nasze szkolne podwórko i do harcówki. Myśleliśmy, że to już koniec. Jak się jednak okazało później do końca
jeszcze daleko. W drugiej połowie stycznia druh zaczął nas znowu męczyć od początku. Wypytywał nas o różne
sprawy, jak na przykład zachować się w różnych sytuacjach. Było to pamiętam jak dziś 19 stycznia 1958 r., kiedy
druh „Ali” zarządził zbiórkę z plecakami i wymarsz małymi czteroosobowymi grupami we wskazanym kierunku.
Kiedy po drodze odczytaliśmy znaleziony list w którym wyznaczona była trasa biegu na młodzika. Twarze nam się
bardzo rozjaśniły. Z dużym zapałem ruszyliśmy w dalszą drogę, przechodząc zwycięsko przez wszystkie pięć punktów kontrolnych. Na ostatniej stacji musieliśmy zatrzymać się dłużej, przygotować opał na ognisko, a poza tym z następnymi grupami zbudować ze śniegu pomieszczenie na cztery osoby. Na zakończenie biegu nauczyliśmy się piosenki harcerskiej, z której najbardziej utkwiła nam w pamięci ostatnia zwrotka:..„Idziemy naprzód i zawsze pniemy
się wzwyż. By zdobyć szczyt ideału, świetlany harcerski krzyż”... Na krótkim ognisku urządzonym na zakończenie
biegu druh podkreślił, ze w czasie biegu chłopcy wykazali dużo zaradności i sprytu, dziewczęta natomiast wypadły
trochę gorzej. Po zakończenia wracaliśmy w skupieniu, aby spokojnie wypocząć.
Kronikarz drużyny [Czerkas Lech]
Kulig
Hu, hu, ha, nasza zima zła, my się zimy nie boimy sypiąc śniegiem w oczy zimy. Tegoroczna zima nie była jednak tak
zła, jak mówi o tym przysłowie. Już od samego początku dawał się, odczuwać brak śniegu i mrozu. Przysłowiowa
polska jesień już zaczęła stwarzać swoje kaprysy i zamiast słowa złota jesień można było swobodnie powiedzieć, że
była bardzo płacząca i tak się przeciągała, że jeszcze w styczniu padały często deszcze. Koniec stycznia jednak trochę
się poprawił, tak, że już 26 można było na saneczkach pojeździć. To też w niedzielę od samego rana wielki ruch pa-

272
nował w Zakładzie, około 2o sztuk małych saneczek poszło w robotę. Jedni naprawiali drobne uszkodzenia, inni natomiast wiązali je linami, aby się nie urwały.
O godzinie 11 wszystko było gotowe, czekaliśmy tylko cierpliwie na konie, które obiecał nam druh Ali. Kiedy po
półgodzinnym oczekiwaniu nadjechały sanie zaprzężone w dwa potężne rumaki, wiara szybko uporała się z przymocowaniem już wcześniej przygotowanego węża do sań i na sygnał trąbki sanie ruszyły zwolna w kierunku Placu Narutowicza.
Trasa nasza wiodła dalej przez ulicę Kościuszki, Warszawską i dopiero przy rogu Al. Kilińskiego pierwszy ostry zakręt w wyniku, czego kilka ostatnich sanek wyskoczyło aż na chodnik. Ci, którzy nie zdążyli wskoczyć podczas przystanku dostali trochę na rozgrzewkę, gdyż musieli siadać w biegu, a nie było to jednak takie proste, jak sobie z początku myśleli.
Drugi nie mniej wesoły zakręt był przy rogu ulicy Wyszogrodzkiej, gdzie pierwszy raz urwały się już dwie sztuki sanek. Ale to był dopiero początek tego rodzaju niespodzianek. Kiedy mknęliśmy w stronę Podolszyc to już coraz częściej ktoś leżał w rowie lub też gonił za całym peletonem z rozbitymi sankami.
Przyczyną tych wszystkich niespodzianek była wada naszej trasy, gdyż jak wiadomo autostrada jest spadzista na obydwie strony i sanki nawet lekko szarpnięte sunęły szybko w stronę rowu na jedną lub drugą stronę.
Planowaliśmy jechać do Imielnicy jednak już za Podolszycami zabrakło nam śniegu na szosie i musieliśmy wracać z
powrotem tą samą trasą z tym, że jechaliśmy całą ulicą Kolegialną i przy rogu Tumskiej, można powiedzieć u kresu
naszej podróży, rozbiło nam się niedużo, ale trzy sztuki sanek. Zanim przybyliśmy do końca podróży, siedem sztuk
sanek było w kawałkach a rozbitkowie zabrani zostali na zapasowe duże sanie. Na ogół było trochę, zimno, ale za to
bardzo wesoło.
Kronikarz [Czerkas Lech]
Przygotowania do przyrzeczenia harcerskiego w naszej drużynie dobiegły końca. Uroczysta zbiórka na której ma się,
odbyć przyrzeczenie wyznaczona została na dzień 9 lutego 1958 r. Na sali gimnastycznej zebrali się wszyscy karcerze
i harcerki oraz najbliżsi ich koledzy i koleżanki, przybył także i Opiekun drużyny Kierownik szkoły P. Nowak.
Zabłysło światło w kominku harcerskim i pieśń „Płonie ognisko i szumią knieje”, popłynęła wokół sali. Druh Ali Baba po krótkiej gawędzie odebrał przyrzeczenia i po tym wraz z Opiekunem drużyny dokonali wręczenia krzyży.
W dalszym ciągu trwania uroczystości wygłosił przemówienie okolicznościowe P. Kierownik Nowak, i dopiero rozpoczęły się pieśni harcerskie, różne skecze i inne kawały. Po uroczystymi ognisku krótka zabawa taneczna.
Niech słowa przyrzeczenia pozostaną na zawsze w pamięci tych - wszystkich, którzy je uroczyście wypowiadali oraz
tych, co byli świadkami tego wielkiego wydarzenia w tej drużynie.
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę
Polsce Ludowej, walczyć o prawdę i sprawiedliwość społeczną, nieść chętnie pomoc każdemu człowiekowi, być posłusznym prawu harcerskiemu”.
Współpraca drużyn
Cichy i spokojny dzień 3 marca 1958 r. miał się już ku schyłkowi. Słońce nabierało coraz bardziej czerwonego koloru, i wydawałoby się, że już za chwilę zapadnie się pod ziemię. Jeszcze tylko ostatnie promienie błysnęły na zachodzie i zmrok zaczął zapadać nad naszym miastem. Wszystko to wyglądało jak w bajce, w korytarzach naszej szkoły
zaczęły się pojawiać jakieś postacie, ubrane w zielone mundurki harcerskie, o znajomych twarzach, i kiedy zmrok zapadł już na dobre usłyszeliśmy tylko ciche nawoływania na zbiórkę harcerską.
Kiedy zebraliśmy się już wszyscy w naszej ulubionej harcówce zobaczyliśmy iż przybyli do nas harcerze z drużyny
12-tej i przy szkole Nr. 7 w Płocku. Nie mieliśmy dużo czasu na rozmowy gdyż zgasło światło na sali i tylko ze stylizowanego kominka padało lekkie czerwone światło przedzierając się leniwie przez świetlicowe ciemności.
Rozpoczęło się pierwsze wspólne ognisko dwóch drużyn. Jako pierwsza część to krótka gawęda o historii harcerstwa i
uroczyste przyrzeczenie, które odebrał druh Kłobukowski pseudo „Ali-Baba”, poczem nastąpiło wręczenie krzyży
harcerskich.
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Po tej części oficjalnej zaczęły się popisy obu drużyn. W tej części nie zabrakło piosenek wesołych i poważnych, skeczów z „brodą” i bez „brody”, popisy solowe i wesołe gry. Już w niektórych domach gasły światła, kiedy myśmy zakończyli naszą wspólna wieczornicę. Mnie osobiście na długo pozostanie ten wieczór w pamięci, gdyż jeden z naszej
drużyny składałem przyrzeczenie harcerskie i otrzymałem krzyż. Długo nie mogłem zasnąć z wrażenia i co chwila
sięgałem ręką gazie leżał mój mundur -i sprawdzałem czy ja jeszcze śnię, czy to jest, aby prawda, że ja właśnie otrzymałem krzyż harcerski. Zdawało mi się, że moi koledzy po powrocie na salę patrzyli na mnie z zazdrością i każdy z
nich chciał, chociaż dotknąć i zobaczyć z bliska ten oczekiwany i tak trudno osiągalny krzyż harcerski. Powieki stawały się coraz bardziej ociężałe i wreszcie, kiedy na zegarze magistrackim wybiła godzina 12.00 zasnąłem z myślą o
ostatnich wydarzeniach.
Antosiak Henryk
Uroczystości 1-szo Majowe 1958 roku
Już przez cały miesiąc kwiecień 17-ta Drużyna Harcerek i Harcerzy przygotowywały się do wzięcia czynnego udziału
w uroczystościach 1-szo Majowych. Już na cały tydzień przed defiladą, codziennie odbywała się nauka marszu w
szyku zwartym – czwórkami. Prace przygotowawcze zajmowały wszystkie wolne od zajęć chwile. W środę dnia 29
kwietnia odbyła się uroczysta akademia zorganizowana przez drużyny harcerskie, do której włączyła się pozostała
młodzież szkolna. Cała część artystyczna była należycie przygotowana, szczególnie wszystkim podobały się tańce ludowe przygotowane przez harcerki.
Boisko szkolne najwięcej ucierpiało w ostatnim dniu przygotowania gdyż obydwie drużyny na zmianę defilowały przed Komisją, która miała zakwalifikować je do czynnego udziału w pochodzie. W przeddzień pochodu zakupione zostały mundury harcerskie, oraz całe osobiste wyposażenie dla tych, którzy zostali zakwalifikowani do reprezentacji.
Nazajutrz t.j. w dniu 1-go Maja wszystka młodzież zebrała się gremialnie na terenie szkoły aby wspólnie
uczcić Święto Klasy Robotniczej, a o godz.9,30 nastąpił wymarsz na Nowy Rynek, gdzie nastąpiło rozpoczęcie uroczystości. Po wysłuchaniu przemówienia I-go Sekretarza K.C. tow. Gomułki zabrał głos przedstawiciel Komitetu
Miejskiego P. Z. P. R. w Płocku, po czym rozpoczęły się manifestacja i drużyny harcerskie maszerowały tuż za orkiestrą i władzami miasta, według kolejności maszerowały szkoły i Zakłady pracy.
Kierunek Sendeń – marsz!
Piękny dzień maja, na który z utęsknieniem czekali wszyscy harcerze z 17 Drużyny harcerzy z Płocka, przerzucił
słonce na drugą połowę dnia. Zajęcia skończyły się jednak dopiero o godz. 15.00 a już w godzinę po tym wszyscy
raźnie i wesoło maszerowali z całą karawaną, w kierunku lasów sendeńskich.
Słońce chyliło się już ku zachodowi, kiedy docieraliśmy do wielkiego wzgórza, na którym mieliśmy rozbić swoje
obozowisko. Czołówka już dobrnęła do wierzchołka, na dole pozostali jeszcze tylko maruderzy i dwukołowy wózek
ze sprzętem, przyjemne chwile marszu minęły, zaczęły się niepowodzenia. Najpierw odleciało nam koło u wózka, a
później kłopot z kolacją, bo kuchnia nie zdała egzaminu. Ale to wszystko jakoś się załatało. Rolek wrócił dopiero
koło godziny 24:00 ze zreperowanym kołem, a kawa była gotowa zaraz po położeniu się do snu.
Po ogłoszeniu ciszy nocnej - kucharze przypomnieli sobie, że nie namoczyli grochu na następny dzień, więc udali się
po ciszy nocnej do jeziora, aby przynieść wody. Po pewnej chwili wrócili bardzo zdyszani i przestraszeni, gdyż uznali, że ktoś ich goni. Co prawda kilkakrotnie ktoś podchodził pod obóz, ale nie mogliśmy ich wytropić.
Ostatni atak na obóz przypuściliśmy już nad ranem i wtedy dopiero wyjaśniło się: byli to rybacy, którzy pilnowali sieci zastawionych na jeziorze, wtedy, kiedy kucharze poszli po wodę myśleli, że chcieli im wybrać ryby z sieci i dlatego
całe to nieporozumienie. Jak wieczór dnia 17 maja był bardzo ciepły, tak ranek niedzielny był mglisty i bardzo chłodny, obawialiśmy się nawet trochę deszczu.
Po pobudce wszyscy poszli do swoich zajęć, także do południa i pogoda się poprawiła, a po południu mieliśmy gości
z Płocka w osobie P. Kierownika z żoną i kilku uczniów. Można powiedzieć, że bardzo szybko minęło to wszystko,
co dobre, a przygody z biwaku na pewno długo wszyscy będą pamiętać.
Trzeba jednak zwijać obozowisko i wracać w szkolne pielesze, gdyż koniec roku za pasem, a jeszcze są możliwości
poprawienia sobie ocen. Czekamy teraz cierpliwie na następny biwak, który ma być pod koniec roku szkolnego i ma
trwać dłużej bo około trzech dni.
Czuwaj! „Cowboy”
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Jak zwykle po każdej uroczystości następuje chwila na zdjęcie pamiątkowe. Tak samo i przed likwidacją obozowiska
należy zrobić pamiątkowe zdjęcie i to obowiązkowo przy namiocie i z wszelkimi akcesoriami używanymi w czasie
biwaku. Oby ten pierwszy biwak połączonych drużyn był naprawdę dobrym początkiem współpracy drużyn starszych
z młodszymi, a każdy następny żeby dostarczył więcej wrażeń i przeżyć harcerskich.
Czerwiec 1958 r.
Nie zapomnieliśmy jeszcze wrażeń z ostatniego biwaku, który był zorganizowany nad jeziorem Ciechomickim w
Łącku w dniach 13 – 15.
Drużyna męska w składzie 21 osób wyruszyła w pogodne popołudnie, aby przygotować się do obozu. Mieliśmy udać
się pieszo, sprzęt natomiast samochodem. Kiedy już o godzinie 16:00 podjechał samochód wrażenie nasze wzrosło
jeszcze bardziej. Przecież opuszczamy szkołę i wychowawców na prawie trzy dni, przez które mamy pracować i bawić się sami, nie tylko to, ale sami musimy się zaopatrzyć w prowiant i przygotować sobie posiłki.
Kiedy załadowaliśmy sprzęt zostało jeszcze dużo miejsca na samochodzie i kierowca (chłop naprawdę w „dechę”)
kazał nam ulokować się gdzie kto może i tak w parę minut znaleźliśmy się nad jeziorem Ciechomickim w Łącku. Po
rozładowaniu sprzętu osobistego i kajaków wzięliśmy się szybko do pracy. Czekało nas przecież przygotowanie kolacji, rozstawienie namiotów i przygotowanie noclegu. Sprawa to jest zbyt prosta dla tego, który ma już za sobą kilka
takich biwaków, lub, chociaż jeden obóz stały lub wędrowny, a my, co? Niektórzy, co prawda byli już na jednym biwaku, ale wielu jest dopiero pierwszy raz. Mimo to jednak przezwyciężyliśmy wszystkie trudności i w bardzo krótkim
czasie obozowisko było gotowe.
Słońce jednak chyliło się już ku zachodowi. Od strony jeziora zaczął powiewać chłodny wiaterek, już cichło kwilenie
leśnych ptaków, tylko chór żab w jeziorze zaczął zwiastować nam rychłe nadejście czasu odpoczynku. Bardzo smakowała nam kolacja cygańska, sporządzona przez nasze najlepsze siły fachowe. Jeszcze tylko krótkie ognisko i apel
wieczorny.
O godzinie 22:00 trąbki ogłosiły ciszę nocną, a w namiotach zaległa najpierw grobowa cisza, a później chrapanie i
majaczenie śpiących smacznie harcerzy. Jaki jest las uroczy w nocy szczególnie w godzinach przeznaczonych dla duchów i różnych innych strachów mogą nam opowiedzieć wartownicy, którzy naprawdę sumiennie strzegli bezpieczeństwa swoich kolegów.
Noc jednak dała się trochę we znaki, chłód stawał się coraz bardziej dokuczliwy i tylko przez to pobudka była już o
godz. 5:00 żeby się trochę rozgrzać i przygotować śniadanie dla tych, którzy przybędą jeszcze rano z Płocka.
Około godziny 9:00 gościliśmy już u siebie drużynę dziewcząt z P. Dydecką na czele. Dzień zapowiadał się bardzo
dobrze, słońce coraz bardziej zaczęło dogrzewać, tak, że możliwość kąpieli była pewna.
Przed południem jeden zastęp zajął się przygotowaniem noclegów dla dziewcząt i gości, drugi natomiast przygotował
posiłek, reszta poszła na zajęcia terenowe.
Jeszcze przed południem rozpoczęły się zajęcia na jeziorze i trzy kajaki krążyły przy brzegu wytyczając miejsca do
kąpieli. Po tym nauka jazdy na kajakach, sztuka wiosłowania i utrzymania równowagi na bardzo wywrotnym kajaku
wyścigowym. Wiele było śmiechu i radości, wielu początkujących kajakowców pływało obok kajaków, a niektórzy
nawet opili się trochę wody z jeziora, ale to nie było takie groźne. W godzinach popołudniowych, kiedy słońce już
dobrze przypiekało wszyscy udali się do przymusowej kąpieli. Było różnie, jedni pływali dobrze, inni trochę słabiej, a
część wogóle. Z tymi ostatnimi było najwięcej kłopotu, gdyż nawet bali się wejść do wody. Po godzinnej kąpieli każdy wygłodniały spoglądał tylko z ukosa na kotły z dymiącą zupą. Po tylu przyjemnych rozrywkach wszyscy zasiedli
do zasłużonego posiłku, żeby po tym nabrać świeżych sił do dalszych harców. Kocioł bardzo szybko pokazał swoje
dno, ale i wszyscy czuli się już najedzeni. Po obiedzie jak przystoi na dobrych harcerzy wszyscy na cześć kucharzy
urządzili tradycyjną godzinę leżakowania i ciszy.
Po południu w dalszym, ciągu były zajęcia i na lądzie i na wodzie. Drugi dzień biwaku dla chłopców, a pierwszy dla
dziewcząt dobiegał końca. Przed kolacją przybył do nas P. Kierownik i na jego cześć po kolacji urządziliśmy, choć
skromne, ale wesołe ognisko.
Dalszy tok biwaku odbywał się już wspólnie z dziewczętami, które bardzo dzielnie spisywały się w czasie warty nocnej. Ciszę nocną zakłóciła nam grupka harcerzy ze szkoły Nr. 8, którzy przybyli nad jezioro około godz. 23:30 nie
wiedząc o tym, że w pobliżu nich jest już ktoś, to też zmuszeni byliśmy zrobić alarm i wyeksmitować ich na inne
miejsce, skąd nie było słychać ich hałasów.
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Niedziela jako ostatni dzień biwaku szybko nam upłynęła, gdyż mieliśmy dużo gości, była także zabawa. Przed wieczorem jednak musieliśmy zwijać swoje manatki i wracać z przygodami do Płocka. Dlaczego mówię z przygodami, a
to dlatego, że samochód, który miał być po nas o godz. 18:00 przybył dopiero o 22:00 tak, że część musiała iść piechotą, tak, że do Zakładu wróciliśmy dopiero około godz. 23:00. Jednak miło wspominamy ten biwak i twierdzimy, że
pozostanie nam długo w pamięci.
Czuwaj! Zespół redakcyjny
Wspomnienia obozowe z Muszyny
Wreszcie już przygotowania do wyjazdu na obóz harcerski do Muszyny dobiegły szczęśliwie końca. Wyjazd oznaczony został na dzień 5 lipca, lecz nie doszedł do skutku, gdyż jak podawała prasa i radio, w okolicach naszego obozowiska zostały poprzerywane przez wezbrany Poprad tory kolejowe. Zmuszeni byliśmy czekać cierpliwie aż wody
opadną i tory kolejowe zostaną naprawione. Czwartek przeszedł na ciągłym oczekiwaniu wiadomości z Krakowa, podobnie upłynął i piętek. Dopiero sobota godz. 10:00 przyniosła nam już od kilku dni oczekiwaną wiadomość: wyjazd
harcerzy z hufca płockiego nastąpi w dniu dzisiejszym o godz. 17.55.
Już od godziny 12:00 na dziedzińcu pokoszarowym zaczęły zbierać się gromadki harcerskiego ludu, objuczonego niczym dwugarbne wielbłądy z tak zwanymi przyległościami rodzinnymi, którzy chcieli pożegnać swych pupilków,
synków mamusinych i tatusiowych. O godzinie 16:00 cała czereda harcerska zebrała się w t.z.w. szyk harcerski gdzie
zostali wszyscy poprzydzielani do swoich obozów i oddani pod opiekę komendantom obozów.
Po krótkim przemówieniu Komendanta Zgrupowania Obozów dh Wodzyńskiego cała brać obozowa ruszyła w kierunku stacji. Ponieważ nasza drużyna zabierała ze sobą swój sprzęt, więc własnym taborem ruszyliśmy bezpośrednio
na stację, aby wcześniej załadować swoje manele i zająć miejsca w wagonach. Pożegnanie w szkole było krótkie i pod
kierownictwem naszego opiekuna i kierownika szkoły pana Nowaka Jana ruszyliśmy w podróż, aby po wszelkich trudach szkolnych trochę wypocząć w górach.
W czasie naszej podróży na stację już zaczęły się pierwsze trudności i niepowodzenia. Gdybyśmy wierzyli w przesądy na pewno po nawaleniu naszego ręcznego pojazdu byśmy zawrócili do Zakładu. Czasu było już, bardzo mało, więc
cały nasz majdan przenieśliśmy do stacji na własnych plecach. O ile chodzi o załadowanie się do wagonów to narzekać nie możemy, bo poszło nam szybko i sprawnie, do czego częściowo przyczynił się ulewny deszcz. Do naszego
obozu oprócz własnej drużyny przydzielono harcerzy ze szkół podstawowych, więc razem z nimi zajęliśmy jeden wagon, w którym jak się okazało było bardzo wygodnie.
Początek był trudny, ale za to cały pobyt na obozie wynagrodził nam wszystkie poniesione trudy przy transporcie
sprzętu, dostawie żywności. Wróciliśmy wszyscy opaleni, zdrowi, pełni siły do dalszej pracy w szkole i drużynie harcerskiej.
Czas mijał bardzo szybko i w miarę przybliżania się do celu podróży każda minuta zaczęła się, stawać coraz dłuższa.
Od Nowego Sącza zaczęły się nowe niepowodzenia gdyż z powodu podmycia torów szybkość pociągu bardzo zmalała, a czas poroży zaczął się coraz bardziej przeciągać. Już od Rytra wiara się trochę ożywiła, gdyż skutki powodzi
były coraz bardziej widoczne. Poprzerywane drogi bite, zatarasowane kłodami drzew poprzewracanych z korzeniami,
zniesione całe zagrody, pola uprawne zamienione w jedno wielkie rumowisko. Emocja podróży jeszcze bardziej,
wzrastała kiedy dojeżdżaliśmy do Piwnicznej, gdzie najpierw widzieliśmy całkowicie zniesiony most, a później o
dziwo, krew zastygła nam w żyłach: tor kolejowy, po którym chodziły pociągi skręcał momentalnie z urwiska do pieniącej się jeszcze wody Popradu, drugi tor, po którym wiodła trasa naszego pociągu był tak przechylony, że zdawało
się, iż za chwilę runiemy do wody, która huczała groźnie bijąc o urwisty brzeg. Dalej podróż odbywała się już z
mniejszym napięciem, mimo, że skutki powodzi nie były mniejsze i trasa wiodła już wzdłuż granicy Polsko - Czechosłowackiej. Spokojnie minęliśmy Żegiestów i dopiero o godz. 16:20 pociąg nasz ledwie dysząc wtoczył się na stację
Muszyna.
Wielu myślało, że cel podróży już osiągnięty, ale w praktyce okazało się jednak inaczej. Już poza stacją zaczęły się
nowe kłopoty. Przed nami jeszcze 6 -cio kilometrowa trasa, którą trzeba przebyć piechotą. Załadowaliśmy, więc swój
bagaż na samochód, a sami ze śpiewem (chociaż nam się trochę nie chciało) maszerowaliśmy do Złockiego.
Pierwszy przymusowy przystanek przed szkołą, krótki odpoczynek i oczekiwanie na dalsze rozkazy. Sytuacja jednak
okazała się nie za bardzo korzystna dla nas. Pierwsze plany były, aby rozbić obozowisko tuż obok szkoły, aby po kilku dniach przenieść się na właściwe miejsce o trzy kilometry odległe od szkoły.
Droga wiodła lekko w górę i była tak zrujnowana, że samochodem nie było możliwe dojechać. Sprzęt obozowy rozrzucony uprzednio wzdłuż trasy, zmoknięty zmieszany z błotem leżał bez żadnej opieki.
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Komenda Zgrupowania stanęła bezradnie nie wiedząc, co czynić dalej. Krótka narada Komendanta III obozu dh Kłobukowskiego z P. Nowakiem i cała brać III obozu męskiego ruszyła w luźnym szyku na miejsce obozowiska, biorąc
ze sobą najpierw ekwipunek osobisty i sprzęt bardziej potrzebny: jak namioty i wszelkie akcesoria jak sienniki, kotły,
plandeki itp. Razem z nami udał się i Komendant Zgrupowania dh Wodzyński, który wskazał nam miejsce obozowania. Po godzinnej uciążliwej wędrówce dobrnęliśmy umazani w błocie i zmęczeni do miejsca, na którym mieliśmy
rozbić swoje namioty.
Teren na pierwszy rzut oka wydawał się idealny, jednak już po pierwszych prowizorycznych badaniach okazało się,
że namiotów rozbijać nie można gdyż są to łąki kośne, z których nie zostało sprzątnięte jeszcze siano.
Los jak można powiedzieć rzucił nas na drugą stronę górskiego potoku. Co prawda pierwsza przeprawa przez potok
była trochę przykra, gdyż nie znaliśmy jeszcze tak zimnej wody przy tym szybko płynącej. Zanim jednak zdołaliśmy
ustalić gdzie, jakie namioty staną, kładka przez potok była częściowo gotowa. W jaki sposób to wszystko się stało
trudno mi teraz to wszystko opisać, wiem tylko jedno, że zrobili to harcerze z 17-ej drużyny, nie mogłem później też
dowiedzieć się, w jaki sposób ściągnęli z góry dwa potężne kloce sosnowe i przerzucili je przez rzekę.
Kiedy nadciągnęły pierwsze grupy harcerzy z namiotami 12-sto i 24-ro osobowymi na własnych plecach, mogli spokojnie przechodzić przez nowo zbudowaną kładkę. Zanim nastąpił zmrok pierwsze dwa namioty 24-ro i 12-sto osobowy stały gotowe do przyjęcia pod swe płótna przemęczonych podróżą, zmoczonych deszczem i zalanych od ciężkiej pracy potem harcerzy.
Kucharze zdążyli już zagotować trochę kawy i pierwsza wspólna obozowa kolacja - złożona z zapasów własnych pokrzepiła trochę nasze siły. Reszty dokonał odpoczynek i sen nocny. Cisza nocna zapanowała w obozie bardzo szybko,
a niejeden z nas myślał sobie o domu, o ciepłej kołdrze, czy też suchej bieliźnie. Tu było jednak inaczej. Sienniki były
trochę wilgotne, ubranie nasze też nie grzeszyło suchością, a tu jak na złość wieczorem zaczął siąpić deszcz. Cała
komenda obozu ledwie zdążyła rozbić swoje małe namiociki przed deszczem.
O warcie natomiast mowy już nie było. Cały obóz zamarł w grobowej ciszy, tylko od czasu do czasu dał się słyszeć
odgłos podchodzących dzików, które zdziwione i niespokojne odbiegały z powrotem w głąb lasu.
Kiedy zaświtał ranek następnego dnia, w obozie naszym dał się słyszeć miły głos dzwonków o różnej tonacji. Zdziwieni tym zjawiskiem zaczęliśmy wychylać głowy z namiotów. I o dziwo nigdy nie podziwiałem różnych widoków,
jak właśnie wtedy, kiedy to obok naszego obozowiska ujrzałem stado pasących się krów z zawieszonymi dzwonkami
na karku, a za nimi dwoje góralskich dzieci pilnie obserwujących nasze namioty.
Do pobudki było jeszcze dobrze ze dwie godziny, więc wyskoczyłem szybko ze swego posłania i podszedłem do
zmieszanego moim widokiem chłopca, aby trochę sobie pogawędzić. Zacząłem, więc pytać o pogodę, no a potem innych wiele rzeczy związanych z życiem górali. Opowiedziałem mu także o życiu harcerzy, o ich pracy i zabawach.
Nawet nie spostrzegłem się, że już minął czas pobudki, więc musiałem się z nim tymczasem pożegnać zapraszając go
do naszego obozu w innym czasie. Za chwilę druh oboźny zrobił pobudkę i zaczął się znowu uciążliwy i pełen pracy
harcerskiej dzień obozowy.
Pracy przed nami było dość. Trzeba było rozstawić jeszcze dwa namioty 12- sto osobowe i trzy dwuosobowe dla Komendy, zrobić prycze i inne urządzenia obozowe. Nad samym urządzeniem obozu zeszło nam dokładnie trzy dni,
gdyż bardzo często musieliśmy przerywać pracę z powodu deszczu. Każdy chodził smutny jakby czegoś mu było
brak, pogoda nam nie dopisywała, wszędzie widoczne skutki powozi wpływały ujemnie na samopoczucie, a co najważniejsze nieregularnie wydawane posiłki. Bywało i tak, że jadało się z początku dwa razy dziennie. Kiedy już trzeci
dzień miał się ku schyłkowi, Komendant obozu zarządził alarm. Kiedy zebraliśmy się wszyscy na placu apelowym,
Komendant zwany już pospolicie Ali Babą wyszedł po raz pierwszy w stroju galowym i zarządził uroczyste wkopanie
masztu flagowego, na który wciągnięta została flaga narodowa, a pod nią proporczyk obozu w barwach biało – czerwono – zielono - pomarańczowych, poniżej natomiast dwa kody oznaczające radość i zabawę, a dopiero pod nimi trzy
proporczyki zastępów.
Po wciągnięciu flagi na maszt odśpiewano hymn harcerski, który według rozkazu druha Alego ma być śpiewany codziennie przy porannym apelu, został odczytany pierwszy rozkaz specjalny z pochwałami, a co najważniejsze dzień
następny został ustalony jako dzień odpoczynku.
Po uroczystym apelu i otwarciu obozu wszyscy udali się zastępami na kolację, można powiedzieć pierwszą kolację,
którą harcerze poraz pierwszy w historii obozu zdążyli na czas ugotować.
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Po kolacji odbyło się pierwsze wewnętrzne ognisko obozowe, na którym było wiele humoru, a szczególnie wszystkim
podobały się nasze piosenki. Od tego czasu zaczęła się dopiero normalna codzienna praca.
Kiedy po ognisku ułożyliśmy się spokojnie do snu, o godz. 22:00 zalegającą ciszę nocną przerwał na chwilę harcerski
hejnał wieczorny, obwieszczając wszystkim koniec dnia, czas udania się na zasłużony spoczynek i zaprzestania
wszelkich rozmów.
Cisza zapadła na całym terenie obozu, a wygwieżdżone niebo zwiastowało nam nastanie pogodnych dni, które będą
nagrodą za poniesione trudy i niewygody. Zgasły już obozowe światła we wszystkich namiotach, tylko w namiocie
Komendanta jeszcze długo radzono nad planami pracy obozu. Nastąpiła już zmiana warty o godz. 24:00 kiedy druh
Ali został wezwany na instruktorskie ognisko do Komendy Zgrupowania Obozów. Myśmy wszyscy już dawno
smacznie spali, kiedy zamiast ogniska instruktorskiego w Zgrupowaniu odbywała się pierwsza narada instruktorska i
podsumowanie dotychczasowych wyników pracy obozowej. Musieliśmy jednak wypaść nienajgorzej, gdyż wracającego druha Alego warta zastała w dobrym humorze, który kazał nazajutrz pobudkę opóźnić o całą godzinę.
Czwartkowy dzień 10 lipca 1958 r. był o tyle ciekawym, że po raz pierwszy pobudka była o godzinę opóźniona i cały
dzień był wolny od planowanych zajęć harcerskich, związanych ze sprawami organizacyjno -gospodarczymi. Cała
brać obozowa (oprócz służby) wyruszyła do lasów porastających góry, aby poszukać jagód i grzybów. Wyprawa
trwała aż do samego obiadu. Ciekawy był widok szeregów harcerskich powracających z wyprawy o twarzach wymazanych sokiem jagodowym, jak ludzie o fioletowych twarzach. A czegóż to oni nie widzieli w lesie. Przynieśli do
obozu całe menażki jagód, grzybów, a nawet i schwytane gdzieś przy potokach kolorowe salamandry. Uśmiechnięte
twarze i śpiewane piosenki były dowodem klawego przedpołudnia.
Po sutym obiedzie składającym się z grochówki i gularzu z kartoflami cała ferajna wzięła się do porządków osobistych, jak pranie cerowanie i inne. Już o godzinie 15:30 pierwsze partie mundurów i innej garderoby powiewało
szumnie na linkach namiotowych, krzakach jałowca, lub umocowanych żerdzi. Jednym słowem wielkie pranie w
obozie.
Po kolacji wszyscy z zadowoleniem wspominali miniony dzień, gawędząc przy tym i chwaląc się swoimi osiągnięciami, czy wyczynami.
Apel wieczorny przeszedł już do porządku dziennego na stałe, a hejnał wieczorny był tak ściśle przestrzegany, że nie
wszyscy go zdążyli usłyszeć. Piątek dla niektórych dzień feralny jak mówi staropolskie przysłowie.
Niestety był on taki i dla nas. Dziewczęta nie wytrzymały współpracy w gotowaniu z obozem pierwszym i późnym
wieczorem, za wstawiennictwem „Wodza” ubłagały nas o ugotowanie im śniadania. Po długich pertraktacjach, w czasie, których padały ciężkie argumenty obu stron, a które toczyły się w atmosferze obustronnej przyjaźni i wzajemnego
zrozumienia, wydano wspólne oświadczenie, z którego ze wszech miar jasno wynikało, że przybyła nam t.zw. „kupa”
roboty. Ale już, kiedy zastęp służbowy o piątej rano jeden kocioł kawy był gotów, podobnie jak woda na drugą taką
samą porcję cudownego obozowego napoju. Oczywiście druhenki były nieskończenie wdzięczne i krzyknęły w podzięce "Cip, cip - tajoj". No to my byliśmy już po kłopocie. Niestety trzeba było jeszcze gotować obiad. Ale mimo
podwójnej roboty obiad był prawie punktualnie, gdyż półgodzinnego opóźnienia w takiej chwili nie należy zaliczać
do mankamentów.
Popołudnie było naprawdę zasłużonym odpoczynkiem. Odpoczywali wszyscy za wyjątkiem druha Politowicza, który
wraz z druhem Wodzyńskim wznosili monumentalną budowlę w postaci obozowej kuchni dla biednych druhenek.
Kuchnia oczywista została wybudowana w stylu Polita i swym wyglądem przypominała pieczarę lub grotę króla Łokietka. Różne czasy były...
Ale gorące dni, które nastały teraz, mało podobnych sobie mają w historii obozów. Gorąco dotykalne, niemal lało się
na nas, zalewając potem i zmieniając kolor skóry na brąz. Chłopcy spalili się na Mulatów. Taki Słowicki, ani podobny
jest do syna polskiej ziemi. Drugą pasją obozu stały się wyprawy do lasów na jagody i zdobywanie okolicznych wyniosłości. Raz na przykład dh Politowicz poprowadził chłopców po okolicznych grzbietach, chwaląc się przy okazji,
że zdobył najwyższy okoliczny szczyt Jaworzynę, co było wierutnym kłamstwem, jako, że Jaworzyna to nie byle co, a
Politowicz nawet jej dobrze nie widział.
Potem, w dwa dni później Pan Nowak i Oboźny przy okazji wyprawy na jagody wraz z kilkoma harcerzami wtaskali
swe tułowia na łysą głowę Jaworzyny i potem na podstawie zeznań Politowicza udowodnionym mu zostało czarno na
białym, a tych dwóch marzyć zaczęło o Krynicy, oraz o innych szczytach Beskidu. Ale o tym, potem.
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Ogniska... harcerskie... obozowe... Cuda przeżyć. Śmiech i wzruszenie, pieśni i mowy. Tryumfy i wypadki... Zaczął
dh Ali Baba nasz Komendant godzinne ognisko. Dla wielu pierwsze obozowe rozgrzało wyobraźnię i dało początek
szeregowi innych, mniej lub bardziej świetnych.
Pierwsze, wspólne, międzyobozowe ognisko prowadzone przez naszego komendanta i zabawa po nim długa, bo zaledwie dwadzieścia minut trwająca, ale wesoła. Na następne uroczyście zwane „ogniskiem otwarcia” zaprosiliśmy w
ostatniej chwili harcerzy z Jarocina. Rozwlekłe było i długie, a co najgorsze nieciekawe. Ognisko tym razem prowadził wielki siewca kultury obozowej druh Rutkowski.
Z innych przygód wspomnieć warto różne burze, godziny grozy, lecz o nich na innym miejscu.
Czuwaj! Wyżej opisane dzieje obozowe zebrał i oddał do druku: „Biszkopt”
22 Lipca 1958 roku w Muszynie
Już w dniu 21 lipca rozpoczęły się gorące przygotowania do obchodów. Najpierw trzeba było oczywista urządzić uroczystości capstrzykowe, akademię, a dopiero po tym sam właściwy obchód święta „Manifestu Lipcowego”. Żeby jednak uzyskać sławę dla harcerstwa na Mazowszu, dh Wodzyński jako hufcowy, członek Komendy Chorągwi i Członek
Naczelnej Rady Harcerskiej, postarał się o to, aby część naszego Zgrupowania obozów mogła urządzić capstrzyk i
akademię nie tylko w Muszynie, ale i w słynnej Krynicy. Wybrani zostali najlepsi. Przeważnie harcerze z pierwszego
obozu. Od nas udało się zaledwie wkręcić jednego i to przebranego za niewiastę.
Występ w Krynicy miał być naprawdę na wysokim poziomie. Reszta pozostałych w obozie miała obsłużyć capstrzyk i
akademię w Muszynie. Jak było w Krynicy dowiedzieliśmy się dopiero w kilka dni po uroczystości. W każdym bądź
razie myśmy z całym trzecim obozem nastawili się tylko na skromne obsłużenie mizernej w mniemaniu niektórych
Muszyny.
O ile chodzi o sam capstrzyk to wypadliśmy nawet nieźle. Było przede wszystkim bardzo wesoło i przyjemnie, kiedy
podczas przemarszu mieszkańcy Muszyny bardzo miłym okiem na nas patrzyli, a nawet od czasu do czasu i wiązanka
kwiatów znalazła się w naszych szeregach. Po uroczystym przemarszu udaliśmy się wszyscy do Domu Zdrojowego
gdzie najpierw Przewodniczący poprosił do Prezydium przedstawicieli (od nas był druh Szczypiorski) i dopiero po
tym odczytano referat okolicznościowy, wręczono nagrody dla przodowników miejscowych i dopiero po tym część
artystyczna wspólnie z harcerzami z Jarocina. Program był niedługi (około godziny), ale można powiedzieć, że nawet
na poziomie. Zadowoleni byli i Muszyniacy i my. Wróciliśmy do obozu zadowoleni gdzie spotkaliśmy już naszych
delegatów z Krynicy. Humory mieli niesamowite, rozmowy z nimi żadnej nie można było przeprowadzić, i jak później dokładnie się dowiedzieliśmy to wogóle zostali potraktowani jako niepotrzebni.
Odpalili sami capstrzyk, pośpiewali trochę na zboczach gór, a jak się udali na akademię to miejsca dla nich zabrakło.
Wszyscy to jednak jakoś przeboleli, najgorzej to było z druhem Wodzyńskim, bo wygalował się, zawiesił wszystkie
odznaczenia i czekał aż zostanie poproszony do prezydium. Stało się jednak inaczej. Zabrakło miejsca dla harcerzy na
scenie, a nawet na sali, a dla „Wodza” w prezydiom. Człowiek uczy się na błędach mówi przysłowie, więc wynika z
tego tylko jeden morał, że najlepiej jest dać słabszy występ dla miejscowych, bo można się zawsze poprawić na lepszy, aniżeli pchać się ze średnim w strony takie, w których się już nie będzie więcej.
22 Lipca, wtorek 1958 roku
Dzień uroczysty. Święto narodowe. Pozostanie w pamięci każdemu obozowiczowi na długo. Dlaczego? Ho bo każdy
wie... Czas wolny... Obiadzik... I zabawa. Hej na całego. Na sto dwa... Półtorej godziny krę cenienie w kółko w ściśle
harcerskim gronie. Połowa harcerzy stoi. Gdzieżby tam połowa, ćwiartki trzy... A niechby Komenda nie pozwoliła
zabawy zrobić..,, Ileżby było wrzasku. O Boże... Nie tańczysz? Nie. Czemu?
A to... sympatii nie ma... karniaka dostała... Aaa!
Tak rozmawiałem z jednym harcerzem.
A potem poszliśmy do Złockiego. Przy skrzyżowaniu szos odbywało się tam ognisko. Jarocin i my. Zlazło się harcerskiego szarego i nie szarego ludu mnóstwo... Tudzież cywilnej hołoty i wojskowej tłum niezliczony (na palcach rąk
zliczyć nie da rady). Zabawa tuż zaraz była ludowa z bufetem zaopatrzonym obficie. No i... było to ognisko bo je
Wódz podpalił... Bądź gotów... To harcerski wiersz... Sztandar z pocztem, cudna recytacja, a potem nasz chór: „Słoneczny marsz” i piosenka śląska. Następnie z gitarą przez świat śpiewała druhna
Halka, no i po raz drugi w lipcu „konkurs ubierania harcerzy w damską garderobę”. Z Jarocina dali „Zgaduj Zgadulę”,
czym niemiłosiernie zgasili naszą Komendantkę druhnę Sowiżdżała (voto Wodzyńska) bo chemii sobie nie utrwaliła.
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Potem cudnie zaśpiewały harcerki „komiaiarzyka”, dwóch obdartych z malowanymi brodami facetów wystawiło
ciężko dowcipną gadkę no i to mniej więcej wszystko, nie licząc pomniejszych, lecz nie mniej udanych piosenek,
zgrywów, skeczów, okrzyków w sumie około dwadzieścia pozycji.
No i wracaliśmy. A tu się błyska. Ale to tak na fest się błyska. Wróciliśmy do obozu, a błyskać się nie przestaje. Kładziemy się spać, a tu się i grzmieć zaczyna.
Nie minęło pół godziny, kiedy w ciemni nocy rozdzieranej fleszami błyskawic wpakował się z wrzaskiem i rykiem
wichrów - huragan. Zawył potężnie, zakręcił hołubca wyciął, namioty wybalonił, że liny trzeszczały, szarpał mniejsze
jakby porwać chciał nas na szczyty gór, albo w podniebne przestrzenie. Wreszcie pełną swą szuflowatą garścią, sypnął w oczy wodą z nieba i w hałas deszczowej zamieci, która godna nazwy balu potępieńców, włączył się hałas nowy... Skowyt czarciej duchów wachty... Nie to dziewczęta nasze o ratunek proszą. Błyskawica oświetliwszy pole odkryła jednym cięciem widok pełen grozy. Ma miejscu niegdyś dumnego dziewcząt obozu tylko nieregularna płaszczyzna brezentu i tańczące „rozpacz” zastępy dziewcząt w pidżamach, nocnych koszulach i temu podobnych akcesoriach damskiego stroju.
S.O.S. to najlepsze określenie tego co było słychać. Ratunek przyszedł natychmiast. Komendant Zgrupowania w z
lekka negliżowym stroju, ubezpieczywszy swoje leże przez obalenie w odwrotną stronę masztu flagowego, wyruszył
ze swego Olimpu w doliny. Ratować biedne tonące. A one tymczasem grzebały się spod płachty brezentu. Był tam już
Politowicz, a w parę chwil i Ali Baba stary lis obozowy (7 obozów) zbudzony okrzykiem obozowego Zeusa umieścił
kilkadziesiąt ciężko przestraszonych istot rodzaju żeńskiego w opuszczonej na Jego rozkaz przez chłopców dwudziestce czwórce. Przestraszone „babki” lękliwie przekroczyły progi obozu męskiego, bojąc się tej zakazanej strefy obsadzonej przez wrogów.
Ale cóż miały robić? Żniwo tej krótkiej, bo w zasadzie nie więcej niż pięć minut trwającej nawałnicy było straszne.
Rozpłaszczonych zostało siedem namiotów. W obozie drugim jeden namiot pękł od góry do dołu. Oceniono to krótko.
„Skutki grochówki”. I wydaje mi się, że trafniejszej diagnozy nie wydałby dr Kursztejn starszy i doświadczony „łapiduch” obozowy.
Krótka ta przeze mnie tu opisana historyjka różne miała zakończenia.
W trzecim obozie chłopcy namacalnie zapoznali się z pojęciem „śledzie w beczce” i to jest jedna z największych ich
zdobyczy w okresie wakacji.
Dziewczęta z czwartego obozu stłoczone w jednym ocalałym namiocie poznały znowu pojęcie „ofiarny stos” w okresie pokoju (nie licząc walk na bliskim Wschodzie i sporów na Olimpie). Przemoczone i śmiertelnie przestraszone
istoty musiały trzymać wartę, bowiem Politowicz, postać bardziej miarodajna niż Wódz oświadczył, autorytatywnie,
że podchodzi je Poznań tzn. harcerze z Jarocina, którzy podobno coś obiecali „Sowiżdżałkom” na ognisku, o czym
nadmienić zapomniałem powyżej. No i te biedne duszyczki w potokach deszczu musiały czekać, aby godnie gości
przyjąć i oczywiście o mało nie spowodowały ogólnej paniki i nieskoordynowanego odwrotu na z góry nie upatrzone
pozycje, czyli t.zw. rejterady.
Piąty obóz rozdzielony po dwu obozach męskich, błogosławiony między mężczyznami trawił w niespokojnym śnie
grochówkę, kolację i nocne przeżycia.
I tak dalej koło się toczy, bo ledwo nie postawiono namiotów, a już o godzinie 15:00 zdarzyła się nowa ulewa, ale jakoś nie frunęło nic...
Pożegnanie Muszyny
Hej te nasze góry, hej te nasze lasy. Hej kandyś się podziały, nasze piękne czasy... Tak, minęły szybko dni pobytu na
obozie. Wszystkie miłe wspomnienia już za nami, teraz pozostała nam tylko praca nad likwidacją obozu i powrót do
rodzinnego grodu -Płocka. Pogoda niestety jest czasem złośliwa - góry nasze kochane jak przyjęły nas deszczem na
błotnistych drogach, w podobny sposób wyglądało i nasze pożegnanie. Do ostatniego dnia pobytu pogoda nam
sprzyjała z małymi przerwami, ale kiedy nadszedł czas naszego powrotu, mgły przesłoniły widok gór, a zimny porywisty wiatr siąpił deszczem prosto w oczy. Namioty i sprzęt obozowy został przemoczony. Transport sprzętu do stacji
był naprawdę bardzo trudny. Drogi rozmiękły a nasz samochodzik wraz z druhem Wolszczakiem utknęli, tak, że w
żaden sposób nie można było wyjechać. Nawet ciągnik „Ursus” z pobliskiej wioski, który przybył nam na pomoc też
miał nie zbyt łatwą pracę. Jak utknął w błocie to dopiero po godzinie wytężonej pracy i klasycznej manipulacji kierowcy z ledwością się wykopał. Doprawdy ledwie zdążyliśmy na odjeżdżający pociąg, został jednak z naszej drużyny
dh. Czerkas Leszek, aby pomóc w załadunku przyciągniętego przez Ursusa sprzętu obozowego. A myśmy żegnali naszych przyjaciół, z Muszyny -i odjazd.
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Żegnajcie przyjaciele, góry i lasy, mile będziemy wspominać chwile spędzone u Was i z Wami.
Czuwaj! III Obóz Harcerzy z Płocka w Muszynie

[1957-2007] hm. Zofia Czubak - 50 lat przygody w ZHP z moim udziałem859
- Zofia Aleksandra Czubak.
- Z domu Czyż.
- Urodzona 25.02.1936 r. w Liwie powiat Węgrów województwo mazowieckie.
Płock, 2008 rok
Zbliża się stulecie historii ZHP w Płocku. Przez około 50 lat przygody te toczyły się także z moim udziałem, bowiem
od 1957 r. jestem instruktorką ZHP. Obecnie zastanawiam się, co pociągało mnie wtedy do harcerstwa? Dokładnie nie
wiem, czego szukałam w harcerstwie? Może, dlatego, że byłam wtedy za mało poważna i odpowiadało mi to. Może
jako instruktorka szukałam w harcerstwie utraconego podczas wojny dzieciństwa? Jedno wiem na pewno, że prawo
harcerskie i zuchowe pomagało mi przeżyć nieraz bardzo złe momenty w PRL-u i być zawsze sobą.
Trochę polityki
W moich obecnych wspomnieniach próbuję ominąć politykę, ale nie mogę pominąć pewnych faktów z mojego życia.
Pierwszy fakt. W 1939 r. wybuchła II wojna światowa. Miałam wtedy trzy lata. Moje utracone dzieciństwo trwało w
czasie okupacji Niemiec hitlerowskich. Na terenie Płocka coraz bardziej zapomina się o tym okresie pogardy dla Polaków. Ostatnio jest hołubiony w Płocku i w hufcu płockim ZHP bardziej odległy rok - 1920, a nie okres 1939-45.
Drugi fakt. 1944 r.- wyzwolenie ziem polskich przez Armię Czerwoną Związku Radzieckiego. Sprawę wyzwolenia
ziem polskich dokończyło NKWD [radziecka policja polityczna]. Wywożono wtedy wielu podejrzanych o działalność
polityczną Polaków do obozów koncentracyjnych na terenie Związku Radzieckiego, tak zwanych guagów. Między
innymi aresztowano i wywieziono za działalność w Armii Krajowej mojego ojca do guagu Borowicze nad Mstą
[Siemiatewo] w Rosji. Miałam wtedy osiem lat. Ojciec po powrocie z guagu nie odzyskał zdrowia i w niedługim czasie zmarł. Jak ukończyłam siódmą klasę szkoły podstawowej, miałam czternaście lat. Moja nauczycielka ustaliła z
mamą, że powinnam iść na nauczycielkę. I tu się zaczęło. Pewne osoby nawiedzone politycznie stwierdziły: że w złym
duchu będę wychowywać polskie dzieci. Tak zostałam córką AK-owca – bandyty itd, itd, itd... Przez jeden rok nie
chodziłam do szkoły. W następnym roku zdałam egzaminy i dostałam się do Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie. Nie było dla mnie stypendium, ani żadnej pomocy. Ta przysługiwała tylko dzieciom małorolnych [rolników bogatszych nazywano kułakami]. A moja rodzina przecież nie miała żadnej ziemi, tylko złą przeszłość polityczną mojego zmarłego ojca [ojciec był rzemieślnikiem – kowalem, a mama zajmowała się domem]. W 1953 r. zmarł Stalin.
Trochę zmieniła się polityka, ale tylko trochę. Przeniosłam się do Liceum z internatem w Płocku. To tyle... Wracam
do tematu harcerstwa.
Moje zasady
Podobały mi się metody pracy w ZHP i oddziaływanie ich na dzieci. Zawsze pracowałam zgodnie z obowiązującym
prawem cywilnym i harcerskim. Przestrzegałam go i wymagałam tego od innych członków mojej drużyny.
Moja pierwsza drużyna w Wyszogrodzie
Moja pierwsza drużyna zuchowa była przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie. Opiekunem harcerskim moim i
drużyny był Janek Woźniak.
Dzidka
Moją przyboczną wtedy była Dzidka Woźniak, uczennica VI klasy. Później znana instruktorka harcerska ZHP w
Płocku Początkowo była Komendantką Hufca w Wyszogrodzie. Później zastępcą Komendanta Hufca w Płocku, a następnie Kierownikiem Wydziału Harcerskiego w Chorągwi Płockiej, następnie Zastępcą Komendanta Chorągwi Płockiej. Pamiętam, że Dzidka zawsze była optymistycznie nastawiona do życia, życzliwa dla ludzi, odpowiedzialna.
Zmarła nagle, tak jak żyła, w biegu, w drodze z Łodzi do Płocka [7.07.1986 r.].

859 Na podstawie notatek druhny Zosi opracował hm. Benedykt Sandomierski.
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Kurs zuchowy
W 1958 r. ukończyłam kurs zuchowy w Centralnej Szkole Instruktorów Zuchowych w Cieplicach. Od tej pory moje
serce na zawsze związało się z zuchami.
W tamtych czasach nie było w tygodniu tyle wolnych dni jak obecnie. W soboty były lekcje i rodzice też pracowali.
Pozostała nam tylko niedziela wolna lub dni, kiedy wcześniej kończyły się zajęcia w szkole. W wolne dni wyruszaliśmy na wyprawy w pole szukać roślin, śladów zwierząt oraz organizowaliśmy różne zabawy. W niedzielę zbiórki
były robione o godzinie 7:00, a w inne dni o godzinie 20:00. Bywało tak, że czasami mieliśmy do dyspozycji salę
gimnastyczną. Wszystkie zajęcia odbywały się przed wszystkimi w „wielkiej tajemnicy”. Było to bardzo emocjonalne
dla zuchów. Starałam się by ciekawe zabawy, gry, pląsy i zdobywanie sprawności mobilizowały dzieci do pamiętania
o prawie zucha i należytym przestrzeganiu go.
Dyrektorka szkoły opowiadała mi, że pewnego dnia zaskoczyła zuchów podczas bójki między sobą. Zdziwiło ją to, że
mieli zdjęte mundurki i ułożone równo na tornistrach. Uczniowie odpowiedzieli jej, że Pani powiedziała: ...Zuchom w
mundurkach nie wypada się bić... Moje instruktorskie metody wychowawcze miały jednak jakiś wpływ na moich zuchów.
SP 10
W 1959 r. podjęłam pracę w Szkole Podstawowej Nr 10 w Płocku. Praca w Płocku i prowadzenie drużyny zuchowej
Misie Łakomczuchy spowodowały mój bliższy kontakt z Komendą Hufca w Płocku, a zwłaszcza druhem Ryszardem
Wodzyńskim. On potrafił zmobilizować nas instruktorów do współpracy w szkoleniu nowych instruktorów zuchowych. Namiestnikiem zuchowym była wtedy Jadzia Wierszewska [Macijewska]. Mało było w Płocku drużyn zuchowych.
Główna Kwatera ZHP – Wydział Zuchowy ogłosiła akcję organizowania nowych drużyn zuchowych, w której to akcji brałam i ja udział. Za wkład w rozwój ruchu zuchowego przyznano mi Honorową Odznakę Ofensywy Zuchowej.
Odznakę tę nr 2366 w dniu 13 10.1965 r. osobiście wręczał mi Marek Wardęcki szef Wydziału Zuchowego GK.
W Szkole Podstawowej Nr 10 z moich zuchów wyrośli przyboczni i drużynowi. Ja zostałam szczepową. Ale opieką
musiałam otoczyć już wszystkich, zuchy i drużyny harcerskie. Wychowankowie moi to: Teresa Dylewska i Ewa Dolecka – drużynowe, Włodek Kaźmierczak, Zdzisiek Krakowski – drużynowi.
Kolonie zuchowe
Prowadzenie drużyny zuchowej to także wyjazdy na kolonie zuchowe. Moja pierwsza kolonia zuchowa była w 1959
r. w Sikorzu. Prowadziliśmy ją razem z Cześkiem Piórkowskim nauczycielem z Łęgu. Do pomocy mieliśmy uczniów
z Liceum Pedagogicznego w Płocku. Kolonia zuchowa była w szkole. Spanie na podłodze, na siennikach wypchanych
słomą. Ubikacja – na zewnątrz. Woda – na zewnątrz i tylko zimna. Kuchnia zlokalizowana była nad rzeczką w odległości jednego kilometra od kolonii. Nie było żadnego zadaszenia, ani stołu do jedzenia. Palenisko - z rurą do góry ulepione było z gliny. Na tej kuchni mógł stać tylko jeden garnek. Gotowała się w nim woda na kawę lub zupa. Kucharką była Danusia Szczypiorska - żona Komendanta Hufca Edwarda Szczypiorskiego. Do zupy można było nawet
dostać kromkę chleba. Humory kadrze i dzieciom dopisywały. Nikt nie narzekał i głodny nie chodził. Parę metrów od
kuchni rozbita była dziesiątka – namiot i tam był magazyn żywnościowy: trochę ziemniaków, mąka, cukier, parę puszek konserw... Ta kuchnia zaopatrywała także obóz harcerski, którego komendantem był Kazik Wyrębkowski.
W 1963 r. była kolonia zuchowa w Drwałach. W małym budynku szkolnym. Kadra spała w dziesiątce na
boisku szkolnym. Lodówka stała w piwniczce, której podłogę wysypano bialutkim piaskiem. Były tam i kamienne
garnki, w których trzymano mięso obłożone lnianą ścierką i pokrzywami. [Pokrzywy odstraszały muchy.] Wodę baniakiem dowożono z Wyszogrodu. Służyła do mycia, picia i gotowania. W kadrze były: Jadzia Wierszewska, Krysia
Karczewska i ja Zofia Czubak oraz Krzysztof Czapliński ze studentami Studium Nauczycielskiego w Płocku.
Warunki do zabaw zuchowych były wspaniałe: jary, wąwozy, zarośla leśne. Przywódcą zawsze była Krysia, a rycerze
i inni wojowie oraz poślednia ludność, czyli kmiecie zawsze byli rozstawieni w odpowiednich miejscach. Były to bajeczne przedstawienia z naszej historii.
Z latami poprawiły się warunki lokalowe i sanitarne kolonii zuchowych. W Słupnie już była profesjonalna kuchnia,
zadaszona stołówka. Spanie było w domkach na górze. Na dole w strumyku Słupiance mycie i pranie. A miałam już
wtedy dwóch małych synów.
SP 1
W 1974 r. przeniosłam się do pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Płocku. Tam weszłam w to czego zazdrościli
wszyscy jedynce; kadra, sprzęt i przychylna Dyrekcja szkoły. Zosia Rychlicka i jej mąż Władziu utrzymywali wszystko w idealnym stanie. Ja starałam się tylko tego nie popsuć. Pominę opis stanu majątkowego, ilość i jakość drużyn
harcerskich. Raczej chcę zwrócić uwagę na kadrę młodzieżową. To byli wspaniali ludzie. Co roku, kiedy odchodziły
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klasy ósme ze szkoły, to najlepsi z nich pozostawali w harcerstwie jako przyboczni czy drużynowi zuchów. Oczywiście dostawali pozytywne opinie od nas do dyrekcji nowych szkół i potem jeździli z nami [jako wolontariusze] na
obozy harcerskie. Do takich drużynowych między innymi należeli: Brygida Mielczarska [Siedlecka], Elżbieta Maruszewska [Gołębiewska], Elżbieta Jankowska [Grzelska], Mirosława Pachelska. Część Pań nauczycielek prowadziło
lekcje w szkole metodą zuchową [zbiórki zuchów]. Ponieważ byłam szczepową, musiałam być obecna na tych zbiórkach.
Na emeryturze
Już jako emerytka i babcia też jeździłam na kolonie zuchowe. W 1986 r. moja wnuczka Kasia miała trzy lata i wytrwała dwa turnusy z zuchami, na kolonii w Suwałkach. Na tej kolonii w kadrze byli: Małgosia Kocik – nauczycielka
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Płocku, Jarek Wanecki – obecnie lekarz, Tomek Sobolewski – obecnie nauczyciel,
Mariola Imbir – obecnie nauczycielka. Pielęgniarką była moja siostra Stasia Białobrzeska. Rok później, w 1987 r.
kolonia zuchowa była w Radziejowie. Też była ta sama kadra, co w zeszłym roku. Organizatorem tych kolonii była
Komenda Hufca ZHP w Płocku.
W niewielkiej odległości od Radziejowa odbyła się w 1331 r. bitwa króla Władysława Łokietka z Krzyżakami. Słynna
bitwa pod Płowcami. Uznałam, za ważne zaprowadzić dzieci do klasztoru, gdzie ukrywała się królowa Łokietkowa
oraz do kościoła, który ufundował król Władysław Łokietek za zwycięstwo w bitwie. Oczywiście kościół był otwarty
tylko w niedzielę. Ale i tak miałam sporo kłopotów ze strony bezpieki. Miałam pecha. Na kolonii były dzieci pewnej
Pani Dyrektor szkoły [bez nazwisk B.S.] aktywistki partyjnej, która prawdopodobnie była donosicielką Służby Bezpieczeństwa. Na głowie miałam wtedy i Kuratorium, i Wydział Oświaty w Płocku za to, że popełniłam tak wielkie
przestępstwo. I znów zmieniły się czasy i z nimi poglądy decydentów. Pan z Wydziału Oświaty przepisał się do Solidarności i bardzo długo był Dyrektorem jednej ze szkół płockich.
W 1989 r. były jeszcze kolonie zuchowe w Grabinie. Prowadził je Jarek Warzecki. Była to kolonia jego drużyny i
zbiorcza kolonia Komendy Hufca Płock prowadzona przez Beatę Różańską. Inne grupy zuchowe to: świetlice środowiskowe, i zbiorcza kolonia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Obozy harcerskie z zespołem Milkego
Jeździłam na obozy harcerskie również z Zespołem druha Wacława Milkego Dzieci Płocka. Tam zajmowałam się
zawsze najmłodszą grupą, czyli zuchami. Były to obozy w: Chęcinach - 1994 r., Piątku, Gostyninie, Gołotczyzna –
trzy razy, Świeradów Zdrój –2003 r.
Obietnice zuchowe
W drużynach zuchowych odbywały się „Obietnice Zuchowe” na miejscu w drużynie i na koloniach. Były to ciekawe
przeżycia dla dzieci, które musiały przejść różne próby: pokonać lęk, niewygodę, smak itp. Połączone to było zawsze
z niezwykłym otoczeniem np.:
- Strych z pajęczynami i na dodatek z brzęczeniem i jękiem duchów.
- Piwnica, gdzie było ciemno, robaki i woda.
- Jezioro wśród ciemności i cieni drzew.
- Las i przenikanie cieni różnych osób.
- Ruiny zamku np. w Chęcinach.
- Pola pszeniczne pod Płowcami.
Dobrzy wędrowcy
Zuchy to dobrzy wędrowcy, odporni na wszelkie niewygody. Brałam udział z zuchami w Rajdzie Palmiry i kilku Rajdach Wisła. W 10-tym Rajdzie Wisła zuchy pokonały trasę z Borowiczek do Słupna i nocowały w szkole. W innym
Rajdzie Wisła na trasie Górki – Gąbin zabłądziłam. Dzieci nie zaliczyły punktów, ale doszły okrężną drogą przez
Łąck do Gąbina. Pamiętam, wtedy było wspaniałe ognisko i spanie w sali gimnastycznej. Była też trasa z Gostynina
do Gorzewa. Ale najpierw do Gostynina trzeba było dojechać pociągiem, a potem już prosta droga prowadziła przy
łanie zboża, które miało już kłosy i tak wspaniale szumiało oraz przez las do Gorzewa. Jak zwykle wieczorem było
ognisko wspólne z harcerzami. A spanie na materacach w stołówce. Do Płocka powracali wszyscy razem pociągiem.
Był taki Rajd Wisła, na który drużynowe z jedynki nie mogły iść z powodu studiów w Bydgoszczy. Zadeklarowałam
się, że ja pójdę z zuchami. Na zbiórce przedstawiłam zadania, trasę i uzgodniliśmy wszystkie formalne sprawy. Dzieci
modliły się, żebym nie rozmyśliła się lub nie rozchorowała. Nadszedł upragniony przez dzieci dzień rajdu. Całą poprzednią noc lało i było bardzo zimno. Na wszelki wypadek rano pojechałam do szkoły. Nie wierzyłam, że rodzice w
taką pogodę puszczą dzieci na rajd. Przeliczyłam się. O godzinie 6:50 pojawiły się pierwsze zuchy z rodzicami. Za
moment przyszły następne. Rodzice szybko odeszli. Dyrektor szkoły też mi nie pomógł w podjęciu decyzji. Zdecydowałam sama. Pojechałam z dziećmi autobusem do Gostynina na miejsce zbiórki. Tam zastałam już Agatę z Kutna i
jej całą drużynę. O godzinie 9:00 pojawił się Andrzej Gorczyca i z uśmiechem na ustach powiedział: A myślałem, że
tu żadnego wariata nie będzie. Wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy do Bud Lucieńskich. Nadal lało jak z cebra.
Na miejscu dostaliśmy domki. Dzieciaki bardzo szybko się zapoznały. Były zabawy, pląsy, gorąca grochówka i kawa.
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Całą noc też lało. Rajd został odwołany. Rano przyjechał autobus i zabrał nas do domu. Żadne dziecko nie rozchorowało się i wszyscy zadowoleni w poniedziałek zgłosili się do szkoły.
Wspaniali aktorzy
Zuchy są wspaniałymi aktorami, pięknie śpiewają, są spontaniczne. Potrafią bawić się, krzyczeć i za moment w całkowitej ciszy podglądać ptaki i zwierzęta. Są wrażliwe, widzą dobro i zło wokół siebie.
Kadra
Ważną sprawą jest zabezpieczenie odpowiedniej kadry instruktorskiej. W swojej pracy instruktorskiej przyuczałam
moich najlepszych harcerzy do funkcji przybocznych i drużynowych. Dlatego kadrę miałam zawsze swoją. Szkoliłam
również przybocznych na różnych obozach hufcowych czy chorągwianych. Ostatnie takie prawdziwe szkolenie prowadziłam w 1988 r. na obozie w Wężewie i zimowisku w Elblągu -organizowane przez Chorągiew Płocką.
„Dawać, a nie brać”
Okazuje się, że służba dla wielu młodych instruktorów stała się za trudna. Może i mieli zapał, ale on nie wystarczał.
Zapomnieli, że instruktor ma wychowywać, inspirować, pomagać dzieciom. Dawać, a nie brać. Kurczyły się drużyny.
Za to powstawały kręgi młodych instruktorów. Cóż z tego? Na kilkunastu członków kręgu instruktorskiego tylko
dwie lub trzy osoby były drużynowymi tych już tak nielicznych drużyn. W stosunku do malejącej ilości drużyn rosła
ilość wniosków na otwarcie próby instruktorskiej.
Dla szpanu?
Nasze władze ZHP mylnie oceniały, że może przez to poprawić się sytuacja spadku ilości drużyn i stanu liczebnego
członków ZHP w Płocku. Tak się nie stało. W Płocku pozostały tylko nieliczne drużyny międzyszkolne. Upadły drużyny w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. I chyba tu tkwi błąd. Nowi młodzi instruktorzy zdobywali stopnie instruktorskie i przepadali. To, po co zdobywali te stopnie i składali Zobowiązanie Instruktorskie nie
dając nic innym z siebie? Dla szpanu? A może żeby wrócić w szeregi ZHP jak będą seniorami i wspominać?... Tylko,
że oni nie będą mieli co wspominać. Tłumaczenie, że teraz są ciężkie czasy nie dociera do mnie. Czy druha Małkowskiego utrzymywali pracownicy jego posiadłości w Trębkach? Nie. Druhowi Kamińskiemu też mamusia nie dawała
jeść. Druh Ryszard Wodzyński pracował w Urzędzie Powiatowym, ale wolne chwile i urlopy spędzał razem z nami.
Był naszym Aniołem Stróżem w przestrzeganiu prawa harcerskiego. Wskazywał drogę, uczył pionierki, robienia totemów, bram obozowych itp. Zmarł w mundurze harcerskim. [12.09.1987 r.] Druh Wacław Milke przeżył obóz koncentracyjny. Nie załamało go to. Po powrocie działał i walczył z wieloma przykrościami ze strony władz PRL-u. Ma
92 lata i w głowie układa scenariusze na 100 lat ZHP. Myślę, że umierając jeszcze będzie miał pomysły, które każe
realizować młodszym. Nie żyje jak książę, ale wybrał taki tryb życia i przez to jest szanowany i kochany przez wychowanków zespołu i ich rodziców.
Niedocenieni zapaleńcy
Wiem, że i dzisiaj są zapaleńcy, którzy dla harcerstwa zrobią wszystko. Chcą dzieciom stworzyć chwile, które będą
długo wspominać. Oddają swój wolny czas, wiedzę, radość i nic nie chcą w zamian. Ich trzeba umiejętnie inspirować,
pomagać im i doceniać.
A nasze wszystkie władze harcerskie chcą tylko rozkazywać, wymagać, mądrzyć się i puszyć.
Pointa
Należy pamiętać, że:
ZHP jest organizacją dla dzieci i młodzieży.
Najważniejszą funkcję w ZHP pełni drużynowy.
Naczelnik i Komendanci różnych szczebli są tylko jego pomocnikami, a nie odwrotnie.
Tak jak dobry instruktor dba o dzieci i służy im, tak władze ZHP powinny służyć jemu i dbać o niego.
Muszą pamiętać, że bez pracy drużynowego władze ZHP nie będą miały dla kogo istnieć.

[1961-1974] hm. Kazimierz Pilewski - Czy pamiętasz druhno, czy pamiętasz
druhu
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Dnia 8 maja 2010 r. w domu Broniewskiego odbyło się spotkanie byłej kadry hufca płockiego, działającej w latach
60-tych. Hufiec płocki w tym okresie obejmował teren miasta Płocka i powiatu płockiego.
Spotkanie zainspirowane było obchodami 100 lecia Polskiego Harcerstwa. Inicjatorami spotkania był hm. Andrzej
Markowski i ja, przy aprobacie ówczesnego komendanta Chorągwi Mazowieckiej hm Grzegorza Woźniaka. Oczywiście tradycyjnie - był opracowany porządek i scenariusz spotkania. Była herbatka, kawka, ciasteczka i piosenki harcerskie.
Na spotkanie przybyli instruktorzy seniorzy i młodzi instruktorzy – obecnie działający w harcerstwie.
Ponieważ w takim gronie spotkaliśmy się po raz pierwszy i nie znali się wszyscy, przystąpiłem do przedstawienia
znanych mi poszczególnych druhen i druhów.
Zacząłem od siebie. Nazywam się Kazimierz Pilewski. Harcerzem jestem od 1948 roku do chwili obecnej. W latach
1961-1974 byłem etatowym pracownikiem Hufca. Na początku byłem instruktorem hufca, a potem zastępcą komendanta hufca. Razem z żoną hm. Janiną Pilewską reaktywowaliśmy harcerstwo w SP Nr 8.
Dh hm. Grzegorz Woźniak – komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP od 1987 roku do chwili obecnej. Uzyskał dla
płockiego harcerstwa na własność stanicę harcerską. Dwa budynki i małą działkę. Mieści się tam komenda chorągwi,
komenda hufca płockiego i hufca powiatu płockiego.
Dh hm. Andrzej Markowski – komendant hufca, komendant chorągwi (1979 – 1985), obecnie jest Sekretarzem Naczelnego Sądu Harcerskiego w Warszawie. Przyjazny i ciepły, potrafi pozyskiwać kadrę harcerską.
W spotkaniu tym uczestniczyli nasi byli instruktorzy, obecnie mieszkający w różnych częściach kraju.
Dh hm. Edward Szczypiorski ze Śląska (Knurów) – komendant połączonego hufca miasta i powiatu (połączony w
1961 roku). Zadałem mu pytanie. - Czy pamiętasz Edku jak odbierałeś przyrzeczenie w Kamionkach? Była wtedy
cała sala nabita ludźmi, był tam kierownik tej szkoły, był też obecny kierownik szkoły z Białej – Stafirski. Jak jeździliśmy do Teresina po domki letniskowe do Ośrodka Harcerskiego w Słupnie? A zgrupowanie obozów w Skępem, w
lesie nad jeziorem, a potem spotkanie na rynku z miejscową ludnością? Ty prowadziłeś to spotkanie grając na akordeonie. Potem szliśmy na Grunwald. Występował tam zespół Milkego. Czy pamiętasz? - Pamiętam, pamiętam - padła
odpowiedź.
Dh hm. Jadwiga Maciejewska z Mińska Mazowieckiego - drużynowa, namiestnik zuchowy w hufcu. I znów w żartobliwy sposób zadane pytanie. - Czy pamiętasz Jadziu jak pokonywaliśmy starą Warszawą–garbusem przeprawę przez
rzekę jadąc załatwiać lokalizację obozu międzynarodowego w Muszynie pod Zieleńczykiem? Czy pamiętasz? - Pamiętam, pamiętam!
Dh hm. Zofia Rychlicka z Torunia – z mężem hm Władysławem – drużynowa, szczepowa w SP Nr 1 i SP Nr 21 –
obecnie aktywni uczestnicy akcji chorągwianych. - Czy pamiętasz Zosiu jak przygotowywałaś ze swoim obozem
ogniska dla zgrupowania obozów w Łukęcinie nad morzem? A młodych instruktorów, których przygotowywałaś do
pracy w szczepie? Oczywiście pamiętała.
Uczestniczyli w spotkaniu też byli komendanci chorągwi i ich zastępcy.
Dh hm. Tomasz Klicki – komendant chorągwi w latach 1975–1977.Wywodzi się z Jagiellonki. To On zorganizował
uroczystości pod pomnikiem i nadanie chorągwi płockiej imienia Władysława Broniewskiego. W tej uroczystości brał
udział Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński.
Dh hm. Zbigniew Królikowski, dh hm. Marian Choczyński– gospodarz tego spotkania, zastępca komendanta chorągwi, dh hm. Roman Pietruszewski – zastępca komendanta chorągwi, prowadził harcerstwo w Drobinie.
Uczestniczyli w spotkaniu byli komendanci hufca: dh hm. Witold Gałkowski – wywodzi się z Jagiellonki, która jest
kolebką płockiego harcerstwa od 1912 roku, dh hm. Barbara Zgierska, małżeństwo harcerskie - dh hm. Jerzy Pacek z
żoną hm. Beatą – jest ona obecnie czynną instruktorką w chorągwi, dh hm. Beata Parulska.
Dh hm. Henryk Wójcik z żoną Hanną (małżeństwo harcerskie) – komendant hufca w latach 1964 – 1971. Jemu też
zadałem żartobliwe pytanie. - Czy pamiętasz Heniu rozbudowę harcerskiego ośrodka w Słupnie? Jak załatwiałeś
sprawy w administracji Lasów Państwowych, Zakładzie Energetycznym? Jak przywiozłeś, do Słupna dyrektora Petrobudowy? Stwierdził On wtedy, że myślał, że tu jest wybudowany pies bez ogona. A jak się okazało wybudowano
tylko ogon a należy jeszcze zbudować psa. Z trudem Ośrodek powstawał: stołówka, pawilon zuchowy, umywalnia,
domki campingowe na górze. Czy pamiętasz, że mieliśmy wtedy kłopoty z zachowaniem się młodzieży niemieckiej
podczas wciągania polskiej flagi na maszt? - Pamiętam, pamiętam!
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Dh hm. Józef Przybylski z żoną Renatą. Józef był zastępcą komendanta hufca, Renia przez wiele lat prowadziła drużynę zuchową. - Czy pamiętasz Józku jak szkoliłeś nas na Makach w Broku nad Bugiem na stopnie instruktorskie?
Jak ładowaliśmy sprzęt z LO w Staroźrebach na obóz techniczny w Cieślach? Jak zbudowaliśmy w nocy przystanek
autobusowy w Cieślach? – Pamiętam, pamiętam!
Nie zabrakło też obecnie działających w chorągwi i hufcach instruktorów; dh hm. Andrzej Gorczyca - zastępca komendanta chorągwi – wspominał obozy na Mazurach, dh hm. Michał Bagiński – zastępca komendanta chorągwi, dh
hm. Waldemar Gorczyca – kwatermistrz chorągwi – wspominał obóz wędrowny wzdłuż morza od Szczecina do
Gdańska, szef biura komendy chorągwi dh hm. Jolanta Torbicka, dh hm. Aleksandra Ziółek – komendantka hufca
miasto – dziękuję jej za udział w harcerskim pogrzebie druhny Barbary Atemborskiej w dniu 5.05.2010 r. na cmentarzu przy ul. Norbertańskiej, dh hm. Adam Wenkler – komendant hufca Mazowsze, dh hm. Elżbieta Bartczak – Radzanowo, dh hm. Andrzej Winosławski – Bodzanów, dh hm. Ewa Gronkiewicz – Gąbin.
W tamtym okresie na terenie Hufca istniało w powiecie dziesięć harcerskich ośrodków. Dzisiaj reprezentują je druhny
i druhowie:
Ośrodek Drobin - dh hm. Zofia Kuczyńska – ze względu na stan zdrowia nie mogła przybyć na spotkanie, ale przesyła
nam ciepłe pozdrowienia. Dh hm. Paweł Rogulski. I pytanie do niego: - Czy pamięta druh uroczystość związaną z
przyrzeczeniem harcerskim, które odbierał Naczelnik ZHP? – Pamiętam, pamiętam!
Ośrodek Staroźreby – dh hm. Barbara Bereszczyńska - komendantka ośrodka, posiadała dar nawiązywania kontaktów
ze swoim środowiskiem. Dh Andrzej Laskowski- dobry organizator, ciepły w kontaktach ludzkich. Dh hm. Teresa
Wojciechowska z Góry. I pytanie do niej.- Czy pamiętasz Teresko jak prowadziłaś spotkanie instruktorów, w którym
uczestniczył kierownik szkoły i vi-ce przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej pan Ignacy Kowalski? - Pamiętam, pamiętam!
Ośrodek Bielsk – dh hm. Włodzimierz Chmielewski – komendant ośrodka i pytanie do niego. - Włodku, czy pamiętasz tego Duńczyka (blondynka) podczas zawodów z liną na międzynarodowym zgrupowaniu obozów w Muszynie
pod Zieleńczykiem? - Pamiętam, pamiętam! Dh hm. Lucyna Rychlik wtedy cały czas aktywna w harcerstwie.
Dh hm. Longin Kapuściński z żoną Danusią. W Zągotach Danusia prowadziła drużynę zuchową. - A Ty Lonku, czy
pamiętasz pierwszy obóz techniczny w Cieślach? Pracowałeś wtedy w hufcu jako instruktor ds. technicznych. A osiągnięcia harcerzy z Zągot w modelarstwie, dyplomy? - Pamiętam, pamiętam!
Ośrodek Bodzanów – dh hm. Czesław Kubik - komendant ośrodka. Prężnie działające harcerstwo w tym rejonie.
Wspólne akcje z Wiesią Józefowską.
Ośrodek Mała Wieś – dh hm.Wiesław Głowacki – komendant ośrodka . Było tam prężnie działające harcerstwo w
podstawówkach i szkole średniej.
Ośrodek Wyszogród – dh hm. Janina Janiszewska (Pilewska) przedstawicielka ośrodka. Dzięki komendantowi ośrodka hm Janowi Woźniakowi widać tam było działalność harcerzy. Bardzo dobra atmosfera sprzyjała współpracy harcerstwa z władzami miasta, ze strażą pożarną i szkołą. - Czy pamiętasz Janko występ Waszego zespołu harcerskiego
w Płocku; a jak spadłaś z roweru podczas rajdu rowerowego z harcerzami; a zimowisko szkoleniowe dla instruktorów
w Cieplicach, a potem w SP Nr 8; a organizowane obozy nad morzem w Pustkowie, Pobierowie; a przyrzeczenie harcerskie na skarpie wiślanej w Płocku, w którym uczestniczyli dh Zofia Ciesielska i dh Zenon Kłobukowski (tu obecny)? – Pamiętam!
Ośrodek Bulkowo – dh Wacław Jankowski – komendant ośrodka, nieobecny na spotkaniu z powodu stanu zdrowia.
Telefonicznie dziękował za zaproszenie i wszystkich pozdrowił. Na jego terenie działało wtedy wielu zaangażowanych instruktorów. Dh Eugerniusz Denst – przedstawiciel ośrodka. - Czy pamiętasz Geniu wycieczkę instruktorów do
Czechosłowacji – można było tam kupić jedną białą niemnącą (ortalionową) koszulę; a wyświetlanie przez hufiec
filmów dla harcerzy i uczniów w Twojej szkole? - Pamiętam, pamiętam!
Ośrodek Borowiczki – hm. Zofia Tomaszewska ze Słupna - wspaniała instruktorka, która wraz z mężem Antonim kierowali ośrodkiem i prowadzili drużynę harcerską.
Proboszczewice – hm. Zdzisław Pankiewicz - komendant ośrodka. - Czy pamiętasz Zdzisiu: prukane ziemniaki na
Makach w Broku nad Bugiem; a międzynarodowe zgrupowanie obozów w Muszynie, gdzie byłeś komendantem? –
Pamiętam!
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Ośrodek Brudzeń – dh Stanisław Sztejdur. Nieobecny na spotkaniu z powodu uroczystości rodzinnych (imieniny Stanisława). Telefonicznie pozdrawia nas wszystkich obecnych. Ja prowadziłem wtedy drużynę harcerską w Kamionkach. Przypominam sobie, że uczestniczyłem w spotkaniu instruktorów w Sikorzu – gospodarzem był tam Wojtek
Brukman oraz w spotkaniu w lesie nad Skrwą. Uczestniczyła w nim zastępczyni inspektora szkolnego dh Zofia Ciesielska.
Miasto Płock - W Płocku działały harcerskie drużyny we wszystkich szkołach podstawowych (SP), średnich i wyższych.
SP Nr 1 - hm. Zofia Rychlicka - wspomniana na początku mojego wystąpienia. Hm. Zofia Czubak - to też historia
płockiego harcerstwa – prowadziła drużyny: w Wyszogrodzie, w Płocku w SP Nr 10 i SP Nr 1. - Czy pamiętasz Zosiu
obozy w Słupnie, nad morzem w Łukęcinie? A pamiętasz wizytację Chorągwi z Warszawy w SP-10? Wtedy to zapytali - kto jest Waszym bohaterem drużyny? Wszyscy krzyknęli – druh Roman! Roman Niewiatowski (w tym czasie)
był młodzieżowym drużynowym, którego Ty przygotowałaś do tej pracy, a którego dzieci bardzo polubiły. – Pamiętam, pamiętam!
SP Nr 2 - dh Józef Gawroński - Czy pamiętasz Józku zespół harcerski Szarotki? - Pamiętam!
SP Nr 3 – dh Eugeniusz Iwiński.– Czy pamiętasz Geniu konferencję chorągwianą w SP Nr 16, w której byłeś dyrektorem? Była pełna sala gimnastyczna instruktorów, harcerzy i gości. Hm. Janusz Banasiak z żoną Joanną (małżeństwo
harcerskie), która jest obecnie dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Płocku – wieloletni instruktorzy ZHP.
SP Nr 4 – dh Regina Urbańska – drużynowa, namiestnik zuchowy. Z tej drużyny wyszła wieloletnia komendantka
hufca płockiego hm. Jola Wojtulanis. – Czy pamiętasz Reniu jak nas szkoliłaś na zebraniach instruktorskich i to słynne La, ba, da z Józkiem Przybylskim?
SP Nr 5 (Radziwie) - pomimo starań nie udało mi się nawiązać kontaktu z dh Danutą Owsik.
SP Nr 6 – Mimo starań nie udało mi się nawiązać kontaktu z żadną osobą działającą w harcerstwie w tej szkole (w
tamtym okresie), ale należy pamiętać, że z tej szkoły wyszli członkowie Harcerskiego Zespołu Milkego, np. Andrzej
Śmiechowski, Andrzej Kadziński i inni.
SP Nr 7 – hm. Anna Dziuk – drużynowa w Ciachcinie, następnie w SP Nr 7. Zawsze aktywna, nawet obecnie uczestniczy w wielu akcjach hufca płockiego.
SP Nr 8 – dh Janinę Pilewską wspominałem już przy omawianiu Wyszogrodu.
SP Nr 9 – dh Sylwia Mutz – dzisiaj nieobecna na spotkaniu z powodu choroby.
SP Nr 10 – dh Alicja Jasińska – dziś nieobecna z nami z powodów rodzinnych (zmarł mąż). Hm. Zofia Czubak –
wspominałem już o niej przy omawianiu SP-1.
SP Nr 11 – hm. Sylwester Goleniewski z żoną Jadwigą prowadzili w szkole szczep harcerski. - Czy pamiętasz Sylwku
uroczystości harcerskie w Twojej szkole, obozy harcerskie nad morzem, a zwłaszcza MSR (Młodzieżowa Służba Ruchu) – kiedy to pod nadzorem dorosłych harcerze kierowali ruchem na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Mickiewicza?
Dh Tadeusz Kurpiewski. - Czy pamiętasz Tadku nieobozową akcję letnią prowadzoną w Twojej szkole? A wyjazd na
Węgry, podczas którego w czasie grania Mazurka Dąbrowskiego rozpłakał się dh. Ryszard Wodzyński - Wódz?
SP Nr 12 – hm. Maria Kołodziejska – organizatorka harcerstwa w szkole, zawsze aktywna, uśmiechnięta i zawsze
pomagająca innym. - Czy pamiętasz Marysiu spotkanie instruktorskie w Twojej szkole - gdzie byłaś gospodarzem, w
którym uczestniczył komendant chorągwi z Warszawy?
SP Nr 13 – hm. Anna Sobek – drużynowa, zawsze aktywna i uczestniczka wielu harcerskich obozów.
SP Nr 15 – hm. Maria Wójcik – drużynowa, aktywna do dnia dzisiejszego, uczestniczka wielu akcji hufca płockiego.
SP Nr16 – dh Zofia Niewiatowska – drużynowa, w harcerstwie działa już będąc uczennicą liceum. Żona dh. Romana
Niewiatowskiego, o którym wspominałem przy SP Nr 1.
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SP Nr 17 – dh Wiesława Kaniecka - nieobecna na spotkaniu ze względu na stan zdrowia. W czasie rozmowy telefonicznej pozdrawiała wszystkich i dziękowała za zaproszenie. Hm. Beata Pacek – była zastępczyni komendanta Chorągwi Mazowieckiej. Obecnie nadal działa czynnie w harcerstwie.
Małachowianka - W szkole tej jako pierwsza reaktywowała się po II –giej wojnie w 1945 r. 89 MDH (drużynowy Stanisław Tomaszewski). W 1946 r. powrócił z obozu koncentracyjnego do Płocka dh. Wacław Milke i właśnie w
„Małachowiance” w tym roku z części członków drużyny starszoharcerskiej powstała drużyna artystyczna, której kierownikiem artystycznym został dh. Wacław Milke, a drużynowym dh. Maciej Sandomierski. Dh Hanna Wójcik –
opiekunka harcerstwa. - Czy pamiętasz dh Haniu wyjazd zespołu harcerskiego do Siedlec na eliminacje wojewódzkie,
w których Twój zespół odniósł duży sukces?
Jagiellonka - Kolebka harcerstwa na naszym terenie. To tu w 1912 r. powstał pierwszy zastęp skautów, którego zastępowym był Stefan Staszewski, a jego zastępcą – późniejszy poeta - Władysław Broniewski. W Jagiellonce - w której
przez wiele lat opiekunem harcerstwa i szczepowym był hm. Ryszard Ołdakowski - byli drużynowymi wspomniani
wcześniej: hm. Witold Gałkowski, hm. Tomasz Klicki, hm. Bohdan Wochowski, hm. Maciej Pikulski, hm. Andrzej
Wierzbicki, hm. Jolanta Wojtulanis (Woźnicka) i obecny na spotkaniu hm. Benedykt Sandomierski.
Chemik – hm. Janina Kawałczewska (obecnie v-ce prezes Regionalnego Centrum Edukacji w Płocku). – Czy pamiętasz Janeczko jak zwijaliśmy w czasie ulewy zgrupowanie obozów nad morzem w Łukęcinie? Hm. Józef Osiniak. –
Czy pamiętasz Józku, jak wspólnie z żoną przygotowywaliście młodzież na Frombork? A przeglądy piosenki harcerskiej w szkole?
70 –tka – znana przede wszystkim z żeglarstwa. To z niej wywodzą się: dh Andrzej Markowski i dh Grzegorz Woźniak, o których wspominałem wcześniej.
Ekonomik – tam działała dh Bożena Kochan. Niestety, nie udało mi się z nią skontaktować.
Samochodówka - tam działał dh Andrzej Sandurski. Niestety, też nie udało mi się z nim skontaktować.
Budowlanka i Odzieżówka – dh Franciszek Jaszczak i dh Bohdan Wochowski. Niestety - już nie są z nami. Odeszli na
wieczną wartę.
SN i Szkoła FMŻ – dh hm. Krzysztof Czapliński z żoną Jadwigą, byli bardzo aktywnymi instruktorami w Studium
Nauczycielskim i Szkole przy Fabryce Maszyn Żniwnych. – Czy pamiętasz Krzysiu obozy harcerskie nad morzem, na
których byłeś komendantem?
Liceum Pedagogiczne - dh Maria Kubera – szczepowa przez pięć lat w Liceum Pedagogicznym, pełniła też funkcję
członka komendy hufca.
Politechnika- dh dr Roman Gołębiowski, który urządzał słynne rajdy rowerowe i dh Maria Kowalska z kręgu instruktorskiego przy Politechnice. Niestety, nie udało mi się z nimi skontaktować.
Nieprzetarty Szlak– szkoła zawodowa – dh hm. Irena Dydecka. - Czy pamiętasz Irenko obóz Twojej drużyny? Hm.
Zenon Kłobukowski Ali Baba – aktywny instruktor. – Czy pamiętasz Zenku jak codziennie po pracy w PSS biegłeś,
żeby nie spóźnić się na autobus PKS, który dowoził Cię na obóz w Słupnie?
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka im. Wacława Milke – dh hm. Andrzej Milke syn Wacława – od urodzenia do chwili obecnej – harcerz. Dh hm. Bogdan Rogalski – wychowanek zespołu, wieloletni dyrektor zespołu,
obecnie członek komendy hufca. Cóż można więcej o Nich powiedzieć? Zawsze było za mało... Kiedy z Heńkiem
(Wójcikiem) odwiedzaliśmy dh Wacława, zawsze nas upominał: ...Pamiętajcie o harcerstwie, pamiętajcie o Zespole...
Dzisiaj odpowiadam Mu: Dh Wacławie, dobrze jest w Zespole. Jest on w dobrych rękach. W miesiącu kwietniu był z
koncertami w Stanach Zjednoczonych, 3-go Maja występował pod ratuszem i w amfiteatrze. Przepraszam za osobiste
wynurzenia – moja siedmioletnia wnuczka jest członkiem Zespołu. Jednocześnie przepraszam za skróty typu 70, Budowlanka, takich zwrotów wówczas się używało.
Następnie odczytałem listę osób, które już odeszły od nas na wieczną wartę:
Ładysław Żelazowski i
Janina Żelazowska z Płocka,
Antoni Tomaszewski – Słupno,
Stefan Mielczarek – Radzanowo,
Stanisław Chęciński – Płock,
Ludwika Józefowska – Bodzanów,
Jadwiga Brygier – Siecień,
Jan Woźniak i
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Maria Woźniak – Wyszogród,
Jadwiga Bojanowska (LP) – Płock,
Ryszard Ołdakowski („Jagiellonka”) – Płock,
Jerzy Jankiewicz („Ekonomik”) – Płock,
Krystyna Karczewska– (Borowiczki) – Płock,
Paweł Rogulski – Drobin,
Kazimierz Cesarczyk (Borowiczki) – Płock,
Wacław Milke (założyciel Zespołu),
Sławomir Cieszkowski („70”) – Płock,
Ryszard Wodzyński (k-t hufca) – Płock,
Józef Przetakiewicz (księgowy hufca) - Płock,
Kazimierz Wyrębkowski – Płock,
Teresa Golus (SP Nr 8) – Płock,
Janina Żuchniewicz- Różańska (SP Nr 10) – Płock,
Łakomski Władysław („Jagiellonka” i „Chemik”) – Płock,
Zofia Ciesielska (W.Oś.) – Płock,
Władysław Kozłowski (SP Nr 8, żeglarz) – Płock,
Leszek Zazga (z-ca k-ta H,SP Nr 10) – Płock,
Stanisław Fabisiak – Trzepowo,
Ryszard Wiśniewski – Orszymowo,
Jerzy Pułjan (krótkofalowiec – „Politechnika”) – Płock,
Halina Śliwkowa – Płock,
Jan Maroń – Płock,
Franciszek Jaszczak – Płock,
? Piotrowski - Bromierzyk,
Zofia ? – Proboszczewice,
Bohdan Wochowski – Płock,
Barbara Atemborska (SP Nr 10) – Płock.
Na prośbę dh Józefa Przybylskiego obecni na spotkaniu na stojąco minutą ciszy uczcili pamięć tych druhen i druhów,
którzy odeszli już na wieczną wartę.
Na zakończenie spotkania przytoczyłem dwa cytaty:
860
...Wszystko, co dzieje się w czasie razem z czasem ginie, jeżeli nie zostanie przez dowód pisemny uwiecznione...”
... Kreatywny – wnosi coś nowego od siebie, (do pracy wychowawczej w szkole, harcerstwie, środowisku) nie tylko
odtąd dotąd...
Dziękuję wszystkim druhnom i druhom za tak liczne przybycie na nasze spotkanie seniorów hufca płockiego, a
szczególnie Tym, z którymi dane mi było pracować w latach 1961- 1974.
Od Was też dużo się uczyłem.

[1965-1993] hm. Zofia Rychlicka - Wspomnienia z pracy harcerskiej

861

1965 rok
- Pracę harcerską w hufcu Płock rozpoczęłam we wrześniu 1965 roku w szkole podstawowej nr 1 w Płocku. Przyjęłam malutką drużynę od druhny Krystyny Gawrońskiej.
- Harcerką w tej drużynie była Hanna Gronkiewicz–Waltz (była Prezes Narodowego Banku Polskiego, obecnie Prezydent m. Warszawy).
- W grudniu wyjechałam z młodzieżą na nasze pierwsze zimowisko do Czarnowa koło Torunia. Moim zastępcą była
kochana śp. druhna Maria Woźniak – Dzidka.
860 Z arengi dokumentu lokacyjnego biskupa płockiego Piotra I – 1237 r.
861 Przykład 28. Letniej (1965 – 1993) pracy instruktorki hufca płockiego hm. Zofii Rychlickiej z drużynami i szczepem, która oprócz podstawowej pracy organizacyjnej z harcerzami polegającej na zdobywaniu sprawności i stopni harcerskich wprowadziła szereg dodatkowych innych ciekawych form. Są to wspomnienia napisane w oparciu o kroniki drużyn prowadzonych przez druhnę Zosię. (B.S.)
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1967 rok
- We wrześniu 1967 roku jedynk” przenosi się do nowego budynku przy ul. Królewieckiej.
- Z druhem Kazimierzem Jędrzejakiem rozpoczynam organizowanie drużyn harcerskich. Jest nas 230. Pracujemy w 2.
drużynach zuchowych i 4. harcerskich (w tym drużyna Młodzieżowej Służby Ruchu). Zawiązujemy szczep.
1968 rok
- 17.02.1968 roku szczepowi drużyn harcerskich i zuchowych zostaje nadane imię Nguyen Van Troi’a – Wietnamczyka, który zginął podczas wojny z Amerykanami. Uroczystość ma charakter ogólnomiejski, gościmy przedstawiciela Narodowego Frontu Wyzwolenia Południowego Wietnamu – Tran Van Tu, młodą Wietnamkę zdobywającą
kwalifikacje mechanika w warszawskich zakładach im. Marcelego Nowotki, zastępcę Naczelnika ZHP dh. Majkę,
władze miasta, redakcje pism: młodzieżowego - Na Przełaj i miejskiego - Petro - Echo. Całoroczna praca ma swój
finał na obozie harcerskim nad jeziorem Szeląg na Mazurach (Ruś Mała).
1968/69
- 15.10.1968 r. – 4. rocznica śmierci bohatera szczepu Nguyen Van Troi’a. Organizujemy kominek z udziałem gości:
Stały Przedstawiciel Wietnamu Południowego – Le Hoanh, Sekretarz Biura Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej – Eurigne Siera Sanchez z Kolumbii.
- Lipiec 1968 r. – obóz w Ostródzie.
1969/70
- Część młodzieży odchodzi do nowej szkoły SP 16. Jedynka pracuje w 4.drużynach. Kadra szczepu to: szczepowy Kazimierz Jędrzejak,
Drużynowi Zofia Rychlicka,
Janina Kawałczewska,
Andrzej Magnuski,
Wiesław Lipczyński.
- Organizujemy biwak w Borowiczkach.
- Zaczynamy organizować (zarobkowo) imprezy karnawałowe dla zakładów pracy: Izokoru i PPTSiB.
- Bierzemy udział w Alercie Zwycięstwa.
- Po raz pierwszy wyjeżdżamy na obóz nad morze - Pobierowo, zwiedzamy Szczecin.
1970/71
W szczepie pracują 3.drużyny zuchowe i 4.drużyny harcerskie.
- Organizujemy: „Andrzejki” dla Płockiego Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego (zarabiamy) i choinkę
Noworoczną.
- Realizujemy zadania 7. Alertu ZHP – odwiedza nas redakcja pisma Motywy i redakcja z Rumunii.
- 4.05.1971 r. –107 DH (MSR) otrzymuje imię Jadwigi Burkowskiej.
- Wyjeżdżamy na obóz nad morze – Łukęcin.
1971/72
- W tym roku rozpoczęła się kampania „Na tropie bohatera”, która miała przygotować harcerzy do nadania imienia
Władysława Broniewskiego Chorągwi Mazowieckiej.
- 25.06.1972 r. - bierzemy udział w odsłonięciu pomnika Władysława Broniewskiego.
- Wyjeżdżamy na obóz nad morze do Łukęcina.
1972/73
- Pracę instruktorską w szczepie rozpoczyna nasza harcerka Elżbieta Muchowska.
- Szczepowym zostaje Wojciech Górecki.
Organizujemy:
- 2. choinki zarobkowe dla MHD i PPTSiB;
- wystawę Wietnam – walczy;
- 2.02.1973 r. – uroczysty kominek z okazji zakończenia wojny w Wietnamie;
- akcję Kopernik,
- akcję Promenada – porządkujemy Pl. Obrońców Warszawy, obejście domu Broniewskiego, skarpę wiślaną;
- biwak w Słupnie;
- akcję Karta – 105. uczestników otrzymuje kartę rowerową;
- obóz nad morzem w Łukęcinie.
1973/74
- W szczepie pracuje 5. drużyn.
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- Bierzemy udział w Alercie Naczelnika ZHP Hasło – Lenino, odzew - 30.
- Organizujemy 3. imprezy noworoczne.
- 13.02.1974 r. – szczep otrzymuje odznakę chorągwianą z rąk komendanta hufca dh. hm Tomasza Klickiego.
- 2.03.1974 r. – bierzemy udział w 6.konferencji Chorągwianej, na której dh. Klicki zostaje zastępcą Komendanta
Chorągwi dh. Andrzeja Ornata.
- Bierzemy udział w 2.rajdach pieszych.
- Jedziemy na obóz nad morze do Pustkowa.
1974/75
- Pracę w szczepie rozpoczyna dh. Zofia Czubak – nauczycielka pracy i techniki. Przyszła do nas z SP 10. Zostaje
szczepową.
- W szczepie pracują 4.drużyny harcerskie i 4. zuchowe.
Jedziemy na obóz do Pustkowa. Imponujemy wszystkim naszym obozowym sprzętem – 25 namiotów typu Bałtyk.
1975/76
- W szczepie pracują 4. drużyny harcerskie i 6.(!!!) drużyn zuchowych.
- Od roku prowadzę drużynę zuchową.
- W tym roku wielkim wydarzeniem było święto Żegnamy lato ze Światem Młodych, które odbyło się w Płocku w
dniach 18 – 21.09.1976 r.
- Na obóz jedziemy do Jazów koło Włocławka. Komendantką obozu jest druhna Zofia Czubak, oboźnym dh. Władysław Rychlicki. Ja prowadzę kolonię zuchową.
1976/77
- Organizujemy 4.imprezy noworoczne.
- Na obóz jedziemy do Jazów.
1977/78
- Rozpoczyna pracę dh. Elżbieta Maruszewska jako drużynowa zuchowa.
- Organizujemy 4. imprezy noworoczne.
- Na obóz jedziemy do Jazów.
1978/79
- Szczepową zostaje dh. Jadwiga Tomaszewska.
- Mamy swoją harcówkę z pięknym kominkiem.
- W tym roku zorganizowaliśmy aż 8. imprez noworocznych.
- Za zarobione pieniądze kupujemy sprzęt obozowy.
- Obozujemy w Jazach.
1979/80
- Uczestniczymy w rajdzie Zima–80.
- Gościmy więźniarkę byłego obozu koncentracyjnego w Ravensbruck panią J. Krzymowską.
- Obozujemy w Jazach.
1980/81
- W tym roku ważnym wydarzeniem było spotkanie z okazji 2. Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej Chorągwi
Płockiej. Było to spotkanie weteranów harcerskich z młodą kadrą instruktorską.
- Komendantem Chorągwi zostaje druh Andrzej Markowski.
- W szczepie działa drużyna żeglarska kierowana przez druha Wojciecha Bartnika.
- 16 – 17.03.1981 r. uczestniczę w obradach 7. Zjazdu ZHP w Warszawie.
- Jestem komendantem zimowiska hufca Płock w Kołobrzegu.
1982/83
- Przez pół roku opiekunem szczepu jest druh. Roman Pietruszewski. Po jego odejściu do Spółdzielczego Domu Kultury panuje bezkrólewie.
- Z dniem 4.01.1983 r. po 1,5 rocznej chorobie wracam do pracy i rozkazem KH ZHP L 2/83 zostaję mianowana
szczepową.
- Tym samym rozkazem zatwierdzono krąg instruktorski przy szczepie. Przewodniczącą kręgu zostaje druhna Zofia
Czubak.
- W szczepie pracuje 6. drużyn.
- W tym roku wracamy do tradycji organizowania imprez noworocznych.
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- Ważnym wydarzeniem jest pokazowa zbiórka zuchowa drużyny Polne Modraczki, na konferencji dyrektorów szkół
województwa płockiego.
- Nasze drużyny harcerskie uczestniczą w 5. rajdach pieszych i Biegu na orientację.
- 30.04.82 r. – 106 DH im. Hubala brała udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Hubalczyków z Młodzieżą w Anielinie.
- Zdobywamy 1. miejsce w 6. Rajdzie Wisła.
- Na regatach żeglarskich w klasie Kadet w Grudziądzu Darek Olczak kwalifikuje się do Mistrzostw Polski.
- Zespół zuchowy Pracowite Mrówki zakwalifikował się na Festiwal Piosenki Harcerskiej do Kielc.
- Zuchy dały piękny koncert na ślubie Komendanta hufca druha Jerzego Packa.
- W dniach 22 – 26.06.82 r.- uczestniczymy w 9. Centralnym Rajdzie ZHP – Toruń–750 na trasie Płock – Brodnica –
Toruń zajmując 3. miejsce.
- Jedziemy na obóz do Sokole Kuźnicy koło Koronowa. Było nas 72. osoby. Pracowaliśmy w 9. zastępach.
1983/84
- Organizujemy biwak w Soczewce (w ośrodku FMZ w Płocku).
- Akcja „Zaduszki” – porządkujemy grób rodziny Broniewskich.
- Kominek zuchowy z udziałem gości z Jugosławii.
- 3. imprezy noworoczne.
- Uczestniczymy w 6. rajdach pieszych.
- Uczestniczymy w festiwalach piosenki – hufcowym i chorągwianym.
- Sadzimy las w leśniczówce Korzeń.
- W tym roku mamy rozbudowaną akcję letnią:
1) Sokole Kuźnica – 104DH i 106 DH,
2) Ruda koło Pisza 107 DH (żeglarze) z druhem Bartnikiem,
3) Gorzewo – zuchy,
4) Jugosławia ,
5) NRD.
- Jestem komendantem w Sokole Kuźnicy i Gorzewie.
1984/85
- Rok ten rozpoczyna się alarmową zbiórką Hufca Płock, którą zwołuje komendant hufca. Stawiamy się przy Grobie
Nieznanego Żołnierza.
- Organizujemy biwak w Soczewece.
- Powitanie klasy 1.w szkole.
- Zbiórka jabłek w PGR Gulczewo. Zarobione pieniądze przeznaczyliśmy na Szpital Matki Polki.
- Akcja Znicz - porządkujemy mogiłę w Brwilnie.
- 2.imprezy noworoczne (Stolbud i PRM).
- Sadzenie lasu (zarobkowo).
- Uczestniczymy w 6. Rajdach pieszych.
- Zimowisko w Warszawie. (Nagroda za zwycięstwo w Turnieju Drużyn Sztandarowych.)
- Zimowisko w Ustrzykach Dolnych.
- Uczestniczymy w turnieju Moskwa–85.
- 106 DH reprezentuje Chorągiew Płocką w Ogólnopolskim Turnieju Drużyn Sztandarowych w Warszawie.
- Po raz pierwszy startujemy w turnieju Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczym organizowanym przez Oddział Miejski PTTK w Płocku.
- Zuchy biorą udział w obchodach 900. rocznicy urodzin Bolesława Krzywoustego.
- Wyjeżdżamy na obóz do Kahla koło Jeny.
- Obozujemy też w Sokole Kuźnicy. Tu odwiedza nas ówczesny Przewodniczący Rady Państwa profesor Henryk Jabłoński i Naczelnik ZHP druh hm. Wosiński.
1985/86
- Uczestniczymy w 11. rajdach pieszych.
- Na wieść o trzęsieniu ziemi w Meksyku organizujemy zbiórkę pieniędzy w szkole.
- 107 DH (żeglarze) zdobywają puchar przechodni Komendanta Hufca Płock.
- Przeprowadzamy zbiórkę pieniędzy na odbudowę płockiej starówki.
- Obsługujemy zebranie Koła Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych przy ZUS i PD.
- Uczestniczymy w zimowisku hufca w Pradłach (Jura Krakowsko – Częstochowska).
- Uczestniczymy w akcji wędrująca skarbonka- Naród Szkole.
- Po raz pierwszy uczestniczymy w rajdzie Palmiry i nocnym Włocławek.
1986 /87
- W tym roku po raz pierwszy startujemy w 4.Ogólnopolskim Rajdzie Rodło. Poznajemy Kaszuby.
862
- Ja w tym roku odchodzę z jedynki .
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1987/88
- Przechodzę do pracy w SP 21 w Płocku przy ulicy Chopina. (Szkoła nowo zbudowana.)
- 19.09.1987 r. zwołuję pierwszą zbiórkę harcerską, na którą przychodzi 8. osób. Postanowiliśmy działać jako drużyna
turystyczna.
- Organizujemy akcję Znicz – porządkujemy teren wokół Kopca Harcerskiego przy dworcu PKP i cmentarz garnizonowy.
- Organizujemy akcję Dar pod choinkę zebrane książki, zabawki i odzież przekazujemy do Pogotowia Opiekuńczego,
szpitala i świetlicy szkolnej.
Uczestniczymy w:
- Zimowisku szkoleniowym w Grudziądzu.
- Manewrach Techniczno – Obronnych.
- 10. rajdach.
- Reprezentujemy Płock w 6. Ogólnopolskim Historycznym Zlocie Młodzieży PTSM Lednica (15–18.06.88r.)
- Wyjeżdżamy na obóz do Sokole Kuźnicy.
- Rozkazem KH ZHP L4/87 z dnia 1.03.1988 r. zamyka się nam okres próbny i nadaje drużynie nr 230, i nazwę Słoneczni.
1988/89
- W drużynie pracuje 5 zastępów.
- Nadal kontynuujemy działalność turystyczną.
Uczestniczymy w:
- 4. Ogólnopolskim zlocie Młodzieżowej Służby Kultury Szlaku w Gdyni.
- Zbiórce pieniędzy dla ofiar trzęsienia ziemi w Armenii.
- Wojewódzkim Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym - 3. Miejsce.
- Turnieju Drużyn Sztandarowych.
- Zawodach strzeleckich Szczerbinka.
- Odwiedzamy Trębki.
- Jedziemy na obóz do Sokole Kuźnicy i NRD.
1989/90
- Kontynuujemy działalność turystyczną.
- Największym osiągnięciem harcerzy turystów jest zakwalifikowanie się do Wojewódzkiego Turnieju Turystyczno –
Krajoznawczego.
- Po raz pierwszy jedziemy na obóz półwędrowny w Grabinie koło Łącka.
1990/91
- Zdobywamy tytuł Drużyny Sztandarowej Chorągwi Płockiej.
- Uczestniczymy w 30. Zlocie Palmiry. Wędrujemy 50 km na trasie Wyszogród – Palmiry.
- Organizujemy akcję Dar pod choinkę – zebrane dary przekazujemy do: Pogotowia Opiekuńczego, PKPS,
SP – 19, (w szpitalu) i kurii biskupiej.
- 4. pielgrzymka Jana Pawła II – 21 harcerzy uczestniczy w nabożeństwie w katedrze płockiej.
- Uczestniczymy w 8. rajdach.
- Największym wydarzeniem było uczestnictwo drużyny w 6. Światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie połączonym ze Zlotem 80. Lecia ZHP (akt nominacji z 1.08.1991 r.). Stacjonujemy w Ośrodku Harcerskim Pająk (12 –
17.08.1991 r.). Tworzymy Gniazdo 2. z Bydgoszczą, Toruniem i Włocławkiem.
1991/92
- Uczestniczymy w 31.Zlocie Palmiry.
- Po raz drugi otrzymujemy tytuł Drużyny Sztandarowej Chorągwi Płockiej.
Trudny obóz letni w Grabinie. Na 22. harcerzy z 230 DH przypada 16. podopiecznych Sądu Rejonowego w Płocku.
Jest to mój ostatni rok pracy w SP 21. Od września 1992 r. rozpoczynam pracę w 1. Prywatnej Szkole Podstawowej w
Płocku. Jeszcze przez rok szkolny 1992/93 nadal prowadzę 230 DH Słoneczni. Praca jest jednak utrudniona, bo obowiązki dyrektora 1. PSP nie pozwalają mi na systematyczną pracę z drużyną.

[1965-1996] hm. Władysław Rychlicki - Zofia jest, jaka jest

863

Obecnie jestem emerytem i mieszkam w Toruniu. A urodziłem się na skraju Borów Tucholskich w powiecie Świecie
nad Wisłą.
863 Na podstawie rozmowy z byłym drużynowym 106 DH w Płocku opracował Benedykt Sandomierski hm. w 2006 r.
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Moja przygoda z harcerstwem rozpoczęła się już w szkole podstawowej. Właściwie to ja byłem tylko jednomiesięcznym zuchem. Na terenach, gdzie mieszkałem Niemcy mordowali Pomorzan, a mój ojciec bał się o mnie i nie pozwalał mi na przynależność do żadnej organizacji. Potem, byłem w harcerstwie tym bez krzyża, w latach pięćdziesiątych.
Nawet pełniłem wtedy funkcję zastępowego. Jak skończyłem siódmą klasę poszedłem w Bydgoszczy do szkoły średniej i skończył się kontakt z OH.
W zasadzie, dopiero w 1965 roku, jak się ożeniłem, Zofia - moja żona, która była harcerką wciągnęła mnie do pracy
w harcerstwie. Z początku działałem jako jej pomocnik: przy zorganizowanych wyjściach harcerzy na zewnątrz
szkoły, przy organizowaniu uroczystości szkolnych, czy przy organizowaniu choinki szkolnej. Byłem takim pomagierem drużyny.
Jak urodziła się nam córka Ania, w 1971 roku to jeździła z mamą na obozy harcerskie. Okazało się, że potrzebna była
pomoc, żeby komendantka obozu miała trochę wolnej ręki. W 1972 roku pojechałem pierwszy raz na obóz harcerski
jako pomagier żonie do dziecka. Ale, ponieważ Zofia jest, jaka jest, od razu pierwszego dnia wystawiła mnie na służbę na kuchni.
Od początku stałem się i pełniłem obowiązki pełno zaangażowanego instruktora. Musiałem troszkę się tego przyuczyć. Od tej pory pierwszą służbę na kuchni (na obozach jedynki) pełniłem zawsze ja. Jeżeli chodzi o pionierkę – z
tym nie miałem trudności, ponieważ w wojsku służyłem w komandosach (6. - Pomorskiej Dywizji Powietrzno – Desantowej - byłem spadochroniarzem). Obozowanie nie było mi obce. Oczywiście od razu dostałem mundur instruktorski i tak wciągnąłem się w to harcerstwo.
864

Od 1972 roku – przez 25 lat - byłem członkiem kadry na obozach harcerskich Jedynki ). Raz tylko z kwaterką spałem w budynku. Pozostałe lata spałem z harcerzami w namiotach. Moje obozy, nasze obozy jedynkowe nosiły nazwę
Przystań. Na początku, w zasadzie moja praca w harcerstwie polegała na tym, że byłem (jak gdyby) konserwatorem
sprzętu. Opiekowałem się sprzętem kwatermistrzowskim. Jedynka miała swój własny sprzęt obozowy i ktoś musiał o
niego dbać, żeby był cały i sprawny na następny rok. Ostatni raz byłem na obozie w Siemianach, a wcześniej w Jastrzębiej Górze.
Zobowiązanie instruktorskie złożyłem dopiero na trzecim, czy czwartym obozie. Podkładkę instruktorską to ja wypracowałem nie tylko teoretycznie, ale praktycznie.
W latach 70 – tych przejąłem drużynę harcerską i od razu przyjęliśmy specjalność wędrowniczą. Z tą drużyną dużo
wędrowaliśmy. W zasadzie braliśmy udział we wszystkich rajdach harcerskich i PTTK – owskich na naszym terenie.
Gdzieś, od piątego rajdu Wisła byłem przez 15 lat komendantem jednej z tras tego rajdu. Oczywiście, zawsze ze
swoimi wychowankami.
Mam trochę żalu do siebie, ale i do moich wychowanków, że nikt z nich nie powrócił później do szkoły i nie kontynuował pracy w drużynie harcerskiej. Chciałem oddać 106 Drużynę Harcerską [z Jedynki), która w tamtych czasach
miała pewne sukcesy, w godne ręce. To nie były jakieś wielkie rzeczy, typu olimpiada w Moskwie, ale były to drobne
rzeczy, które dzieci wciągały do zabawy i do pracy. Zbierałem się do tego, ale jakoś nie miałem i czasu, i …
W 1996 roku przeszedłem na emeryturę. Takim moim wewnętrznym zadowoleniem i satysfakcją było zaangażowanie
się w budowę ośrodka w Soczewce. Pracowałem tylko na pół etatu. Kiedy byłem w Płocku poświęcałem cały wolny
czas przy pracach gospodarczych w Ośrodku.
Druhna Komendantka Jola Wojtulanis doceniając moje poświęcenie i mój wkład pracy nazwała Ośrodek
Harcerski w Soczewce - Przystań. Tak, jak nazywały się nasze obozy.
To na moją cześć - tak przynajmniej Jola mówiła.

[1993-1998] phm. Tomasz Dobkowski - Pięć lat „Ognistej Piątki”
5. Płocka Drużyna Harcerzy została założona w Roku Pańskim 1993 przez salezjanina kleryka Waldemara Trendziuka Tajfuna przebywającego w tym czasie na asystencji w Płocku w parafii św. Stanisława Kostki - Stanisławówce. W
1995 r. pojawiło się kolejne środowisko - Krąg Harcerstwa Starszego Ogień w Wyższym Seminarium Duchownym w
Płocku, które dało początek rozwojowi drużyn Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na Ziemi Płockiej. Pomimo to
do 1998 r. byliśmy jedyną działającą w Płocku drużyną ZHR.
Prehistoria
Pierwsze zbiórki zastępu w składzie:
Tomasz Dobkowski,
Grzegorz Dziwota,
Krzysztof Jarosz,
Michał Kacprzak,
864 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płocku
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Przemek Lemaniak,
Juliusz Wójcik,
Krzysztof Rutkowski,
odbywały się od początku maja 1993 r.
Rozkazem komendanta Hufca Dęby w Lądzie nad Wartą z 24 maja 1993 r. nasza drużyna została wpisana na trwałe
do kart historii ZHR i związana z Salezjańskim Ruchem Programowo-Metodycznym Dęby. Pomimo to uznaliśmy 5
maja za datę urodzin naszej drużyny.
Próbna 5 PDH 30 maja wydała swój pierwszy rozkaz L.1/93, w którym to pwd. Waldemar Trendziuk HO zatwierdził
składy pierwszych zastępów. Pierwsza zbiórka alarmowa całej drużyny odbyła się 18 czerwca.
W lipcu na obóz do Rudki Starościańskiej koło Parczewa wyjechały dwa zastępy ze Stanisławówki: legendarny Kamakapataja oraz zastęp młodszy - razem 9-ciu harcerzy. Pierwsze w Piątce Przyrzeczenie Harcerskie zostało złożone
przez Wiktora Dziurdzię, M. Kacprzaka, P. LemaniakaBłąd! Nie zdefiniowano zakładki., K. Rutkowskiego, J. Wójcika 2 lipca, a 9 lipca - kolejno Przyrzeczenie złożyli T. Dobkowski i K. Jarosz.
Młoda drużyna
We wrześniu 1993 r. nastąpiła zmiana drużynowego, gdyż pwd. W. Trendziuk HO wrócił do seminarium w Lądzie.
Drużyna została przekazana wyw. W. Dziurdzi. Przybocznym został wyw. M. Kacprzak. Mimo znacznego oddalenia
od Hufca Dęby, który znajdował się w Lądzie drużyna kontynuowała prace. Chęć pozostania harcerzami była silniejsza niż wszelkie przeciwności losu. Harcerze Piątki pojechali na jesienny zlot SRP-M Dęby, który odbył się 8-10 października 1993 r. w Łodzi. Zlot połączony był z obchodami stulecia salezjanów w Polsce, uczestniczyli w nim Egidio
Vigano przełożony generalny salezjanów oraz przewodniczący ZHR hm. Wojciech Hausner.
W 1994 r. - 30 stycznia odbył się w Lądku (nieopodal siedziby hufca) II Hufcowy Sejmik Zastępowych, w którym
wziął udział Kamakapataja. Młoda drużyna zorganizowała grę terenową dla całego hufca. W lutym wzięliśmy udział
w imprezie surwiwalowej organizowanej przez Harcerski Klub Poszukiwaczy Przygody.
Na Wielkanoc drużyna podjęła warty przy Grobie Pańskim. Pomysł kontynuowany jest po dzień dzisiejszy. W tym
okresie nastąpiła kolejna zmiana przybocznego, został nim wyw. Juliusz Wójcik.
Stabilizacja
Od 29 czerwca do19 lipca 1994 r. odbył się obóz w Reglu koło Ełku. Na obóz wyjechały dwa zastępy: nowy - Pajęczaki i stary – Kamakapataja. Ponownie spotkaliśmy zaprzyjaźnione poprzedniego lata środowisko Polskiej Organizacji Harcerskiej z Lublina, które obozowało nieopodal. Nawiązały się kolejne trwałe przyjaźnie trwające po dzień
dzisiejszy. Niezapomnianymi postaciami pozostaną komendant obozu ks. phm. Piotr Głoskowski, oboźny pwd. W.
Trendziuk – nasz założyciel oraz ks. pwd. Jacek Adler wraz z 1 Suwalską Drużyną Harcerzy Olimp. W drugiej części
wakacji od 1 do 16 sierpnia na Kurs Przewodnikowski Pajęczarnia do Uroży wyjechali wyw. T. Dobkowski i wyw.
W. Dziurdzia.
Rozkazem L. 8/94. KH. Dęby z 22 września 1994 r. wyw. W. Dziurdzia, który przygotowywał się do zdania matury
przekazał drużynę wyw. T. Dobkowskiemu.
Kolejny zlot SRP-M Dęby miał miejsce 30 września w Aleksandrowie Kujawskim. Zajęliśmy tam III miejsce w grze
zlotowej. Na zlocie miało miejsce Wtajemniczenie Wędrownicze W. Dziurdzi, T. Dobkowskiego i K. Rutkowskiego.
Odtąd 5 PDH mogła w pełni pracować metodą wędrowniczą.
Pierwszym kapelanem drużyny w październiku 1994 roku został ks. Andrzej Hołownia. Dzięki jego pomocy otrzymaliśmy pomieszczenie na harcówkę. Odżyły nadzieje, pojawiły się nowe perspektywy dla drużyny. W grudniu zaczęliśmy zarabiać sprzedając kartki pocztowe z okazji Bożego Narodzenia.
Na III Hufcowy Sejmik Zastępowych 1-4 lutego 1995 r. do Michalinowa pojechali Michał Misiak, Łukasz Bury i Maciek Sałata.
W marcu odbyły się msze św. dla młodzieży, w których liturgię przygotowali harcerze z Piątki. W kwietniu odbył się
na wyspie na Skrwie po raz pierwszy drużynowy Turniej o Płomień z Włóczni św. Jerzego. Do udziału w zmaganiach
turniejowych został zaproszony KHS Ogień, którego przewodniczącym był pwd. Paweł Gójski. Krąg przygotował dla
harcerzy grę biblijną. Prawo do noszenia Płomienia otrzymał mł. M. Misiak. W kolejnych latach płomień nosili: 1996
– ponownie mł. M. Misiak, 1997 - mł. Damian Wierkiewicz.
Latem 1995 r. odbyły się dwa wyjazdy. Służbę porządkową na pielgrzymce Suwałki- Wilno od 15 do 25 lipca pełnili
drużynowy T. Dobkowski i przyboczny K. Rutkowski.
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Od 30 lipca do 18 sierpnia, razem z drużynami Hufca Dęby - 7 Lądecką i 3 Zagórowską na obóz Harcerski Synaj do
miejscowości Bartoszylas na Kociewiu.
Trudny rok – drużyna survivalowa
Rok szkolny 1995/1996 to okres matur dla drużynowego ćw. T. Dobkowskiego i wyw. M. Kacprzaka. Tego roku nie
wyjechaliśmy na obóz. Jedynie patrol wędrowniczy wybrał się na pięciodniową włóczęgę po Borach Tucholskich.
Ostatecznie rozpadł się drugi patrol wędrowniczy. Drużyna została nazwana survivalową – sukcesem było jej przetrwanie. Od grudnia zaczęliśmy organizować akcję Mikołaj. Od marca istniały dwa zastępy harcerzy, ale funkcjonował jedynie zastęp Sokoły mł. M. Misiaka. W okresie ferii zimowych 1996 r. współorganizowaliśmy kurs zastępowych w Czerwińsku, aby zacząć budować zaplecze kadrowe w drużynie. W czerwcu na inną placówkę odszedł kapelan.
Pojawia się iskierka nadziei
Kolejny zlot SRP-M Dęby połączony z doroczną pielgrzymką harcerską odbył się w dniach 8-10 października 1996 r.
w Częstochowie. Uczestniczy w nim kilkuosobowa reprezentacja drużyny.
Od 1 października studia w Łodzi podejmują ćw. T. Dobkowski oraz ćw. M. Kacprzak.
Odbyły się wszystkie cykliczne imprezy: rajdy, Mikołaj, budowa żłóbka, warty przy Grobie Pańskim, itd.
Komendanci Chorągwi Mazowieckiej i Łódzkiej podjęli decyzję, że należy przenieść drużynę do Chorągwi Mazowieckiej. Pożegnaliśmy się z Hufcem Dęby i zostaliśmy przyporządkowani bezpośrednio komendantowi chorągwi, od
tej chwili z Dębami łączy nas jedynie przynależność, do SRP-M Dęby.
Od 1 do 23 lipca 1997 r. korzystaliśmy z zaproszenia łódzkiego Szczepu Zawisza i wyjechaliśmy wspólnie na obóz
Konarzynach. Stanowiliśmy tam 10-osobowy podobóz. Obrzędowość obozu Pueblo - bo tak go nazwaliśmy - została
zaczerpnięta z powieści K. May’a pt. Winnetou. Komendantem był Winnetou T. Dobkowski HO, oboźnym Old Shaterhand ćw. M. Kacprzak - otrzymaliśmy swoje imiona puszczańskie, których to używamy do dzisiaj. Obóz wizytuje
hm. Adam Komorowski opiekun próby instruktorskiej komendanta obozu.
We wrześniu na Stanisławówkę przyszedł ks. pwd. Jacek Adler, którego poznaliśmy jeszcze na obozie w Reglu i został kapelanem drużyny.
10 listopada zorganizowaliśmy wieczór poezji i pieśni patriotycznej Myśląc Ojczyzna, połączony z wystawą fotografika Marka Konarskiego. Przyszło około stu osób. Wystawa prezentowana była w budynku dolnego kościoła.
W ferie zimowe 1998 r. 20 harcerzy z Piątki wyjechało wraz z 1 Czerwińską Drużyną Harcerzy na zimowisko. Komendantem zimowiska był nasz założyciel, wówczas już ks. – pwd. W. Trendziuk HO, oboźnym ćw. Michał Kacprzak. Pierwszy jubileusz - piąte urodziny Piątki obchodziliśmy 5 maja, a od 5 stycznia 1999 r. drużyna przyjęła miano Ognistej Piątki.
Nowe otwarcie
Nowy etap w historii płockiego ZHR rozpoczął się 21 lutego 1998 r. Współorganizowaliśmy Zlot z okazji Dnia Myśli
Braterskiej, w którym uczestniczyło około 100 osób. Zapadła wówczas decyzja o powołaniu Związku Drużyn Ziemi
Płockiej z komendantem ks. pwd. Adamem Pergółem. W zlocie uczestniczył komendant Mazowieckiej Chorągwi
Harcerzy ZHR hm. Paweł Zarzycki.

KRÓTKOFALOWCY
[1933-1997] hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB - SP5ZBA - chronologia
wydarzeń 865
1933 r. - hm. Ładysław Żelazowski i radiostacja SP1IJ. Początki harcerskiej łączności w Płocku wywodzą się z
wiosny 1933 r., kiedy to w Komendzie Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku, dzięki inspiracji hufcowego hm Ładysława Żelazowskiego, zostało przeprowadzone szkolenie dla harcerzy starszych - z zakresu budowy odbiorników ra865 Na podstawie istniejących dokumentów w aktach klubu oraz przeprowadzonych rozmów z: SP5JO hm Jerzym Pułjanem, SP5HQZ hm Zbigniewem Stankiewiczem, SP5GBM Jerzym Fijołkiem - kronikarzem krótkofalarstwa w Płocku, opracował i napisał hm. Benedykt Sandomierski
SQ5AZB w rocznicę „30 lecia radiostacji SP5ZBA”.
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diowych. W 1934 r. powstaje Harcerski Ośrodek Przysposobienia Wojskowego Radiotelegraficznego, a przy nim 29
kwietnia 1934 r. nastąpiło uroczyste otwarcie [w „Małachowiance”] radiostacji nadawczej. Stacja otrzymała z Ministerstwa Poczty i Telegrafu amatorski znak wywoławczy SP1GW, a później SP1IJ, natomiast hm. Ładysław Żelazowski otrzymuje znak SP2RG.
W latach 1945 - 1968 nastąpił marazm w harcerskim krótkofalarstwie. Dopiero w czerwcu 1968 r. przybył z Warszawy Jerzy Pułjan i reaktywował harcerskie krótkofalarstwo w Płocku.
1968 r. - Spotkanie założycielskie klubu. Na spotkaniu założycielskim klubu, które zorganizował Jerzy Pułjan, w
czerwcu 1968 r. powstaje Harcerski Klub Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym w Płocku. Pierwszy zarząd
klubu to: prezes - Jerzy Pułjan
, sekretarz - Łukasiewicz, uczeń Technikum Elektrycznego, gospodarz klubu - Tadeusz Rybak, skarbnik - Jerzy Fijołek
. Opiekunem klubu z ramienia Technikum Elektrycznego był mgr inż. Mariusz Portalski, nauczyciel z techniku
1968 r. - SP5JO. Jerzy Pułjan uzyskuje indywidualną licencję krótkofalarską ze znakiem SP5JO.
1968 r. - Akcja „Wisła-68”. Prowadzona była przez PZK akcja „WISŁA-68”. W czasie akcji zainstalowana była radiostacja 10-RT, pracująca w paśmie służbowym ZHP, którą obsługiwał Harcerski Klub Krótkofalowców z Płocka.
1968 r. - Rejestracja klubu w PZK. 1. Października 1968 r. Harcerski Klub Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym w Płocku ul. Jachowicza 4 został zarejestrowany, w Oddziale Warszawskim Polskiego Związku Krótkofalowców, pod Nr 57/War.
1969 r. - Obóz harcerski Ruciane. Udział członków klubu z drużyną harcerską z Technikum Elektrycznego w obozie harcerskim na Mazurach, w miejscowości Ruciane.
1970 r. Krótkofalarska licencja klubowa SP5ZBA. Zezwolenie Państwowej Inspekcji Radiowej w Warszawie dla
Harcerskiego Klubu Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym w Płocku, ul. Jachowicza 4 na posiadanie i
używanie amatorskiej radiostacji krótkofalarskiej, z dnia 25 luty 1970r. Nr 382/K/70 oraz posługiwanie się znakiem
SP5ZBA. Dopuszczalna moc nadajnika 250 Wat. Operatorzy odpowiedzialni radiostacji: Stanisław Kopeć SP5JW i
Jerzy Pułjan SP5JO.
1970 r. Pierwsza łączność z radiostacji SP5ZBA. Data - 15 marzec 1970 r; Czas GMT - 15.06; QRG MHz - 3,5;
wołany przez stację - SP8BSQ; modulacja - A3; Raport nadany - 58; raport odebrany - 57; koniec QSO GMT-15.08;
QTH - Biała Podlaska; operator - Henryk.
1970 r. Terenowe QTH stacji SP5ZBA /5 Słupno. Od 1970 r. do 1975 r. Słupno było terenową bazą radiostacji
SP5ZBA. Początkowo pracowali tam operatorzy: Jerzy Pułjan, Zbigniew Stankiewicz i Grzegorz Konopka
W 1972 r. dołączyli do nich: Jacek Pietryszyn
, Krzysztof Wiśniewski
i Teresa Maliszewska
.
1970 r. Studencki Krąg Instruktorski ZHP. W Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku powstaje Studencki Krąg
Instruktorski. Krąg liczył około 25 instruktorów ZHP. Szefową kręgu była Marysia Kowalska. Całym motorem i
opiekunem kręgu był hm. dr Roman Gołębiowski
1970 r. Zobowiązanie instruktorskie nad Jeziorem Białym. 10 Czerwca 1970 r. hm. Roman Gołębiowski zorganizował nad Jeziorem Białym, koło Gostynina zobowiązanie instruktorskie dla Studenckiego Kręgu Instruktorów przy
Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Honorowym uczestnikiem tej uroczystości był hm. Ładysław Żelazowski,
który wspominał czasy przedwojenne, a także okres wojny i działalność harcerzy w tym okresie.
1970 r. Pomnik Broniewskiego. Akcja otwarcia pomnika Władysława Broniewskiego w Płocku. Pracowała wtedy
terenowa radiostacja SP5ZBA, obsługiwana przez członków klubu oraz gościnnie przebywającego w Płocku kolegę
SP5YQ Karola Cierpiała z Warszawy. Harcerze stanowili oprawę artystyczną tego wydarzenia i przygotowywali się
do niego na zgrupowaniu w Słupnie.
1970 r. Wyprawa tratwą. W dniach 12-30 lipca 1970 r. członkowie klubu biorą udział w wyprawie tratwą z Włocławka do Gdańska, w ramach studenckiej akcji Szlakami Walki i Zwycięstwa „TRATWA-70”. Na tratwie pracowała
radiostacja okolicznościowa SP 0 ZBA /m.
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1970 r. Wyprawy i rajdy z hm Romanem Gołębiowskim. Z inspiracji hm Romana Gołębiowskiego Studencki Krąg
Instruktorów ZHP przy Filii Politechniki w Płocku organizuje wyprawy jedno i dwudniowe dla wszystkich harcerzy
starszych w Płocku. Początkowo bierze w nich udział około 50 osób, a w późniejszym okresie 200 osób. Dzięki inspiracji hm Romana Gołębiowskiego i Studenckiego Kręgu Instruktorskiego Hufiec Płock, w ramach akcji letniej organizuje obozy wędrowne na trasie: od Jeleniej Góry po Sudety.
1971 r. Zmiana promotora klubu. Z powodu wyprowadzenia się Technikum Elektrycznego z budynku Politechniki,
do innych budynków w Płocku, następuje zmiana promotora klubu: z Technikum Elektrycznego na Filię Politechniki
Warszawskiej w Płocku i nazwy na: Harcerski Klub Krótkofalowców przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku
ul. Jachowicza 4. Rektorem Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku jest doc. Edward Kowalczyk, późniejszy minister łączności. Opiekunem klubu z ramienia uczelni jest początkowo dr Roman Gołębiowski - kierownik laboratorium
fizyki, a potem jego następca dr Wahtl, który klubowi udostępnił nawet swój gabinet w pracowni fizyki.
1971 r. - Akcja letnia. Członkowie klubu biorą udział w obozie szkoleniowym łączności w Glinie nad Bugiem - Jerzy Pułjan i Jolanta Woźnicka [Wojtulanis
1971 r. Manewry Techniczno-Obronne ZHP w Mińsku Mazowieckim. Drużyna harcerska z Technikum Elektrycznego w Płocku wystawiła ekipę, a klub kadrę na Manewry Techniczno-Obronne ZHP, które odbywały się w
Mińsku Mazowieckim. Na tych manewrach spotkały się ośrodki harcerskie z: Warszawy, Mińska Mazowieckiego,
Grodziska i Płocka.
1971 r. Zima. W styczniu 1971r. na prośbę Okręgowego Zarządu Wodnego Oddział w Płocku członkowie klubu zainstalowali na lodołamaczach „Lemur” i „Wydra” radiotelefony do łączności z dyrekcją tego przedsiębiorstwa. Lodołamacze pracowały na zalewie włocławskim. Jednocześnie klub bierze udział, razem z radioklubem LOK, w instalowaniu radiostacji wzdłuż Wisły, od Płocka do Wyszogrodu.
1971 r. Kontrola PIR. Radiostację kontrolowali inspektorzy Państwowej Inspekcji Radiowej z Warszawy. Klub
mieścił się w Al. Jachowicza 4. Posiadał zezwolenie na pracę stacji Nr 382/K/70, dopuszczalna moc nadajnika - 250
Wat. Operatorzy odpowiedzialni za stację: Stanisław Kopeć
SP5JW i Jerzy Pułjan SP5JO. Inspektorzy zawiesili pracę stacji z powodu: „... Urządzenie nie jest zabezpieczone
przed osobami niepowołanymi...”
1972 r. - Oddzielne pomieszczenie na radiostację. W lutym 1972r. klub otrzymuje małe pomieszczenie na radiostację. Jest to portiernia warsztatów Filii Politechniki przy ul. Jachowicza 4.
1972 r. Kontrola PIR. Radiostację kontrolowali inspektorzy PIR z Warszawy. Klub mieścił się w Al. Jachowicza 4.
Posiadał zezwolenie na pracę radiostacji Nr 382/K/70, dopuszczalna moc nadajnika - 250 Wat. Operatorzy odpowiedzialni za pracę stacji: Stanisław Kopeć SP5JW i Jerzy Pułjan SP5JO. „...Zakłóceń w odbiorze nie stwierdzono. Zabezpieczenie pod względem BHP i Ppoż - spełnia wymagania. Zalecenia pokontrolne: Stacja pracuje prawidłowo...”
1972 r. -„ Młodzieżowy mistrz techniki”. Dumą dla klubu staje się zdobycie przez członka klubu SP5HQZ Zbyszka
Stankiewicza, tytułu „Młodzieżowego mistrza techniki” w Płocku.
1972 r. „Maraton warszawski”. W 1972 r. po raz pierwszy klub bierze udział w zawodach „Maraton warszawski” i
zajmuje jedno z czołowych miejsc w kraju. W tym okresie, w tych zawodach czołówkę stanowiły: SP5PSL z Zegrza,
SP2 KFR z Malborka i SP5ZBA z Płocka. Te trzy stacje, przez kilka lat konkurowały ze sobą o czołową lokatę w tych
zawodach.
1973 r. Pierwsze łączności na SSB. W 1973 r. na bazę SP5ZBA do Słupna przyjeżdża Andrzej Sikorski SP5 BXY,
który przywozi ze sobą radiostację SSB. Klub prowadzi wtedy pierwsze łączności modulacją SSB w paśmie 14 MHz.
Andrzej SP5BXY przez długie lata współpracuje z klubem.
1974 r. Nowa siedziba - ul. Pszczela 7. W 1974 r. klub przenosi siedzibę do nowego pomieszczenia, w akademiku
politechniki przy ul. Pszczelej 7. W piwnicy akademika klub otrzymuje trzy pomieszczenia, które członkowie klubu
adaptowali do potrzeb krótkofalarskich (malowanie, zrobienie instalacji elektrycznej).
W skład pomieszczeń wchodziły: duża otynkowana salka z okienkiem, w której zorganizowano pracownię radiotechniczną; małe pomieszczenie z okienkiem, nieotynkowane, bez oświetlenia i drzwi, które zostało przeznaczone na stację nadawczą; drugie takie samo pomieszczenie, które przeznaczono na magazyn.
Dzięki pomocy Politechniki, pomieszczenie przeznaczone na stację zostało otynkowane i zaopatrzone w drzwi. Na
wyposażenie piwnic klub otrzymał 10 szt. stolików uczniowskich oraz stół.

298
Z Komendy Chorągwi Mazowieckiej klub otrzymał: wyposażenie pomiarowe, materiały i 2000 zł na zabezpieczenie
drzwi, oświetlenie itp. Hufiec Płock zakupił wiertarkę elektryczną i inne narzędzia za sumę 1500 zł. Klub był wizytowany przez Radę Chorągwi Mazowieckiej.
Z ramienia politechniki opiekę nad klubem sprawował Prorektor doc. Andrzej Bukowski, dzięki któremu klub otrzymuje znaczną pomoc ze strony uczelni i rozwija się.
1974 r. Nadajnik RSO i odbiornik „Marconi”. Jurek SP5JO przywozi do klubu nadajnik RSO. Jest to nadajnik z
modulacją SSB. Do tego nadajnika dorabiane jest w klubie VFO. Jednocześnie, do klubu sprowadzony jest cały zestaw odbiorczy „Marconiego” ze stacji nasłuchowej PIR.
1974 r. - Radiotelefon FM-302 na pasmo UKF. W 1974 r. klub, przy pomocy kolegów z Łęczycy oraz Kutna, uruchamia radiotelefon FM-302 i zaczyna pracę w paśmie UKF.
1974 r. Kontrola PIR. 8 Kwietnia 1974 r. inspektorzy PIR-u przeprowadzili kontrolę klubu. Klub posiadał zezwolenie na pracę radiostacji Nr 25/1/K/73. Dopuszczalna moc nadajnika 250 Wat. Odbiornik R-107. Antena - dipol 2 x 20
m. Radiostacja pracowała z pomieszczeń przy ul. Pszczelej 7, bez zgody PIR-u. Stałe miejsce zainstalowania było Al.
Jachowicza 4. „...Zezwolenie zawiesza się na okres 6-ciu miesięcy...”
1974 r. - Akcja letnia. Klub bierze udział w akcji letniej organizowanej przez Hufiec Płock. Na obozach: w Słupnie
koło Płocka, Pustkowiu koło Kamienia Pomorskiego oraz Kotlinie Kłodzkiej pracowała radiowa sieć służbowa na radiostacjach RBM-1 i 10-RT.
1975 r. Chorągiew Płocka ZHP. Po reorganizacji państwa i powstaniu województwa płockiego w maju 1975r. zostaje powołana Chorągiew Płocka im. Władysława Broniewskiego z Komendą Chorągwi w Płocku. Poprzednio Hufiec Płock podlegał Chorągwi Mazowieckiej w Warszawie.
1975 r. „MAKI”. Klub bierze udział w obozie harcerskim w ramach akcji MAKI-75, w miejscowości Łupstych na
Mazurach. Z terenu obozu pracowała radiostacja SP5ZBA/4 z operatorką Teresą Maliszewską SP5LRE. Oczywiście,
członkowie klubu brali udział w akcji „Maki” też wcześniej, w 1973 r. i 1974 r.
1975 r. Dyplomy krótkofalarskie „WAC” i „WAZ”. Przez kilka lat pracy klub zdobywa prawie wszystkie dyplomy
krótkofalarskie wydawane w kraju oraz dyplom kontynentalny „WAC” i strefowy „WAZ”. Z tych dyplomów nic nie
ocalało. Po usunięciu klubu z terenu „Wcześniaka”, wszystkie dyplomy wiszące na tablicy w klubie zostały wyrzucone na śmietnik.
1975 r. Obóz wędrowny w Sudetach. Klub uczestniczy w rajdzie po Sudetach. Z bacówki, w miejscowości Komorów pracuje radiostacja terenowa SP5ZBA. Była to radiostacja RBM z dopalaczem 20 Wat. Z powodu braku napięcia
w bacówce na górze, akumulatory trzeba było ładować na dole i donosić na górę.
1975 r. - Akcja cukrownicza. W latach 1975 i 1976 klub instaluje radiotelefony, w czasie zbioru buraków cukrowych w cukrowni Borowiczki i w punktach skupu buraków.
1977 r. - Powódź. W ramach powodzi, jaka wtedy nastąpiła, wspólnie z Obroną Cywilną Kraju członkowie klubu instalują radiotelefony wzdłuż Wisły, od Wyszogrodu do Płocka.
1978 r. - Centralne Dożynki w Płocku. Klub organizuje radiową sieć służbową do obsługi harcerskiego zlotu w
Słupnie oraz imprez związanych z Centralnymi Dożynkami w Płocku.
1978 r. Harcerska Drużyna w Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku. W Harcerskim Klubie Krótkofalowców zaczynają się wykruszać starzy członkowie i zaczyna brakować nowego narybku. Celem naboru do Harcerskiego Klubu
Krótkofalowców w Płocku przy Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku druhowie: hm. Zbigniew Stankiewicz
i pwd. Zdzisław Zieliński zakładają drużynę harcerską. W ramach programu zajmują się nauką telegrafii, radiotechniki, budową odbiorników radiowych, ale przede wszystkim grami harcerskimi. Harcerze zajmowali się także łącznością, za pomocą małych radiotelefonów „Echo-4”. Drużyna harcerska działała do ogłoszenia stanu wojennego.
1978 r. Nowe pomieszczenie ul. Łukasiewicza 17. Zainstalowano radiostację SP5ZBA, w budynku głównym Politechniki przy ul. Łukasiewicza 17 w pokoju 150, ale wkrótce ówczesny Rektor Politechniki zaproponował klubowi
nowe pomieszczenia, w nowo otwartym akademiku „Wcześniak”.
1978 r.- Harcerski Klub Krótkofalowców we„Wcześniaku”. W lipcu 1978 r. klub otrzymuje nowe pomieszczenia
klubowe, w nowo wybudowanym akademiku Politechniki „Wcześniak”.
1979 r. - Zakup nadajnika SSB. 10 Marca 1979 r. klub kupuje od Henryka Miszczak
a SP5EVW nadajnik pięciopasmowy CW i SSB.
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1979 r. Spotkanie krótkofalowców. W 1979 r. do akademika „Wcześniak” zaproszono na spotkanie wszystkich
krótkofalowców z województwa płockiego. Celem spotkania miało być powołanie w Płocku oddziału PZK. Z powodu
małego zainteresowania krótkofalowców tym tematem, nic z tego nie wyszło. Ustalono jedynie, że SP5EVW Henryk
Miszczak będzie reprezentował płockich krótkofalowców w PZK.
1980 r. Obóz harcerski w Gorzewie. W miesiącu lipcu 1980 r. klub organizuje obóz szkoleniowy łączności w Gorzewie koło Gostynina, ale z powodu braku warunków technicznych, z terenu obozu nie pracowała radiostacja
SP5ZBA/5 pomimo otrzymania zezwolenia z PIR.
1981 r. - Dzień Chemika. Z okazji „Dnia Chemika” 6 i 7 czerwca 1981r. pracuje stacja SP5ZBA z terenu Domu
Technika w Płocku. Z tego tytułu Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku wydrukowały okolicznościowe karty QSL dla klubu.
1981 r. Obóz harcerski Ruda I. W lipcu 1981 r. klub, w ramach zgrupowania Komendy Chorągwi Płockiej, organizuje obóz szkoleniowy łączności w lasach koło wsi Ruda nad jeziorem Roś w pobliżu Białej Piskiej. Komendantem
obozu był hm. Jerzy Pułjan, zastępcą komendanta hm. Benedykt Sandomierski. W obozie uczestniczyło 45-ciu harcerzy. Radiostacja SP5ZBA /4 pracowała z budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Ruda. W tym okresie, na terenie
zgrupowania obozów harcerskich Chorągwi Płockiej działał pamiętny student medycyny „Medyk”, który „robił psikusy” łącznościowcom i pozostałym podobozom. W drugim turnusie, w miesiącu sierpniu pracowała nadal ze wsi
Ruda radiostacja SP5ZBA/4. Nowymi operatorami radiostacji byli: SP5YQ Karol Cierpiał, SP5LGQ Ryszard Bielawski, SP5HQZ Zbigniew Stankiewicz. W poprzednim turnusie zepsuł się nadajnik i dopiero w drugim turnusie trzej
operatorzy nadrobili zaległości łączności za pierwszy turnus i zrobili mnóstwo łączności w drugim turnusie
1981 r. Stan wojenny. 15 Grudnia 1981 r. sprzęt nadawczo - odbiorczy z klubu SP5ZBA został zdeponowany, w
magazynie Studium Wojskowego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, na polecenie ppłk Pasternaka. Wpisu dokonano w zeszycie pokwitowań, pozycja 9-16. Pomieszczenia warsztatu i magazyn sprzętu na ul. Pszczelej 7 został
zaplombowany pieczęcią do pakietów Studium Wojskowego. Sprzęt nadawczo odbiorczy nie powrócił po stanie wojennym do klubu. Przechowywany w wilgotnym magazynie skorodował i później pomyłkowo został przekazany do
Ligi Obrony Kraju.
1982 r. Obóz harcerski Ruda II. W lipcu 1982 r. (podobnie jak roku 1981), w ramach zgrupowania Komendy Chorągwi Płockiej jest zorganizowany obóz szkoleniowy łączności w lasach koło wsi Ruda, nad jeziorem Roś, w pobliżu
Białej Piskiej. Komendantem obozu był hm. Benedykt Sandomierski, zastępcą komendanta Jerzy Fijołek. W obozie
uczestniczyło 45-ciu harcerzy.
1982 r. Odejście Jerzego Pułjana z Klubu. Przed ogłoszeniem stanu wojennego wyprowadził się z Płocka Jerzy Pułjan. 13. Września 1982r. Jerzy Pułjan SP5JO, z powodu przeniesienia się do Warszawy, rezygnuje z funkcji prezesa i
kierownika radiostacji Harcerskiego Klubu Krótkofalowców w Płocku. Nowym prezesem i kierownikiem radiostacji
SP5ZBA zostaje hm. Zbigniew Stankiewicz SP5HQZ, a kierownikiem klubu pwd. Zdzisław Zieliński
SQ5BPX.
1983 r. Szkolenie w Legnicy. 16 i 17 kwietnia 1983r. Centralny Ośrodek Łączności w Łosicach zorganizował szkolenie instruktorów łączności ZHP w Centralnym Ośrodku Szkolenia Wojsk Łączności w Legnicy. Tematem szkolenia
było zapoznanie się z budową i obsługą radiostacji będących na wyposażeniu wojska, które w niedługim czasie zostaną przekazane do klubów łączności ZHP. W szkoleniu uczestniczył z Chorągwi Płockiej hm. Benedykt Sandomierski.
1983 r. Obóz harcerski Ruda III. W lipcu 1983 r. łącznościowcy wspólnie z modelarzami, w ramach zgrupowania
Komendy Chorągwi Płockiej organizują obóz szkoleniowy łącznościowców i modelarzy w lasach koło wsi Ruda, nad
jeziorem Roś, w pobliżu Białej
Piskiej. Komendantem obozu był hm. Benedykt Sandomierski, zastępcą komendanta hm. Henryk Rychlik. W obozie
uczestniczyło 125-ciu harcerzy.
1983 r. - Wypowiedzenie pomieszczeń klubowi przez politechnikę. Z dniem 30 września 1983r. Filia Politechniki
Warszawskiej w Płocku wypowiedziała Harcerskiemu Klubowi Krótkofalowców SP5ZBA korzystanie z pomieszczeń
uczelni.
1984 r. Harcerska Drużyna Łączności Nr 220 „Międzytorze” w Płocku. W dniu 8 marca 1984 r. rozkazem L 2/84
Komendant Hufca Płock, hm. Jerzy Pacek powołuje Harcerską Drużynę Łączności Nr 220 „Międzytorze” przy Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, a drużynowym mianuje hm Benedykta Sandomierski
ego.
Drużyna otrzymuje pomieszczenie od Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku przy ul. Piaska 4.
1984 r. IX Centralne Manewry Techniczno - Obronne ZHP. 22-23 czerwca 1984 roku harcerze łącznościowcy z
220 HDŁ „Międzytorze” z Płocka biorą udział w zorganizowanych w Międzychodzie IX Centralnych Manewrach

300
ZHP, w konkurencji Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. Odbiorniki na 3,5 MHz były wykonane dla Harcerskiego
Klubu Łączności w Bydgoszczy, a na pasmo 144 MHz wypożyczone z LOK.
1984 r. Obóz harcerski Sokole Kuźnica. W lipcu 1984 r. w lasach koło wsi Sokole Kuźnica nad Zalewem Koronowskim, 15 km od Koronowa, w województwie bydgoskim, w ramach zgrupowania Hufca Płock był zorganizowany
obóz szkoleniowy łączności. Ilość uczestników - 45 osób. Komendantem obozu był hm. Benedykt Sandomierski, zastępcą komendanta pwd. Zdzisław Zieliński. Podczas tego obozu łącznościowcy, z braku autobusu powracali z Koronowa do Sokole Kuźnicy taksówkami.
1984 r. Zawody amatorskiej radiolokacji w Czechosłowacji. W 1984 r. harcerze łącznościowcy z 220 Harcerskiej
Drużyny Łączności „Międzytorze”, jako zawodnicy LOK-u (brak „młodzików” w klubach LOK) biorą udział w międzynarodowych zawodach radiolokacji sportowej i zajmują drużynowo III-cie miejsce. Zawodnicy startowali w zawodach ze sprzętem harcerskim na 3,5 MHz.
1985 r. Obóz harcerski Różanna. W lipcu 1985r. w lasach koło wsi Różanna nad Zalewem Koronowskim, w województwie bydgoskim, w ramach zgrupowania Komendy Chorągwi Płockiej, był zorganizowany obóz szkoleniowy
łączności. W obozie uczestniczyło 45 harcerzy i harcerek. Komendantem obozu był hm. Benedykt Sandomierski, zastępcą komendanta pwd Zdzisław Zieliński. Na obozie tym łącznościowcy walczyli ze żmijami i posilali się miodem
przywiezionym przez hm Zbyszka Stankiewicza SP5HQZ. Grupa harcerzy łącznościowców zbudowała z dh Zbyszkiem Kalinowskim tratwę i pływała nią po zalewie. W odległości 1km od obozu (przy leśniczówce) pracowała radiostacja SP5ZBA/2. Operatorem odpowiedzialnym za radiostację był Bogdan Bielawski SP5LGU.
1986 r. Obóz harcerski Wężewo I. W lipcu 1986 r. w lasach wsi Wężewo koło Orzysza nad Jeziorem Tyrkło, w pobliżu Jeziora Śniardwy, w ramach zgrupowania Komendy Chorągwi Płockiej, zorganizowany był obóz szkoleniowy
łączności. Ilość uczestników 50 osób. Komendantem obozu był hm. Benedykt Sandomierski, zastępcą komendanta
pwd. Zdzisław Zieliński.
1986 r. Kurs krótkofalarski zorganizowany przez COŁ Łosice. W dniach 5-25 sierpnia 1986r, w miejscowości
Białka koło Parczewa, na obozie szkoleniowym łączności (kurs krótkofalarski kategorii II) zorganizowanym przez
Centralny Ośrodek Łączności w Łosicach, przebywało ośmiu harcerzy z 220 HDŁ „Międzytorze”.
1987 r.Harcerski Klub Łączności na „Międzytorzu”. W 1987 r. rozkazem Nr L 2/87 Komendant Chorągwi Płockiej ZHP im. Władysława Broniewskiego, hm. Andrzej Markowski powołuje na osiedlu „Międzytorze” - Harcerski
Klub Łączności w Płocku oraz mianuje kierownikiem klubu hm Benedykta Sandomierskiego, a kierownikiem radiostacji hm Jacka Pietryszyna.
Zezwolenie PIR z Warszawy, na pracę radiostacji, z dnia 9 maja 1985r. Nr 25/1/K/85. Kierownikiem radiostacji był
Jacek Pietryszyn SP5BAW, a operatorami byli: Waldemar Pytel SP5AUH i Teresa Borowska (Maliszewska)SP5LRE.
Kategoria zezwolenia: I-sza. Moc nadajnika 50 Wat. Adres zainstalowania: Płock ul. Piaska 4.
1987 r. - „Dziewicza Góra”. 23-24 maja 1987 r. łącznościowcy biorą udział w Ogólnopolskich Nocnych Zawodach
na orientację, w Dziewiczej Górze koło Poznania, zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Wojsk Kwatermistrzowskich w Poznaniu.
1987 r. - Obóz harcerski Wężewo II. W lipcu 1987r, w szkoleniu łączności w miejscowości Wężewo koło Orzysza
udział wzięło 16 osób (dwa zastępy). Łącznościowcy mieli wspólny obóz z kursem drużynowych zuchowych w ramach zgrupowania Komendy Chorągwi Płockiej. Instruktorami łączności na obozie byli: hm. Benedykt Sandomierski
i pwd. Zdzisław Zieliński. Z terenu obozu pracowała radiostacja SP5ZBA/4 na pasmach UKF i KF. Zasilanie było z
agregatu prądotwórczego 220 V.
1987 r. Transceiwer TS 520 S. Pod koniec 1987 roku Komenda Chorągwi Płockiej zakupiła dla Harcerskiego Klubu
Łączności SP5ZBA japoński transceiwer TS 520 S. Transceiwer został zakupiony w komisie w Poznaniu i przywieziony w plecaku, pociągiem przez hm Benedykta Sandomierskiego i Andrzeja Karpińskiego.
1988 r. Hufcowe Manewry Techniczno-Obronne ZHP. 24 kwietnia 1988 r. klub organizuje, w ramach Hufcowych
Manewrów Techniczno-Obronnych ZHP, wielobój „Łowy na lisa” w Płocku, a 220 Harcerska Drużyna Łączności
bierze udział w manewrach na trasie Płock - Dobrzyków.
1988 r. Zlot ZHP Grunwald. W miesiącu lipcu 1988 r. Harcerski Klub Łączności z Płocka i 220 Harcerska Drużyna
Łączności z Płocka bierze udział w Zlocie ZHP pod Grunwaldem w ramach podobozu Chorągwi Płockiej, który nazywał się gniazdo „Tumskie Wzgórze”. Podobozy chorągwi: płockiej, bydgoskiej, toruńskiej i włocławskiej wchodziły w skład zgrupowania „Radwan”. Zgrupowanie to było zlokalizowane na dużej łące PGR w miejscowości Gąsiorowo gmina Olsztynek, około 10 km od Grunwaldu. Komendantką podobozu Chorągwi Płockiej była hm. Anna Skorus.
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Dziesięcioosobowy zastęp łącznościowców z 220 HDŁ z Płocka rozwinął linię telefoniczną do sztabu zgrupowania i
obsługiwał centralę telefoniczną, a także sieć radiotelefonów R-115 wypożyczonych z Obrony Cywilnej z Płocka,
pracujących na częstotliwości 148 MHz. Oprócz tego zastęp łącznościowców wraz z innymi uczestnikami gniazda
„Tumskie Wzgórze” pełnił służbę wartowniczą w obozie i zgrupowaniu.
Z terenu podobozu płockiego pracowały stacje SP5ZBA/4 i zaproszona z Kutna stacja LOK SP5KDK/4. Obydwie
stacje pracowały na KF i UKF. Operatorami na stacjach byli: Piotr Cieślak SP5HJJ z Kutna, Kazimierz Targalski
SP5CKH z Kutna i hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB - drużynowy 220 HDŁ z Płocka, który jednocześnie pełnił
służby instruktorskie w zgrupowaniu i przygotowywał przemarsz podobozu „Tumskie Wzgórze” na pola grunwaldzkie.
1989 r. Obóz harcerski Wężewo III. W lipcu 1989 r. na obóz harcerski, na szkolenie do Wężewa koło Orzysza wyjechał zastęp 10 osób z 220 HDŁ „Międzytorze”. Zastęp łącznościowców wchodził w skład obozu z Radzanowa.
Zgrupowanie obozów zorganizowała Komenda Chorągwi Płockiej. Szkolenie łącznościowe prowadził hm. Benedykt
Sandomierski. Z terenu obozu pracowała radiostacja SP5ZBA/4, w pasmach KF i UKF. Radiostacja była zasilana z
agregatu prądotwórczego 220 V. Radiostację obsługiwali: Krzysztof Wiśniewski SP5CPE z Płocka, Piotr Cieślak
SP5HJJ z Kutna, hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB - kierownik klubu.
1991 r. Kurs krótkofalarski zorganizowany przez COŁ Łosice. W lipcu 1991 r. w miejscowości Olechowiec nad
Sociną w Bieszczadach, Centralny Ośrodek Szkolenia Łączności ZHP z Łosic zorganizował obóz szkoleniowy łączności połączony z kursem krótkofalarskim. W obozie tym uczestniczył Maciek Wiśniewski z Płocka.
1992 r. - Kurs krótkofalarski zorganizowany przez COŁ Łosice. W lipcu 1992 r. w miejscowości Białka koło Parczewa, Centralny Ośrodek Szkolenia Łączności ZHP z Łosic zorganizował obóz szkoleniowy łączności połączony z
kursem krótkofalarskim. W obozie tym, z Płocka uczestniczył ponownie Maciek Wiśniewski, który po kursie zdał egzaminy przed komisją PIR i otrzymał znak SP5XML.
1993 r. Pogrzeb druha hm Ładysława Żelazowskiego. W dniu 5 października 1993 r. zmarł hm. Ładysław Żelazowski - inicjator i legenda harcerskiego krótkofalarstwa w Płocku, były komendant Żeglarskiego Hufca Harcerzy w
Płocku. Pogrzeb odbył się w Płocku, z udziałem pocztów sztandarowych ZHP - Hufca Płock i Chorągwi Płockiej.
1994 r. Kurs krótkofalarski I-szy. W maju 1994 r. Ośrodek Szkolenia Łączności i Ratownictwa Drogowego Stowarzyszenia PL-CB Radio w Płocku, wspólnie z Harcerskim Klubem Łączności i Klubem Łączności LOK, organizuje w
pomieszczeniach wynajętych odpłatnie w Spółdzielczym Domu Kultury, kurs krótkofalarski kategorii drugiej. Kurs
zakończony był egzaminem przed komisją Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej z Warszawy. Kurs ukończyło
30 osób. Organizatorem i kierownikiem kursu był kierownik Ośrodka Szkolenia PL-CB Radio hm. Benedykt Sandomierski. Wykładowcami byli: Jerzy Fijołek SP5GBM, Wojciech Wiśniewski SP5NZE, Zdzisław Zieliński SQ5BPX,
Benedykt Sandomierski SQ5AZB.
1994 r. Rocznica „60 lat harcerskiej łączności w Płocku”. W 1994 r. klub wydał okolicznościową kartę QSL, w
związku z 60-tą rocznicą powstania w Płocku pierwszej harcerskiej radiostacji amatorskiej. Radiostację tę, pracującą
pod znakiem SP1GW, a później SP1IJ zorganizował w 1934 r. ówczesny Komendant Żeglarskiego Hufca Harcerzy w
Płocku hm. Ładysław Żelazowski. Kartę QSL opracowali: hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB i Jarosław Górczyński SP5LGS.
1994 r. Przemiennik SR5P. W grudniu 1994 r. z inicjatywy hm Benedykta Sandomierskiego SQ5AZB Harcerski
Klub Łączności zorganizował i uruchomił amatorski przemiennik UKF, pracujący na częstotliwościach: nadajnik
145,125 MHz i odbiornik 145,725 MHz. Przemiennik pracuje pod znakiem SR5P. Konstruktorem przemiennika był
SP7CSG Jerzy Komos z Łodzi. Przemiennik jest zainstalowany w pomieszczeniach Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej: odbiornik ul. Powstańców Styczniowych 19, nadajnik ul. Wyszogrodzka 161. Zezwolenie Państwowej
Agencji Radiokomunikacyjnej w Warszawie z dnia 4.08.1994 r. Nr 5/B/94 (ważna na jeden rok). Operatorem odpowiedzialnym za pracę przemiennika jest: Wojciech Wiśniewski SP5NZE. W dn.27.11.95r. zezwoleniem Nr 5/B/95
PAR przedłużył pracę przemiennika na pięć lat. Moc dopuszczalna 15 Wat.
1995 r. - Dyplom krótkofalarski „500 lat województwa płockiego”. W związku z obchodzoną rocznicą 500 lecia
województwa płockiego klub wydał okolicznościowy dyplom krótkofalarski. Autorem i fundatorem dyplomu był kierownik radiostacji SP5ZBA - Jarosław Górczyński SP5LGS.
1995 r. - Okolicznościowa karta QSL „SP 0 PL”. W 1995 r. klub wydał okolicznościową kartę QSL, w związku z
pracą w Płocku okolicznościowej stacji krótkofalarskiej „SP0PL”, w ramach obchodów 500 lecia województwa płockiego. Radiostacja pracowała w lokalu klubu LOK - SP5KQS. Koszty wydruku kart opłaciła Komenda Chorągwi Mazowieckiej w Płocku.
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1995 r. - Kurs krótkofalarski - II-gi. W maju 1995 r. (podobnie jak w 1994 r.) Ośrodek Szkolenia Łączności i Ratownictwa Drogowego Stowarzyszenia PL-CB Radio w Płocku, wspólnie z Harcerskim Klubem Łączności i Klubem
Łączności LOK organizuje w pomieszczeniach wynajętych odpłatnie w Spółdzielczym Domu Kultury, kurs krótkofalarski kategorii drugiej. Kurs zakończony był egzaminem przed komisją Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej
z Warszawy. Kurs ukończyło 35 osób. Organizatorem i kierownikiem kursu (jak w 1994 r.) był kierownik Ośrodka
Szkolenia PL-CB Radio hm. Benedykt Sandomierski. Wykładowcami byli: Jerzy Fijołek SP5GBM, Wojciech Wiśniewski SP5NZE, Zdzisław Zieliński SQ5BPX, Benedykt Sandomierski SQ5AZB.
1995 r. - Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Zegrzu. Od 3 do 15 sierpniu 1995 r. Harcerski Klub Łączności
brał udział w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego, który miał miejsce na poligonie Wyższej Szkoły Wojsk Łączności w Zegrzu.
Chorągwie: bydgoska, mazowiecka, toruńska i włocławska stanowiły gniazdo Nr X -„Wisła”.
Z terenu gniazda „Wisła” pracowała klubowa radiostacja SP5ZBA/5 na pasmach KF i UKF. Operatorami stacji byli:
Piotr Cieślak SP5HJJ z Kutna, Darek Szadkowski SQ5AXX z Płocka, hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB - kierownik klubu, z jamnikiem Plaplutkiem.
W 1935 r. na podobnym zlocie, w Spale pracowała też harcerska radiostacja z Płocka SP1IJ pod kierownictwem hm
Ładysława Żelazowskiego. Następny Zlot Harcerstwa Polskiego jest planowany przez GK ZHP w 2000 r. w Gnieźnie.
1995 r. - Kurs krótkofalarski - III-ci. We wrześniu 1995 r. (podobnie jak w maju 1995 r.) Ośrodek Szkolenia Łączności i Ratownictwa Drogowego Stowarzyszenia PL-CB Radio w Płocku, wspólnie z Harcerskim Klubem Łączności i
Klubem Łączności LOK, organizuje w pomieszczeniach wynajętych odpłatnie w Związku Nauczycielstwa Polskiego
(dom Broniewskiego kurs krótkofalarski kategorii drugiej. Kurs zakończony był egzaminem przed komisją Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej z Warszawy. Kurs ukończyło 40 osób. Organizatorem i kierownikiem kursu, jak w
maju 1995 r., był kierownik Ośrodka Szkolenia PL-CB Radio hm. Benedykt Sandomierski. Wykładowcami byli: Jerzy Fijołek SP5GBM, Wojciech Wiśniewski SP5NZE, Zdzisław Zieliński SQ5BPX, Benedykt Sandomierski
SQ5AZB.
1995 r. - Zmiana lokalu klubu na ul. Lachmana 2. W październiku 1995 r. Mazowiecka Sp. Mieszkaniowa zmieniła lokal klubowy na mniejszy. Klub przeniósł się z ulicy Piaska 4 na sąsiednią ulicę Lachmana 2.
1995 r. - Nowi operatorzy radiostacji SP5ZBA. 5 Grudnia 1995r. - zezwolenie PAR Nr 25/B/95, kat. I, - wraz ze
zmianą miejsca pracy radiostacji następuje zmiana operatorów. Jacek Pietryszyn SP5BAW i Teresa Maliszewska Borowska SP5LRE wyjechali z kraju. Nowym kierownikiem radiostacji zostaje Jarosław Górczyński SP5LGS, a operatorami: Zbigniew Stankiewicz SP5HQZ i Marcin Niśkiewicz SP5NON.
1995 r. - Packet Radio. W pomieszczeniu klubowym przy ul. Lachmana 2, druhowie: hm. Zbigniew Stankiewicz
SP5HQZ i pwd. Zdzisław Zieliński SQ5BPX zainstalowali stację Packet Radio. BBS pracuje pod znakiem SP5ZBA5. Stacja pracowała początkowo na częstotliwości 144,625 MHz, a później 144,825 MHz. Operatorem odpowiedzialnym - sysopem BBS jest hm. Zbigniew Stankiewicz SP5 HQZ.
1995 r. - II-ga Ogólnopolska Gra Specjalnościowa ZHP w Gorzewie. W październiku 1995 r. klub i 220 Harcerska
Drużyna Łączności bierze udział w Ogólnopolskiej Grze Specjalnościowej ZHP w Gorzewie koło Gostynina. Kierownikiem grupy był hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB. W wieloboju „Łowy na lisa”, w grupie młodszoharcerskiej grupa z Płocka zajmuje drużynowo drugie miejsce. Z terenu Gorzewa pracowała radiostacja klubowa
SP5ZBA/P. Operatorami radiostacji byli: SP5LGS Jarek Górczyński, SQ5BPX Zdzicho Zieliński, SQ5AXX Darek
Szadkowski, SQ5AXD Jurek Kaliński.
1995 r. - II-gi Zjazd Mazowieckiej Chorągwi ZHP w Płocku. W dniu 2 grudnia 1995 r, w Spółdzielczym Domu
Kultury w Płocku odbywał się II-gi Zjazd Mazowieckiej Chorągwi ZHP w Płocku. W czasie trwania zjazdu, z holu
SDK pracowała radiostacja SP5ZBA/P.
1996 r. Powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Hufcu ZHP w Płocku. 1 marca 1996 r. przy Hufcu
ZHP w Płocku powstaje Uczniowski Klub Sportowy. UKS powstał na bazie Harcerskiego Klubu Łączności i 220
HDŁ „Międzytorze” i zajmuje się radioorientacją sportową. UKS jest stowarzyszony w Polskim Związku Radioorientacji Sportowej w Warszawie. Zarząd UKS: prezes - Zdzisław Jóźwiak SQ5EBQ, sekretarz - Jarosław Więczkowski - SQ5EKW, skarbnik Adam Bąk - SQ5AXA.
1996 r. - Hufcowa Gra Specjalnościowa. W ramach Hufcowej Gry Specjalnościowej, nad brzegiem Wisły klub zorganizował wielobój „Łowy na lisa”. Bieg z przyczyn obiektywnych został przerwany w połowie.
1996 r. - Biuletyn Nr 1. Harcerski Klub Łączności SP5ZBA opracowuje i wydaje „Biuletyn informacyjny Nr 1” dla
krótkofalowców w Płocku.
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1996 r. - Radiostacja R-118. Komenda Chorągwi Mazowieckiej w Płocku otrzymuje z demobilu wojskowego kilkanaście samochodów terenowych Star-66 z radiostacjami R-118. Jeden z tych samochodów został przekazany Harcerskiemu Klubowi Łączności SP5ZBA.
1996 r. Mistrzostwa województwa płockiego w Radiorientacji Sportowej. 19 października 1996 r. w Soczewce
zostały przeprowadzone Mistrzostwa województwa płockiego w Radioorientacji Sportowej, które zorganizował UKS
przy Hufcu ZHP w Płocku. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZBA z Płocka, drugie
miejsce zajęła 220 HDŁ „Międzytorze” , trzecie miejsce zajęła drużyna UKS, czwarte miejsce zajęła drużyna ze
Szkoły Podstawowej Nr 25 w Górach.
1996 – 1997 r. - Kurs nauki telegrafii. Pod koniec 1996 r. i na początku 1997 r. w Harcerskim Klubie Łączności
przy ul. Lachmana 2 przeprowadzony został kurs nauki telegrafii. Wykładowcą na kursie był Henryk Miszczak
SP5EVW.
1997 r. - Zmiana przynależności Harcerskiego Klubu Łączności w ZHP. 22 lutego 1997 r. rozkazem L 2/97 Komendant Chorągwi Mazowieckiej w Płocku przenosi bezpośrednią podległość Harcerskiego Klub Łączności, z Komendy Chorągwi Mazowieckiej do Hufca Płock.
1997 r. hm. Ładysław Żelazowski bohaterem 220 Harcerskiej Drużyny Łączności w Płocku. 18 kwietnia 1997 r.
rozkazem Nr L 6 Komendantka Hufca Płock im. I-szej Dywizji Piechoty - hm. Jolanta Wojtulanis nadaje Harcerskiej
Drużynie Łączności „Międzytorze” Nr 220 w Płocku imię hm Ładysława Żelazowskiego - byłego hufcowego oraz
inicjatora i organizatora w 1933 r. harcerskiej łączności przy Komendzie Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku - z
życzeniami:, „…Aby nadane imię było przykładem umiłowania Ojczyzny i wzorem służby harcerskiej”...
1997 r. Pogrzeb druha hm Jerzego Pułjana SP5JO. W dniu 25 kwietnia 1997 r. zmarł Jerzy Pułjan SP5JO - założyciel i wieloletni kierownik w latach 1968 - 1982 Harcerskiego Klubu Krótkofalowców przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku SP5ZBA. Pogrzeb odbył się w dniu 30 kwietnia 1997r. w Warszawie, w którym uczestniczyli
krótkofalowcy z Płocka.
1997 r.- Stanica im. Geni Majdeckiej. 26 Kwietnia 1997 r. nastąpiło wyświęcenie przez Biskupa płockiego i uroczyste otwarcie przez Naczelnika ZHP oraz Wojewodę Płockiego Stanicy Harcerskiej im. Geni Majdeckiej przy ul. Krótkiej 3a w Płocku.
1997 r. - „Dzieje krótkofalarstwa w Płocku w latach 1933-1945”. W maju 1997r, w związku z przyjęciem przez
220 Harcerską Drużynę Łączności „Międzytorze” w Płocku imienia hm Ładysława Żelazowskiego, drużynowy tej
drużyny i kierownik Harcerskiego Klubu Łączności hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB opracowuje i wydaje broszurę „Dzieje krótkofalarstwa w Płocku w latach 1933-1945”.
1997 r. - Rocznica „85 lat ZHP w Płocku”. W ramach rocznicy Komenda Hufca Płock wydrukowała okolicznościowe karty QSL „85 lat ZHP w Płocku”.
1997 r. - Wielobój „Łowy na lisa”. 27 Czerwca 1997r, w ramach Hufcowej Gry Specjalnościowej klub zorganizował
i przeprowadził wielobój „Łowy na lisa”. I-sze miejsce zajęła 220 HDŁ „Międzytorze”.
1997 r. Hufcowa Gra Specjalnościowa. W czerwcu 1997 r. 220 Harcerska Drużyna Łączności bierze udział w
Hufcowej Grze Specjalnościowej zorganizowanej w ramach obchodów „85 lat ZHP w Płocku”. Zastępy z tej drużyny
zdobywają cztery pierwsze miejsca i puchary dla najlepszych patroli w konkurencjach: „Wieloboju Łowy na Lisa”,
„Wieloboju Pożarniczym”, „Wieloboju Rowerowym” i „Wieloboju Sprawnościowym”.
1997 r. - Dni historii Płocka. Z samochodu terenowego Star 66 (radiostacja wojskowa R-118) w ramach „Dni Historii Płocka” pracowała terenowa stacja SP5ZBA /P nad Wisłą w Płocku
1997 r. Akcja letnia w Soczewce. W czasie akcji letniej, w Stanicy Harcerskiej w Soczewce z samochodu terenowego Star-66 pracowała radiostacja terenowa SP5ZBA/P, na której operatorem dyżurnym był Tomek Bąk SQ5AXO.
Członkowie klubu mieli rozstawiony namiot dziesięcioosobowy i każdy weekend spędzali w Soczewce. W czasie
trwania akcji letniej w Soczewce klub przeprowadzał: mini zawody radioorientacji sportowej, zawody strzeleckie z
wiatrówek, pracę sieci służbowej na radiostacjach R-105.
1997 r. - Zezwolenia PAR na nowe przemienniki w Płocku SR5Z i SR5PL. 16 czerwca 1997r. Harcerski Klub
Łączności w Płocku otrzymuje z Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Warszawie dwa zezwolenia na zainstalowanie i używanie przemienników UKF:
SR5Z pracującego na częstotliwościach - 145.0625 MHz i 145.6625 MHz, operatorzy odpowiedzialni - Jarosław
Więczkowski SQ5EKW i Benedykt Sandomierski SQ5 AZB, zezwolenie Nr 8/B/97; oraz
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SR5PL pracującego na częstotliwościach - 431.525 MHz i 439.125 MHz, operatorzy odpowiedzialni -Mieczysław
Kosmatka SP5GUN i Benedykt Sandomierski SQ5AZB, zezwolenie Nr 9/B/97. Członkowie klubu przystąpili do budowy przemienników.
1997 r. Bramka Packet Radio SR5ZBA. 30 Października druhowie: SP5HQZ Zbigniew Stankiewicz i SQ5BPX
Zdzisław Zieliński zbudowali bramkę Packet Radio SR5ZBA. Płocka bramka Packet Radio umożliwia połączenie z
całym światem wszystkim krótkofalowcom zajmującym się techniką Packet Radio. Bramka pracuje na częstotliwości
144.850 MHz i po skończeniu testów wejdzie na stałe do pracy na paśmie UKF.
1997 r. - Pogrzeb Prezesa UKS Zdzisława Jóźwiaka SQ5EBQ. W dniu 2 grudnia 1997r. zmarł Zdzisław Jóźwiak
SQ5EBQ - Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Hufcu ZHP w Płocku. Pogrzeb druha Zdzisława odbył się
z udziałem pocztu sztandarowego Hufca Płock. Zmarłego, w ostatnim słowie, pożegnała komendantka hufca hm. Jolanta Wojtulanis.

[1933-1939] hm. Ładysław Żelazowski SP2RG - Dzieje Krótkofalarstwa w
Płocku Część 1
Od 1933 r. do 31. 08. 1939 r.
Komenda Żeglarskiego Hufca Harcerzy (ŻHH) w Płocku w programie pracy dla starszych harcerzy w roku 1933
przewidziała między innymi szkolenie w łączności krótkofalarskiej, mającej już tradycje w Harcerstwie.
W roku 1921 grupa harcerzy warszawskich zorganizowała pierwszy w Polsce kurs odbioru i nadawania znaków
Morse'a oraz obsługi prymitywnych radiostacji „iskrówek” na ówczesne fale „krótkie od 100 do 800 m”. Na przełomie roku 1923/24 powstał w Warszawie, jako jeden z pierwszych, Harcerski Radioklub, który w 1924 zorganizował
pierwszą wystawę prymitywnych nadajników i odbiorników i urządził jeden z pierwszych koncertów nadawanych
przez radio w Polsce. Przed mikrofonem wystąpił wówczas chór „Harfa pod kierownictwem płocczanina prof. Wa866
Klub na skutek trudności (nadawanie było nielegalne) rozwiązał się. Harcerze weszli w latach
cława Łachmana.
1925/26 do nowo powstałych oficjalnych klubów radioamatorów.
Tematem niniejszego opisu będzie historia powstania i działalności pierwszego Harcerskiego Ośrodka Przysposobienia Wojskowego Radiotelegraficznego i Płockiego Oddziału Polskiego Klubu Radionadawców w Warszawie
(PKRN).
Wiosną 1933 roku Komenda ŻHH w Płocku zorganizowała w ramach techniki harcerskiej kurs budowy odbiorników
radiowych dla harcerzy interesujących się odbiorem rozgłośni Polskiego Radia i stacji zagranicznych. Zbudowano
kilka odbiorników na fale długie i średnie, jak również silny na ówczesne czasy; wzmacniacz niskiej częstotliwości do
tzw. adaptera.
Rozpoczęto publiczne nadawanie muzyki z balkonu hotelu płockiego przy ul. Kolegialnej, gdzie mieścił się wspólny
lokal Komendy Hufca i pow. zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej. Urządzono szereg zabaw przy adapterze, z których
dochód był przeznaczany na dalszy rozwój radioamatorstwa. Referentem radiowym Hufca był wówczas dh Stanisław
Rozkosz, współpracownikiem dh Zygmunt Kuciński.
Jesienią 1933 r. Komenda ŻHH postanowiła zainteresować krótkofalarstwem harcerzy drużyny pozaszkolnej im. Jana
Kilińskiego. Zbudowano krótkofalowy odbiornik (V-2) i przystąpiono do nasłuchu tych krótkofalowych stacji amatorskich, które nadawały fonią. Harcerze znający znaki Morse'a zainteresowali się grafią. Rozpoczęto naukę odbioru
867
na słuch.
Kierując się zainteresowaniem w ŻHH hm. Ładysław Żelazowski w porozumieniu z Główną Kwaterą Harcerzy przeprowadził szereg rozmów z dowództwem I Pułku Radiotelegraficznego w Warszawie w sprawie zorganizowania przy
ŻHH w Płocku Harcerskiego Ośrodka Przysposobienia Wojskowego Radiotelegraficznego (HOPWR). Propozycja
została przyjęta przychylnie. Uzgodniono, że komenda hufca dostarczy niezbędnych części do budowy nadajnika w
warsztatach pułku i zapewni w Płocku lokal i obsługę radiostacji. Za pośrednictwem Gł. Kwatery Harcerzy, jak również bezpośrednio, komenda hufca wystąpiła do szeregu przedsiębiorstw radiotechnicznych o sprzedanie lub podarowanie części do pierwszego nadajnika oficjalnego Związku Harcerstwa Polskiego. Firmy: Philips, Tungsram, Fabryka
Transformatorów przy ul. Wroniej w Warszawie i kilka innych przekazały potrzebny sprzęt przeważnie bezpłatnie.

866 Zb. Rybka, I. Wyporski, J. Ziębicki: Historia Krótkofalarstwa Polskiego W - wa 1970, Ruch, str. 14-15.
867 Dziennik Płocki 2.03.33, 27.03.33, 20.11.33,28.01.34,

305
28 stycznia 1934 r. ukazała się pierwsza wzmianka w Dzienniku Płockim o przygotowywaniu się harcerzy płockich
do budowy i obsługi krótkofalowej stacji nadawczej. Wywołało to duże zainteresowanie mieszkańców Płocka, co
znalazło odbicie w przeprowadzonym w dniu 31 stycznia 1934 r. wywiadzie przez redaktora Dziennika Płockiego z
hufcowym ŻHH.
Chodziło o sprawdzenie tej sensacyjnej wiadomości zaczerpniętej ze stołecznej prasy. Oto streszczenie na pytanie:
„Ile w tym prawdy?" Hufiec płocki zaproponował Kwaterze Głównej budowę w Płocku stacji krótkofalowej niewielkiej mocy. Naczelnictwo poparło inicjatywę, a nawet poszło dalej, polecając budowę możliwie silnej radiostacji, jak
również przygotowanie instrukcji obsługi, opracowanie jednolitego typu nadajnika dla Harcerstwa.
Dalej dowiadujemy się z wywiadu, że komenda ŻHH zbiera od dłuższego czasu fundusze oraz odpowiedni sprzęt.
Obecnie wskutek oficjalnej współpracy z Polskim Klubem Radionadawców w Warszawie, (PKRN) oraz poparcia
centralnych władz wojskowych sprawa szybko ruszyła.
Dziennik Płocki podaje: „Dziękując za informację zapewniliśmy sobie pierwszeństwo w informowaniu naszych czytelników o poczynaniach płockich harcerzy oni kroczą po coraz to nowych liniach. Żeglarski Hufiec Harcerzy jest
obecnie niedoścignionym wzorem dla innych organizacji". W ciągu kilku miesięcy aż do chwili otwarcia radiostacji
868
Dziennik Płocki podawał liczne wzmianki o przebiegu budowy nadajnika.
29 kwietnia 1934 r. w ramach programu Dni Płockich Harcerstwa nastąpiło uroczyste otwarcie radiostacji nadawczej
w obecności przedstawicieli I Pułku Radiotelegraficznego, komendanta garnizonu płockiego płk. Więckowskiego (4
PSK), przewodniczącego Pow. Koła Przyjaciół Harcerstwa, prokuratora SO Władysława Szczycińskiego, władz miejskich i szkolnych. Przeprowadzono pierwszą rozmowę fonią na fali 84 m z dowództwem pułku w Warszawie.
Stacja otrzymała znak wywoławczy dla Harcerskiego Ośrodka PWR radiotelegraficznego SP WR 4, a z ramienia Ministerstwa Poczt i Telegrafów znak amatorski dla „Związku Harcerstwa Polskiego, Płock” - SP l GW, i dla ppr.: Ła869
dysława Żelazowskiego - SP 2 RG
W dniu 3.V. 1934 r. wojewoda warszawski Twardo odwiedził w czasie uroczystości harcerskich w Płocku stację
870
nadawczą i złożył przez mikrofon życzenia owocnej pracy.
Według opisu podanego przez Dziennik Płocki w dniu 31 sierpnia 1934 r. …nadajnik płocki był w układzie symetrycznym (Push-Pull) o mocy imput 50 wat Miał formę skrzyni z oszklonymi ścianami. Wewnątrz skrzyni były trzy
odizolowane części: górna zawierała 2 lampy nadawcze i układ strojeniowy, środkowa -3 lampy modulacyjne w układzie transformatorowym (modulacja anodowa), dolna - lampy prostownicze, transformator dla nadajnika 2x800 V,
transformator 2x300 V dla lamp modulacyjnych i transformatory dla żarzenia lamp. Odbiorniki krótkofalowe były
początkowo 2 (V-2 i l-V-2), a od roku 1936 dwie superheterodyny o dużej selektywności Antena nadawcza była typu
Zeppelin (symetryczny dipol z obwodem zasilającym w układzie rezonansu równoległego). Nadawać i odbierać można było w zakresach amatorskich: 10 m, 20 m, 40m, 80m, grafią i fonią…
Początkowo, Harcerski Ośrodek P. W. Radiotel. korzystał z lokalu komendy hufca w gimnazjum St. Małachowskiego
a od listopada 1935 r. z własnego lokalu w Harcerskiej im. Geni Majdeckiej przy ul. Kolegialnej 21. Dla Ośrodka
871
PWR przeznaczono 2 pokoje na poddaszu.
Szkolenie harcerzy odbywało się trzy razy w tygodniu w godzinach wieczornych (17-19) w grupach po dziewięć
osób. Uwarunkowane to było ilością sprzętu do nauki znaków Morse'a. Ośrodek posiadał 2 brzęczyki neonowe, 2 klucze nadawcze i 10 par słuchawek; ponadto sprzęt obsługi nadajnika i odbiorników (klucz nadawczy zwykły, a później
1 półautomatyczny, mikrofon na wysokiej podstawie, 2 pary słuchawek; 2 głośniki, przyrządy pomiarowe, sztuczną
antenę M).
W Ośrodku prowadzono również szkolenie w łączności przewodowej telefonicznej i telegraficznej w ramach przygotowań do uzyskania stopni harcerskich i sprawności. Potrzebny sprzęt szkoleniowy był własnością hufca.
Naukę znaków Morse'a prowadził Wacław Łabiński , podoficer rez. wojsk łączności, budową odbiorników zajmował
się Wojciech Kuciński, mechanik radiowy, hm. Żelazowski omawiał zagadnienia teoretyczne.
Komendantem Harcerskiego Ośrodka PWR i pierwszym operatorem stacji był hm. Żelazowski - ppor. rezerwy, drugim operatorem Wacław Łabiński.
868 Dziennik Płocki 14.02.34, 21.02.34, 26.02.34, 13.03.34
869 Krótkofalowiec Polski -miesięcznik Nr 8/34 str. 160.
870 Dziennik Płocki 4.05.34.
871 Kurier Mazowiecki 28.11.35.
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Harcerski Ośrodek PWR był jednym z siedmiu i jedynym prowadzonym przez niezawodowego oficera.
Wykaz Ośrodków PWR według kolejności powstawania, zachowany z 1938 roku
1)
Warszawa - por. Gucma Mieczysław, Pułk Radiotelegraficzny,
2)
Wilno - kpt. Skrabecki Stanisław, Dow.Okręgu Warownego Wilno,
3)
Lwów - por. Władzinski Wacław, komp. łączności 5 dywizji piechoty,
4)
Płock - ppor. rez. hm. Ładysław Żelazowski, Harc. Hufiec Żeglarski,
5)
Kraków - kpt. Piątkiewicz Leopold, 2 baon radiotelegraficzny,
6)
Poznań - por. Ksionda Mieczysław, 7 baon radiotelegraficzny,
7)
Łódź - kpt. Ślepokura Kacper, pln. łączności 28 P.S.K.
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podaje:

Ośrodki te za wyjątkiem płockiego (harcerze) szkoliły junaków. Szkolenie to traktowano jako przysposobienie wojskowe uczniów średnich szkół zawodowych.
W okresie wakacji letnich 1934 r. w związku z wyjazdem harcerzy i instruktorów na obozy letnie nastąpiła prawie 3
miesięczna przerwa w pracy Ośrodka.
We wrześniu 1934 r. referentem radiowym hufca został Zygmunt Kuciński, a kierownikiem nowo powstałego labo873
ratorium krótkofalarskiego znany w Płocku radioamator Władysław Majewski, pracownik prokuratury SO.
W połowie września zorganizowano kurs łączności radiowej i telefonii przewodowej z myślą przygotowania perso874
nelu technicznego na Centralny Zlot Jubileuszowy w Spale w 1935 r.
Poza tym prowadzono szkoleniowe rozmowy grafią z innymi Ośrodkami PWR w Polsce, jak również rozmowy grafią
i fonią z nadawcami krajowymi. Pierwszą zagraniczną rozmowę QSO (rozmowa na falach radiowych grafią lub fonią)
uzyskano na grafu w październiku 1934 roku ze stacją U3AP operatora Wiktora Mikulsmina, zamieszkałego w Moskwie. W otrzymanym w dniu 19 listopada potwierdzeniu przez pocztę (QSL) moskiewski krótkofalowiec podał, że
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stacja 5P1GW była słyszana b. dobrze i ton miała czysty.
Oczywiście nasza karta QSL była wysłana natychmiast
po rozmowie.
Od tej chwili krótkofalowcy płoccy przeprowadzili do września 1939 r. setki rozmów grafią i fonią ze wszystkimi
prawie krajami europejskimi i z wieloma z poza naszego kontynentu. Przy pracy radiostacji był zawsze obecny pierwszy lub drugi operator, zgodnie z licencją.
Laboratorium rozpoczęło budowę pierwszych przenośnych radiostacji nadawczo - odbiorczych o małej mocy (2-5
wat), jak również sprzętu pomiarowego.
Oprócz harcerzy z 87 drużyny pozaszkolnej zgłosili się harcerze z drużyn szkolnych: z 86 drużyny (gimn. im. Wł. Jagiełły), z 89 drużyny (gimn im. St. Małachowskiego, z 122 drużyny im. K. Betleja (Szkoła Handlowa).
W Głównej Kwaterze Harcerzy w Warszawie powstaje samodzielny referat krótkofalarstwa, którego pierwszym Kie876
rownikiem był hm. Ładysław Żelazowski.
W marcu 1935 r. Ministerstwo Poczt i Telegrafów, po wizytacji harcerskiej stacji przez inspektora Państwowego Zarządu Radiostacji wyraziło, zgodę na zmianę charakteru stacji krótkofalowej. Dotychczas była zarejestrowana jako
amatorsko - doświadczalna, a obecnie w związku z wynikami szkolenia, programem i pracą doświadczania laboratorium została zarejestrowana jako naukowo - doświadczalna. Powyższa zmiana będąca dużym sukcesem, pozwoliła na
877
daleko idący zakres pracy i swobodę przy przeprowadzaniu doświadczeń w zakresie telekomunikacji
W związku z
878
tym przywilejem zmieniono znak wywoławczy SP1GW na SP1IJ
Stałe godziny nadawania fonią i grafią przez Ośrodek PWR były początkowo od godz. 19.00 do 19.30 na falach zakresu 80-84 m. W czasie pracy sygnały przebijały się i zagłuszały audycje Polskiego Radia w okolicznych odbiorni-

872 phm.J.Jankowski: Podręcznik dla prowadzących kursy, Wyd.GKH,str 3. W.A.P.P.
873 Dziennik Płocki 19.09.34,31.08.34.
874 Dziennik Płocki 14.09.34.
875 Dziennik Płocki 21.11.34.
876 Wacław Błażejewski: Historia Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1935,11 wyd.str.326.
877 Dziennik Płocki 13.03.35.
878 Dziennik Płocki 16.04.35.
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kach kryształkowych a nawet lampowych. Komendant ograniczył pracę w godzinach działania Polskiego Radia do
minimum koniecznego do utrzymania łączności z innymi Ośrodkami PWR.
W końcu kwietnia 1935 r. przybył do Płocka płk. inż. Zygmunt Karaffa - Kraueterkraft, inspektor Państw. Urz. PWiWF. Harcerze złożyli egzamin z teorii i praktyki radiotelegrafii. Starsza grupa odbierała ponad 50 znaków na min.,
młodsza około 30. Po przeprowadzonej wizytacji pułkownik wpisał się do kroniki hufca, podkreślił wysoki poziom
880
wyszkolenia w tak krótkim czasie i uznał płocki hufiec harcerzy pionierem radiotelegrafii w ZHP.
W wyniku wizytacji P.U. PWiWF przyznał Ośrodkowi miesięczną dotację w wysokości 120 zł na opłacanie bieżących wydatków.
881

Na obóz letni w Ryni pod Beniaminowem od 15.VI do 21.VII wyjechało ze starszej grupy pięciu harcerzy, którzy nie
wzięli z tego powodu udziału w zlocie w Spale. Byli to harcerze z 87 drużyny, żegl.: Adolf Szwajgert, Henryk Bętlejewski, Leon Niewiadomski, Jan Wojciechowski, Stanisław Tomaszewski. Grupa płocka po egzaminie końcowym
uznana została za najlepszą, a kierownik grupy Adolf Szwajgert zajął pierwszą lokatę w ogólnej klasyfikacji. Wszyscy uzyskali II stopień PWR i od nowego roku szkolnego pomagali w instruowaniu.
Jak wynika ze wspomnień harcerzy, byli oni pojedynczo poprzydzielani do drużyn innych Ośrodków PWR, które
przyjechały na obóz dużo liczniej. Drużyny posiadały osobne namioty, jak to jest w zwyczaju, ozdabiały wejście do
namiotu herbem swego miasta. Harcerze nie chcąc być gorszymi umieszczali również herb Płocka i lilijkę harcerską.
Wizytujący byli zaszokowani: „Skąd tylu płocczan i harcerzy? Przecież to największa grupa!". Reklama była doskonała!
Pod koniec obozu odbyła się w Ryni konferencja komendantów Ośrodków PWR. Płock reprezentował hm. Żelazowski. Uczestnicy omówili pracę w Ośrodkach w roku szkoleniowym 1935/36. W czasie obrad podkreślono wysoki po882
ziom wyszkolenia harcerzy.
W Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa w Spale od 10 do 25 lipca 1935 r. wzięły udział dwie grupy harcerzy: grupa
zlotowa, złożona z reprezentantów drużyn płockich, licząca 65 harcerzy i grupa robocza łączności wyszkolona w
Ośrodku - 25 harcerzy. Ogółem 90 uczestników. Na zlot przywieziono płocką radiostację, która jednak nie była czynna, gdyż w Spale była instalacja prądu stałego, o czym nie byliśmy uprzedzeni. Na ewentualny zakup i zastosowanie
przetwornic nie było czasu po rozpoczęciu zlotu.
Grupa robocza wyjechała do Spały na kilka dni przed zlotem i powróciła dopiero 30 lipca po likwidacji sieci obozowej łączności.
W końcowej ocenie harcerze płoccy zajęli w pracach związanych z łącznością pierwsze miejsce wśród 17 chorągwi
(Płock reprezentował Chorągiew Mazowiecką) i zasłużyli na pełne uznanie dzięki „wysokiemu wyszkoleniu, wytrwałości, dobrej postawie, harcerskiej werwie i wewnętrznej atmosferze" (Kurier Mazowiecki z 31 lipca 1935 r.).
Na ostatnim ognisku w obecności naczelnych władz zlotu odczytano rozkaz, w którym pluton łączności z Płocka został wyróżniony za wysoką sprawność, serdecznie też podziękowano dowódcy plutonu phm Janowi Laszkiewiczowi,
zastępcy hufcowego ŻHH.
W czasie obozowych zawodów harcerskich drużyn reprezentacyjnych 25 harcerzy otrzymało dyplomy indywidualne,
a zbiorowe: komenda Żegl. Hufca Harcerzy, 89 drużyna (gimn. im. Małachowskiego i 108 drużyna (gimn. im. Stani883
sława Kostki).
Prasa płocka omawia w październiku 1935r. działalność harcerskiego laboratorium krótkofalowego, które przeprowadza m. in, badanie sprzętu do budowy nadajników i odbiorników, buduje małe stacje nadawcze i odbiorcze, konstruuje sprzęt pomiarowy. Jest bogato zaopatrzona w zasadniczy sprzęt pomiarowy, jak np. jedyny w Płocku precyzyjny
884
amperowoltomierz o bardzo dużym oporze wewnętrznym, oscylograf, falomierze na wszystkie zakresy fal itd.
Ponieważ w Płocku brak było ekspertów radiowych komendant hufca wyraził zgodę na przeprowadzenie badań i ocen
działania odbiorników radiowych, szczególnie budowanych we własnym zakresie przez młodzież i dorosłych radioamatorów. Ocenę i wskazanie uszkodzeń lub niewłaściwych połączeń wydawano bezpłatnie, należało tylko okazać
879 Dziennik Płocki 16.04.35.
880 Dziennik Płocki 1.05.35.
881 Dziennik Płocki 1.05.35.
882 Kurier Mazowiecki 14.06.35, 28.06.35, 10.07.35, 23.07.37.
883 Kurier Mazowiecki 28.06.35, 9.07.35, 26.07.35, 31.07.35.
884 Kurier Mazowiecki 17.10.35.
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kwit opłacenia abonamentu na poczcie za ostami miesiąc. Naprawy odbiorników dla osób nienależących do harcer885
skiej organizacji nie przeprowadzano.
W grudniu 1935 r. (8 - 22.XII) stacja SP1IJ uczestniczy w III Międzynarodowych Zawodach PZK (Polski Związek
Krótkofalowców) zajmując na 65 polskich zawodników 52 miejsce przez uzyskanie 190 p. Natomiast w ramach
PKRN (Polski Klub Radionadawców w Warszawie) 4 miejsce, przeprowadzając 42 QSO z 13 państwami Europy i
uzyskała 546 p. Ponieważ nie wszystkie zagraniczne stacje nadesłały potwierdzenie łączności (nadesłano tylko 26
QSL z kodem) komisja sędziowska PZK unieważniła niepotwierdzone QSO i ostatecznie zaliczono 10 QSO z 10 pań886
stwami - stąd tylko 190 p.
W styczniu 1936 r. wobec wzrostu liczby interesujących się w Płocku krótkofalarstwem postanowiono zorganizować
klub krótkofalowców. Zgłosiło się 25 radioamatorów. Powiadomiony o powyższym zarząd PKRN w Warszawie do887
kooptował do zarządu Ładysława Żelazowskiego, powierzając mu zorganizowanie Oddziału płockiego PKRN).
2 marca 1936 r. odbyło się zebranie radioamatorów z udziałem wiceprezesa PKRN Pruszkowskiego z Warszawy. Do
zarządu oddziału płockiego PKRN wybrano: prezesa - prof. Faustyna Piaska, wiceprezesa - sędziego Stanisława Rogowskiego, sekretarza i skarbnika - Janusza Pniewskiego, kierownika technicznego - Leona Fuza, gospodarza lokalu 888
.
Władysława Majewskiego, delegata do zarządu PKRN - Ładysława Żelazowskiego
W połowie marca 1936 r. przeprowadzono pierwsze zajęcia i wykłady przez prof. Złotczańskiego i sędziego Ragow889
skiego; członkowie klubu biorą udział w pracach harcerskiej radiostacji.
Nauczyciele fizyki szkół średnich korzystają z urządzeń HO PWR dla przeprowadzenia pokazowych lekcji.
29 marca stacja SP1IJ bierze udział w Ogólnopolskich Zawodach Krótkofalowych organizowanych przez PKRN:
890
zajmuje 4 miejsce, zdobywając 30.100 punktów.
W połowie kwietnia 1936 r. odwiedził radiostację przedstawiciel Związku Polaków w Brazylii p., Gąsiorkiewicz, który korzystając z przyjazdu do Polski na Zjazd Polonii, pragnął podziękować młodzieży płockiej za liczne dary, szczególnie dla szkół polskich w Paranie. Był to w związku z przeprowadzoną w latach 1933-34; z inicjatywy członka komendy Żegl. Hufca Harcerzy hm. Wacława Kuleszy, dużą akcją, której wynikiem było kilka wystaw darów płockich
w Paranie, szczególnie w okolicach Sao Matheus, cieszących się wielkim powodzeniem wśród Polaków i Brazylij891
czyków
Na centralnym obozie letnim PWR w Pilawie harcerze Ośrodka PWR z Płocka zajęli ponownie w krajowej klasyfikacji pierwsze miejsce i otrzymali nagrodę przechodnią, ufundowaną przez dowództwo I Pułku Radiotel.
Na 140 uczestników obozu wszyscy harcerze ukończyli z wynikiem dobrym lub bardzo dobrym. Byli to: Wacław
Cieślakiewicz, Stanisław Grabowski, Władysław Kaczmarczyk, Jan Szochner, Aleksander Malczak, Mirosław Niedzielski.
Na zakończenie obozu odbyły się zawody: w odbiorze na słuch harcerze zajęli I miejsce przed junakami z Krakowa i
Łodzi ą w technicznym rozstawieniu radiostacji polowej trzecie miejsce za junakami z Poznania i Łodzi. Obóz trwał
892
miesiąc, komendantem był por. Sawicki z I Pułku Radiotel.
W laboratorium Ośrodka wykonano różny sprzęt radiowy (klucze nadawcze półautomatyczne, odbiorniki krótkofalowe o dużej selektywności, przenośne radiostacje).
W Krótkofalowcu Polskim Nr 2/36 ukazała się następująca notatka: „Uwaga radioamatorzy: Harcerski Ośrodek PWR
w Płocku pragnie stworzyć w myśl zaleceń Gł. Kwatery Harcerzy ogólnopolską harcerską sieć łączności radiowej. W
tym celu prosi wszystkich harcerzy zarówno nadawców jak i nasłuchowców o przesłanie pod adresem „Harcerstwo
Płock" następujących, danych:
a) stacja nasłuchowa czy nadawcza,
b) typ stacji moc,
885 Kurier Mazowiecki l8.10..35,28.11.35.
886 Krótkofalowiec Polski, miesięcznik Nr 12/36 str.267.
887 Krótkofalowiec Polski, miesięcznik Nr 2/1936str.32istr.36.
888 Kurier Mazowiecki 4.03.36.
889 Kurier Mazowiecki 12.03.36.
890 Krótkofalowiec Polski,miesięcznik Nr l/1937,str.!8.
891 Kurier Mazowiecki 21.IV.36,17.IV.35, 15.IV.35.
892 Kurier Mazowiecki 30.VI.36, 20.VII.36.
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c) sygnał stacji,
d) nazwisko, imię i adres operatora,
e) na którym paśmie amatorskim pracuje,
f) jakie tempo odbioru,
g) czy pracuje fonią,
h) czy są stałe godziny pracy,
i) uwagi i życzenia.
Harcerski Ośrodek PWR pracuje fonią sygnałami ŚP1IJ i SP2RG na paśmie 7 Mc. (40 m) we wtorki, czwartki i soboty od 14.20 do 15.20, a w niedziele od 8.30 do godz. 10, a na paśmie 3,5 Mc ( 80 m) w noc z piątku na sobotę od
893
24.00 do 2.00. Jak wykazały próby stacja harcerska jest słyszana w całej Polsce z przeciętną siłą QRK 7".
Otrzymane informacje przesłano do referatu krótkofalowego GŁ. Kwatery Harcerzy.
W tymże 1936 roku Związek Harcerstwa Polskiego przystąpił jako członek zbiorowy do stowarzyszenia Polskiego
Związku Krótkofalowców (PZK). Ogłoszone zostały tymczasowe warunki współpracy Kwatery Gł. ZHP z Zarządem
894
Głównym PZK.
W roku 1937 w komunikacie PKRN po walnym zebraniu w dniu 3 stycznia podano, że delegatem Oddziału Płockiego
do zarządu PKRN został Ł. Żelazowski. Ponadto walne zebranie zaleciło zarządowi przeprowadzenie zbiórki sprzętu
895
na rzecz Oddziału Płockiego. Wpłynęło do klubu trochę sprzętu w postaci lamp, kondensatorów, oporów itp.
Otrzymane od władz wojskowych dla Ośrodka PWR nietypowe, odbiorniki wykorzystano w ćwiczeniach polowych
m. innymi dwudniowych ćwiczeniach polowych całego hufca płockiego w Cekanowie i Słupnie.
Przeprowadzano liczne QSO krajowe i zagraniczne. Harcerze otrzymali znaki nasłuchowe SPL.
Rozpoczęto pierwsze próby budowy, obsługi nadajników i odbiorników na UKF w paśmie 4-6 metrowym.
Według zapisów w Dzienniku Kontroli Zajęć w Ośrodku PWR w roku szkolnym 1937/38 zajęcia prowadzone były w
trzech zespołach po 9 osób, w tym dwa zespoły na I- szy stopień PWR i jeden zespół na drugi stopień.
Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu po dwie godziny. Przy kontrolnym sprawdzaniu w grudniu 1939 r. zespół
starszy odbierał z szybkością 70 znaków na minutę, zespoły młodsze wykazały dostateczne opanowanie znaków I 896
IV grupy. Szybkość nadawania była większa, niż odbioru.
W roku 1938 Naczelnik Harcerzy na podstawie umów ZHP z PZK z kwietnia 1935 roku i z lutego 1937 roku regulujących ostatecznie stosunek harcerskich jednostek organizacyjnych jak również poszczególnych harcerzy krótkofalowców do PZK podaje, że organem nadrzędnym nad wszystkimi harcerzami krótkofalowcami i harcerskimi jednost897
kami krótkofalarskimi, spełniającymi jak gdyby zarząd klubów lokalnych PZK - jest Główna Kwatera ZHP.
W związku z powyższym i rozkazem Naczelnika Harcerzy z dnia 10 października 1938 raku p. 2 Komenda Hufca
wystąpiła do zarządu PKRN w Warszawie o skreślenie z listy członków PKRN stacji SPIJ, gdyż zostanie ona zareje898
strowana przez Główną Kwaterę Harcerzy w PZK
Ponieważ hufiec płocki, jak wspomniałem, z inicjatywy hm. Wacława Kuleszy utrzymywał bardzo serdeczny kontakt
z Polonią zagraniczną, postanowiono z okazji obchodu 25-lecia Harcerstwa płockiego organizować, co czwartek od 7
kwietnia 1938 r. w godz. 15.00-15.30 specjalne audycje dla Polaków za granicą.
Audycje organizowała 89 drużyna harcerzy (gmin. im. St. Małachowskiego na zakresie amat. 40 m. Audycja rozpo899
Już po pierwszych nadaniach otrzymano kilka listów i dlatego audycja
czynała się odegraniem hejnału płockiego.
900
28.IV. 1938 r. poświęcona była omówieniu przesłanych życzeń i zapytań.
W dniu - 11.V.1938 r. nadano na życzenie harcerzy polskich w Estonii opis przebiegu płockich uroczystości z okazji
25-lecia Harcerstwa na Mazowszu Płockim. Harcerz polscy z Estonii byli na Zlocie w Spale w składzie reprezentacji
893 Krótkofalowiec Polski, miesięcznik nr.2/36,str.32 i str.36.
894 Krótkofalowiec Polski Nr 4/1936, str. 86.
895 Krótkofalowiec Polski 3/37, str.68.
896 Dziennik kontroli zajęć Ośrodka PWR Woj. Arch. Państw. Płock Akta ZHP.
897 Wiadomości Urzędowe Naczelnictwa ZHP, Nr. 8 1937, str.157.
898 Pismo Komendy Hufca o skreślenie – Akta ZHP, Państwowe Woj.Archwum Płock.
899 Kurier Mazowiecki 6.04.38.
900 Kurier Mazowiecki, 27.04.38.
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estońskich skautów i tam zaprzyjaźnili się z płocczanami.
902
szałka Józefa Piłsudskiego, protektora ZHP.32)

901

12.V. 1938 r. nadano audycję poświęconą pamięci Mar-

W czasie uroczystości związanych z obchodem 25-lecia harcerstwa na Mazowszu w dn. 30 kwietnia - 3 maja 1938
roku korzystano z łączności radiowej między komendą hufca i obozem zlotowym, jak również z harcerskim schronem
nad Wisłą.
903

W letnim obozie PWR brało udział 9 harcerzy. Wszyscy otrzymali dobre świadectwa ukończenia II stopnia PWR.
Płocka PKU (Pow. Komenda Uzupełnień) otrzymała już prawo kierowania poborowych ze świadectwem PWR do I
Pułku Radiotel.
Po przerwie wakacyjnej w październiku 1938 roku wznowiono audycje dla Polaków za granicą i prowadzano je do
904
końca roku.

Od października 1938 r. radiostacja bierze udział w ramach pogotowia w audycjach łącznikowych z innymi radiosta905
cjami krótkofalowymi.
Harcerze Ośrodka PWR przy udziale laboratorium poczynili przygotowania do budowy nowej silniejszej stacji
nadawczej 35) Również hm. Ładysław Żelazowski rozpoczął budowę własnej radiostacji, dla której już poprzednio
906
otrzymał znak SP2RG.
Wskutek przygotowań wojennych poza próbami nie weszła w „eter”, a w pierwszych dniach września 1939 roku została przez właściciela zlikwidowana.
Na przełomie 1938 / 39 r. Harcerski Ośrodek PWR organizuje w Płocku na polecenie Głównej Kwatery Harcerzy
ogólnopolski kurs przygotowawczy na „świadectwo uzdolnienia". Kurs zatwierdził PZK. Na kierownika kursu i
przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołany został hm. Ładysław Żelazowski. W kursie wzięło udział 23
harcerzy z różnych ośrodków harcerskich w Polsce. Egzamin na licencję bez zastrzeżeń złożyło pięciu uczestników,
pozostali, chociaż wykazali się dostateczną znajomością teorii, to jednak zostali zobowiązani do nabrania lepszej
wprawy w nadawaniu i odbiorze znaków Morse'a. Pierwsi otrzymali z Głównej Kwatery Harcerzy w porozumieniu z
907
PZK i Min. Poczt i Telegr. licencję nadawcy, drudzy z GKH znaki nasłuchowców.
W związku z ogłoszonym przez GKH pogotowiem Harcerski Ośrodek PWR w Płocku przeprowadził dla starszych
zastępów hufca szkolenie w zakresie budowy i obsługi polowych stacji telefonii przewodowej oraz zorganizował kil908
ka zespołów nasłuchowych dla wojskowych stacji radiowych.
W latach 1936 / 37 krótkofalarstwo w harcerstwie bardzo się rozszerzyło. Powstały, względnie rozwinęły się z indywidualnych stacji silne oficjalne harcerskie radiostacje nadawczo - odbiorcze (HRN), a było ich w pierwszym półroczu 1939 raku już 16.
Wśród nich szczególnie wyróżniały się dobrą pracą: HRN we Włodzimierzu, HRN Komendy Chorągwi w Katowicach, HRN w Częstochowie, HRN w Warszawie (Głównej Kwatery Harcerzy i Komendy Chorągwi Stołecznej). Ponadto harcerze zarejestrowali w Głównej Kwaterze swoje prywatne 12 nadajników. Ogółem, więc do harcerskiej sieci
łączności należało wiosną 1939 roku dwadzieścia osiem jednostek nadawczo - odbiorczych i powyżej tysiąca zarejestrowanych nasłuchowców (PSL... i SP...H).
Tylko w maju 1939 r. nadesłano do Harcerskiego Biura QSL z terenu ZHP 1434 karty QSL, z tego od stacji nadawczych 236, a od nasłuchowców 1198 szt. Kart QSL dla Harcerstwa wpłynęło 380 szt. dla nasłuchowców 182 ·
W drugiej połowie sierpnia 1939 r. Min. Poczt i Telegrafów zarządziło przerwanie działalności radiostacji amator909
skich cofając wszystkie licencje nadawcze.
901 Kurier Mazowiecki, 14.05.38.
902 Kurier Mazowiecki, 12.05.38.
903 Kurier Mazowiecki, 11.05.38, 30.06.38.
904 Kurier Mazowiecki, 30.09.38.
905 Sprawozdanie Komendy Hufca za rok 38/39, Państwowe Arch. Wojew. Płock.
906 Krótkofalowiec Polski, miesięcznik nr. 2/36, str.42 i str.36.
907 Sprawozdanie Komendy Hufca za rok, 193 8/3 9 Państwowe Archiwum Wojew. Płock Akta ZHP.
908 Kurier Mazowiecki, 14.10.38, 5.12.38.
909 Zbigniew Rybka..Historia Krótkofalarstwa Polskiego, str 99.
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Ten nieprzemyślany chyba krok zlikwidował zorganizowaną w ramach pogotowia sieć radiowej łączności. Łączności,
której tak brakowało we wrześniu 1939 roku. Ośrodek PWR nie otrzymał żadnych wytycznych.

[1939-1946] hm. Ładysław Żelazowski SP2RG - Dzieje krótkofalarstwa w
Płocku Część 2
Od 1 września 1939 do zakończenia wojny.
Rankiem 1 września 1939 r. mieszkańców Płocka obudził huk bomb spadających na koszary 4 Pułku Strzelców Konnych i 8 Pułku Artylerii Polowej. Jeszcze przed wybuchem wojny obecni w Płocku harcerze zgłaszali się ochotniczo
do kopania rowów i ustawiania zasieków przy ulicach wylotowych. Harcerki były gotowe do służby sanitarnej i po910
mocniczej. Termin rozpoczęcia roku szkolnego władze szkolne przeniosły na 4 września
W Harcerskim Ośrodku
PW Radiotelegraficznego na nasłuchu dyżurowali harcerze z II operatorem Wacławem Łabińskim; jednak nadawać
nie było wolno.
Płoccy harcerze i harcerki wzięli czynny udział zarówno w czasie walk wrześniowo - październikowych jak i w ruchu
oporu. Wielu harcerzy przybywało do Płocka już po zakończeniu działań wojennych, i nie wiedząc o warunkach konspiracyjnych o harcerskim ruchu oporu, wstępowali lub brali udział organizowaniu różnych oddziałów: Tajnego Batalionu Wojskowego, Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), Polskiej Organizacji Zbrojnej (POZ) i innych - wszystkich
zjednoczonych w 1942 r. w Armii Krajowej (AK, kryptonimem początkowym - PZP - Polski Związek Powstańczy).
Część dorosłych harcerzy z Harcerskiego Ośrodka PW Radiotelegraficznego powołana została do czynnej służby
wojskowej w I Pułku Radiotelegraficznym:
911
- Leon Niewiadomski brał udział w obsłudze radiowej oddziałów Pułku;
912
- Henryk Kucharski
po dłuższych wędrówkach z plutonem łączności dostał się w Modlinie do niewoli i dopiero w
1945 r. wrócił ze stalagu;
- Jan Klatte, przydzielony do kompanii łączności Kwatery Naczelnego Wodza, odbył podróż przez Siedlce do Brze913
ścia Litewskiego, gdzie ostatecznie rozstał się z mundurem;
- Władysław Kaczmarek, kapral nadterminowy, przydzielony do obsługi naziemnej 212 Eskadry Bombowej, brał
udział w wędrówkach od jednego lotniska do drugiego. W nocy z 15/16 września, gdy lotnicy i obsługa przekroczyli
granicę w Zaleszczykach, cofnął się przez most w Rumunii do Polski, zatrzymany przez wojska radzieckie i zwolnio914
ny, po licznych „przygodach” wrócił do Płocka;
- Jan Trzaska w chwili wybuchu wojny odbywał służbę w oddziałach łączności w Zegrzu i z tym oddziałem w zmiennych warunkach zawędrował do okolic Łucka, gdzie oddział rozwiązano. Po powrocie do Płocka włączył się do pracy
w kontrwywiadzie, a schwytany w łapance i wywieziony do pracy w Niemczech, wrócił do Płocka w 1942r. i działał
915
dalej w AK;
Inni harcerze nie brali bezpośredniego udziału w walkach;
- Jan Wojciechowski wyreklamowany z wojska przez Urząd Pocztowy, przejechał jako konwojent poczty do Stolicy,
a po powrocie do Płocka został wywieziony do Królewca na roboty, w okresie walk o miasto brał udział w drobnym
916
sabotażu;
- hm Jan Laszkiewicz komendant Hufca Harcerzy, w dniu 5 września ewakuowany z biurem Sądu Okręgowego do
917
Warszawy, brał czynny udział w Obronie Cywilnej miasta, kierując grupą harcerzy;
- hm Ładysław Żelazowski wyreklamowany (z wojska) jako nauczyciel niezbędny dla Liceum im. Wł. Jagiełły, powołany w dniu 28 sierpnia przez dyrektora Ludwika Nałęcza do opieki nad hufcem szkolnym, został w dniu 4 września, z chwilą wezwania przez władze wojskowe junaków wszystkich szkół średnich, członków Towarzystwa Sokół i
Związku Strzeleckiego do ochotniczego uzupełnienia 2 i 3 kompanii I Warszawskiego Batalionu Obrony Narodowej
918
przekazany przez Komendę PW do dyspozycji dyrektora Liceum, 5 września otrzymał zarządzenie, jako niepod-

910 Głos Mazowiecki, 25.08.1939
911 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacja pisma B. Dudzińskiego.
912 Tamże, Relacja H. Kucharskiego.
913 Tamże, Relacja J. Klattego.
914 Tamże, Relacja W. Kaczmarskiego.
915 Tamże, Relacja J. Trzaski.
916 Tamże, Relacja J. Wojciechowskiego.
917 Tamże, Relacja E. Laszkiewicza
918 Tamże, Relacja płk. mgr inż. St. Wawrowskiego.
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legający powszechnej mobilizacji, do ewakuacji w głąb kraju. Zatrzymany działaniami wojskowymi nad Bzurą wrócił
919
do Płocka 25 września;
-phm Bolesław Mielnikow , były drużynowy 87 Żegl. Drużyny pracownik w 1939r. Banku Polskiego w Włocławku,
mianowany kierownikiem III rzutu ewakuacji środków pieniężnych, dotarł w okolice Łucka, gdzie zatrzymany przez
920
inni jak:
oddziały radzieckie, po zwolnieniu powrócił do Płocka;
921
- Zbigniew Andre, Franciszek Tomczak przedarli się do Anglii i brali udział w walkach polskiego lotnictwa.
Młodsi harcerze pełnili służbę w ramach Harcerskiego Przysposobienia Wojskowego, byli łącznikami, dyżurnymi
przy telefonach, a nawet uzbrojeni w karabiny starych typów kierowali ruchem pieszym i kołowym ludności cywilnej,
a niekiedy zabłąkanych żołnierzy i oddziałów wojskowych, cofających się na lewy brzeg Wisły.
Większą grupą młodych harcerzy, skoszarowanych w gmachu Seminarium Duchownego Niższego, kierował druży922
nowy Władysław Kozłowski, ówczesny pracownik Komendy Pow. PW i WF.
Tadeusz Boetzel otrzymał 3 września kartę powołania podpisaną przez k-ta Pow.PW i WF kpt. Leona Modzelewskiego wzywającą do stawienia się
natychmiast do uzupełniającej służby wojskowej w garnizonie Płock. Przydzielony został do obsługi telefonu w tym923
czasowym Centrum PW w szkole przy ul. Dominikańskiej (obecnie 1 Maja).
W masowym opuszczaniu miasta przez mieszkańców w dniach 6 8 września wzięli udział harcerze z pomocniczej
służby. Większość z nich zatrzymała się na zachód od Bzury, a po przejściu wojsk niemieckich wróciła do Płocka.
Wielu z nich przechodziło ciężkie chwile, szczególnie w czasie walk nad Wisłą lub podczas bitwy „w kotle kutnowskim”.
Najbardziej niesamowite przeżycie miał instruktor Harc.Ośr.PWR, drużynowy 87 Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej
Adolf Szwajgert. Gdy 4 września zatrzymał się z rodziną w Gąbinie i w poszukiwaniu żywności udał się w kierunku
północnym został zatrzymany przez grupę żołnierzy oddziału, który miał bronić przeprawy przez Wisłę. Szwajgert
miał przy sobie tylko harcerską książeczkę służbową. Niestety charakterystyczne nazwisko i w dodatku imię (!) spowodowało posądzenie, że jest spadochroniarzem - dywersantem, a więc należy go powiesić. Od egzekucji uratował go
w ostatniej chwili d-ca pobliskiej baterii, który po przesłuchaniu i bliższym zbadaniu harcerskiej legitymacji miał
924
wątpliwości, czy oskarżenie jest słuszne i nie chciał brać na swoje sumienie śmierci niewinnego człowieka.
9 września po wejściu wojsk niemieckich do Płocka oddział żandarmerii polowej zajął gmach Liceum Żeńskiego im.
Reginy Żółkiewskiej, sąsiadujący ze Stanicą Harcerską. Niemców zainteresowało prawdopodobnie charakterystyczne
doprowadzenie do anteny nadawczej, gdyż wpadli do Stanicy i wyłamali drzwi do radiostacji. Mieszkający obok na
poddaszu lokatorzy słyszeli, jak rozbijali szklaną obudowę nadajnika. Po wyjściu Niemców stwierdzono, że sprzęt radiowy został zmiażdżony, a wiszące na ścianie dyplomy i karty QSL zniknęły.
Ponieważ w lokalu Komendy Hufca na parterze znajdowały się akta Harc.Oś. PWR oraz archiwum Komendy Hufca,
grupa harcerzy pod przewodnictwem Adolfa Szwajgerta w porozumieniu z mieszkającym w Stanicy referentem starszoharcerskim Edwardem Wyszyńskim postanowiła je ukryć. Przed godziną policyjną zebrali się w Stanicy. Po zawinięciu akt i archiwum w płachty namiotowe, wyniesiono je na strych, by ukryć w ślepych pomieszczeniach pod dachem. Żeby się tam dostać należało wyjąć dachówki tuż przy ścianie szczytowej budynku. Trzeba to było czynić b.
cicho, bo w odległości 15 - 20 m chodził wartownik przed gmachem Liceum. Do skrytki wszedł najdrobniejszy z harcerzy Marcin Wawrowski, któremu Szwajgert, stojąc na stołku z głową wysuniętą ponad dach dymnika podawał do925
noszony sprzęt, a jednocześnie obserwował żandarma. Po załadowaniu założono dachówkę równie ostrożnie.
Pomimo przejęcia przez policję 1941 r. całego budynku archiwum nie odkryto. Po ucieczce niemców sprzęt wydobyli
Ryszard Wodzyński i Adolf Szwajgert:(w skrytce) były dokumenty i sztandar drużyny harcerek przy Szkole Kupiec926
kiej; w 1946 r. sztandar przekazano harcerkom, a akta przekazano Archiwum Państwowemu w Płocku.
W drugiej połowie października 1939 r. na podstawie radiogramu z Królewca, polecającego dochodzenie w sprawie
nadajnika SP1IJ, żandarmi z 12 baonu polowego w towarzystwie techników z wojskowej jednostki radiowej przeprowadzili rewizję u obu operatorów radiostacji. II-go operatora Wacława Łabińskiego zastali w mieszkaniu i po rewizji,

919 Wspomnienia Ł. Żelazowskiego (w zbiorach autora).
920 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacja pisma B. Mielnikowa.
921 Tamże, Relacja A. Mielnikowa.
922 Tamże, Relacja R. Wodzyńskiego.
923 Tamże, Relacja T. Boetzla.
924 Tamże, Relacja A. Szwajgerta.
925 Tamże.
926 Tamże, Relacja W. Kozłowskiego.
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i przesłuchaniu zatrzymali do chwili przeprowadzenia rewizji u I-go operatora ppor. rez. Ładysława Żelazowskiego.
Gorzej im poszło ze znalezieniem Żelazowskiego. Niemcy udali się na ul. Sienkiewicza 8 (obecnie 28), gdzie mieszkał w roku 1937. Tu nastąpiła śmieszna historia. Dopytując się przy pomocy jakiegoś volksdeutsh’a, który odczytał
podaną w radiogramie własność stacji „Mazowiecka Chorągiew Harcerzy” i bąkał tę nazwę dozorcy - ten nie zrozumiał i podał, że w tym domu żadna Mazowiecka nie mieszka, natomiast niedaleko na rogu Sienkiewicza i Dominikańskiej (obecnie 1-go Maja) mieszka doktorowa Mazowiecka. Dom ten zwany wówczas złośliwie jako „Nowa Katedra”,
później niestety siedziba gestapo, został otoczony, a nawet zamknięto czworobok ulic: Kolegialną, (obecnie Bieruta),
Sienkiewicza, Tumską. W mieszkaniu p. Mazowieckiej przeprowadzono rewizję, upierając się wbrew zaprzeczeniom,
że ma radiostację nadawczą. Wreszcie wyjaśniło się, że chodzi tu o nauczyciela Liceum im. Jagiełły, zamieszkałego
przy ul. Widok (później Jasnej, a obecnie Kwiatowej).
Po przybyciu na miejsce dwoma wojskowymi autobusami i po zamknięciu ulicy weszli do poszukiwanego domu. Po
zapytaniu, widocznie w obawie nowej pomyłki, czy Żelazowski jest oficerem, zażądali wydania nadajnika. Oczywiście na próżno, gdyż budowany własny większy nadajnik został wcześniej rozebrany, a gotowy przenośny radiotelefon na średnie fale zakopany. Przeprowadzono rewizję w domu i w ogrodzie. Znaleziono jeden działający i kilka popsutych odbiorników,sporo części i lamp radiowych - jak to u radioamatora. Żołnierze znosili wszystko do jednego
pokoju, gdzie wojskowy ekspert badał, czy to nie są nadajniki. Żelazowski tłumaczył, że w Płocku był tylko jeden nadajnik i ten został rozbity przez niemieckie wojsko zaraz po wejściu do Płocka. Niemcy zachowywali się grzecznie,
ale domownicy z wewnętrznym niepokojem oczekiwali zakończenia rewizji.
Wreszcie zdecydowali się odejść, przypominając tylko, że za kilka dni upływa termin oddania odbiorników do płockiego magistratu. I rzecz charakterystyczna: na zapytanie czy odnaleziony sprzęt radiowy należy oddać, dowódca oddziału po naradzie z ekspertem oświadczył, że obwieszczenie mówi tylko o aparatach odbiorczych.
Oczywiście sprzęt radiowy jeszcze tego samego wieczora został po zabezpieczeniu przed korozją zakopany, a w późniejszym okresie użyty do budowy jednolampowych odbiorników krótkofalowych.
Po upływie kilku dni żandarmi zjawili się po raz drugi, zabrali Żelazowskiego do wojskowego autobusu, a następnie
po przeprowadzonej rewizji w domu, przewieźli do koszar w Liceum im. Reginy Żółkiewskiej. Równocześnie przeszukano ponownie mieszkanie p. Mazowieckiej. Podczas badania Niemcy twierdzili, że ktoś ma w Płocku nadajnik,
bo „Londyn nadaje informacje z Płocka, np. o aresztowaniu młodzieży przy wyjściu z kościoła.” Na odpowiedź, że w
Płocku był tylko jeden nadajnik i ten został przez nich zniszczony, oświadczono Żelazowskiemu, że jeszcze tym razem może iść do domu, ale jeśli stwierdzą, że coś ma wspólnego z nadawaniem lub będzie wiedział, że ktoś nadaje, a
927
ich tj. żandarmerię nie zawiadomi - będzie rozstrzelany.
Podobne rewizje w poszukiwaniu nadajników amatorskich przeprowadzano w całej Polsce, przy czym stosunek władz
928
niemieckich do krótkofalowców w tym czasie był zaskakująco łagodny
w porównaniu do okrucieństw i zbrodni
stosowanych później wobec ogółu ludności polskiej. Gestapo jeszcze nie zadomowiło się w strefie przyfrontowej, będącej w administracji wojskowej.
W pierwszych dniach października 1939 r. samorzutnie powstawały grupy starszych harcerzy zarówno w Płocku jak i
929
Wyszogrodzie
w celu porozumienia się, co do dalszej działalności.
Taka mała grupka krótkofalowców harcerzy zebrała się w mieszkaniu drużynowego Adolfa Szwajgerta. Obecni byli:
Stanisław Tomaszewski, Marcin Wawrowski, harcerka Eugenia Skrzyńska i inni dotychczas dokładnie nieustaleni.
Grupa ta przeprowadziła podane powyżej ukrycie archiwum i akt w pierwszych dniach października, lecz wkrótce
rozleciała się na skutek wezwania Adolfa Szwajgerta na ćwiczenia Selbstschutz’u i propozycji, by zgłosił swą przy930
należność do narodu niemieckiego.
Na stanowczą odmowę został w lutym 1940 r. wywieziony z rodziną do obozu przejściowego w Działdowie, a następnie skierowany do Częstochowy w celu wywiezienia na roboty do Niemiec. Udało mu się na dworcu przesiąść z
żoną i dzieckiem do pociągu warszawskiego. Dzięki częściowej znajomości języka niemieckiego otrzymał posadę w
niemieckim sklepie w Kiernozi w odległości ok. 1 km od granicy terenów przyłączonych do Rzeszy. Wykorzystując
to zorganizował około 20 osób przerzut z Pomorza i Płocka do Generalnego Gubernatorstwa. Między innymi przejął
harcerza nauczyciela z Płocka Tadeusza Ozimka, zagrożonego aresztowaniem za przynależność do ZWZ w Żychlinie,

927 Wspomnienia Ł.Żelazowskiego (w zbiorach autora).
928 Rybka Z., Wyporski I., Ziembicki J., Historia krótkofalarstwa polskiego, Warszawa 1970, s.99, 100.
929 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacja pisemna J. Szymczewskiego.
930 Tamże, Relacja A. Szwajgerta.
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931

a następnie jego rodzinę. Przez dłuższy czas opiekował się nimi.
Później w 1943 r. pracując w Goszczynie pod Radomiem uratował z narażeniem życia kilka osób, a między innymi byłego kierownika szkoły w Trzepowie Jana Ma932
jewskiego.
Zmuszony do ucieczki, w Warszawie otrzymał od płockiego harcerza krótkofalowca, byłego ucznia płockiego gimna933
Przeniósł się do Wawra,
zjum im. Wł. Jagiełły Józefa Grabarczyka fałszywy dokument na nazwisko Grodzickiego.
gdzie spotkał się z przeprowadzonym przez granicę oficerem WP, który prowadził podchorążówkę AK. Ten wyrobił
mu dokument na nazwisko Adama Szaniawskiego, wydany oficjalnie na podstawie autentycznej metryki urodzenia.
934
Adolf został przyjęty do AK. Po licznych kłopotach, które podaje w swoich wspomnieniach,
powrócił do Płocka
935
wiosną 1945r. i pomagał Ryszardowi Wodzyńskiemu w organizacji Hufca w Płocku.
7 października 1939 r. powrócił z Warszawy hufcowy hm. Jan Laszkiewicz. Po porozumieniu się z hm. Ładysławem
Żelazowskim zwołał w dniu 15 października w swym mieszkaniu przy ul. Dojazd zebranie obecnych w Płocku członków Komendy Hufca. W zebraniu wzięli udział: hm. Jan Laszkiewicz - komendant Hufca (pracownik Sądu Okręgowego); działacz harcerski Edward Wyszyński - referent starszoharcerski (z zawodu krawiec); działacz harcerski Felicja Bednarska - namiestnik zuchowy (nauczycielka); hm. Ładysław Żelazowski - były komendant Hufca i ośrodka
936
PWR (nauczyciel).
Po zreferowaniu przez hm. Laszkiewicza przywiezionych wiadomości i poleceń Naczelnictwa ZHP, postanowiono
utworzyć Tajny Hufiec Harcerski, w którego skład powinni wejść dorośli harcerze, a przede wszystkim z trzech drużyn pozaszkolnych i ewentualnie funkcyjni harcerze, uczniowie klas licealnych.
Na wniosek hm. Laszkiewicza wybrano hm. Ładysława Żelazowskiego Komendantem Tajnego Hufca Harcerskie937
go,
motywując długoletnim stażem harcerskim, stopniem oficerskim i doświadczeniem z I -szej wojny światowej
w ramach tajnego POW; na zastępcę hm. Jana Laszkiewicza z przydziałem: sprawy organizacyjne i kierowanie wywiadem; działaczowi harcerskiemu Edwardowi Wyszyńskiemu powierzono zorganizowanie kolportażu wiadomości
938
radiowych; działaczce harcerskiej Felicji Bednarskiej zorganizowanie nasłuchów radiowych.
939

Ponadto powstała w końcu 1939 roku sekcja dokumentacji i fotografii, którą kierował Władysław Kozłowski,
podległy bezpośrednio komendantowi THH, a następnie w początkach 1940 r. sekcja kartografii (plany i mapy) z kie940
rownikiem phm Ryszardem Wodzyńskim, podległym bezpośrednio zastępcy komendanta THH.
Działalność THH
postanowiono skoncentrować zasadniczo w dwóch kierunkach: a) wywiadu i kontrwywiadu, b) nasłuchu radiowego i
kolportażu.
Niniejsze opracowanie dotyczy tej drugiej działalności harcerzy łącznościowców i krótkofalowców zorganizowanych
przez Edwarda Wyszyńskiego i Felicję Bednarską, jak również obejmie tych krótkofalowców, którzy podczas wojny
przebywali poza Płockiem, a działalność ich udało się dotychczas odtworzyć.
Pierwsze wiadomości radiowe ukazały się już przed 20 października z nasłuchu początkowo stacji Radio-Tuluza, dobrze odbieranej w tych czasach na falach średnich, a wkrótce z Radia Londyn BBC na falach krótkich.
Wiadomości radiowe były początkowo pisane ręcznie przez kalkę, później również na maszynie, na przebitce białej i
941
kolorowej. Wyszyńskiemu pomagała żona Jadwiga,
a kolportażem zajmowali się harcerze przekazując kartki znajomym lub podrzucając. Było podobno kilka niebezpiecznych chwil, a nawet ucieczek przed policjantem przy wykorzystaniu przechodnich domów (według ustnych opowiadań).

931 Tamże, Relacja T. Ozimka.
932 Tamże, Relacja A.Szwajgerta.
933 Tamże, Relacja J. Grabarczyka.
934 Tamże,Relacja A. Szwajgerta.
935 Tamże, Relacja R. Wodzyńskiego.
936 Tamże Relacja E. Laszkiewicza.
937 Zarząd Wojewódzki ZboWiD w Płocku, syg. 4581/30, Oświadczenie F. Bednarskiej.
938 Wspomnienia Ł.Żelazowskiegow zbiorach autora.
939 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacja W. Kozłowskiego.
940 Tamże, relacja R. Wodzyńskiego
941 Tamże, Relacja J. Wyszyńskiej.
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942

Wyszyński posiadał dwa zastępy po 5 osób:
pierwszy kierowany przez niego, złożony z harcerzy przypuszczalnie
943
krawców o nazwiskach nieustalonych (wszyscy zginęli z Wyszyńskim w Oświęcimiu)
i drugi, którego kierownik
jest nieustalony (Wacław Łabiński (?), a w skład wchodzili przypuszczalnie: Marcin Wawrowski, który zmarł pobity
944
Marian Śledziński (zmarł po wojnie), Jan Cichiewicz (mieszka poprzez SS-manów za nieukłonienie się na ulicy,
dobno w Szczecinie (?). Wszyscy trzej serdeczni koledzy z wieczorowej Zawodowej Szkoły Elektrycznej.
W styczniu 1940 r. Edward Wyszyński spotkał się z przybyłym do Płocka byłym drużynowym pozaszkolnej
drużyny phm Bolesławem Mielnikowem. Mielnikow w czasie pobytu w Warszawie w październiku 1939 r. poznał
przez swego brata, oficera WP kolegę kpt. Jerzego Szarkiewicza (ps. “Szary”), który poinformował go o tworzącym
się w Warszawie ruchu oporu, również wśród harcerzy. Wyszyński w czasie rozmowy z Mielnikowem podał, że ma
945
dwa zastępy i zaproponował mu zorganizowanie trzeciego.
Wyszyński nie podał, że istnieje Tajny Hufiec Harcerski i kto jest komendantem, gdyż tego nie wolno było mu zrobić.
Powstał zastęp w składzie: zastępowy phm Bolesław Mielnikow (ps. “Czarny”); członkowie krótkofalowcy z 87 Dru946
947
948
żyny: Józef Milewski
-handlowiec; Jan Klatte
-malarz ; Bolesław Dudziński
-pracownik elektrowni; Anatol
949
Mielnikow
-brat Bolesława.
Mielnikow posiadał maszynę (do pisania), którą ukrywał na strychu domu przy ul. Warszawskiej 3 w specjalnej kry950
jówce, wybudowanej przez ojca stolarza.
Zastęp miał własny nasłuch radiowy w Płocku, a ponadto korzystał z nasłuchu, zorganizowanego przez krewnych
Mielnikowa, mających gospodarstwo rolne i młyn w Cierszewie. Niemiec, przymusowy kierownik młyna, posiadał
radioaparat, a że często wyjeżdżał, korzystano z tego. Wiadomości radiowe przywoziła raz w tygodniu harcerka Zofia
951
Jeziorowska.
Wiosną 1942r. łączność z Warszawą urwała się. Wkrótce jednak przybył do Płocka harcerz 87. Drużyny Bolesław
Ners, zamieszkały wówczas pod Modlinem. Przywiózł on smutną wiadomość o zamordowaniu przez Gestapo kpt.
Szarkiewicza oświadczył, że przyjechał jako łącznik warszawskich harcerzy do płockich i że będzie dostarczał prasę
952
konspiracyjną.
Ners nie został poinformowany przez Wyszyńskiego o istnieniu Tajnego Hufca Harcerskiego, gdyż powiadomiony o
tej łączności komendant THH po porozumieniu się z członkami Komendy, nie wyraził zgody na dekonspirację całości
953
THH. Wyszyński został upoważniony, by z Mielnikowem reprezentowali swoją grupę.
Bezpośrednia łączność z Szarymi Szeregami została nawiązana dopiero latem 1943 r. po przyjeździe do Warszawy w
czerwcu 1943 r. Ładysława Żelazowskiego. Spotkanie z Naczelnikiem Szarych Szeregów hm. Stanisławem Broniewskim nastąpiło w mieszkaniu byłego Komendanta Chorągwi Mazowieckiej hm. Władysława Olędzkiego przy ul. Szustra na Mokotowie. Naczelnik Szarych Szeregów zaakceptował działalność płockich harcerzy. Poruszono również
możliwość wykorzystania przejść przez granicę GG, jedną z posiadanych przez Komendę Podokręgu AK na tereny
954
przyłączone do Rzeszy.
Na przełomie lat 1940/41 z inicjatywy phm Mielnikowa w porozumieniu z Wyszyńskim, a przez niego z Komendą
THH i z Nersem postanowiono rozpocząć wydawanie własnej gazetki pod tytułem “Sztafeta”. Było to przypuszczal955
nie pierwsze wydawnictwo w okupowanym Płocku.

942 Tamże, Relacja E. Mielnikowa.
943 Tamże.
944 Relacja ustna T. Grucy.
945 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacja E. Wyszyńskiego.
946 Tamże, Relacja J. Milewskiego.
947 Tamże, Relacja J. Klatte.
948 Tamże, Relacja B. Dudzińskiego.
949 Tamże, Relacja A. Mielnikowa.
950 Tamże, Relacja B. Mielnikowa i A. Mielnikowa.
951 Tamże, Relacja B. Mielnikowa.
952 Tamże.
953 Wspomnienia Ł. Żelazowskiego (w zbiorach autora).
954 List Naczelnika Szarych Szeregów hm. St. Broniewskiego (w zbiorach autora).
955 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacje pisemne B. Mielnikowa i S. Tomaszewskiego.
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Na treść gazetki składały się: przedruk ciekawszych artykułów z konspiracyjnej prasy warszawskiej, miejscowe wiadomości sprawdzone przez harcerzy, skróty wiadomości radiowych. Nakład jednorazowy „Sztafety” wynosił najwyżej około 50 egzemplarzy. Pismo wychodziło, co dwa tygodnie, gdyż tyle czasu trwało kilkakrotne przepisywanie
przez Mielnikowa w wolnych chwilach od przymusowej pracy w firmach niemieckich.
Gazetki rozchodziły się bardzo szybko. Większość była zabierana przez harcerzy trzech zastępów do kolportażu, kilka
sztuk zabierał Ners, a resztę przewoził B. Mielnikow do Sierpca, a zwłaszcza do Gostynina, korzystając z tytułu ówczesnej pracy (firma niemiecka skupu bydła i trzody) do służbowego przejazdu pociągiem. Gazetki były przewożone
między papierami firmowymi.
Mielnikow w Gostyninie miał serdecznego przyjaciela lekarza dr Tadeusza Krzemińskiego, który pracując w szpitalu
miał możliwość uzyskania ciekawych, a tajnych informacji, które przy okazji przekazywał do Płocka. Również Mielnikow pracując w 1941 r. jako parkieciarz, podsłuchał rozmowę pewnego gestapowca z żoną na temat wyjazdu do
Gostynina w celu zlikwidowania „polskich bandytów”. Mielnikow zdążył za pośrednictwem znajomego kolejarza
ostrzec na czas doktora Krzemińskiego, który poczynił odpowiednie kroki, które uniemożliwiły zamiary Niemców.
W sierpniu 1941r. wydano dziesiąty, i niestety, ostatni numer „Sztafety”.
U jednego z aresztowanych gestapowcy znaleźli to pismo. Pociągnęło to za sobą aresztowanie w dniu 9 września
1941 r. Wyszyńskiego, jego całego zastępu i Mielnikowa.
Po ciężkich torturach zostali przewiezieni do Królewca, gdzie sąd w dniu 10 kwietnia 1942 r. skazał za „usiłowanie
sabotażu i dywersji komunistycznej, działającej w czysto niemieckim mieście, jakim jest Shrottersburg” -Bolesława
Mielnikowa, który się do niczego nie przyznał, na 12 lat obostrzonego obozu karnego (Verschafststraflager), pozo956
stałych na 8 i 6 lat więzienia.
Przypuszczalną przyczyną oskarżenia o komunizm był przedruk z warszawskiej gazetki o reformie rolnej po wojnie.
Z przejściowego więzienia w Sieradzu Wyszyński i jego grupa zostali wywiezieni do Oświęcimia i tam 17 lutego
1943 r. straceni. Mielnikow wskutek zbiegu okoliczności pozostał w Sieradzu i dopiero po dwóch dniach włączony do
transportu do Matchausen-Gusen. Tam zetknął się z płocczanami: prof. Kazimierzem Gelinkiem, Wacławem Milke,
Janem Majkowskim, Edwardem Lewandowskim, Edwardem Filipowiczem, Janem Pankowskim, Zygmuntem Michnickim, Zbigniewem Tłuchowskim i innymi. Harcerskie grupy działały i pomagały mu przetrwać. Mielnikow należał
do grupy Bernarda Thiela, działacza harcerskiego z Gdańska, aresztowanego już w 1939 r.
5 maja 1945 r. Mielnikow został wyzwolony przez oddziały wojsk amerykańskich. Przeżycia swoje opisał we wspo957
mnieniach pod tytułem “Harcerski Ruch Oporu w Płocku w latach 1940-41 w relacji Bolesława Mielnikowa”.
Po aresztowaniu Wyszyńskiego i Mielnikowa pozostali harcerze tej grupy utracili łączność z THH, gdyż nic o nim nie
958
wiedzieli. Natomiast w ramach „towarzyskich spotkań”
z harcerzami z grupy wywiadu i kontrwywiadu (Kierownik hm. Jan Laszkiewicz ps. D-17, A-19, “Ostoja”, “Orkan”, “Sas”) udzielali sobie zdobytych informacji o działalności Niemców i volksdeutch’ów.
Już w połowie 1940 r. hm. Laszkiewicz dostarczał uzyskane materiały Polskiej Organizacji Zbrojnej w Płocku, z którą nawiązał z polecenia THH bliższy kontakt. Chodziło o wysłanie informacji przez ich drogi kontaktowe do War959
szawy z braku własnej pewnej łączności.
W grudniu 1941 r. na podstawie porozumienia z Komendantem Okręgu POZ Tuchola kpt. Mieczysławem Teodorczykiem (ps. “Roman”, “Namur”) hm. Żelazowski przeszedł wraz z całym THH do POZ, obejmując w sztabie Okręgu
960
kierownictwo kontrwywiadu. Zastępcą został hm. Laszkiewicz.
Działalność harcerzy znalazła uznanie POZ. W listopadzie 1942 r. hm. Ładysław Żelazowski (D-18, “Zygfryd”,
“Wiąz”, “Sowa”, “Kiwi”) otrzymał na piśmie wyróżnienie „za wyjątkowo ofiarną pracę” od Komendanta Głównego
POZ „Szyligi” (ppłk. Sulima Suszczyński) i osobno podziękowania swoim współpracownikom.
W latach 1940-42 harcerze krótkofalowcy wybudowali z ukrytego sprzętu (części radiowych) trzy miniaturowe odbiorniki krótkofalowe. Miejsca nasłuchu: u Żelazowskiego na ul. Kwiatowej i w tartaku na ul. Dobrzyńskiej. Tam
prowadzili nasłuchy: 1) Harcerz krótkofalowiec Ludwik Kamiński, syn byłego właściciela tartaku, został aresztowany
956 Tamże, Relacja B. Mielnikowa.
957 Tamże, Relacja pisemna B. Mielnikowa „Harcerski ruch oporu w łocku w latach 1940-41”.
958 Tamże, RelacjaS. Tomaszewskiego.
959 Wspomnienia Ł. Żelazowskiego (w zbiorach autora).
960 Rozkaz nr. 2 Okręgu POZ III „Mazowsze” z dnia 25.02.1942 r. p.4: wyciąg z rozkazunr 33 Komendy Głównej POZ p.6-D18 – kierownik
kontrwywiadu;pt-A19 – zastępca kontrwywiadu”. Podpisał „Roman”, komendant Okręgu.
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z polecenia kierownika Niemca za dwukrotne przekroczenie granicy Generalnego Gubernatorstwa w 1942 roku, zmarł
w Oświęcimiu; 2) Ukrywający się pod postacią woźnicy analfabety Józef Gumiński, a faktycznie ppłk WP Antoni
Rudnicki (ps. „Wilk”), czynny działacz POZ, aresztowany we wrześniu 1943 roku, zamordowany 4 lutego 1944 r. w
961
Pomiechówku. Aparaty nie zostały wykryte.
Również Wacław Łabiński, instruktor Harcerskiego Ośrodka PWR budował odbiorniki, jak również naprawiał uszkodzone. Jeden z jego odbiorników zachował się do tej chwili; był wykorzystywany do końca okupacji w piwnicy pod
962
mieszkaniem członka Komendy THH Felicji Bednarskiej. Z odbiornika tego korzystał również phm Jan Lipiński.
W ramach AK Żelazowski pomógł w przystosowaniu i zamurowaniu w piecu pokojowym superheterodyny „Telefunken” w mieszkaniu w Hotelu Płockim. Mieszkali tam członkowie AK Edward Jędrzejewski (aresztowany 10 lipca
1944 r. za udział w ruchu oporu i zamordowany w czasie badań przez gestapo) i żona Jadwiga (redaktor tajnego pisma
w ramach Oddziału VI Inspektoratu Płocko-Sierpeckiego AK). Pomimo rewizji aparat nie został wykryty. Fotografie
963
z nasłuchu przekazała p. Jędrzejewska Muzeum Mazowieckiemu w Płocku.
Poza Płockiem działali krótkofalowcy harcerze: Józef Grabarczyk, Adolf Szwajgert i inni. W wywiadzie gospodar964
czym działał instruktor Harcerskiego Ośrodka PWR Stanisław Tomaszewski.
W czerwcu 1943 r. Ładysław Żelazowski otrzymał równocześnie dwa pisma: gryps z więzienia od aresztowanego
ogniomistrza 8 PAL Boera, że gestapo dopytuje się o oficera zamieszkałego za Rogatką Dobrzyńską i sądzi, że chodzi
o Żelazowskiego, któremu zaleca wyjazd; i drugie pismo z Komendy Podokręgu AK wzywające do natychmiastowego przyjazdu do Warszawy. Obydwa pisma przynieśli: hm. Laszkiewicz, ówczesny szef wywiadu sztabu Inspektoratu
965
Płocko-Sierpeckiego AK i Tadeusz Krzechowski szef Oddziału VI sztabu Inspektoratu.
W Warszawie (Ładysław Żelazowski) został powołany do Sztabu Podokręgu.

966
967

W sierpniu hm Jan Laszkiewicz otrzymał ostrzeżenie od harcerskiego kontrwywiadu,
że gestapo interesuje się nim.
Niestety nie zdecydował się na wyjazd. 20 Września 1943 r. został aresztowany w czasie bardzo szerokiej akcji przeprowadzonej przez gestapo. Najpierw aresztowano Komendanta Obwodu Płockiego, a następnie nieomal wszystkich
ważniejszych funkcyjnych. Hm. Jan Laszkiewicz wykazał niesłychany hart ducha i pomimo najbardziej wyrafinowanych tortur nikogo nie wskazał. W dniu 4 lutego 1943 roku został zamordowany w Pomiechówku. Hm Jan Laszkie968
wicz otrzymał na wniosek Komendy Okręgu AK nominację na oficera w stopniu honorowym.
Z Komendy THH pozostała w Płocku tylko działaczka harcerska Felicja Bednarska, która oprócz nasłuchu prowadziła
cały czas tajne nauczanie.
Były kierownik Laboratorium Krótkofalowego Harcerskiego Ośrodka PWR Władysław Majewski prowadził nasłuchy
i na własną rękę przekazywał wiadomości wielu znajomym. Jeden z najstarszych harcerzy 87 Drużyny Czesław Bętlejewski, pracując w zakładzie elektroradiowym Gestigkeita przy ul. Kolegialnej w porozumieniu z Komendą THH
969
sprzedawał potajemnie baterie zasilające i sprzęt radiowy (części radiowe).
Hm Ładysław Żelazowski jako członek Sztabu Podokręgu AK na tereny północno - zachodnie byłego województwa
warszawskiego, nawiązał kontakt ze współpracownikiem Wacława Łabińskiego w Harcerskim Ośrodku PWR Aleksandrem Wiśniewskim, który pracując w niemieckiej firmie radiotechnicznej w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży
miał dostęp do części i lamp radiowych. Wiśniewski w porozumieniu z Żelazowskim budował miniaturowe odbiorni970
ki krótkofalowe dla AK.
Po powrocie z obozu w Niemczech w 1946 roku hm Ładysław Żelazowski przewodniczył zebraniu krótkofalowców
w Warszawie, którzy przeżyli wojnę, w MON (Ministerstwo Obrony Narodowej). Pierwszy oficjalny lokal do spotkań

961 Wspomnienia Ł Żelazowskiego (w zbiorach autora).
962 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacja relacja pisemna F. Bednarskiej.
963 Tamże, Relacja J. Jędrzejewskiej.
964 Tamże, Relacja, S. Tomaszewskiego.
965 Tamże, Oświadczenie T. Krzechowskiego.
966 Wspomnienia Ł. Żelazowskiego, (w zbiorach autora).
967 Listy od F. Bednarskiej i J. Lipińskiego (w zbiorach autora).
968 „Kurier Mazowiecki” 3.12.1938 – Dekret Prezydenta RP z 23.11.1938 r.
969 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacja Z. Bętlejewskiego.
970 Tamże, relacja J. Fijołka.
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krótkofalowców dla wymiany doświadczeń, jak również sprzętu radiowego, był w pokojach Wydziału WF Głównej
971
Kwatery Harcerzy przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie.
I tak właśnie zakończyła się działalność przedwojenna i w czasie okupacji harcerzy-krótkofalowców i Płockiego Oddziału Polskiego Klubu Radionadawców (PKRN). W Polsce Ludowej ZHP rozwinęło krótkofalarstwo jak nigdy dotąd. W Płocku również miało to miejsce, ale to już inna historia.

[1968-1983] hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB - Harcerski Klub Krótkofalowców - SP5ZBA
Przy Technikum Elektrycznym i później przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku
W latach 1945-1968 był marazm w harcerskim krótkofalarstwie. Dopiero w czerwcu 1968 r. przybył z Warszawy hm.
Jerzy Pułjan i dopiero to On reaktywował harcerskie krótkofalarstwo w Płocku.
1968 r. - powstanie harcerskiego radioklubu
Na spotkaniu założycielskim klubu, które zorganizował J. Pułjan, w czerwcu 1968 r. powstał Harcerski Klub Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym w Płocku. Pierwszy zarząd klubu to: prezes - Jerzy Pułjan, sekretarz - Łukasiewicz, uczeń Technikum Elektrycznego, gospodarz klubu - Tadeusz Rybak, skarbnik - Jerzy Fijołek. Opiekunem
klubu z ramienia Technikum Elektrycznego był mgr inż. Mariusz Portalski, nauczyciel z technikum. Jeszcze w tym
roku Jerzy Pułjan uzyskał indywidualną licencję krótkofalarską ze znakiem SP5JO.
Polski Związek Krótkofalowców prowadził akcję „WISŁA-68”. W czasie tej akcji zainstalowana była radiostacja 10RT, pracująca w paśmie służbowym ZHP, którą obsługiwał Harcerski Klub Krótkofalowców z Płocka.
1968 r. - zarejestrowanie radioklubu w OW PZK
1 października 1968 r. Harcerski Klub Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym w Płocku ul. Jachowicza 4
został zarejestrowany, w Oddziale Warszawskim PZK, pod Nr 57/War.
Latem 1969 r. członkowie klubu wzięli udział z drużyną harcerską z Technikum Elektrycznego w obozie harcerskim
na Mazurach, w miejscowości Ruciane.
1970 r. – licencja dla radioklubu SP5ZBA
W 1970 r. radioklub otrzymał licencję klubową: Zezwolenie Państwowej Inspekcji Radiowej w Warszawie dla Harcerskiego Klubu Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym w Płocku, ul. Jachowicza 4 na posiadanie i używanie amatorskiej radiostacji krótkofalarskiej, z dnia 25 luty 1970 r. Nr 382/K/70 oraz posługiwanie się znakiem
SP5ZBA. Dopuszczalna moc nadajnika 250 Wat. Operatorzy odpowiedzialni radiostacji: Stanisław Kopeć SP5JW i
Jerzy Pułjan SP5JO. 15 Marca 1970 r. o godz. 15.06 czasu GMT, w paśmie 3,5 MHz, wołana przez stację - SP8BSQ,
QTH - Biała Podlaska; Operator – Henryk, modulacją A3 radiostacja SP5ZBA zrobiła pierwszą łączność. Raport nadany - 58; Raport odebrany - 57; koniec QSO GMT-15:08.
1970-75 – Słupno – terenową bazą radioklubu
W latach 1970-75 Słupno koło Płocka było terenową bazą radiostacji SP5ZBA. Początkowo pracowali tam operatorzy: Jerzy Pułjan, Zbigniew Stankiewicz i Grzegorz Konopka W 1972 r. dołączyli do nich: Jacek Pietryszyn, Krzysztof Wiśniewski i Teresa Maliszewska.
1970 r.- Studencki Krąg Instruktorski
W 1970 r. w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku powstał Studencki Krąg Instruktorski. Krąg liczył około 25 instruktorów ZHP. Szefową kręgu była Marysia Kowalska. Całym motorem i opiekunem kręgu był hm. dr Roman Gołębiowski. 10 Czerwca 1970 r. hm. Roman Gołębiowski zorganizował nad Jeziorem Białym, koło Gostynina zobowiązanie instruktorskie dla Studenckiego Kręgu Instruktorów przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Honorowym uczestnikiem tej uroczystości był hm. Ładysław Żelazowski, który wspominał czasy przedwojenne, a także
okres wojny i działalność harcerzy w tym okresie.
1970 r. - odsłonięcie pomnika W. Broniewskiego
W 1970 r. była akcja odsłonięcia pomnika Władysława Broniewskiego w Płocku. Harcerze hufca płockiego stanowili
oprawę artystyczną tego wydarzenia i przygotowywali się do niego na zgrupowaniu w Słupnie. Pracowała wtedy terenowa radiostacja SP5ZBA. Obsługiwana była przez członków klubu oraz gościnnie przebywającego w Płocku kolegę
SP5YQ Karola Cierpiała z Warszawy.

971 Wspomnienia Ł. Żelazowskiego (w zbiorach autora).
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W dniach 12-30 lipca 1970 r. członkowie klubu wzięli udział w wyprawie tratwą z Włocławka do Gdańska, w ramach
studenckiej akcji Szlakami Walki i Zwycięstwa „Tratwa-70”. Na tratwie pracowała okolicznościowa radiostacja SP 0
ZBA /m.
Z inspiracji hm Romana Gołębiowskiego Studencki Krąg Instruktorów ZHP przy Filii Politechniki w Płocku zorganizował wyprawy jedno i dwudniowe dla wszystkich harcerzy starszych w Płocku. Początkowo brało w nich udział
około 50 osób, a w późniejszym okresie 200 osób. Dzięki inspiracji hm R. Gołębiowskiego i Studenckiego Kręgu Instruktorskiego Hufiec Płock - w ramach akcji letniej – organizował obozy wędrowne na trasie: od Jeleniej Góry po
Sudety.
1971 r. - zmiana promotora klubu: z Technikum Elektrycznego na Filię Politechniki Warszawskiej
W 1971 r. powodu wyprowadzenia się Technikum Elektrycznego z budynku Politechniki, do innych budynków w
Płocku, nastąpiła zmiana promotora klubu: z Technikum Elektrycznego na Filię Politechniki Warszawskiej w Płocku i
nazwy na: Harcerski Klub Krótkofalowców przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku ul. Jachowicza 4. Rektorem Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku był doc. Edward Kowalczyk, późniejszy minister łączności. Opiekunem
klubu z ramienia uczelni był początkowo dr Roman Gołębiowski - kierownik laboratorium fizyki, a potem jego następca dr Wahtl, który klubowi udostępnił nawet swój gabinet w pracowni fizyki.
W tym roku członkowie klubu wzięli udział w obozie szkoleniowym łączności w Glinie nad Bugiem - Jerzy Pułjan i
Jolanta Woźnicka (Wojtulanis). W 1971r. drużyna harcerska z Technikum Elektrycznego w Płocku wystawiła ekipę, a
radioklub kadrę na Manewry Techniczno-Obronne ZHP, które odbywały się w Mińsku Mazowieckim. Na tych manewrach spotkały się ośrodki harcerskie z: Warszawy, Mińska Mazowieckiego, Grodziska i Płocka.
W styczniu 1971 r. na prośbę Okręgowego Zarządu Wodnego Oddziału w Płocku członkowie klubu zainstalowali na
lodołamaczach „Lemur” i „Wydra” radiotelefony do łączności z dyrekcją tego przedsiębiorstwa. Lodołamacze pracowały na zalewie włocławskim. Jednocześnie klub brał udział, razem z radioklubem LOK, w instalowaniu radiostacji
wzdłuż Wisły, od Płocka do Wyszogrodu.
W 1971 r. radiostację kontrolowali inspektorzy Państwowej Inspekcji Radiowej z Warszawy. Klub mieścił się w Al.
Jachowicza 4. Posiadał zezwolenie na pracę stacji Nr 382/K/70, dopuszczalna moc nadajnika - 250 Wat. Operatorzy
odpowiedzialni za stację: Stanisław Kopeć SP5JW i Jerzy Pułjan SP5JO. Inspektorzy zawiesili pracę stacji z powodu:
…Urządzenie nie jest zabezpieczone przed osobami niepowołanymi...
1972 r. - małe, ale własne pomieszczenie na radiostację
W lutym 1972 r. klub otrzymał małe pomieszczenie na radiostację. Była to portiernia warsztatów Filii Politechniki
przy ul. Jachowicza 4. Radiostację kontrolowali ponownie inspektorzy PIR z Warszawy. Klub mieścił się w Al. Jachowicza 4. Posiadał zezwolenie na pracę radiostacji Nr 382/K/70, dopuszczalna moc nadajnika - 250 Wat. Operatorzy odpowiedzialni za pracę stacji: Stanisław Kopeć SP5JW i Jerzy Pułjan SP5JO. ...Zakłóceń w odbiorze nie stwierdzono. Zabezpieczenie pod względem BHP i Ppoż. - spełnia wymagania. Zalecenia pokontrolne: Stacja pracuje prawidłowo...
W tym roku klub był dumny ze zdobycie przez członka klubu SP5HQZ Zbyszka Stankiewicza tytułu „Młodzieżowego mistrza techniki” w Płocku.
W 1972 r. po raz pierwszy klub wziął udział w zawodach Maraton warszawski i zajął jedno z czołowych miejsc w
kraju. W tym okresie, w tych zawodach czołówkę stanowiły: SP5PSL z Zegrza, SP2 KFR z Malborka i SP5ZBA z
Płocka. Te trzy stacje, przez kilka lat konkurowały ze sobą o czołową lokatę w tych zawodach.
W 1973 r. na bazę SP5ZBA do Słupna przyjechał Andrzej Sikorski SP5BXY, który przywiózł ze sobą radiostację
SSB. Klub prowadził wtedy pierwsze łączności modulacją SSB w paśmie 14 MHz. Andrzej SP5BXY przez długie
lata współpracował z klubem.
1974 r. – nowa siedziba radioklubu w akademiku przy ul. Pszczelej
W 1974 r. klub przeniósł siedzibę do nowego pomieszczenia, w akademiku politechniki przy ul. Pszczelej 7. W piwnicy akademika klub otrzymał trzy pomieszczenia, które członkowie klubu adaptowali do potrzeb krótkofalarskich
(malowanie, zrobienie instalacji elektrycznej). W skład pomieszczeń wchodziły: duża otynkowana salka z okienkiem,
w której zorganizowano pracownię radiotechniczną; małe pomieszczenie z okienkiem, nieotynkowane, bez oświetlenia i drzwi, które zostało przeznaczone na stację nadawczą; drugie takie samo pomieszczenie, które przeznaczono na
magazyn. Dzięki pomocy Politechniki, pomieszczenie przeznaczone na stację zostało otynkowane i zaopatrzone w
drzwi. Na wyposażenie piwnic klub otrzymał 10 szt. stolików uczniowskich oraz stół. Z Komendy Chorągwi Mazowieckiej klub otrzymał: wyposażenie pomiarowe, materiały i 2000 zł na zabezpieczenie drzwi, oświetlenie itp. Hufiec
Płock zakupił wiertarkę elektryczną i inne narzędzia za sumę 1500 zł. Klub był wizytowany przez Radę Chorągwi
Mazowieckiej. Z ramienia politechniki opiekę nad klubem sprawował Prorektor doc. Andrzej Bukowski, dzięki któremu klub otrzymał znaczną pomoc ze strony uczelni i rozwijał się.
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Jurek SP5JO przywiózł do klubu nadajnik RSO. Był to nadajnik z modulacją SSB. Do tego nadajnika było dorobione
w klubie VFO. Jednocześnie, do klubu sprowadzony był cały zestaw odbiorczy Marconiego ze stacji nasłuchowej
PIR. W 1974 r. klub, przy pomocy kolegów z Łęczycy oraz Kutna, uruchomił radiotelefon FM-302 i zaczął pracować
w paśmie UKF.
8 kwietnia 1974 r. inspektorzy PIR-u przeprowadzili kontrolę klubu. Klub posiadał zezwolenie na pracę radiostacji Nr
25/1/K/73. Dopuszczalna moc nadajnika 250 Wat. Odbiornik R-107. Antena - dipol 2 x 20 m. Radiostacja pracowała
z pomieszczeń przy ul. Pszczelej 7, bez zgody PIR-u. Stałe miejsce zainstalowania było w Al. Jachowicza
4....Zezwolenie zawiesza się na okres 6-ciu miesięcy...
W 1974 r. klub wziął udział w akcji letniej organizowanej przez Hufiec Płock. Na obozach: w Słupnie koło Płocka,
Pustkowiu koło Kamienia Pomorskiego oraz w Kotlinie Kłodzkiej pracowała radiowa sieć służbowa na radiostacjach
RBM-1 i 10-RT.
Po reorganizacji państwa i powstaniu województwa płockiego w maju 1975 r. została powołana Chorągiew Płocka
im. Władysława Broniewskiego z Komendą Chorągwi w Płocku. Poprzednio Hufiec Płock podlegał Chorągwi Mazowieckiej w Warszawie. Klub wziął udział w obozie harcerskim w ramach akcji MAKI-75, w miejscowości Łupstych na Mazurach. Z terenu obozu pracowała radiostacja SP5ZBA/4 z operatorką Teresą Maliszewską SP5LRE.
Członkowie klubu brali udział w akcjach „Maki” też wcześniej, w 1973 r. i 1974 r.
Przez kilka lat pracy klub zdobył prawie wszystkie dyplomy krótkofalarskie wydawane w kraju oraz dyplom kontynentalny „WAC” i strefowy „WAZ”. Z tych dyplomów nic nie ocalało. Po usunięciu klubu z terenu „Wcześniaka”,
wszystkie dyplomy wiszące na tablicy w klubie zostały wyrzucone na śmietnik.
Klub uczestniczył w rajdzie po Sudetach. Z bacówki, w miejscowości Komorów pracowała radiostacja terenowa
SP5ZBA. Była to radiostacja RBM z dopalaczem 20 Wat. Z powodu braku napięcia w bacówce na górze, akumulatory trzeba było ładować na dole i donosić na górę.
W latach 1975 i 1976 klub instalował radiotelefony, w czasie zbioru buraków cukrowych w cukrowni Borowiczki i w
punktach skupu buraków. W 1976 r. klub organizował radiową sieć służbową do obsługi harcerskiego zlotu w Słupnie
oraz imprez związanych z Centralnymi Dożynkami w Płocku. W 1977 r. z powodu powodzi, jaka wtedy nastąpiła,
wspólnie z Obroną Cywilną Kraju członkowie klubu instalują radiotelefony wzdłuż Wisły, od Wyszogrodu do Płocka.
1977 r. – drużyna harcerska w SP 17
W Harcerskim Klubie Krótkofalowców zaczęli wykruszać starzy członkowie. W celu nowego „naboru” do radioklubu
przy Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku druhowie: hm. Zbigniew Stankiewicz i pwd. Zdzisław Zieliński założyli
drużynę harcerską. W ramach programu harcerskiego zajmują się nauką telegrafii, radiotechniki, budową odbiorników radiowych, ale przede wszystkim grami harcerskimi. Harcerze zajmowali się także łącznością, przy użyciu małych radiotelefonów „Echo-4”. Drużyna harcerska działała do ogłoszenia „stanu wojennego”.
1978r. - nowe pomieszczenia klubowe we „Wcześniaku”
1978 r. zainstalowano radiostację SP5ZBA, w budynku głównym Politechniki przy ul. Łukasiewicza 17 w pokoju nr
150, ale wkrótce ówczesny Rektor Politechniki zaproponował klubowi nowe pomieszczenia, w nowo otwartym akademiku „Wcześniak”. W lipcu 1978r. klub otrzymał nowe pomieszczenia klubowe, w nowo wybudowanym akademiku Politechniki „Wcześniak”.
10 Marca 1979 r. klub kupił od Henryka Miszczaka SP5EVW nadajnik pięciopasmowy CW i SSB.
1979 r. – spotkanie wszystkich krótkofalowców we „Wcześniaku”
W 1979 r. do akademika „Wcześniak” zaproszono na spotkanie wszystkich krótkofalowców z województwa płockiego. Celem spotkania miało być powołanie w Płocku oddziału PZK. Z powodu małego zainteresowania krótkofalowców tym tematem, nic z tego nie wyszło. Ustalono jedynie, że SP5EVW Henryk Miszczak będzie reprezentował
płockich krótkofalowców w PZK.
1980 r. – obóz harcerski w Gorzewie
W miesiącu lipcu 1980 r. klub zorganizował obóz szkoleniowy łączności w Gorzewie koło Gostynina, ale z powodu
braku warunków technicznych, z terenu obozu nie pracowała radiostacja SP5ZBA/5 pomimo otrzymania zezwolenia z
PIR.
Z okazji „Dnia Chemika” 6 i 7 czerwca 1981 r. pracowała stacja SP5ZBA z terenu Domu Technika w Płocku. Z tego
tytułu Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku wydrukowały okolicznościowe karty QSL dla
klubu.
1981 r. – obóz harcerski w Rudzie
W lipcu 1981 r. klub, w ramach zgrupowania Komendy Chorągwi Płockiej, zorganizował obóz szkoleniowy łączności
w lasach koło wsi Ruda nad jeziorem Roś w pobliżu Białej Piskiej. Komendantem obozu był hm. J. Pułjan, zastępcą
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komendanta hm. B. Sandomierski. W obozie uczestniczyło 45-ciu harcerzy. Radiostacja SP5ZBA /4 pracowała z budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Ruda. W tym okresie, na terenie zgrupowania obozów harcerskich Chorągwi
Płockiej działał pamiętny student medycyny „Medyk”, który „robił psikusy” łącznościowcom i pozostałym podobozom. W drugim turnusie, w miesiącu sierpniu pracowała nadal ze wsi Ruda radiostacja SP5ZBA/4. Nowymi operatorami radiostacji byli: SP5YQ Karol Cierpiał, SP5LGQ Ryszard Bielawski, SP5HQZ Zbigniew Stankiewicz.
1981 r. – zdeponowanie sprzętu nadawczego – stan wojenny
15 grudnia 1981 r. na polecenie ppłk Pasternaka sprzęt nadawczo-odbiorczy z klubu SP5ZBA został zdeponowany, w
magazynie Studium Wojskowego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku,. Wpisu dokonano w zeszycie pokwitowań, pozycja 9-16. Pomieszczenia warsztatu i magazyn sprzętu na ul. Pszczelej 7 został zaplombowany pieczęcią do
pakietów Studium Wojskowego. Sprzęt nadawczo odbiorczy nie powrócił po stanie wojennym do klubu. Przechowywany w wilgotnym magazynie skorodował i później pomyłkowo został przekazany do Ligi Obrony Kraju.
Przed ogłoszeniem stanu wojennego wyprowadził się z Płocka J. Pułjan. 13 września 1982 r. J. Pułjan SP5JO, z powodu przeniesienia się do Warszawy, zrezygnował z funkcji prezesa i kierownika radiostacji Harcerskiego Klubu
Krótkofalowców w Płocku. Nowym prezesem i kierownikiem radiostacji SP5ZBA został hm. Zbigniew Stankiewicz
SP5HQZ, a kierownikiem klubu pwd. Zdzisław Zieliński. Radioklub w 1982 r. przeżywał kryzys.
1983 r. – utrata pomieszczeń i koniec działalności radioklubu
Z dniem 30 września 1983 r. Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku wypowiedziała Harcerskiemu Klubowi Krótkofalowców SP5ZBA korzystanie z pomieszczeń uczelni. Najpierw we „Wcześniaku”, a potem przy ul. Pszczelej
motywując to tym, że: …na neutralny teren uczelni nie mają wstępu „władze”, które chcą mieć pod kontrolą krótkofalowców i sprzęt nadawczo-odbiorczy. Dla niektórych klubów krótkofalarskich nastąpiła „odwilż”. Klub zwracał się
poprzez naszego pełnomocnika w PZK – Henryka SP5EVW do Państwowej Inspekcji Radiowej o zwrot naszej zdeponowanej u nich klubowej licencji krótkofalarskiej. Obiecano, że na zawody SPDX Contest otrzymają licencję klubową i licencje indywidualne. Klub prowadził tylko zajęcia harcerskie z młodzieżą. W tym okresie przeprowadzono
rewizje w klubie i prywatnych domach. Wypłoszono młodzież z klubu. W klubie zawieszono praktycznie wszelką
działalność. W kilka tygodni później radioklub otrzymał wiadomość z Państwowej Inspekcji Radiowej w Warszawie,
że wniosek o zwrot licencji został odrzucony i w żadnym wypadku radioklub nie otrzyma licencji.. Kierownictwo radioklubu odwoływało się od tej decyzji. Wniosek jednak został ponownie odrzucony. Radioklub nie otrzymał z depozytu swojej licencji. Kierownictwo klubu rozliczyło się z Komendą Chorągwi Płockiej ZHP i to był koniec działalności radioklubu i radiostacji SP5ZBA w tamtym okresie.

[1981-2013] hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB - Harcerski Klub Łączności
- SP5ZBA
Przy Mazowieckiej Sp. Mieszkaniowej,
220 Harcerska Drużyna Łączności
i Uczniowski Klub Sportowy 972
1981r. - pracownia radioamatorska
Od 1981 r. w Mazowieckiej Sp. Mieszkaniowej na „Międzytorzu” w bloku przy ul. Piaska 4 istniała pracownia radioamatorska, a w bloku przy ul. Piaska 2 pracownia modelarska. Instruktorem w pracowni radioamatorskiej był hm. Benedykt Sandomierski. Do pracowni uczęszczały dzieci i młodzież spółdzielców i nie tylko. Spośród nich rekrutowali
się uczestnicy różnych wycieczek, biwaków i obozów.
1982 r. – Obóz harcerski Ruda II
W lipcu 1982 r. w ramach zgrupowania Komendy Chorągwi Płockiej był zorganizowany obóz szkoleniowy łączności
w lasach koło wsi Ruda, nad jeziorem Roś, w pobliżu Białej Piskiej. Komendantem obozu był hm. B. Sandomierski,
zastępcą komendanta Jerzy Fijołek. W obozie uczestniczyło 45-ciu harcerzy.
16 i 17 kwietnia 1983 r. Centralny Ośrodek Łączności w Łosicach zorganizował szkolenie instruktorów łączności
ZHP w Centralnym Ośrodku Szkolenia Wojsk Łączności w Legnicy. Tematem szkolenia było zapoznanie się z budową i obsługą radiostacji będących na wyposażeniu wojska, które w niedługim czasie zostały przekazane do klubów
łączności ZHP. W szkoleniu uczestniczył z Chorągwi Płockiej hm. B. Sandomierski.
1983 r. – obóz harcerski Ruda III
W lipcu 1983 r. łącznościowcy wspólnie z modelarzami, w ramach zgrupowania Komendy Chorągwi Płockiej zorganizowali obóz szkoleniowy łącznościowców i modelarzy w lasach koło wsi Ruda, nad jeziorem Roś, w pobliżu Białej

972

Źródło: www.sp5zba.net, strona internetowa Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZBA w Płocku, Historia, 30 lat
SP5ZBA (1968-98), Chronologia wydarzeń, oprac. hm. B. Sandomierski SQ5AZB9 (15.11.2013 r.).
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Piskiej. Komendantem obozu był hm. B. Sandomierski, zastępcą komendanta hm. Henryk Rychlik. W obozie uczestniczyło 125-ciu harcerzy.
1984 r.- 220 HDŁ
W dniu 8 marca 1984 r. rozkazem L 2/84 Komendant Hufca Płock, hm. Jerzy Pacek powołał Harcerską Drużynę
Łączności Nr 220 Międzytorze przy Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, a drużynowym mianował
hm B. Sandomierskiego. Drużyna otrzymała pomieszczenie od Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku
przy ul. Piaska 4.
22-23 czerwca 1984 r. harcerze łącznościowcy z 220 HDŁ „Międzytorze” z Płocka wzięli udział w zorganizowanych
w Międzychodzie IX Centralnych Manewrach ZHP, w konkurencji Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. Odbiorniki
na 3,5 MHz były wykonane dla harcerzy w Bydgoszczy, a na pasmo 144 MHz wypożyczone z LOK.
1984 r. – obóz harcerski w Sokole Kuźnicy
W lipcu 1984 r. w lasach koło wsi Sokole Kuźnica nad Zalewem Koronowskim (15 km od Koronowa) w województwie bydgoskim, w ramach zgrupowania Hufca Płock był zorganizowany obóz szkoleniowy łączności. Ilość uczestników - 45 osób. Komendantem obozu był hm. B. Sandomierski, zastępcą komendanta pwd. Zdzisław Zieliński, kwatermistrzem dh Zbigniew Kalinowski. Podczas tego obozu łącznościowcy, z braku autobusu powracali z Koronowa do
Sokole Kuźnicy taksówkami.
W 1984 r. harcerze łącznościowcy z 220 Harcerskiej Drużyny Łączności „Międzytorze”, jako zawodnicy LOK-u
(brak „młodzików” w klubach LOK) wzięli udział w międzynarodowych zawodach radiolokacji sportowej i zajęli
drużynowo III-cie miejsce. Zawodnicy startowali w zawodach ze sprzętem harcerskim na 3,5 MHz.
1985 r. - nowa licencja PIR
Nowe zezwolenie PIR z Warszawy, na pracę radiostacji, z dnia 9 maja 1985 r. Nr 25/1/K/85. Kierownikiem radiostacji był Jacek Pietryszyn SP5BAW, a operatorami byli: Waldemar Pytel SP5AUH i Teresa Borowska (Maliszewska)
SP5LRE. Kategoria zezwolenia: I -sza. Moc nadajnika 50 Wat. Adres zainstalowania: Płock ul. Piaska 4.
1985 r. – obóz harcerski Różanna
W lipcu 1985 r. w lasach koło wsi Różanna nad Zalewem Koronowskim, w województwie bydgoskim, w ramach
zgrupowania Komendy Chorągwi Płockiej, był zorganizowany obóz szkoleniowy łączności. W obozie uczestniczyło
45 harcerzy i harcerek. Komendantem obozu był hm. B. Sandomierski, zastępcą komendanta pwd Z. Zieliński, kwatermistrzem dh Z. Kalinowski Na obozie tym łącznościowcy walczyli ze żmijami i posilali się miodem przywiezionym przez hm Zbyszka Stankiewicza SP5HQZ. Grupa harcerzy łącznościowców zbudowała z dh Zbyszkiem Kalinowskim tratwę i pływała nią po zalewie. W odległości 1km od obozu (przy leśniczówce) pracowała radiostacja
SP5ZBA/2. Operatorem odpowiedzialnym za radiostację był Bogdan Bielawski SP5LGU.
1986 r. – obóz harcerski Wężewo I
W lipcu 1986 r. w lasach wsi Wężewo koło Orzysza nad Jeziorem Tyrkło, w pobliżu Jeziora Śniardwy, w ramach
zgrupowania Komendy Chorągwi Płockiej, zorganizowany był obóz szkoleniowy łączności. Ilość uczestników 50
osób. Komendantem obozu był hm. B. Sandomierski, zastępcą komendanta pwd. Z. Zieliński.
1987 r. – powołanie Harcerskiego Klubu Łączności „Międzytorze”
W 1987 r. rozkazem Nr L 2/87 Komendant Chorągwi Płockiej ZHP im. Władysława Broniewskiego, hm. Andrzej
Markowski powołał na osiedlu „Międzytorze” - Harcerski Klub Łączności w Płocku oraz mianował kierownikiem
klubu hm Benedykta Sandomierskiego, a kierownikiem radiostacji hm Jacka Pietryszyna.
23-24 maja 1987 r. łącznościowcy z 220 HDŁ wzięli udział w Ogólnopolskich Nocnych Zawodach na orientację, w
Dziewiczej Górze koło Poznania, zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Wojsk Kwatermistrzowskich w Poznaniu.
W kategorii Młodzików zajęli I–sze miejsce.
1987 r. – obóz harcerski Wężewo II
W lipcu 1987 r. w szkoleniu łącznościowców w miejscowości Wężewo koło Orzysza udział wzięło 16 osób (dwa zastępy). Łącznościowcy mieli wspólny obóz z kursem drużynowych zuchowych w ramach zgrupowania Komendy
Chorągwi Płockiej. Instruktorami łączności na obozie byli: hm. B. Sandomierski i pwd. Z. Zieliński. Z terenu obozu
pracowała radiostacja SP5ZBA/4 na pasmach UKF i KF. Zasilanie było z agregatu prądotwórczego 220 V.
1987 r – TS520S
Pod koniec 1987 r. Komenda Chorągwi Płockiej zakupiła dla Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZBA japoński transceiver TS 520 S. Transceiver został zakupiono w komisie w Poznaniu i przywieziony w plecaku, pociągiem przez hm
B. Sandomierskiego i Andrzeja Karpińskiego.
24 kwietnia 1988 r. radioklub zorganizował, w ramach Hufcowych Manewrów Techniczno-Obronnych ZHP, wielobój „Łowy na lisa” w Płocku, a 220 Harcerska Drużyna Łączności wzięła udział w manewrach na trasie Płock - Dobrzyków.
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1988 r. – Zlot Harcerstwa - Grunwald
W miesiącu lipcu 1988 r. Harcerski Klub Łączności z Płocka i 220 Harcerska Drużyna Łączności z Płocka brała
udział w Zlocie ZHP pod Grunwaldem w ramach podobozu Chorągwi Płockiej, który nazywał się gniazdo „Tumskie
Wzgórze” Podobozy chorągwi: płockiej, bydgoskiej, toruńskiej i włocławskiej wchodziły w skład zgrupowania
„Radwan”. Zgrupowanie to było zlokalizowane na dużej łące PGR w miejscowości Gąsiorowo gmina Olsztynek,
około 10 km od Grunwaldu. Komendantką podobozu Chorągwi Płockiej była hm. Anna Skorus. Dziesięcioosobowy
zastęp łącznościowców z 220 HDŁ z Płocka rozwinął linię telefoniczną do sztabu zgrupowania i obsługiwał centralę
telefoniczną, a także sieć radiotelefonów R-115 wypożyczonych z Obrony Cywilnej w Płocku, pracujących na częstotliwości 148 MHz. Oprócz tego zastęp łącznościowców wraz z innymi uczestnikami gniazda Tumskie Wzgórze
pełnił służbę wartowniczą w obozie i zgrupowaniu. Z terenu podobozu płockiego pracowały stacje SP5ZBA/4 i zaproszona z Kutna stacja LOK SP5KDK/4. Obydwie stacje pracowały na KF i UKF. Operatorami na stacjach byli:
Piotr Cieślak SP5HJJ z Kutna, Kazimierz Targalski SP5CKH z Kutna i hm. B. Sandomierski SQ5AZB - drużynowy
220 HDŁ z Płocka, który jednocześnie pełnił służby instruktorskie w „zgrupowaniu” i przygotowywał przemarsz podobozu „Tumskie Wzgórze” na pola grunwaldzkie.
W dniach 8-28 sierpnia 1988 r. w miejscowości Białka koło Parczewa, na obozie szkoleniowym łączności (kurs krótkofalarski) zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Łączności w Łosicach, przebywało ośmiu harcerzy z 220 HDŁ
Międzytorze: Rafał Stobiński, Adam Januszewski, Jacek Malinowski, Sławomir Adamkowski, Marek Studziński,
Andrzej Waliszewski, Tomasz Kargulewicz. Wszyscy zdali egzaminy przed komisją państwową PIR z poprawką:
…Brak doświadczenia w pracy na radiostacji… Jak przekazał nam komendant obozu Roman Kasprowicz - powód był
jeden – …Za niewłaściwe zachowania często sprzątali (za karę) obozową latrynę, zamiast pracować na radiostacji...
Oczywiście na poprawkę do Warszawy nie pojechali.
1989 r. obóz harcerski Wężewo III
W lipcu 1989 r. na obóz harcerski, na szkolenie do Wężewa koło Orzysza wyjechał zastęp 10 osób z 220 HDŁ „Międzytorze”. Zastęp łącznościowców wchodził w skład obozu z Radzanowa. Zgrupowanie obozów zorganizowała Komenda Chorągwi Płockiej. Szkolenie łącznościowe prowadził hm. B. Sandomierski. Z terenu obozu pracowała radiostacja SP5ZBA/4, w pasmach KF i UKF. Radiostacja była zasilana z agregatu prądotwórczego 220 V. Radiostację obsługiwali: Krzysztof Wiśniewski SP5CPE z Płocka, Piotr Cieślak SP5HJJ z Kutna i hm. B. Sandomierski - kierownik
klubu.
W lipcu 1991 r. w miejscowości Olechowiec nad Sociną w Bieszczadach, Centralny Ośrodek Szkolenia Łączności
ZHP z Łosic zorganizował obóz szkoleniowy łączności połączony z kursem krótkofalarskim. W obozie tym uczestniczył Maciek Wiśniewski z Płocka.
W lipcu 1992 r. w miejscowości Białka koło Parczewa, Centralny Ośrodek Szkolenia Łączności ZHP z Łosic zorganizował obóz szkoleniowy łączności połączony z kursem krótkofalarskim. W obozie tym, z Płocka uczestniczył ponownie M. Wiśniewski, który po kursie zdał egzaminy przed komisją PIR i otrzymał znak SP5XML.
1993 r. – pogrzeb Ł. Żelazowskiego
5 października 1993 r. zmarł hm. Ładysław Żelazowski - inicjator i legenda harcerskiego krótkofalarstwa, były komendant Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku oraz były komendant Tajnego Hufca Harcerskiego w czasie II–giej
Wojny Światowej. Pogrzeb odbył się w Płocku, z udziałem pocztów sztandarowych ZHP - Hufca Płock i Chorągwi
Płockiej.
1994 r. – 60 Rocznica krótkofalarstwa w Płocku
W 1994 r. klub wydał okolicznościową kartę QSL, w związku z 60-tą rocznicą powstania w Płocku pierwszej harcerskiej radiostacji amatorskiej. Radiostację tę, pracującą pod znakiem SP1GW, a później SP1IJ zorganizował w 1934 r.
ówczesny Komendant Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku hm. Ł. Żelazowski. Kartę QSL opracowali: hm. B.
Sandomierski SQ5AZB i Jarosław Górczyński SP5LGS.
1994 r. – przemiennik SR5P
W grudniu 1994 r. z inicjatywy hm B. Sandomierskiego SQ5AZB Harcerski Klub Łączności zorganizował i uruchomił amatorski przemiennik UKF, pracujący na częstotliwościach: nadajnik 145,125 MHz i odbiornik 145,725 MHz.
Przemiennik pracował pod znakiem SR5P. Konstruktorem przemiennika był SP7CSG Jerzy Komos z Łodzi. Przemiennik był zainstalowany w pomieszczeniach Mazowieckiej Sp. Mieszkaniowej: odbiornik ul. Powstańców Styczniowych, nadajnik ul. Wyszogrodzkiej. Zezwolenie Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Warszawie z dnia
4.08.1994 r. Nr 5/B/94 (było ważne na jeden rok). Operatorem odpowiedzialnym za pracę przemiennika był Wojciech
Wiśniewski SP5NZE. W dn.27.11.95 r. zezwoleniem Nr 5/B/95 PAR przedłużył pracę przemiennika na pięć lat. Moc
dopuszczalna 15 Wat.
W 1995 r. - w związku z obchodzoną rocznicą „500 Lecia województwa płockiego” - Klub wydał okolicznościowy
dyplom krótkofalarski. Autorem i fundatorem dyplomu był kierownik radiostacji SP5ZBA – J. Górczyński SP5LGS
oraz wydał okolicznościową kartę QSL, w związku z pracą w Płocku okolicznościowej stacji krótkofalarskiej
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„SP0PL”.. Radiostacja pracowała w lokalu klubu LOK - SP5KQS. Koszty wydruku kart opłaciła Komenda Chorągwi
Mazowieckiej w Płocku.
1995 r. – Zlot Harcerstwa - Zegrze
Od 3 do 15 sierpniu 1995 r. HKŁ brał udział w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego, który miał miejsce na poligonie Wyższej Szkoły Wojsk Łączności w Zegrzu. Chorągwie: bydgoska, mazowiecka, toruńska i włocławska stanowiły gniazdo Nr 10 –„Wisła”. Z terenu gniazda Wisła pracowała klubowa radiostacja SP5ZBA/5 na pasmach KF i
UKF. Operatorami stacji byli: Piotr Cieślak SP5HJJ z Kutna, Darek Szadkowski SQ5AXX z Płocka, hm. B. Sandomierski SQ5AZB - kierownik klubu z jamnikiem „Plaplutkiem”. W 1935 r. na podobnym zlocie, w Spale pracowała
też harcerska radiostacja z Płocka SP1IJ pod kierownictwem hm Ł. Żelazowskiego. Następny Zlot Harcerstwa Polskiego jest planowany przez GK ZHP w 2000 r. w Gnieźnie.
1995 r. – siedziba klubu – ul. Lachmana 2 i zmiana licencji
W październiku 1995 r. Mazowiecka Sp. Mieszkaniowa zmieniła lokal klubowy na mniejszy. Klub przeniósł się z ulicy Piaska 4 na sąsiednią ulicę Lachmana 2.
5 Grudnia 1995 r. – nowe zezwolenie PAR Nr 25/B/95, kat. I, - wraz ze zmianą miejsca pracy radiostacji QTH, nastąpiła zmiana operatorów. Jacek Pietryszyn SP5BAW i Teresa Maliszewska - Borowska SP5LRE wyjechali z kraju.
Nowym kierownikiem radiostacji został Jarosław Górczyński SP5LGS, a operatorami: Zbigniew Stankiewicz
SP5HQZ i Marcin Niśkiewicz SP5NON.
W 1995 r. w pomieszczeniu klubowym przy ul. Lachmana 2, druhowie: hm. Zbigniew Stankiewicz SP5HQZ i pwd.
Zdzisław Zieliński SQ5BPX zainstalowali stację Packet Radio. BBS pracował pod znakiem SP5ZBA-5. Stacja pracowała początkowo na częstotliwości 144,625 MHz, a później 144,825 MHz. Operatorem odpowiedzialnym - sysopem BBS był hm. Z. Stankiewicz SP5 HQZ.
W październiku 1995 r. radioklub i 220 HDŁ brały udział w Ogólnopolskiej Grze Specjalnościowej ZHP w Gorzewie
koło Gostynina. Kierownikiem grupy był hm. B. Sandomierski SQ5AZB. W wieloboju „Łowy na lisa” grupa z Płocka
zajęła drużynowo drugie miejsce. Na terenie Gorzewa pracowała radiostacja klubowa SP5ZBA/5. Operatorami radiostacji byli: SP5LGS J. Górczyński, SQ5BPX Z. Zieliński, SQ5AXX D. Szadkowski, SQ5AXD Jurek Kaliński.
2 grudnia 1995 r. w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku odbywał się II-gi Zjazd Mazowieckiej Chorągwi ZHP w
Płocku. W czasie trwania zjazdu, z holu SDK pracowała radiostacja SP5ZBA/5.
1996 r. - UKS
1 marca 1996 r. przy Hufcu ZHP w Płocku powstał Uczniowski Klub Sportowy. UKS powstał na bazie HKŁ i 220
HDŁ „Międzytorze” i zajmował się radioorientacją sportową oraz strzelectwem sportowym. UKS był stowarzyszony
w Polskim Związku Radioorientacji Sportowej w Warszawie. Zarząd UKS to: prezes - Zdzisław Jóźwiak SQ5EBQ,
sekretarz - Jarosław Więczkowski - SQ5EKW, skarbnik Adam Bąk - SQ5AXA.
W 1996 r. w ramach Hufcowej Gry Specjalnościowej, nad brzegiem Wisły radioklub zorganizował wielobój Łowy na
lisa. Bieg z przyczyn obiektywnych został przerwany w połowie.
W 1996 r. Harcerski Klub Łączności SP5ZBA opracował i wydał „Biuletyn informacyjny Nr 1” dla krótkofalowców
w Płocku.
1996 r.- „Star- 66”
W 1996 r. Komenda Chorągwi Mazowieckiej w Płocku otrzymała z demobilu wojskowego kilkanaście samochodów
terenowych „Star-66” z radiostacjami „R-118”. Jeden z tych samochodów został przekazany HKŁ - SP5ZBA.
19 października 1996 r. w Soczewce zostały przeprowadzone Mistrzostwa województwa płockiego w Radioorientacji
Sportowej, które zorganizował UKS przy Hufcu ZHP w Płocku. Pierwsze miejsce zajęła drużyna HKŁ - SP5ZBA z
Płocka, drugie miejsce zajęła 220 HDŁ „Międzytorze”, trzecie miejsce zajęła drużyna UKS, czwarte miejsce zajęła
drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 25 w Górach.
Pod koniec 1996 r. i na początku 1997r. w Harcerskim Klubie Łączności przy ul. Lachmana 2 przeprowadzony został
kurs nauki telegrafii. Wykładowcą na kursie był Henryk Miszczak SP5EVW.
1997 r. zmiana podległości HKŁ z Chorągwi Mazowieckiejdo Hufca Płock
22 lutego 1997 r. rozkazem L 2/97 Komendant Chorągwi Mazowieckiej hm. Grzegorz Woźniak w Płocku przeniósł
bezpośrednią podległość HKŁ, z Komendy Chorągwi Mazowieckiej do Hufca Płock.
1997 r. – 220 HDŁ otrzymała imię hm. Ładysława Żelazowskiego
18 kwietnia 1997 r. rozkazem Nr L 6 Komendantka Hufca Płock im. I-szej Dywizji Piechoty - hm. Jolanta Wojtulanis
nadała HDŁ „Międzytorze” Nr 220 w Płocku imię hm. Ładysława Żelazowskiego - byłego hufcowego oraz inicjatora
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i organizatora w 1934 r. harcerskiej łączności przy Komendzie Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku - z życzeniami: …Aby nadane imię było przykładem umiłowania Ojczyzny i wzorem służby harcerskiej...
25 kwietnia 1997 r. zmarł Jerzy Pułjan SP5JO - założyciel i wieloletni kierownik w latach 1968-1982 Harcerskiego
Klubu Krótkofalowców przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku SP5ZBA. Pogrzeb odbył się 30 kwietnia 1997
r. w Warszawie, w którym uczestniczyli krótkofalowcy z Płocka.
1997 r. – 85 lat Harcerstwa w Płocku
26 kwietnia 1997 r. nastąpiło wyświęcenie przez Biskupa płockiego i uroczyste otwarcie przez Naczelnika ZHP oraz
Wojewodę Płockiego Stanicy Harcerskiej im. Geni Majdeckiej przy ul. Krótkiej 3a w Płocku.
W maju 1997 r. w związku z przyjęciem przez 220 HDŁ Międzytorze w Płocku imienia hm Ł.. Żelazowskiego, drużynowy tej drużyny i kierownik HKŁ hm. B. Sandomierski SQ5AZB opracował i wydrukował broszurę Dzieje krótkofalarstwa w Płocku w latach 1933-1945.
W 1997 r. w ramach rocznicy Komenda Hufca Płock wydrukowała okolicznościowe karty QSL 85 lat ZHP w Płocku.
27 czerwca 1997 r. w ramach Hufcowej Gry Specjalnościowej radioklub zorganizował i przeprowadził wielobój
„Łowy na lisa”. I-sze miejsce zajęła 220 HDŁ.
W czerwcu 1997 r. 220 HDŁ wzięła udział w Hufcowej Grze Specjalnościowej zorganizowanej w ramach obchodów
85 lat ZHP w Płocku. Zastępy z tej drużyny zdobyły cztery pierwsze miejsca i puchary dla najlepszych patroli w konkurencjach: Wieloboju Łowy na Lisa, Wieloboju Pożarniczym, Wieloboju Rowerowym i Wieloboju Sprawnościowym.
W 1997 r. z samochodu terenowego Star 66 (radiostacja wojskowa, R-118) w ramach „Dni Historii Płocka” pracowała terenowa stacja SP5ZBA /5 nad Wisłą w Płocku.
W czasie akcji letniej „Lato 97” w Stanicy Harcerskiej w Soczewce z samochodu terenowego Star-66 pracowała radiostacja terenowa SP5ZBA/5, na której operatorem dyżurnym był Tomek Bąk SQ5AXO. Członkowie klubu mieli
rozstawiony namiot dziesięcioosobowy i każdy weekend spędzali w Soczewce. W czasie trwania akcji letniej w Soczewce radioklub przeprowadzał: mini zawody radioorientacji sportowej, zawody strzeleckie z wiatrówek, pracę sieci
służbowej na radiostacjach R-105.
1997 r. – przemienniki SR5P i SR5PL i bramka Packet Radio
16 czerwca 1997 r. Harcerski Klub Łączności w Płocku otrzymał z Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w
Warszawie dwa zezwolenia na zainstalowanie i używanie przemienników UKF: SR5Z pracującego na częstotliwościach - 145.0625 MHz i 145.6625 MHz, operatorzy odpowiedzialni - Jarosław Więczkowski SQ5EKW i B. Sandomierski SQ5AZB, zezwolenie Nr 8/B/97; oraz SR5PL pracującego na częstotliwościach - 431.525 MHz i 439.125
MHz, operatorzy odpowiedzialni - Mieczysław Kosmatka SP5GUN i B. Sandomierski SQ5AZB, zezwolenie Nr
9/B/97. Członkowie radioklubu przystąpili do budowy przemienników.
30 października 1997 r. druhowie: SP5HQZ Z. Stankiewicz i SQ5BPX Z. Zieliński zbudowali bramkę Packet Radio
SR5ZBA. Płocka bramka Packet Radio umożliwiała połączenie z całym światem wszystkim krótkofalowcom zajmującym się techniką Packet Radio. Bramka pracowała na częstotliwości 144.850 MHz i po skończeniu testów weszła na
stałe do pracy na paśmie UKF.
2 grudnia 1997 r. zmarł Zdzisław Jóźwiak SQ5EBQ - Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Hufcu ZHP w
Płocku. Pogrzeb druha Zdzisława odbył się z udziałem pocztu sztandarowego Hufca Płock. Zmarłego, w ostatnim
słowie, pożegnała komendantka hufca hm. J. Wojtulanis.
W czerwcu 1998 r. Harcerski Klub Łączności w Płocku obchodzi 30-lecie powstania harcerskiej amatorskiej radiostacji SP5ZBA. W „Świecie Radio” ukazał się artykuł na ten temat: …W 1968 r. przybył do Płocka z Warszawy Jerzy
Pułjan. Dzięki jego inicjatywie powstaje w czerwcu Harcerski Klub Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym
w Płocku, przy ul. Jachowicza 4. Harcerski klub prowadzi nadal swoją działalność w Płocku na osiedlu Międzytorze
pod nazwą: Harcerski Klub Łączności SP5ZBA przy Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Początkowo klub
mieścił się przy ul. Piaska 4, a obecnie przy ul. Lachmana 2. Kierownikiem klubu był hm. Benedykt Sandomierski
SQ5AZB, kierownikiem radiostacji był Jarosław Górczyński SP5LGS, a przed nim był Jacek Pietryszyn SP5BAW.
Aktualna działalność Harcerskiego Klubu Łączności w Płocku: radiostacja SP5ZBA pracowała w pasmach KF i UKF;
posiadaliśmy automatyczny przemiennik UKF - SR5P (145,725MHz); budowaliśmy następne przemienniki na 2m SR5Z (145,6625MHz) oraz 70cm - SR5PL (439,125MHz); w klubie pracował „Packet Radio” - BBS (SP5ZBA144,850MHz); sysopi Zbyszek SP5HQZ i Zdzicho SQ5BPX eksperymentowali z bramką (gate), która na próbach
pracowała pod znakiem SR5ZBA; zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy wspólnie z PL-CB Radio trzy kursy krótkofalarskie kategorii II zakończone egzaminami PAR; w 1997r. w klubie przeprowadziliśmy kurs nauki telegrafii;
braliśmy udział w zawodach radioorientacji sportowej, klub był drużynowym mistrzem Województwa Płockiego w tej
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dyscyplinie sportu; w ramach obchodów rocznicy 60-lecia harcerskiej łączności w Płocku wydaliśmy okolicznościową kartę QSL; uczestniczyliśmy w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Zegrzu, gdzie pracowała radiostacja
SP5ZBA/5 na pasmach KF i UKF; opracowaliśmy i wydaliśmy dyplom krótkofalarski 500 lat województwa płockiego; opracowaliśmy i wydrukowaliśmy karty QSL SP0PL - dla radiostacji okolicznościowej pracującej z okazji 500lecia województwa płockiego; w ramach hufcowej gry Specjalnościowej kilkakrotnie organizowaliśmy dla Hufca
ZHP Płock wielobój łącznościowy "Łowy na lisa"; posiadaliśmy samochód Star 66 po radiostacji R-118, z którego
pracowała terenowa radiostacja SP5ZBA/5; braliśmy czynny udział w obchodach 85 lat ZHP w Płocku, z tej okazji
wydrukowaliśmy okolicznościową kartę QSL; z okazji 30-lecia SP5ZBA opracowaliśmy i wydaliśmy monografię
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klubu ze zdjęciami …
1998 – 2005 - brak danych, nie pamiętam, nie robiłem notatek B.S.
***
Od 15 marca 2006 r. stacja SP5ZBA pracowała w programie „Echo Link” w trybie sysop bez używania serwerów
proxy na częstotliwości 144.675 MHz. Link obejmował swym zasięgiem Płock i okolice w promieniu do 50 km.
24 czerwca 2006 r. w Kościele Św. Stanisława Kostki w Płocku zostali połączeni sakramentem małżeństwa Magdalena Nowacka i Michał Zieliński SQ5DAC.
Po długich i ciężkich cierpieniach odeszła z naszego grona Ewa Harazińska SQ5EBU (żona Krzysztofa SQ5EBV).
Pogrzeb odbył się 10 października 2006 r. (wtorek) na Cmentarzu Komunalnym w Płocku.
„Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku, ciut z wyrachowania, trochę dla porządku, kapkę dla tradycji, tyci dla
reklamy, oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!” Olga Nowalińska i Marcin Strzałkowski SQ5GRQ) Wraz z
Rodzicami zaprosili koleżanki i kolegów z klubu SP5ZBA na uroczystość zaślubin, która odbyła się15 września 2007
r. w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w Płocku przy ul. Gierzyńskiego.
2008 r. – protest krótkofalowców
Protest krótkofalowców płockich. 6 marca 2008 r. wysłaliśmy pismo do UKE następującej treści:.. Pani Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20,01-211 Warszawa. Dotyczy: zakłócania telewizji kablowej. My
krótkofalowcy płoccy protestujemy przeciw dalszemu utrzymywaniu przez telewizję kablową „Multimedia” w Płocku
kanału TVN w pobliżu pasma krótkofalarskiego UKF 144 - 146 MHz (kanał kablowy S 4). - Nasze nadajniki powodują zakłócenia odbioru programu na tym kanale. - Program TVN cieszy się dużą oglądalnością w Płocku. W programie tym (między innymi) są nadawane filmy, które lubią oglądać kobiety. - Każde uruchomienie nadajnika o tej
porze powoduje awantury w naszych rodzinach oraz interwencje (u nas) naszych sąsiadów. Całą winę w Płocku za
zakłócanie programu TVN przypisuje się krótkofalowcom. Próbuje się skłócić społeczeństwo z krótkofalowcami.
Utrzymywanie kanału TVN na tej częstotliwości uniemożliwia nam w Płocku pracę w paśmie UKF. Na jednym ze
spotkań krótkofalowców nawet padło podejrzenie, że „Multimedia” celowo utrzymują ten stan rzeczy w ramach bojkotu i walki z programem TVN. A przecież można inaczej. Program TVN umieścić na innej częstotliwości. Natomiast
na tym kanale umieścić program o niskiej oglądalności. Wystarczy trochę dobrej woli ze strony firmy „Multimedia”.
Uszczelnianie sieci kablowej nic nie daje, ponieważ telewizory nie są ekranowane. Prosimy Panią Prezes o interwencję. Z góry serdecznie dziękujemy za pozytywne załatwienie naszej sprawy. Krótkofalowcy płoccy…
4 marca 2008 r, w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Małgorzaty Siuty: …Sąsiedzkie waśnie na fali UKF. Krótkofalowcy z Płocka nie mają lekko. I ich sąsiedzi też. Konflikt tli się od kilku lat i nikt nie potrafi go rozwiązać. W czym
rzecz? - Krótkofalowcy na całym świecie nadają na tej samej częstotliwości - opowiada Benedykt Sandomierski, kierownik klubu SP5ZBA zrzeszającego płockich krótkofalowców. - Przydzieliła nam ją międzynarodowa organizacja.
Problemy w Płocku zaczęły się kilka lat temu, kiedy powstał TVN. Multimedia, operator miejskiej kablówki, zaczęły
nadawać ten program w pasmach znajdujących się w pobliżu pasma krótkofalarskiego (UKF 144 - 146 MHz). Nasze
nadajniki powodują zakłócenia odbioru programu w tym kanale. Krótkofalowcy przyznają, że problem byłby mniejszy, gdyby na tej częstotliwości był inny program o niskiej oglądalności. - Pewnie, gdyby była to jakaś telewizja arabska, nikt nie zwróciłby nam uwagi - żartuje Benedykt Sandomierski. - Ale jak na złość wieczorami, gdy krótkofalowcy zaczynają ze sobą rozmawiać, w TVN puszczają same seriale. I ludzie protestują, głównie nasi sąsiedzi. Jest nas w
całym Płocku kilkudziesięciu, więc siłą rzeczy utrudniamy życie sporej grupce osób. Problemy są nie tylko w blokowiskach. - Jeden z członków naszego klubu mieszka w domu jednorodzinnym, a pretensje mają do niego mieszkańcy
całego pobliskiego bloku - tłumaczy kierownik klubu. - Ludzie uważają, że robimy to złośliwie i wszelkie gromy skupiają się na nas. A my przecież nie robimy nic złego. Członkowie klubu już kilka lat temu interweniowali w ówczesnym Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty. - Przyjechali, przeprowadzili pomiary i nakazali Multimediom
uszczelnić sieć - opowiada Benedykt Sandomierski. - Nic to nie dało, bo uszczelnić można tylko kabel, a nie telewizor. Chyba, że włożylibyśmy go w metalową skrzynkę.Członkowie klubu twierdzą, że interweniowali także w Multi973
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mediach. - Pismo, które wysłaliśmy już dawno, pozostało bez odzewu i gdzieś przepadło - mówi Benedykt Sandomierski.- W eterze jest pewien ład - tłumaczy rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dawniej Urząd Regulacji
Telekomunikacji i Poczty) Jacek Strzałkowski. - Organizacje międzynarodowe i krajowe mają obowiązek tak poukładać częstotliwości, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać. Zupełnie inne częstotliwości są jednak przewidziane dla
użytkowników takich jak telewizja kablowa, inne dla pasm obywatelskich. Na korzystanie z tych pierwszych trzeba
mieć pozwolenie i takie telewizja Multimedia na pewno otrzymała. My przed wydaniem pozwolenia zawsze przeprowadzamy dokładne pomiary. Rzecznik UKE nie wyklucza jednak, że zakłócenia mogą się pojawiać. - Może być tak,
że któryś z użytkowników wchodzi na pasmo dla niego nieprzewidziane - wylicza. - Przyczyną zakłóceń może być
także rozszczelnienie sieci, wada sprzętu albo działalność człowieka, który na własną rękę przerabiał domowe urządzenia. Bez dokładnych pomiarów nie można jednak tego stwierdzić. Jeśli strona poszkodowana zgłosi jakieś nieprawidłowości, na pewno to sprawdzimy. Jednocześnie rzecznik przyznaje, że przypadki różnych zakłóceń w eterze nie
są wcale rzadkie. - Pamiętam przypadek z Łodzi - wspomina. - Dotyczył telefonów radiowych. Także w tamtym
przypadku chodziło o TVN. Na jednym z osiedli ludzie oglądający program tej stacji słyszeli rozmowy prowadzone
za pośrednictwem telefonów radiowych. Innym razem, pod Warszawą, całkiem poważne zakłócenia telekomunikacyjne w okolicy powodował niesprawny silnik jakiegoś starego urządzenia w piekarni. Takie przypadki też są możliwe. Płoccy krótkofalowcy przygotowali kolejne pismo. Zamierzają prosić o interwencję prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. Chcą, aby Multimedia umieściły program TVN na innej częstotliwości. W Multimediach jednak już
teraz odpowiadają, że nie będzie to możliwe. - Niestety, mimo najszczerszych chęci, nie możemy zmienić częstotliwości nadawania stacji TVN w Płocku na inną - tłumaczy starszy specjalista ds. kontaktów z mediami w Multimediach Michał Rosiak. - Powodem jest ograniczona szerokość pasma, które w większości miasta zajmujemy w stu procentach. Michał Rosiak dodaje także, że teoretycznie sygnał krótkofalowców nie jest w stanie zakłócić odbioru programów Multimediów. - Sieć operatora jest, bowiem "hermetycznie zamknięta", co oznacza, że nie przyjmuje fal zewnętrznych bezpośrednio na kable - wyjaśnia. - Zakłócenia u klientów mogą się jednak pojawić w trzech przypadkach
- w momencie, kiedy krótkofalowiec ma uszkodzony własny nadajnik lub stosuje nielegalny wzmacniacz, tzw. dopalacz, oraz gdy klient ingeruje w założone przez Multimedia okablowanie lokalu (zastosuje rozgałęziacze lub zmieni
kable, np. na cieńsze, nieekranowane). Każdy klient może zgłosić nam zakłócenia, które technik bardzo szybko i w
prosty sposób może zweryfikować i ewentualnie usunąć. [Ci specjaliści nie bardzo wiedzieli lub nie chcieli wiedzieć,
jak tłumaczyć takie zakłócenia. Fale radiowe emitowane przez krótkofalowców „wchodziły" w odbiorniki telewizyjne
nastrojone na częstotliwości, na których nadawali krótkofalowcy. Co ma z tym wspólnego szczelnie ekranowany kabel koncentryczny? Telewizor nie był ekranowany szczelną metalową skrzynką. B.S.]
2008 r. – SN3PAT
Od 28 czerwca do 06 lipca 2008 r. pracowała z Płocka stacja SN3PAT (karty via SP5PPK - biuro 37). Stacja pracowała z okazji trzecich warsztatów Profilaktyka a Teatr organizowanych przez Komendę Główną Policji. W tym roku
po raz pierwszy włączyliśmy z grupą zgłoszonych osób do programu Profilaktyka a Krótkofalarstwo.
Główny cel programu to zachęcenie młodych ludzi do naszego hobby oraz oddziałowywanie poprzez naszych wolontariuszy na młodzież w celu przeciwdziałaniu narkomani i alkoholizmowi w środowiskach szkolnych i nie tylko.
Trzeci Przystanek Pat - Profilaktyka a Teatr ( Pat) to program, którego autorem jest mł. insp. Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji, a realizatorem - Gabinet Komendanta Głównego Policji.
Celem programu było:
1. Oddziaływanie na zmniejszanie zjawiska narkomanii i alkoholizmu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Inspirowanie młodzieży szkolnej do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki narkotykowej.
3. Współpraca z lokalnymi Samorządami, Policją, Dyrekcją Szkół i Kuratoriami Oświaty w zakresie działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej.
W dniach 1-5 lipca w MEGAPOLIS TEATR (Gimnazjum nr 8 w Płocku) spotkali się wolontariusze z całej Polski.
Nie zabrakło wśród nich także młodych ludzi z Płocka.
Po raz pierwszy w tym programie wzięli udział krótkofalowcy, którzy realizowali program „Profilaktyka a Krótkofalarstwo” (Pak). Czynnie włączyli się członkowie Klubu SP5ZBA z Płocka. Czynna była stacja okolicznościowa
SN3PAT, której operatorzy na falach eteru przekazywali informację o tym programie oraz propagowali nasze hobby
wśród młodych ludzi przybyłych z całej Polski
27 września 2008 r. zmarł członek naszego klubu Wojciech Wiśniewski SP5NZE. Kolega Wojtek wraz z bratem
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Krzysztofem SP5CPE (SK) był konstruktorem wielu urządzeń i anten w Płocku. Wykładowcą na kursach krótkofalarskich organizowanych przez PL-CB RADIO i kluby w Płocku. Wojtek był autorytetem zwłaszcza w sprawach
UKF. Zawsze uczynny dla kolegów krótkofalowców.
4 października 2008 r. Harcerski Klub Łączności SP5ZBA w Płocku, obchodził jubileusz 40-lecia powstania radioklubu.
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Skonstruował większość płockich anten „Big Star”.
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W lipcu 2009 r. Zdzicho SQ5BPX podarował klubowi komputer 1GHz, który został adoptowany na stacji KF do pracy w PSK- 31, a Maciek SP5XML w spadku po ojcu (Wojtku SP5NZE - SK) przekazał rurki aluminiowe (materiał na
anteny), stare radiotelefony i książki o tematyce krótkofalarskiej.
W lipcu 2009 r. zamontowaliśmy antenę 5-cio elementową Yagi na pasmo 50 MHz (Benek SQ5AZB i Robert
SP5MXL).W sierpnia tego roku zamontowaliśmy antenę Big Star na 145 MHz przekazaną przez Wojtka SP5BNI.
22.08.2009 r. radiostacja SP5ZBA/5 pracowała w terenie – na strzelnicy LOK w Płocku. Na stacji KF (transceiver
TS440S) pracowali: Robert SP5MXL, Daniel SQ5AXS, Benek SQ5AZB, Andrzej SQ5AXG.W ramach zawodów
sprawnościowych LOK krótkofalowcy zdobyli dyplomy indywidualne LOK.
10.10. 2009 r. ożenił się Maciek SP5MXL. Na ślubie obecni byli: SQ5AZB, SQ5BPX, SQ5AXX, SQ5AXA.
W 2009 r. klub wziął udział w zawodach o „Puchar Syrenki”. Na stacji pracowali Daniel SQ5AXS i Andrzej
SQ5AXG. Pomimo, że pomyłkowo koledzy podłączyli antenę Delta na 14 MHz, zamiast na 3,5 MHz i tak zajęli I –
sze miejsce w grupie, i zdobyli „Puchar Syrenki”.
W lutym 2010 r. Rada Klubu powołała Daniela Korzana SQ5AXS na stanowisko QSL–Managera klubu.
W lutym 2010 r. klub wziął udział w zawodach SPK (pracowali SQ5AXS i SP5BPX). Dziennik wysłany pocztą elektroniczną nie został przyjęty. Od tej pory nie startowaliśmy w tych zawodach.
3 marca 2010 r. zmarł w Warszawie i odszedł z naszego grona Jan Janicki SP5GBJ. Msza żałobna odbyła się 8 marca
2010 r. w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Płocku przy ul. Bielskiej.
14 lipca 2010 r w szpitalu w Gdańsku zmarł i odszedł też z naszego grona Jerzy Kaliński SQ5AXD „Orzech”. Pogrzeb odbył się w dniu 20 lipca 2010 r. na Cmentarzu Rzymskokatolickim (Starym) w Płocku przy al. Kobylińskiego.
Jurek zginął tragicznie 10 lipca 2010 r. wypadku rowerowym w Gołębiewie Wielkim pod Gdańskiem w czasie wycieczki rowerowej Płock-Gdańsk.
2010 r. – „Motorola”
W listopadzie 2010 r. z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu otrzymaliśmy 10 szt. radiotelefonów przenośnych Motorola MT-2100 i 20 szt. radiotelefonów samochodowych Motorola MC-2100 wycofanych z użytkowania w
policji. Zdzicho SQ5BPX i Benek SQ5AZB przy użyciu programu „Wookie” przystosowali je do potrzeb amatorskich. Radiotelefony zostały przeznaczone na wyposażenie klubu, zbudowano na nich przemiennik SR5P, pozostałe,
za pokwitowaniem, wypożyczono licencjonowanym członkom klubu.
W lipcu 2010 r. zgłosił się do Klubu Zbyszek Nawrocki. Przyjechał już na stałe z Kuwejtu do Polski. Dostał nowy
polski znak SP5ON („olej napędowy”).
W grudniu 2010 r. rozpoczęła się akcja zgłaszania anten i radiostacji do „ochrony środowiska”. Jak zwykle wyniknęły
niedopowiedzenia i brak odpowiedniej informacji.
22 lutego 2011 r. radiostacja SP5ZBA brała udział w Dniach Myśli Braterskiej.
W 2011 r. - łączność z ISS
W 2011 r. po wielomiesięcznych przygotowaniach przez Daniela SQ5AXS została przeprowadzona łączność pomiędzy Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS), a Harcerskim Klubem Łączności SP5ZBA w Płocku w ramach programu ARISS. Tak opisał ten moment B. Sandomierski: …17.03.2011 r. godz. 09:21 (UTC) Daniel SQ5AXS rozpoczął wołać Międzynarodową Stację Kosmiczną (International Space Station - ISS). Słuchaliśmy na częstotliwości
145.800 MHz: OR4ISS this is SP5ZBA. Do you copy? Over! Policzyłem ilość wywołań. Było ich 28. Przez siedem
minut nikt nie odpowiadał. Na sali szmer zwątpienia wśród obserwatorów (około 120 osób).
Nerwy - organizatorów - Daniel: (k.....) Chyba nas nie słyszą? Już chciał przeprosić wszystkich za nieudaną łączność i
wyłączyć transceiver. Sytuację uratował pomagający mu Maciek SP5XML. - Wołaj jeszcze! I wreszcie usłyszeliśmy
kobiecy (bardzo wyraźny) głos. Była to amerykańska kosmonautka Catherine Grace Coleman. Nerwy puściły. „Powietrze zeszło”. Kilkanaścioro dzieci ze szkoły podstawowej z Płocka zadało jej pytania…
Poniżej pytania, które zadali uczniowie klasy VIb 2. Prywatnej Szkoły Podstawowej Profesorw Płocku:
1. Jakub: What do you eat?
2. Mikołaj: How many people are there with you? How many could be on the ISS?
3. Maciej: How do you repair malfunctions on the ISS? What was the biggest one?
4. Rafał: Did you see an UFO?
5. Elżbieta: What do you do in your free time?
6. Aleksandra: What planets did you see?
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7. Laura: How do you produce fresh air?
8. Ludwika: Why did you choose this Job?
9. Piotr: What do you know about Area 51?
10. Roza: How do you sleep?
11. Mateusz: How big is the ISS?
12. Jakub: Is there a toilet on the ISS?
13. Rafał: Is it comfortable on board the ISS?
14. Elżbieta: Would you like to come back to Earth now?
15. Aleksandra: What is the best view from Space for you?
16. Ludwika: How do you prepare for such a long flight?
17. Piotr: Is it difficult to wear a space suit?
18. Aleksandra: What is the most difficult task of your job?
19. Piotr: When and how will you come back home?
20. Piotr: Can you send us any photos from the ISS?
Łącznie z długim wywołaniem łączność trwała około 14 min. Głos pomału przycichał. W ostatniej chwili Daniel
SQ5AXS pożegnał już ledwo słyszalną stację ISS. Na pokładzie ISS znajdowali się Rosjanin Dmitrij Kondratjew,
Włoch Paoli Nespoli i Amerykanka Catherine Coleman, którzy mieli wrócić na Ziemię mniej więcej za trzy miesiące.
Pomysłodawcą i inicjatorem w Harcerskim Klubie Łączności SP5ZBA nawiązania łączności ze stacją ISS był dr Daniel Korzan SQ5AXS, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w
Płocku jako część badawczych planów w Katedrze Technologii Kształcenia i Komputeryzacji. W pracy naukowej
zajmuje się m.in. edukacją na odległość. Łączność tę traktuje także właśnie jako jej niecodzienną i nietypową - kosmiczną formę.
Była - i jest obecnie - to część międzynarodowego programu edukacyjnego ARISS (Amateur Radio on The International Space Stasion), który powstał dzięki współpracy krótkofalowców z krajów uczestniczących w budowie ISS. Jego celem była popularyzacja astronautyki wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Realizacji programu patronowali
m.in. amerykańska agencja kosmiczna NASA, Międzynarodowa Unia Radioamatorska oraz krajowe agencje kosmiczne Francji, Japonii, Kanady i Rosji.
Daniel SQ5AXS w scenariuszu (przygotowanym już rok temu) skrupulatnie odhaczał punkt po punkcie. W programie
tym wzięły udział: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 2. Prywatna Szkoła Podstawowa Profesor, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Szkoła Podstawowa w Liszynie, Towarzystwo Naukowe Płockie oraz Harcerski Klub
Łączności SP5ZBA w Płocku.
Przysłuchiwała się też i obserwowała lekcję o astronautyce czterdziesto osobowa grupa uczniów z Żuromina, z którą
przyjechał Wiesław SQ5ABG oraz wielu warszawskich i płockich krótkofalowców.
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Wiosną w 2011 r. Klub nasz odwiedził Tomek Rybak WV7A z USA , który decyzją Rady Klubu został członkiem
naszego Klubu. (Tomek do klubu przyszedł ubrany w koszulkę z krótkim rękawem, było ciepło. Jak wychodził wieczorem, był przymrozek i na dodatek na postoju nie było żadnej taksówki).
25 maja 2011 r. radiostacja SP5ZBA/5 pracowała z terenu Słupna w ramach pikniku integracyjnego parafii i gminy.
Pracę stacji organizowali Zbyszek SP5ON i Daniel SQ5AXS.
W sierpniu 2011 r. Na strzelnicy LOK w Płocku został oficjalnie otwarty radioklub SP5KUT. W uroczystości tej
uczestniczyli: SP5MXL Piotr i SQ5AXS Daniel.
W miesiącu wrześniu 2011 r. otrzymaliśmy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu następną partię - wycofanych z policji – radiotelefonów Motorola MC 2100 i MT 2100.
30 września 2011 r. z terenu szkoły przy ul. Gwardii Ludowej w Płocku - okazji nadania imienia Marii CurieSkłodowskiej Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 i poświęcenia sztandaru szkoły – pracowała radiostacja SP5ZBA/5.
Stacja pracowała na 2. piętrze na KF i UKF (fonią i PSK-31). Daniel SQ5AXS uruchomił na UKF łączność przez satelity. W tym celu zainstalował anteny (kierunkowe Yagi) i rotor sterowane komputerem. Pozostali operatorzy to:
SQ5BPX, SQ5AXA, SQ5AXX, SQ5AZB i Sebastian uczący się operatorki. Czynna była też wystawa historyczna
dotycząca związku Klubu SP5ZBA z „Elektrykiem”.
17 grudnia 1911 r. odbyła się Klubie wigilia. Przybyło 34 osoby. Ponieważ pomieszczenia klubowe były za małe
część przybyłych na spotkanie urzędowała na korytarzu i klatce schodowej. Na zakończenie wykonaliśmy zbiorowe
zdjęcie, które jest umieszczone na sztandarowej QSL klubu.

975

Tomek SP5LGM.

330
Od stycznia 2012 r. posługiwaliśmy się nowo wydrukowanymi kartami QSL.: „Sztandarową” ze zdjęciem krótkofalowców” (Jurek SP5GBM – śpi, a Daniel SQ5AXS - dojada kawałek kiełbasy) oraz „100 lat harcerstwa w Płocku.
W lutym 1912 r Klub ponownie odwiedził Tomek SP5LGM, ale już był ciepło ubrany.
8 i 9 maja 2012 r. gościł w Klubie Wiktor EA8AB („Ocio, Ocio”) z Hiszpanii. Wiktor decyzją Rady Klubu został
członkiem naszego Klubu.
W czerwcu 2012 r. ponownie uruchomiliśmy przemiennik SR5P (145,725/145,125 MHz). Nadajnik zainstalowany
był na ul. Powstańców, a odbiornik na końcu ul. Wyszogrodzkiej. Anteny przemiennika montowali: SQ5AXX Darek,
SQ5EKW Jarek, SQ5EBV Krzysiek i SQ5AZB Benek. W sierpniu (po burzy) uszkodzoną antenę „Big Star” nadajnika zamieniliśmy na pałkę.
W lipcu 2012 r. Zdzicho SQ5BPX i Daniel SQ5AXS uruchomili Echo-Link połączony z przemiennikiem SR5PL.
2012 r. – obóz harcerski - Gorzewo
W miesiącu lipcu 2012 r. pracowała harcerska stacja SP5ZBA/5 z terenu Zgrupowania Harcerskich Obozów ZHP
Chorągwi Mazowieckiej w Gorzewie w powiecie gostynińskim. Radiostacja pracowała w pasmach KF i UKF. Harcerze z Hufca Mińsk Mazowiecki zdobywali sprawność „Radiooperatora” i w pierwszym turnusie nawiązali 120 łączności krajowych i zagranicznych. Radiostację SP5ZBA/5 i obozy harcerskie odwiedził Wojewoda Mazowiecki.
16 lipca 2012 roku w wyniku tragicznej śmierci odszedł z naszego grona Wiesław Kowalski – Wojtek SP5BNI. Pogrzeb odbył się 20 lipca 2012 r. na Cmentarzu Komunalnym. Dzięki Wojtkowi klub wzbogacił się o wiele przyrzą976
dów elektronicznych i radiotelefonów wycofanych pracowni radiotechnicznej WKTS , której był kierownikiem.
Wojtek adoptował z morskiej ratowniczej szalupy pływający po Wiśle kuter. Nie zrealizowaliśmy planów związanych
z wyprawą Wisłą do Gdańska z klubową radiostacją SP5ZBA/m.
2012 r. – TS440 S
Dnia 5 września 2012 roku odbyło się spotkanie Rady Klubu. Druh Zdzisław SQ5BPX w imieniu Remigiusza SP5ILP
/ KG2KJ - wieloletniego członka Harcerskiego Klubu Krótkofalowców SP5ZBA, który przebywa obecnie w USA wystąpił z wnioskiem o reaktywowanie Jego członkostwa w Harcerskim Klubie Łączności SP5ZBA. Rada Klubu
stwierdziła, że obecny Klub kontynuuje harcerską działalność krótkofalarską w Płocku, której początki sięgają 1934
roku. Tym samym dh Remigiusz SP5ILP / KG2KJ ex DJ0MBF był i jest nadal członkiem Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZBA w Płocku, ponieważ nigdy nie zgłaszał ustnego lub pisemnego wniosku o rezygnacji z członkostwa w
Klubie. W dniu 29 czerwca 2012 roku Remigiusz przysłał z USA i przekazał Klubowi transceiver Kenwood TS-440S.
2012 r. – 100 Lat Harcerstwa w Płocku
2012 r. obchodziliśmy 100 LAT istnienia harcerstwa w Płocku (1912-2012). 9 listopada 2012 roku w płockim Ratuszu, pod przewodnictwem Prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, odbyły się uroczystości związane z 100
rocznicą powstania w 1912 roku płockiego harcerstwa. Rocznicę tę obchodziły wspólnie dwie płockie organizacje
ZHP i ZHR. Hm. B. Sandomierski w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz środowiska harcerskiego w
Płocku został uhonorowany przez Pana Prezydenta medalem „Laude Probus”. W godzinach wieczornych Dyrektor
Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Leonard Sobieraj otworzył wystawę „Służba i przygoda - 100 lat harcerstwa na
Tumskim Wzgórzu”, która była czynna w okresie od 9 listopada do 5 grudnia 2012r. Jedna z plansz i gablota z eksponatami poświęcona była harcerskiemu krótkofalarstwu.
W tym dniu od godziny 10:00 do 20:00 na terenie Muzeum Mazowieckiego w Płocku pracowała harcerska radiostacja
SP5ZBA/5 z operatorami: Daniel SQ5AXS, Zdzisław SQ5BPX i Adam SQ5AXA. Klub z tej okazji wydrukował specjalną QSL- „100 LAT harcerstwa w Płocku (1912-2012)”.
Dnia 22 grudnia 2012 r. w klubie SP5ZBA odbyła się Wigilia Klubowa oraz 03.01.2013 r. - Spotkanie Noworoczne.
Na obydwu spotkaniach był obecny nasz kolega klubowy - goszczący w Płocku - Wiktor EA8AB. Wiktor przekazał
klubowi swój transceiver UKF Kenwood TM-733.
Przesłanie Wiktora EA8AB: …Kochani przyjaciele, jestem krótkofalowcem [radioamatorem] od 1969 roku. Jestem
bardzo dumny z zajmowania się tym hobby. Zainteresowałem się krótkofalarstwem dzięki mojemu dziadkowi Manuelowi Fernandez Padron - pionierowi radia - które miało miejsce z jego przyjaciółmi Nikola Teslą i Albertem Einsteinem podczas jego pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywał z racji wykonywanej pracy. Jeszcze posiadam
jego DRAKE TR 4 C - nadal sprawnego i wiele książek o początku ery radia, niektóre z nich są z 1907 roku. Mam portret malowany węglem - Einsteina, namalowany przez mojego dziadka, który dzisiaj wisi w moim domu. Kiedy
byłem dzieckiem, On mi wyjaśniał, że rzeczywistym wynalazcą radia był jego przyjaciel Nikola Tesla. Historia tego
odkrycia nie jest taka jak jest przez wielu opowiadana. Marconi wykorzystywał 12 opatentowanych wynalazków Tesli
i wykonał - 5 lat później - swoją sławną łączność na CW. Nikola Tesla używał radia w publicznych pokazach, w któ976
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rych zdalnie sterował łodzią po jeziorze przy Centralnym Parku w Nowym Jorku, podczas Wystawy Elektrycznej 8 listopada 1898 roku. Wszystko to zdarzało się dziesięć lat wcześniej zanim Guillermo Marconi ogłosił się wynalazcą
radia. Jest to kompletne i wielkie kłamstwo. Rzeczywisty szwindel. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczone Ameryki w
1943 roku uznał to za historyczną pomyłkę i stwierdził, że prawowitym patentem wynalazku radia był jednak patent
Tesli. Wiele już lat minęło i aktualnie ja też kontynuuję pogląd, że Marconi był oportunistą, a nie wizjonerem. Z tego
powodu, te słowa są moja osobistą daniną dla tego wielkiego nieznanego i pokornego wynalazcy. Dzięki Ci Nikola
Tesla. Będąc dzieckiem dzieliłem te cudowne chwile z moim dziadkiem. On opowiedział mi rzeczywistą historię o
Twoim wynalazku, RADIU. Jeżeli chcesz poznać trochę bardziej historię o działalności Tesli, polecam Ci stronę internetową: www.teslasociety.com Czas minął, a ja jestem skromnym radiooperatorem [krótkofalowcem], ale wnukiem wielkiego, ważnego Ham Radio. Serdeczne pozdrowienia z Teneryfy, Victor, EA8AB.
2012 r. – nowa licencja klubowa
2012 r. W związku ze zmianą przepisów URT zmienił klubowe Pozwolenie Radiowe (licencję). Kierownikiem radiostacji został Benedykt Sandomierski a operatorami Zbigniew Stankiewicz SP5HQZ i Jarosław Więczkowski
SQ5EKW oraz zmienił klubowe Pozwolenia Radiowe na przemienniki SR5P i SR5 PL. Operatorem odpowiedzialnym za obydwa przemienniki został Jarosław Więczkowski SQ5EKW.
W 2013 r. Harcerski Klub Łączności SP5ZBA w Płocku ogłosił nowy nabór harcerzy z Płocka (od 12 lat) do Klubu
Krótkofalowców. W Klubie będzie prowadzone szkolenie przygotowujące przyszłych harcerzy krótkofalowców do:
Samodzielnej pracy na amatorskiej radiostacji klubowej i indywidualnej. Zdanie egzaminu przed Państwową Komisją
Urzędu Komunikacji Elektronicznej celem uzyskania indywidualnej Licencji Krótkofalarskiej. Pracy w służbowej sieci łączności ZHP. Umiejętności zlokalizowania radiostacji polowej w terenie - Łowy na lisa. Zgłoszenia przyjmujemy
drogą internetową na adres: sp5zba@wp.pl i telefonicznie pod tel.: 518-258-304.
2013 r. – obóz harcerski – Konopiska
Harcerski Klub Łączności SP5ZBA w Płocku brał udział w zorganizowanym przez Hufiec Płock obozie harcerskim w
dniach 3-18 sierpnia 2013 r. Obóz był zlokalizowany w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Hufca
Częstochowa „Pająk”, w Konopiskach koło Częstochowy. (QTH Konopiska, lokator JO92MR, skrót do dyplomu SPPA – G-CZ07.) Ilość uczestników 59 osób.
Program obozu Hufca był ciekawy i urozmaicony. Cztery wyprawy autokarowe po Jurze KrakowskoCzęstochowskiej. (Że im się chciało w deszcz wspinać po tych skałkach?). Jak za dawnych czasów była i pionierka.
Mieli trochę inny materiał, bo zakupiony w tartaku, ale i na tym harcerze nauczyli się rąbania i piłowania drewna.
Wiedzą, do czego służy młotek. Budowali: bramy wejściowe do swoich podobozów, regały pod plecaki, stoły, ławki.
Trochę był kłopot z okopywaniem namiotów. Nie było „saperek’. Szpadlami i łopatami harcerze wykopali prawie
„rowy przeciwczołgowe’ wokół swoich namiotów. Pod koniec obozu na placu apelowym stanął nawet maszt flagowy
i brama ze szlabanem. Najdziwniejsze były sznurki (od snopowiązałek), którymi ogrodzono obóz. To chyba był jakiś
„nowy zwyczaj” współczesnego płockiego harcerstwa. Chyba w przyszłości to się zmieni. Był i nocny alarm. Ogniska
odbywały się w każdy wieczór. Kąpiel odbywała się w „Oceanie” – zalewie w pobliżu obozu. Z posiłków zastępy
wracały do obozu (obowiązkowo) śpiewając.
W czasie trwania obozu prowadziliśmy szkolenia „łączności” dla wszystkich uczestników obozu. Każdy zastęp w
ciągu turnusu przechodził 4. godzinne szkolenie. W zakres szkolenia wchodziły: podstawy elektrotechniki i radiotechniki - połączone z praktycznymi ćwiczeniami na przyrządach, łączność służbowa w ZHP – zakończona praktyczną pracą w sieci całego zastępu i oczywiście łączność amatorska. Szkolenia z radiopelengacji amatorskiej („Łowy na
lisa”) nie prowadziliśmy - zabrakło czasu.
W specjalnym namiocie „Łączności”, do którego doprowadzono napięcie 230 V zainstalowaliśmy radiostację
SP5ZBA/9: KF – TS440S i UKF – Motorola MC-2100. Anteny KF to rozwieszone między drzewami dipole na pasma
80 i 20 metrów. Natomiast na UKF anteny to Pałka i J-ka. Pracowaliśmy fonią i modulacją cyfrową robiąc łączności
krajowe i zagraniczne. Dipole w lesie marnie się sprawdzały. Nie ma to, jak dobra delta pozioma.
Pod koniec obozu odwiedził nas nasz kolega EA8 AB Viktor z wysp Kanaryjskich.
W sieci służbowej ZHP pracowały: na bazie Motorola MC-2100 (moc 1 W) o kryptonimie „Pasieka” i w terenie 6 szt.
radiotelefonów przenośnych Motorola MT-2100 o kryptonimach „Ul” od 1do 6 (moc 1 W).
Uczestnicy obozu przystąpili do zdobywania sprawności: „Sygnalista” i „Radiooperator”. Sprawność „Sygnalista” –
zdobyli wszyscy. Machać chorągiewkami każdy umiał i dawał sobie radę z alfabetem Morse’a. Sprawności „Radiooperator” nikt nie zdobył – zabrakło czasu.
2013 r. - Zastęp Łączności Hufca Płock
Na obozie został powołany 12. osobowy Zastęp Łączności Hufca Płock. Od 5 września b.r. z tym zastępem w Klubie
prowadzone są zajęcia teoretyczne i praca na radiostacjach KF i UKF. Na zajęcia uczęszcza 9 osób. Niektórzy już
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wkrótce zdobędą sprawność „Radiooperatora”. Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy niektórzy przystąpią do egzaminów w UKE.

[1967-1981] hm. Jerzy Pułjan SP5JO - Wspomnienia z Płocka
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Gawęda druha hm Jerzego Pułjana - SP5JO, który w 1968 r. reaktywował harcerską łączność w Płocku i zorganizował Harcerski Klub Krótkofalowców ze znakiem SP5ZBA.
Przyjazd do Płocka
W 1967r. w maju dostałem propozycję pracy na nowotworzonej Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Moim szefem został dr Roman Gołębiowski fizyk, kierownik laboratorium fizyki. Pełnomocnikiem rektora do prac Filii w
Płocku był doc. Edward Kowalczyk. Do pracy zgłosiłem się w budynku, który dzierżawiła politechnika razem ze
szkołą elektryczną w Alejach Jachowicza. Mieliśmy do dyspozycji drugie piętro i kawałek parteru.
Wybierając się do Płocka odwiedziłem kolegów w Zarządzie Głównym PZK i kolegów w Zarządzie Stołecznym
PZK: Wacka Łukasiewicza - SP5WL oraz Gucia Potockiego - SP5ZP (popularnie: „Zośka, Parasol”). Oni od razu postawili mi jedno zadanie: Jurek, musisz założyć w Płocku klub krótkofalowców - harcerski, dlatego, że przed wojną
Płock był jednym z silniejszych ośrodków krótkofalarstwa w harcerstwie. Tym bardziej, że przed wojną i w czasie
wojny Komendantem Hufca był SP2RG - hm. Ładysław Żelazowski, który zorganizował w Płocku harcerską radiostację klubową SP1IJ. Harcerzem byłem już od 1957r., a instruktorem harcerskim od paru lat. Miałem już dużą działalność harcerską za sobą.
Po przyjeździe do Płocka odwiedziłem wszystkich kolegów, którzy zajmowali się krótkofalarstwem i łącznością w
LOK-u oraz w innych miejscach. Zorientowałem się, jaka jest sytuacja z krótkofalarstwem w Płocku. Na spotkaniu,
które odbyło się u mnie w hotelu przy ul. Jachowicza 4, gdzie mieszkałem potem przez kilka lat, byli koledzy: Jurek
Fijołek, Bogdan Ablewski, Jurek Abramowicz i jeszcze kilka innych osób. Abramowicz najbardziej dążył do tego,
żeby powołać w Płocku silny klub krótkofalarski i łącznościowy. Na tej naradzie postanowiliśmy powołać Klub Krótkofalarski przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Założenie harcerskiego klubu krótkofalowców
Po naradzie zgłosiłem się do pełnomocnika rektora z prośbą o zgodę na założenie klubu. Dostałem od niego jednoznaczną odpowiedź:
-Proszę zakładać, ja Pana będę popierał. Otrzymawszy takie błogosławieństwo i zmówiwszy się z dr Romanem Gołębiowskim - kierownikiem laboratorium założyliśmy klub póki, co z siedzibą w laboratorium fizyki Filii Politechniki
Warszawskiej w Płocku. Zajęcia klubowe odbywały się dwa razy w tygodniu: poniedziałki i czwartki po południu,
kiedy w pracowni nie było zajęć ze studentami.
Do klubu zgłaszała się młodzież. Zorganizowaliśmy pierwszy kurs krótkofalarski, na którym prowadziliśmy zajęcia
praktyczne i teoretyczne. Na kursie wykładowcą był inż. Olszewski -elektronik z Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych, zapalony nasłuchowiec. (Nie wiem gdzie on teraz jest.) Szybko ruszyliśmy z robotą.
Założyliśmy klub, ale pod nazwą: Harcerski Klub Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym w Płocku. Za to
Technikum Elektryczne zaprosiło nas na obóz harcerski, który był zorganizowany w Rucianem w 1968r. Na obozie
był zastęp łącznościowców o nazwie „Unlisi”. Z naszego małego zastępu chłopaków z klubu powstał potem trzon
łącznościowców i krótkofalowców w Płocku.
Członkiem klubu swego czasu był kolega Tadeusz Rybak, Wojciech Frytz -syn głównego mechanika MZRiP, Wiktor
Sławiński - student naszej politechniki. Oprócz tych przychodził do klubu kolega Jurek Fijołek i Jurek Abramowicz.
Było nas około 30 osób zwartej grupy.
Uzyskanie licencji krótkofalarskiej - SP5JO
W 1968 r. zrobiłem indywidualną licencję krótkofalarską (SP5JO) i trzeba było już pomyśleć o uruchomieniu stacji,
która byłaby pierwszą w Płocku po wojnie. Bo od czasów wojny w Płocku były próby robienia stacji i założenia klubu, ale jakoś to nie wychodziło. Robili koledzy na różnych „demobilach” próby łączności, ale pierwsza stacja, która
wystąpiła pod znakiem amatorskim była SP5JO, czyli mój znak. Jak ja uruchomiłem stację w czerwcu 1968 r. to za
parę dni zrobił znak SP5DHW Jurek Abramowicz. Podczas nawiązywania łączności z politechniki zgłosił się
SP5DHW Jurek. Notabene, nawet był ze mną w Warszawie i wiózł nadajnik, ale nie chcąc mi go pokazać schował go
w kurtce. Była to wielka tajemnica, że kupił nadajnik i wiezie go do Płocka.
977 Na podstawie rozmowy przeprowadzonej 11 grudnia 1992 r. z Jurkiem Pułjanem SP5JO opracował i napisał hm. Benedykt Sandomierski
SQ5AZB w rocznicę „30 lecia harcerskiej radiostacji SP5ZBA”.
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Pierwszy obóz harcerski w Rucianem
Na obóz harcerski w Rucianem w 1968 r. pojechałem jako uczestnik. Na miejscu zostałem mianowany zastępcą komendanta obozu. A, że miałem duże poczucie humoru, przed swoim namiotem wystawiłem napis „Jama Hama”.
„Ham” w języku krótkofalowców znaczy licencjonowany krótkofalowiec. Dostałem pseudonim „Prezes”, ponieważ
byłem prezesem klubu i tak wszyscy na mnie wołali. Z zaznaczeniem, że małe „p” i dwa „s” na końcu. Zrobili mi
wtenczas koledzy flagę z napisem „prezess” i wszystko, co było związane ze mną na tym obozie było pod tytułem
„prezes”. Jeżeli to był mój namiot - idę do prenamiotu, żeby wziąć, premenażkę albo prełyżkę. Dobre to były czasy.
To był ostatni obóz harcerski, gdzie byłem stuprocentowym harcerzem, takim, jakim powinno się być na obozie. Bardzo czule wspominam drużynę z Technikum Elektrycznego. Byliśmy zgraną paczką i tak przyjemną, że do pozazdroszczenia. Na obozie mieliśmy radiostację. Nie był to sprzęt ekskluzywny, ale radiostacja czołgowa 10 RT. Próbowaliśmy ją uruchomić, ale z powodu braku akumulatorów nie chodziła na obozie.
Pierwszy nadajnik amatorski
Pierwszy nadajnik to nam pomagał zrobić śp. Pan SP5DCM. Przyjechał do Płocka i mieliśmy go uruchomić. Po uruchomieniu nic nie było słychać w odbiorniku. Za chwilę przylatuje z sąsiedniej ulicy Jurek Abramowicz (SP5DHW) i
mówi, że nas odbiera. Jurek w domu posiadał hitlerowski odbiornik nasłuchowy R-3. Wszyscy chcieliśmy lecieć do
niego do domu posłuchać jak pracuje nasz nadajnik, ale nie miał, kto nadawać. Włączyliśmy stację, spięliśmy mikrofon na krótko, przed mikrofonem położyliśmy zegarek i biegiem do DHW do domu, do odbiornika słuchać. Usłyszeliśmy charakterystyczne: tik, tik, tik... Była wielka radość.
Był to naszej konstrukcji amatorski nadajnik. Był to taki nadajnik, jak mnie uczył robić Gucio Potocki: -Najlepszy
nadajnik jest na szasy od „Pionierka”, a od „Mazurka” jeszcze lepszy, bo nóżki ma.. To był na różnych starych kawałkach blachy zrobiony nadajnik. W końcówce było GU-50.
Pierwsza łączność pod znakiem SP5JO.
Potem przenieśliśmy ten nadajnik na politechnikę i tam zrobiliśmy próby. Nadajnik nie działał. Byłem zmartwiony, że
to nie chodzi. Wołałem, nikt mi się nie odzywał przez parę dni. Postanowiłem ten nadajnik rozwalić na części i budować od nowa. Już przygotowałem narzędzia, nożyce do blachy, lutownicę, ale odruchowo jeszcze raz włączyłem nadajnik, dmuchnąłem w mikrofon i „zrobiłem wywołanie”. Odbiornik stał w sąsiednim pokoju. Poszedłem tam i słyszę, że ktoś mi odpowiada. Z radości, że nawiązałem pierwszą łączność powiedziałem tylko raport i że to jest pierwsza łączność w Płocku. Wyłączyłem stację i uciekłem na kawę do kawiarenki. Po drodze spotkałem dr Gołębiowskiego i krzyknąłem mu: -Panie Romanie, Panie Romanie nawiązałem pierwszą łączność!
Tylko wróciłem z kawy, Roman już stał nade mną, żeby pokazać mu tę łączność. Nic z tego nie wyszło. Akurat nie
było propagacji. Na drugi dzień Roman też był i ta sama stacja z Mogilna, z okręgu SP4 odezwała się. Jeszcze raz
nawiązałem z nią łączność.
Jak już wcześniej wspominałem, członkiem klubu był kolega Wojciech Frytz. On był dobrym konstruktorem. Naprawdę miał zacięcie na elektronika. Uczył się w Technikum Elektrycznym. Przyniósł mi nowy modulator do nadajnika z regulowaną falą nośną. Podłączyliśmy go. No i nastąpił wielki szum. Od razu zrobiliśmy trzydzieści stacji. Radość była nie z tej ziemi. Okazało się, że miałem zbyt słabą modulację. Nośna była, ale nie byłem czytelny. Nowy
modulator służył nam przez wiele lat.
Pierwszy nadajnik fabryczny.
W międzyczasie do Płocka sprowadził się kolega SP5AZZ i powiedział mi, że ma w piwnicy demobilowe nadajniki,
które odkupił od kogoś. SP5AZZ to był aptekarz z Bielska, ale on krótko był w Płocku. Pojechałem z nim do Bielska i
okazało się, że ma dwie RSB-5. Radiostacje z samolotów bombowych, bardzo dobre. Ja te stacje znałem i przerabiałem. Oczy mi się zaświeciły. Szybciutko skrzynki zabrałem do laboratorium. Pierwsze uruchomienie RSB-5 polegało
na tym, że poodłączałem kable od przetwornic, a na to miejsce powłączałem laboratoryjne zasilacze. I puściłem. Moc
piekielna. Sto wat mocy leciało mi elegancko. Ucieszyłem się. Potem skonstruowałem już przyzwoity zasilacz. Taki
w panelach demobilowych, żeby był ładny. Tych zasilaczy później zrobiłem dwa, czy trzy. I to była pierwsza stacja z
prawdziwego zdarzenia. Zaczęliśmy wtedy chodzić ładną mocą. Byliśmy chwaleni jako stacja, która dobrze chodzi.
Zmiana promotora i siedziby klubu - ul. Pszczela 7.
Pod koniec 1974 r., z powodu przeniesienia się Technikum Elektrycznego w inną dzielnicę miasta, zmieniliśmy promotora i nazwę na: Harcerski Klub Krótkofalowców przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Do 1974 r. pracowaliśmy z budynku politechniki przy „Stanisławówce”. Z początku nie mogliśmy dorobić się własnego pomieszczenia. W pewnym okresie dostaliśmy portiernię przy warsztatach, ale to było malusieńkie pomieszczenie. Stamtąd
chodziliśmy króciutko. W tym czasie powstał nowy akademik przy ul. Pszczelej 7 i Rektor pozwolił mi zagospodarować w nim piwnice. W piwnicy jedna sala była duża z okienkami i dwa małe pomieszczenia. Do dużej sali, przez
Komendę Chorągwi Mazowieckiej w Warszawie, załatwiłem wykładzinę (chodniki izolacyjne). Wymalowaliśmy
ściany, położyliśmy instalację elektryczną. Teraz mieliśmy naprawdę z prawdziwego zdarzenia klub. Cały czas przez
klub przewijało się około 30 -ści osób. Miałem dobre wejścia w Komendzie Chorągwi Mazowieckiej w Warszawie.
Byłem bardzo wdzięczny Komendzie Chorągwi Mazowieckiej, która miała ludzi dbających o harcerską łączność. Byli
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to: Tadziu Krzeczkowski, który pełnił funkcję jakby inspektora łączności i jego kolega Bartnik. Obydwaj byli studentami w Warszawie.
Obóz harcerski w Glinie nad Bugiem.
W 1971 r. byliśmy na obozie szkoleniowym w Glinie koło Małkini nad Bugiem. Był to obóz specjalistyczny łączności. Jedną z uczestniczek tego obozu była Jolka Wojtulanis, wtedy Woźnicka - obecna Komendantka Hufca Płock.
Także uczestnikiem tego obozu był Roman Kasprowicz - obecny Komendant Centralnego Ośrodka Łączności Głównej Kwatery Harcerstwa, którego notabene wtedy ja ganiałem.
Obozy harcerskie w Słupnie - SP5CPE, SP5BAW, SP5LRE i Jolka Woźnicka.
My z klubu rok rocznie wyjeżdżaliśmy na akcje letnie do sławetnego Słupna. Naprawdę był to piękny ośrodek harcerski, 12 km pod Płockiem, gdzie instalowaliśmy radiostację SP5ZBA. Do Słupna było blisko. Mogłem zostawić chłopaków samych na obozie i pojechać do pracy. Po pracy, za godzinkę, znów byłem na obozie do rana. Cały czas byliśmy pod opieką druha Wodzyńskiego, który jak pamiętam zawsze był tam Komendantem. W Słupnie przeważnie
było około dziesięciu łącznościowców.
Na pierwszym obozie był Wojciech Frytz i Tadeusz Rybak. Więcej nie pamiętam nazwisk. Później do naszej paczki
dołączyli: Krzysiu Wiśniewski SP5CPE, Jacek Pietryszyn SP5BAW i Jolka Woźnicka (Wojtulanis).
Teresa Maliszewska ( Borowska) SP5LRE do klubu była skoptowana na którymś z obozów. W 1971 r. czy 1972 r.,
jak przyjechałem na obóz, patrzę na stacji siedzi jakieś nowe dziewczę i truje, i pluje w ten mikrofonik. Ona się tak
zapaliła do krótkofalarstwa, że potem wyjeżdżała z nami na wszystkie obozy.
Obóz harcerski w Łukęcinie.
Jeden z obozów był w 1976 r. w Łukęcinie nad morzem. Była tam nas grupka, trzy czy cztery osoby. Była tam też Teresa Borowska - SP5LRE. To był obóz pożegnalny. Ostatni rok Komendy Chorągwi Mazowieckiej. Z żalem wspominam te czasy, kiedy naprawdę były dobre obozy. To był obóz, który miał cechy nowoczesnego, współczesnego obozu
specjalistycznego. Na terenie obozu było cztery czy pięć sekcji: podobóz orkiestry dętej, podobóz judoków, podobóz
artystyczny i podobóz techniczny z łącznością.
Każdy podobóz coś chciał zademonstrować, dlatego że na terenie działali reporterzy. Reporterzy jeździli, robili sprawozdania, a na miejscu mieli ciemnię i wywoływali filmy. Podobóz techniczny zapewniał im energię oraz łączność
radiową.
Podobóz judoków trenował. Komendantem podobozu był akademicki mistrz judo, notabene: cichy, skromny, maleńki
doktor prawa. Kiedyś go złapali chuligani w Olsztynie i chcieli mu „dołożyć zdrowia”. On im mówi: -Słuchajcie kochani, ja jestem judokiem, ja was uprzedzam. Na to oni się roześmieli i powiedzieli, co to oni judoce potrafią zrobić.
Okazało się, że musiał jeszcze dwóm udzielić pierwszej pomocy.
Centralne Dożynki w Płocku.
W 1978 r. dostaliśmy propozycję z ramienia władz miasta i Komitetu Wojewódzkiego PZPR, bo w tym czasie powstało województwo płockie, zorganizować łączność dla wojewody i pierwszego sekretarza KW PZPR na Centralnych Dożynkach w Płocku z udziałem władz centralnych.
To była duża akcja, którą mile wspominam. Najpierw wyjechaliśmy z grupą harcerzy do Zuzinowa. Tam trwały przygotowania. Ja w międzyczasie jeździłem po instytucjach i zbierałem sprzęt. Nawiązaliśmy współpracę z Obroną Cywilną, która udostępniła nam trochę swojego sprzętu oraz instruktora. Uczyliśmy się obsługiwać radiotelefony.
Do obsługi radiotelefonów dostałem drużynę ze Szkoły Łączności w Żychlinie. Były to miłe panienki, które przez
trzy tygodnie uczyliśmy musztry, meldowania się i pracy na radiotelefonie. Było takie założenie, że sprawą techniczną zajmą się chłopcy z klubu, a stronę reprezentacyjną i patrole do obsługi radiotelefonów stanowiły harcerki z
Żychlina. Potem przyjechaliśmy na dożynkowe zgrupowanie obozów harcerskich do Słupna.
W czasie trwania dożynek dobrze ustawiliśmy łączność. Było to ważne zadanie. Dostaliśmy „błogosławieństwo” z
komitetu PZPR. Mieliśmy prawo pobrać sprzęt łączności z całego miasta. I tam, gdzie był Sekretarz Gierek, stały z
boku dwie dziewczynki z radiotelefonem, żeby zapewnić łączność wojewodzie i sekretarzowi z komitetem organizacyjnym.
W czasie już samych dożynek mieliśmy naszą centralę łącznościową na nowym budynku Politechniki.
Stamtąd kontrolowaliśmy wszystkie szosy wjazdowe do Płocka. Był tam człowiek z komitetu organizacyjnego, który
jak trzeba było podejmował decyzje. Mieliśmy wtedy łączność z wystawą bydła w Bronowicach i z wszystkimi
punktami, gdzie były jakieś uroczystości.
Do naszej dyspozycji było wiele stacji. Były to radiotelefony wzięte z Obrony Cywilnej i Mazowieckich Zakładów
Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Obrona Cywilna miała na wyposażeniu: FM-302, FM-315 i FM-3001.
Był to nowoczesny sprzęt. W tym czasie myśmy nie mieli takiego sprzętu. Na szosy wylotowe dostaliśmy cztery
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„Żuczki” z radiami. Nie musieliśmy rozstawiać namiotów i stolików na tych punktach. W punkcie dowodzenia chodziły trzy stacje i chodziły trzy niezależne sieci na trzech różnych częstotliwościach.
W tym czasie istniał już harcerski klub krótkofalarski w Żychlinie SP5ZEJ, któremu nasz klub dopomagał w wyposażeniu w sprzęt.
Powódź 1977r.
Oprócz dożynek, była jeszcze duża akcja powódź w 1977 r. Instalowaliśmy całe radiostacje wzdłuż Wisły od
Wyszogrodu do Dobrzynia. Radiostacje były z Obrony Cywilnej. Jeździliśmy i instalowaliśmy je przez trzy dni.
SP5HQZ i inni członkowie klubu
W 1969 r. dotarł do mnie z Pomaturalnego Technikum Chemicznego w Płocku Zbyszek Stankiewicz SP5HQZ, a z „Jagiellonki” Jolka Woźnicka. To była moja kadra. W 1976 r.do klubu przybył Zdzicho Zieliński
SQ5BPX. Remigiusz Pawlak - SP5ILP i Jarek Górczyński - SP5LGS przybyli do mnie później. Wcześniej, w 1970 r.
odeszli z naszego klubu Wojciech Frytz oraz Tadeusz Rybak, do klubu w LOK-u SP5KKR. Co roku organizowaliśmy
obozy harcerskie, które były zlokalizowane w: Zuzinowie, Gorzewie, Słupnie i Rudej. Na pierwszym obozie w Rudej
na Mazurach zastępcą komendanta obozu był Benek Sandomierski SQ5AZB.
Zmiana promotora – doc. Bukowski
W 1978 r. następuje zmiana na stanowisku pełnomocnika Rektora Politechniki, gdzie nadal jestem pracownikiem. Zostaje nim Pan doc. Bukowski, który naprawdę popierał działalność klubu. Nie było żadnych spraw, których nie można
byłoby załatwić u Pana Rektora. On sam czasem cichcem brał klucze od klubu i sprawdzał czy jest coś nowego. Jeżeli
na planszy nie było nowych kart czy dyplomów, to jak mnie spotykał to mi to wypominał. Starałem się, żeby w klubie
jedno pomieszczenie było reprezentacyjne, posprzątane, a na planszy wisiały aktualne: karty QSL, dyplomy i inne
rzeczy. Uwagi Rektora mnie mobilizowały. Rektor lubił pochwalić się moją działalnością na terenie uczelni. Pan
Rektor oprowadzając różne delegacje po Politechnice, pokazywał im też nasz klub krótkofalarski.
Nowe pomieszczenia klubowe w akademiku „Wsześniak”.
W nagrodę za to, że nasza działalność była stuprocentowa, pełna społecznego zaangażowania, dostaliśmy pomieszczenia w nowym akademiku „Wcześniaku”. Ja nawet nie marzyłem o ty i nie prosiłem o to. A tu mnie Rektor wzywa
i mówi: - Panie Kolego, ja dla Pana zaplanowałem dwa pokoje na górze. Proszę pójść i wybrać, które to mają być pokoje. Wybrałem takie, żeby były na środku budynku, żeby mi antena pasowała w lewo i prawo. Nawet zmieniałem
pokój, bo mi był za skrajny. To był naprawdę człowiek, który dużo pomógł klubowi.
Trzeba też powiedzieć, że klub oprócz działalności społecznej, pracy na radiostacji, wyjazdów na akcje letnie prowadził też działalność techniczną. Coś żeśmy majstrowali. Miałem wyposażone laboratorium przy ul. Miodowej 7. Miałem naprawdę dużo złomu pomiarowego ściągniętego z całej Warszawy. Była tego pełna piwnica. W tej dziedzinie
byłem potentatem w Płocku.
W 1978 r. już w nowym pomieszczeniu klubowym, zaczynamy działalność. W tym czasie dobił do nas kolega, który
przyjechał ze Szczecinka Heniu Miszczak SP5EVW. Już wtedy była mowa o tym , że trzeba zrobić w Płocku jeden
silny „Mazowiecki Klub Krótkofalowców”. To jakoś nie wychodziło. W tym czasie nasz klub był najmocniejszy.
Oprócz nas działały w Płocku jeszcze dwa kluby: klub SP5KQS założony przez Jurka Fijołka SP5GBM w Spółdzielczym Domu Kultury oraz klub SP5KKR założony przez Jurka Abramowicza SP5SY (wcześniejszy znak SP5DHW)
przy Zarządzie Wojewódzkim LOK, który potem przeniósł do Iłowa Waldek Hau SP5GNH, a na jego miejsce powstał SP5KUT- założony notabene przez moich byłych członków klubu: Jarka Górczyńskiego SP5LGS, Grześka
Paćkę SP5LGN, Włodka Polańczyka SP5LGW, młodszego Rybaka Tomka SP5LGM, Ryśka Bielawskiego SP5LGQ.
Tak, że mogę powiedzieć, że gro krótkofalowców w Płocku po wojnie to byli ludzie, którzy przewinęli się w jakiś
sposób, przychodzili lub działali u mnie w klubie harcerskim. Trzeba powiedzieć jedną rzecz. Mimo tego, że były
różne zagrywki, różne podchody, różne realia, ale na akcje letnie żeśmy się skrzykiwali i zawsze była współpraca.
Chociaż czasem jedni na drugich psioczyli i podgryzali, ale, jak co, do czego, byliśmy jedną rodziną krótkofalarską.
W 1980 r. zrobiliśmy ogólne spotkanie krótkofalowców województwa płockiego we „Wcześniaku” - akademiku politechniki. Na tym spotkaniu mieliśmy utworzyć Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców w Płocku, ale z powodu małej ilości członków PZK oraz braku zainteresowania kolegów z innych miast woj. płockiego nic z tego nie wyszło. Zarząd Główny PZK powołał na naszym terenie swojego pełnomocnika Henryka Miszczaka SP5EVW, który reprezentował płockich krótkofalowców w ZOW PZK i ZG PZK.
Stan wojenny.
Z Płocka wyprowadziłem się do Warszawy przed stanem wojennym. W czasie stanu wojennego nadajnik z „Wcześniaka” został zdeponowany w magazynie studium wojskowego politechniki, a piwnice na ul. Pszczelej 7 zaplombowane przez ppłk Pasternaka ze Studium Wojskowego Politechniki.
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W 1981 r. Służba Bezpieczeństwa posadziła wielu naszych krótkofalowców do aresztu na 24 godziny. W moim byłym klubie SP5ZBA na ul. Pszczelej w piwnicy pośrodku pomieszczenia stało około 50 szt. radiotelefonów, które
otrzymałem z milicji. Pod oknem stała pełnosprawna radiostacja krótkofalowa, którą w kilka godzin można było uruchomić. A oni szukali i znaleźli takie rozbabrane Echo-4, które wcześniej przerabialiśmy na Echo z dopałką i za to
posadzili Zdzicha Zielińskiego SQ5BPX i Zbyszka Stankiewicza SP5HQZ. Poszli do LOK-u - tam stały pośrodku nadajniki 200-stu Watowe, ale „ubecja” tego nie widziała. Tylko im się spodobała płytka od „Bartka”, którą robił Bogdan Bielawski SP5LGU, też go zamknęli. Zamknęli też jego brata Ryśka Bielawskiego SP5LGQ. U Benka Sandomierskiego w czasie rewizji w domu znaleźli płytkę do odbiornika homodynowego, też go zatrzymali.
Koleżanki Teresy Borowskiej SP5LRE, jako dziewczyny, nie chcieli posadzić, ale ją „ walcowali” przez kilka godzin
na komendzie w ten sposób: - Zbyszek powiedział, że ty masz sprzęt krótkofalarski. A Zbyszkowi tłumaczyli, że: Tereska mówiła, że on coś tam ma. W ten sposób pokłócili środowisko krótkofalarskie, że prawie przez trzy lata nastąpił pas w Płocku. Ludzie jedni drugich spotykali i nie rozmawiali ze sobą.
Po trzech latach, kiedy ja przyjechałem do Płocka i spotkałem Tereskę, ona popłakała mi się wtedy w mankiet i powiedziała: -...Bo HQZ na nią wtedy nagadał..., a HQZ :
...Bo ona na mnie nagadała... Ja im na to: - Słuchajcie, to jest stara „ubecka” metoda napuścić jednych na drugich.
Dopiero wtedy spotkaliśmy się znowu wszyscy razem w nowym pomieszczeniu SP5ZBA przy ul. Piaska 4. Klub
prowadził już wtedy Benek Sandomierski
Radiostacja RSB-5.
W 1979 r. spalił mi się radiotelefon RSO-5 i kupiłem od kolegi Heńka Miszczaka SP5EVW amatorskiej konstrukcji
nadajnik SSB.
Ale jednak najlepszym nadajnikiem to była RSB-5. Jak chodziliśmy na RSB-5 to cały świat nas wołał, ale mieliśmy
słaby odbiornik. Któregoś dnia, jak byłem w Warszawie to mi mówią: Co ty robisz, świat ciebie woła, a ty odpowiadasz tylko Polsce? Po przyjeździe do Płocka zmniejszyłem moc nadajnika o połowę. Bo ja miałem prawie 300 Wat w
tym czasie. RSB-5 miała G-813 w końcówce. W lotnictwie RSB-5 była używana jako 100 Wat w antenie. A jak my
pracowaliśmy to miała 300 Wat. Najlepszym dowodem na to jest, że ja podłączyłem kuchenkę elektryczną z taką odkrytą spiralą. Jak mi się kuchenka rozżarzyła do białości to był dobrze zestrojony nadajnik. Najpierw podłączałem żarówkę goliat i naciskałem klucz, ale byłem tak oślepiony, że musiałem posiedzieć z zamkniętymi oczami przez kilka
minut, żeby mi wzrok powrócił. Dopiero wtedy podłączyłem kuchenkę.
Amator telewizji kolorowej , zakłócenia telewizyjne i kontrole PIR.
Jeden z kolegów z naszego klubu, który notabene nie był krótkofalowcem, ale amatorem telewizji - Pan Leszek Ł.
koniecznie chciał skonstruować telewizor kolorowy. Telewizor budował na bazie „Belwedera”. Przeróbki robił w ten
sposób, że miał dwa twarde skoroszyty. W tych skoroszytach porobił dziurki, w które wkładał elementy, a od spodu
lutował. Przy okazji tak rozstroił tego „Belwedera”, że zakłócał w promieniu 100 metrów wszystkie telewizory.
Pewnego dnia przyleciała do mnie koleżanka z pracy, która mieszkała w tym samym bloku, co Pan Leszek i mówi:Jurek, twoja radiostacja zakłóca nam telewizję. - Słuchaj, przecież ja od paru tygodni nie pracuję, bo mam zepsuty nadajnik. A kiedy są te zakłócenia? - No, gdy tylko zaczyna się „dobranocka” to ty wszystko psujesz. Poszedłem do niej
to sprawdzić. Jej mąż Andrzej Trybulec siedzi przed telewizorem. Leci jakieś spotkanie z ambasadorem wietnamskim. A jak tylko zaczęła się „dobranocka” pokazał się jeden skośny pas i nic więcej. Wtedy poszedłem do Leszka i
mówię mu: Wyłącz swój telewizor, bo zakłócasz nim wszystkim sąsiadom telewizję. Leszek wyłączył swój sprzęt, ale
za parę dni pyta się mnie po cichu: - Jak tam z zakłóceniami, bo ja już przerobiłem swój telewizor.
Po pewnym czasie przyjechał do mnie na kontrolę z Warszawy PIR wozem namiarowym. Jeden z inspektorów był
moim kolegą i mówi mi: - Ty wiesz, jaki masz u nas gruby segregator? Na ciebie pisali na pocztę, na milicję, do Polskiego Radia. Wszędzie na ciebie pisali donosy, że ty zakłócasz radio i telewizję. Myśmy przeanalizowali, bo ludzie
opisywali, jakie i gdzie są zakłócenia i doszliśmy do wniosku, że to nie są zakłócenia krótkofalarskie. To jest po prostu rozstrojony czyjś telewizor. Wyjaśniłem im, że sprawa zakłóceń już jest załatwiona. Zrobili mi pomiar nadajnika.
Okazało się, że urządzenie moje jest pełnosprawne. RSB-5 nie dawała żadnych zakłóceń. Na pierwszej inspekcji,
miałem jeszcze własnej konstrukcji nadajnik, ja zapytałem ich:- Kto ma taki nadajnik, który nie daje zakłóceń? A oni
mi mówią:-Taki, Szpakowski Zbyszek, brat tego, Szpakowskiego z telewizji. Pojechałem do Zbyszka i mówię: - Zbyszek, pokaż mi swoją stację. PIR powiedział, że to jest jedyna stacja, która nie daje zakłóceń. On otwiera „regał Kowalskiego”, a tam stoi RSB-5 -tka. Potem i ja się przekonałem o tym, że ten nadajnik nie zakłóca. Myśmy pracowali
na politechnice ze wspólnego korytarza razem z płockim przemiennikiem telewizyjnym przez dwa i pół roku. Przez
ten okres dwa razy weszliśmy w program telewizyjny. Raz, po wielkich burzach zerwało nam antenę i pracowaliśmy
tylko na jednej połówce dipola. Drugi raz odciągi tak nasiąkły, że zaczęły przepuszczać w.cz.
W 1981r. opuściłem Płock, zmuszony byłem przenieść się do Warszawy, ze względu na sprawy osobiste. W Warszawie przez wiele lat działałem w harcerskim klubie SP5ZHP oraz wstąpiłem do kręgu instruktorskiego „ Z Tumskiego
Wzgórza”, ale to już inna historia.
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Kupę lat działałem w Płocku w krótkofalarstwie i harcerstwie. Rok rocznie brałem udział we wszystkich akcjach letnich oraz wszystkich imprezach organizowanych w Płocku. Potem jeździłem na obozy do Romana Kasprowicza, komendanta Centralnego Ośrodka Łączności w Łosicach. Jak przeniosłem się do pracy do Warszawy, to skończyły mi
się urlopy „społeczne” i jeździłem na obozy tylko na 3 - 4 dni.
hm. Jerzy Pułjan - SP5JO zmarł w Warszawie 25 kwietnia 1997 r. Żył 55 lat.

[1967-1983] hm. Zbigniew Stankiewicz SP5HQZ - W Harcerskim Klubie
Krótkofalowców SP5ZBA w Płocku - moja działalność krótkofalarska i harcerska 978
Gawęda druha hm Zbigniewa Stankiewicza SP5HQZ
Wspomnienia sierpeckie
Moją gawędę rozpocznę od wspomnień sierpeckich. W 1967 r., będąc już zawansowanym radioamatorem i modelarzem, reprezentowałem Sierpc w zawodach modeli sterowanych radiem w Płocku. Radia były jeszcze w tym okresie
na lampach. Poznałem wtedy dwóch krótkofalowców Wojtka SP5CHZ i Janusza SP5CKD, którzy ukończyli Technikum Radiowo-Telewizyjne w Pułtusku.
Wojtek SP5CHZ przyjechał do Płocka ze zrobionym przez siebie nadajnikiem. Bardzo szybko nawiązałem z nim
kontakt i przez okres kilku lat razem współpracowaliśmy. Dzięki Wojtkowi, który pokazał mi jak się robi nadajniki,
zbudowałem w 1968 r. pierwszy nadajnik lampowy o mocy 10 Wat i nawiązałem pierwszą moją łączność na terenie
miasta Sierpca. Posiadałem już wtedy niemiecki odbiornik R-3. Nie miałem jeszcze własnego znaku i byłem „unlisem”.
W tym czasie, żeby sprawdzić jak to chodzi, przyjechał do mnie Jurek Marzyński SP5DMH, jeden z lepszych krótkofalowców i telegrafistów pracujących wtedy w Polsce. Miałem nad domem rozwieszoną antenę G5RV. Wtedy nawiązaliśmy pierwszą łączność z Sierpca, z Wojtkiem SP5CHZ, na telegrafii. Po tym spotkaniu pożyczyłem swój odbiornik R-3 Jurkowi SP5DMH, który z Błonia zaczął nawiązywać pierwsze łączności na paśmie 14 MHz, ponieważ ten
odbiornik na tym paśmie nawet znośnie chodził.
W 1968 r. dowiedziałem się, że taki sam odbiornik R-3 w Płocku posiadał SP5DHW Jurek Abramowicz. Od
SP5DHW otrzymałem schemat tego odbiornika z jego pieczątką. W tamtym okresie, każdy krótkofalowiec był dumny
z posiadanego znaku i od razu wyrabiał sobie pieczątkę do stemplowania kart QSL i własnej dokumentacji.
W 1968 r. pracując z Sierpca pod znakami SP5CHZ i SP5CKD wielokrotnie nawiązywaliśmy łączności z Płockiem.
Jak pamiętam, dwukrotnie rozmawialiśmy ze stacją SP5DHW Jurkiem, który zapraszał nas do Płocka. Wtedy jeszcze
nie wiedziałem, że trafię do Płocka na stałe.
Kontynuacja nauki w Płocku i pierwsze spotkanie z płockimi krótkofalowcami.
W 1969 r. uzyskałem maturę w Sierpcu i przyjechałem do Płocka kontynuować naukę w pomaturalnej Państwowej
Szkole Technicznej, o specjalności technologia przerobu ropy naftowej.
Klub SP5KKR.
Bardzo szybko poznałem kolegów, którzy zajmowali się krótkofalarstwem. Pierwszego spotkałem w Płocku
SP5DHW Jurka Abramowicza, który zaprosił mnie do radioklubu SP5KKR w LOK-u. Była to późna pora. Zastałem
tam kilku ludzi, którzy młodych traktowali po prostu jak intruzów. Ale z chwilą, kiedy dowiedzieli się, że jestem zaawansowany w budowie urządzeń elektronicznych zmienili zdanie i bardzo szybko chcieli mnie pozyskać do tego
klubu. Obiecywano mi tam „złote góry”.
Spotkanie z SP5JO Jerzym Pułjanem
Po drugiej, czy trzeciej wizycie w tym radioklubie spotkałem Jurka Pułjana SP5JO, który zaprosił mnie do magazynku i podarował mi całą walizkę klamotów i części elektronicznych. Jurek SP5JO pełnił w tym czasie w LOK-u funkcję kierownika radioklubu SP5KKR.
978 Na podstawie rozmowy przeprowadzonej 5 stycznia 1998r. z hm Zbyszkiem Stankiewiczem SP5HQZ opracował i napisał hm. Benedykt Sandomierski SO5AZB w rocznicę „30 lecia harcerskiej radiostacji SP5ZBA”.
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Grzegorz Konopka
U Jurka, w LOK-u byłem wtedy razem z Grześkiem Konopką. Wtedy jeszcze nie mieliśmy licencji krótkofalarskich.
Ja, posiadałem od 1967 r. licencję nasłuchową SP5/2061, którą mam aktualną do dzisiaj. Grzesiek Konopka pochodził
ze Strzegowa. Z Grześkiem mieszkałem w internacie szkół chemicznych w jednym pokoju, gdzie zaczęliśmy się bawić w budowę nadajników, które wychodziły potem w Polskę. Grzegorz, dopiero przy mnie zaczął się uczyć elektroniki. Na początku miał tylko parę kondensatorów, ale był zdolny i szybko się uczył. Antenę postawiliśmy na szkole
chemicznej i tam sprawdzaliśmy budowane nadajniki.
Drużyna harcerska w szkole chemicznej
W 1969 r. w szkole chemicznej była drużyna harcerska prowadzona przez druha Wieśka, który miał licencję kategorii
pierwszej, ale już nie pamiętam jego znaku. W szkole robiliśmy łączności pod indywidualnym znakiem Wieśka. Na
radiostację mieliśmy przeznaczony specjalny pokój.
Harcerski Klub Krótkofalowców SP5ZBA
W tym samym czasie, z nieznanych mi powodów, odszedł z LOK-u Jurek Pułjan SP5JO. Przez kilka tygodni nie mogłem go spotkać. W LOK-u dowiedziałem się, że zrezygnował już z prowadzenia klubu SP5KKR.
Któregoś dnia dostałem wiadomość, że Jurek zaprasza mnie do domu na ulicę Bartniczą. Późnym popołudniem poszliśmy do niego z Grzesiem Konopką. Wtedy dowiedzieliśmy się, że jest założony harcerski klub krótkofalowców,
ma sponsora, ale w klubie Jurek nie ma, z kim pracować bo koledzy, którzy z nim współpracowali odeszli do klubu
LOK. Klub jest przy Technikum Elektrycznym i znajduje się w pracowni fizyki Filii Politechniki Warszawskiej w
Płocku przy ul. Jachowicza 4. Technikum Elektryczne mieściło się w tym samym budynku, co i Filia Politechniki.
Umówiliśmy się, że któregoś dnia tam pójdziemy.
I tak to się zaczęło. Nie było dnia, żebyśmy z Grześkiem w klubie nie siedzieli. Kosztem nauki z Konopką spędziliśmy w klubie, na zapleczu laboratorium fizyki dwa lata. Czas upływał nam miedzy szkołą chemiczną, klubem w Politechnice i domem Jurka. Budowaliśmy wtedy nadajniki o wysokiej sprawności technicznej. W końcówce były lampy
GU-50 i 807, których mieliśmy wtedy sporo. W okresie tych dwóch lat zrobiliśmy w szkole chemicznej sześć czy siedem tych nadajników.
Nadajnik RSB-5
W 1970 r. Jurek Pułjan przywiózł gdzieś tam zakupione RSB-5 i zaczęliśmy do tych nadajników budować zasilacze.
Zasilacze były o napięciu 2 KV, mocy gdzieś 400 Wat i miały w środek obudowy wbudowany solidnie, zrobiony modulator z formowaniem sygnału, z regulowaną falą nośną na lampach ECC83, EF 89 i EL 34, która sterowała lampę
GK-71. Wspaniale to wszystko chodziło. Było to robione nie na łapu capu, tylko z solidnym montażem mechanicznym i elektrycznym. W tym czasie Jurek podłapał jakąś fuchę na Politechnice, to jest pracę zleconą i przywiózł parę
fajnych obudów, w których trafa i lampy można było doskonale pomontować. Właściwie kosztem jednego lasera
zbudowaliśmy zasilacz do GK-71. Wcześniej, nadajnik był zasilany z kilku zasilaczy laboratoryjnych. To wszystko
było montowane w takim małym pomieszczeniu, na zapleczu laboratorium fizyki.
Dr Wahtl kierownik laboratorium fizyki
Należy zaznaczyć, że w 1970 r. hm. dr Roman Gołębiowski nie prowadził już laboratorium fizyki w Politechnice, ponieważ odszedł do pracy w „Petrochemii”, w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym. W tym czasie do laboratorium fizyki
na jego miejsce przyszedł dr Wahtl, starszy pan, którego z początku się obawialiśmy. Okazało się, że jest bardzo miły
dla członków klubu, tolerował nasze przebywanie w laboratorium, oczywiście po zajęciach ze studentami. Do tego
stopnia, ze udostępnił nam nawet swój gabinet, z którego rzadko korzystał.
Studencki Krąg Instruktorów ZHP
Harcerski Klub Krótkofalowców mniej zajmował się sprawami harcerskimi, a raczej technicznymi. W 1970 r. w Filii
Politechniki Warszawskiej w Płocku powołany został Studencki Krąg Instruktorów ZHP. Szefem tego kręgu była Marysia Kowalska, studentka Politechniki. W tym czasie, w Filii Politechniki w Płocku studiowało ponad 1000 studentów z całej Polski. Krąg instruktorski liczył około 25 osób. Motorem tego kręgu był hm. dr Roman Gołębiowski. Z
klubem krótkofalarskim i kręgiem instruktorskim współpracowali studenci także ze szkół oficerskich. W skład kręgu
instruktorskiego między innymi wchodzili: Bogdan Osiecki, Marek Wiśniewski, który tę grupę ciągnął po wielu obozach.
Pomnik Broniewskiego
W 1970 r., przed otwarciem pomnika Broniewskiego w Słupnie, było zorganizowane zgrupowanie harcerzy przygotowujących się do tej imprezy. Grupa harcerzy krótkofalowców codziennie dojeżdżała ze Słupna do Płocka. Radiostację RSB-5 przewieźliśmy z Politechniki do sali w LOK-u przy ul. Bieruta. Spotkaliśmy się z krótkofalowcami z LOKu i z Warszawy. Była nas spora grupa.
Z harcerskiego klubu SP5ZBA było 9 osób, które pracowały na radiostacji: Jurek Pułjan, Jolka Chorzelska, Boguś
Osiecki, Marek Wiśniewski, Grzegorz Konopka, Jolka Woźnicka, która była drużynową w „Jagiellonce”, Krzysiu
Wiśniewski, który wtedy chodził chyba do 7 klasy szkoły podstawowej, Jacek Pietryszyn i ja Zbyszek Stankiewicz.
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Nie mieliśmy jeszcze tak dużego doświadczenia w pracy krótkofalarskiej i aby dodać splendoru tej radiostacji zaprosiliśmy z Warszawy, do pracy na stacji Karola Cierpiała SP5YQ. Karol do Płocka przyjechał z telegraficznym kluczem lampowym i pokazał nam pracę wyczynową na telegrafii. Wtedy były wspaniałe warunki propagacyjne i z dipola 2 x 20 m można było robić całą Polskę. Karol pracował na CW, a my fonią na AM-ie. Do łączności służbowej
ZHP dostaliśmy z LOK-u wojskowe radiostacje R-105.
Po skończonej imprezie otwarcia pomnika Broniewskiego powiesiliśmy na gmachu Politechniki dipol 2 x 20 m. Z
pomieszczenia na zapleczu pracowni fizyki dzień, w dzień z Grzesiem Konopką pracowaliśmy pod znakiem SP5ZBA.
Jurek Pułjan pracował z tego nadajnika sporadycznie i raczej pod swoim znakiem SP5JO.
Pierwsze terenowe QTH w Słupnie
Jesienią 1970 r. Jurek SP5JO namówił nas na wyprawę do Słupna. Z Grzesiem Konopką i Jurkiem Pułjanem SP5JO
zawieźliśmy tam sprzęt. Dostaliśmy od opiekuna tego ośrodka klucze od jednego z domków, które były własnością
„Oświaty”. Doprowadziliśmy od najbliższego budynku na dole, do domku kempingowego na górze (około 400 m) zasilanie 220 Volt. Oczywiście najbardziej dostępnym dla nas kablem telefonicznym PTF. Na stalowym maszcie wysokości około 60 m, który wybudował druh Ryszard Wodzyński -„Wódz” powiesiliśmy jednym końcem antenę, a drugi
koniec rozciągnęliśmy po okolicznych drzewach w lesie. To była frajda. Nie było tam żadnych zakłóceń. Mieliśmy
nadajnik o mocy około 100 Wat, z modulacją AM, ale z regulowaną falą nośną. Nadajnik AM z regulowaną falą nośną nie był tak skuteczny jak z modulacją SSB, ale umożliwiał łączność z całą Europą. Otrzymywaliśmy z Europy raporty 58, 59.
Wojna między SP5KKR, a SP5ZBA
W tym czasie słuchali nas w Płocku koledzy z LOK-u i wtedy zaczęła się wojna między harcerzami, a LOK-iem,
między klubem SP5KKR i SP5ZBA. Zaczęto nam zazdrościć uzyskanych w tym czasie łączności przez SP5ZBA. Jeden z kolegów, którego nazwiska nie chcę wymieniać, stawiał nam nośną utrudniając łączności.
Walka, walką, ale i w LOK-u była też grupa młodych chłopaków, którzy dowiedzieli się o naszych wyprawach do
Słupna. Któregoś dnia przyjechali do Słupna całą grupą. Tadek Rybak, jakimś starodawnym motocyklem przywiózł
końcówkę „jednokilowatową” Jurka Abramowicza SP5DHW. Ta ekipa, potem w każdą sobotę przyjeżdżała do nas do
Słupna.
Terenowa stacja w Słupnie stała się otwarta dla wszystkich krótkofalowców. W tym okresie była możliwość tak zwanego oddelegowania z pracy zawodowej do pracy społecznej. Od 1970 r. do 1975 r. praktycznie co rok, w okresie letnim Komenda Chorągwi Płockiej załatwiała nam takie oddelegowania z pracy. Słupno, wtedy było naszą letnią bazą
klubową.
Ze Słupna, przez okres dwóch lat pracowaliśmy na radiostacji w trójkę: Jurek Pułjan SP5JO, Grzesiu Konopka i ja,
Zbyszek Stankiewicz. Od 1972 r. pracowali na stacji w Słupnie też Jacek Pietryszyn, Krzysiu Wiśniewski i Teresa
Maliszewska. Oczywiście, na stacji mieliśmy dyżury. Przez Słupno kursowały wtedy cysterny z asfaltem, którymi
można było się dostać tam i z powrotem za „darmochę”.
Obozy wędrowne hm Romana Gołębiowskiego
Po akcji otwarcia pomnika Broniewskiego poznaliśmy się z Jolką Woźnicką, która do Studenckiego Kręgu Instruktorów przy Filii Politechniki przyciągnęła nową grupę harcerzy. W tym czasie hm. Roman Gołębiowski zaczął organizować obozy wędrowne, które dla nas były wielką frajdą. To było wtedy nie teoretyczne, a praktyczne harcerstwo.
Na terenie Płocka było wiele szkół średnich i pomaturalnych. Młodzież, głównie spotykała się w kawiarniach. Żeby
zachęcić młodzież do harcerstwa hm. Roman Gołębiowski wpadł na pomysł i skontaktował nas z opiekunami harcerskimi w szkołach: Szkoła Pielęgniarska , Szkoła Mechaniczna Nr 70, Technikum Elektryczne, „Małachowianka”,
„Jagiellonka” i „Igiełki”. Ogłosiliśmy wszystkim, że organizujemy dla harcerzy, co sobotę jednodniowe lub dwudniowe rajdy i wyprawy. Na początku 1970 r. wyjeżdżało z nami na te wyprawy około 50-ciu harcerzy. Natomiast w
1972 r. na każdej imprezie było nas 100, a nawet 250 osób.
Dzięki naszej inspiracji, akcję naszą przejęła Komenda Hufca w Płocku, która zakupiła sprzęt turystyczny, ileś tam
nowych namiotów i zaczęła organizować obozy wędrowne w ramach akcji letniej. Były zorganizowane stałe bazy od Jeleniej Góry po Bieszczady,- w których, w ramach obozów wędrownych przebywały grupy harcerzy 30-40-sto
osobowe, i po 3-ech dniach grupy te wymieniały się systemem wahadłowym. Bazy rozmieszczone były od siebie w
odległości 30-40 km. Na tych obozach wędrownych, co roku wędrowało 200 - 350 osób.
Prawdziwi harcerze szukali przygody. Nie tak jak obecne obozy harcerskie zamienione na kolonie letnie w bardziej
lub mniej luksusowych pawilonach, praktycznie organizowane dla wszystkich dzieci pod płaszczykiem harcerstwa. W
klubie była organizowana tylko robota czysto techniczna, natomiast członkowie klubu w pracy harcerskiej mogli wyżyć się tylko w terenie, na zbiórkach i innych imprezach.
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Manewry Techniczno-Obronne w Mińsku Mazowieckim
Pierwszą imprezą techniczną klubu był wyjazd w 1971 r. na Manewry Techniczno-Obronne do Mińska Mazowieckiego. Drużyna harcerska przy Technikum Elektrycznym w Płocku wystawiła ekipę, a z klubu pojechała kadra na
manewry. W 1971 r. było czynnych kilka harcerskich ośrodków łączności: Mińsk Mazowiecki, Grodzisk, Warszawa i
Płock. Te ośrodki, najbardziej aktywne spotkały się na Manewrach Techniczno-Obronnych. Pokazano nam wtedy trochę nowoczesnego na tamte czasy sprzętu z zachodu, zarekwirowanego na granicy przez celników. A praca była na
RBM-kach i innych stacjach wojskowych, które jak zwykle w najważniejszych momentach nie chciały działać. Praktycznie było to spotkanie towarzyskie harcerskich ośrodków łączności z klubów: SP5ZBU, SP5ZIK, SP5ZBL.Takim
napędem pracy klubu SP5ZBL w Mińsku Mazowieckim był hm. Janek Ładno SP5XM. Po tym spotkaniu na manewrach zaczęli odwiedzać nas w klubie koledzy z innych ośrodków harcerskich, między innymi warszawiacy, żeby zobaczyć jak ta praca SP5ZBA idzie.
Zobowiązanie instruktorskie
10 czerwca 1970 r. hm. Roman Gołębiowski zorganizował nad Jeziorem Białym koło Gostynina spotkanie wszystkich
instruktorów ze Studenckiego Kręgu Instruktorskiego przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Wtedy złożyliśmy zobowiązanie instruktorskie. Była to dla nas pamiętna chwila. Honorowym naszym gościem był przedwojenny
hufcowy Harcerskiego Hufca Żeglarzy w Płocku, hm. Ładysław Żelazowski, który w gawędzie wspominał czasy
przedwojenne, a także okres wojny i działalność harcerzy w tym okresie. Część z tych wspomnień była zapisana i Jurek SP5JO przekazał je SP5ZK Kupczykowi z Warszawy.
Alarm powodziowy w 1971 r.
W 1971 r. Dyrektor Żeglugi na Wiśle
w Płocku poprosił nas o pomoc. Na częstotliwości 3,410 MHz nie mogli nawiązać łączności z radiostacji, która była
zainstalowana w Płocku. Zainstalowaliśmy na lodołamaczach RBM-ki, ale i to nie chodziło.
Obejrzeliśmy w Dyrekcji nadajnik i przerobiliśmy go, tak jak się buduje nadajniki amatorskie, to znaczy dorobiliśmy
w końcówce „pi filtr”. Powiesiliśmy inną antenę, dipol 2 x 20 metrów. Oni poprzednio mieli „miotłę”, która nigdzie
nie chciała się stroić. Pożyczyliśmy im swój odbiornik klubowy. Sprzęt, który im przygotowaliśmy działał sprawnie i
niezawodnie. Jak lodołamacze podpływały do Karolewa, to nadajnik z bazy nawet zatykał im odbiorniki. Poprzednio,
przy nadajniku 50 Wat baza w Płocku nie mogła połączyć się z Karolewem. Zarząd Wodny za naszą pracę obiecał
nam, że wspomoże nas finansowo oraz wydrukuje nam karty QSL. „Obiecanki, cacanki...”. Było wręcz odwrotnie, jak
skończyła się akcja to mieliśmy kłopoty z odzyskaniem zamontowanego u nich sprzętu.
Dyrekcja nie chciała oddać nam pożyczonego im naszego odbiornika, a jedna z naszych radiostacji pojechała z lodołamaczem do Gdańska i tam przepadła. Tak nieprzyjemnie skończyła się dla nas pomoc i współpraca z Żeglugą na
Wiśle. Mimo wszystko jeszcze wielokrotnie pomagaliśmy wodniakom w czasie późniejszych zagrożeń powodziowych.
Pomoc wojsku
W 1972 r. jednostka wojskowa w Płocku zwróciła się do nas o pomoc. Nasze anteny nadawcze były odległe od siebie
około 100 metrów. Naszą stację słyszała cała Polska i Europa, a na nich skarżyły się inne stacje wojskowe w kraju, że
ich nie odbierają i nie mogą z nimi nawiązać łączności. Jednostka wojskowa posiadała radiostację R-118. Nasz nadajnik RSB-5 obejmował ich częstotliwość. Przez okres dwóch, czy trzech tygodni operatorzy z jednostki wojskowej
prowadzili łączności służbowe z naszej radiostacji w klubie. Prosili nawet nas, żebyśmy przekonstruowali radiostację
R-118, żeby to chodziło jak nasz nadajnik.
Dipol Nadinienki
Ówczesny Rektor Politechniki polecił nam urządzić klub reprezentacyjnie. Najlepiej widoczną na zewnątrz wizytówką klubu jest antena. Postanowiliśmy zbudować najbardziej efektowną antenę dipol Nadinienki. W Warszawie kupiliśmy cztery modne wtedy koła „hula hop”. Od kogoś dostaliśmy sporo drutu miedzianego. Zrobioną antenę rozwiesiliśmy nad budynkiem Politechniki. Antena była dumą naszego klubu. Wisiała przez kilka lat. Umożliwiała nam pracę
na wyższych pasmach 7 i 14 MHz. Oprócz niej wisiał też dipol 2 x 19 metrów.
Przekaźnik telewizyjny na Politechnice
Obok naszego klubu na Politechnice działał Płocki Ośrodek Telewizyjny, który posiadał przekaźnik telewizyjny. Retransmitował on program telewizji warszawskiej na teren Płocka. W tym czasie pracowała tam żona Grzegorza Konopki. Szefem tego Ośrodka był Pan Portalski. Do tego Ośrodka ściągnięto masę telewizyjnego sprzętu, ale praktycznie nikt tego złomu nie uruchamiał. Pamiętam, że raz nasza stacja zakłóciła dziennik telewizyjny i było nas słychać w
telewizorach w Płocku.
Komputer UCMS-1
W 1972 r. pracownicy Politechniki zwrócili się do mnie o pomoc w konserwacji sprzętu liczącego UCMS-1. Sprowadzono maszynę komputerową, która zajmowała pomieszczenie o powierzchni około 80 metrów. Nikt tego urządzenia
nie znał. My, wymienialiśmy lampy, a pracownicy Politechniki sprawdzali, czy coś tam chodzi. W tym czasie dosta-
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łem w Politechnice pracę na pół etatu oraz poznałem inż. Andrzeja Pawińskiego. Razem uruchamialiśmy tę maszynę.
Jak się potem okazało, w komputerze spalony był silnik napędu dysku.
Praca w „Petrochemii”
W tym samym czasie zacząłem pracę w „Petrochemii” na instalacji Destylacji Rurowo - Wieżowej. Inż. Andrzej Pawiński zaproponował mnie i Grześkowi Konopce przejście do pracy w Wydziale Głównego Automatyka, gdzie był
mistrzem. Jeszcze jak chodziłem do szkoły chemicznej, to miałem: pół etatu na Politechnice, pół etatu na „Petrochemii” i jeszcze robiłem fuchy - naprawiałem telewizory.
„Młodzieżowy mistrz techniki”
W 1972 r. jako pracownik „Petrochemii” za zbudowanie jakiegoś urządzenia technicznego dla zakładu, razem z inż.
Andrzejem Pawińskim otrzymuję tytuł „Młodzieżowego Mistrza Techniki”. Dla mnie i Wydziału Automatyki ten tytuł był dużą satysfakcją, a ja, osobiście byłem dumny z tego. Nawet w którejś z gazet płockich
ukazał się wielki artykuł na ten temat.
Radio „Wolna Europa”
Od 1972 r. zaczyna się ściąganie ludzi z „Petrochemii” do klubu krótkofalarskiego. Przychodzą wtedy do klubu: Leszek Łabiszewski, Janusz Targalski i inni. W dni klubowe pojawia się w klubie 10, 15 osób. Na jednym z zajęć Leszek Łabiszewski stroił radio na „Wolną Europę”. Ktoś z Politechniki nas „podkablował” i „bezpieka” nas pozamykała. Później była kontrola PIR-u i z powodu: „...źle zabezpieczonych urządzeń nadawczo - odbiorczych przed osobami postronnymi...” - zabrano nam licencję nadawczą.
Słupno letnią bazą SP5ZBA
W 1972 r. wyjeżdżamy na okres lata do Słupna. Praktycznie przez okres półtora miesiąca pełnione są dyżury operatorów na radiostacji. Część osób wyjechała na obóz wędrowny, a druga grupa w tym czasie pracuje na radiostacji KF w
Słupnie. Radiostacja zainstalowana była na stałe w kempingu, który mieliśmy pod rząd przez pięć lat. Łączności robi
się tak dużo, że czasem nie nadążamy ich zapisywać. W tym czasie prowadziliśmy dwa rodzaje dzienników stacyjnych. Oprócz dziennika głównego , był też wydany przez PZK specjalny dziennik na zawody, po wypełnieniu którego
wyrywało się kartki i wysyłało do organizatora zawodów. Dlatego też, łączności robione w zawodach nie były wpisywane do dziennika głównego. Zaczyna nam już brakować kart QSL. Nie mieliśmy sponsora, który by te karty wydrukował. Część kart QSL robimy z wybrakowanych w MPiK-u widokówek, które odpowiednio ostemplowaliśmy.
„Maraton warszawski”
W 1972 r. klub po raz pierwszy startuje w zawodach krótkofalarskich „Maraton warszawski”. Były to trudne zawody
kilkudniowe, po 24 godziny na dobę. Po trzech dniach okazało się, że jesteśmy na bardzo wysokim miejscu. Pracowaliśmy w „Maratonie” praktycznie we dwóch, ja i Grzesiek Konopka. Z naszą stacją SP5ZBA konkurowały w czołówce tylko dwie stacje: SP5PSL stacja wojskowa z Zegrza i SP2KFR stacja LOK z Malborka. Przez kilka lat między
tymi stacjami trwała rywalizacja o czołowe miejsce w „Maratonie Warszawskim”. Po trzech latach powinniśmy zdobyć puchar za te zawody, ale mieliśmy pecha, zmieniono regulamin i puchar zrobiono przechodni. W tym czasie był
to nasz pierwszy krótkofalarski, największy wyczyn sportowy.
Rekord klubu 320 łączności
Drugim krótkofalarskim wyczynem sportowym było zrobienie 320 łączności modulacją AM, w tym kilkanaście krajów potwierdzonych kartami QSL, w ciągu jednej doby. Po dwóch dniach, jak z Jurkiem SP5JO wracaliśmy ze Słupna do domu, to nadal odbiornik grał nam w uszach.
SSB i 14 MHz. Do Słupna w 1973 r. przyjeżdża do nas SP5BXY Andrzej Sikorski. Przywozi ze sobą radiostację SSB.
Klub prowadzi wtedy pierwsze łączności na 14 MHz modulacją SSB. Współpraca z Andrzejem trwała przez kilka lat.
Nawet po wyjeździe na stałe Jurka SP5JO do Warszawy, Andrzej współpracuje z nim w klubie SP5ZHP.
Licencja indywidualna SP5HQZ
W 1974 r. otrzymałem z PIR-u w Warszawie indywidualną licencję krótkofalarską ze znakiem SP5HQZ i pod tym
znakiem rozpocząłem też pracę na pasmach KF i UKF.
Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej
W 1974 r. otrzymaliśmy nowe pomieszczenia przy ul. Pszczelej 7. W tym czasie, w szkołach średnich są już wprowadzone drużyny HSPS. W ramach drużyn HSPS działały też drużyny specjalnościowe. Odbyło się wtedy w klubie
spotkanie wszystkich komendantów grup specjalistycznych łączności, działających w ramach Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej (HSPS) z Chorągwi Mazowieckiej w Warszawie. Przyjechali wtedy przedstawiciele z: Żychlina,
Łęczycy, była też delegacja z SP5PSL z wojskowego klubu w Zegrzu, (w tym okresie w wojskowym klubie w Zegrzu
było bardzo dużo harcerzy), byli też przedstawiciele klubów warszawskich. Omawiane wtedy były kierunki pracy z
młodzieżą.
Ul. Pszczela 7
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W 1974 r. po otrzymaniu nowego lokalu przy ul. Pszczelej bardzo często przychodzi do nas SP5GNH Waldek Hau,
SP5ILP Remigiusz Pawlak. Na stacji pracuje coraz więcej ludzi. W okresie pracy przy ul. Pszczelej przez klub przewija się około 200 osób. Przychodzi bardzo wielu studentów, którzy robią prace dyplomowe. W tym okresie część
studentów budowała wzmacniacze, a część jakieś inne urządzenia. W tym czasie klub miał bogate wyposażenie. Jurek
SP5JO przywiózł dwa samochody ciężarowe sprzętu laboratoryjnego z Instytutu Łączności i Wydziału Elektroniki
Politechniki w Warszawie. Były to: generatory, oscyloskopy, częstościomierze. Za pieniądze otrzymane z Hufca
Płock Jurek zakupił wiertarkę elektryczną i inne narzędzia. Można było w tym klubie coś porobić. Ruch jest bardzo
duży.
RSO i „Marconi”
W tym czasie uruchamiamy w klubie przerobiony nadajnik RSO z modulacją SSB. Jurek przywozi z Warszawy ze
stacji nasłuchowej cały zestaw odbiornika „Marconi” oraz z jednostek wojskowych różny sprzęt łącznościowy. Pomieszczenia klubowe są tak zapełnione sprzętem, że już brakuje miejsca. Część sprzętu przetrzymujemy w gmachu
głównym przy ul. Łukasiewicza.
UKF
Otrzymujemy wtedy też radiotelefony: FM-302, FM-305, FM-306 i FM-3001. W 1974 r. pierwszy raz uruchamiamy
łączność UKF na radiotelefonie FM-302 przy pomocy kolegów z Łęczycy i z Kutna.
Dyplomy
W tym czasie zdobywamy prawie wszystkie wydawane dyplomy krajowe oraz dyplomy międzynarodowe „kontynenty” i „strefy” - WAC i WAZ. Z tych dyplomów nic się nie zachowało, ponieważ w czasie likwidacji klubu we
„Wcześniaku” wszystkie dyplomy i ciekawe karty QSL wiszące na ścianie i reprezentacyjnej tablicy klubowej zostały
przez sprzątaczki, po stanie wojennym, wyrzucone na śmietnik.
Komorów
W 1975 r. pracowała radiostacja na obozie wędrownym w Sudetach, z bacówki w miejscowości Komorów (tam gdzie
jest pętla śmierci). Pracowała tam RBM-ka z dopałką 20 Wat. Warunki były trudne. Nie wiedzieliśmy, że w bacówce
na górze nie ma prądu. Akumulatory od radiostacji ładowaliśmy na dole i donosiliśmy je na górę. Radiostacja pracowała przez trzy dni.
Akcja buraczana
W latach 1976-77 klub instalował posiadane radiotelefony UKF w okresie akcji buraczano -cukrowniczej w cukrowni
w Borowiczkach oraz w skupach buraków cukrowych.
Alarm powodziowy 1977 r.
W ramach przygotowań do powodzi mieliśmy ćwiczenia z LOK-iem z obsługi radiostacji R-105. Wcześniej radiostacje do pracy przygotował LOK. Mieliśmy oddelegowanie z pracy na tydzień. Porozwoziliśmy radiostacje w teren.
Utworzone patrole kontrolowały stan wałów wzdłuż Wisły. Radiostacje stały u sołtysów lub w takich miejscach,
gdzie można było szybko dobiec i przekazać meldunek do sztabu przeciwpowodziowego. Pamiętam, że wtedy było
bardzo zimno. O określonym czasie nawiązywaliśmy łączności kontrolne celem sprawdzenia, czy radiostacje są
sprawne. Wisła w tym okresie nie przerwała wałów.
Centralne Dożynki w Płocku
Jedną z większych naszych akcji klubowych były Centralne Dożynki w Płocku, w 1978 r. Z naszej strony było bardzo
duże zaangażowanie. Zapewniliśmy łączność ze wszystkimi punktami na pożyczonym sprzęcie. Znów zapewniano
nam „złote góry” po dożynkach, ale skończyło się tylko na obiecankach. Z komitetu PZPR otrzymaliśmy tylko podziękowanie na piśmie z czerwoną pieczęcią.
Pełnomocnik PZK
W 1978 r., po wakacjach zorganizowaliśmy spotkanie we „Wcześniaku” wszystkich krótkofalowców województwa
płockiego celem powołania Oddziału PZK w Płocku. Frekwencja była zbyt mała. Nie dojechali koledzy z terenu. Powołano tylko wtedy osobę, która będzie reprezentowała płockich krótkofalowców w PZK. Na tę funkcje wybrano
SP5EVW kolegę Henryka Miszczaka.
Nowy nadajnik SSB
Będąc już w nowych pomieszczeniach klubowych we „Wcześniaku” zakupujemy od kolegi Henryka Miszszaka
SP5EVW amatorski, wielopasmowy nadajnik SSB i CW. Nadal jest czynna radiostacja RSB-5.
UKF
Montujemy także antenę Yagę na dachu 10-cio piętrowego akademika i uruchamiamy radiostację na UKF. Z tego budynku są wspaniałe warunki antenowe na UKF. Łączność była pewna w promieniu 100 km i więcej. Mamy też wspaniałe warunki lokalowe: we „Wcześniaku” dwa pomieszczenia oraz na ul. Pszczelej w piwnicach trzy pomieszczenia.
Nadal współpracujemy z innymi klubami krótkofalarskimi i wymieniamy doświadczenia. Odwiedza nas dużo harce-
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rzy z Płocka i innych miast, między innymi z Warszawy, Przasnysza z klubu SP5ZIM, Zegrza z klubu wojskowego
SP5PSL.
28 MHz
W tym czasie była wspaniała propagacja na 28 MHz. Nadajnik od SP5EVW pracował też na tej częstotliwości. Klub
po raz pierwszy nawiązuje w tym paśmie łączności z zachodnią Europą oraz kontynentalne z Azją. W tym czasie było
popularne na zachodzie pasmo CB Radio. Dla Polaków pasmo CB Radio w tym czasie nie było dostępne. Słyszeliśmy
tylko, że dużo osób na świecie pracowało w tym paśmie.
Ruda
W 1981 r., na obozie harcerskim w Rudzie w II-gim turnusie, w sierpniu pracowała radiostacja SP5ZBA/4. Operatorami byli: SP5YQ Karol Cierpiał, SP5LGQ Ryszard Bielawski i ja SP5HQZ Zbigniew Stankiewicz. W tym okresie
też zrobiliśmy sporo łączności na KF.
Drużyna harcerska w SP 17
Jeszcze o jednym należy wspomnieć. Klubowi zaczyna brakować młodego narybku. Podejmujemy pracę nie tylko z
młodzieżą szkół średnich, ale i podstawowych. W 1978 r. w Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku ze Zdzichem Zielińskim zakładamy drużynę harcerską. Jest tych dzieci około 40 osób. Na zbiórki przychodzi bardzo liczna grupa.
Zajmujemy się nauką telegrafii, radiotechniki, ale przede wszystkim harcerskimi grami. Cały czas mamy nadzieję, że
z tych chłopców kilku trafi do klubu i będzie w końcu ten nowy narybek. Część osób z tego starszego pokolenia
praktycznie nie przychodzi do klubu. Klub zaczyna świecić już pustkami. Z tymi młodymi chłopcami zajmujemy się
budową odbiorników radiowych oraz pracą na małych radiotelefonach typu „Echo - 4”.Otrzymujemy tego sprzętu dużo z Zakładu Energetycznego w Płocku. Koledzy z Politechniki - członkowie klubu naprawiają je, tak, że w klubie
tych radiotelefonów jest kilkanaście sprawnych sztuk. Był to doskonały sprzęt do pracy z dziećmi. Biegamy po lesie.
W odległości 300 m wszystkich było słychać. Była to wspaniała zabawa. Dzieci garną się do nas. Tak to się działo do
stanu wojennego w 1981 r.
Stan wojenny
Po ogłoszeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 r. mieliśmy zdeponować sprzęt nadawczo - odbiorczy, ale tego było
tak dużo, że potrzebny był samochód ciężarowy. Otrzymaliśmy polecenie od pułkownika Pasternaka, że wszystko z
akademika „Wcześniaka” mamy zdeponować w Studium Wojskowym Filii Politechniki, a resztę zaplombowano nam
na ul. Pszczelej 7 w pracowni radiowej i w magazynie. Z Warszawy przyjechał przedstawiciel Państwowej Inspekcji
Radiowej i wziął od wszystkich licencje krótkofalarskie do depozytu. Własny sprzęt też zdeponowaliśmy w magazynie klubowym.
Po kilku tygodniach klub został rozplombowany i niby praca klubowa trwała nadal, ale bez możliwości pracy na radiostacji. Nie wolno też było konstruować żadnego sprzętu nadawczego. Praca klubu nie została zawieszona. Nadal
spotykaliśmy się z dziećmi i młodzieżą w pomieszczeniach klubowych.
Kryzys klubu
Przed stanem wojennym z Płocka do Warszawy wyprowadził się SP5JO Jerzy Pułjan - Prezes klubu. Klub w 1982 r.
przeżywa kryzys. Politechnika wymówiła nam korzystanie z lokali we „Wcześniaku”, a potem przy ul. Pszczelej motywując to tym, że na neutralny teren uczelni nie mają wstępu „władze”, które chcą mieć pod kontrolą krótkofalowców i sprzęt nadawczo - odbiorczy.
Dla niektórych klubów krótkofalarskich następuje odwilż. Zwróciliśmy się poprzez naszego pełnomocnika w PZK SP5EVW do Państwowej Inspekcji Radiowej o zwrot naszej zdeponowanej u nich klubowej licencji krótkofalarskiej.
Obiecano nam, że na zawody SPDX Contest otrzymamy licencję klubową i licencje indywidualne. Prowadzimy tylko
zajęcia harcerskie z młodzieżą.
W tym okresie przeprowadzono rewizję w klubie i prywatnych domach. Wypłoszono i praktycznie wygoniono młodzież z klubu. Zawieszamy wtedy praktycznie wszelką działalność. W kilka tygodni później otrzymujemy wiadomość
z Zarządu Głównego Państwowej Inspekcji Radiowej w Warszawie, że wniosek nasz o zwrot licencji został odrzucony i w żadnym wypadku nie otrzymamy licencji klubowej. Odwoływaliśmy się kilkakrotnie. Wniosek nasz został odrzucony i licencji klubowej nie otrzymujemy.
Po wypowiedzeniu nam lokali przez Politechnikę rozliczamy się z Komendą Chorągwi Płockiej ZHP i to jest koniec
naszej działalności z tamtego okresu.
Packet Radio - BBS
W 1995 r. na spotkaniu krótkofalowców płockich w „Dziupli” zostałem wybrany Sysopem Packet Radio w Płocku. W
pomieszczeniach klubu przy ul. Lachmana 2 zainstalowałem ze Zdzichem Zielińskim SQ5BPX stację Packet Radio BBS pracującą pod znakiem SP5ZBA-5 na częstotliwości 144,625 MHz.
Bramka Packet Radio
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30 października 1997 r. założyliśmy ze Zdzichem Zielińskim SQ5BPX Bramkę (Gate) Packet Radio, która umożliwia
wszystkim krótkofalowcom zajmującym się techniką Packet Radio łączność cyfrową z całym światem. Bramka pracuje na częstotliwości 144,850 MHz. Po okresie prób i testów wejdzie na stałe do pracy w paśmie UKF.

[1959-1998] Jerzy Fijołek SP5GBM - Płockie kluby krótkofalarskie 979
Gawęda Jerzego Fijołka SP5GBM
Powołanie Oddziału PZK w Płocku
8 lutego 1959 r. uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców został powołany Oddział PZK w
Płocku. W 1961 r. Oddział PZK został rozwiązany.
SP5KKR
Ponowny rozwój krótkofalarstwa w Płocku, w okresie powojennym rozpoczął się z chwilą powstania pierwszego Radioklubu przy Zarządzie Powiatowym Ligi Obrony Kraju (LOK) w Płocku. Klub został zarejestrowany w Zarządzie
Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie, w dniu 25 kwietnia 1967 r. pod Nr 43/War i na początek
otrzymał znak nasłuchowy SP5 2001/K, a wkrótce przyznany przez Państwową Inspekcję Radiową (PIR) znak
nadawczy SP5KKR. Kierownikiem radiostacji był Jerzy Abramowicz SP5DHW, a późniejszy znak SP5SY. Pierwszą
łączność stacja SP5KKR nawiązała w dniu 6 grudnia 1970 r. ze stacją SP1CZQ, z operatorem Romeo QTH Koszalin,
na CW w paśmie 3,5 MHz. Po kilku latach działalności przy Zarządzie Powiatowym, a później Wojewódzkim LOK
klub SP5KKR został przeniesiony do Iłowa, gdzie działalność tego klubu kontynuował Waldemar Hau SP5GNH do
czasu stanu wojennego. Po stanie wojennym klub nie reaktywował swojej działalności. Obecnie klub nie istnieje.
SP5ZBA
Działalność harcerzy łącznościowców właściwie zaczyna się w 1933 r. Wtedy to, przy Komendzie Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku, zostają przeprowadzone pierwsze kursy budowy odbiorników radiowych.
W 1934 r. z inicjatywy ówczesnego hufcowego hm Ładysława Żelazowskiego powstaje Harcerski Ośrodek Przysposobienia Wojskowego Radiotelegraficznego, a przy nim 29 kwietnia 1934 r. otwarto harcerską radiostację krótkofalową. Stacja otrzymała z Ministerstwa Poczty i Telegrafu amatorski znak wywoławczy SP1GW, a w 1935 r. znak
SP1IJ.
Od 1945 r. do 1968 r. następuje marazm w harcerskim krótkofalarstwie. Dopiero w 1968 r. dzięki inicjatywie hm Jerzego Pułjana powstaje Harcerski Klub Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym w Płocku, przy ul. Jachowicza 4, który został zarejestrowany w Zarządzie Oddziałowym Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie, 1
października 1968 r. pod Nr 57/War i otrzymuje z PIR znak nadawczy SP5ZBA. Pod tym znakiem dnia 15 marca
1970 r. ze stacją SP8BSQ, z operatorem Henrykiem QTH Biała Podlaska, w paśmie 3,5 MHz przeprowadzono pierwsze klubowe QSO. W późniejszym okresie klub zmienia promotora na Filię Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Klub ten prowadzi nadal swoją działalność w Płocku na osiedlu „Międzytorze” pod nazwą: Harcerski Klub Łączności
SP5ZBA przy Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Początkowo klub mieścił się przy ul. Piaska 4, a obecnie
przy ul. Lachmana 2. Kierownikiem klubu jest hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB. Aktualnie kierownikiem radiostacji jest Jarosław Górczyński SP5LGS, a poprzednio był Jacek Pietryszyn SP5BAW.
Obecnie klub pracuje w pasmach KF i UKF. Posiada automatyczny przemiennik UKF - SR5P oraz buduje następne
dwa przemienniki UKF - SR5Z i SR5PL. W klubie pracuje BBS - Packet Radio na częstotliwości 144,850 MHz. Klub
przeprowadził wspólnie z innymi organizacjami kursy krótkofalarskie kategorii II-giej, a w 1997 r. w klubie został
przeprowadzony kurs nauki telegrafii. Klub bierze udział w zawodach radioorientacji sportowej. Obecnie klub jest
drużynowym mistrzem województwa w tej dyscyplinie sportowej. Klub opracował i wydał dyplom krótkofalarski
„500 lat Województwa Płockiego”. Ostatnio brał czynny udział w obchodach „85 lat ZHP w Płocku”.
SP5KQS
Następnym klubem jest Klub Łączności Ligi Obrony Kraju, który powstał przy Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Obecnie mieści się w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Krzywoustego 3. Klub ten został zorganizowany przez
Jerzego Fijołka SP5GBM. Zarejestrowany został 5 grudnia 1972 r. w Zarządzie Oddziałowym Polskiego Związku
Krótkofalowców w Warszawie pod Nr 101/War. Początkowo posiadał znak nasłuchowy SP5 2070/War, a następnie
znak nadawczy przyznany przez PIR - SP5KQS. Pierwsza łączność tego klubu przeprowadzona była 23 lutego 1975 r.
ze stacją SP6HUC, z operatorem Marianem QTH Czernica koło Wrocławia, w paśmie 3,5 MHz.
979 Na podstawie rozmów przeprowadzonych z Jurkiem Fijołkiem SP5GBM - kronikarzem krótkofalarstwa w Płocku, opracował i napisał hm.
Benedykt Sandomierski SQ5AZB z okazji rocznicy „30 lecia harcerskiej radiostacji SP5ZBA”.
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W 1991 r. w pomieszczeniach klubu pracuje w czasie IV wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce okolicznościowa stacja SN5PP. W tym czasie Papież odwiedził Płock. W 1993 r. klub organizuje pracę stacji okolicznościowej SP 0 SF, z
terenu domu klasztornego przy Starym Rynku w Płocku z okazji „beatyfikacji siostry Faustyny”. W 1995r., w ramach
„500 lecia województwa płockiego” z lokalu klubu pracuje stacja okolicznościowa SP 0 PL. Klub ten nadal prowadzi
swoją działalność w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku. Prezesem klubu i kierownikiem stacji jest nadal Jerzy
Fijołek SP5GBM.
SP5PJM
Kolejnym klubem w Płocku, który został zorganizowany 9 marca 1982r. (zgoda Dyr. MZRiP na założenie klubu, innych danych brak) jest klub Polskiego Związku Krótkofalowców pod nazwą „Mazowiecki Klub Krótkofalowców”
przy Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, który z PIR-u otrzymał znak radiostacji
SP5PJM. Klub mieścił się w Płocku, w hotelu MZRiP przy ul. 3 maja 18 w pokojach 401 i 402. Organizatorem klubu
i kierownikiem radiostacji był Henryk Miszczak SP5EVW. Prezesem tego klubu był inż. Zbigniew Nawrocki
SQ5DAK pracownik MZRiP, a aktywnymi członkami: Krzysztof Wiśniewski SP5CPE, Jarosław Górczyński
SP5LGS, Wojciech Wiśniewski SP5NZE, Grzegorz Rutkowski SP5GQJ, Marcin Niśkiewicz SP5NON, Robert Laskowski SP5MXL i Jerzy Abramowicz SP5SY. Klub głównie nastawiony był na działalność sportową. Brał udział w
różnych zawodach krajowych i międzynarodowych, między innymi w zawodach SP DX Contest. Klub wydał w 1987
r. dyplom krótkofalarski: „750 lecie nadania praw miejskich Płocka”. W niedługim czasie, po rezygnacji z funkcji kierownika radiostacji przez Henryka Miszczaka SP5EVW, następuje utrata pomieszczeń klubowych i klub przestaje
działać. Na dzień dzisiejszy klub ten nie istnieje.
SP5KUT
Następnym klubem, który na krótko był utworzony, był Klub Łączności LOK przy Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia
i Sportów Łączności LOK w Płocku. Założony został z inicjatywy czterech młodych krótkofalowców: Włodka Polańczyka SP5LGW, Grzegorza Paćko SP5LGN, Tomka Rybaka SP5LGM i Jarka Górczyńskiego SP5LGS Klub ten został zarejestrowany w Zarządzie Oddziałowym PZK w Warszawie, 7 grudnia 1979 r. pod Nr 210/War i otrzymał z
PIR-u znak nadawczy SP5KUT. Pierwsza łączność przeprowadzona była pod tym znakiem 9 kwietnia 1980 r. z radziecką stacją RA9AJ, QTH Czelabińsk. Działalność klubu zakończono w 1985 r. Operatorzy się rozjechali po kraju i
za granicę. Obecnie klub ten nie istnieje.
Na dzień dzisiejszy (1998 r.) są w Płocku dwa kluby krótkofalarskie:
SP5ZBA - Harcerski Klub Łączności przy Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, mieszczący się w bloku, w małym pokoiku na VII piętrze przy ul. Lachmana 2, który prowadzi hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB.
SP5KQS - Klub Łączności Ligi Obrony Kraju przy Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, mieszczący się w
Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Krzywoustego 3, który prowadzi Jerzy Fijołek SP5GBM.

[1994-1995] hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB - Kursy krótkofalarskie
W Płocku, mimo dużego zapotrzebowania - między innymi wśród „sybistów” - był zastój w szkoleniu radioamatorów. Prowadzono tylko szkolenia dla członków klubów: harcerskiego - SP5ZBA oraz Ligi Obrony Kraju - SP5KQS
by wysłać ich na egzamin do Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Warszawie. Oficjalnie do prowadzenia
szkoleń w zakresie krótkofalarskim w Płocku posiadał tylko i wyłącznie Ośrodek Zawodowego Szkolenia Kierowców
980
i Przysposobienia Obronno–Politechnicznego Ligi Obrony Kraju w Płocku . Ośrodek ten nie był zainteresowany
prowadzeniem takich kursów. Utrzymywał się ze szkolenia kierowców. Szkolenie kierowców dawało mu odpowiednie dochody.
1990 r. w Województwie Płockim powstał Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Użytkowników Radiotelefonów Pracujących Paśmie Niestrzeżonym PL-CB RADIO.
W 1994 r. Wojewódzki Odział Stowarzyszenia PL-CB RADIO w Płocku za pośrednictwem Zarządu Głównego PL981
CB Radio w Łodzi
wystąpił z wnioskiem do Kuratora Oświaty w Płocku o pozwolenie na prowadzenie szkoleń z
zakresu: ratowników PL-CB Radio oraz kursów krótkofalarskich i otrzymał takie pozwolenie. Trzeba było powołać
„szkołę” prowadzącą takie kursy. Powstał Ośrodek Szkolenia Łącznośći i Ratownictwa Drogowego PL-CB Radio w
Płocku.
Organizowaniem i prowadzeniem kursów krótkofalarskich - w ramach działalności Ośrodka Szkolenia Łącznośći i
Ratownictwa Drogowego, Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PL-CB Radio w Płocku - zajmował się Dyrektor

980
981

Zezwolenie Kuratorium Oświaty.
Tylko ZG PL-CB Radio posiadał osobowość prawną.
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Ośrodka B. Sandomierski. Natomiast organizował i prowadził kursy Ratowników Drogowych PL-CB Radio Szef
Sztabu Ratownictwa PL-CB Radio – Waldemar Seidler.
W maju 1994 r. OSŁiRD Stowarzyszenia PL-CB Radio w Płocku, wspólnie z Harcerskim Klubem Łączności i Klubem Łączności LOK, zorganizował w pomieszczeniach wynajętych odpłatnie w Spółdzielczym Domu Kultury, kurs
krótkofalarski kategorii drugiej. Kurs zakończony był egzaminem przed komisją Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej z Warszawy. Kurs ukończyło 30 osób. Organizatorem i kierownikiem kursu był Benedykt Sandomierski.
Wykładowcami byli: Jerzy Fijołek, Wojciech Wiśniewski, Zdzisław Zieliński, Benedykt Sandomierski.
W maju 1995 r. (podobnie jak w 1994 r.) OSŁiRD Stowarzyszenia PL-CB Radio w Płocku, wspólnie z HKŁ i KŁ
LOK zorganizował w pomieszczeniach wynajętych odpłatnie w SDK, kurs krótkofalarski kategorii drugiej. Kurs za982
kończony był egzaminem przed komisją PAR z Warszawy . Kurs ukończyło 35 osób. Organizatorem i kierownikiem kursu (jak w 1994 r.) był B. Sandomierski. Wykładowcami byli: J. Fijołek, W. Wiśniewski, Z. Zieliński, B.
Sandomierski.
Po zakończonym kursie i egzaminach na świadectwo uzdolnienia w maju 1995r. okazało się, że jest nadal zapotrzebowanie na następne szkolenie. Do zorganizowania następnego kursu najbardziej przyczynił się Zdzisław Jóźwiak
„Nysa”, później SQ5EBQ. Ukazało się następujące ogłoszenie zachowane w aktach: Stowarzyszenie Użytkowników
Radiotelefonów w Paśmie Niestrzeżonym PL-CB Radio: …Uwaga radioamatorzy. Ośrodek Szkolenia Stowarzyszenia PL-CB Radio Oddziału Płockiego przy współpracy z klubami krótkofalarskimi w Płocku - SP5ZBA i SP5KQS
organizuje kurs krótkofalarski kat. II. Kurs odbywać się będzie w lokalu ZNP w Płocku ul. Kościuszki (dom Broniewskiego). Pierwsze zajęcia odbędą się w czwartek 12 września br. od godz. 16:00 do 20:00. Koszt kursu 30 zł.
Kurs będzie trwać 40 godz. Egzaminy na świadectwo uzdolnienia przed komisją Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej z Warszawy odbędą się w Płocku w dniu 27.10.br. o godz. 14:00. Informacje dodatkowe w godz. wieczornych pod tel. 63-60-04. Dyrektor Ośrodka Szkolenia Benedykt Sandomierski.
We wrześniu 1995 r. (podobnie jak w maju 1995 r.) OSŁiRD Stowarzyszenia PL-CB Radio w Płocku, wspólnie z
HKŁ i KŁ LOK, zorganizował w pomieszczeniach wynajętych odpłatnie w Związku Nauczycielstwa Polskiego (dom
Broniewskiego kurs krótkofalarski kategorii drugiej. Kurs zakończony był egzaminem przed komisją PAR z Warsza983
wy . Kurs ukończyło 40 osób. Organizatorem i kierownikiem kursu, jak w maju 1995 r., był B. Sandomierski. Wykładowcami byli: J. Fijołek, W. Wiśniewski, Z. Zieliński, B. Sandomierski.
OSŁiRD Stowarzyszenia PL-CB Radio w Płocku zorganizował w Płocku w latach 1994 i 1995 trzy kursy krótkofalarskie kategorii drugiej. Łącznie szkolenia ukończyło 105 osób. Część słuchaczy była spoza województwa płockiego.
W Płocku powstały dwa kluby PL-CB RADIO zrzeszające sybistów posiadających radiotelefony CB stacjonarne i
zainstalowane w samochodach: klub „Cezar” przy klubie dyskotekowym - Płock ul. Gałczyńskiego oraz klub „Międzytorze” przy Harcerskim Klubie Łączności - Płock ul. Piaska 4.

Program kursu krótkofalarskiego II-stopnia
I. Wiadomości techniczne.
1) Teoria elektryczności, elektromagnetyzmu i radiotechniki:
a) przewodnictwo elektryczne,
b) źródła elektryczności,
c) pole elektryczne,
d) pole magnetyczne,
e) pole elektromagnetyczne,
f) sygnały sinusoidalne,
g) sygnały niesinusoidalne,
h) sygnały zmodulowane,
i) moc i energia.

2) Elementy obwodów:
a) rezystory,
b) kondensatory,
982
983

Egzaminy odbywały się w Płocku.
Egzaminy odbywały się w Płocku.
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c) cewki,
d) transformatory - budowa i zastosowanie,
e) diody,
f) tranzystory i układy scalone,
g) inne elementy elektroniczne.
3) Układy:
a) łączenie elementów układów,
b) filtry,
c) zasilacze,
d) wzmacniacze,
e) demodulatory,
f) generatory,
g) pętla synchronizacji fazowej,
10 godzin wykładów. Wykładowca: Zdzisław Zieliński.
4) Odbiorniki:
a) rodzaje,
b) schematy blokowe,
c) budowa i działanie poszczególnych stopni,
d) parametry odbiornika.
5) Nadajniki:
a) rodzaje,
b) schematy blokowe,
c) budowa i działanie poszczególnych stopni,
d) parametry nadajnika.
6) Anteny i linie zasilające:
a) typy anten,
b) charakterystyki anten,
c) linie zasilające.
7) Propagacja fal radiowych.
8) Pomiary:
a) Wykonywanie pomiarów napięć i prądów stałych, przemiennych, wysokiej częstotliwości, pomiarów rezystancji,
mocy, głębokości modulacji, częstotliwości, współczynnika fali stojącej,
b) przyrządy do wyżej wymienionych pomiarów.
9) Zakłócenia radioelektryczne:
a) źródła zakłóceń,
b) przyczyny zakłóceń w sprzęcie elektronicznym,
c) urządzenia przeciw zakłóceniowe.
10 godzin wykładów. Wykładowca: Jerzy Fijołek
II. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i nadawczych.
1) Przepływ prądu elektrycznego przez ciało człowieka – porażenie prądem.
2) Udzielanie pierwszej pomocy.
3) Ochrona przeciwporażeniowa.
4) Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki.
5) Ochrona środowiska naturalnego przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
6) Ochrona odgromowa.
7) Przepisy przeciwpożarowe przy urządzeniach elektrycznych.
2 godziny wykładów. Wykładowca: Benedykt Sandomierski.
III. Przepisy i procedury operatorskie krajowe i międzynarodowe.
1) Alfabet fonetyczny międzynarodowy.
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2) Kod Q.
3) Skróty operatorskie.
4) Sposoby porozumiewania się w przypadku niebezpieczeństw i klęsk żywiołowych.
5) Znaki wywoławcze.
6) Plan pasm częstotliwości dla służ radioamatorskich krajowych i według Międzynarodowego Związku Radioamatorów (IARU).
10 godzin wykładów. Wykładowca: Wojciech Wiśniewski.
IV. Przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące służby radioamatorskiej i satelitarnej łączności radioamatorskiej.
1) Przepisy Międzynarodowego Związku Telekomunikacji (ITU) [o których mowa w () 2 u.2 Rozporządzenia].
2) Wyciąg zalecenia Europejskiej Konferencji Poczty i Telekomunikacji (CEPT) [stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia].
3) Przepisy krajowe, postanowienia i warunki licencyjne.
10 godzin wykładów. Wykładowca: Wojciech Wiśniewski.
V. Praktyczna praca na radiostacji UKF.
1) Praca fonią.
2) Praca RTTY.
3) Łączności przez przemienniki fonią.
4) Łączności satelitarne.
7 godzin zajęć praktycznych. Wykładowca: Wojciech Wiśniewski.
VI. Sprawy organizacyjne i administracyjne.
1 godzina. Kierownik kursu Benedykt Sandomierski.

HARCERZE WODNIACY

[1930-1996] hm. Grzegorz Woźniak - Harcerze wodniacy w Płocku
Okres przedwojenny (1930–1939)
Tradycje drużyn wodnych w Płocku sięgały lat 30. Ogromne zainteresowanie żeglarstwem wśród harcerzy było przyczyną powołania do życia z dniem 1 stycznia 1930 r. Referatu Żeglarskiego przy Wydziale Wychowania Fizycznego
Głównej Kwatery Harcerzy. Nowopowstały Referat Żeglarski wydał szereg przejściowych przepisów normujących
pracę harcerskich drużyn wodnych i żeglarskich. W związku ze wzrostem liczby i liczebności Harcerskich Drużyn
Żeglarskich, Referat Żeglarski przemianowano na Kierownictwo Harcerskich Drużyn Żeglarskich. Harcerstwo wypracowało w 1932 r. własny system stopni żeglarskich. Najniższym stopniem był wioślarz, następnie kolejnymi były:
żeglarz, żeglarz morski, sternik morski i kapitan żeglugi morskiej. (Obecnie: Wioślarz – Junga, Sternik Jachtowy,
Sternik Jachtowy Morski, Kapitan Jachtowy.) Poza tymi stopniami harcerstwo wprowadziło również stopnie: in984
struktora żeglarstwa śródlądowego i instruktora żeglarstwa morskiego .
Pęd do harcerstwa wodnego i do drużyn żeglarskich był w latach trzydziestych bardzo, silny. Skłoniło to władze harcerskie do zorganizowania w Polsce w dniach od 7 do 15 sierpnia 1932 r. Międzynarodowego Zlotu Skautów Wodnych nad Jeziorem Garczyn pod Kościerzyną na Kaszubach. W zlocie tym wzięła też udział 87 ŻDH z Płocka. W
skład głównej komisji sędziowskiej na zlocie został powołany hm. Ładysław Żelazowski – komendant Żeglarskiego
Hufca Harcerzy w Płocku.
Zdarzenia te poprzedziła w 1931 r. – w związku ze zmianami administracyjnymi w kraju - reorganizacja harcerstwa w
Płocku. W dniu 15 marca 1931 r. przybył do Płocka komendant Chorągwi Mazowieckiej Harcerzy hm. Stanisław Mościcki i odbył konferencję z Przewodniczącym Zarządu Oddziału dh Klemensem Jędrzejewskim oraz z hm Zdzisławem Słoniewiczem w sprawie połączenia Chorągwi Płocko-Włocławskiej z Chorągwią Mazowiecką. Miasto Warszawa miała tworzyć Chorągiew Warszawską, zaś teren województwa warszawskiego Chorągiew Mazowiecką. Poszczególne powiaty były siedzibami komend hufca. Porozumienie zostało osiągnięte i datę 15.03. 1931 r. należy uważać za dzień włączenia hufca w Płocku do Chorągwi Mazowieckiej. Komendantem płockiego Hufca mianowany został hm. Wacław Kulesza. Płockie drużyny harcerskie otrzymały nową numerację:
I - Płocka Drużyna Harcerska im. Szymona Mohorta przy gimnazjum Władysława Jagiełły – 86 MDH (Mazowiecka
Drużyna Harcerska).
984 „Powstanie Harcerskich Drużyn Żeglarskich w Polsce”, phm. Wiktor Wróblewski, materiały z HKW "Dal" Łódź.
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II - Płocka Drużyna Harcerska im. Jana Kilińskiego ( pozaszkolna) – 87 MDŻ (Mazowiecka Drużyna Żeglarska).
III - Płocka Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszkiprzy gimnazjum Stanisława Małachowskiego89 MDH (Mazowiecka Drużyna Harcerska).
W dniu 1.07.1932 r. hm. Wacław Kulesza na własną prośbę odszedł ze stanowiska hufcowego, a na jego miejsce powołano hm Ładysława Żelazowskiego. Nowy hufcowy przekształcił Hufiec Płocki w Żeglarski Hufiec Harcerzy. Po
czym nastąpił znaczny wzrost harcerstwa zarówno na terenie miasta jak i powiatu. Przyczyny tego nagłego rozwoju
należy szukać z jednej strony w wytężonej pracy organizacyjnej drużynowych i członków Komendy Hufca oraz w
przekształceniu się w hufiec żeglarski - co dało nowe tereny pracy, a z drugiej strony w zrozumieniu przez płockie
społeczeństwo znaczenia metod harcerskich w wychowaniu młodzieży.
W dniach od 15 maja do 1 czerwca 1933 r. Komenda Żeglarskiego Hufca przeprowadziła próbę na Państwową Odznakę Sportową (POS) dla młodzieży harcerskiej, pozaszkolnej, starszych harcerzy, członków Koła Przyjaciół Harcerstwa i członków Klubu Sportowego.
Natomiast w dniu 5 sierpnia egzamin pływacki. Składał się on ze skoku z łodzi na środku Wisły, dopłynięcia do brzegu, a następnie dopłynięcie z powrotem do łodzi oraz utrzymanie się przez 15 minut na wodzie.
W dniu 15 sierpnia odbyły się zawody kajakowe: bieg na 2 km dostępny dla wszystkich, bieg na 2 km tylko dla harcerzy, bieg kajaków żaglowych o powierzchni żagla 2 m kwadratowych, bieg kajaków żaglowych o powierzchni żagli
powyżej 2 m kwadratowych, bieg pływacki „wpław przez Wisłę".
W dniu 3 września 1933 r. podczas rozpoczęcia nowego roku harcerskiego przeprowadzono zawody kajakowe o mistrzostwo Hufca. Zgłosiło się dziewięć osad kajakowych o typie turystycznym. I -sze miejsce zajęła załoga „MEWA”
- dh Jan Wojciechowski i dh Gutowski z 87 ŻDH, II miejsce zajęła załoga „WILK” – dh Mielnikow i dh Ławruszczuk, z 87 ŻDH, III miejsce zajęła załoga „NEPTUN” - dh Jędrzejowski i dh Burzyński z 87 ŻDH. Zespołowe mistrzostwo zdobyła 87 ŻDH przed 86 ŻDH i 89ŻDH. W początkach września Komenda Hufca zorganizowała kurs
wioślarski, na który zapisało się 80 osób, w tym 24 harcerki.
Rozkazem Naczelnika Harcerstwa L.12 z dnia 28.08.1933 r. zatwierdzono stopnie żeglarskie dla następujących harcerzy: stopień „Żeglarza Morskiego” - hm Stanisławowi Ludwigowi (86 ŻDH), stopień „Żeglarza” - hm Ładysławowi
Żelazowskiemu (z Komendy Hufca) i Mikołajowi Borkowskiemu (z Komendy Hufca) oraz stopień „Wioślarza” - Kazimierzowi Cyranowskiemu (89 ŻDH), Józefowi Gąsiorowskiemu (86 ŻDH) oraz Mieczysławowi Krysickiemu (86
ŻDH).
W dniu 5 maja 1935 r. przybył do Płocka szef Głównej Kwatery Harcerzy - dh Sosnowski oraz kierownik drużyny
żeglarskiej przy Głównej Kwaterze - hm. Witold Bublewski w celu wręczenia Żeglarskiemu Hufcowi w Płocku patentu flagowego, tj. prawa używania bandery harcerskiej. Żeglarski Hufiec Harcerzy w Płocku został trzecią jednostką
w Polsce posiadający taki patent. Posiadały go dotychczas: „Wilki Morskie” z Poznania i Drużyna Żeglarska z Wilna.
W dniu 15 września 1935 r. rozpoczął się uroczyście nowy rok pracy harcerstwa płockiego. Uroczystość obejmowała
wewnętrzne zawody kajakowe i wioślarskie oraz opuszczanie bandery na zakończenie wodnego sezonu letniego.
Zwycięzcami zawodów kajakowych zostały załogi nowej drużyny pozaszkolnej im. Józefa Piłsudskiego zdobywając
w nagrodę kajak. II miejsce zajęła 87 ŻDH im. Jana Kilińskiego.
Z dniem 1 grudnia 1935 r. Komenda Żeglarskiego Hufca przeprowadziła się do własnego domu przy ul. Kolegialnej
21, zajmując cały obszerny parter do własnego użytku.
W miesiącach letnich 1936 roku 87 ŻDH szkoliła swoich członków oraz starszych harcerzy z innych drużyn na kursie
wioślarskim. Kurs ukończyło z wynikiem pomyślnym 12 harcerzy z 32 uczestników.
W 1938 roku 103 MDH pod przewodnictwem dh. Władysława Kozłowskiego zorganizowała obóz wędrowny kajakami na trasie Wisła - Skrwa.
Na koniec 1938 r. Żeglarski Hufiec Harcerzy w Płocku stanowiły:
• 1 krąg starszoharcerski,
• 3 drużyny skautowe,
• 15 drużyn harcerskich,
• 3 samodzielne zastępy,
• 21 drużyn zuchowych.
Stan osobowy Hufca liczył 1120 harcerzy.
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Z dniem 1 stycznia 1939 roku hm. Ładysław Żelazowski zrezygnował z pełnienia funkcji Komendanta Żeglarskiego
Hufca Harcerzy. Pełnienie obowiązków Komendanta do czasu zatwierdzenia powierzono hm Janowi Laszkie985
wiczowi .
Okres powojenny
Na starych zdjęciach w kronice hufca płockiego (z lat 1945–1949) kilka zdjęć było z dh. Ryszardem Gałkowskim
(harcerzem wodniakiem).
Po II wojnie w 1945 r. początki żeglarstwa płockiego były w „Jagiellonce”. „Bosman Dziuba”, czyli dh Ryszard Gałkowski zbudował nową łódż żaglową. Szkutnią była harcówka w „ Jagielonce”. Z budową były duże kłopoty. Braki
materiałowe występowały na każdym kroku. Tylko tarcicę można było dostać bez kłopotu. Wszystko pozostałe: cały
osprzęt, okucia, bloki, liny były trudne do zdobycia, a najgorzej było z nitami. Wiara harcerska skupiona w 87 ŻDH
jakoś sobie z tym wszystkim poradziła. W maju 1948 roku piękna własna żaglówka była gotowa. „Okrutna” to była
łajba ze względu na kształt i jej możliwości manewrowania - harcerze zwali ją „Korytem”. Przeważająca większość
członków 87 ŻDH im. J. Kilińskiego wywodziła się z 86 MDH im. Sz. Mohorta. Tego roku w czerwcu - w wakacje „Bosman Dziuba” uruchomił cały sprzęt żeglarski – starą, przedwojenną żaglówkę i nowe „koryto”. Potem poprowadził wyprawę Wisłą do Warszawy. Po tym rejsie jego uczestnicy czuli, że dokonali niezwykłej sztuki i byli bardzo
ważni. Wydawało im się, że nie ma lepszych i bardziej doświadczonych od nich żeglarzy, a przynajmiej w Płocku
nikt im nie dorówna.
Niestety już w 1949 r. decyzją władz państwowych cały Związek Harcerstwa Polskiego musiał „zwinąć żagle” na całe
siedem lat.
W 1956 r. po rozwiązaniu ZMP opiekunem Drużyny harcerskiej w szkole „Siedemdziesiątce” był Juliusz Ostrzycki.
Działał też druh Ryszard Gałkowski. Członkiem tej drużyny był między innymi dh Wiesław Morawski – „Synek”,
który wspominał swoje żeglarskie początki tak: ...Siedzibą drużyny były byłe koszary wojskowe w rejonie pl. Dąbrowskiego i ul. Warszawskiej. W 1959 r. zdobyłem uprawnienia stopnia żeglarza jachtowego (nr patentu 12/59) na
obozie - organizowanym przy pomocy Chorągwi Mazowieckiej – Wodnej Drużyny Harcerzy „Luna” z Warszawy,
prowadzonym przez dh . Marka Berkowskiego. Początkowo drużyna szukała swojej drogi rozwoju harcerskiego. Brak
było przygotowanej kadry, drużynowego i zastępowych...
W Płocku wielu harcerzy nosiło granatowe mundury żeglarskie. Główną bazą dla harcerzy – wodniaków stała się
szkoła „Siedemdziesiątka”. W 1958 roku pojechali na obóz harcerski w okolice Sierpca, ale już w 1959 roku zorganizowali pierwszy obóz żeglarski nad jeziorem Jeziorak koło Iławy i uczestniczyli w zlocie ZHP na Polach Grunwaldzkich.
W latach 1960-61 zbudowano i zwodowano trzy łodzie typu „BM”. Zaangażowana w budowę łodzi była grupa harcerzy z kółka technicznego pracującego pod opieką druha Gałkowskiego i pana Mielczanowskiego. Grupa ta wykonała
też szereg udanych pływających jednostek morskich.
Kolejne obozy żeglarskie odbywały się w Łysej bindudze nad jeziorem koło Rucianego Nidy.
W okresie zimy i wiosny trwało szkolenie i przygotowanie teoretyczne do kursu na stopień żeglarza jachtowego.
Opiekun drużyny Juliusz Ostrzycki posiadał już uprawnienia sternika jachtowego wraz z uprawnieniami do szkolenia
młodzieży. Drużyna była wizytowana przez przedstawicieli Komendy Chorągwi Mazowieckiej i zdobyła pochlebne
opinie. Prowadzenie drużyny wspierał Sławomir Cieszkowski - dodatkowy opiekun drużyny.
W 1965 r. wodowany był w ,, Siedemdziesiątce” holownik „Człapek” - projektu nieocenionego Ryszarda Gałkowskiego. „Człapek” od tej pory holował co roku łodzie na Mazury, na jezioro Nidzkie. Powstały kolejne trzy łodzie żaglowe typu „Pirat”.
Następnym opiekunem drużyny był Zygmunt Chmielewski.
W 1968 roku nastąpiła zmiana nazwy i nr drużyny na 135 Wodna Drużyna (zamiast XIV). W obozach żeglarskich
brała udział nie tylko młodzież „Siedemdziesiątki”, ale także z „Małachowianki”, „Budowlanki” i „Chemika”.
1968 r. – sprawozdanie opiekuna drużyny ZHP - Zygmunta Chmielewskiego
...W wyniku porozumienia między trzema organizacjami ZHP, ZMS i ZMW (w marcu 1968 r.) stwierdzono, że ZHP
jest organizacją - podobnie jak inne – ideowo–wychowawczą, nie zaś bezideową. Przed trójporozumieniem ZHP
miało prawo istnieć tylko w I i II klasie szkoły średniej. Starsi uczniowie byli tylko instruktorami i drużynowymi w
szkołach podstawowych. Po porozumieniu młodzież wszystkich klas miała prawo wyboru organizacji. Każda drużyna
w szkole średniej pracowała w określonej specjalności i rozwijała zamiłowania swoich członków w określonym kie985 AP i w Płocku, „Dziennik Płocki „ i „Kurier Mazowiecki” za lata 1930 – 1939, „Notatki Płockie" nr 4/105 1980 r.
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runku. IV Zjazd ZHP zaakceptował trzy zasadnicze grupy: turystyczną, artystyczną i techniczną. W naszej szkole
[„Siedemdziesiątce - G.W.] istniały trzy drużyny: Żeglarsko–Wodna, Młodzieżowej Służby Ruchu, Czerwone Berety...
...Drużyna żeglarska była podstawą działalności harcerstwa w szkole, gdyż istniała najdłużej i posiadała dość dużą
bazę materiałową w postaci sześciu łodzi żaglowych w klasie „BM” i „Pirat” oraz dwóch motorówek. Nazwa drużyny
brzmiała - 135 WDH. Drużyna z każdym rokiem powiększała szeregi i szkoliła na akcjach letnich coraz to nowych
żeglarzy z uprawnieniami. Młodzież przejawiała aktywność, co równocześnie z bogatym sprzętem stawiało drużynę
na czołowym miejscu wśród drużyn wodnych na Mazowszu. Za dobre wyposażenie drużyny podziękowanie należało
się Dyrekcji Szkoły i Kierownictwu Warsztatów Szkolnych. Drużyna nawiązała współpracę z „Małachowianką” i
planowała w przyszłości zorganizować wspólny obóz żeglarski. W 1968 r. w drużynie prowadzono szkolenie na stopień „Żeglarza jachtowego”. W czasie ferii zimowych ośmiu harcerzy wyjechało na szkoleniowe zimowisko.
...Organizacja ZHP w szkole liczyła około 100 członków. Drużyny dysponowały sprzętem pływającym, turystycznym
i pionierskim za około 180 tysięcy zł. Trudności: brak pomieszczeń na łodzie - łodzie niszczeją. W roku szkolnym
986
1968/69 odbył się obóz żeglarski ZHP w Rucianem na Mazurach...
W kolejnych latach zbudowano kolejny holownik „Człapek II” i kolejne łodzie typu „Pirat”.
W 1970 r. kolejnym opiekunem został dh Sławomir Cieszkowski. Sternicy dali mu przydomek „fater”, a potocznie
„fatrowski”, a jego żonie Mirce (pielęgniarce obozowej) – „fatrowska”.
Kolejnym opiekunem został w 1971 r. wychowanek szkoły i drużyny dh Edward Lewandowski.
Od 1974 r. obozy żeglarskie były organizowane w Kowaliku - też nad jeziorem Nidzkim - z powodu wprowadzenie
strefy ciszy na części jeziora Nidzkiego.
Szkoła i jej Dyrekcja miała wspaniały gest. W 1975 roku dh Grzegorz Woźniak z upoważnienia Szkoły kupił dla niej
w stoczni jachtowej w Ostródzie pierwszą łódź klasy „Omega”, a rok póżniej kolejne trzy jachty tej klasy. Wcześniejsze harce na „Piratach” w regatach nabierały innego znaczenia.
Kadra instruktorska drużyny - wspólnie z Klubem Wodniaków „Morka” - była inicjatorem Regat żeglarskich na zalewie włocławskim „O Puchar Wrzosu”, a następnie innych przedsięwzięć na wodzie. Drużyna zdobywała coraz cenniejsze „trofea”: wygrała „Regaty o Puchar Wrzosu”, zdobyła „Błękitną Wstęgę” jeziora Nidzkiego.
Zmiany polityczne i organizacyjne w polskiej oświacie oraz w Związku Harcerstwa Polskiego wymusiły przeorganizowanie struktury w szkole „Siedemdziesiątce”. Po akcji letniej w szkole Dyrekcja powołuje do życia drużyny i kluby
Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej. 135 WDH staje się klubem żeglarskim z tym samym opiekunem. Wachtowi – mający na stanie łodzie żaglowe - są drużynowymi w swoich klaso-drużynach. Okazało się, że większość młodzieży chce należeć do żeglarzy i nosić granatowe mundurki. Takie harcerstwo długo nie wytrzymywało zmian, jakie
były w Polsce.
W latach 1976 i 1977 drużyna wróciła z obozami na Łysą bindugę, gdzie był zorganizowany pierwszy obóz szkoleniowy - żeglarski Chorągwi Płockiej ZHP. Kadrę stanowili młodzi instruktorzy drużyny z „Siedemdziesiątki”. 135
Wodna Drużyna Harcerzy pod własnym szyldem jednak dalej działała zdobywając coraz wyższe stopnie żeglarskie –
stopień sternika jachtowego, a dh Tadesz Cieszkowski stopień jachtowego sternika morskiego. Byli obecni na rejsach
zatokowych i pełnomorskich.
Kadra młodych instruktorów ZHP wraz z opiekunami - wywodzący się z Drużyny - byli współzałożycielami Płockiego Okręgowego Związku Żeglarskiego: dh Sławomir Cieszkowski, dh Edward Lewandowski, dh Zdzisław Borowski,
dh Grzegorz Woźniak, dh Tadeusz Cieszkowski.
W tym okresie działała w Płocku Wodna drużyna w LO (Nr 24) im. St. Małachowskiego, pływali na dzielnym jachcie
„Wydra”, a następnie na pozyskanej łodzi klasy „Omega”. Organizowali wędrowne obozy żeglarskie po Mazurach.
Szkolili się na kursach śródrocznych i oraz na tych organizowanych przez 135 WDH. Kadrę stanowili młodzi wychowankowie szkoły: dh J. Sopoćko i dh Piotr Dyszy.
W 1975 roku kadra 135 WDH utworzyła Zespół Pilota Chorągwi Płockiej ZHP. Pierwszym Pilotem był dh Tadeusz
Cieszkowski powołany przez Komendanta chorągwi hm Tomasza Klickiego, a Zespół tworzyli dh Sławomir Cieszkowski i dh Grzegorz Woźniak. Następnym Pilotem był dh Sławomir Cieszkowski powołany przez hm Zbigniewa
Królikowskiego. Jego następcą był dh Grzegorz Woźniak rozpoczynając służbę z nowowybranym Komendantem
Chorągwi hm Andrzejem Markowskim. W roku 1981 dh Woźniak został wybrany na zastępcę Komendanta Chorągwi
Płockiej ZHP.
986 Kronika Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego im. Ludwika Waryńskiego 1966-1971.
1968 r. – sprawozdanie opiekuna drużyny ZHP kolegi Z. Chmielewskiego.
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Nastąpił rozwój prężnie działającego retmanatu płockiego hufca. Powstała szkółka regatowa prowadzona przez dh.
pwd Wojtka Lipskiego, z którym współpracował wychowanek 135 WDH dh Mirosław Ciecierski. „Zapisali” oni
wiele wspaniałych wyników regatowych i sukcesów w pracy z młodzieżą na jachtach żaglowych typu „Optymist”,
„Cadet – 420 i 470”. Rozpoczęła działalność Wodna Drużyna w SP 1 prowadzona przez dh.Wojciecha Batrnika,
Wodna Drużyna w Zespole Szkół Chemicznych, z której wywodzi się póżniejszy Pilot Chorągwi dh Stanisław Wrześniewski oraz w LO (Nr 23) im. „Wł. Jagiełły”.
Zabawa żeglarska i wodniacka trwała „na całego”. W „Siedemdziesiątce” zakupiono nowe łodzie typu „Orion” , „EL
Bimbo”, „Conrad” . Zakupiono dla Chorągwi Płockiej jacht klasy „Trener Mały” i „Trener Duży”- „Biczkomer” oraz
dwa „Oriony”.
Zespół Pilota Chorągwi oraz Retmanat Hufca byli gospodarzami zakończenia Ogólnopolskiego Harcerskiego Spływu
Żeglarskiego Kraków – Płock pod nazwą „Wiślane Wici”. Płock był gospodarzem i miejscem postoju 110 jachtów
żaglowych, które podziękowały za gościnę przepiękną paradą jachtów pod żaglami na Wiśle.
Rok później w Płocku nastąpił start do kolejnego etapu Ogólnopolskiego Harcerskiego Spływu Żeglarskiego Płock –
Gdańsk.
Gospodarze w obu przypadkach zapewniali opiekę przy „kei”, asekurację łodzi ratowniczych płockiego WOPR-u harcerskiej drużyny ratowniczej kierowanej przez dh. Waldemara Seidlera.
W tych latach trwała wspaniała współpraca z Zarządem Wojewódzkim WOPR. W Płockim Okręgowym Związku
Żeglarskim Harcerski Ośrodek Wodny był najsilniejszym klubem prowadzącym szkolenia, organizującym obozy i
rejsy żeglarskie. Kadra instruktorska pełniła przez szereg lat wiele funkcji statutowych w tym Związku.
W 1983 r. 135 WDH przenosi swoją akcję letnią do Jory Małej koło Mikołajek nad Jezioro Tałty. Opiekunem drużyny był dh Zdzisław Borowski, a następnie dh Andrzej Kalicki.
W Retmanacie Hufca Płock działali dh Wojciech Bartnik - Retman, a bosmanem był dh Kazimierz Pikała. W tych latach organizują obozy żeglarskie w Łazach koło Włocławka i Różannej koło Koronowa. Następne biorą już tylko
udział w szkoleniach chorągwianych w Wężewie koło Okartowa i Rudzie koło Białej Piskiej.
W 135 Wodnej Drużynie Harcerzy nastąpiło wielkie wydarzenie. W 1986 r. wodowany był jacht dwumasztowy s/y
„Sztubak”, który otworzył nowy rozdział w szkoleniu na stopień sternika jachtowego. W tym samym roku harcerze ze
135 WDH byli uczestnikami międzynarodowego obozu żeglarskiego „Balaton Żagiel” na Węgrzech. W jednej z akcji
ratowniczych dh Rafał Brzeski,dh Rafał Lewandowski i dh Michał Cała wykazali się wspaniałą znajomością sztuki
żeglarskiej, ale też odwagą i odpowiedzialnością. Uczestniczyli w akcji ratowniczej uczestników z innej jednoski
pływającej.
W 1987 r. wychowanek 135 WDH hm. Grzegorz Woźniak został Komendantem Chorągwi Płockiej ZHP. Kolejnymi
pilotami zostali dh. Jarosław Grzelski „Bazyli” - też wychowanek 135 WDH, a następnie dh. Stanisław Wrześniewski
z drużyny przy Zespole Szkół Chemicznych.
W 1989 r. 135 Wodna Drużyna Harcerska zostaje wyróżniona przez Polski Związek Żeglarski Certyfikatem nr 002
„Szkoły pod żaglami” za zasługi i pracę wychowawczą w wychowaniu morskim i wodnym młodego pokolenia.
Zmiany polityczne w naszym kraju, zmiany w zarządzaniu oświatą, brak środków finansowych na utrzymanie sprzętu
wodnego oraz występujące podziały w ruchu harcerskim doprowadziły do decyzji o rozwiązaniu 135 Wodnej Drużyny Harcerskiej i powołaniu Szkolnego Klubu Żeglarskiego „Siedemdziesiątka” działającego jako Uczniowski Klub
Sportowy w tej szkole. Pozwalało to na uzyskiwanie stałego dofinansowania z Urzędu Miasta Płocka.
Inne drużyny obozy szkoleniowe organizowały w Gorzewie koło Gostynina, w Koszelówce nad jeziorem Zdworskim
i ostatnio w Murzynowie. Niestety zmiany w zdobywaniu stopni żeglarskich, trudności w pozyskiwaniu dotacji, braki
kadry instruktorskiej powodowały, że w 1996 roku harcerskie obozy żeglarskie i praca drużyn zamarła.
W latach 1975-1994 w Hufcu Płockim, a praktycznie przy Chorągwi Płockiej ZHP działał niezwykle prężnie wspaniały Harcerski Klub Płetwonurków i Speleologów prowadzony przez dh. dr Romana Gołębiowskiego i dh.Bogdana
Osieckiego. Przez szereg lat organizowali szkolenia, obozy i wyprawy, w których uczestniczyły dziesiątki wspaniałych harcerek i harcerzy zdobywając uprawnienia w nurkowaniu swobodnym.
Kadra „wodniacka” w Szkole „Siedemdziesiątce”
Z kronik i ze wspomień kadry instruktorskiej można zauważyć, że największy wpływ na prace drużyny miała kadra
opiekuńcza drużyny sprawowana przez nauczycieli. Funkcja drużynowych była najczęściej marginalizowana i wykorzystywana do celów reprezentacyjnych. Wiązało się to z dużą odpowiedzialnością za zdrowie i życie uczestników
szkoleń, obozów i spływów. Władza spoczywała na wahtowych, którzy mieli na stanie łodzie żaglowe i byli ich ster-
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nikami. Odpowiadali bezpośrednio za ich przygotowanie do sezonu, udziału w regatach żeglarskich przygotowania do
zimowania po sezonie.
Opiekunowie drużyny
1. Juliusz Ostrzycki - nauczyciel, drużynowy, opiekun drużyny.
2. Zygmunt Chmielewski - nauczyciel, opiekun drużyny.
3. Ryszard Gałkowski - kierownik warsztatów, projektant i twórca holownika „Człapek” I i II oraz „Sztubaka”;
4. Sławomir Cieszkowski - nauczyciel, opiekun drużyny, drużynowy.
5. Adamkowski Stanisław - nauczyciel, pracujący z drużyną, współwykonawca „Człapka” I i II oraz „Sztubaka”.
6. Leszek Milczanowski - nauczyciel, opiekun kółka technicznego, wspomagający budowę jachtów żaglowych.
7. Zdzisław Borowski – nauczyciel, kierownik warsztatów, drużynowy i opiekun drużyny.
8. Andrzej Kalicki - nauczyciel, opiekun drużyny.
9. Janusz Kwilman - szkutnik, budowniczy jachtów żaglowych klasy „BM” i „Pirat”.
10. Andrzej Markowski – nauczyciel, komendant szczepu drużyn harcerskich, komendant Hufca ZHP w Płocku, Komendant Chorągwi Płockiej ZHP.
11. Tadeusz Kuczma – nauczyciel, szkutnik.
12. Jerzy Kolasiński – nauczyciel.
13. Krzysztof Łukasiak – nauczyciel.
14. Sławomir Cieszkowski - nauczyciel zawodu, opiekun drużyny, drużynowy.
15. Tadeusz Cieszkowski - Dyrektor Szkoły.

[1975-1991] hm. Roman Gołębiowski - Płetwonurkowie
Przygoda z nurkowaniem i zdobywaniem jaskiń Jury Krakowsko – Częstochowskiej bierze swój początek w obozach
wędrownych. Uczestnicy tych obozów byli w naturalny sposób selekcjonowani, gdyż trudy obozu wędrownego są dużo większe niż na obozie stałym.
W oparciu o tych ludzi można było później prowadzić działalność specjalistyczną. W 1975 roku spotkałem się z nieprzeciętnym człowiekiem, prywatnie matematykiem, Michałem Andrusiewiczem. Był on instruktorem nurkowania w
pionie PTTK a jednocześnie taternikiem i grotołazem.
W 1976 roku, w ramach obozu Chorągwi Płockiej zlokalizowanym na bindudze nad jeziorem Nidzkim jednym z podobozów był podobóz płetwonurków. Sprzęt został wypożyczony z Ligi Obrony Kraju a instruktorami byli Michał
Andrusiewicz i Zbigniew Gregorczyk instruktor w pionie LOK. Na obozie tym szereg uczestników, w tym autor
wspomnień uzyskało stopień niższy.
W następnym,1977 roku grupa z Płocka była szkolona gościnnie przez Hufiec Łęczyca na obozie w Anastezewie nad
odnogą jeziora Powidzkigo. Na obozie tym szereg uczestników, w tym autor wspomnień uzyskali stopień średni.
Stopniowo Chorągiew wzbogacała się w sprzęt. W 1980 roku nurkowie mieli już sprężarkę, w 1982 r także dużą
łódź.
W 1979 r autor uzyskuje stopień wyższy, co jak się później okazało było kresem jego możliwości.
W 1980 r odbył się obóz zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Białym na jez. Białe w powiecie gostynińskim. W
1981 zorganizowany był podobóz płetwonurków na bazie Stanicy w Gorzowie w 1982 r przy obozie Chorągwi Płockiej nad jeziorem Roś, w 198? (Nie pamiętam) przy chorągwianym obozie nad zalewem koronowskim. W następnych
latach obozy szkoleniowe w małej skali odbywały się w ramach własnej bazy nad jez. Białym.
W latach 80-tych powstał Harcerski Klub Podwodny „Szczupak”. Braliśmy udział w zawodach organizowanych przez
Chorągiew Warszawską –Klub „Wanda”, Chorągiew Wrocławską Klub „Moana”, harcerzy z Wałbrzycha aż w końcu
sami zorganizowaliśmy zawody na basenie Liceum im. Władysława Jagiełły w roku 198? (Nie pamiętam). Zimą dwa
czy trzy razy uczestniczyliśmy w nurkowaniu podlodowym w Ośrodku „Perkoz”.
Latem 1989 roku uczestniczyliśmy w polsko – radziecki m obozie w Dźwirzynie. Celem było szukanie wraków samolotów niemieckich w przybrzeżnym całkowicie zamulonym jeziorze. Poszukiwania były bezskuteczne. Mała grupa
z tego obozu poszukiwała wraku samolotu amerykańskiego B 17 w pogranicznym z NRD jeziorze. Wydobyliśmy
mnóstwo blach, trochę amunicji? cala oraz but lotnika, mnóstwo kabli. Samoloty alianckie przed D-day tj. 6-tym
czerwca 1944 (desant w Normandii) niszczyły niemieckie fabryki benzyny syntetycznej, w tym fabrykę w Policach.
W 1991 roku uczestniczyliśmy w międzynarodowym obozie radziecko-polskim w okolicach Kercza nad Morzem
Czarnym. Celem było poszukiwanie wraków jednostek radzieckich atakujących z morza pozycje niemieckie.
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W dalszych latach dziewięćdziesiątych, ze względu na zmiany gospodarczo-polityczne dalsza działalność niekomercyjna stała się niemożliwa.

[1982-1989] hm. Bogdan Osiecki - 30 Drużyna Harcerzy
130 Drużyna Harcerzy Hufca ZHP Płock, powstała we wrześniu 1982 r., jako drużyna środowiskowa w dzielnicy
Płocka – Radziwiu. Drużyna prowadziła działalność do wiosny 1989 r.
Ze względu na moją pracę zawodową, brak przybocznego, nie było typowej pracy ze sprawnościami i zbiórkami. Intensywność zajęć zwiększała się zimą.Cały czas byliśmy w ruchu. Kluczowe były zimowiska w Jurze KrakowskoCzęstochowskiej, z chodzeniem po jaskiniach, organizowane wspólnie z dh Romanem Gołebiowskim..
Przez drużynę przewinęło się ok. 40 chłopców. Siedziby (harcówki) praktycznie nie mieliśmy.
Harcerze zajmowali się:
- uczyli się pływać na basenie i wodach otwartych
- nurkowali
- poznawali podstawy wspinaczki
- uczyli się technik poruszania się po jaskiniach
- wykonywali latawce i brali udział w zawodach
- rzucali bumerangiem
- biegali na orientację
- sami przyrządzali sobie posiłki na biwakach i zimowiskach
- brali udział w Rajdach "Wisła"
- zdobywali odznaki turystyczne
- brali udział w festiwalach piosenki harcerskiej
- poznawali tajniki działania komputera (mieliśmy dwa mikrokomputery Spectrum-y)
- kolędowali (dla tradycji i pieniędzy)
- brali udział w obozach i zimowiskach
- dzięki sponsorowi, polecieli samolotem, na wycieczkę, do Krakowa i Gdańska (z Warszawy)
- zbierali jarzębinę i głóg (dla pieniędzy)
- zbierali makulaturę i butelki (dla pieniędzy)
- malowali szlaki turystyczne (dla przyjemności i pieniędzy)
- sprzątali ośrodek wypoczynkowy (dla pieniędzy)
Mieliśmy własny sprzęt biwakowy, namioty, telefony na korbkę, komputery, busole. Fotografie nie pokazują wszystkiego. Pokazują, jako tako, historię drużyny. Nie wszystko dało się sfotografować, nie wszystko się zachowało.
Harcerze zarabiali na swoje potrzeby w różny sposób.
- zbierali jarzębinę i głóg
- zbierali makulaturę i butelki
- kolędowali
- malowali szlaki turystyczne
- sprzątali ośrodek wypoczynkowy
Ważniejsze wydarzenia:
1982
początek
1983
Zimowisko w Olsztynie
1984
Zimowisko w Żarkach
Wycieczka do Gdańska
1985
Zimowisko w Podlesicach
1986
Zimowisko w Rzędkowicach
15-18.05 – wycieczka do Krakowa
1987
Zimowisko w Międzyrzeczu
1988
Zimowisko w Rzędkowicach
1989
Zimowisko w Rzędkowicach
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Początkowo powstał jeden zastęp chłopców z klas IV-ych Szkoly Podstawowej nr 5 w Radziwiu.
Później, co rok powstawał nowy zastęp.
Członkami 130 DH byli:
Chmura Cezary
Chmura Krzysztof
Chrobot Grzegorz
Chrobot Marcin
Fijałkowski Sławomir
Flak Mariusz
Jakacki Krzysztof
Jezierski Michał
Kania Andrzej
Kania Jarosław
Kijek Krzysztof
Kluczyński Rafał
Kopyciński Andrzej

Kujawa Piotr
Łabiński Piotr
Łakomy Paweł
Łakomy Przemysław
Malesa Arkadiusz
Niewiadomski Przemysław
Nowak Jarosław
Olender Daniel
Owsik Krzysztof
Paskuda Dariusz
Paskuda Piotr
Skierski Krzysztof
Stempień Artur

Szczutowski Cezary
Szkopek Paweł
Szychta Jarosław
Śmiechowski Tomasz
Tumalski Norbert
Wasilewski Marcin
Wasilewski Rafał
Wiśniewski Michał
Wiśniewski Sławomir
Zając Mariusz
Zawodniak Robert
Ziółkowski Tomasz
Drużynowy 130 DH
hm Bogusław Osiecki

KRĄG INSTRUKTORSKI „Z TUMSKIEGO WZGÓRZA”

[1979-2000] hm. Maciej Zaborowski - Krąg Instruktorski „Z Tumskiego
Wzgórza” w Warszawie
Urzekły nas Mazowsza piaski
Dolina Wisły, za Wisłą las...
Historia Kręgu
Idea powołania naszego Kręgu sięga okresu dłuższego niż 20 lat. Pierwowzór zrodził się w niecodziennej scenerii. 1
lipca 1979 roku między brzegiem jeziora Gościąż a skrajem sosnowego lasu siedziało grono dawnych harcerzy płockich, przybyłych na zlot do miejscowości Jazy. Inicjatorem spotkania był hm. Ryszard Wodzyński. Obrady prowadził
hm. Włodzimierz Olszewski. Przekonał nas, ze warto zorganizować mieszkających w Warszawie harcerzy w zwartą
grupę. Jej głównym zadaniem stało się zapisywanie wspomnień z działalności harcerskiej w latach 1945-49.
Początkowo stanowiliśmy Grupę Warszawską Komisji Historycznej przy Komendzie Hufca Płock, a następnie 28
czerwca 1982 roku zostaliśmy włączeni do Kręgu Dębowego Liścia przy Komendzie Chorągwi Płockiej.
26 października 1982 r. odbyła się zbiórka założycielska kręgu, który wkrótce przyjął nazwę Z Tumskiego Wzgórza.
Usankcjonowanie powstania kręgu nastąpiło rozkazem Komendanta Chorągwi Płockiej L.7/82 z dnia 2.11.1982 roku.
W pierwszym okresie działalności wdrażaliśmy się do harcerskiej służby po długiej przerwie. Stworzyliśmy oprawę
Kręgu: dzięki śp. hm. Stanisławowi Tomaszewskiemu mamy emblemat.
Dzięki hm. Janowi Chojnackiemu – Konstytucję Kręgu i piosenkę. Prowadziliśmy dyskusje nad realizacją postawionego nam zadania zbierania materiałów wspomnieniowych i opracowywania ich w formie księgi wspomnień. Z czasem zdecydowaliśmy się wydawać
Zeszyty historyczne. W ciągu pierwszej dekady istnienia Kręgu( płockich lata 1982- 1992) wydaliśmy 4 zeszyty pod
ogólnym tytułem Z dziejów harcerstwa w Płocku.
Wydarzeniem zwrotnym w naszej historii było powołanie w 1992 roku Chorągwi Mazowieckiej, w miejsce Chorągwi
Płockiej. Krąg Płocki stał się kręgiem mazowieckim. Zaczęli przybywać do naszego kręgu instruktorzy seniorzy wywodzący się z różnych hufców Mazowsza. Zeszyty historyczne zostały przemianowane na Z dziejów Harcerstwa na
Mazowszu. Seria pod tytułem Z dziejów Harcerstwa w Płocku ( 12 zeszytów) została zamknięta.
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Mimo upływu lat nadal jesteśmy harcerskim kręgiem instruktorskim. Wiodącą tematyką naszych spotkań jest życie
Związku dziś i w przeszłości. Spotykamy się z instruktorskimi kręgami Mokotów i Ostoja.
Krąg należy do Krajowej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów, uczestniczymy w pracach Rady, a hm. Jan Chojnacki
został jej wiceprzewodniczącym.
Bierzemy udział w złazach seniorów. Zespół historyczny kręgu jest członkiem Ogólnopolskiego Klubu Autorów i
Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa.
Krąg obecnie liczy 29 członków zwyczajnych i 2 honorowych. Pierwszym komendantem Kręgu był hm. Maciej Zaborowski. Drugim – od 10.02.1997 r. do 13.12.2000 r. – hm. Jan Chojnacki. Trzecim znowu hm. Maciej Zaborowski,
a obecnie komendantem jest hm. Daniel Obrębski.

[1923-2008] hm. Jan Chojnacki - Nader nieskromnie przedstawiony przebieg
służby harcerskiej harcmistrza Jana Chojnackiego
987

1923 - Urodzony 18 września 1923 roku we wsi Susk k. Sierpca. Uczeń podstawówki w Susku, od 1936 do 1939 i
w roku 1945 uczeń gimnazjum w Sierpcu, 1945/46 uczeń i maturzysta Małachowianki, w wyniku studiów (1946 –
1950) na Politechnice Gdańskiej otrzymuje tytuł mgr inż. arch. a od 1950 do 1975 służba zawodowa w WP, następnie
przechodzi na emeryturę.
1936 - Wstępuje do 98 MDH w szkole średniej w Sierpcu. Zdobywa stopień wywiadowcy. Prowadzi kronikę drużyny w oryginalny sposób, bo literami gotyckimi i przy iluminowaniu pierwszych liter na każdej stronie.
1938 - Kończy kurs zastępowych na obozie hufca Sierpc w miejscowości Mogiły w Puszczy Bolimowskiej i zdobywa
stopień „ćwika”.
1939 - Bierze wraz z 98 MDH udział w kopaniu szczelin przeciwlotniczych w ramach Pogotowia Harcerskiego w
Sierpcu.
1945 – Zimą, po wyzwoleniu Sierpca (a przed zakończeniem II wojny światowej ) odtwarza 98 Mazowiecką Drużynę
Harcerzy w gimnazjum i jako jej drużynowy doprowadza do tego, że drużyna liczy wkrótce ponad 100 harcerzy, posiada własny chór rewelersów i zyskuje wykonany własnoręcznie przez rodziców sztandar. Równocześnie druh Chojnacki zostaje członkiem męskiej Komendy Hufca Sierpc.
Wczesną wiosną (w czasie ferii wielkanocnych) organizuje i prowadzi kilkudniowy obóz nad jeziorem Urszulewskim. W drodze powrotnej z obozu układa pierwszą w życiu piosenkę harcerską „Głowa do góry”.
Głowa do góry, dziarska mina,
harcerską piosnkę w sercach nosim,
hej, mazowiecka my drużyna
z numerem dziewięćdziesiąt osiem !
W maju tegoż roku inicjuje rozmowę z phm. Ryszardem Wodzyńskim, komendantem hufca Płock, w wyniku,
której następuje znamienne spotkanie w Płocku dwóch hufców: płockiego i sierpeckiego oraz wspólny przemarsz
przez miasto, a w kinoteatrze „Przedwiośnie” 98 MDH wystawia dwukrotnie spektakl pt.: ”Ognisko harcerskie”.
Dodatkowym efektem owego wydarzenia staje się - w czasie wakacji - zgrupowanie obozów hufca płockiego i
sierpeckiego w Borowiczkach koło Płocka. Tam druh Janek pełni funkcję oboźnego w zgrupowaniu, którego komendantem jest Ryszard Wodzyński.
987 Jest synem Bronisława Chojnackiego (1895 – 1955), kierownika szkoły, urodzonego w Kobiernicach k. Płocka, od 1913 roku członka konspiracyjnej kompanii „Strzelca” a potem oddziału POW w płockiej Jagiellonce, uczestnika rozbrajania Wehrmachtu w roku 1918, żołnierza-ochotnika
wojny w roku 1920, w latach 1920-1939 działacza społeczno politycznego związanego ideowo z Piłsudskim, posła na sejm, w czasie okupacji
więźnia Auschwitz i innych obozów hitlerowskich a po wyzwoleniu, pod koniec życia, nauczyciela szkoły średniej w Sierpcu.
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1945/46 – Podejmuje naukę w II klasie Liceum Ogólnokształcącym w płockiej „Małachowiance”. Wówczas, z ramienia Komendy Hufca Płock, opiekuje się 89 MDH w tej szkole. Wpływa wtedy na niezwykłe ożywienie pracy tej
drużyny i w tym nurcie układa drugą w życiu piosenkę pt.: „Z Małachowianki śpiewa drużyna”. Oto fragment:
Z Małachowianki śpiewa drużyna,
płonie ognisko, sypią się skry,
twarz się czerwieni jako malina,
zaśpiewaj z nami bracie i Ty!
Bo my jesteśmy Mazowsza dzieci,
Płock naszym grodem pragniemy zwać,
wesoła piosnka przed nami leci,
to dumnie śpiewa harcerska brać.
Kiedy rok później zaczęła działać w tej szkole „Drużyna Artystyczna” druha Wacława Milkego, adaptowała piosenkę tylko w ten sposób, że zamiast „ Z Małachowianki śpiewa drużyna” śpiewano: „Gdy artystyczna śpiewa drużyna”. Piosenka jest do dziś wykorzystywana przez HZPiT „Dzieci Płocka”, jako własna i o historycznym znaczeniu dla tego zespołu.
1946 - Zwierzewo na Mazurach, jest formalnie oboźnym dużego podobozu „Lipa” na zgrupowania obozów,
dowodzonym przez phm. Ryszarda Wodzyński ego - wówczas druh Janek zdobywa stopień „Harcerza Orlego”.
W drodze na ten obóz pisze w towarowym wagonie (i kończy na dworcu PKP w Ostródzie) słynną później piosenkę „W nadwiślańskim grodzie”. Oto fragment:
W nadwiślański grodzie, wśród prastarych wież,
piosenka wesoła płynie wzdłuż i wszerz.
Refren: Idziemy w dal Mazowsza dzieci młode,
serce się pal, wiślaną ogrzej wodę.
Idziemy wzwyż, od zuchów aż do szarż,
wiwat nasz gród i płocki hufiec nasz!
Piosenka omal natychmiast stała się popularna w całym zgrupowaniu obozów Chorągwi Mazowieckiej na
Mazurach i zamiast „ i płocki hufiec nasz” zaczęto śpiewać „Mazowsze naprzód marsz!”. (Natomiast po wakacjach - podczas słynnego zlotu ZHP w Szczecinie – piosenka rozeszła się po całej Polsce ze słowami dostosowywanymi do poszczególnych chorągwi i miejscowości: „W nadwarciańskim grodzie”, „W podwawelskim
grodzie” itp.)
Ponadto, już na samym obozie w Zwierzenie, tworzy drugą piosenkę, która nosi nazwę „W mazurskim lesie”. Oto jej fragment:
W mazurskim lesie trzymamy straż,
pełnimy wiernie służbę szarą
i dumnie płynie sztandar nasz
nad ojców ziemią starą.
Refren: Pójdziemy, hej ! harcerze
z młodzieńczym w duszy hurra,
pójdziemy w dobrej wierze
i z pieśnią do Mazura.
Pójdziemy, hej ! harcerze
w zielonych swych mundurach,
pójdziemy zawsze szczerze
i z sercem do Mazura.
Z tego mazurskiego obozu zachowała się fotografia, kiedy druh Chojnacki prowadzi kolumnę defiladową
przed trybuną państwową na Polach Grunwaldzkich.
W sierpniu tegoż roku kończy kurs podharcmistrzowski, w którym uczestniczy ok. 800 przyszłych instruktorów ze wszystkich chorągwi w Polsce, czyli II CAS nad jeziorem Turawa k. Opola i zostaje „Harcerzem Rzeczypospolitej”. Wtedy też zwycięża w konkursie Naczelnictwa ZHP piosenką „Szare płótna namiotów stoją nad
brzegiem Turawy”.
.Szare płótna namiotów stoją nad brzegiem Turawy
- to obóz nasz już gotów do twardej, harcerskiej zaprawy.
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Ta ziemia krwią ojców święcona do wielkiej nas wzywa roboty,
niech porwie nas praca szalona, niech biją nam serca jak młoty!
Refren:
Podajmy sobie dłonie, harcerze z Polski całej.
Niech ogień radości zapłonie w młodzieńczej duszy śmiałej !
Niech głownie z naszego ogniska z Opola przez kraj wędrują,
niech zapał nam z oczu tryska, niech szczęściem się twarze malują.
Instruktorskie drużyny zdają egzamin bojowy,
wesołe, dziarskie miny - aż szumi bór stary, sosnowy.
Zapachem leśnej żywicy tak dobrze oddychać głęboko,
po starej śląskiej ziemicy z piosenką wędrować szeroko...
Przewodniczącym sądu konkursowego był hm. Jerzy Dargiel, a piosenkę tę śpiewał wówczas cały kurs.
W październiku zostaje studentem Politechniki Gdańskiej a zarazem instruktorem Komendy „Morskiej
Chorągwi Harcerzy” i członkiem Harcerskiego Klubu Żeglarstwa Morskiego „Wodnik” na tejże Politechnice.
(Założycielem i komandorem klubu jest wówczas druh Tadeusz Keller, późniejszy wieloletni Komendant Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni).
1947 - Tworzy kolejne dwie piosenki: Pierwsza z nich to: „ Na straży Bałtyku”, wydrukowana natychmiast
w „Na tropie”.
Na straży polskiego wybrzeża,
na straży słonych wód,
nie zbraknie naszego harcerza
- wciąż czuwa u kraju wrót.
Refren:
Od morza my wiatrem pojeni
a słońce na brąz pali twarz
- my młodzi żeglarze szaleni
czuwamy, by Gdańsk był nasz.
Niech silniej się splotą ramiona,
tak dobrze iść pod wiatr,
przed nami jest przestrzeń wyśniona,
przed nami jest wielki świat.
A drugą piosenką, która wówczas powstała jest „Niesie nas wiatr w słoneczny, dobry dzień”.
My wiemy jak dobrze po morzach żeglować,
mieć słońce na twarzy i młodości żar;
przestrzenią się cieszyć i z wichrem wojować,
gdy wielkiej przygody urzeka nas czar.
Refren:
Płyniemy w świat, wraz z lądem zniknął cień,
niesie nas wiatr w słoneczny, dobry dzień !
Pieśń rzućmy w dal, niech nam potężnie brzmi,
niech pośród fal beztrosko biegną dni.
Gdy wstąpisz na pokład, to wkrótce się dowiesz,
że razem weselej i łatwiej jest żyć.
Piosenka nas zbliży i innym opowie,
jak morze ukochać, żeglować i śnić...
Nie lękaj się pracy, ni sztormu, ni gromu,
gdy jesteś w załodze tak dzielnej jak ta.
Na łajbie harcerskiej wspanialej niż w domu,
choć matką kapitan a wachta wciąż trwa...
1950 - 1975 Przerwa w działalności harcerskiej z powodu nagłego powołania do służby wojskowej, w związku
z gwałtowną budową lotnisk dla samolotów odrzutowych.
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W czasie służby w wojsku, w roku 1959 został wyróżniony przez Dowódcę Wojsk Lotniczych, gen. pil. Jana Frey-Bieleckiego, honorowym kordzikiem z wygrawerowaną dedykacją. Ponadto otrzymał następujące odznaczenia i odznaki: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1957); Srebrny Krzyż Zasługi (1954); Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1967,1970 i 1984); Brązowy, Srebrny i Złoty
Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (1956,1965 i 1971); Odznaka „Zasłużonego Działacza Lotnictwa
Sportowego” (1975) oraz Złota Odznaka „Za Zasługi dla Aeroklubu PRL” (1975).
Służąc w lotnictwie, przez cztery lata (poza służbą) opracowywał pioniersko - w kontakcie z Wojskowym
Instytutem Historycznym oraz korzystając z zasobów Centralnego Archiwum Wojskowego - temat zawierający
historię polskich lotnisk (w tym tajnych) od 1910, kiedy to Polacy urządzili lotnisko mokotowskie, aż do polowych lotnisk wojennych 1939 roku. Praca ta została wydana pod auspicjami Wojskowego Instytutu Historycznego w dziele: Ryszard Bartel, Jan Chojnacki, Tadeusz Królikiewicz, Adam Kurowski: „Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918 – 1939”. Wydawnictwo MON, Warszawa 1978. (Rozdział „Lotniska” zajmuje w tej
książce ok. 100 stron a jest tam i wzmianka o powstaniu lotniska w Kostrogaju pod Płockiem )
1977 - Poza oficjalnym obiegiem publikuje po raz pierwszy zbiór 51 wierszy z lat 1947-1977 pod tytułem: „A
dlaczego pan koniecznie karetą” (bez ilustracji). Korzysta przy tym skrycie z elektrycznej maszyny (takie były
wówczas tylko w ministerstwach) i z drukarni w Ministerstwie Rolnictwa.
1978 - Jako rzeczoznawca w dziedzinie budowy lotnisk i pionier historycznego dzieła dotyczącego lotnisk, a
także opublikowanej przez NOT pracy naukowej pt.: „Niszczenie się nawierzchni betonowych na lotniskach”,
otrzymuje Srebrną Odznakę Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.
1979 - Ponawia podobnym, jak w roku 1977, sposobem wydrukowanie tomiku wierszy „A dlaczego pan koniecznie karetą”, ale zbiór liczy już 92 pozycje i tym razem każdy z wierszy jest przez autora osobiście ilustrowany stosownym rysunkiem.
1980 - Rozpoczyna, trwającą do dziś, działalność w środowisku harcerskim płocczan mieszkających w Warszawie, które dopiero za dwa lata zorganizuje się formalnie w Krąg Instruktorski „Z Tumskiego Wzgórza”.
- Ponawia podobnym , jak w roku 1977 i 1979, sposobem wydrukowanie tomiku wierszy „A dlaczego pan koniecznie karetą”, ale zbiór liczy już 98 pozycji i również każdy z wierszy jest przez autora osobiście ilustrowany
odpowiednim rysunkiem. Tomik ukazuje się po raz pierwszy w płóciennej oprawie.
1981 - W wakacje przez kilka dni przebywa wraz z druhami: Maciejem Zaborowskim i Stanisławem Starczewskim na zgrupowaniu obozów Hufca Płock, w lasach w miejscowości Jazy, gdzie bierze udział w szkoleniu młodzieży, w organizowaniu biegów harcerskich oraz w poprowadzeniu ognisk. Podczas pierwszego ogniska włącza
do programu swoje piosenki, a podczas następnego swoje wiersze.
Na prośbę trzech młodych instruktorek z tego obozu (Karoliny Byler, Izabeli Konopy i Doroty Lemanowicz), po powrocie do Warszawy pisze pięć wierszy o tematyce ściśle harcerskiej, związanej z wrażeniami z
tego obozu: - są to w jego twórczości jedyne wiersze o takim charakterze. Oto ich tytuły: „To nie sen, Miła, to
nie ja”, „Bracia skauci”, „O dwa nieba i słońce”, „Warta”, „Ognisko w Jazach”:
Okazuje się, że można jednego dnia
Przenieść się z kamiennej miejskiej przestrzeni
W przestrzeń gorącą od młodości i ognia,
Okoloną tylko niebem pełnym gwiazd i ścianami zieleni.
Okazuje się, że można jednego dnia
Przenieść się w czasie - tak jak się marzy O dziesiątki lat spalać spalać się do cna, gdy znowu się ma
Przy sobie setki rozśpiewanych, rozpromienionych twarzy.
Okazuje się, że można jednego dnia
Odnaleźć znane tętno, piosenkę, okrzyk daleki
I przekonać się, że w duszy wciąż nam gra
To samo-młody człowieku!
Okazuje się, że można jednego dnia
Wyjechać stąd, wszystko porzucić:
Las, obóz - znaleźć się w Warszawie, jak ja,
Ale nigdy już z tego ognisk w Jazach nie powrócić!...
W dniu 13 listopada korzysta z zaproszenia Szczepu im. Bohaterów Westerplatte w LO w Sierpcu, czyli w
swej macierzystej (1936-45) szkole średniej, gdzie - w obecności Komendanta Chorągwi Płockiej, hm. Andrzeja
Markowskiego - przy kominku przedstawia młodzieży swoje piosenki.
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W grudniu tegoż roku ukazuje się ponad stustronicowa książka „Notatnik Sierpecki”, wydana przez Koło
Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej w Warszawie. W publikacji tej znalazło się (na zasadzie wyłączności) 10 sierpeckich rysunków Jana Chojnackiego i wiersze: „Szkic o Sierpcu”, „Opowieść o Susku” , „O sole mio” (o młynie
nad Skrwą w Mieszczku), „Sekretnik” (o kole P.Z.S.) oraz piosenka „Łączy nas mocna nić”. Jest tam również
jego wspomnienie o artyście malarzu Stefanie Tamowskim, który jako nauczyciel gimnazjalny w Sierpcu był
przed wojną opiekunem 98 MDH, czyli drużyny Jana i Jakuba Chojnackich (ten drugi, to późniejszy długoletni
Prezes TNP w Płocku ).
1982 - 24 kwietnia, na zaproszenie przewodniczącej kręgu „Dębowego Liścia”, w Płocku, hm. Ludwiki Józefowskiej z Bodzanowa, bierze udział i zabiera głos podczas zbiórki harcmistrzowskiej na temat: „Spotkanie z
historią ZHP”. Zbiórka ma miejsce w młodzieżowym Domu Kultury (Tumska 9).
Jesienią 1982 roku, wraz z innymi instruktorami pochodzącymi z Płocka, bierze udział w zorganizowaniu kręgu instruktorskiego „Z Tumskiego Wzgórza” i wchodzi do rady tego kręgu.
Tegoż roku z rąk Komendanta Chorągwi Płockiej, hm. Andrzeja Markowskiego otrzymuje stopień
harcmistrza i Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP.
Wtedy też, na życzenie hm. Wacława Milkego pisze ważną muzycznie i poetycko pieśń „Bądź z nami
w ten wieczór”.
12 listopada 1982 roku swój dotychczasowy organizacyjny i twórczy dorobek w ZHP przedstawia na
wystawie „Z dziejów płockich drużyn harcerskich 1912 -1950” w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Ekspozycja ta zajmuje sporą część prezentowanych na tej wystawie zbiorów. Wygłasza wprowadzenie podczas inauguracji owej wystawy.
W tym samym roku Zespół „Dzieci Płocka”, pod dyrekcją druha Bogdana Rogalskiego, premierowo
wykonuje - w wypełnionej po brzegi Sali Rycerskiej Muzeum Mazowieckiego - jego nową pieśń: „Urzekły nas
Mazowsza piaski”.
Urzekły nas Mazowsza piaski,
dolina Wisły, za Wisłą las,
rodzinnej ziemi cienie, blaski
- wszystko, co wokół nas...
Refren:
By częściej śpiewać, by mocniej żyć,
by wiedzieć że i co należy,
związała nas serdeczna nić
w Płockiej Chorągwi Harcerzy...
Kochamy nasze miasta, wioski,
wszystko, co człowiek ; wszystko, co czas,
na Tumskim Wzgórzu ślad piastowski,
wszystko, co łączy nas...
Nasze obozy i ogniska
zaniosą w Polskę, że my, że tak,
że chcemy lepiej, mądrzej, z bliska,
by poznać dokąd, jak...
Warto zaznaczyć, że akurat zawarte w tej piosence i zaśpiewane później na zbiórce kręgu, w dniu 7. 12.
1982, słowa o Tumskim Wzgórzu, podsunęły hm. Stanisławowi Tomaszewskiemu pomysł nazwania kręgu instruktorskiego mianem „Z Tumskiego Wzgórza”, co też się stało.
Również w tymże roku hm. Chojnacki pisze nowe słowa do własnej, wcześniejszej melodii: „Z Małachowianki śpiewa drużyna”.
Gdy artystyczna śpiewa drużyna
to jak z ogniska sypią się skry
- leśne przygody Ci przypomina,
pod namiotami wspaniałe dni...
Wesoło żyje nasza drużyna,
dokoła płynie wesoły śpiew,
wesołe oczy, wesoła mina,
wesoło młoda pulsuje krew.
Gdy rozśpiewane Mazowsza dzieci
sławią nad Wisłą rodzinny dom,
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piosenka zbliża i żar roznieci,
co sprzyja śmiałym czynom i snom.
Nauką, tańcem, pieśnią, robotą,
chcemy pokazać, jak piękniej żyć.
Śpiewamy Polsko - śpiewamy po to,
by serca mogły goręcej bić.
Również tego roku w sposób niezwykle skryty, bo jest to już okres stanu wojennego, publikuje - w
zmowie z osobą, która ma dostęp do elektrycznej maszyny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz z
pracownikiem drukarni Aeroklubu PRL - w 100 egzemplarzach tom zawierający aż 156 własnych - i przez siebie ilustrowanych – wierszy; znowu pod tytułem „A dlaczego pan koniecznie karetą?” Z tego 30 egzemplarzy
otrzymuje oprawę płócienną. W zbiorze tym po raz pierwszy ukazały się wszystkie wiersze harcerskie z obozu w
Jazach. Tytuł zbioru zostanie później (w roku 1997) jeszcze raz wykorzystany przy oficjalnym wydaniu wyboru
wierszy Jana Chojnackiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sierpcu.
1983 - Na zaproszenie hm. Wacława Milkego, dnia 9 stycznia ma miejsce autorskie spotkanie druha Jana z zespołem „Dzieci Płocka”. Na fali emocji z tego spotkania, w czasie od 14 stycznia do 14 lutego, rodzi się nowa,
wartościowa piosenka pt.: „Dzieci Płocka”, która jest śpiewana przez zespół druha Milkego przede wszystkim
podczas ważnych, szczególnie rocznicowych, koncertów.
W prastare podwoje nad brzegiem Wisły,
gdzie Kolegialna, gdzie Tumska, Grodzka
- śpiew, taniec i młodość pod rękę przyszły
w naszym Zespole „Dzieci Płocka”.
Pragniemy młodości źródlaną wodą,
beztrosko, szczerze i najgoręcej,
podzielić się z Wami, aby pogody
i aby wiosny było więcej !
Refren: Śpiewajmy, tańczmy, mówmy wiersze;
uczmy się pracy i przyjaźni
- niech wszystko będzie dobre, pierwsze,
jak świat .. w dziecięcej wyobraźni...
Niech zgrzebne, ludowe, tak jak przed laty,
i niech harcerskie popłyną pieśni,
ażeby sen barwny, piękny, bogaty,
nigdy, przenigdy się nie prześnił !
Na polach Mazowsza zebrane kwiecie,
rytmy, melodie, ponieśmy wszędzie,
ażeby głosiły w szerokim świecie,
że kraj nasz piękny jest i będzie !
Zaś dla swego kręgu pisze w tym okresie, zakończoną dowcipną zwrotką, piosenkę pt.: „Z Tumskiego
Wzgórza”.
1. Młodość nas wiąże radosna,
zielona - barwna, jak róże
jak harce, wagary, jak wiosna
na skarpie pod Tumskim Wzgórzem.
2. Łączy nas piosnka wesoła,
- harcerska, prosta, nieduża co płynie i w dal i dokoła
lecz zawsze z Tumskiego Wzgórza !
3. Są z nami łachy wiślane
i Kolegialnej podwórza
- są śliczne dziewczyny spotkane
w alejkach Tumskiego Wzgórza.
4. To miasto zawsze jest z nami
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- tu i w najdalszych podróżach i właśnie dlatego śpiewamy
piosenkę z Tumskiego Wzgórza !
5. Niekiedy wnuczek się dziwi,
cała rodzina oburza,
że .. tym młodsi, im bardziej już siwi...
harcerze z Tumskiego Wzgórza !!!
Następnie układa piosenkę „W niewielkim mieście” dla szczepu im. Bohaterów Westerplatte, działającego w jego dawnej szkole w Sierpcu
W niewielkim mieście niewielka rzeka,
niewielki ratusz, niewielki sklep
ale w tym mieście na Ciebie czeka
wspaniały zastęp, drużyna, szczep.
Refren: Znajdziesz nas łatwo w pracy, w zabawie,
w marszu, w namiocie, na szkolnej ławie,
bo zawsze śpiewa - zimą, czy latem Szczep Bohaterów Westerplatte.
Śpiewajmy wspólnie, śpiewajmy głośno
naszą harcerską piosnkę radosną
- może się stanie najmilszym kwiatem
dla tych z obrony Westerplatte ?
Niechaj zakwitnie płomiennym kwiatem
dla tych z obrony Westerplatte.
W niewielkim mieście niewielka rzeka
- sny za to piękne i smaczny chleb.
Czyż w takim mieście można narzekać,
gdy ma się jeszcze i własny szczep ?
W niewielkim mieście znajoma rzeka,
wiekowy ratusz, rodzinny dom.
Chcemy w tym mieście rosnąć człowiekiem,
by najtrudniejszym móc sprostać dniom.
Od tego roku zaczyna dorywczo szkolić młodzież na obozach, zimowiskach i kursach drużynowych,
głównie poprzez naukę piosenek, ale nie tylko. W ten sposób zaznacza swój instruktorski ślad np. na obozie (714.VIII.) w Rudzie k. Pisza w 1983 (oraz tamże w roku następnym.) Prowadzi zajęcia głównie z bliskiej mu
dziedziny kultury i nauki piosenek. Zaś w czasie wielkiego ogniska, po próbach z młodzieżą, demonstruje
praktycznie nowemu pokoleniu przedwojenną, wielce zabawną inscenizację piosenki „Na ganku stoi Zosia”.
Ponadto układa i przedstawia wraz ze swym kręgiem na ognisku dość typowe dla tradycyjnych ognisk kuplety.
Tu na melodię „Mazowsza” z refrenem „Trudno, uchacha”:
1. Obóz w Rudzie tym zasłynie, że tradycja w nim nie ginie. Trudno uchacha!
2. Złożyliśmy więc kuplety, by przedłużyć ją, niestety ! Trudno uchacha!
3. Druh Komendant główna władza, lecz nikomu nie przeszkadza. Trudno uchacha!
4. Nasz kwatermistrz z tęgim głosem, nie potrząsa zbytnio trzosem. Trudno uchacha!
5. Kuchnia smaczna i nie skąpa, tylko marna przy niej pompa! Trudno uchacha!
6. W odwiedziny do harcerzy przyjechali EKLERERZY. Trudno uchacha!
7. Bon soirem ich witamy, do zabawy zapraszamy. Trudno uchacha!
8. A żeglarze to elita, gdzie pływają nikt nie pyta. Trudno uchacha!
9. Czy im dmucha, czy nie dmucha, dzwonię żeby dodać ducha! Trudno uchacha!
10. A kursanty, zuchów plemie – wcale nie jest bite w ciemie. Trudno uchacha!
11. Kiedy zasiądą przy stole, głośno marzą o rosole. Trudno uchacha!
12. Kutno się wspaniale trzyma, ale szkoda, ze ich ni ma. Trudno uchacha! (wędrują)
13. W płockim SASie wielki rygor, bo ma komendantka wigor Trudno uchacha!
(Jola Wojtulanis)
14. Druhna Wisia i oboźny, to sztab fajny, ale groźny. Trudno uchacha!
15. A to całe okropieństwo wymyśliło „druhowieństwo”. Trudno uchacha!
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16. Piosnka młodość nam przedłuża – śpiewa krąg „Z Tumskiego wzgórza”. Trudno uchacha!
Ponadto w roku 1983, z ramienia Głównej Kwatery (w ośrodku ZHP w Oleśnicy) należy do kadry 10dniowego kursu dla Przewodniczących Kręgów Instruktorskich z całej Polski. Prowadzi tam zajęcia na temat
„Harcerskiego sposobu bycia” oraz warsztaty dotyczące tworzenia piosenek i wierszy.
1984 - Staraniem macierzystego kręgu powstaje pierwszy zestaw słów i nut 11 piosenek harcerskich w postaci
trzech zeszytów śpiewnika „hm. Jan Chojnacki. Pieśni i stare i nowe”. Płock 1984. Zeszyty zostają w kilkuset
egzemplarzach wydrukowane przez Komendę Chorągwi Płockiej ZHP. Oto tytuły tych zeszytów: „Serce się
pal”, „By częściej śpiewać” i „Rosnąć człowiekiem”
W tymże roku opracowuje - aktualną do dziś - a zatwierdzoną wówczas przez Komendanta Chorągwi
Płockiej, hm. Andrzeja Markowskiego, „Konstytucję Kręgu Instruktorskiego „Z Tumskiego Wzgórza”.
Na prośbę hm. Zbigniewa Duszoty z Krajowej Rady Seniorów opracowuje scenariusz i bierze udział w
siedzibie Głównej Kwatery w spotkaniu seniorów harcerskich z władzami ZHP, reprezentowanymi przez Naczelnika Wosińskiego, pod hasłem odzyskania przedwojennego DOMU HARCERZA przy Łazienkowskiej. Prezentuje tam niektóre własne piosenki, a przede wszystkim ulubioną pieśń Duszoty: „Bądź z nami w ten wieczór”. Spotkanie wypada dobrze , ale efektu nie przynosi, ponieważ Głównej Kwaterze bardziej odpowiada korzystanie z domu przy ul Konopnickiej.
1985 – W dniach 2 i 3 maja 1985 roku, jako reprezentant Wydziału Kultury GK ZHP, bierze udział w seminarium w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy na temat „Harcerskiego stylu życia”. W gronie osób naukowo zajmujących się tematem: prof. H Pruszyński –PAN, dr T. Bezwińska, mgr z. Ziarko, red. O. Pietkiewicz,
dr F. Bocian, dr B. Śliwerski, dr M. Kuchcińska, mgr J. Gruba, mgr A. Musielewicz, H. Rajszyn, M. Faleńczyk i
dr. U. Sobkowiak. Druh hm. mgr inż. arch. Jan Chojnacki – jako jedyny w tym gronie – przedstawia pogląd
praktyczny instruktora harcerskiego na dyskutowany temat.
W tymże roku jest uczestnikiem HARCERSKIEGO SEJMIKU LOTNICZEGO w stanicy ZAŁĘCZE
(zawodowo jest bowiem wtedy związany z Zarządem Głównym Aeroklubu PRL i pomaga ZHP w korzystaniu z
górskiego ośrodka szybowcowego i lotniowego w Jeżowie k. Jeleniej Góry).
Ponadto, w roku 1985, zostaje wybrany na członka Rady Chorągwi Płockiej ZHP i pełni tę funkcję
przez następne lata.
W periodyku instruktorskim „Motywy” nr 49 ukazuje się głos w dyskusji druha Chojnackiego nad tezami komisji Rady Naczelnej i GK zajmującej się pracą z instruktorami.
Natomiast od 28 do 31 marca reprezentuje on Chorągiew Płocką na XXV Zjeździe ZHP w Warszawie.
W związku ze zjazdem przygotowuje b. obszerny głos w dyskusji (złożony do protokołu) w którym na 16 stro988
nach wymienia problemy i formułuje wnioski w sprawach kultury harcerskiej w następujących dziedzinach :
• Obozowanie w aspekcie współczesnych warunków cywilizacyjnych, tradycji i ochrony środowiska.
• Urządzanie ognisk, kominków, świeczkowisk i innych imprez typu kulturalnego (w tym walka z wulgaryzmami)
• Estetyka wnętrz i przedmiotów użytkowanych przez harcerzy.
• Ocena umundurowania w aspekcie estetyki i użytkowania w różnych okolicznościach służby.
• Obyczaje środowiska instruktorskiego, w tym odprawy, szkolenia, zabawy.
• Kultura języka w harcerstwie, w tym przy składaniu meldunków (np. „Stan zgodny”), wydawaniu rozkazów
itp.
• Nagrody, wyróżnienia, upominki, maskotki.
• Harcerskie środki masowego przekazu jako wizytówka o szczególnym znaczeniu społecznym.
Wówczas pisze także piosenkę dla tego zjazdu, którą osobiście śpiewa podczas przerwy w obradach na
Sali Kongresowej, a która m.in. zawiera następujące słowa:
Piosenka obradom wtóruje,
bo cóż to bez niej za życie!
Choć nic nas nie kosztuje,
pomaga i tu znakomicie…
Niech będzie piosenki puentą
i mottem uchwały zjazdowej:
„Tradycja to rzecz święta,
988 Prawdopodobnie stało się to potem powodem do powołania hm. J. Chojnackiego do kadry kursu w Oleśnicy, gdzie zajmował się podobnymi tematami.
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gdy bujnie rozkwita i nowe!”
Rozgłośnia Harcerska w cyklicznej audycji, w kilku kolejnych wydaniach, nadaje jego piosenki w
autorskim wykonaniu.
W roku 1985 szkoli młodzież harcerską na obozie w Różannie a także na zimowisku w Białymstoku.
3 czerwca 1985 roku Prezydent Miasta Płocka Janusz Majewski w siedzibie TNP wręcza Janowi Chojnackiemu odznaczenie „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA PŁOCKA” zaznaczając w akcie nadania, że przyznano
je „za działalność od 30 lat w harcerstwie płockim, za popularyzacje miasta w poezji, piosence i malarstwie”.
Korzystając ze swego, sporego już, doświadczenia w tworzeniu piosenek harcerskich, owego roku pisze również pieśń dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych:
To przecież nie tak dawno mundur i hełm i broń,
to przecież jeszcze sprawna i nasza myśl i dłoń !
Choć już nie zawodowi, to niechaj Polska wie,
że także dziś gotowi na rozkaz stawić się.
Refren: Śpiewajmy przyjaciele, a obok wielkich słów
i młodość i wesele na chwilę wrócą znów.
Tu w swoich będąc kole do góry głowę wznieś,
na dole i niedole najlepsza własna pieśń !
Za nami poligonów piach i zimowy las,
przed nami - jakże złudny – wypoczywania czas.
W pamięci pozostaje żołnierskiej służby znój
dla ojczystego kraju, gdzie dom i twój i mój...
To pewne, że buława całkiem się dobrze ma,
gdy - w nowych już tornistrach – z chłopcami w pole gna.
Nam zaś niech towarzyszy, jak echo dawnych szarż,
- aż po nastanie ciszy – prosty, żołnierski marsz...
Pieśń tę w roku 2005 nagrał na płytę chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP a następnie
Zarząd Główny Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy, na krajowym Zjeździe w roku
2006, uznał utwór za oficjalną pieśń związku a druh Jan Chojnacki otrzymał odznakę honorową wymienionego
związku „Za zasługi dla ZBŻZ i OR”.
1986 – 18 lutego bierze udział w SDK Płock w konferencji instruktorskiej organizowanej przez Komendę Chorągwi, gdzie wygłasza referat (zachowany w zbiorach autora)
W dniach 20.07 do 2 08 , z ramienia Wydziału Kultury Głównej Kwatery pełni funkcję w sztabie Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Uczestniczy też w I Ogólnopolskim Złazie Seniorów na Cyplu Czerniakowskim w Warszawie, gdzie przygotowuje i prowadzi ognisko dla ok. 800 osób i
gdzie (na specjalną prośbę hm. Zbigniewa Duszoty – była to jego ulubiona pieśń) prezentuje po raz pierwszy w
tak licznym gronie swą pieśń „Bądź z nami w ten wieczór”. Oto fragment :
Bądź z nami w ten wieczór, aby jak my,
ogromną, harcerską rodziną,
rozpalić ogniska i śledząc skry
pozwolić marzeniom popłynąć.
Refren: W ten piękny wieczór w Ojczyźnie mej
tysiące ognisk płonie.
Milion harcerzy w chwili tej
w braterskim kręgu splata dłonie.
Od plaż nadmorskich po zbocza Tatr,
pieśni i stare i nowe
z harcerskich ognisk poniesie wiatr
w pogodne niebo lipcowe.
W gawędach przy ogniu troska o kraj,
o wszystko co sercu najdroższe,
o Ciebie i miasto, o strumyk i gaj,
o sprawy codzienne, najprostsze.
W roku 1986 ponownie szkoli młodzież na obozie w Różannie a także rozpoczyna kilkudniowe szkolenie młodzieży na obozach w stanicy Gorzewo ( które ponawia w latach: 1999, 2000, 2001) a poza tym prowa-
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dzi zajęcia na zimowisku „Dzieci Płocka” w Gostyninie w dniu 11. 12. 1986 Podczas zajęć instruuje zespół
podczas prób wykonywania jego piosenki „Dzieci Płocka”. Było to bardzo ważne, ponieważ partytura została
przez muzyków zespołu źle odczytana i śpiewano piosenkę w jednej tonacji, gdy w rzeczywistości napisana została w dwóch tonacjach i w dwóch rytmach.
W prastare podwoje nad brzegiem Wisły,
gdzie Kolegialna, gdzie Tumska, Grodzka
- śpiew, taniec i młodość pod rękę przyszły
w naszym Zespole „Dzieci Płocka”.
Pragniemy młodości źródlaną wodą,
beztrosko, szczerze i najgoręcej,
podzielić się z Wami, aby pogody
i aby wiosny było więcej !
Refren:
Śpiewajmy, tańczmy, mówmy wiersze;
uczmy się pracy i przyjaźni
- niech wszystko będzie dobre, pierwsze,
jak świat w dziecięcej wyobraźni.
Niech zgrzebne, ludowe, tak jak przed laty,
i niech harcerskie popłyną pieśni,
ażeby sen barwny, piękny, bogaty,
nigdy, przenigdy się nie prześnił !
Na polach Mazowsza zebrane kwiecie,
rytmy, melodie, ponieśmy wszędzie,
ażeby głosiły w szerokim świecie,
że kraj nasz piękny jest i będzie !
Poza Gostyninem, 8 i 9 lutego szkoli młodzież z Chorągwi Płockiej podczas Harcerskiej Akcji Zimowej w Opatówku koło Kalisza. Zaś 14 i 15 marca – jako instruktor zespołów płockich – ( w rejonie obejmującym 9 chorągwi ) uczestniczy w eliminacjach III stopnia do festiwalu piosenki w Siedlcach, ponieważ do tego
etapu dotarła jego pieśń „Bądź zna mi w ten wieczór” w wykonaniu zespołu „Lepkie Paluchy” z Krośniewic..
21 czerwca, na zaproszenie Hufca Sierpc, daje półtoragodzinny recital własnych pieśni podczas „Dni
Morza” w stanicy Słupia nad jeziorem Urszulewskim.
W dniach 20 – 23 listopada, na zaproszenie Wydziału Kultury GK ZHP uczestniczy w Oleśnicy w seminarium aktywu kulturalnego ZHP. Zadaniem seminarium była ocena imprez 1987 roku i wyciągnięcie wniosków na rok następny. Przedstawia tam obszerną analizę festiwali w Kielcach i Siedlcach (w archiwum autora
zachował się rękopis)
Tegoż roku ułożył piosenkę dla Ligi Obrony Kraju, która została wydrukowana i rozpowszechniona w
całym państwie w „Regulaminie koła szkolnego LOK” oraz w nagraniu chóru Zespołu Reprezentacyjnego WP.
W roku 1988 była również emitowana w Audycji Wojskowej PR. Za swe dzieło został uhonorowany osobiście
przez Prezesa Ligi Obrony Kraju, gen. Zygmunta Huszczę, srebrnym medalem Za Zasługi dla LOK. Oto początkowy fragment tej piosenki:
Bywamy pod wodą, pod żaglem na wietrze,
pod słońcem, co w biegach rumieni nam twarz,
w kabinie pojazdu, z modelem w powietrzu,
a w krótkofalówce świat cały jest nasz!
Refren:
Zaśpiewaj razem z nami, równajmy wspólnie krok,
płyńże piosenko ulicami, gdy maszeruje LOK.
Niech tę piosenkę swojską przygarnie ciepły wiatr
i niech ją niesie poprzez Polskę, gdzieś aż po zbocza Tatr !
Hej, hej! I niech ją niesie poprzez Polskę przyjazny, ciepły wiatr…
1987 - Ponownie otrzymuje skierowanie Wydziału Kultury GK ZHP do sztabu Harcerskiego Festiwalu Kultury
Młodzieży Szkolnej w Kielcach.
Również z ramienia Głównej Kwatery jest Zastępcą Komendanta ds. programowych ogólnopolskiego
Zlotu (obozu) Śpiewających Zastępów - w ramach Harcerskiego Festiwalu Piosenki w Siedlcach. Tutaj zostaje
nagrodzony przez Główną Kwaterę ZHP za słowa piosenki zuchowej: „Kolorowa interpunkcja”. Trzeba zaznaczyć, że wiele zespołów zuchowych w tym czasie nosiło miano „Wielokropek”. Oto słowa tej dydaktycznej piosenki napisane do muzyki hm. Andrzeja Tymczyszyna.
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Kropka ponad inną z kropek, to na pewno jest dwukropek.
Gdy zaś stanie szereg kropek, to się kłania wielokropek.
Wielokropek da się lubić, a ma się i czym pochlubić,
Bo cóż znaczy zwykła kropka przy postaci wielokropka ?
Refren:
Każdy piękna rolę gra, ważna Ty i ważną ja,
Również kropka i dwukropek i nasz cały „Wielokropek”
Gdyby móc tak popsuć szyki groźnej Pani Gramatyki
I skrzyknąć w korowód żwawy wszystkie znaki do zabawy?
Poubierać kolorowo – lila, żółto lub różowo –
Niech wirują w takt muzyki: średnik, pauza, wykrzykniki!
Jak komiczni przebierańcy, jeden pląsa drugi tańczy
- myślnik trzyma się średnika, a przecinek pytajnika;
Tańczy pauza z cudzysłowem – trwa zabawa kolorowa!
Przez zuchowe czary-mary w ruch już poszły wszystkie pary.
Oszalała interpunkcja (tak ją bawi nowa funkcja !)
Jakże się wspaniale czuje – pogwizduje, przytupuje…
Zuchy lubią taki taniec pomieszania z poplątaniem.
Wkrótce finał. Jaka szkoda, ze już kończy się przygoda…
W tymże roku, z ramienia Wojewody Płockiego, otrzymał odznakę „Za Zasługi dla Województwa
Płockiego”.
1988 – Dzień 28 marca 1988 roku stanowił duże wydarzenie w życiu hm. Jana Chojnackiego, ponieważ podczas walnego zgromadzenia TNP odbyło się premierowe odtworzenie hymnu TNP (w nagraniu połączonych orkiestr i chórów płockich). Do napisanych przez druha Jana słów piękną muzykę stworzył znany kompozytor, b.
rektor Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Tadeusz Paciorkiewicz. Oto słowa hymnu:
Wspaniałą skarpę nad Wisłą
wieńczą Tumskiego Wzgórza mury,
tu piękna przeszłość i godna przyszłość
w służbie nauki, kultury.
Refren:
W pejzaż Mazowsza już trwale wpisane
w patynie szczytnych ram,
Societas Scientiarum Plocensis
niech żyje, żyje nam!
Niech nas działanie jednoczy
- jak zachwyt nad Płockimi Drzwiami
- jak u Zielińskich księgi urocze
Powstałe przed wiekami.
Nam bliskie dziedzictwo całe
- od Piastów po czas Petrochemii,
czyńmy więc wszystko, by piękne miało
oblicze tej ziemi.
Następnie pieśń tę nagrał znany warszawski chór „Harfa” i w tej postaci jest odtwarza podczas wszystkich kolejnych walnych zgromadzeń TNP, podczas wizyt zagranicznych i innych uroczystości. Co ważne, że pieśń stała
się autentycznym i uznanym w środowisku TNP hymnem, gdyż podczas jego słuchania członkowie, bez żadnego wezwania, wstają z miejsc.
Pełni funkcję Instruktora ds. kultury Komendy Chorągwi Płockiej na Zlocie ZHP GRUNWALD ’88 i zostaje
laureatem konkursu poprzez „Piosenkę Zlotową”, przeznaczoną dla gniazda „RADWAN”, obejmującego cho-
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rągwie: płocką, włocławską, toruńską i bydgoską. Piosenkę tę na obozie śpiewała znakomicie drużyna „Czary
Mary” z Kutna i zachowało się takie nagranie.
Igliwia aromat sosnowy, namiotów tysiące w lesie,
a ciepły wiatr lipcowy piosenki wesołe stąd niesie.
Refren:
Gdzie to jest ? Każdy wie. Co to jest ? Każdy wie,
że to nasz wielki Zlot Zet Ha Pe.
Jak tu jest, pojmiesz w lot. Kto tu jest, pojmiesz w lot,
że tu jest przyjaciół zlot !
Gdzie to jest ? Co to jest ?
To jest nasz piękny Zlot Zet Ha Pe
Jak tu jest ? Kto tu jest ?
Tutaj jest młodości zlot !!!
Z Miedonii i Krosna i Koła - zewsząd tu spotkasz harcerzy,
a czy im jest wesoło, to przecież i od nas zależy !
Przywiodły nas - jak w hufcach zbrojnych Zawiszę, wici przed laty
- by jutra czas spokojny Ojczyźnie swej wieścić i światu.
Ta skromna zlotowa śpiewanka, przybłęda z „Tumskiego Wzgórza”,
jest - jak komendant Anka - równa, słoneczna, nieduża !
Tegoż roku prowadzi także zajęcia z młodzieżą na obozie w Wężewie, na Mazurach.
16-18 grudnia bierze udział w Konferencji Sprawozdawczo-wyborczej Chorągwi Płockiej, gdzie zostaje
wybrany do Rady Chorągwi oraz na delegata na najbliższy Zjazd ZHP.
1989 – Jest Zastępcą Komendanta Obozu NAL Hufca Gostynin, w stanicy Gorzewo. Wtedy pisze słowa piosenki „Stanica w Gorzewie” (do własnej, wcześniejszej muzyki).
Czy jest gdzieś tak fajna stanica,
jak nasza „Patelnia” w Gorzewie ?
Jest może zagranicą,
lecz tego doprawdy nikt nie wie.
Refren:
Wokół las, / 3 x klasnąć /pięknie czas / 3 x klasnąć /
spędza tu w każdy dzień wielu z nas.
/ gwiżdżemy, 3 x klasnąć /
/ gwiżdżemy, 3 x klasnąć /
Chcemy być tu jeszcze raz !!!
Jezioro wciąż wabi czystością
a w lesie dojrzałe jagody
- żyjemy tu radością
wspaniałej, harcerskiej przygody !
W dniach 28 – 31 marca uczestniczy , jako delegat w XXVI Zjeździe ZHP w Warszawie.
Podczas Dni Chorągwi, 23 września 1989 roku, otrzymuje odznakę „Zasłużonemu Instruktorowi Chorągwi
Płockiej”
1990 – Jako delegat Chorągwi Płockiej uczestniczy w XXVII Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP, mającym miejsce
w hali sportowej huty „Belon” w Katowicach. Zabiera tam głos, co znajduje swój ślad w stenogramie wydrukowanym po tym zjeździe (w publikacji mylnie podano, że reprezentuje Chorągiew Częstochowską.).
14 marca przewodniczy jury chorągwianego festiwalu piosenki harcerskiej w Płocku.
Jest również współorganizatorem, uczestnikiem i autorem części ekspozycji wystawowej podczas pierwszego „Śladu Harcerskiego” w Małachowiance (8.09.), zainicjowanego przez hm. Cezarego Gedroycia.
Z rąk Prezydenta Miasta, w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego otrzymuje Medal za Zasługi dla
Miasta Płocka, z zaznaczeniem: „Za upowszechnianie kultury w Płocku”.
1991 - Dnia 6 czerwca bierze udział w Zjeździe Chorągwi Plockiej w klubie „Juwentur” przy Jachowicza 33.
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W tymże roku, w ośrodku w „Perkozie” na Mazurach, uczestniczy w warsztatach programowych macierzystej Chorągwi.
Jako gość, zaproszony przez HZPiT „Dzieci Płocka”, 22 września, w kinoteatrze „Przedwiośnie” jest
świadkiem inaugurowania przez ten zespół uroczystości swego 45-lecia piosenką „Dzieci Płocka”.
1992 - 14 marca jest obecny – jako gość – na Zjeździe Chorągwi Płockiej w Pułtusku, podczas którego zamiast
tej chorągwi powstaje Chorągiew Mazowiecka ZHP.
1995 – jest instruktorem ds. kultury na obozie Chorągwi Mazowieckiej na Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego ZEGRZE ’95. Wcześniej zostaje laureatem konkursu ZHP na piosenkę zlotu. Piosenkę Główna Kwatera
wydrukowała w każdym „Dzienniczku uczestnika zlotu” (7000 egzemplarzy). Piosenkę nagrał również na taśmę magnetofonową HZPiT „Dzieci Płocka”.
Z rozlicznych krain, z daleka, z bliska
przywiódł nas bratni zew
tu, gdzie zegrzyńskie płoną ogniska
i gdzie harcerski ( słychać ) śpiew...
Refren: Więc płyń piosenko swojska,
gdy ogień płoni twarz
- bądź tak serdeczna i tak polska,
jak Zlot Światowy nasz !
W „Gniazdach” pogoda. Gwiazdy jej wróżą
kolejne dobre dni,
gdyż jej i przyjaźń i harce służą
i w noc sierpniową ( złote ) skry...
Zapamiętamy najmilsze chwile
a pieśń zabierzmy w świat :
Weźmy na Kurpie i na Antyle
wielkich emocji ( drobny ) ślad...
Poza tym przygotowuje i prowadzi w Zegrzu ognisko dla seniorów przybyłych na zlot z całej Polski.
Ognisko odbywa się, niestety - w upalne południe (w obecności Przewodniczącego ZHP hm. Stefana Mirowskiego) i zostaje rozpalone w piaszczystym, wielkim leju po wybuchu bomby – zlot ma bowiem miejsce na poligonie wojskowym.
Również w owym roku, działając w Komitecie „Małachowiaków” w Płocku, bierze udział w pracach
redakcyjnych przy wydaniu obszernej monografii pt.: „Małachowianka”. W tej 600 stronicowej księdze jest
projektantem okładki i kart tytułowych a ponadto autorem zamieszczonych tam: olejnego obrazu szkoły i pieśni
„Plurimos annos Małachowianko”.
W Piastowym grodzie, nad wielka rzeką,
Ciebie przezornie zachował czas
- dziś wszem zaświadczasz: „Tu mówią wieki”,
A twego światła cząstka i w nas.
Refren:
Jesteś nam w życiu pięknym przystankiem
I drogowskazem w nieznany świat.
Plurimos annos Małachowianko,
Kwitnij kolejne wieleset lat.
Tyle pokoleń w prastarych murach
Chłonęło wiedzę – jako i my –
Aby ją zdobyć, zwieńczyć maturą
I ścierać z oczu radości łzy…
Bierze też aktywny udział w organizacji drugiego „Śladu Harcerskiego” w Małachowiance, zainicjowanego
przez hm. Cezarego Gedroycia. Przygotowuje część plansz wystawy i zapewnia oprawę muzyczną do spotkania
dawnych harcerzy szkoły. Ponadto swoje dzieła plastyczne (w powiązaniu z odpowiednimi wierszami) przedstawia na wystawie: „Jan Chojnacki. Malarstwo i rysunek”.
Ponadto w roku 1995 przewodniczy jury Hufcowego Festiwalu Piosenki w Sierpcu.
Tegoż roku otrzymuje w Płocku Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP z rąk Przewodniczącego ZHP, hm. Stefana
Mirowskiego.
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1996 - W związku z jubileuszem 50-lecia HZPiT „Dzieci Płocka”, na którym był obecny, otrzymał nieoczekiwanie pismo, które sprawiło mu niezwykłą satysfakcję ze względu na treść oraz osoby podpisujące:
Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego.
Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego.
Warszawa, 1 czerwca 1996 roku.
Szanowny Druhu! Korzystamy ze szczególnej okazji urodzinowego jubileusz Zespołu, by przekazać Druhowi serdeczne podziękowanie za wspaniałe promowanie kultury harcerskiej i narodowej w Polsce i poza jej granicami. Z podziwem i uznaniem odnosimy się do zaangażowania Druha i wspaniałych efektów wieloletniej
służby instruktorskiej i artystycznej. Bogaty dorobek Zespołu „Dzieci Płocka”, sława i uznanie jakim cieszy się
od wielu lat jest także zasługą Druha. Dziękujemy gorąco Druhowi za wieloletni trud wkładany w wychowanie
wielu pokoleń harcerzy i instruktorów. Prosimy o przyjęcie serdecznych życzeń kolejnych sukcesów w służbie
instruktorskiej, jak również w życiu osobistym.
Czuwaj!
hm. Stefan Mirowski
hm. Ryszard Pacławski
1997 - Aktywnie uczestniczy w V Ogólnopolskim Złazie Seniorów w Toruniu.
W dniu 10 lutego 1997 r. zostaje (drugim z kolei) komendantem kręgu „Z Tumskiego Wzgórza” i pełni tę
funkcje do 13 grudnia 2000 roku. Następnie, nie zgadzając się na prowadzenie kręgu przez drugą kadencję,
uchwałą kręgu zostaje honorowym członkiem Rady Kręgu.
W tym czasie pisze przekorno-liryczną piosenkę (wyłącznie dla instruktorów – ewenement w skali
ZHP): „Bywa taki czas”.
Można pokochać harcerskie Bieszczady
albo wyprawy w Tatry, w Gorce
a ja po prostu się zakochałem
w prześlicznej instruktorce !
Refren: Bywa taki czas, bywa piękny czas,
kiedy nagle ktoś zaśpiewa, że...
Można pokochać harcerskie ogniska,
mundury, pieśni i proporce
a ja po prostu się zakochałem
w prześlicznej instruktorce !
Można zdobywać harcerskie sprawności,
choćby gdzieś w akcji pod Fromborkiem
- ja chciałbym zdobyć po prostu jedno :
prześliczną instruktorkę !
Pragnę przed Wami pewną tajemnicę
wyjawić dzisiaj w moim śpiewie,
że ta dziewczyna, ta najmilejsza
o niczym dotąd nie wie...
Wraz z kilkoma innymi instruktorami z kręgu pomaga w dostarczeniu eksponatów (m.in. słynnej zielonej
„płachty” z tekstem hymnu chorągwi) i urządzeniu w Muzeum Władysława Broniewskiego wystawy „85 lat
harcerstwa w Płocku”. Wówczas też zaśpiewaniem piosenki „Urzekły nas Mazowsza Piaski” urozmaica pojawienie się Naczelnika ZHP wraz z delegacją naczelnictwa ZHPpgk i Komendanta Chorągwi.
Z inicjatywy dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, późniejszego członka ZLP Jana Burakowskiego i nakładem tej biblioteki, ukazuje się oficjalny wybór około 50 wierszy Jana Chojnackiego w tomiku „A dlaczego pan koniecznie karetą”. W tomiku tym znalazł się m.in. cytowany wcześnie wiersz harcerski o
ognisku w Jazach.
1998 - Ku wielkiej satysfakcji o trzymuje następujący, odręczny list:
Przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego.
Warszawa 16. II. 1998.
Wielce Szanowny Druhu i Drogi Poeto! Dziękuje Druhowi za radość, którą sprawiły mi wiersze Druha – wzruszyła mnie wrażliwość Druha i sentyment do miejsc dobrze znanych z lat młodości. Niewiele się zmieniło na
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trasie Politechnika – Bratniak – przystanek Oliwa, tylko teraz tam inni młodzi pr5zeżywajan swoje serc drgnienia i radości życia. Życzę Druhowi wielu pogodnych dni z harcerskim naszym Czuwaj!
Jeszcze raz Druhowi Dziękuję. Maria Hrabowska.
Tegoż roku pisze dla Chorągwi Mazowieckiej „Piosenkę Rajdu „Wisła”.
Kiedy nad głową szumi las
lub kiedy słychać granie świerszczy,
to nie ma tu bezbarwnych tras,
choć to już rajd kolejny pierwszy ? - nie ! Trzeci ? - nie !
Piąty ? - nie ! Dziesiąty ? - nie ! Dwudziesty piąty? - tak !!!
Refren: : Płynie z Mazowsza harcerska, najprostsza
piosenka rajdu „Wisła”.
W naszych plecakach leśnymi drogami
w progi stanicy przyszła.
Siedząc przy ogniu w ciemną noc
słuchamy gawęd, pieśni, wierszy...
Rajd niesie z sobą wrażeń moc
- czyżby najwięcej zaś ten pierwszy ? - nie ! Trzeci ? - nie !
Piąty ? - nie ! Dziesiąty ? - nie ! Dwudziesty piąty? - tak !!!
Czar Pojezierza, zapach łąk
- świat pięknych doznań coraz szerszy,
więc kiedy pożegnalny krąg
w myślach już rajd kolejny: pierwszy? - nie! Trzeci? - nie!
Piąty ?- nie! Dziesiąty ?- nie ! Dwudziesty szósty ?- tak !
Na wakacyjnym kursie drużynowych w stanicy Gorzewo prowadzi zajęcia wg. sążnistego konspektu, który
się zachował w archiwum autora. Oto niektóre rozdziały tego wykładu wydrukowane na 6 stronicach:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samodzielność programowa i gospodarcza drużyny.
Wielopokoleniowość jako lekarstwo na trwanie.
Etos harcerski, czyli harcerski sposób bycia.
Specyficzne nazwy i zawołania, zrób to sam.
Uprawiajmy harcerstwo najbliższe naturze.
Zachowajmy skromny i piękny strój.
Zachowajmy nieskażone ognisko harcerskie.
Zachowajmy podstawowy kanon dawnych pieśni.

29 maja 1998 roku zostaje zaproszony na wieczór autorski przez Krąg Seniorów Warszawa Mokotów i wywiązuje się z tego zadania, o czym świadczy serdeczne podziękowanie (w posiadaniu autora).
W książce „Wspomnienia sierpczan”, wydanej staraniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu, ukazuje się obszerne opowiadanie Jana Chojnackiego: „Moje piękne sierpeckie harcerstwo”.
Poza tym uczestniczy w VII Ogólnopolskim Złazie Seniorów w Miedzeszynie k. Warszawy, gdzie m.in.
przygotowuje i prowadzi ognisko tego złazu.
Ponadto ukazuje się jego opracowanie naukowo-historyczne o ojcu: „Bronisław Chojnacki. Pedagog – społecznik - polityk”. Sierpc 1998W książce tej znajdują się pewne fragmenty związane z przynależnością do ZHP
trzech synów Bronisława Chojnackiego.
1999 - Aktywny uczestnik forum dyskusyjnego w Zakopanem (czerwiec Głodówka) - z udziałem seniorów
czeskich i słowackich - na temat integracji pokoleń w harcerstwie, gdzie wygłasza referat (dostępny do dziś w
witrynie http://starszyzna.zhp.pl> rozdział Metodyka). Jest to zarazem I trójstronne spotkanie z Czechami i Słowakami.
Na przełomie lipca i sierpnia uczestniczy w VIII Ogólnopolskim Złazie Seniorów w Gdańsku z udziałem Prezydenta Gildy Skautowej AISG z Danii oraz Przewodniczącej ZHP prof. hm. Marii Hrabowskiej – wówczas, w obecności ww., w auli AWF w Oliwie prezentuje swoje wiersze i piosenki podczas 1,5 godzinnego wieczoru autorskiego.
W sierpniu tegoż roku bierze udział w Zlocie Skautów Europy Środkowej SAN ’99 w Sanoku a zarazem w III. czesko-polsko-słowackim spotkaniu seniorów na temat dalszych form współpracy trójstronnej w ramach ISGF (Międzynarodowego Bractwa (Dorosłych) Skautów i Przewodniczek).
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Nakładem Harcerskiego Biura Wydawniczego „HORYZONTY” oraz Komendy Mazowieckiej ZHP
ukazuje się pierwsze wydanie śpiewnika : „hm. Jan Chojnacki. Płynie z Mazowsza Harcerska najprostsza” Warszawa 1999. Książeczka zawiera słowa i nuty 18 piosenek oraz kilka wierszy.
W grudniu wystawia szopkę satyryczną charakteryzując osoby z kręgu i niektórych, obecnych na tej
zbiórce reprezentantów najwyższych władz harcerskich. Był to udany spektakl a zarazem ewenement w dotychczasowej historii kręgu. (Scenariusz zachował się.)
2000 - W czerwcu, w jednej z sal szkolnych płockiej Małachowianki - dla uczczenia zmarłego inicjatora dwóch
poprzednich „Śladów Harcerstwa” w tej szkole - prezentuje przygotowaną przez siebie wystawę pt.: „Ślad Cezarego Gedroycia” i prowadzi kominek w auli szkoły.
W sierpniu uczestniczy w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego GNIEZNO 2000 a zarazem w IX
Ogólnopolskim Złazie Seniorów. Na życzenie Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP pisze pieśń „Harcerze
nad Lednicą” i prezentuje ją podczas wycieczki uczestników złazu na piastowską wyspę na tym jeziorze. Niżej
pierwsza zwrotka i refren tej piosenki:
Drzewiej tu osiadł Polan ród,
ostrokół pewnie szczerzył zęby,
schronieniem był obronny gród,
powstały pierwszych domów zręby.
Refren: Dziś nad Lednicą złote skry
I śpiew się niesie, hen po łące,
Wszem zaś wiadomo, ze to my:
Harcerskie Gniezno Dwa Tysiące !
Ponadto uczy owej pieśni oraz innych swoich utworów prowadząc jednodniowe zajęcia na obozie młodzieży harcerskiej i zuchowej z Wielkopolski na obozie w stanicy Imiołki nad jeziorem Lednica. Całkowite słowa i nuty pieśni wydrukowano w śpiewniku „Historia pisana piosenką”. Warszawa 2000.
Również podczas zlotu Gniezno 2000 premierowo uczy seniorów, przybyłych na złaz i zlot, swej nowej
pieśni „Harcerskich seniorów spotkanie”.
Harcerskich seniorów spotkanie
pieśnią zacznijmy wraz!
Zawsze nas zbliża to śpiewanie,
każdy ożywia złaz.
Refren: Z piosenką na ustach idziemy
w złotej jesieni dni.
Z harcerskich przeżyć wciąż czerpiemy
radość i siłę i dobre sny.
Niech nas ta piosenka poniesie
aż do młodzieńczych lat,
tam gdzie przy ogniu w ciemnym lesie
pierwszy skautowy ślad.
Jak dobrze, gdy druhny, druhowie,
mocny zwiążemy krąg.
Czyńmy, co serce nam podpowie
i ciepło bratnich rąk!
We wrześniu uczestniczy w m. Różemberok (na Słowacji ) w IV Trójstronnym spotkaniu czesko-polsko
słowackim, którego tematem była wymiana doświadczeń w ruchu old-skautów.
W grudniu, po upływie 3-letniej kadencji, kończy sprawowanie funkcji komendanta kręgu, a zostaje honorowym członkiem Rady Kręgu „ Z Tumskiego Wzgórza”.
W książce „Kraina Pozabrzeżna - wiersze Małachowiaków” Płock 2000, w wyborze dokonanym przez Elżbietę Ciesielską-Zając , ukazało się m.in. dziewięć utworów Jana Chojnackiego: „Plurimos annos Małachowianko”, „W nadwiślańskim grodzie”, „Widok z Tumskiego Wzgórza”, „Opowieść o Susku”, „Martwa natura”,
„Ocean barw” , „Zazdrość woźnicy”, „Zwyczajny list” i „Żartobliwy poemat”.
2001 – Zostaje Zastępcą Przewodniczącego Krajowej Rady Harc. Kręgów Seniorów ZHP.
W czerwcu uczestniczy w Eurokonferencji Skautów i Przewodwniczek ISGF oraz Gild AISG w BUDAPESZCIE ( z Polski 23 osoby). Wówczas pisze polskie słowa hymnu ISGF.
Skauting dorosłych - to zacny ruch,
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bo każda druhna, każdy druh,
bardziej przyjaznym chce uczynić świat
- własnych unikać wad.
Refren: Baden Powella szlachetna myśl
jest równie krzepiąca dziś,
gdy oprócz ciepła i bratnich rąk,
pogodę wciąż zapewnia nam harcerski krąg!
Dążąc wciąż naprzód - nawet wśród burz –
drugiemu wciąż pomocą służ
i dziękuj Stwórcy za natury czarbezbrzeżny Niebios dar.
Połączmy dłonie w skautowy splot,
na horyzoncie nowy zlot.
Z góry już wiemy, bez daremnych słów
- wspaniale będzie znów!
Delegacja polska - jako jedyna – nieoczekiwanie odśpiewała zbiorowo ten hymn podczas inauguracji konferencji w jednym z kościołów budapeszteńskich, co wzbudziło podziw władz ISGF oraz uczestników konferencji z innych krajów Europy. Ponadto druh Jan Chojnacki prowadzi koncert, podczas którego polska delegacja
śpiewa własne, harcerskie piosenki. (Zachowała się fotografia ogłoszenia (plakatu) zapowiadającego w języku
niemieckim ów budapeszteński koncert
W sierpniu hm. Chojnacki aktywnie uczestniczy w X Ogólnopolskim Złazie Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Lublinie, m.in. akompaniując podczas ogniska.
We wrześniu uczestniczy w V Trójstronnym spotkaniu kierownictw ruchu Old-Skautów w miejscowości
Nydek-Chluchowa w Czechach ( z Polski 10 osób a większe grupy z Czech i Słowacji ).
Tegoż roku, na prośbę znanego zuchmistrza, hm. Stefana Wojtkiewicza z Nowego Tomyśla, pisze piosenkę dla zuchów „Karawaną w dal.”
Z wielbłądami wciąż do przodu karawana ciągnie w dal,
mimo skwaru, deszczu, chłodu, zuchy idą, jak na bal !
Refren:
Tam-Tam tu, (bum, bum, bum),
Tam-Tam tam, (bum, bum, bum),
Tam-Tam wciąż wtóruje nam.
Są tu z nami Beduini, Murzyn bębniąc płoszy lwy,
czy to w puszczy, czy w pustyni, zuch się śmieje: hi, hi, hi !
Bywają też ciężkie chwile, gdy pustynny wicher dmie,
ale zuch chwatem na tyle, że mu nigdy nie jest źle !
Są tu wielkie ptaków stada, jest żyrafa, struś i słoń,
pawian banany zajada, a zuch się uśmiecha doń !
Dziwi się krokodyl w wodzie oraz antylopa gnu,
że i gepard w tej przygodzie zuchom sprzyja: hu, hu, hu !
Ród Bajongo tańczy z nami, gdyż oaza jest tuż , tuż
- tańczą zuchy z Murzynkami, śpiewa afrykański busz !
W Muzeum Szkolnym w podziemiach Małachowianki, na życzenie dyrektora Tadeusza Zombirta, eksponowana jest wystawa obrazująca związki hm. Jana Chojnackiego ze szkołą i jej harcerstwem. Oto tytuły plansz:
„Z Małachowianki śpiewa drużyna”, „Dzieci Płocka”, „W Małachowiance ślady harcerskie”, „W Małachowiance harcerskie ostrogi Jana Chojnackiego”, „ W Małachowiance zaczyn jego pieśni”, „W Małachowiance jego
malarstwo i rysunek”, „W Małachowiance nie wiedział, że znajdzie się w lotnictwie wojskowym”, „W Małachowiance tak blisko do jego strof”. Wystawa była czynna do roku 2004, a potem ustąpiła miejsca wystawie z
rejsu żeglarskiego uczniów szkoły.
W działalności pozaharcerskiej jest wówczas twórcą pieśni Związku Byłych Oficerów Zawodowych i Oficerów Rezerwy, która między innymi zawiera znamienne słowa:
To przecież nie tak dawno mundur i hełm i broń,
to przecież jeszcze sprawna i nasza myśl i dłoń!
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Choć już nie zawodowi, to niechaj Polska wie,
że także dziś gotowi na rozkaz stawić się.
Refren:
Tu w swoich będąc kole do góry głowę wznieś,
Na dolę i niedole najlepsza własna pieśń.
W uznaniu jego pracy na rzecz organizacji płk w st. spocz. Jan Chojnacki otrzymał w roku 2001 Odznakę
Honorową za Zasługi dla ZBŻZ i OR WP. Następnie - w roku 2006 - ogólnokrajowy Zjazd tej organizacji uznaje
utwór za oficjalną pieśń całego Związku a podczas zjazdu jest ona wielokrotnie odtwarzana w wykonaniu chóru
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP pod dyrekcją ……………..
W ślad za wymieniona pieśnią ułożył piosenkę dla Ligi Obrony Kraju, która została wydrukowana i rozpowszechniona w całym państwie w „Regulaminie koła szkolnego LOK” oraz w nagraniu chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP pod dyrekcją mgr. Mazurka W roku 1986 autor został za swe dzieło uhonorowany przez Prezesa Ligi Obrony. Kraju srebrnym medalem Za Zasługi dla LOK.
Oto fragment słów piosenki:
Bywamy pod wodą, pod żaglem na wietrze,
pod słońcem, co w biegach rumieni nam twarz;
w kabinie pojazdu, z modelem w powietrzu,
a w krótkofalówce świat cały jest nasz.
Refren:
Zaśpiewaj razem z nami, równajmy wspólnie krok,
Płyńże piosenko ulicami, gdy maszeruje LOK
Niech tę piosenkę swojską przyjazny pojmie wiatr
I niech ja niesie poprzez Polskę gdzieś aż po zbocza Tatr.
Hej, hej! I niech ja niesie poprzez Polskę, przyjazny, ciepły wiatr !
2002 - Nakładem HBW „Horyzonty” oraz Ogólnopolskiego Klubu Dokumentalistów „Gniezno 2000” ukazuje
się drugie (poszerzone) wydanie śpiewnika „ hm. Jan Chojnacki. Płynie z Mazowsza harcerska najprostsza”
Śpiewnik zawiera tym razem słowa i nuty aż 24 piosenek.
Bierze udział w VI Trójstronnym spotkaniu czesko-słowacko- polskim w Drogomyślu k. Cieszyna ( z Polski
30 osób) na temat „Historia skautingu w poszczególnych krajach” oraz „Więzi międzypokoleniowe”.
Aktywnie uczestniczy w XI Ogólnopolskim Złazie Seniorów w Rzeszowie – m.in.. występuje ze swoimi
piosenkami podczas ogniska i odbiera raport kończący Złaz (jako Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów)
2003 - Opracowuje hasła harcerskie do „Encyklopedii Pedagogicznej XXI Wieku”, którą drukuje wydawnictwo
akademickie „Żak”. Są to hasła następujące: „Hymn ZHP”, „Czuwaj – nazewnictwo harcerskie”, „Ognisko harcerskie”, „Gawęda”, „Piosenki”, „Okrzyki”, „Obyczaje – niektóre wyróżniki”.
Aktywnie uczestniczy w XII Ogólnopolskim Złazie Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Białymstoku.
Bierze także udział w VII Trójstronnym spotkaniu z Czechami i Słowakami w miejscowości Varin na Słowacji, na temat „Wychowanie duchowe w skautingu” oraz „Struktury ruchu seniorów w poszczególnych krajach”. Tu, w katolickiej Słowacji, wraz z inymi członkami polskiej delegacji promuje pieśń ku czci patrona harcerstwa: „Jest dla nas wzorem Stefan-Wincenty”
Uczestniczy w IV Konferencja Regionu Europy Centralnej ISGF oraz AISG w Banskiej Stiavnicy na Słowacji. Tu, podczas ogniska narodów, solo prezentuje swoją pieśń „Bądź z nami w ten wieczór”.
Z inicjatywy hm. Beaty Chomicz z Torunia i przy jej współudziale w napisaniu słów, tworzy pieśń modlitewną ku czci Patrona Harcerstwa Polskiego na całym świecie, błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego
Frelichowskiego pt.: „Jest dla nas wzorem Stefan-Wincenty”:
Zamieszkaj Druhu znów pod namiotem,
i przy ognisku wraz z nami siądź,
a zapatrzony w lot iskry złotej
naszym rzecznikiem u Pana bądź.
Refren:
Błogosławiony, czuwaj nad nami
Patronie naszych niełatwych dróg.
Po całym świecie bądź z harcerzami,
jak w ziemi ojców świątynny próg.
Harcerz-instruktor w orszaku świętych
- przepiękny przykład, jak godnie żyć.
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Jest dla nas wzorem - Stefan Wincenty jak się radować i lepszym być.
Jest ku świętości najprostszą drogą
służyć bliźniemu ze wszystkich sił,
kochać przyrodę, Ojczyznę, Boga
- jak On to czynił, gdy wśród nas był.
Pieśń została 22 lutego 2003 roku („Dzień Myśli Braterskiej” ) odśpiewana premierowo w Galerii Porczyńskich m.in. w obecności naczelnych władz ZHP, ZHR oraz kapelanów harcerskich z całego świata.. „Gdy zajęto
wszystkie krzesła, przewodniczący obradom (harcmistrz z ZHR) zapowiedział, że konferencję zainauguruje
premiera pieśni na cześć patrona polskiego harcerstwa. Kiedy zapadła kompletna cisza, a słuchacze podnieśli do
oczu otrzymane wcześniej arkusze z nutami i słowami, ruszył do mikrofonu phm. Andrzej Cłapa. Zabrzmiały
organy i jego tenorowy głos wypełnił salę.”
Po premierze u Porczyńskich, melodia zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, ponieważ nuty zabrali ze sobą
kapelani i inni uczestnicy konferencji. Była już wykonywana w kościołach w Toruniu, Janowcu Wielkopolskim,
Dąbrowie Górniczej, Inowrocławiu, Wejherowie, w sanktuarium w Skulsku a także podczas jasnogórskiego forum harcerskiego w Częstochowie i w katedrze płockiej w czasie XIII Ogólnopolskiego Złazu Seniorów ZHP.
Doszła też wieść z Kanady, że była i tam już prezentowana w środowisku harcerskim. Cieszy autorów pieśni, że
oprócz amatorskich nagrań młodzieży, Marty Arciszewskiej i Marka Waśkiewicza, pojawiło się także nagranie
studyjne, dokonane przez zawodowego śpiewaka Jerzego Antepowicza, z towarzyszeniem organowym Macieja
Baranowskiego. (Słowa i nuty pieśni znalazły się w wydawnictwie diecezjalnym, w „Biuletynach nr 9, 10 i 11
Parafii NMP i Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego” w Toruniu w latach 2005, 2006 i
2007.)
Tegoż roku w almanachu Koła Literackiego WL i OP. Warszawa 2003, zamieszczono kilka jego wierszy.
2004 - Jest autorem (przy niewielkiej współpracy hm. Jadwigi Kosakowskiej z Dąbrowy Górniczej ) ilustrowanego podręcznika metodycznego „Druhu Drużynowy, pogadajmy o harcerskim sposobie bycia”.
Rzecz posiada następujące podtytuły: 01. „Kto, z kim i o czym” 02. „Śpiewajmy wszyscy, ilu jest tu nas...”
03. „Bądź z nami w ten wieczór...” 04. „O wszystkim, co sercu najdroższe...” 05. „Do chóru ich zapisać...” 06.
„Wszystko, co nasze...” 07. „Mam szczerą wolę...” 08. „By zdobyć szczyt ideałów...” 09. „Pod lilii znakiem
przekuwaj w spiż... moc ducha” 10. „Spotkajmy się na złazie” 11. „Ogrodzenie z uschniętych gałęzi” 12. „Więc
Czuwaj! - druhu Światowidzie...”13. „Załóż mundur i przypnij lilijkę…” 14. „Pan Bóg ma olbrzymią fantazję –
góry są piękne!” 15. „Asymptota”. Podręcznik został opracowany na zamówienie, jakie J.Ch. otrzymał z
HBW „Horyzonty”. Z ramienia wydawnictwa korektę przeprowadził redaktor hm. Adam Czetwertyński (Pełny
tekst znajduje się w witrynie <http://Starszyzna.zhp.pl> pod hasłem „Metodyka”- „Metodyka. Ogólnoharcerska
W pięcioosobowej polskiej delegacji bierze udział w IV Konferencji ISGF Subregionu Europa Centralna w
miejscowości Vyszkov w Czechach.
Uczestniczy też, w ramach 10 osobowej delegacji polskiej, w VIII. czesko-polsko słowackim spotkaniu
trójstronnym w Malenovicach w Czechach na temat: „Wychowanie do odpowiedzialności obywatelskiej w
skautingu, po przyłączeniu naszych krajów do Unii Europejskiej“. Podczas ogniska narodów prezentuje m.in.
pieśń „Bądź z nami w ten wieczór”.
W Warszawie bierze udział w spotkaniu Krajowej Rady Harcerskich kręgów Seniorów z kierownictwem
Braterstwa Dorosłych Skautów i Skautek Słowenii.
Aktywnie uczestniczy w XIII Ogólnopolskim Złazie Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Płocku. M.in.
przygotowuje i prowadzi wielkie ognisko dla ok. 400 osób pod tytułem „Korowód trzynastu złazów” oraz przygotowuje scenariusz autorskiego wieczoru poetyckiego pod „Dębem Broniewskiego” pt. „ Płock w poezji harcerzy” i prezentuje tam także własne wiersze i piosenki związane z Płockiem.
Od roku 2004 współtworzy redakcyjnie witrynę internetową ruchu seniorów i starszyzny harcerskiej - do
dziś jest zastępcą redaktora naczelnego tej witryny.

2005

Uczestniczy w Krakowie w roboczej konferencji ISGF Subregionu Europy Centralnej, mającej za zadanie przygotowanie właściwej konferencji w roku 2007.
Aktywnie uczestniczy w rocznicowym Zlocie SPAŁA ‘2005, podczas którego reprezentuje Przewodniczącego KRKSiSH oraz prowadzi kominek.
W sierpniu uczestniczy w XIV Ogólnopolskim Złazie Seniorów we Wrocławiu, gdzie podczas ogniska
śpiewa swą pieśń „Bądź z nami w ten wieczór”/.
Bierze udział w IX. czesko-polsko-słowackim spotkaniu w Chorzowie na temat: Działalności czeskiego,
słowackiego i polskiego skautingu dorosłych na wychodźctwie.Potrzeba odnowy duchowej Skautingu
2006 - Zostaje mianowany przez Naczelnika ZHP instruktorem Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej
GK. Redaguje kwartalnik Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP noszący tytuł: „Co słychać u
seniorów i starszyzny”.
Od czeskich old-skautów otrzymuje brązowy medal „SYRINX” wraz z następującym orzeczeniem:
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JunÁk, svas skaŮtu a skautek ČeskÉ republiki -NÁČelnictvo kmene dospĚlÝch ocenilo zásluhy o skautské
hnutí a významnou činnost olsdaautskou bratra Jan Chojnacki udĔlenÍm vyznamenÁnÍ BRONZOVÉ SYRINX.
Č. protokolu 875. Náčelník kmene OS Vlad. Kohler V Praze 28. října 2006.
Uczestniczy w konferencji ISGF Subregionu Europy Centralnej w miejscowości Rothenburg ob der Tauber
(Niemcy). Tu, w „Sali Malinowej” prowadzi w obecności innych delegacji, zaś szczególnie wobec bardzo licznej delegacji niemieckiej, wieczór polskich piosenek, prezentując również utwory własne.
Otrzymuje III nagrodę Towarzystwa Naukowego Płockiego za opowiadanie „Epizody Płockie” oraz wyróżnienie za opowiadanie „O tym mieście muszę koniecznie też”. Obydwa opowiadania zawierają istotne treści harcerskie dotyczące Płocka i Sierpca.
2007 - W dniu 23 kwietnia odbył się w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego autorski wieczór słownomuzyczny, połączony z prezentacją obrazów, rysunków, śpiewników oraz publikacji historycznych Jana Chojnackiego, członka tegoż towarzystwa od 1980 roku. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Prezesa Towarzystwa
Naukowego Płockiego, prof. dr hab. Zbigniewa Kruszewskiego, który w serdecznych słowach pod adresem autora spotkanie to zagaił. Solowe prezentacje autora zostały wzbogacone poprzez odtworzenie z nagrań zespołu
„Dzieci Płocka” śpiewającego „Urzekły nas Mazowsza piaski”, warszawskiego chóru „Harfa” śpiewającego
„Hymn TNP”, drużyny z Kutna w „Piosence zlotowej” spod Grunwaldu oraz chóru Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego WP wykonującego „To przecież nie tak dawno” i „Bywamy pod żaglem, pod słońcem na niebie”.
Na sali nie zabrakło seniorów oraz instruktorów harcerskich z Hufca Płock a nieoczekiwanie pojawiła się
także umundurowana drużyna gimnazjalna z Suska – z rodzinnej wsi autora, położonej 35 km od Płocka. Ku radości autora, na sali zjawił się też w pewnym momencie sędziwy harcerz, twórca zespołu Dzieci Płocka, hm.
Wacław Milke, który poświęcił autorowi wiele serdecznych słów. (W posiadaniu J.Ch. znajduje się kompletna
dokumentacja foniczna i fotograficzna owego spotkania. )
Podczas XVI Ogólnopolskiego Złazu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Kielcach zrealizowany zostaje
wcześniej opracowany przez druha Chojnackiego scenariusz ogniska „Ze słowem i piosenką harcerską przez XX
wiek”. Ważnym elementem było w tym przypadku wyszukanie i przedstawienie zapomnianych wierszy harcerzy
z początków XX wieku.
W październiku uczestniczy w XI czesko-polsko słowackim spotkaniu trójstronnym, które tym razem odbywa się w m. Andrusovy Dvur w Czechach. Tematem konferencji było: „Jamboree w Anglii”, „Odnowienie
przyrzeczenia” oraz „Kondycja seniorów harcerskich w stosunku do populacji nieharcerskiej w tym samym
989
. Na tym spotkaniu prowadzi również
okresie życia”. Na ostatni z tematów hm. Chojnacki wygłasza referat
wieczór piosenek trzech zaprzyjaźnionych i reprezentowanych tam skautingów.
W kręgu „ Z Tumskiego Wzgórza” tworzy wierszowany scenariusz satyryczny na temat osób działających
w kręgu i niektórych reprezentantów władz ZHP. Korzystając z tego na grudniowej, „mikołajowej” zbiórce wystawia szopkę (drugą z kolei) angażując do odtwarzania postaci i prezentowania tekstów większość członków
kręgu.
2008 - W związku z zaplanowaną na 12 marca uroczystą zbiórką kręgu z okazji XXV-lecia jego istnienia,
przygotował wystawę (składającą się z 16 plansz formatu A-1) obrazującą działalność kręgu od chwili powstania
do dziś. Na planszach zaistniały następujące tematy:
•

XXV lecie kręgu „Z Tumskiego Wzgórza” (logo kręgu, rozkaz Komendanta Chorągwi hm. Andrzeja Markowskiego z 1982 roku, pierwszy komendant kręgu – Maciej Zaborowski, jak doszło do powstania kręgu –
czyli, co było wcześniej na przestrzeni lat 1975-1982.

•
•

Nasze korzenie (harcerstwo w Małachowiance 1928- 1948).
Jesteśmy i stąd ( harcerstwo w Jagiellonce – pierwsze w Płocku 1913- 1948, 98 MDH z Sierpca i wspólny
obóz z hufcem płockim w Borowiczkach 1945, wielki obóz Chorągwi Mazowieckiej na Mazurach : Zwierzewo, Grunwald 1946, IICAS – kurs podharcmistrzowski dla 800 osób nad Turawą 1946), Zlot Chorągwi
Płockiej 1948)
Chorągiew Mazowiecka odgruzowuje stolicę ( Fotografie z odgruzowania Warszawy 1946 oraz z konferencji temu poświęconej po 50 latach , czyli w 1996 roku)
Nasz krąg w Stolicy (Zbiórki zwyczajne i szczególne, współpraca z 12 kręgami warszawskimi, ogniska na
Cyplu Czerniakowskim dla stołecznych kręgów)
W służbie macierzystej chorągwi. (Udział w Radzie Chorągwi, w zjazdach, chorągwianych świętach i rajdach, prowadzenie szkoleń na kursach dla drużynowych, prowadzenie obozów)
W służbie macierzystej chorągwi c.d. (Udział w Radzie Chorągwi, w zjazdach, chorągwianych świętach i
rajdach, prowadzenie szkoleń na kursach dla drużynowych, prowadzenie obozów, piosenki dla „Dzieci
Płocka”).
Nasz krąg w Chorągwi i hufcach (Płock, Sierpc, Kutno (Zuzinów), Susk).
Nasz krąg w kraju (Zjazdy i zloty ZHP (Grunwald, Zegrze), Złazy, Festiwale w Kielcach i Siedlcach, San
99)

•
•
•
•

•
•

989 Współautorka referatu jest dr n. med. Teresa Miłkowska

•
•
•
•

•
•

•

•

376
70 i 80 lat harcerstwa w Płocku (Wystawa w Muzeum Mazowieckim, inauguracja hymnu chorągwi, sztandar drużyny z Małachowianki z 1920 roku po odzyskaniu i konserwacji)
Pierwszy „Ślad Harcerski” w Małachowiance 1990 ( kominek, wystawa oraz osobno wystawa: „Jan Chojnacki. Malarstwo i rysunek”)
Drugi „Ślad Harcerski” 1995 (Wystawa i kominek)
„Ślad” ku czci Cezarego Gedroycia 2000. (Wystawa, kominek) oraz pokłosie tego zdarzenia w postaci wystawy w latach 2001 do 2004 w muzeum szkolnym w podziemiach Małachowianki. Plansze przedstawiają
działalność hm. Jana Chojnackiego w powiązaniu ze szkołą i jej drużyną.
Gniezno 2000 i IX Złaz (Fotografie z tych wydarzeń w powiązaniu z pieśnią J.CH. „Harcerze nad Lednicą”)
Różne zdarzenia z ostatnich 7 lat. ( XIII Złaz Seniorów w Płocku i inne złazy, konferencje ISGF, uroczystość w galerii Porczyńskich ku czci Patrona Polskiego Harcerstwa na całym świecie, w powiązaniu z pieśnią modlitewną „Jest dla nas wzorem Stefan-Wincenty”)
A co po nas zostanie na dłużej? (Zeszyty historyczne Maćka, piosenki Janka i słowa hejnału płockiego Tadzia Boetzla.)
Dnia 1 marca 2008 roku wystawa była przedpremierowo pokazana w siedzibie Chorągwi Stołecznej ZHP
podczas spotkania 13 kręgów warszawskich. Planuje się też jej eksponowanie w dniu 28 marca w Warszawie, podczas ogólnopolskiej zbiórki komendantów kręgów seniorów i starszyzny harcerskiej. Następnie, we
wrześniu tegoż roku, planuje się jej pokazanie w ośrodku ZHP na Głodówce, podczas XII trójstronnego
spotkania seniorów skautingu z Czech, Słowacji i Polski.

[2011] hm. Jan Chojnacki - Ławeczka Jakuba Chojnackiego
2011 r
Drogi Jakubie! Siadłeś sobie na wieków wieki
Na zwykłej ławeczce przy własnej maleńkiej ulicy,
Masz po lewej szeroką Wisłę, horyzont daleki,
Zaś przy nodze pieska, już na zawsze wolnego od smyczy.
Siedzisz tak, jakbyś - będąc każdego rana
W drodze do Towarzystwa Naukowego NOTATKI PŁOCKIE położył na kolanach
I dumał:, Co by tu jeszcze dla Płocka zrobić pięknego?
Otacza Cię starodrzew Tumskiego Wzgórza,
Na południowym niebie rybitwy tańczą krzykliwie,
A z dalekiej mgiełki za Wisłą las się wynurza
I zarysy portowych doków - to kłania się Radziwie.
Drogi Jakubie! Przecież mamy identyczne inicjały,
990
Siadaliśmy razem przy harcerskim ognisku,
W ławkach sierpeckiego gimnazjum lata zleciały
A także w murach Małachowianki - ale i to nie wszystko!
Przecież ceniłeś me wiersze i pieśni w minionych latach;
991
W TNP wywoływałeś mnie często z nimi „do tablicy,”
992
By zabrzmiały, w pełnych Twego kunsztu, komnatach
- ten fakt w moim życiu bardzo, ale to bardzo się liczy !
Drogi Jakubie! Pisałem kiedyś, że mamy oprócz identycznej godności
994
Rodowy gen pożytecznego narcyzmu, takiego

993

990 Byliśmy razem w 98 Mazowieckiej Drużynie Harcerzy, w której Jakub dosłużył się stopnia „wywiadowcy”.
991 Z jego inicjatywy powstał np. mój wiersz pt. „Zazdroszczę”, poświęcony Stanisławowi Ryszardowi Dobrowolskiemu. Sprawę szeroko
opisałem w anegdotycznym opowiadaniu „Być może, że inni”, należącym do VI tomu cyklu „Meldunki z ostatniej linii frontu”.
992 Jakub Chojnacki, jako Prezes TNP, wprowadził zwyczaj organizowania uroczystych bankietów np. z okazji otwarcia wystawy malarza,
jubileuszu pisarza lub zasłużonego działacza TNP. Były to eleganckie przyjęcia składkowe. Ważne zaś było to, że Jakub niejako nawiązywał
do „Obiadów czwartkowych”, gdyż zawsze wiązał te spotkania przy winie z prezentowaniem utworów poetyckich i muzycznych. Jako autor
wierszy i pieśni, często powiązanych z Płockiem, między innymi jako autor słów „Hymnu TNP” i „Pieśni Małachowiaków” oraz „Dzieci
Płocka” byłem proszony przez Jakuba o prezentowanie swej twórczości.
993 Tu w znaczeniu nazwisko (Przykład: „Jak pana godność”)
994 O tej wspólnej cesze pisałem obszerniej m.in. w książce „ Bene meritus. Jakub Chojnacki 1922-2006)
Płock 2009, w opowiadaniu „Si parva licet componere magnis”..
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Co to gotów „przenosić góry” dla dobra społeczności,
A po części - co naturalne - i dla splendoru własnego.
Czyżby właśnie ów gen sprawił w Płocku niespodziankę,
Gdyż dokonałeś tu rzeczy zaiste ogromnych:
Przywróciłeś: Płockie Drzwi, uszlachetniłeś Małachowiankę,
TNP i Bibliotekę Zielińskich - pozostając samemu nader skromnym.
Drogi Jakubie! Dziś przez chwilę rozparłem się obok Ciebie, z brązu Człowieku,
I bezczelnie pomyślałem: A może i ja mógłbym tu posiedzieć nieco dłu
żej?...
Powiedzmy, że także mniej więcej przez...Wieki wieków?
- niestety, wiem doskonale, że na to trzeba naprawdę zasłużyć.
Świat, bowiem nie obdarza pomnikami dokonań skromnych,
Doraźnych, ulotnych, choćby nawet prześlicznych,
Gdyż światu starcza spiżu tylko dla dzieł wiekopomnych,
A zatem tylko dla ludzi takich jak Ty, Jakubie, bardzo nielicznych!...

[1945-1983] hm. Benedykt Sandomierski- Druh Jan Chojnicki i jego płockie piosenki
…Młodość nas wiąże radosna… J.Ch.
Hm. Jan Chojnicki pochodzi z okolic Sierpca. Urodził się w 1923 r. w Susku. Jest czynnym i zasłużonym członkiem Instruktorskiego Kręgu i Seniorów Chorągwi Mazowieckiej Z Tumskiego Wzgórza w Warszawie. Druh Jan
jest: inżynierem architektem, pułkownikiem wojskowym, poetą, kompozytorem, malarzem i oczywiście harcmistrzem harcerskim. W środowisku młodych płockich harcerzy jest głównie znany jako autor i kompozytor nieoficjalnego hymnu hufca płockiego W nadwiślańskim grodzie.
Hm. J. Chojnicki jest autorem kilkunastu publikacji, między innymi: Znaczona piosenkami, moja harcerska droga; Młodość nas wiąże radosna...;Nader nieskromnie przedstawiony przebieg służby harcerskiej hm. Jana Chojnickiego; śpiewniki - Pieśni i stare i nowe: Serce się pal, By częściej śpiewać, Rosnąć człowiekiem; Aby chłopak
był szczęśliwy; Epizody płockie; Listowie; Opowieści druha Janka; O tym mieście muszę koniecznie też…; Rok
2013 – Rokiem bł. ks. phm. Stefana - Wincentego Frelichowskiego i wielu innych.
W tym miejscu przedstawię tylko jego niektóre piosenki związane z Płockiem.

995

Zimą w 1945 r., jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej powołał na nowo 98 Mazowiecką Drużynę
Harcerzy w Sierpcu i jako jej drużynowy doprowadził do tego, że drużyna liczyła wkrótce ponad 100 harcerzy.
W czasie ferii wielkanocnych zorganizował i prowadził kilkudniowy biwak nad jeziorem Urszulewskim. W drodze powrotnej z biwaku ułożył pierwszą w życiu piosenkę harcerską Głowa do góry:
Wstawaj druhu, wstawaj druhu już pobudka gra!
Zaraz kucharz, zaraz kucharz słodką kawę da
- jeszcze tylko, jeszcze tylko ranny, zimny tusz
i na zbiórce, i na zbiórce wiara śpiewa już
:··Refren: Głowa do góry, dziarska mina,
harcerską piosnkę w sercach nosim,
hej! Mazowiecka my drużyna
z numerem dziewięćdziesiąt osiem!
Ruszaj druhu, ruszaj druhu już najwyższy czas!
Jasne słońce, jasne słońce opromieni nas
- powędrujesz, powędrujesz wśród lasów i rzek,
bo przygodą, hej! Przygodą nasz harcerski bieg.
Refren: Głowa do góry... Itd.

995 Ten tekst jest małym fragmentem bogatego harcerskiego życiorysu hm J. Chojnickiego. Wykorzystałem jego opracowanie: hm. Jan
Chojnicki - Znaczona piosenkami, moja harcerska droga.
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Przy ognisku, przy ognisku siadaj z nami tu
Śpiewaj głośno, śpiewaj głośno ile starczy tchu
- wyśpiewamy, wyśpiewamy, co nam w duszy gra,
w tej śpiewance, zabawiance, którą każdy zna
Refren: Głowa do góry... Itd.
Podczas wizyty hufca sierpeckiego w Płocku ta piosenka tak się podobała harcerzom płockim z „Małachowianki”, że - najprawdopodobniej z inicjatywy Czarka Gedroycia - refren ten śpiewano w 89 MDH w następujący
sposób:
Głowa do góry, dziarska mina, harcerską piosnkę z serca głosi,
Hej, mazowiecka my drużyna, co nr osiemdziesiąt dziewięć nosi.
Efektem owego spotkania hufców - w czasie najbliższych wakacji – było wspólne zgrupowanie obozów hufca
płockiego i sierpeckiego w Borowiczkach koło Płocka. W zgrupowaniu, którego komendantem był phm. Ryszard Wodzyński, a druh Janek pełnił funkcję oboźnego, odpowiedzialnego za liczący kilkadziesiąt osób podobóz hufca Sierpc.
W roku szkolnym 1945-46 podjął naukę w II klasie Liceum Ogólnokształcącgo w płockiej „Małachowiance”.
Wówczas, z ramienia Komendy Hufca Płock, opiekował się 89 MDH w tej szkole. Wpływał wtedy na niezwykłe
ożywienie pracy tej drużyny i w tym nurcie ułożył drugą w życiu piosenkę pt. „Z Małachowianki śpiewa drużyna”.
Wesoło żyje nasza gromada,
Wesoły w ustach dźwięczy dziś ton,
Bo las nam cuda wciąż opowiada,
A pieśń, młodości wybija dzwon.
Z Małachowianki śpiewa drużyna,
Płonie ognisko, sypią się skry,
Twarz się czerwieni jako malina,
Zaśpiewaj z nami bracie i Ty!
Bo my jesteśmy Mazowsza dzieci,
Płock naszym grodem pragniemy zwać,
Wesoła piosnka przed nami leci,
To dumnie śpiewa harcerska brać.
1946 r. zaczęła działać w szkole Drużyna Artystyczna pod artystycznym kierownictwem druha Wacława Milke,
adaptowała piosenkę w ten sposób, że w drugiej zwrotce zamiast Z Małachowianki śpiewa drużyna śpiewano:,
Gdy artystyczna śpiewa drużyna. Piosenka jest do dziś wykorzystywana przez HZPiT Dzieci Płocka jako własna
- o historycznym znaczeniu dla tego zespołu.
W lipcu 1946 r., w miejscowości Zwierzewo na Mazurach, druh Janek był oboźnym dużego podobozu „Lipa” na
zgrupowaniu, dowodzonym, przez phm. R.Wodzyńskiego oraz dwóch braci Szwajgertów. W drodze na ten obóz
napisał słynną później piosenkę W nadwiślańskim grodzie. Zaczął ją pisać w towarowym wagonie, którym jechali i skończył na dworcu PKP w Ostródzie.
W nadwiślańskim grodzie, wśród prastrych wież,
Piosenka wesoła płynie wzdłuż i wszerz.
Ref.: Idziemy w dal Mazowsza dzieci mołde,
Serce się pal, wiślaną ogrzej wodę.
Idziemy wzwyż od zuchów aż do szarż.
Wiwat nasz gród i płocki hufiec nasz!
Pogoda, czy słota, słońce albo deszcz,
Nie ma dla nas błota, zawsze humor jest.
Ref.: Idziemy w dal…
Gdy chcesz być wesoły, mieć pogodna twarz,
Rzuć troski, mozoły, wstępuj w hufiec nasz.
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Ref.: Idziemy w dal…
Ta niezmiernie łatwa i wesoła melodia omal natychmiast stała się popularna w całym zgrupowaniu obozów Chorągwi Mazowieckiej i zamiast i płocki hufiec nasz zaczęto śpiewać Mazowsze naprzód marsz!. Natomiast - podczas zlotu ZHP w Szczecinie – piosenka rozeszła się po całej Polsce ze słowami dostosowywanymi do poszczególnych chorągwi i miejscowości: W nadwarciańskim grodzie, W podwawelskim grodzie, W nadodrzańskim
grodzie, itp.
Ponadto, już na samym obozie w Zwierzewie, stworzył drugą piosenkę, która nosi nazwę W mazurskim lesie.
W mazurskim lesie trzymamy straż, pełnimy wiernie służbę szarą
i dumnie płynie sztandar nasz nad ojców ziemią starą.
Pójdziemy, hej! Harcerze z młodzieńczym w duszy hurra,
Pójdziemy w dobrej wierze i z pieśnią do Mazura.
Pójdziemy, hej!Harcerze w zielonych swych mundurach,
Pójdziemy zawsze szczerze i z sercem do Mazura.
Na tym obozie zwyciężył w konkursie Naczelnictwa ZHP piosenką Szare płótna namiotów stoją nad brzegiem
Turawy. Przewodniczącym sądu był Jerzy Dargiel, a piosenkę tę śpiewał cały obóz.
Szare płótna namiotów
Stoją nad brzegiem Turawy
- to obóz nasz już gotów
Do twardej, harcerskiej zaprawy.
Ta ziemia krwią ojców święcona
Do wielkiej nas wzywa roboty,
Niech porwie nas praca szalona,
Niech biją nam serca jak młoty!
Podajmy sobie dłonie,
Harcerze z Polski całej.
Niech ogień radości zapłonie
W młodzieńczej duszy śmiałej!
Niech głownie z naszego ogniska
Z Opola przez kraj wędrują,
Niech zapał nam z oczu tryska,
Niech szczęściem się twarze malują.
Instruktorskie drużyny
Zdają egzamin bojowy,
Wesołe, dziarskie miny
- aż szumi bór stary, sosnowy.
Zapachem leśnej żywicy
Tak dobrze oddychać głęboko,
Po starej śląskiej ziemicy
Z piosenką wędrować szeroko.
W wakacje 1981 r. przez kilka dni przebywał wraz z druhami: M. Zaborowskim i S. Starczewskim na zgrupowaniu obozów Hufca Płock, w lasach w miejscowości Jazy, gdzie brał udział w szkoleniu młodzieży, organizowaniu biegów harcerskich oraz w prowadzeniu ognisk. Na prośbę trzech młodych instruktorek z tego obozu, po
powrocie do Warszawy napisał pięć wierszy o tematyce ściśle harcerskiej, związanej z wrażeniami z tego obozu:
- są to w jego twórczości jedyne wiersze o takim charakterze. Oto ich tytuły: „To nie sen, Miła, to nie ja”, „Bracia skauci”, „O dwa nieba i słońce”, „Warta”, „Pamiątkowa fotografia”.
W 1982 roku ma miejsce bardzo ważne wydarzenie w życiu J. Chojnackiego.
Mianowicie, z racji jubileuszu 70-lecia harcerstwa płockiego (1912 - 1982) Zespół „Dzieci Płocka”, pod dyrekcją druha Bogdana Rogalskiego, premierowo wykonał - w wypełnionej po brzegi Sali Rycerskiej Muzeum Mazowieckiego - nową pieśń: Urzekły nas Mazowsza piaski.
Urzekły nas Mazowsza piaski, dolina Wisły, za Wisłą las,
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Rodzinnej ziemi cienie, blaski - wszystko, co wokół nas...
By częściej śpiewać, by mocniej żyć, by wiedzieć, że i co należy,
Związała nas serdeczna nić w Płockiej Chorągwi Harcerzy...
Kochamy nasze miasta, wioski, wszystko, co człowiek; wszystko, co czas,
Na Tumskim Wzgórzu ślad piastowski, wszystko, co łączy nas...
Nasze obozy i ogniska zaniosą w Polskę, że my, że także chcemy lepiej, mądrzej, z bliska, by poznać, dokąd, jak.
Zawarte w tej piosence i zaśpiewane później na zbiórce kręgu, w dniu 7.12.1982 r., słowa o Tumskim Wzgórzu,
podsunęły hm. St. Tomaszewskiemu pomysł nazwania kręgu instruktorskiego mianem Z Tumskiego Wzgórza.
Jesienią 1982 roku, wraz z innymi instruktorami pochodzącymi z Płocka, wziął udział w formalnym zorganizowaniu kręgu instruktorskiego Z Tumskiego Wzgórza i został członkiem rady kręgu.
Tegoż roku, z rąk Komendanta Chorągwi Płockiej hm. A. Markowskiego, otrzymał stopień harcmistrza i Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP.
Wtedy też, na życzenie hm. Wacława Milke pisze ważną muzycznie i poetycko pieśń Bądź z nami w ten wieczór.
Bądź z nami w ten wieczór, aby jak my, ogromną harcerską rodziną
Rozpalić ogniska i śledząc skry pozwolić marzeniom popłynąć.
W ten piękny wieczór w Ojczyźnie mej tysiące ognisk płonie.
Milion harcerzy w chwili tej w braterskim kręgu splata dłonie.
Od plaż nadmorskich po zbocza Tatr pieśni i stare i nowe
Z harcerskich ognisk poniesie wiatr w pogodne niebo lipcowe...
W gawędach przy ogniu troska o kraj, o wszystko, co sercu najdroższe,
O ciebie i miasto, o strumień i gaj, o sprawy codzienne, najprostsze...
W młodzieńczej gromadzie uczmy się żyć, nie stroniąc od szczytnych zamierzeń,
A z ognisk tysięcy niech biegnie wić, że zawsze czuwają harcerze.
W 1982 roku pisze słowa do własnej, wcześniejszej melodii: Gdy artystyczna śpiewa drużyna.
Gdy artystyczna śpiewa drużyna to jak z ogniska sypią się skry
- leśne przygody Ci przypomina, pod namiotami wspaniałe dni...
Wesoło żyje nasza drużyna, dokoła płynie wesoły śpiew,
Wesołe oczy, wesoła mina, wesoło młoda pulsuje krew.
Gdy rozśpiewane Mazowsza dzieci sławią nad Wisłą rodzinny dom,
Piosenka zbliża i żar roznieci, co sprzyja śmiałym czynom i snom.
Nauką, tańcem, pieśnią, robotą, chcemy pokazać, jak piękniej żyć.
Śpiewamy Polsko - śpiewamy po to, by serca mogły goręcej bić.
W 1983 r., na zaproszenie hm. W. Milke, dnia 9 stycznia miało miejsce autorskie spotkanie z zespołem Dzieci
Płocka. Na fali emocji z tego spotkania, w czasie od 14 stycznia do 14 lutego, urodziła się wartościowa piosenka
pt.: Dzieci Płocka, która jest śpiewana przez zespół druha Milke przede wszystkim podczas rocznicowych koncertów.
W prastare podwoje nad brzegiem Wisły, gdzie Kolegialna, gdzie Tumska, Grodzka
- śpiew, taniec i młodość pod rękę przyszły w naszym Zespole „Dzieci Płocka”.
Śpiewajmy, tańczmy, mówmy wiersze; uczmy się pracy i przyjaźni
- niech wszystko będzie dobre, pierwsze, jak świat... w dziecięcej wyobraźni...
Pragniemy młodości źródlaną wodą, beztrosko, szczerze i najgoręcej,
Podzielić się z Wami, aby pogody i aby wiosny było więcej!
Niech zgrzebne, ludowe, tak jak przed laty, i niech harcerskie popłyną pieśni,
Ażeby sen barwny, piękny, bogaty, nigdy, przenigdy się nie prześnił!
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Na polach Mazowsza zebrane kwiecie, rytmy, melodie, ponieśmy wszędzie,
Ażeby głosiły w szerokim świecie, że kraj nasz piękny jest i będzie!
Tegoż roku napisał również piosenkę dla swego kręgu pt.: Z Tumskiego Wzgórza. Piosenka, zakończona dowcipną zwrotką, cieszy się powodzeniem od prawie 30 lat, jest znana i często śpiewana na zbiórkach warszawskiego kręgu.
Młodość nas wiąże radosna, zielona - barwna, jak róże
Jak harce, wagary, jak wiosna na skarpie pod Tumskim Wzgórzem.
Łączy nas piosnka wesoła, harcerska, prosta, nieduża
Co płynie i w dal i dokoła lecz zawsze z Tumskiego Wzgórza!
Są z nami łachy wiślane i Kolegialnej podwórza
- są śliczne dziewczyny spotkane w alejkach Tumskiego Wzgórza.
To miasto zawsze jest z nami - tu i w najdalszych podróżach I właśnie, dlatego śpiewamy piosenkę z Tumskiego Wzgórza!
Niekiedy wnuczek się dziwi, cała rodzina oburza,
Że tym młodsi, im bardziej już siwi, harcerze „Z Tumskiego Wzgórza”!
3 czerwca 1985 roku Prezydent Miasta Płocka Janusz Majewski w siedzibie TNP wręczył hm J. Chojnackiemu
odznaczenie ZA ZASŁUGI DLA MIASTA PŁOCKA zaznaczając w akcie nadania, że przyznano je za działalność od 30 lat w harcerstwie płockim, za popularyzację miasta w poezji, piosence i malarstwie.
W 1989 r. był Zastępcą Komendanta Obozu NAL Hufca Gostynin, w stanicy Gorzewo. Wtedy napisał słowa
piosenki Stanica w Gorzewie (do własnej, wcześniejszej muzyki).
Czy jest gdzieś tak fajna stanica?
Jak nasza „patelnia” w Gorzewie?
Jest może zagranicą,
Lecz tego doprawdy nikt nie wie.
Wokół las, / 3 x klasnąć /
Pięknie czas / 3 x klasnąć /
Spędza tu w każdy dzień wielu z nas.
/ gwiżdżemy, 3 x klasnąć /
/ gwiżdżemy, 3 x klasnąć /
Chcemy być tu jeszcze raz!!!
Jezioro wciąż wabi czystością
A w lesie dojrzałe jagody
- żyjemy tu radością wspaniałej,
Harcerskiej przygody!
Gdy ogień zapłonie o zmroku
A iskry polecą pod niebo,
Niech śpiew się niesie wokół:
Kochamy stanicę GorzewoW 1997 r. w Gorzowie odbywał się jubileuszowy XXX Rajd Wisła, w którym wraz z
grupą seniorów harcerskich brał udział druh Jan. Wtedy to skomponował Piosenkę Rajdu Wisła.
Kiedy nad głową szumi las
lub, kiedy słychać granie świerszczy,
to nie ma tu bezbarwnych tras,
choć to już rajd kolejny pierwszy? - Nie! Trzeci? - Nie!
Piąty? - Nie! Dziesiąty? - Nie! Trzydziesty? - Tak!!!
Refren: Płynie z Mazowsza harcerska, najprostsza
piosenka rajdu „Wisła”.
W naszych plecakach leśnymi drogami
w progi stanicy przyszła.
Siedząc przy ogniu w ciemną noc
słuchamy gawęd, pieśni, wierszy...
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Rajd niesie z sobą wrażeń moc
- czyżby najwięcej zaś ten pierwszy? - Nie! Trzeci? - Nie!
Piąty? - Nie! Dziesiąty? - Nie! Trzydziesty? - Tak!!!
Refren: Płynie z Mazowsza harcerska, najprostsza...
Czar Pojezierza, zapach łąk
- świat pięknych doznań coraz szerszy,
więc kiedy pożegnalny krąg
w myślach już rajd kolejny: pierwszy? - Nie! Trzeci? - Nie!
Piąty?- Nie! Dziesiąty?- Nie! Trzydziesty pierwszy?- Tak!!!
To tylko mały fragment twórczości hm Jana Chojnickiego. Do chwili obecnej – jak już wspominałem wcześniej
- odgrywa znaczącą rolę w pracach kręgu Z Tumskiego Wzgórza. Oprócz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz innych odznaczeń państwowych i wojskowych posiada również Srebrny i Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP.

[1930-2006] hm. Jan Chojnacki - Epizody płockie
Płock odegrał i odgrywa w moim życiu niezwykłą rolę i to nie tylko sentymentalną. Urodziłem się na wsi w wyjątkowo płaskiej części Mazowsza. Jako dziecku wydawało mi się, że cała ziemia jest tak płasko ukształtowana, jak okolice
Suska. Kiedy jednak miałem około siedmiu lat znalazłem się po raz pierwszy w Płocku, w gościnie u zacnej i eleganckiej stryjenki, pani Amelii Ziąbkowej, długoletniej kierowniczki sklepu Zgoda, na rogu Tumskiej i Sienkiewicza.
Była wówczas wdową i wraz z siostrą Haliną oraz synem Włodkiem mieszkała na mansardowym poddaszu nad wymienionym sklepem. Do dziś pamiętam, że część głębokich foteli spowita była białymi pokrowcami, co przypominało
nieużywane czasowo wnętrza dworskie - bo trzeba wiedzieć, że mój dziadek administrował majątkami ziemskimi
(m.in. w Srebrnej k. Płocka) i pewne maniery ziemiańskie niewątpliwie przeniknęły do tej rodziny, a dotyczyły nie
tylko wystroju wnętrz.
Po nieodzownej herbacie z wiśniowymi konfiturami u pani Meli, nastąpił spacer po najstarszej części miasta. Mym
najbliższym towarzyszem w tej wędrówce był oczywiście Włodek. Jako jedynak, starannie wychowywany przez kobiety, a ponadto wykazujący wyjątkowe zamiłowanie do historii - mógł się poszczycić wręcz doskonałą znajomością
tutejszych zabytków. Zwiedzanie katedry z grobami królewskimi Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego
oraz muzeum diecezjalnego, zajęło sporo czasu a ponadto wywołało znużenie niemożnością wchłonięcia całego zasobu przekazywanych informacji. Opuściliśmy, więc muzeum i właśnie wtedy - po raz pierwszy w życiu - stanąłem na
krawędzi Tumskiego Wzgórza, czyli nad niezwykłe wysoką wiślaną skarpą. Ląd się nagle urywał a kilkadziesiąt metrów niżej płynęła ogromna rzeka. Za nią zaś rozciągała się nieskończona przestrzeń, pokryta głównie lasami. Ponadto,
nie miałem jeszcze wówczas wyczucia perspektywy i wydawało mi się, że rybacy u podnóża skarpy są maleńcy jak
mrówki. Długo stałem zauroczony i onieśmielony odkryciem nieznanego świata, który odtąd przestał być niezmiernie
płaski. Aby przekonać młodego gościa, że ludzie na dole są normalnej wielkości, pod wieczór zafundowano mi inną
cudowną przygodę. Mianowicie, jak się okazało, mieszkający wówczas w Płocku mój wujek, praktykujący w mleczarni Zygmunt Chrapkowski, znał wiślanego latarnika. We trójkę, niewielką łódką, pływaliśmy od jednej boi do drugiej, aby bodaj przez trzy godziny zapalać naftowe latarnie, wyznaczające bezpieczny tor dla statków. Trzeba pamiętać, że w tych czasach najwygodniejsza i najtańsza podróż z Płocka do Warszawy, to była nocna podróż parostatkiem.
Owo spotkanie, z cudownym Tumskim Wzgórzem i potężną rzeką było oszałamiające do tego stopnia, że wrażenie
pozostało do dziś w nieskażonej postaci - lgnę do tego miejsca przy każdym pobycie w Płocku. Przecież taką urodą nie
mogą się pochwalić brzegi Wisły ani w Krakowie, ani w Sandomierzu, ani w Kazimierzu, ani w Warszawie, Włocławku, czy Toruniu. Tylko w Płocku uwidocznił się w całej krasie nadwiślański genius loci i to zarówno w ukształtowaniu terenu, jak i w kamienno - ceglanych dziełach przodków, wzniesionych tuż nad bardzo stromą skarpą. To zauroczenie Płockiem małego chłopca z Suska, znalazło taki oto wyraz w późniejszym wierszu pt:

Widok z Tumskiego Wzgórza
Słusznie mi zazdrościcie
Widoku z Tumskiego Wzgórza,
Bo wessaliście go z mlekiem, spowszedniał
A może nawet stał się natrętny
Jak piękny landszaft nad kołyską?...
Słusznie mi zazdrościcie
Widoku z Tumskiego Wzgórza,
Bo schodząc już z Giewontu
Dokonaliście w Płocku
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Jedynie jeszcze jednej,
Wspanialej odkrytki krajobrazu...
Słusznie mi zazdrościcie
Widoku z Tumskiego Wzgórza,
Bo nakarmiony wówczas wyłącznie
Sielską płaskością Mazowsza
- taką bez pagórka, doliny rzeki,
A nawet bez kościelnej wieży
I mając jeszcze horyzont
Bliski koła do gry w klasy
- zostałem postawiony
Nad tą boska skarpą:
Otworzyły się wierzeje świata
***
Sierpeckie sukcesy estradowe prowadzonej przeze mnie 98 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy tak mnie rozzuchwaliły,
że w czerwcu 1945 roku udałem się do nieznanego mi zupełnie Komendanta Hufca Płockiego z propozycją zorganizowania występów dla tamtejszych harcerzy. Ówczesny komendant hufca, Ryszard Wodzyński, uznał, że propozycja
spadła mu z nieba. Przyjął reprezentanta sąsiedniego hufca niezwykle serdecznie i oświadczył, że to znakomita okazja
do pobudzenia odradzającego się harcerstwa płockiego. Zaproponował nawet przedłużenie wizyty gości do dwóch dni,
apel obydwu hufców, propagandowy przemarsz przez miasto ze śpiewem i sztandarami - obiecał przy tym zapewnienie noclegu i wyżywienia. Uzgodniliśmy datę, salę w kino-teatrze Przedwiośnie, plakaty i inne szczegóły technicznoorganizacyjne. Wracałem, więc do Sierpca pełen zapału do takiego działania, aby się godnie zaprezentować w prastarym, piastowskim grodzie.
Zaczęły się gorączkowe przygotowania, uzupełnianie mundurów, szlifowanie programu pt.: Harcerskie Ognisko, załatwianie transportu (praktycznie dwóch poniemieckich traktorów z przyczepami) oraz projektowanie plakatów (Druh
Genek Girszewski namalował harcerza i ślady stóp wiodące do Przedwiośnia.) Do wyjazdu dołączył się doskonały
szkolny zespół tańca, którym kierowała przemiła i piękna Maria Olszewska.
Ze względu na zbliżające się matury i egzaminy skróconego roku szkolnego, do ostatniego dnia utrzymywaliśmy całą
rzecz w tajemnicy przed dyrektorką Gałęską. Było, bowiem pewne, że odmówi zgody. Wg ukartowanego z góry planu, po zgodę do niej - jako drużynowy - udałem się dopiero wtedy, gdy pod szkołą dudniły już, przeraźliwie zdezelowane, poniemieckie traktory (typu Buldog Lanz) a na przyczepach stała cała nasza drużyna. Na siedząco nie pomieściłyby około 100 osób - na szczęście tuż po wojnie przepisy drogowe jeszcze nie regulowały zasad przewozu osób.
Zaś, ze względu na przygotowania i zaawansowanie spraw w Płocku, wyjazd był już nie do odwołania. Spotkanie drużynowego z dyrektorką zakończyło się oczywiście wielką awanturą, łzami obydwu wysoko umawiających się stron
oraz wymuszoną zgodą przezacnej, i ogólnie sprzyjającej harcerzom, pani Zofii.
Ruszyliśmy, więc rozhukani, rozśpiewani i pełni wiary w swoje nieograniczone możliwości organizacyjne i artystyczne! Na szczęście pogoda sprzyjała, traktory się nie popsuły i po dwóch godzinach dotoczyliśmy się nad Wisłę. Na
miejscu wszystko zgodnie z planem. Hufiec Płocki powitał nas na dziedzińcu swej stanicy, były raporty i przemówienia a przede wszystkim była radość ze znalezienia się w tak licznej, braterskiej gromadzie. Następnie, długa kolumna
ruszyła przez miasto a ja na jej czele razem z Wodzem, czyli hufcowym Wodzyńskim. Za nami maszerowały poczty
sztandarowe oraz harcerki i harcerze z obydwu hufców.
W pierwszej czwórce sierpeckiej drużyny znajdowało się dwóch akordeonistów, Jurek Jagodziński i Franek Orzażewski. Bez przerwy grali wesołą, ułożoną niedawno przeze mnie piosenkę Głowa do góry, dziarska mina, a wiara śpiewała ją ze wszystkich sił na fali ambicjonalnych uniesień przybyszów z mniejszego miasta. Żywa i łatwa melodia podchwytywana była omal natychmiast przez harcerzy płockich, co wzmacniało efekt naszej ulicznej parady. Podczas
przemarszu część chłopaków rozklejała plakaty druha Genka. Nic, przeto dziwnego, że później widownia teatru wypełniła się do ostatniego miejsca i nie mieliśmy żadnych problemów z opłaceniem sali na sobotnie popołudnie oraz
niedzielny poranek.
Kiedy, po propagandowej paradzie powróciliśmy na podwórzec stanicy, padły odpowiednie komendy i gospodarze
oraz goście stanęli w szeregach naprzeciwko siebie. Wówczas każdy druh z Płocka podchodził do stojącego naprzeciw
przypadkowego druha z Sierpca i zabierał go do domu. Oznaczało to, oczywiście, nie tylko zapewnienie kwatery! Był
to wspaniały gest braterstwa i serdeczności w pełnych biedy pookupacyjnych warunkach a równocześnie jakże prosty i
niedzisiejszy sposób rozwiązania trudnej sprawy kwaterunkowo-aprowizacyjnej dla prawie setki gości. To tylko my,
sierpczanie, sądziliśmy, że wydarzenie było spontaniczne. Jak się potem okazało - za całą sprawą stał pomysłowy i
odpowiedzialny Wódz, który wcześniej uzgodnił wszystko z dziećmi i rodzicami.
W teatrze z kolei okazało się, że - jak nigdy dotąd - będziemy występować pośród doskonałych dekoracji, bo w remanentach scenicznych znalazły się akurat świeże i pachnące brzózki, sosny oraz jałowce. Uzupełnione naszym wysłużonym namiotem, totemem i stosem ogniskowym, stworzyły nastrój prawdziwego, harcerskiego obozowiska. Widząc
nasz zapał, mechanicy sceny samorzutnie dołączyli z reżyserią światła, co znakomicie wzmacniało atmosferę romantyczności całego przedstawienia.

384
Jako drużynowy dwoiłem się i troiłem na scenie jako reżyser, wiążący zarazem dowcipnym słowem poszczególne
punkty programu, jako członek chóru rewelersów i wreszcie - pod koniec spektaklu - również jako solista. Indywidualnie zaśpiewałem bardzo nastrojową piosenkę, której jedna ze zwrotek brzmiała:
Pamiętam, gdy byłeś harcerzem
- ileż to w domu było ambarasu,
Gdyś się wybierał na wielką przygodę:
W daleką podróż do bliskiego lasu...
Refren: ·
Koiły wtedy troski twe, chłopięce,
Matczyne ręce, matczyne ręce... (Bis)
Solowy śpiew nie był w tym przypadku jakimś popisem wokalnym, lecz został zaaranżowany jako jeden ze zwykłych
składników naturalnego u harcerzy ogniska. Zresztą, nikt z nas nie był profesjonalistą. Jednakże, ponieważ na sali sporo było mamuś naszych płockich druhów i publiczność uległa naturalnemu w tej scenerii wzruszeniu, zostałem zmuszony do bisowania.
Uczyniłem przy tym błąd wynikający z braku scenicznego obycia, ponieważ powtórzyłem na bis nie jakiś fragment,
lecz całą kilkuzwrotkową piosenkę. Jak się po naszym wyjeździe okazało, uzyskaliśmy ogólnie pochlebną recenzję
prasową, w tym i drużynowy osobiście, a wyłącznie ten jego nieszczęsny bis nie spodobał się recenzentowi, który
przypuszczał, że spowodowała go umyślna klaka niesfornych harcerzy.996
Zarówno Wódz, jak i pozostali instruktorzy płoccy, gratulowali nam sukcesu a w ślad za tym, zaproponowali wspólny
wakacyjny obóz obydwu hufców w Borowiczkach. Tam powierzono mi odpowiedzialną funkcję komendanta jednego
z dwu równorzędnych podobozów.
Z teatru wróciliśmy szczęśliwie do domu na tych samych poniemieckich traktorach i zabraliśmy się do roboty, bo
trzeba było zaliczyć sporo kończących rok sprawdzianów. Dla mnie, jako prowodyra wyprawy nad Wisłę, ponowne
wejście w łaski dyrektorki, a zarazem znakomitej polonistki, nastąpiło dopiero po pierwszej klasówce z jej przedmiotu.
Mianowicie, pani Zofii zamarzyło się - pośród powojennego schamienia obyczajów i ogólnej biedy - aby na balu kończącym rok szkolny chłopcy wystąpili koniecznie elegancko, czego znamieniem miały być białe rękawiczki. To jej życzenie było wówczas wręcz szokujące i krążyło anegdotycznie wśród uczniów oraz rodziców, bo trzeba zauważyć, że i
samo zdobycie białych rękawiczek też nie było łatwe - wiele mam musiało je specjalnie i własnoręcznie uszyć.
Temat klasówki kończącej rok okazał się dla autora opowiadania wręcz wymarzony. Każdy z uczniów miał możliwość
puszczenia wodzów fantazji i napisania pracy na zupełnie dowolny temat. Okazało się, że bez trudu zapisałem około
dziesięciu stron kancelaryjnego papieru. Wędrowałem gdzieś po Ameryce Południowej, po wyspach Polinezji, po
Afryce, Indiach i Australii, śledząc wszędzie zwyczaje, śpiewy i tańce, charakterystyczne rośliny i zwierzęta, góry i
wulkany, narażając się przy tym wielokrotnie na niebotyczne niebezpieczeństwa i niewygody, aby - na koniec - zwyczajnie wsiąść w samolot, wylądować na łące pod Sierpcem, założyć białe rękawiczki (!!!) i stanąć w drzwiach gimnazjalnej sali balowej!
Profesor Gałęska, wychudły gruźlik, wolno i charakterystycznie kołysząca się na nogach, zawsze surowa i oszczędna
w ocenach, tym razem była rozbawiona i wydawała się wręcz szczęśliwa z powodu tak nieoczekiwanego wprowadzenia przez krnąbrnego ucznia jej realnych białych rękawiczek do pełnego dziwów świata, zaistniałego w ostatnim,
szkolnym wypracowaniu. Wypracowanie, w anegdotycznej postaci, obiegło wtedy nie tylko radę pedagogiczną i młodzież, ale także krążyło w środowisku rodziców, bo przecież - poprzez te, omal surrealistyczne w tamtych warunkach,
rękawiczki - wkraczało także w obszar ich bieżących emocji.
Za wspomnianą klasówkę otrzymałem wtedy najwyższą w klasie ocenę. Był to, bowiem precedens dowcipnego powiązania fantazji z realną rzeczywistością, który nigdy wcześniej ani później, nie zaistniał w pracy pedagogicznej pani
Zofii - tak przynajmniej powiedziała po latach, kiedy odwiedziliśmy ją z koleżankami i kolegami w sanatorium, w
Dziekanowie Leśnym pod Warszawą.
***
Kolejne przeżycie związane z Płockiem było może jeszcze ważniejsze a spowodowały to następujące okoliczności: W
czasie okupacji wprawdzie zacząłem uczęszczać na tajne komplety zorganizowane przez panią Zofię Gałęską, ale
trwało to zaledwie kilka miesięcy i przerwałem naukę, aby pracować na utrzymanie rodziny. Tak więc dopiero przed
wakacjami 1945 roku ukończyłem w gimnazjum sierpeckim czwartą klasę a do matury pozostało jeszcze dwa lata.
Dobrze jest jednak mieć w Płocku wspaniałą stryjenkę Melę, która poznała moje talenty estradowe w Przedwiośniu i z
własnej woli podjęła niezwykłą - i jak się wydawało karkołomną - inicjatywę. Mianowicie, zaproponowała mieszkanie
u siebie na czas wakacji oraz korepetycje z przedmiotów ścisłych u znanych sobie, dwóch wybitnych płockich pedagogów: Feliksa Krzyżanowskiego i Józefa Karaskiewicza. Zaś po wakacjach miałem zdawać eksternistycznie do
996 Harcerze sierpeccy na gościnnych występach w Płocku. Robotnik Mazowiecki 1945, nr 5.
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szkoły z wielowiekowymi tradycjami, a mianowicie do Małachowianki. Wkuwałem, więc niemiłosiernie każdego dnia
przedmioty objęte korepetycjami, czyli matematykę, fizykę i chemię a ponadto we własnym zakresie historię, geografię oraz łacinę i niemiecki. Były to, zatem mordercze wakacje.
Na szczęście podanie zostało przez dyrektora Małachowianki przyjęte i ten postanowił, że ekstern uczęszczając czasowo i nieformalnie od razu do drugiej licealnej, kolejno miał zaliczać egzaminy z poszczególnych przedmiotów.
Udawało się nieźle i tak się złożyło, że na końcu pozostał język polski, do którego zupełnie się nie przygotowywałem,
ponieważ w Sierpcu należałem do prymusów z tego właśnie przedmiotu i wydawało się, że tu dam sobie radę, choćby
na dostatecznie. Ba, ale Sierpc to przecież nie królewski a potem gubernialny Płock. Również sierpecka szkoła, powstała dopiero w XX wieku, to nie Małachowianka, której korzenie sięgają wieku XII. Zarówno romańskie sklepienia
korytarzy, jak i wewnętrzna kaplica ozdobiona freskami, spełniająca teraz rolę auli, zrobiły na przybyszu z Sierpca
równie mocne wrażenie, jak dostojny dyrektor Tadeusz Synoradzki oraz jak wiszące tu i ówdzie portrety szkolnych
antenatów.
Poza tym, moje szanse zbladły, kiedy przekonałem się, że trafiłem do wyjątkowo utalentowanej klasy humanistycznej.
Szczyciła się ona najwyższym w szkole poziomem, aktywnością w urządzaniu przedstawień teatralnych, spektakli poetyckich itp. Tak się złożyło, że pośród kilkorga wybitnych humanistów, uznanym prymusem z języka polskiego była
w tej klasie, pomimo przebycia oświęcimskiej gehenny, Krysia Kuleszanka. Koleżanka ta została potem żoną Tadeusza Mazowieckiego, późniejszego premiera. Tadeusz uczęszczał wówczas do jednej z równoległych klas licealnych i
pełnił funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Uważany był już wtedy powszechnie za człowieka nieskazitelnego - związanego z Sodalicją Mariańską. Widywałem go w szkole głównie wtedy, gdy klasa coś zbroiła i
przychodził w towarzystwie brodatego dyrektora Synoradzkiego, aby załagodzić sprawę.
Pamiętam, że oprócz Krysi, do wybitnych humanistek w klasie należała m.in. Ania Stypułkowska oraz równie utalentowany (także poetycko) Ludwik Śmigelski, zwany Lilasem. Obawy, co do pomyślnego zdania egzaminu nasiliły się,
kiedy poznałem nauczycielkę polskiego, panią Krystynę Ossowską. Była to wówczas osoba szczupła, kostyczna, która
nigdy się nie uśmiechała, nie żartowała i bardzo ostro traktowała wszelkie błędy uczniowskie. Myślę, że pewną rolę w
jej oschłości i manierach mogło m.in. odgrywać dość długie panieństwo. Każde jej wejście z poprawionymi klasówkami stanowiło stresujące przeżycie dla wszystkich uczniów. Dalsze niebezpieczeństwo polegało na tym, że sierpczanin wciąż był w klasie obcy i w razie kłopotów nie mógł liczyć na podpowiedź lub ściągę tym bardziej, że zdający jako ekstern znajdował się pod szczególną kontrolą pedagogów.
Pani Ossowska niespodziewanie zadecydowała, że zamiast odrębnego egzaminu pisemnego, wezmę po prostu udział
w najbliższej klasówce. Tak też się stało. Nieco odizolowany, ale razem z koleżankami i kolegami, pewnego dnia zapisałem sporo arkuszy. Na szczęście był to temat, w którym obok powoływania się na utwory literackie lub przykłady
historyczne, duże znaczenia mogła mieć argumentacja oraz sposób wypowiedzi. Teraz wielką niewiadomą była ilość
błędów oraz jakość treści i stylistyki - w aspekcie gustów kostycznej profesorki. Podczas następnych lekcji z różnych
przedmiotów i kolejnych dni, myśli wypełniał niepokój o rezultat klasówki z polskiego. Była to przecież ostatnia i
ważna bariera. Zdenerwowanie bardzo się przedłużało, ponieważ przez następne dni akurat nie było w planie lekcji z
polskiego.
Wreszcie stało się. Pani Ossowska - jak zwykle poważna i zagadkowa - pojawiła się tego dnia już na pierwszej lekcji.
Podeszła wolno do katedry, położyła dziennik oraz arkusze z wypracowaniami i nawet nie siadając i nie sprawdzając
listy obecności wypowiedziała dobitnie następujące słowa: Proszę państwa! Wydaje się, że takim światłem naszej klasy będzie pan Chojnacki.
Zaległa zupełna cisza. Czułem zaskoczenie koleżanek i kolegów, którzy przecież osiągnęli już wcześniej wyżyny
sprawności literackiej. Nie przypuszczali, że nagle jakiś obcy z podrzędnego miasta może zostać tak wysoko oceniony
przez bardzo wymagającą i absolutnie nieskorą do pochwał nauczycielkę. Zresztą i forma tej oceny pedagogicznej
była dość wyszukana i daleka od banalności.
Że oryginalne słowa płockiej nauczycielki zapadły głęboko w duszę bohatera tego opowiadania, może świadczyć fakt,
że układając po latach pieśń dla Małachowiaków,997 wykorzystał właśnie słowo światło:
1. W Piastowym grodzie, nad wielką rzeką,
Ciebie przezornie zachował czas
- dziś wszem zaświadczasz: Tu mówią wieki,
A Twego światła cząstka i w nas.
Refren: Jesteś nam w życiu pięknym przystankiem
I drogowskazem w nieznany świat.
Plurimos annos Małachowianko,
Kwitnij kolejne wiele set lat!

997 Małachowianka, Płock 1995, s.8
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2. Tyle pokoleń w prastarych murach
Chłonęło wiedzę, jako i my,
Aby ją zdobyć, zwieńczyć maturą
I ścierać z twarzy radości łzy...
Byłem szczęśliwy i upojony opinią pani Ossowskiej. I to nie tylko z tego powodu, że miałem za sobą ostatni egzamin.
Nie, dlatego też, że przyjemna wieść dotrze do pani Meli, rodziców i rozejdzie się po Płocku. Ważniejsze było, że recenzja obcego, cieszącego się autorytetem pedagoga, stanowiła pewien drogowskaz dla podejmowania prób literackich, które - jak widać – rzeczywiście nastąpiły. Co ciekawe, to fakt, że praca formalnie oceniona została zaledwie na
cztery z plusem i nawet zawierała drobne błędy ortograficzne oraz stylistyczne. A zatem jej wartość tkwić musiała
głównie w warstwie czysto literackiej. Przypadkowo wypracowanie zachowało się. Po wielu latach autor sam ocenił je
wysoko i przekazał do zbioru Małachowiaków.
Roczny okres nauki w Płocku był dla mnie przepiękny. Choć musiałem się intensywnie uczyć i przygotowywać do
matury, to jednak starczało czasu także na harcerstwo, na spotkania towarzyskie i amory. Moją główną sympatią tamtego czasu była piękna i znacznie młodsza Krystyna J. W pamięci do dziś pozostały cudowne spacery nad rzeką i w
wąwozie na zachód od miasta. Wśród zachowanych pamiątek cenię sobie szczególnie romantyczne zdjęcie z tą uroczą
dziewczyną na brzegiem Wisły.
***
Opowiem teraz, jak to z ukochanym stryjem Zdzichem mieliśmy kiedyś ogromny apetyt na węgorze. Zdzisław Chojnacki, zawodowy oficer, w tym czasie musiał swój kapitański mundur zdjąć na zawsze. Powrócił przecież z Zachodu i
Wojskowa Komisja Uzupełnień zaleciła mu raczej cywilne wędkowanie na Pojezierzu Gostynińskim, niż służenie w
ludowym Wojsku Polskim. Przyjął, więc z konieczności - trochę pozorną - pracę buchaltera w zrzeszeniu prywatnych
rzemiosł w Płocku. Natomiast korzystając z przywiezionego z Anglii skutera, często jechał dziesięć kilometrów i zastawiał na noc wędki z dzwoneczkami na jeziorze pałacowym w Łącku, należącym przed wojną do Rydza-Śmigłego.
W letnie, ciepłe wieczory zapewniało to znakomity relaks przy maleńkim ognisku
Łąck należy do pięknego, aczkolwiek mało znanego w kraju Pojezierza Gostynińskiego, pełnego pagórków, lasów
różnego typu, jezior i strumieni. Dziś jest tu już rojno od sobotnio-niedzielnych wczasowiczów z rozbudowanego za
sprawą Petrochemii Płocka, ale wtedy była to jeszcze oaza spokoju.
W pewne wakacje, jako student architektury, inwentaryzowałem w Płocku tamtejszą wieżę zamku Książąt Mazowieckich. Stryj zabrał mnie wówczas do Łącka, bo lubił mieć towarzystwo wieczorową porą a poza tym połów na cztery
wędki, dawał - przynajmniej emocjonalnie - większe szanse. Siedząc godzinami przy ogniu nasłuchiwaliśmy dzwoneczków zawieszonych na wędkach, co jednakże zdarzało się nader rzadko. Kiedy natomiast jakiś dzwoneczek się
odezwał, biegliśmy obaj z latarką po oczekiwaną zdobycz. Przeważnie jednak okazywało się, że to pomyłka, że to jakieś przypadkowe zaczepienie żyłki przez nietoperza lub innego zwierzaka albo, że to jedynie mocniejszy podmuch
wiatru. Słowem dzwoniło, ale nie w tym kościele! Natomiast nagadaliśmy się aż nadto.
Ja opowiadałem o studiach oraz działaniach na studenckiej estradzie, o gdańskich sympatiach i wreszcie o świeżych
wrażeniach z płockiej inwentaryzacji. Wspinałem się przecież przez wiele kolejnych dni (ze szkicownikiem, ołówkiem
i taśmą pomiarową w dłoni) po wąskich wewnętrznych schodkach, aż pod cebulasty hełm. Rysując poszczególne elementy budowli dokonywałem niezliczonych pomiarów, które przenosiłem na papier. Początkowo drewniana konstrukcja hełmu wydawała się niezmiernie skomplikowana, natomiast w miarę upływu czasu oswoiłem się z problemem i
doszedłem nawet do wniosku, że sam byłbym w stanie coś podobnego zaprojektować i wykonać. Zresztą hełmy budowano od wieków i musiało to na pewno leżeć w możliwościach nawet mało doświadczonych cieśli.
Podczas nocnej rozmowy przy ognisku, po raz pierwszy dowiedziałem się czegoś więcej o żołnierskiej drodze stryja i
niektóre rzeczy były wręcz zaskakujące. Chociażby to, że mając 17 lat uciekł z domu i wstąpił w Ostrowi Mazowieckiej do formacji, która nazywała się Polnische Wehrmacht a dowodzona była przez niemieckiego generała Hansa von
Beselera. Na moje stropienie stryj szybko wyjaśnił, że było to wojsko powołane przez polską Radę Regencyjną po
proklamowaniu przez Prusy i Austrię Państwa Polskiego na obszarze byłego Królestwa Kongresowego.
Potem, w roku 1919, już jako kapral WP, został ranny w walce z bolszewikami pod Wilnem. Po przebyciu wszystkich
szczebli służby podoficerskiej ukończył podchorążówkę i zajmował coraz to wyższe stanowiska służąc w takich garnizonach jak: Bydgoszcz, Cieszyn, Płock, Sejny, Suwałki i Lublin.
Z Lublina będąc kapitanem i dowódcą samodzielnego batalionu bojowego, skierowany został w roku 1939 w rejon
Lwowa, gdzie brał udział w walkach. Po wkroczeniu Armii Czerwonej przedostał się ze swym oddziałem na Węgry,
gdzie został internowany. Stąd uciekł przez Jugosławię i Włochy do Francji, aby jeszcze w tym samym roku znaleźć
się w WP. Jako dowódca kompanii w 2. Dywizji Strzelców Pieszych brał udział w krwawych bitwach z Niemcami w
rejonie miejscowości Saint - Hippolyt. Po kapitulacji Francji jego 2. DSP przeszła przez granicę szwajcarską i została
internowana.
W opowiadaniu o tych wydarzeniach utkwił mu w pamięci moment szczególnie przykry. Mianowicie, w obliczu zapowiedzianej już przez radio kapitulacji państwa, mieszkańcy francuskich miasteczek bali się o zniszczenie swych siedzib i wrogo odnosili się do polskich obrońców oraz ich zamiarów dalszej walki z Niemcami. Jednocześnie w czasie,
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kiedy Polacy toczyli ciężkie boje w tej górzystej okolicy, żołnierze francuscy masowo porzucali broń i uciekali na południe. W bitewnej gorączce, z porzuconego przez Francuzów działka, stryj, ze swymi żołnierzami, strzelał do niemieckich czołgów, które pod wpływem tego ognia musiały się czasowo cofnąć z górskiej drogi. Opowiadał też wiele o
niezwykłych latach spędzonych w kilkunastu obozach jenieckich w Szwajcarii, o powrocie do WP we Francji, o wyjeździe do Szkocji i powrocie statkiem do kraju. Wojskowa kariera stryja - jak już napisałem wcześniej - skończyła się
definitywnie w kapeluszu podarowanym przez Polskę Ludową.
Kiedyś o tym wędkowaniu w Łącku i rozmowach ze Zdzichem opowiadałem przyjacielowi. Słuchał cierpliwie i wydawało mi się, że bardzo się zainteresował gawędą o losach mego stryja, jednakże nie zadawał żadnych pytań dotyczących obrony przez 2. Dywizję Strzelców Pieszych twierdzy Belfort, ani walk nad rzeką Doubs, ani warunków internowania w Szwajcarii. Zapytał natomiast nieoczekiwanie: A co z węgorzami?...
Zaskoczony odpowiedziałem: Mój drogi! Po prostu, obaj ze stryjem mieliśmy na nie przeogromny apetyt!
***
W latach 1945-1948 do najbardziej popularnych piosenek śpiewanych podczas marszu przez harcerki i harcerzy należała m.in. Szturmówka. Była to bojowa piosenka, zaczynająca się od słów, Choć po drogach dmie wichura, słota, błoto, piasek, szlam, lecz co znaczy dla piechura choćby nawet diabeł sam!...Na placówkach pod Tobrukiem przeć nie taki
wicher wiał...itd. Nie zastanawialiśmy się wówczas, kto napisał słowa i melodię do tej znakomitej piosenki, kojarzonej
zresztą - i słusznie - z aurą Powstania Warszawskiego. Wędrowała ona po powojennej, harcerskiej Polsce z ust do ust,
z jednego obozu do drugiego i nikt nie korzystał z partytur, które z zasady zawierają nazwiska twórców. Dlatego też,
dopiero wiele lat później dowiedziałam się, że słowa tej piosenki należą do Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, a
melodia do wybitnego kompozytora muzyki poważnej, Andrzeja Panufnika. Ci sami autorzy - jak się okazało - napisali utwór Warszawskie dzieci idziemy w bój, uważany od dawna za najwartościowszą artystycznie pieśń powstańczej
Warszawy, aczkolwiek nie tak łatwą i popularną, jak przytoczona wcześniej Szturmówka.
O Dobrowolskim wspomniałam, dlatego, że nieoczekiwanie miałem okazję do bezpośredniego spotkania z poetą w
latach osiemdziesiątych w Towarzystwie Naukowym Płockim. Obaj, bowiem byliśmy członkami tego Towarzystwa.
Ja z racji tego, że jestem płockim maturzystą oraz autorem mazowieckich piosenek i wierszy, a pan Ryszard podobno,
dlatego, że zawsze zazdrościł urodzonemu w Płocku Władysławowi Broniewskiemu i być może zapragnął wrosnąć w
miasto korzeniami podobnego i choćby iluzorycznego dębu. Na ile ważne było dla Dobrowolskiego związanie się z
TNP, można domniemywać choćby z faktu, że uczynił odpowiedni zapis przekazując na rzecz Towarzystwa kilka
cennych obrazów ze swoich zbiorów. 998
Zanim jednak opowiem o spotkaniu mego bohatera ze Stanisławem Ryszardem, pragnę przypomnieć, że wcześniej
kilka razy - na prośbę Prezesa TNP Jakuba Chojnackiego999 - miewałem w TNP występy autorskie urozmaicające bankiety na cześć zasłużonych osób. Recytowałem wówczas niektóre wiersze lub śpiewałem piosenki. Pamiętam, że spore
wrażenie na słuchaczach wywarł pewnego razu wiersz pt.:

Stradivarius
Ilustrując nieistniejący jeszcze
Wiersz o starym Płocku
Użyłbym nieistniejących jeszcze
Skrzypiec - mistrza Kulisiewicza.
Dlaczego Kulisiewicza? - Zapytasz.
Dlaczego skrzypiec? - Zapytasz.
Dlaczego nie herbu? - Zapytasz.
Dlaczego nie Płockich Drzwi? - Zapytasz.
Dlaczego naraz skrzypce:
I dla sędziwego Tumu?
I dla zamku wypełnionego secesją?
I dla kamiennego „Prawusa” 1000 pod murem?
I dla Societas Scientiarum Plocensis?
Bo skrzypce, Moja Miła
- jak wszystko tutaj Mają duszę stworzoną przez człowieka
998 Po jego śmierci - jako, że zapis nie był notarialny - rodzina podobno sądownie doprowadziła do odzyskania dzieł.
999 Z Jakubem Jana wiąże tylko nazwisko.
1000 Tak płocczanie nazywają pomnik Ludwika Krzywickiego, ze względu na ogromny, spiżowy beret, kryjący głowę tego wybitnego socjologa, ekonomisty i antropologa, profesora UW, który podobno - jako pierwszy - przełożył na polski Kapitał Marksa.

388
I jego genius loci,
A skrzypce, rysowane kreską mistrza Kulisiewicza,
Byłyby przecież... C u d o w n e!
Znając me próby poetyckie oraz wypróbowane w siedzibie TNP możliwości lektorskie, pewnego razu Jakub zadzwonił do mnie z Płocka: Słuchaj! My tu organizujemy jubileusz 75-lecia urodzin Dobrowolskiego. No wiesz, tego poety.
On jest członkiem naszego Towarzystwa. Znajdź jakiś jego wiersz i wyrecytuj podczas bankietu na jego cześć. Bardzo
mi na tym zależy, jest on naszym wielkim darczyńcą.
Jakub zawsze z lubością używał słowa darczyńca Potem prezes podał datę i godzinę spotkania zaznaczając, że jest to jak zwykle - bankiet składkowy i że zaprasza mnie wraz z małżonką. Słowo małżonka również należało do trwałego
repertuaru Jakuba, bo - jak się wydaje - brzmiało w jego mniemaniu bardziej dystyngowanie. Poza tym, specjalnością
prezesa było częste używanie sentencji łacińskich dla podkreślenia powagi uroczystości oraz dostojeństwa instytucji,
której przewodził i która od początku, czyli od 1820 roku, nosiła równolegle łacińskie miano Societas Scientiarum
Plocensis.
Nie było rady. Udałem się do Biblioteki Narodowej, aby w zbiorach poezji St. R. Dobrowolskiego znaleźć jakiś wiersz
do wygłoszenia w Płocku. Niestety, nic mi nie odpowiadało! Przeważnie były to utwory nurtu robotniczego, klasowego, walki z wyzyskiem, albo niekiedy krotochwilne, np. prezentujące w ten sposób poczet polskich królów. Jako potencjalny lektor byłem załamany. Wróciłem do domu i na wszelki wypadek zacząłem wertować własne półki z książkami. I tu sympatyczna niespodzianka. Znalazłem nagle piękną publikację bibliofilską, obejmującą zaledwie 300 numerowanych egzemplarzy (ten nosi nr 69). Albowiem w roku 1977 - z okazji 70-lecia urodzin poety - TNP wydało
Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego WIERSZE PŁOCKIE. W tomiku tym znajduje się zaledwie sześć pozycji, a
wśród nich - wydrukowany sepią na kremowym papierze - liryczny utwór Być może.
Znalezisko uznałem za szczęśliwy traf, bo przecież cały czas szukałem czegoś w tym rodzaju, czegoś odległego od
patetycznych strof o robotniczej Woli. Szukałem po prostu innego Dobrowolskiego i - o dziwo - znalazłem go wreszcie pod własną strzechą. A oto jedna ze strof utworu:
Być może, gdzie indziej są ziemie piękniejsze
I noce gwiaździstsze i ranki jaśniejsze;
Być może, bujniejsza, zieleńsza jest zieleń
I ptaki w gałęziach śpiewają weselej ?
Być może, gdzie indziej...lecz sercu jest droższa
Piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza.
Dwa ostatnie wersy powtarzają się, niczym refren, w każdej ze strofek. Mogłem oczywiście wykorzystać ten utwór w
naturalnej, nieskażonej postaci, ale ambicja literata in spe absolutnie na to nie pozwalała. Cóż to, bowiem za honor
chwalić się jedynie dawnymi, radiowymi umiejętnościami lektorskimi? Postanowiłem, zatem, że najwłaściwsze będzie
coś pośredniego. Zahaczy się jedynie o mazowieckie piaski mistrza i przefiltruje je przez własne doznania, związane z
dorobkiem Dobrowolskiego.
W ten sposób narodził się pastisz wiersza Być może. Gotową rzecz natychmiast przesłałem do Jakuba, który z miejsca
telefonicznie wyraził zadowolenie oznajmiając, że pragnie, abym to wygłosił na samym początku uroczystości i w ten
sposób powitał poetę w obecności wojewódzkich i miejskich oficjeli. Połechtało to próżność nieopierzonego adepta
rzemiosła literackiego i bardzo emocjonalnie oczekiwałem na zderzenie z literackim wygą.
Kiedy przed imprezą znaleźliśmy się z Giną w gotyckich murach Towarzystwa Naukowego Płockiego, czekała niespodzianka. Jakub zdążył już, bowiem wydrukować ów pastisz, w najodpowiedniejszym dla Płocka, secesyjnym stylu,
bo w tamtejszym Muzeum Mazowieckim istnieją bodaj najbogatsze w Polsce zbiory secesji. Wydrukował w dziesiątkach egzemplarzy, aby mogli to - oprócz jubilata - otrzymać wszyscy uczestnicy uroczystości. Właśnie z tego druku,
odpowiednio oprawionego w sztywne okładki, miałem korzystać witając Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego.
Trzymanie w ręku tak przysposobionego egzemplarza bardzo ułatwiało zadanie i nieco łagodziło tremę, która dodatkowo wzrosła, kiedy w otoczeniu jubilata dostrzegłem potencjalnych krytyków: Janusza Przymanowskiego oraz jego
żonę - również pisarkę - Zofię Bystrzycką. Czytałem głośno, nie zawiodła dykcja i wszystko poszło nadzwyczaj gładko z przekazaniem laudacji, która nazywała się
Zazdroszczę
Być może, gdzie indziej Twe strofy piękniejsze
I myśli bogatsze, puenty celniejsze...
Być może, gdzie indziej sposobią snycerza,
By laurem uwieńczyć w Poecie szermierza...
Być może, gdzie indziej - lecz dla mnie najdroższa
Twa piosnka o Wiśle i piasku Mazowsza!
Być może potrafisz wspaniale wojować
O sprawę człowieczą, o godność, o słowa...
Być może, że piękna ta z pięścią postawa
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- jak praca, jak Wola, jak miasto Warszawa?
Być może, lecz dla mnie zostanie najdroższa
Twa piosnka o Wiśle i piasku Mazowsza!
Być może, gdzie indziej Twe wiersze liryczne
Bardziej współczesne, nośne, spontaniczne...
Być może, gdzie indziej lutnia Twa zabrzmiała
Dźwiękiem jeszcze czystszym, pochodnym kryształu?
Być może, lecz dla mnie zostanie wciąż droższa
Twa piosnka o Wiśle i piasku Mazowsza!
Być może, że gdzieś tam inni Ci zazdroszczą
Książek, co nierzadko i w chałupach goszczą,
I pieśni, co przyjdą. Twych pieśni przeróżnych
Jak życie: poważnych, krotochwilnych, próżnych...
Być może, że inni - lecz ja Ci zazdroszczę
Tej jednej, cudownej!..O moim Mazowszu.
Poeta wylewnie dziękował, wszyscy wokół klaskali, stojący bliżej gratulowali, a autor pastiszu poczuł się w pewien
sposób nobilitowany w zebranym tam, szacownym gronie. Potem Jakub zaprosił wszystkich do zastawionego już stołu, kelnerzy z Petropolu napełniali kielichy, za przykładem prezesa wznoszono zwyczajowe toasty. Przymanowski
swój toast zawarł w panegirycznej rymowance, zaś pod koniec ja sam, poproszony przez Jakuba - popisywałem się
własnymi, mazowieckimi piosenkami. Ogólne Sto lat na cześć jubilata zakończyło bankiet.
Kiedy wszyscy się rozchodzili, Jakub poprosił mnie wraz z Giną do pięknego saloniku. Pięknego, bo w TNP pomieszczenia mają klasę i niepowtarzalny urok, zawarty w zabytkowego charakteru meblach, starych obrazach, witrażach,
sufitach, posadzkach, odrzwiach, żyrandolach, gobelinach, manuałach itp. Za chwilę zjawił się również w tym saloniku jubilat z żoną oraz sam prezes, który - częstując czwórkę gości lampką koniaku - liczył pewnie na wymianę wrażeń
po zakończonej uroczystości. Tu od razu Dobrowolski przejął inicjatywę, z własnej woli złożył podpis na autorskim
egzemplarzu pastiszu i odezwał się mniej więcej w ten sposób: Panie Janie! Podziwiam pana sprawność literacką i tak
zgrabne, aczkolwiek nieco przewrotne, wpisanie się w charakter mego utworu. Sprawiło mi to przyjemność, ale dlaczego - do diabła - wybrał pan akurat „Być może”? Ja już dostaję wysypki, kiedy słyszę ten tytuł. Wyobraźcie sobie
państwo, że często jeżdżę na spotkania autorskie do szkół, domów kultury, zakładowych świetlic, bibliotek itp. Napisałem przecież tyle poważnych i warsztatowo poprawnych utworów, a co słyszę podczas tych spotkań? O co mnie
proszą? Nieustannie o wiersz Być może!
Dlaczego? Bo kiedyś znalazł się w lekturach szkolnych i całe pokolenia wchłaniały go z aprobatą. Niewątpliwie pociąga wszystkich melodyjność frazy, ponieważ w istocie jest to tekst piosenki. Napisałem go dla Panufnika, ale ten go
nie wykorzystał, ponieważ akurat zwiał na Zachód. Porządkując kiedyś swoje szuflady, gdy wydawnictwo zamówiło u
mnie kolejny wybór wierszy, natrafiłem właśnie na niewykorzystany tekst piosenki, przeczytałem i doszedłem do
wniosku, że można go potraktować jako wiersz i umieścić w przygotowywanym akurat tomiku. Stamtąd wkrótce trafił
do lektur szkolnych i rozszedł się po Polsce bardziej powszechnie, niż jakiekolwiek inne moje wiersze. Stąd moja
obecna - tyleż radosna, co uprzykrzona - swoista alergia na dźwięk słów Być może i proszę mi to wybaczyć...
Nie dość na tym! - Mówił dalej poeta. Pewnego wieczora dzwoni telefon i przedstawia się niejaka Anna
German. Nic mi wówczas to nazwisko nie mówiło, choć pewnie dla niej moja nieznajomość takiej postaci byłaby absolutnie niezrozumiała. Pani Anna zapytała, czy mógłbym wyrazić zgodę na napisanie przez nią melodii do wiersza
Być może? Z miejsca wyraziłem zgodę i to tym łatwiej, że - wg prawa - żadnej zgody autora na muzyczne wykorzystanie opublikowanego już tekstu nie potrzeba.
Dopiero po tej rozmowie zacząłem się interesować utalentowaną piosenkarką i jej dramatycznymi losami, a także czekałem z zaciekawieniem na premierę. Anna German zaśpiewała Być może, kiedy tylko wyszła na scenę Sali Kongresowej podczas pierwszego występu po odzyskaniu sił, utraconych w straszliwym wypadku samochodowym. Jej melodię oraz kunszt wokalny oceniłem bardzo wysoko i uznałem, że mój tekst został dodatkowo, publicznie i trwale, uhonorowany.
***

Jak by tu, choć trochę, zaistnieć na dłużej?
To pytanie nie raz zaprzątało głowę, kiedy tworzyłem wiersze, opowiadania, malowałem lub komponowałem piosenki.
Pewnego razu okazało się, że do zaistnienia na dłużej potrzeba niewiele. Wystarczy, aby ktoś nas wciągnął do prawie
dwustuletniego towarzystwa naukowego, aby oprócz uznanego kompozytora znalazł się w nim entuzjasta muzyki
(doktor weterynarii) a także, aby miejscowemu poecie - jak to się poetom zdarza - akurat nie dopisała wena! Nie wierzycie? - To posłuchajcie:
W roku 1980, kiedy przebywałem na zjeździe absolwentów Małachowianki, odnowiłem znajomość z dawnym kolegą
gimnazjalnym z Sierpca, Jakubem Chojnackim, który teraz pełnił zaszczytne stanowisko Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego. Liczyło ono wówczas sześciuset członków, z czego mniej więcej jedna trzecia mieszkała poza
Płockiem. Zasługi wymienionego prezesa dla rozwoju Towarzystwa oraz dla kultury Płocka były ogromne, czego najdobitniejszym przykładem może być przywrócenie katedrze słynnych PŁOCKICH DRZWI - arcydzieła metaloplastyki
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z połowy XII wieku, poważna rozbudowa Biblioteki im. Zielińskich oraz uparte pomnażanie ilości inkunabułów w tej
książnicy. Jemu przede wszystkim zawdzięczamy pomnożenie kubatury Małachowianki, jak również konserwację najstarszej części tej szkoły, wraz z wieżą umożliwiającą obserwacje astronomiczne. Niekłamany podziw dla dokonań tego człowieka szczerze wyraziłem w wierszu Pije Jan do Jakuba, który w roku 1983 publicznie odczytałem na okolicznościowym wieczorze w TNP.
Myślisz znowu zapewne - Jakubie Drogi O czcigodnym Towarzystwie Naukowym:
Czym by mu tu jeszcze przystroić togę,
Jak do skarbca dorzucić, jaki diament nowy?...
Można by, oczywiście - Jakubie Drogi Mnożyć hymny, wystawy, księgi, alegorie,
Dyplomy, tablice, ordery załogi
- można sto razy piękniej i głośniej, niż powiem!
A powiem tylko jedno - Jakubie Drogi!
Za wszystko starczy, że pod Płockimi
Drzwiami mogę chwile podumać i ugiąć nogi
Przed tymi, co to już tak dawno, tak dawno przed nami...
Ten panegiryczny wiersz nie znaczy jednak, że u obecnego prezesa, a dawnego szkolnego kolegi, nie dostrzegałem
wad, które - na szczęście - mogły być akurat motorem napędowym działań i decydować o ich skuteczności. Pierwszą z
tych wad był autokratyzm, a drugą wręcz niespotykany narcyzm. Na szczęście – jak sądzę - nie było to absolutnie podyktowane osiąganiem korzyści materialnych, a jedynie zaspokajaniem ambicji.
Z prezesem Towarzystwa - pomimo identycznego nazwiska i pierwszej litery imienia - nie łączą mnie więzy krwi ani
po mieczu, ani po kądzieli. Podejrzewam jednak, że w genach mamy pewną rzecz wspólną, odziedziczoną po jakichś
nieznanych praprzodkach. Tą cechą jest właśnie niebotyczny narcyzm, który rządzi apodyktycznie również wielu
moimi poczynaniami. Aby się o tym przekonać, wystarczy przeczytać choćby kilka Meldunków z ostatniej linii frontu.1001
Inną wadą prezesa, która mogła mieć znaczenie dla sprawy opisywanej w bieżącym opowiadaniu, jest - znany mi jeszcze ze wspólnego z Jakubem harcerstwa - niedostatek słuchu muzycznego i atencji dla muzyki. Stąd, w naukowym
Towarzystwie nie stroniono od wydarzeń plastycznych i poetyckich, ale tak się dziwnie składało, że w palecie działań
kulturalnych unikano koncertów, które niegdyś miewały tu miejsce.
W owych Meldunkach z ostatniej linii frontu ze skruchą przyznaję, że w sensie naukowym w ramach TNP nie zdziałałem wiele, poza przygotowaniem i opublikowaniem w NOTATKACH PŁOCKICH (1996) biograficznych artykułów
o wywodzącym się z Płocka ojcu. Publikacje te stały się ważne o, tyle, że dały początek pracy naukowej i monograficznej książce: BRONISŁAW CHOJNACKI. PEDAGOG - SPOŁECZNIK - POLITYK (Wydanej przez Bibliotekę
im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu, w 1998 roku).1002
Natomiast - oprócz bytności na walnych zgromadzeniach Towarzystwa, często uczestniczyłem, przeważnie wraz z
małżonką, w różnego rodzaju wykładach i okolicznościowych uroczystościach, powiązanych przeważnie ze składkowymi bankietami, obliczonymi na kilkadziesiąt osób. Odbywały się one np. z powodu okrągłej rocznicy powstania
TNP lub studium doktoranckiego; oddania do użytku nowej powierzchni lub instalacji klimatyzacyjnej dla ochrony
cennych zbiorów; ukazania się wartościowego dzieła; jubileuszu zasłużonego działacza lub dla uczczenia darczyńcy.
Zresztą, razem z żoną nieco wzbogaciliśmy zbiory plastyczne Towarzystwa. Gina - na osobistą prośbę Jakuba - ofiarowała dwie utkane przez siebie tkaniny przedstawiające pejzaże płockie, a ja namalowany przez siebie obraz olejny,
noszący tytuł Optymistyczne wejście do TNP.
Spotkania bankietowe często wiązały się z wystawą dzieł plastycznych, publikacją o historycznym znaczeniu, kolekcją
numizmatyczną itp. Piękną cechą tych popołudniowo - wieczorowych spotkań była ogólna elegancja; dystyngowane
stroje w pięknych wnętrzach, celebracja słowa i częste wtrącanie sentencji łacińskich; skromne, ale wykwintnie serwowane jedzenie, dowcipne toasty wznoszone niekiedy mową wiązaną przez uzdolnionych literacko uczestników itp.

1001 Jest to przygotowany do druku zbiór około 100 opowiadań autobiograficznych, z których teraz częściowo korzystam.
1002 Natomiast Jan Chojnacki pioniersko opracował (pod auspicjami Wojskowego Instytutu Historycznego) dzieje lotnisk polskich 19101939, wydrukowane w książce Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939, MON 1978 a następnie opracował monografię: Płocczanin Zdzisław Chojnacki, dowódca kompanii 8 pułku piechoty Legionów w Lublinie (dostępna w bibliotece im. Zielińskich oraz w bibliotece KUL w Lublinie). Był też autorem pionierskiej pracy naukowo-badawczej: Łuszczenie się nawierzchni betonowych na lotniskach,
NOT 1973.
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Dla mnie, było to znakomite audytorium do występów autorskich z wierszem lub piosenką. Zaś dla pozostałych
uczestników mój występ stanowił z reguły niespodziankę, którą w odpowiednim momencie zapowiadał osobiście znakomity animator tych spotkań, prezes Chojnacki. Pan Jakub skłonny był przy tym do przesadnego podkreślania wszelkich tytułów swego imiennika oraz jego dokonań twórczych, co - oczywiście - wzmagało zainteresowanie obecnych.
Jak się za chwilę okaże, owe prezentacje autorskie odniosą po pewnym czasie jakże niespodziewany i znamienny
skutek.
Być może głównie dla spotkania się z godnym szacunku audytorium jeździłem zawsze do TNP z wielka ochotą. Pewnego razu, wiosną 1982 roku poprosiłem Jakuba - jak zwykle - o zarezerwowanie noclegu w przeważnie przepełnionym hoteliku PTTK. Noclegi były tu bardzo tanie, więc pokoje zajmowały wycieczki oraz handlarze ze Wschodu. Ja
natomiast chciałem tu zawsze mieszkać tylko, dlatego, że rozkoszowałem się położeniem obiektu (zaprojektowanego
w miejscu dawnego klasycystycznego teatru przez warszawskiego architekta Marka Leykama). Budowla posiada oryginalny kształt a jego cechą szczególną jest bardzo wyraźne wysunięcie hotelowej kondygnacji poza obrys parteru, co
powoduje, że zajmując pokój od strony Wisły ma się wrażenie, jakby się mieszkało w powietrzu.
O dziwo! Tym razem tak jakoś się stało, że byłem dosłownie jedynym klientem hoteliku (prawdopodobnie wskutek ledwo zakończonej powodzi, której efekty było jeszcze widać w postaci rozerwanego nasypu przy dojeździe do mostu
oraz zwałów lodu po drugiej stronie Wisły). Rankiem, kiedy tylko otworzyłem oczy, przywitała mnie nieoczekiwanie
wręcz rozkoszna pogoda. Nic dziwnego, że w tych warunkach powstał wiersz pt.:

Pokój w hoteliku PTTK
Jeżeli kiedyś zatrzymasz się na dwa dni
W Płocku - tak jak ja –
To może wyjątkowo, dzięki protekcji Jakuba,
Wręczą ci klucz do pokoju 109 w hotelu PTTK
Rankiem zawita do ciebie słońce, plaża, Radziwie
Wisła i daleka, niezwykle delikatna mgła,
Zaś na ogromnym niebie rybitwy zatańczą krzykliwie.
- całe to bogactwo …za darmo w pokoju 109 PTTK
Nadto usłyszysz - zamiast nieobecnego tu radia, budzika
Katedralny dzwon, który już o szóstej gra
Wspaniałą muzykę
- podejrzewam, że umyślnie dla pokoju 109 PTTK?
A zda Ci się także, że wystarczy zakasać rękawy, w dłonie splunąć
Stanąć w otwartym oknie tego pokoju PTTK
I tylko szeroko rozpostrzeć ramiona, aby pofrunąć !
W nieprzytomny optymizm, jak ja!...
Dlaczego – wśród innych – właśnie 109 na miejsce pierwsze
Zasłużył i tyle względów u mnie ma?
Po prostu, jak widzisz, powstają tam wiersze
- zawieszone między tumem a niebem, jak ten pokoik PTTK!...
***
Mniej więcej w okresie świąt Bożego Narodzenia w 1986 roku, otrzymałem zaskakujący telefon z Płocka od osoby,
która nigdy wcześniej do mnie nie dzwoniła. Był to doktor nauk weterynaryjnych Tadeusz Chrostowski, ówczesny wiceprezes TNP. Czuło się, że jest wyraźnie skrępowany i zdenerwowany, mówił szybko i niewyraźnie, powtarzał niektóre słowa, lub czynił nagłe przerwy, aby znaleźć w pamięci odpowiedni wyraz. W każdym razie tak mniej więcej
wyglądało to w słuchawce:
Panie pułkowniku! - Tak zawsze się zwracał, bo w garnizonowym już przed wojną mieście, szarże wojskowe
również teraz miały znaczenie wśród elity inteligenckiej - Mam do pana gorącą prośbę w imieniu Towarzystwa i
swoim własnym. Mieliśmy tu niedawno spotkanie z profesorem Paciorkiewiczem, kompozytorem i rektorem Akademii
Muzycznej w Warszawie, członkiem naszego Towarzystwa. Pewnie pan go zna bardziej ode mnie, bo pochodzi z Sierpca. Zaproponowałem mu napisanie hymnu dla Towarzystwa. Chętnie się zgodził, ale pod warunkiem, że otrzyma odpowiedni tekst. Zwróciłem się natychmiast do naszego poety, kolegi Kostaneckiego, ale - niestety - profesor tego tekstu
nie zaakceptował i teraz jestem w wielkim kłopocie.1003 W tej sytuacji zwracam się do Pana z gorącą prośbą o słowa
do tego hymnu. Nie raz słuchałem pana pieśni u nas w Towarzystwie i jestem przekonany, że pan temu zadaniu sprosta.
Dodatkowy kłopot polega jednak na tym, że chcielibyśmy mieć gotowy hymn najpóźniej do 28 marca, bo wówczas odbędzie się walne zgromadzenie, na którym chcieliśmy to dzieło zaprezentować...

1003 Rok później mogłem się zapoznać z tekstem napisanym przez Stanisława Kostaneckiego i uważam, że prof. Paciorkiewicz miał rację.
Zainteresowanych odsyłam do drukowanego „Sprawozdania z działalności TNP w roku 1987”, Płock 1988, str. 32.

392
Ani słowem nie przerywałem doktorowi telefonicznego monologu, a końcowa propozycja tak mnie zaskoczyła, że
przez chwilę zaniemówiłem. Z jednej strony było to zadanie bardzo ambitne, ponętne i zaszczytne, a z drugiej mogło
doprowadzić do kompromitacji w zderzeniu z wymaganiami uznanego kompozytora. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Przez chwilę, więc milczałem, a potem prosiłem o powtórzenie niektórych szczegółów, których rzekomo nie dosłyszałem i wreszcie uczepiłem się terminu...Wie pan, może bym się tego podjął i może by coś z tego wyszło, ale w tak
krótkim czasie?... Nie, to nie jest możliwe tym bardziej, że mam na warsztacie inne prace… Słowo warsztat brzmiało tu
doskonale i miało przy okazji świadczyć o przeciążeniu portfelu poety zamówieniami! W rzeczywistości, wprawdzie
wciąż podejmowałem jakieś inicjatywy twórcze, ale nie były one związane ani z zewnętrznymi zamówieniami, ani
tym bardziej z dotrzymywaniem terminów.
Chrostowski jednak nie dawał za wygraną i nalegał do tego stopnia, że w końcu gotów był nawet odpuścić termin,
byle tylko zagwarantować sobie pozyskanie odpowiedniego tekstu. Widocznie rzeczywiście wierzył w moje możliwości, a z drugiej strony nie chciał stracić obietnicy kompozytora. Stanęło w końcu na tym, że owszem, będę się starał
wykonać zadanie możliwie szybko, natomiast bez żadnych gwarancji dotyczących terminu. Równie dobrze mogło to
znaczyć, że szanowny rozmówca może otrzymać tekst na święty nigdy!
Kiedy tylko umilkł telefon, odbiorcę dopadły czarne myśli. Przede wszystkim nie wiedziałem, czy uda się znaleźć
przyzwoity koncept dla powtarzającego się refrenu, bo od jego słów zwykle zaczynałem a rzutuje to potem na treść
poszczególnych zwrotek. Dopiero rankiem, po nocy słabo przespanej z powodu zobowiązania, które - jak się wydawało - przerasta moje siły, przyszła zbawienna myśl. Postanowiłem niejako nawiązać do słynnego toastu: Vivat Akademia! Vivant Professores!, Bo przecież w jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z instytucjami o charakterze naukowym. Ponadto, wyjątkowo sprzyjającą okolicznością było używanie przez TNP także łacińskiej nazwy SOCIETAS SCIENTIARUM PLOCENSIS, co pozwalało na ewentualne wprowadzenie do pieśni również sentencji łacińskich.
W ten sposób, po dziesiątkach modyfikacji, które zajęły, co najmniej tydzień, dysponowałem takim oto - dalece jeszcze niedoskonałym - refrenem:
W skarbnicę Mazowsza już trwale wpisane,
Przez czasy dobre i złe,
Szlachetnym i twórczym działaniem związane
Ad multos annos. Niech żyje TNP !
Była to jednak tzw. rybka, która spowodowała, że ułożenie trzech brakujących zwrotek zajęło już niewiele więcej czasu. Kiedy tylko tekst był gotowy, natychmiast zadzwoniłem do profesora Paciorkiewicza, aby mu ten tekst dostarczyć.
Ten zaproponował spotkanie już następnego dnia w kawiarence Akadmii Muzycznej przy Okólniku. Chociaż oceniałem dość pozytywnie własny tekst, to z duszą na ramieniu udawałem się na spotkanie z autorytetem muzycznym. Kiedy punktualnie zszedłem na dół do kawiarni, profesor siedział już przy jednym ze stolików i spoglądał w kierunku
wejścia. Rozpoznałem go bezbłędnie po minie sygnalizującej oczekiwanie na umówionego gościa oraz po życzliwym
uśmiechu.
Po przedstawieniu się, natychmiast podałem kompozytorowi tekst pieśni i trwożnie, a zarazem z nadzieją, oczekiwałem na werdykt. Profesor tak spokojnie czytał, że z wyrazu jego twarzy nie mogłem wywnioskować ani pozytywnej,
ani negatywnej oceny. Wyglądało raczej na to, że zrodzone w trudzie dzieło przyjmuje dość obojętnie i za chwilę równie beznamiętnie je zwróci.
W pewnym momencie profesor Paciorkiewicz oderwał się od maszynopisu i powiedział: Proszę Pana! Ja to zabieram.
Spróbuję szybko napisać partyturę i przesłać do Towarzystwa. Bardzo Panu dziękuję. Mam tylko taką uwagę: W trakcie pisania melodii może ewentualnie zajść konieczność przestawienia jakiegoś słowa ze względu na zasady prozodii i
myślę, że wyrazi Pan zgodę na takie drobne zmiany. Zresztą, uprzedzę Pana o tym telefonicznie.
Autor tekstu był oczywiście w siódmym niebie, na wszystko się zgadzał, a tymczasem magnificencja bez skrępowania
podszedł do bufetu i przyniósł do stolika kawę. Teraz dopiero potoczyła się sympatyczna rozmowa o Sierpcu, o rodzicach, o Kole Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej w Warszawie, o Towarzystwie Naukowym w Płocku i Jakubie Chojnackim,
o charakterze melodii przyszłego hymnu itd.
Po pewnym czasie, kiedy się zorientowałem, że kompozytor tak drastycznie poprzestawiał niektóre słowa, że w pewnym miejscu przestał istnieć rym, to 19 stycznia przesłałem do profesora list z uszlachetnionym tekstem, który już
uwzględniał potrzeby prozodii. Okazało się jednak, że zanim list doszedł, kompozytor przesłał partyturę do Płocka.
Wówczas nie dałem za wygraną i już po tym fakcie przekazałem bezpośrednio do dr Chrostowskiego ostateczne zmiany, które ten zdołał natychmiast wprowadzić. Aby czytelnika zorientować, jak istotne to były zmiany z literackiego
punktu widzenia, pozwolę sobie obydwie wersje postawić obok siebie podkreślając finalne poprawki:
Wersja pierwotna

Wersja ostateczna

1. Wspaniałą skarpę nad Wisłą
Wieńczą Tumskiego Wzgórza mury;
Tam piękna przeszłość i godna przyszłość

1. Wspaniałą skarpę nad Wisłą
Wieńczą Tumskiego Wzgórza mury,
Tu piękna przeszłość i godna przyszłość
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W służbie nauki, kultury.

W służbie nauki, kultury.

Refren:
W pejzaż Mazowsza na trwale wpisane
Na dobre i na złe,
Societas Scientiarum Plocensis
Niech żyje, żyje nam!

Refren:
W pejzaż Mazowsza już trwale wpisane
W patynie szczytnych ram,
Societas Scientiarum Plocensis
Niech żyje, żyje nam!

2. Ma wartość to, co jednoczy
- jak zachwyt nad Płockimi Drzwiami
- jak u Zielińskich księgi urocze
Pisane przed wiekami.

2. Niech nas działanie jednoczy
- jak zachwyt nad Płockimi Drzwiami
- jak u Zielińskich księgi urocze
Powstałe przed wiekami.

3. Tu kamień, historia cała
- od Piastów po czas Petrochemii,
Czyńmy, więc wszystko, by rozkwitała
Pomyślność tej ziemi.

3. Nam bliskie dziedzictwo całe
- od Piastów po czas Petrochemii,
Czyńmy, więc wszystko, by piękne miało
Oblicze jutro tej ziemi

Teraz dr Chrostowski dwoił się i troił, aby spowodować nagranie pieśni na taśmę magnetofonową przez chór z towarzyszeniem orkiestry. Jak się dopiero znacznie później dowiedziałem, w międzyczasie inicjator musiał stoczyć z zarządem TNP zakulisową bitwę w ogóle o samą ideę ustanowienia hymnu. Oprócz inicjatora, pozostała szóstka głosowała przeciw uważając, że dysponowanie własnym hymnem może nawet ośmieszać czcigodne Towarzystwo! Podobnie zareagowano na inicjatywę wstawienia do siedziby TNP wartościowego instrumentu, ofiarowanego przez
jednego z miejscowych muzyków. Między innymi, taka właśnie atrofia muzyczna zarządu przechyliła czarę goryczy
Tadeusza Chrostowskiego i doprowadziła do zgłoszenia rezygnacji z funkcji wiceprezesa TNP.
Nic o tych rozgrywkach nie wiedziałem i czekałem, aby nadszedł upragniony dzień 28 marca 1988 roku. Po południu, w zapełnionej Sali Nowej odbywa się nareszcie owo Walne Zgromadzenie. Ku memu zdziwieniu obrady toczą
się, jak gdyby nigdy nic i nikt ani z prezydium, ani członków, nie nawiązuje do wydarzenia, jakim niewątpliwie stało
się powstanie hymnu. Inicjator pieśni, też siedzi cicho i wysłuchuje uczczenia zmarłych, podziękowań dla darczyńców, sążnistych sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej. Pada też pierwszy głos w ramach dyskusji nad sprawozdaniem i planem na bieżący rok.
Dopiero po nim doktor Chrostowski zabiera głos. Wyraźnie widać, że jest zdenerwowany. Jednocześnie, chcąc nadać
premierze utworu iście historyczny wymiar, występuje z oracją, w której - jak się wydaje - nieco przesadnie nawiązuje do znaczenia pieśni w dziejach kontynentu, kraju i samego Towarzystwa. Aby nie być gołosłownym, przytoczę
jego słowa wg protokołu: 1004Pieśń jest najstarszym, najpopularniejszym gatunkiem poezji lirycznej. Sięgali do tej
twórczości - muzycznej Schubert, Schumann, Brahms, Mendelson, Czajkowski, Musorgski, a u nas Moniuszko, Żeleński, Noskowski i inni. Pieśni pisali Jan Kochanowski, Wincenty Pol i inni. Znana jest pieśń Konfederatów Barskich
czy pieśń Legionów, która stała się naszym hymnem narodowym. Pieśń wileńskich Filaretów (Mickiewicza) z okresu
powstania naszego Towarzystwa nasuwała mi wizję własnej pieśni. I dlatego na Jubileuszu 70-lecia prof. Tadeusza
Paciorkiewicza, b. rektora Akademii Muzycznej w Warszawie, znanego kompozytora, członka TNP, zaproponowałem
mu napisanie partytury naszej pieśni. Bardzo chętnie na to się zgodził. Tekst pieśni napisał w 1987 r. płk mgr inż. Jan
Chojnacki, także nasz członek, znany poeta i malarz.
Wspaniałe słowa pieśni zaklęte w piękne frazy maestoso melodii stworzyły utwór o znaczeniu ponadczasowym.
Przetrwa on nasze istnienie, sławiąc powagę Towarzystwa. Poza twórcami pieśni wdzięczność nasza należna jest dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku mgr. Aleksandrowi Siwkowi (członkowi TNP) z jego chórem i orkiestrą oraz mgr. Jackowi Wołyniakowi z WDK za dobre nagranie i reżyserię dźwięku. Wszyscy wymienieni tu wykonali pracę honorowo, bez żadnego wynagrodzenia. Rzadko spotykany dziś objaw bezinteresowności. Serdeczne im
dzięki. Posłuchajmy tego dzieła.
Po wysłuchaniu hymnu, który spotkał się z aplauzem obecnych, ustępujący wiceprezes Towarzystwa powiedział
jeszcze: Do pełnego sukcesu ofiarodawców dla TNP, należy dodać jeszcze dr. Marcina Kamińskiego — sekretarza
Zarządu Płockiego Towarzystwa Muzycznego i członka TNP, który oprócz pomocy organizacyjnej podarował swoje
nowe pianino dla naszego Towarzystwa — wartości 250 tyś. zł. Jakie to piękne! Będzie ono służyło, jak kiedyś ks.
Kazimierzowi Starościńskiemu — członkowi TNP, twórcy hejnału płockiego do krzewienia piękna muzyki, czy też ks.
Władysławowi Skierkowskiemu, naszemu członkowi, prezentującemu swe pieśni kurpiowskie na koncertach w Towarzystwie.

1004 Wg Sprawozdania z działalności TNP w roku 1987. Płock, luty 1988, str.23/24.
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Od czasu pierwszego wykonania dzieła, podejście zarządu TNP do hymnu widocznie uległo zmianie, bo po miesiącu
otrzymałem od Jakuba fotografię przedstawiająca moment, kiedy dr Chrostowski dziękuje za słowa pieśni, a obecni
klaszczą. Na odwrocie Jakub napisał odręcznie: płk. mgr. inż. Janowi Chojnackiemu, członkowi i Darczyńcy TNP, z
pozdrowieniem Jakub Chojnacki. 18/IV. 87.
Odtąd już corocznie i z przyzwoleniem prezesa, odtwarzano hymn podczas inauguracji walnych zgromadzeń, ale
nikt nie wstawał. Rzecz była słuchana z zainteresowaniem, bo melodia Tadeusza Paciorkiewicza i jego partytura orkiestrowo - chóralna jest znakomita. Zawiera piękno i prostotę melodyczną, a równocześnie niezbędną w tym przypadku powagę i monumentalizm. Odbiorca nie ma nawet przez chwilę wątpliwości, że słucha hymnu.
Niestety, płockie nagranie, dokonane przez połączone chóry i orkiestry szkół muzycznych, jakkolwiek instrumentalnie bardzo bogate i zgodne z partyturą twórcy, posiada istotną wadę. Słowa po prostu są w odbiorze mało czytelne.
Ich autora denerwowało to pewnie bardziej, niż przeciętnego słuchacza a nawet samego kompozytora, któremu kopię
nagrania doręczyłem osobiście.
Wobec tego podjąłem w Warszawie próbę nagrania utworu przez Centralny Zespół Artystyczny WP. Udało się bez
trudu przeprowadzić miłą rozmowę z dyrektorem artystycznym, pułkownikiem Bolesławem Szulją i przekazać mu
partyturę. Pułkownika poznałem wcześniej osobiście w Gostyninie, na zimowisku Dzieci Płocka. Ponadto okazało
się, że pułkownik wiele razy współpracował z profesorem Paciorkiewiczem przy wykonywaniu utworów tego kompozytora i nie miał najmniejszych wątpliwości, co do wartości hymnu. Chętnie i tym razem poprowadziłby orkiestrę
i chór dla pożytku TNP. Uczyniłby to tym chętniej, że oprócz wieloletniej współpracy z Dziećmi Płocka, artyści w
mundurach wielokrotnie społecznie koncertowali w dawnej stolicy Mazowsza i wśród wielu zabytków znali też historyczne mury siedziby TNP.
Wszystko, zatem ułożyłoby się pomyślnie, gdyby nie jeden, ale jakże istotny szczegół. Był to czas, kiedy akurat Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP (taką nazwę teraz przybrał) znalazł się pod kuratelą Ordynariusza Polowego
WP i większość repertuaru musiał przygotowywać do śpiewania w kościołach. Oznaczało to wręcz rewolucję programową i ogromną ilość nowych zadań. Właśnie w tym czasie nagłośniono nawet w prasie bunt niekatolików z zespołu, zmuszanych rozkazem przełożonych do uczestniczenia w nabożeństwach i innych uroczystościach katolickich.
W tej sytuacji pułkownik Szulja zapewnił solennie, że chętnie zabierze się za hymn, ale dopiero wtedy, kiedy atmosfera się uspokoi i zelżeje trochę nacisk biskupa na uświetnianie przez zespół kościelnych uroczystości i nabożeństw.
Prosił o przypominanie mu, co jakiś czas o sprawie. Interweniowałem, więc parę razy w ciągu następnych miesięcy,
ale okazywało się, że apetyty programowe eminencji nie zmniejszały się, a rosły. Nie było to dziwne. Sam bym postępował podobnie mając władzę i tak perfekcyjny, potężny zespół artystyczny do dyspozycji. Widząc, że perspektywy hymnu są mizerne, zacząłem się rozglądać za innymi wykonawcami pieśni.
Wtedy akurat na ekranie TVP prezentował się – z okazji któregoś swego jubileuszu – znakomity męski chór Harfa.
W komentarzu do tej audycji wspomniano m.in. o założycielu tej placówki w roku 1906 i jej kierowniku aż przez 52
lata, Wacławie Lachmanie, wywodzącym się z Płocka, kończącym tam szkoły i powołującym w rodzinnym grodzie
pierwszy chór gimnazjalny. Ten absolwent Konserwatorium Warszawskiego, znakomity kompozytor utworów chóralnych, pedagog i publicysta, nieprzerwanie utrzymywał kontakty z miastem swego urodzenia i wiele razy koncertował dlań ze swą warszawska Harfą. Po jednym z takich koncertów, w roku 1934, otrzymał nawet zaszczytny tytuł
Honorowego Obywatela Miasta Płocka.
Czyż mogłem przegapić taką okazję? Natychmiast udałem się do Harfy, która miała siedzibę w starej oficynie w
Alejach Jerozolimskich, z prośbą o nagranie hymnu. Zostałem przyjęty bardzo życzliwie, bo chór skwapliwie podtrzymywał swe historyczne związki z postacią swego założyciela. Musiałem jedynie spowodować oficjalne pismo
prezesa TNP i zapewnić niewielkie pieniądze na zakup taśmy magnetycznej. Na szczęście, profesor Paciorkiewicz,
obok partytury na chór z orkiestrą symfoniczną, przekazał też Towarzystwu nuty na chór z fortepianem, co teraz
znakomicie ułatwiało zadanie.
Mniej więcej po trzech tygodniach zostałem poproszony na próbę chóru a po następnym tygodniu otrzymałem od
kierownictwa Harfy gotową taśmę. Jakże pięknie i monumentalnie zabrzmiał ten hymn w wykonaniu kilkudziesięciu
męskich głosów! Teraz była pewność, że każde słowo będzie dla słuchacza aż nadto zrozumiałe. Od tego czasu już
tylko ta - bardzo czytelna oraz doskonała muzycznie i technicznie - wersja hymnu corocznie inaugurowała Walne
Zgromadzenia Towarzystwa. Choć wykonań nie poprzedzano jakąkolwiek zapowiedzią, to obecni za każdym razem
słuchali utworu w dużym skupieniu, ale na siedząco. Byłem przekonany, że tak już będzie zawsze, ale przecież dobre
i to, bo profesor Paciorkiewicz - wyobrażał sobie nawet znacznie więcej: że członkowie nauczą się hymnu na pamięć
i sami będą śpiewać podczas ważnych spotkań.
Oprócz inaugurowania zebrań, hymn - na chwałę Towarzystwa - zaczęto odtwarzać w czasie pobytów delegacji zagranicznych, przedstawicieli władz publicznych oraz wycieczek turystycznych, które odwiedzały siedzibę tej wyjątkowej i bardzo zasłużonej dla regionu, społeczno-naukowej instytucji. A do tego Jakub osobiście się pochwalił, że w
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sali wiodącej do jego gabinetu, w oszklonej ramie powiesił tekst hymnu, artystycznie napisany na czerpanym papierze.
Nigdy nie można być prorokiem we własnym kraju. W ostatnich dniach marca 2002 roku, zjawiłem się - jak zwykle
o tej porze roku - w Płocku. I znowu Sala Nowa zapełniła się po brzegi członkami TNP przybyłymi na doroczne
Walne Zgromadzenie. Stanowią oni środowisko o bardzo różnym statusie i przybyłe w znacznej części z innych
ośrodków naukowych w kraju oraz działające w filiach Towarzystwa w Sierpcu, Wyszogrodzie i Łęczycy. Podczas
takich zgromadzeń na sali bywają m.in. rektorzy, dziekani i profesorowie szkół wyższych, zarówno świeckich, jak i
naukowcy w sutannach, przedstawiciele władz komunalnych, senatorowie i posłowie, prawnicy, lekarze i architekci,
historycy, artyści plastycy i muzycy, pisarze i publicyści, dyrektorzy instytucji kulturalnych oraz szkół średnich różnego typu. Ogólnie można powiedzieć, że spotyka się tu gremium dostojne i godne szacunku.
I tym razem, jak co roku - bo weszło to już do tradycji - kiedy tylko za stołem prezydialnym stanął prezes rozpoczynający zebranie, z głośników popłynęła melodia nieżyjącego już Tadeusza Paciorkiewicza. I co się stało? Po raz
pierwszy - jak jeden mąż - wszyscy wstali. Coś się bezwiednie przez ostatnie pięć lat dokonało w postawie tych ludzi. Pieśń stała się prawdziwym hymnem. Następnego roku również wysłuchano hymnu na stojąco i tak się dzieje do
dziś, do roku 2006, czyli stało się to już zakorzenionym obyczajem.
***
Tak, więc widzisz drogi czytelniku, że aby zaistnieć na dłużej, naprawdę potrzeba niewiele. Wystarczy, aby
ktoś nas wciągnął do omszałego towarzystwa, abyś znalazł się w nim obok entuzjasty hymnu i obok uznanego
kompozytora; aby funkcjonował w Warszawie związany z Płockiem chór a także, aby miejscowemu poecie jak to się poetom zdarza - akurat nie dopisała wena!

[1979-2004] hm. Jan Chojnacki - Młodość nas wiąże radosna
Młodość nas wiąże radosna, zielona. barwna jak róże,
Jak harce, wagary, jak wiosna na skarpie pod Tumskim Wzgórzem.
Łączy nas piosnka wesoła, harcerska, prosta, nieduża,
Co płynie i w dal i dokoła, lecz zawsze z Tumskiego Wzgórza.
Niekiedy wnuczek się dziwi, cała rodzina oburza,
Że tym młodsi, im bardziej już siwi, harcerze „Z Tumskiego Wzgórza”!
Przytoczyłem fragment piosenki, śpiewanej przez krąg seniorów harcerskich mieszkających w Warszawie a
tkwiących korzeniami w Płocku. Opisywany krąg Z Tumskiego Wzgórza - bo tak się nazywa - jest jedynym z
trzynastu warszawskich kręgów, który nie podlega chorągwi stołecznej, lecz funkcjonuje przy Komendzie
Chorągwi Mazowieckiej w Płocku i w tej ostatniej pełni równocześnie zadanie Komisji Historycznej.
Ów krąg święci właśnie ćwierćwiecze i cieszy się, że dotychczasowa działalność jego instruktorów owocowała
dość obficie między innymi: prowadzeniem obozów i szkoleniem młodzieży oraz drużynowych swej chorągwi; opracowaniem ponad 20 Zeszytów historycznych dotyczących harcerstwa na Mazowszu; kompletnym
przygotowaniem podręcznika metodycznego O harcerskim sposobie bycia; sporządzeniem obszernych haseł
harcerskich wydrukowanych w Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku (Warszawa 2003); aktywnym udziałem
w Zjazdach ZHP i macierzystej Chorągwi, w sztabach ogólnopolskich festiwali kultury w Kielcach i Siedlcach
oraz w Ogólnopolskich Złazach Seniorów i Starszyzny Harcerskiej, w konferencjach Międzynarodowego
Bractwa Dorosłych Skautów i Przewodniczek (ISGF), w Trójstronnych Spotkaniach Seniorów Skautowych z
Czech, Słowacji i Polski oraz udziałem w centralnych władzach polskiego ruchu seniorów i starszyzny harcerskiej.
Krąg był ponadto inicjatorem i organizatorem 3 wystaw w Małachowiance noszących miano Harcerski Ślad
(1990, 1995, 2000), współorganizatorem dwóch wystaw w Muzeum Mazowieckim (70 i 80 lat harcerstwa w
Płocku) oraz wystawy w Domu Broniewskiego w Płocku (70 lat Hufca Płock). Od wielu lat jest też organizatorem dorocznych ognisk dla kilkunastu kręgów stołecznych a także inicjatorem słowno-muzycznych spotkań
autorskich (między innymi pod Dębem Broniewskiego w roku 2004, w TNP w 2007).
Do szczególnych osiągnięć członków kręgu należy zaliczyć powstanie takich pieśni, jak: Bądź z nami w ten
wieczór, Urzekły nas Mazowsza piaski (hymn chorągwi), Dzieci Płocka (sztandarowa pieśń zespołu), Gdy artystyczna śpiewa drużyna, Stanica w Gorzewie, Piosenka rajdu „Wisła”, W niewielkim mieście, Bywa taki
czas, Jest dla nas wzorem Stefan-Wincenty (pieśń modlitewna ku czci patrona harcerstwa), Harcerze nad Led-

396
nicą, Harcerskich seniorów spotkanie, Z rozlicznych krain (pieśń światowego zlotu harcerstwa Zegrze 1995),
Plurimos Annos Małachowianko. Tu też narodziły się słowa Hymnu TNP do muzyki Tadeusza Paciorkiewicza
*/
i powstały inne utwory.
Trudno w krótkim artykule opisać detale dotyczące powstanie kręgu z inicjatywy druha Ryszarda Wodzyńskiego, jak również omówić bliżej poszczególne wydarzenia 25-lecia, ale pozwolę sobie nakreślić przynajmniej jeden epizod. Dowodzi on jak pożyteczne skutki (a być może nawet wiekopomne!) potrafi wykreować tego rodzaju środowisko instruktorów-seniorów.
Mianowicie, pierwszy, wieloletni i zarazem obecny komendant kręgu, hm. Maciej Zaborowski, pomyślał, że
dobrze by było pod piękną melodię Hejnału Płockiego podłożyć słowa. Tak długo zapładniał nas owym pomysłem i wiercił dziurę w brzuchu, aż wreszcie hm. Tadeusz Boetzel przyniósł taki tekst: Płock, grodzie nasz! Z
Tumskich Wzgórz trzymasz straż grodzie nasz - patrząc w Wisły toń ty trwasz, ty trwasz!
Zaczęliśmy to śpiewać na zbiórkach, potem zaprezentowaliśmy przy jakiejś okazji w Płocku i stało się. Hejnał
znakomicie wykonują teraz płockie chóry z Minstrelem na czele i pewnie tak już zostanie na zawsze ku chwale
mieszkańców Nadwiślańskiego Grodu, jego Magistratu i jego chórów a także naszego Tadzia, Maćka oraz całego kręgu Z Tumskiego Wzgórza.
A że harcerze zawsze się śmieją, to pozwolę sobie tę skromną notkę zakończyć nie chwaleniem się, że z okazji
jubileuszu krąg odwiedził Komendant Chorągwi hm. Grzegorz Woźniak i były Komendant Chorągwi (ten, który powołał kiedyś krąg swoim rozkazem) hm. Andrzej Markowski, lecz fragmentem szopki satyrycznej. Wystawiłem ją w kręgu przed ostatnim Bożym Narodzeniem:
Tadzio Boetzel - krąg go ceni - Hejnał Płocki w pieśń zamienił.
Teraz strażak trąbkę miewa, ale nie gra, tylko śpiewa!

[2013] hm. Jan Chojnacki - Relacja z własnego benefisu twórczości muzycznej, mającej miejsce od roku 1945 do 2013
Uroczystość zainicjował
22 listopada 2013 roku.
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i zorganizował w swej siedzibie Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”,

Początkowo program benefisu zawierał wyłącznie piosenki oraz moje do nich komentarze, polegające na
opowiedzeniu w jaki sposób i w jakich okolicznościach te utwory powstały.
Później jednak, na życzenie Dyrektora Zespołu, program zaczął się od zestawu fotografii na dużym ekranie,
obrazujących me przygody życiowe od roku 1936, kiedy to wstąpiłem do ZHP w Sierpcu, aż po dzień dzisiejszy, a nie brakowało w owym zbiorze także akcentów zawodowych i rodzinnych.
W sytuacji, kiedy ów zestaw zdjęć stał się składową, i wcale ważną częścią imprezy, postanowiłem go po prostu zamieścić w całości, jako załącznik do tej relacji, skoro pozwalają na to współczesne warunki techniczne.
Podczas wyświetlania na dużym ekranie kolejnych fotografii, objaśniałem zawartość lub nawet historyczne cechy poszczególnych obrazów, takich np. jak te, kiedy to w roku 1945 na ulicy Kolegialnej w Płocku, wraz z
hm. Ryszardem Wodzyńskim, przewodzę kolumnie dwóch hufców ze sztandarami: sierpeckiego i płockiego,
albo jak w tymże roku pod Grunwaldem prowadzę przed trybuną rządową kolumnę defiladową Hufca Płock,
liczącą ok. 250 druhów, czy jak rok później, (w ramach ćwiczeń) gotujemy we dwóch obiad dla 100osobowego obozu na centralnym kursie podharcmistrzowskim nad Turawą.

*/ Słowa i nuty większości utworów znalazły się m.in. w śpiewniku: Jan Chojnacki. Płynie z Mazowsza harcerska najprostsza. (Wydanie
drugie, poszerzone, Warszawa 2002)
1005

Zaczynem inicjatywy był podobno pan Marek Chojnacki, z Zarządu Stowarzyszenia
Małachowiaków, który zjawił się u Dyrektora „Dzieci Płocka” druha Tadeusza Milke z wydanym przez to stowarzyszenie tomikiem wierszy pt. „Jan Chojnacki. Małachowiak, artysta
malarz, poeta i kompozytor”. Płock 2013. Zaznaczam, że pomiędzy Markiem a mną, nie ma
nawet odległych więzów rodzinnych.
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Wciąż robię remanenty po wielkim benefisie u "Dzieci Płocka". To było wydarzenie życia nie tylko z tego powodu, że moja kartoteka poetycko-muzyczna była w tym momencie nader sążnista i mogłem nią swobodnie
zapełnić każdy wieczór autorski. Ważne, że nie ja ten benefis wymyśliłem, nie ja zorganizowałem i nie ja nazwałem go szumnie Benefisem twórczości druha Jana Chojnackiego, z okazji 90-lecia życia lub podobnie, bo
oficjalnego zaproszenia lub plakatu nie zapamiętałem. Zresztą, co za różnica, jak się nazywało!
Najważniejsze było to, że otaczała mnie na każdym kroku niezwykle ciepła, przyjacielska i optymistyczna atmosfera ze strony Druha Tadeusza i jego ekipy instruktorskiej. Wręcz czułem, że będąc w siedzibie Dzieci
Płocka, znajduję się wyłącznie wśród osób życzliwych i sprzyjających powodzeniu uroczystości, która i dla
nich – jak się okazało - była czymś osobliwym i ważnym.
Siedząc zaś na estradzie przy mikrofonie, otoczony palącymi się świecami, w każdej chwili radośnie napawałem wzrok widokiem licznej gromady harcerskich mundurów i kolorowych chust zespołu Dzieci Płocka, który
to zespół, w ramach scenariusza, potwierdzał śpiewaniem dorobek jubilata.
Wydaje się, że przyjęta ostatecznie koncepcja poprzedzenia zasadniczego programu benefisu głośnym objaśnianiem przeze mnie rzucanych na ekran moich historycznych fotografii, od pierwszego, uszytego dla mnie
przez mamę munduru harcerskiego, była słuszna i pozwalała na łatwiejsze przyswojenie przez uczestników
imprezy tego, że Janek Chojnacki posiadał i ma rodzinę, a zanim stał się twórcą, miał za sobą przeszłość zwykłego harcerza a potem instruktora na obozach i złazach, w drużynie, w hufcu, w chorągwi a nawet w wydziale
Głównej Kwatery ZHP.
Zrozumiałe jest, że po wysłuchaniu napisanego przeze mnie Hymnu Chorągwi „Urzekły nas Mazowsza piaski”
1006
w wersji bieżącej i historycznej
. Przyszedł czas na składanie życzeń jubilatowi. Podziękowania za dotychczasową twórczość i najlepsze życzenia złożyli m.in.: Sławomir Gałczyński, dyrektor Chóru Minstrel, Jacek
Kaczyński prezes Towarzystwa Małachowiaków, Tadeusz Milke dyrektor HZPiT Dzieci Płocka a w imieniu
Mazowieckiej Chorągwi ZHP [B.S.] przemawiał hm. Andrzej Markowski.
Teraz dyrektor Milke oznajmił wszystkim…, że ma dla mnie i publiczności niezwykle miłą niespodziankę.
Kiedy nastała kompletna cisza, z głośników przemówiła Dyrektorka „Książnicy Płockiej”, Joanna Banasiak.
Przeprosiła, że będąc aktualnie w Islandii, złoży życzenia jedynie w postaci nagrania. Natomiast dopiero na
koniec dyrektorskich życzeń, pojawiła się dla mnie najcenniejsza część niespodzianki. Mianowicie, pani Joanna - powołując się na posiadanie w Książnicy moich wierszy - wygłosiła jeden z nich. Był to „Widok z Tumskiego Wzgórza”.
Niektórzy uczestnicy podkreślali następnie, że podobnej formy życzeń nigdy nie słyszeli i to był ze strony pani
Banasiak przejaw wyjątkowego uznania dla mnie, jako poety. Bardzo jej za ów gest dziękuję.
Kolosalne wrażenie zrobiło nagłe, dostojne kroczenie przez całą salę na estradę dorodnego, uroczyście ubranego chóru Minstrell z Małachowianki, pod dyrekcją profesora Sławomira Gałczyńskiego.
Sławomir Gałczyński oraz jego doskonały chór, zrobili mi tym razem absolutnie bezcenną niespodziankę, bo aż po 18 latach od premiery - wykonali wreszcie pieśń Małachowiaków w takim kształcie, w jakim ją od samego początku zapisałem w nutach. Przede wszystkim chodziło tu o wyraziste zastosowanie staccato w słowach Plu-ri-mos an-nos Ma-ła-cho-wian-ko, po to, aby w ten sposób wywołać mocny kontrast wobec sąsia1007
dującego vivace: żyj nam kolejne wieleset lat!
Tak więc, na scenie prób „Dzieci Płocka” podczas mego
benefisu, zaistniało historyczne wydarzenie interpretacyjne w odniesieniu do hymnu szkolnego Małachowianki.
Zauważalnym elementem benefisu stały się też trzy moje piosenki harcerskie, zaśpiewane wspaniale (z płyt)
przez phm. Sławka Świeżyńskiego, dawnego Komendanta Hufca Gostynin i jego zespół BAYER FULL. Przy
tym warto zaznaczyć, że kultowa piosenka harcerstwa mazowieckiego W nadwiślańskim grodzie, została specjalnie zaśpiewana i nagrana przez druha Sławomira w ostatnim czasie, właśnie dla uświetnienia benefisu.
Pośród komentowanych przeze mnie piosenek, główną uwagę zwróciłem na dwie, w szczególny sposób związane z zespołem „Dzieci Płocka” oraz jego twórcą, Wacławem Milke. Pierwsza z nich, a mianowicie „Bądź z
nami w ten wieczór” (1982), została przeze mnie napisana na osobiste życzenie Druha Wacława, który plano-
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Ta ostatnia miała miejsce w roku 1986 w Sali Rycerskiej Muzeum Mazowieckiego w
Płocku.
1007
Jest to ważne również dlatego, że taki kontrast interpretacyjny w refrenie, powtarza się w pieśni aż cztery
razy, przez co staje się jej wyraźną dominantą.
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wał jej wykorzystanie dla swego pomysłu jednoczesnego rozpalania ognisk w całej Polsce a ZHP liczyło wówczas bodaj ponad dwa miliony członków. Stąd takie słowa pieśni:
1. Bądź z nami w ten wieczór, aby jak my,
ogromną, harcerską rodziną
rozpalić ogniska i śledząc skry
pozwolić marzeniom popłynąć…
Refren: W ten piękny wieczór w Ojczyźnie mej
tysiące ognisk płonie.
Milion harcerzy w chwili tej
w braterskim kręgu splata dłonie.
Od plaż nadmorskich po zbocza Tatr
pieśni i stare i nowe
z harcerskich ognisk poniesie wiatr
w pogodne niebo lipcowe…
Choć idea druha Wacława z rozpalaniem ognisk nie została wdrożona to jednak pieśń ta, od roku 1986 zagościła na dobre w ogólnopolskim ruchu seniorów ZHP i była wykonywana na pierwszym a potem na wielu następnych złazach seniorów oraz na licznych zagranicznych wyjazdach skautowskich (Węgry, Czechy, Słowa1008
cja, Niemcy)
.
Druga z tych ważnych i wartościowych piosenek, którym poświęciłem więcej słów podczas benefisu, to - dedykowana Wacławowi Milke - piosenka „Dzieci Płocka”, ze słowami:
1.W prastare podwoje nad brzegiem Wisły,
gdzie Kolegialna, gdzie Tumska, Grodzka,
śpiew, taniec i młodość pod rękę przyszły
w naszym Zespole „Dzieci Płocka”
Pragniemy młodości źródlaną wodą,
beztrosko, szczerze i najgoręcej
podzielić się z Wami, aby pogody
i aby wiosny było więcej…
Refren: Śpiewajmy, tańczmy, mówmy wiersze,
uczmy się pracy i przyjaźni,
niech wszystko będzie dobre, pierwsze,
jak świat w dziecięcej wyobraźni!...
Wiem, że Wacław bardzo polubił tę piosenkę, a w szczególności jej pierwsze słowa, które nawet z pamięci
cytował we wstępie do jakiegoś, poświęconego Zespołowi, filmu. Ja natomiast żałowałem, że „Dzieci Płocka”
nigdy nie śpiewały tego utworu z playbacku, ponieważ wówczas część tej piosenki mogłaby znakomicie być
przez nie urozmaicona tańcem. Ponadto, podczas benefisu, zaprezentowałem zebranym własną, solową interpretację, noszącą nawet pewne cechy piosenki aktorskiej.
Oczywiście, że oprócz wykorzystywania podczas benefisu nagrań płytowych, raz tylko wziąłem do ręki akordeon i zaśpiewałem krótką, ale jakże ważną piosenkę, którą ułożyłem dla swej drużyny, jako pierwszą w swym
życiu. Był to właściwie tylko refren ze słowami, z których najważniejszy był numer drużyny:
Jest zrozumiałe, że podczas benefisu prezentowałem nie tylko utwory harcerskie i nie tylko we własnym wy1009
konaniu
. Oprócz chóru Minstrell i chóru „Dzieci Płocka”, pojawił się stuletni, męski chór „Harfa” z Warszawy, który zaśpiewał hymn Towarzystwa Naukowego Płockiego do moich słów i z muzyką Tadeusza Paciorkiewicza, rektora Akademii Muzycznej w Warszawie. Tenże chór śpiewał mój hymn Chorągwi Mazowieckiej „Urzekły nas Mazowsza piaski”. Z kolei chór Reprezentacyjnego Zespołu WP śpiewał moją pieśń
1008

Nie wykluczam, że druh Wacław zaniechał idei głównie z tego powodu, że w Zespole błędnie odczytano i
ćwiczono melodię w jednej tonacji, gdy w rzeczywistości napisana była w molowej i durowej, co odstręczało
kadrę od dalszych prób.
1009
Były wśród nich m.in. wyróżnione przez Naczelnictwo ZHP 1946, przez Główną Kwaterę 1987 i 1995,
przez Komendę Gniazda na Zlocie ZHP 1988 a poza tym wiele znalazło się w publicznie dostępnych śpiewnikach oraz na fali Harcerskiej Rozgłośni Polskiego Radia.
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„To przecież nie tak dawno mundur i hełm i broń” a znalazła się i wspaniała drużyna „Czary Mary” z Kutna,
która bezpośrednio na mazurskim zlocie ZHP 1988 nagrała moją nagrodzoną „Piosenkę zlotową”. W tej pio1010
sence wymieniłem m.in. ówczesną Komendantkę gniazda mazowieckiego hm. Annę Skorus
, co okazało się
ważne nie tylko dla niej, bo stało się pewnie nawet powodem zazdrości.
Pod koniec tej relacji, zanim się pojawią delegacje z kwiatami, chciałbym jeszcze trochę czasu dwóm specyficznym piosenkom nie tylko w mej twórczości, ale generalnie w całej twórczości ZHP. Są to bowiem liryczne
piosenki, lub nawet liryczno-żartobliwe przeznaczone dla harcerzy dorosłych, a więc w zasadzie dla instruktorów (a jak się potem okazało, także bardzo lubiane wśród starszyzny harcerskiej oraz seniorów).
O pierwszej z tych piosenek, która nosi tytuł „Bywa taki czas”, powiedziałbym, że stanowi intelektualny majstersztyk mej twórczości muzycznej w powiązaniu z wysublimowanym tekstem o prześlicznej instruktorce a
poza tym – co ważne -została nagrana na płytę jeszcze wtedy, kiedy byłem zdolny nawet do pewnej wirtuozerii. Dedykowałem ten utwór znakomitej instruktorce, hm. Eli Gołębiewskiej. Podczas benefisu prezentowałem
właśnie to korzystne nagranie, a w obecnej relacji pozwolę sobie przytoczyć choćby tekst:
Refr.: Bywa taki czas, bywa piękny czas, kiedy nagle ktoś zaśpiewa że:
Można pokochać harcerskie Bieszczady,
albo wyprawy w Tatry, w Gorce,
a ja, po prostu, się zakochałem
w prześlicznej instruktorce…
Można pokochać harcerskie ogniska,
mundury, pieśni i proporce,
a ja, po prostu, się zakochałem
w prześlicznej instruktorce…
Można zdobywać harcerskie sprawności,
choćby gdzieś w akcji pod Fromborkiem,
ja chciałbym zdobyć po prostu jedno:
prześliczna instruktorkę…
Pragnę przed Wami pewną tajemnicę
wyjawić dzisiaj w moim śpiewie,
że ta dziewczyna, ta najmilejsza,
o niczym dotąd nie wie…
Natomiast druga z piosenek nosi tytuł „Jaśminy dla ślicznej dziewczyny”. Jest dla mnie ważna przede wszystkim dlatego, że stworzyłem ją obecnie, w roku 2013, co niewątpliwie było zadaniem znacznie trudniejszym niż
30 lat wcześniej. Posiada ona również znaczny walor intelektualny, a w treści jest jakby przeciwieństwem
pięknego tekstu Jonasza Kofty: „Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt…” Tu po prostu dowodzę, że właśnie o
niej, o druhnie Joannie, wiem wszystko i wyśpiewam w „nieskromnej” piosence:
Refren powtarzalny przed każdą zwrotką : U mnie, nawet zimą… kwitną jaśminy, w nieskromnej piosence…
dla ślicznej dziewczyny:
1. Dla tej, co bywa prześliczna, gdy
w szarym mundurze pośród nas tkwi.
Dla tej, co bywa najpiękniejsza gdy
me wiersze czyta, a w nich me sny ?
2. Dla tej, o której od dawna śnię,
Której imieniem zachwycam się,
którą wyróżnia …znakomity głos,
wspaniała dykcja, świetlisty włos…
3. Dla tej, u której i wdzięk i czar,
ten jakże szczodry natury dar,
który, jak zimą jaśminowy kwiat,
ożywia moich piosenek świat.
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„Ta nasza zlotowa śpiewanka, przybłęda z Tumskiego Wzgórza, jest – jak komendant Anka – równa, słoneczna, nieduża…”
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Refren finałowy: U mnie, nawet
zimą… kwitną jaśminy w bezgrzesznej piosence… dla ślicznej dziewczyny !
Byłem, oczywiście ciekaw, jak zostaną przyjęte wśród publiczności te najnowsze, zawadiackie Jaśminy dla
ślicznej dziewczyny. Zostały przeze mnie zapowiedziane, że zostały napisane w tym roku, po Święcie Chorą1011
gwi w Sochaczewie, z inicjatywy hm. Andrzeja Markowskiego
.
Niestety, zawadiackie Jaśminy nie wywołały – w moim przekonaniu - ani szczególnego podziwu, ani sprzeci1012
i w końcowej części organiwu. Może po części dlatego, że program imprezy okazał się nieco przydługi
zatorzy mechanicznie skracali poszczególne utwory, w tym i tę piosenkę urwali po dwóch zwrotkach. To niewątpliwie zubożyło jej wy-mowę, bo akurat trzecia zwrotka wydaje się dla piosenki oraz dla autora, dość istotna.
***
Program miałem zakończyć wierszem „Żartobliwy poemat”, którym ostatnio zawsze kończę spotkania autorskie:
Myślicie, że tu jestem ? Skąd ?!
Marznę właśnie wśród świątków mi bliskich
gdzieś w Ameliówce, w Górach Świętokrzyskich...
Myślicie, że tu jestem ? Skąd ?!
Wiszę obrazem na ścianie
albo drabiniastym wozem jadę wysoko na sianie..
Myślicie, że tu jestem ? Skąd ?!
Dojrzewam bursztynem w morzu
albo wieję piachem na plaży w Niechorzu...
Myślicie, że tu jestem ? Oczywiście,
dawno mnie już nie ma !
A pozostał po mnie tylko ten żartobliwy poemat...
W tym momencie był to sygnał do podziękowań z kwiatami dla benefisanta
Po tych kwiatach nastąpiła chwila ciszy, kiedy jakby zabrakło programu. Wówczas powiedziałem niby
żartobliwie z estrady coś takiego: „Była zabawa, a może czas się teraz pomodlić do Patrona Harcerstwa Polskiego na całym świecie, błogosławionego podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego, bo napisałem
kiedyś pieśń na jego cześć. Na tle organów zaśpiewa zawodowy tenor, a jednocześnie harcmistrz, Jerzy Antepowicz. Ta pieśń modlitewna może się przydać „Dzieciom Płocka” podczas jakichś uroczystości kościelnoharcerskich.”
Sala z wyraźnym zainteresowaniem wysłuchała pieśni, której słowa zaczynają się następująco:
1. Zamieszkaj Druhu znów pod namiotem
i przy ognisku wraz z nami siądź,
a zapatrzony w lot iskry złotej
naszym rzecznikiem u Pana bądź.
Refren: Błogosławiony Czuwaj! nad nami,
Patronie naszych, niełatwych dróg,
po całym świecie bądź z harcerzami,
jak w ziemi ojców świątynny próg…
Kiedy wybrzmiała pieśń i Dyrektor Tadeusz Milke podziękował mnie i wszystkim uczestnikom uroczystości,
podszedłem jeszcze na chwilę do mikrofonu i powiedziałem: „Moi Kochani! Dziękując Wszystkim chcę zaznaczyć, że nie jestem aż tak pobożny, aby pisać modlitewne pieśni, ale dla mnie - jako pasjonata harcerstwa –
ów Stefan-Wincenty był naprawdę wielkim idolem. I nawet nie dlatego, że zginął w Oświęcimiu zarażony tyfusem, bo niósł posługę chorym, ale przede wszystkim dlatego, że będąc harcerzem w wieku gimnazjalnym
napisał w swym pamiętniku takie zdanie: „Jaki świat byłby piękny, gdyby wszyscy ludzie byli harcerzami !”

1011
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Zaznaczyłem ten fragment specjalnie, bo jakby co, to nie będzie na mnie…..
Miedzy innymi poprzez cykl fotografii pokazywany na początku spektaklu.
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Zapomniałem napisać o jeszcze jednym punkcie nie zapisanym w scenariuszu. Stało się to z tego powodu, że
niektórzy uczestnicy benefisu, domagali się ode mnie podpisywania tomiku wierszy, wydanego w 2013 r.
przez Stowarzyszenie Małachowiaków.
Na tym program się skończył i ktoś zaproponował wspólną fotografię. Wykonano kilka ujęć z różnych aparatów.
Benefis przyniósł mi jeszcze inną, niespodziewaną korzyść. Mianowicie, widoczne wyżej wraz ze mną, Dzieci
Płocka mają mieć wiosną jakiś koncert na Wybrzeżu i gwałtownie potrzebują morskich piosenek. A ja akurat
mam dwie takie piosenki, bo kiedyś należałem do Harcerskiego Klubu Żeglarstwa Morskiego Wodnik a jednocześnie byłem Kierownikiem Wydziału Wychowania Artystycznego Morskiej Chorągwi Harcerzy z siedzibą w
Sopocie. Wówczas właśnie napisałem Na straży Bałtyku oraz Niesie nas wiatr w słoneczny, dobry dzień. Już
przesłałem do Płocka słowa i nuty oraz nagrania dźwiękowe. Czy Zespół zaśpiewa te unikalne piosenki? Zobaczymy. Wierzę, że tak, że będzie i taka korzyść.
Refleksja po:
1. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że „Dzieci Płocka” taką imprezę zainicjowały i zrealizowały w doskonałej, sobie tylko właściwej atmosferze, co dziś nie jest łatwe nawet dla tak doświadczonego Zespołu.
2. Jestem szczęśliwy, bo scenariusz zrealizowano w całości.
3. Jestem szczęśliwy, bo po raz pierwszy publicznie ujrzały światło trzy moje piosenki: „Plurimos annos Małachowianko” w nowym opracowaniu prof. Sławomira Gałczyńskiego i wykonaniu chóru Minstrell. „W nadwiślańskim grodzie” w wykonaniu phm. Sławka Świerzyńskiego i jego zespołu. „Jaśminy dla ślicznej dziewczyny” w mym własnym wykonaniu.
3. Jestem szczęśliwy, bo prawdopodobnie do repertuaru „Dzieci Płocka” dojdą moje dwie piosenki żeglarskie
oraz pieśń modlitewna ku czci Patrona Harcerstwa na całym świecie.

[1945-2013] hm. Jan Chojnacki - Spis utworów Jana Chojnackiego powstałych w latach 1945-2013 1013
1. Głowa do góry Pierwsza piosenka w życiu, napisana w Sierpcu, w czasie powrotu drużyny z biwaku w ferie wielkanocne 1945 roku.
2. Z Małachowianki śpiewa drużyna. Piosenka napisana jesienią 1945 roku , a od roku 1946 śpiewana przez
powstałą wówczas Artystyczną drużynę druha Wacława Milke. Zamiast
Z Małachowianki śpiewano wówczas Gdy artystyczna… Piosenka jest do dziś śpiewana, jako własna, przez
HZPiT Dzieci Płocka.
3. W nadwiślańskim grodzie. Piosenka kultowa, bo od 1946 roku do dziś, chętnie śpiewana w mazowieckim
harcerstwie. Powstała w pociągu w rejonie Ostródy, w drodze Hufca Płock na
mazurski obóz . W czasie Zlotu ZHP w Szczecinie w 1946 roku rozeszła się po Polsce ze słowami dostosowy1014
wanymi do danej miejscowości: np. W podwawelskim grodzie, W nadwarciańskim grodzie itp.
W roku
2013 nagrał ją również (niekomercyjnie) zespół Bayer Full z solistą, phm. Sławomirem Świerzyńskim na
czele.
4. W mazurskim lesie trzymamy straż. Piosenka powstała na ww. obozie Hufca Płock, w którym uczestniczyło ponad 250 druhów a twórca piosenki był oboźnym-komendantem jednego z podobozów o żartobliwej
nazwie Lipa.
5. Szare płótna namiotów stoją nad brzegiem Turawy. Piosenka napisana w roku 1946 podczas ogólnopolskiego kursu podharcmistrzowskiego II CAS. Wygrała wówczas konkurs Naczelnictwa ZHP , którego przewodniczącym jury był aktor, hm Jerzy Dargiel, twórca niektórych piosenek Szarych Szeregów.
6. Na straży Bałtyku. Piosenka powstała w roku 1947, kiedy jej twórca (studiując architekturę i należąc do
Harcerskiego Klubu Żeglarstwa Morskiego przy Politechnice Gdańskiej ) pełnił funkcję Kierownika Wydziału Wychowania Artystycznego Morskiej Chorągwi Harcerzy z siedzibą w Sopocie.
7. Niesie nas wiatr w słoneczny, dobry dzień. Piosenka powstała w roku 1947 w okolicznościach, jak wyżej.
1013
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Sporządzony z okazji benefisu w Płocku , urządzonego 22 listopada 2013 r.
Pierwsza piosenka J. Chojnackiego, która ukazała się w ogólnopolskich śpiewnikach.
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8. Pójdźmy przy sobocie nad brzegiem Motławy. (Słowa do muzyki Henryka Jablonskiegoo i wykonanie piosenki przez autora, podczas ogólnopolskiej audycji PR „Przy sobocie po robocie” w roku 1947. )
9. Kantata ku czci profesora Maksymiliana Hubera, profesora i organizatora Politechniki Gdańskiej. Słowa
napisane do muzyki Henryka Jabłońskiego. Kantata wykonana przez stuosobowy męski chór studentów tej
politechniki w roku 1947.
10. Urzekły nas Mazowsza piaski ( Hymn Chorągwi Mazowieckiej ZHP). Piosenka napisana w roku 1982
dla ówczesnej Chorągwi Płockiej ZHP a potem, przez autora dostosowana w słowach i nutach dla Chorągwi
Mazowieckiej. Utwór w nowej postaci został zaśpiewany i nagrany przez 100-letni warszawski, męski chór
„Harfa” a jest także śpiewany bieżąco przez „Dzieci Płocka”.
11. Gdy artystyczna śpiewa drużyna. Nowy, poprawiony literacko w roku 1982 tekst do melodii z roku 1945.
W wykonaniu autora był m.in. w nowej postaci emitowany w Harcerskiej Rozgłośni PR.
12. Dzieci Płocka. Piosenka z roku 1982, dedykowana Wacławowi Milke i śpiewana przez zespół „Dzieci
Płocka” m.in. podczas gali z okazji rocznicowych 45 i 60- lecia istnienia.
13. W niewielkim mieście. Piosenka napisana w roku 1983 dla Szczepu im. Bohaterów Westerplatte w Sierpcu, który istniał w dawnym gimnazjum autora. Piosenka dedykowana hm. Hance Kowalskiej.
14. Bądź z nami w ten wieczór. Pieśń powstała w roku 1982 z inicjatywy hm. Wacława Milke. Jest to najpoważniejsza pieśń harcerska J. Chojnackiego. Była drukowana w ogólnopolskim „Śpiewniku zastępu” Warszawa 1985 oraz „Płynie z Mazowsza harcerska najprostsza” Warszawa 2000 i (poszerzone wydanie) 2002 .
15. Z Tumskiego Wzgórza. Piosenka kręgu instruktorskiego o tej nazwie, napisana w roku 1983 i do dziś chętnie śpiewana w tym kręgu.
16. Piosenka Zlotowa ( Laureatka konkursu na Krajowym Zlocie ZHP Mazury ' 88 ). Powstała w gnieździe
RADWAN na tym złocie i tam szczególnie atrakcyjnie była wykonywana i została nagrana przez drużynę
„Czary Mary” z Kutna.
17. Stanica harcerska w Gorzewie. Piosenka o dużych walorach promocyjnych dla tej stanicy, szczególnie w
nagraniu zespołu BAYER FULL, pod kierownictwem phm. Sławomira Świerzyńskiego, b. Komendanta Hufca
Gostynin.
18. Z rozlicznych krain. Laureatka konkursu na piosenkę Zlotu ZHP Zegrze 1995. Tekst był drukowany w
7.000 „Dzienniczka uczestnika złotu” oraz nagrany przez „Dzieci Płocka”.
19. Piosenka rajdu „Wisła”. Piosenka napisana z okazji XXI rajdu „Wisła” a szczególnej atrakcyjności nabrała po profesjonalnym nagraniu przez zespół BAYER FULL.
20. Bywa taki czas . Piosenka dla harcerzy dorosłych z 1993 roku, uważana przez autora za bardzo wartościową muzycznie i literacko. Dedykowana hm. Eli Gołębiewskiej.
21. Harcerskich seniorów spotkanie. Napisana w roku 2000 i wykonana po raz pierwszy w Gnieźnie, podczas
IX Krajowego Złazu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej.

22. Kolorowa interpunkcja (piosenka zuchowa). Laureatka Festiwalu Piosenki Harcerskiej Siedlce 1987. W
tym przypadku J. Chojnacki napisał tylko słowa piosenki.
23. Hymn ISGF (Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek). Oryginalny przekład piosenki austriackiej, dokonany w roku 1998.
24. Karawaną w dal. Piosenka zuchowa z 2001 roku.
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25. Hymn Europy. Przekład słów opublikowanego jako „Europa- Hymne” w „Liederbuch fur das 30
europaische Forum der Gilde- Pfadfinder”. Grossarl 1998.
26. Harcerze nad Lednicą ( Piosenka na Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego. GNIEZNO 2000 ).
27. Hymn Towarzystwa Naukowego Płockiego. Słowa, do których muzykę napisał prof. Tadeusz Paciorkiewicz, b. Rektor Akademii Muzycznej w Warszawie.
28. Plurimos annos Małachowianki. Hymn szkolny z 1995 roku, śpiewany m.in. przez chór szkolny „Minstrell” pod dyrekcją prof. Sławomira Gałczyńskiego.
29. To przecież nie tak dawno. Pieśń napisana w roku , traktowana jako hymn przez Związek Żołnierzy WP .
Jest odtwarzany w tym Związku z nagrania chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP. Chór Rejonowego Oddziału ZŻWP ze Słupska „Wiarusy” zdobył z tą piosenką główna nagrodę w 2013 roku podczas
Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Swiatłogorsku (Rosja.)
30. Bywamy pod wodą, pod żaglem na wietrze. Naczelna pieśń Ligi Obrony Kraju, napisana w roku
,
traktowana jako hymn tej organizacji . Jest odtwarzana w LOK z nagrania chóru Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego WP.
31. Jaśminy dla ślicznej dziewczyny. Piosenka dla dorosłych harcerzy, napisana
i zaprezentowana premierowo podczas benefisu J. Chojnackiego w siedzibie „Dzieci Płocka” 22 listopada
2013 roku.

[2012] Harcmistrz Maciej Zaborowski odszedł na wieczną wartę
Dnia 17 marca 2012 roku odszedł na wieczną wartę
harcmistrz płk dr inż. Maciej Zaborowski.
Absolwent: Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły Jagiellonki w Płocku, Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. Nauczyciel akademicki w WAT w Warszawie. Członek wielu stowarzyszeń naukowych i organizacji społecznych w tym Towarzystwa Naukowego Płockiego w Płocku.
Zasłużony wychowawca młodzieży harcerskiej w Płocku. Wieloletni Komendant Kręgu Instruktorskiego Z
Tumskiego Wzgórza w Warszawie przy Chorągwi Mazowieckiej w Płocku. Odznaczony Złotym Krzyżem Za
Zasługi dla ZHP.
Nasz serdeczny Druh i Przyjaciel

Członkowie Kręgu Z Tumskiego Wzgórza

[2012] hm. Jan Chojnacki - O Maćku Zaborowskim nad grobem w Płocku
(23. 03. 2012 r.)
Drogi Maćku! Poznałem Cię w roku 1946 na mazurskim obozie Hufca Płock i na ówczesnym Zlocie
Grunwaldzkim. Byłeś wtedy harcerzem i uczniem Jagiellonki. Razem byliśmy w obozowej orkiestrze i z
patriotycznym zapałem śpiewaliśmy Mazuromnowe piosenki: W nadwiślańskim grodzie oraz W mazurskim lesie trzymamy straż.
Od zarania artystycznej drużyny uczestniczyłeś w jej zajęciach a nieoceniony druh Wacław Milke do końca życia darzył Cię niekłamaną przyjaźnią i uznaniem.
Zawsze cechowała Cię niezwykła skromność, przyjacielski stosunek do otoczenia oraz wielka rzetelność.
Byłeś wzorem człowieka, dla którego wielkim dobrem był etos harcerski, wynikający z Prawa Harcerskiego oraz pięknej tradycji tej organizacji.
Znamionował Cię upór w realizacji zamierzeń, który w latach 80-tych doprowadziłm.in. do powstania i
rozwoju w Warszawie kręgu Z Tumskiego Wzgórza, skupiającego instruktorów wywodzących się z Płoc-
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ka. Przez ponad 30 lat byłeś komendantem lub vice-komendantem tego kręgu. Jeszcze w lutym - jak gdyby nigdy nic - prowadziłeś zbiórkę i śpiewałeś razem z nami, że młodość nas wiąże radosna, zielona,
barwna jak róże... .
Przez wiele lat pełniłeś funkcje w Radzie Chorągwi a ważniejsze, że prowadziłeś nawet zgrupowania obozów chorągwi. Pomocne były w tych przypadkach zarówno twe młodzieńcze doświadczenia harcerskie,
jak i wojskowo-pedagogiczne, bo byłeś przecież żołnierzem zawodowym i nauczycielem akademickim
WAT-u. Wiem, że specjalizowałeś się w budowie fortyfikacji i bodaj z tego przedmiotu zrobiłeś doktorat.
Ze szczególną troską zajmowałeś się w skali chorągwi dokumentowaniem historii doprowadzając do powstania kilkudziesięciu Zeszytów opisujących dzieje harcerstwa na Mazowszu”. To wielkie osiągnięcie!
Osobiście uważałem Cię za przyjaciela a nawet uwieczniłem Cię w jednym z wierszy z 1981 roku:
Ech, Macieju! „A co? A na odwyrtkę”
wciąż uparcie tańczysz swojskiego poloneza
w tym rozhuśtanym korowodzie ZHP !
Pośród zabawnych paradoksów cierpliwie niańczysz
pół obozu. Że też Ci się, stary, że też Ci się chce!
Bo jemu zawsze się naprawdę chciało służyć tak młodzieży, jak i seniorom w Płockiej, a potem
Mazowieckiej Chorągwi.
Żegnaj Drogi Macieju! Pułkowniku WP, naukowcu i harcmistrzu! Żegnam Cię w imieniu Chorągwi i jej tu obecnej - Komendy, w imieniu Hufca Płock oraz Zespołu Dzieci Płocka. Łączymy się w bólu z Żoną
Elżbietą i całą Rodziną a także ze Wszystkimi, których Twa śmierć głęboko zasmuciła.
Osobno żegna Cię krąg Z Tumskiego Wzgórza, który stworzyłeś i który już nigdy nie będzie tak znakomity, jak pod Twoim przewodem. Na szczęście, jeśli tylko zabraknie nas na ziemi, będziemy po kolei dołączać do pełnionej przez Ciebie wiecznej, niebiańskiej warty.
Czuwaj!

[2012] Zbigniew Szcześniak1015 - Spoczywaj w pokoju drogi wychowawco,
kolego i mój przyjcielu
Szanowni Państwo przypadł mi dziś bolesny obowiązek pożegnania naszego kolegi ŚP płk dr inż. Macieja Zaborowskiego, z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Z wielkim
żalem odprowadzamy na miejsce wiecznego spoczynku drogiego kolegę.
ŚP płk dr inż. Maciej Zaborowski pochodził z patriotycznej rodziny inteligenckiej. Ojciec brał udział w wojnie
obronnej w 1920 r., w II Dywizji Piechoty Legionów Polskich. Po demobilizacji Ojciec osiadł w Płocku, gdzie
w 1929 r. urodził się Maciej Zaborowski i tam później rozpoczął naukę szkolną.
Po wybuchu wojny w 1939 r., Płock znalazł się na terenach włączonych do Rzeszy. Ojciec, w ramach walki z
polską inteligencją został aresztowany przez Niemców, wywieziony do obozu koncentracyjnego i zamordowany.
W czasie wojny ŚP Maciej Zaborowski wychowywał się w trudnych warunkach materialnych. Po wojnie
kontynuował naukę w Płocku, zdał maturę. W mieście tym związał się z Harcerstwem, któremu pozostał wierny także w dalszych latach życia. Wyrazem uznania był uzyskany stopień „Harcmistrza” (w latach 90 -tych).
Po zdaniu egzaminów został przyjęty do Kompanii Akademickiej Politechniki Gdańskiej, skąd w wyniku
zmian organizacyjnych został przeniesiony do powstającej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Ukończył studia I-go stopnia wiosną 1954 r. i przez ówczesnego Komendanta Fakultetu Wojsk Inżynieryjnych
został skierowany służbowo do Katedry Fortyfikacji. W roku 1956 ukończył studia II -go stopnia, uzyskując
stopień mgr inż. Budownictwa lądowego.
W działalności naukowej, w pierwszym okresie uczestniczył w pracach doświadczalnych prowadzonych przez
1015

Kierownik Katedry Budownictwa WILiG WAT
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kierownika katedry. W dalszym okresie w wyniku własnych dociekań sformułował problem badawczy dotyczący wpływu wybuchu na stateczność sklepienia naturalnego podziemnych wyrobisk. Opracował metodę badań, zaprojektował odpowiednie przyrządy, przeprowadził serię doświadczeń i opracował praktyczne wnioski.
Obrona dysertacji była podstawą uzyskania stopnia naukowego dr inż. Podjęty kierunek badań wpisał się w
główny nurt prac naukowo-badawczych Zakładu Fortyfikacji, którym przez wiele lat kierował.
W pracy naukowej cechowała Go sumienność, dociekliwość, solidność, nie znosił łatwizny. Brał czynny udział
w pracach prestiżowej Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu organizowanej pod patronatem PAN. W Jego
dorobku publikacyjnym znajdują się monografie, podręczniki i artykuły naukowe. Według publikowanych
opinii z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, został uznany współtwórcą współczesnego budownictwa fortyfikacyjnego.
W działalności dydaktycznej dążył do równie solidnego doskonalenia treści jak i metod, dostosowanych do
wymagań programowych i możliwości czasowych. Był prekursorem technik audiowizualnych w dydaktyce.
Szczególnie poświęcił się takim przedmiotom jak budownictwo fortyfikacyjne i budownictwo podziemne.
Wbrew niekiedy przesadnym poglądom, że młody człowiek, mający świadectwo dojrzałości nie wymaga dalszego wychowania uważał, że wyższa uczelnia powinna nie tylko rozwijać intelekt, lecz w dalszym ciągu
kształtować młode charaktery, utrwalając odpowiedzialność, pracowitość, rzetelność, a także rozwijać zainteresowania kulturalne, formować postawy społeczne, moralne i patriotyczne. Wychował i wypromował wiele
pokoleń inżynierów i magistrów budownictwa lądowego.
Wyniesione z domu i harcerstwa cechy: uczciwość, skromność, koleżeńskość, bezinteresowność, prawość charakteru, życzliwość, szlachetność, propagował nie natrętnym moralizowaniem, a własnym przykładem.
Dziś w tej smutnej chwili, u kresu Twej ziemskiej drogi, z głębokim bólem uświadamiamy sobie, że straciliśmy na zawsze wspaniałego kolegę. Będzie nam Ciebie brakowało, pozostaniesz w naszej serdecznej pamięci.
W imieniu Jego Magnificencji Rektora - Komendanta WAT i Dziekana WILiG oraz społeczności akademickiej składam wyrazy głębokiego współczucia najbliższej Rodzinie SP Macieja Zaborowskiego. Spoczywaj w
pokoju drogi wychowawco, kolego i mój przyjacielu.
Cześć Jego pamięci.

WAŻNIEJSZE POSTACIE
[1912-2012] hm. Jolanta Wojtulanis, hm. Benedykt Sandomierski - Komendanci Hufców w Płocku od 1912 r.
1912 - 1915

Stefan Staszewski Twórca skautingu w Płocku.
Pierwszy zastępowy zastępu „Orłów”,
drużynowy I Drużyny im.Szymona Mohorta,

1915 - 1916

Stanisław Krowicki Komendant miejscowych harcerzy w Płocku,

1917 - *

Marian Kostrzewa Kierownik drużyn w Płocku,

1918 - *

Wacław Lenkiewicz Komendant POW, Komendant Hufca,

1919 - *

Tadeusz Czapczyński Komendant Okręgu

1920 - 1922

Leon Romanowski Komendant Hufca Drużyn Męskich,

1920 - *

Julia Kisielewska, Eugenia Grodzka Komendantki Hufca Drużyn Żeńskich,

1922 - 1924

Klemens Jędrzejewski Komendant Hufca,

1925 - 1926

Stanisław Opasiak Komendant Płockiej Komendy Miejscowej,

1927 – 1929

Bronisław Wagner Komendant Hufca,
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1925 - *

Eugenia Pniewska Komendantka Hufca Drużyn Żeńskich im. Klementyny Hoffmanowej,

1927 - *

Zofia Lissowska Komendantka Hufca Drużyn Żeńskich,

1931 - 1932

hm. Wacław Kulesza Komendant Hufca,

1932 - 1939

hm. Ładysław Żelazowski Komendant Żeglarskiego Hufca Harcerzy,

?

Krystyna Zajączkowska,

1939 - *

hm. Jan Laszkiewicz Komendant Żeglarskiego Hufca Harcerzy,

1939 – 1943

hm. Ładysław Żelazowski Komendant Tajnego Hufca Harcerskiego - „Szare Szeregi”.

Okres powojenny od 1945 r.
Hufiec Harcerek.
1945 (marzec) (-) Janina Czerwińska - Wiśniewska Komendantka Hufca Harcerek ZHP,
1945 (do sierpnia) (-) Janina Niegodzisz Komendantka Hufca Harcerek ZHP,
1945 – 1950

hm. Kazimiera Hałłas Komendantka Hufca Harcerek ZHP,

Hufiec Harcerzy.
1945 – 1950

phm. Ryszard Wodzyński Komendant Hufca Harcerzy ZHP,

1950 rok - Likwidacja ZHP. Powołanie Organizacji Harcerskiej przy Związku Młodzieży Polskiej.
1950 - 1956 - Marian Jankowski, (? Drejerowa ??, Kazimiera Hałłas ??) – Komendant Hufca OH
,
1956 rok – Reaktywacja ZHP.
1956 - 1962

hm. Ryszard Wodzyński Komendant Hufca ZHP (połączonego żeńskiego i męskiego),

(ZHP - Połączenie Hufca Płock i Hufca Powiat Płocki).
1962 – 1964 hm. Edward Szczypiorski Komendant Hufca ZHP,
1964 - 1971

hm. Henryk Wójcik Komendant Hufca ZHP,

1971 – 1974

hm. Tomasz Klicki Komendant Hufca ZHP,

1974 – 1975 hm. Witold Gałkowski Komendant Hufca ZHP,
1975 - *

hm. Barbara Zgierska Komendantka Hufca ZHP,

1975 - 1977

hm. Andrzej Markowski Komendant Hufca ZHP,

1977 - 1980

hm. Jarosław Pokojski Komendant Hufca ZHP,

1980 – 1982 hm. Jerzy Sobolewski Komendant Hufca ZHP,
1982 – 1984 hm. Jerzy Pacek Komendant Hufca ZHP,
1984 - 2004

hm. Jolanta Wojtulanis Komendantka Hufca ZHP (20 lat),

2004 – 2005

hm. Beata Parulska – Kajkowska Komendantka Hufca ZHP,

2005 - nadal hm. Aleksandra Ziółek Komendantka Hufca ZHP,
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1991 rok - Powstanie Hufca ZHP „Mazowsze – Płock” (powiat płocki).
1991 – nadal hm. Adam Wenkler Komendant Hufca „Mazowsze – Płock” ZHP,

[1912-2012] phm. Michał Kacprzak, hm. Benedykt Sandomierski, hm.
Jolanta Wojtulanis - Komendanci Hufców w Płocku od 1912 r.
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I. Początki harcerstwa
1912 - 1915
Stefan Staszewski - twórca skautingu w Płocku. Pierwszy zastępowy zastępu Orły, drużynowy I Drużyny im. Szymona Mohorta
1915 - 1916
Stanisław Krowicki - komendant miejscowych harcerzy w Płocku
1917 - *
Marian Kostrzewa - kierownik drużyn w Płocku
II. Związek Harcerstwa Polskiego 1918-1939
Hufiec Harcerek
1920-*
Julia Kisielewska
Eugenia Grodzka
1927-* Zofia Lisowska
?
Krystyna Zajączkowska

Hufiec Harcerzy
1918-* Wacław Lenkiewicz
1919-*
Tadeusz Czapczyński
1920-1922
Leon Romanowski
1922-1924
Klemens Jędrzejewski
1925-1926
Stanisław Opaśnik
1926-1929
Bronisław Wagner
1931-1932
hm. Wacław Kulesza
1932-1939
hm. Ładysław Żelazowski
1939
hm. Jan Laszkiewicz

III. Tajny Hufiec Harcerski
1939-1943
hm. Ładysław Żelazowski
IV. Związek Harcerstwa Polskiego 1945-1950
Hufiec Harcerek
1945 (marzec) Janina Wiśniewska-Czerwińska

Hufiec Harcerzy
1945-1948
Ryszard Wodzyński

1945 (do sierpnia) Janina Niegodzisz
1945-1948 hm. Kazimiera Hałłas
1948-50 hm. Ryszard Wodzyński
V. 1950-1956 Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej
Likwidacja struktur ZHP
Marian Jankowski, (? Drejerowa ??, Kazimiera Hałłasowa ??) – Komendant Hufca OH
VI. Związek Harcerstwa Polskiego 1956-2013
1956-1962 hm. Ryszard Wodzyński
1962-1964 hm. Edward Szczypiorski
1964-1971 hm. Henryk Wójcik
1971-1974 hm. Tomasz Klicki
1974-1975 hm. Witold Gałkowski
1975 hm. Barbara Zgierska
1975-1977 hm. Andrzej Markowski
1977-1980 hm. Jarosław Pokorski
1980-1982 hm. Jerzy Sobolewski
1982-1984 hm. Jerzy Pacek
1984-2004 hm. Jolanta Wojtulanis
2004-2005 hm. Beata Parulska–Kajkowska
1016 Uwzględniono również osoby kierujące harcerstwem w Płocku przed powołaniem hufców oraz przewodniczących Zarządu Obwodu
Płockiego ZHR.
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2005-2013 hm. Aleksandra Ziółek
VII. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 1993-2013
Hufiec Harcerek Przymierze
Hufiec Harcerzy
2000-2002 pwd. Anna Patora
1998-1999 ks. pwd Adam Pergół
2002-2003 phm. Joanna Piller-Dobkowska
1999-2003 phm. Tomasz Dobkowski
2003-2004 pwd. Marzena Chęcińska
2003-2005 ks. phm. Tadeusz Jabłoński
2004-2006 pwd. Justyna Wiśniewska
2005-2006 pwd. Andrzej Felczyński
2006 -2009 pwd. Monika Kalinowska-Wierkiewicz
2006-2007 pwd. Dariusz Orlikowski
2009-2010 phm. Agata Pużuk
2007-2010 phm. Damian Wierkiewicz
2010-2011 phm. Magdalena Ryniak
2010-2011 pwd. Dariusz Orlikowski
2011-2012 pwd. Olga Kratkowska
2011-2012 phm. Dariusz Małecki
2012-2013 phm. Magdalena Ryniak
2012-2013 phm. Albert Dyna
Przewodniczący Zarządu Obwodu Płockiego ZHR
1998-2001 ks. phm. Tadeusz Jabłoński
2001-2005 phm. Michał Kacprzak
2005-2010 phm. Dariusz Małecki
2010-2011 phm. Jacek Patora
2011-2013 phm. Damian Wierkiewicz

[1920] Władysław Nekras 1017 - Harcerze w bojach w latach 1914 – 1921
(...)Rodzice harcerza Kaczmarskiego opowiadali pewien szczegół z przeżyć malca,
a mianowicie: gdy chłopiec leżał na polu bitwy poraniony od kul i szabel, podszedł doń sanitarjusz
bolszewicki i zaczął go starannie opatrywać. W czasie tego zbliżył się doń jakiś żołnierz i zauważył:
„Dobić by go raczej - szkodnika („złowrednawo”) należało, nie zaś opatrywać”. Na to zaś ów sanitarjusz, odpowiedział: - „Być może, że on i szkodnik, ale bądź co bądź bohater (gieroj)”.
Harcerze hufca płockiego odznaczali się tak podczas obrony Płocka, jak i służąc w innych formacjach na
froncie.
Ogółem z samego hufca płockiego przedstawiono do odznaczeń „krzyżem walecznych” trzynastu harcerzy.
Spośród ogółu młodzieży walczącej w obronie Płocka
polegli następujący harcerze:
1.
2.
3.
4.

Ś.p.
Ś.p.
Ś.p.
Ś.p.

Gradowski Antoni lat 14.
Zawidzki Stefan lat 14.
Niździński Wacław- lat 18.
Kalisz Wincenty lat 19.

Nazwiska odznaczonych „krzyżem walecznych":
1. Jędrzejowski Klemens lat 32, komendant Chorągwi Harcerskiej, w Płocku.
2. Łebkowski Wiktor lal 21": "
3. Wojciechowski Stanisław hit 20.
4. ŁOŚ Stefan lat 20, członek Komendy Chorągwi.
5. Gośkowski Jan lat 19.
6. Maciejowski Bohdan lat 19, członek Komendy Chorągwi.
7. Zapaśnik Jerzy lat 18 - kontuzjowany, członek Komendy Chorągwi.
8. Górzyński Stefan lat 18 - ranny.
9. Kaczmarski Józef lat 14 - czterokrotnie ranny.
10. Ś.p. Zawidzki Stefan lat 14 - poległ w Płocku na Starym Rynku.
11. Ś.p. Gradowski Antoni lat 14 - poległ w Płocku na ul. Warszawsk iej.
12. Wichrowski Jan lat 14 - kontuzjowany.
13. Jeziorowski Tadeusz lat 11.
1017 Władysław Nekras Komendant Chorągwi Wołyńskiej
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Posiadając szczegółowy wykaz osobowy harcerzy płockich z okresu wojny 1920 r. zestawiliśmy tablicę
wieku tych młodocianych żołnierzy
Uczestniczyło w bojach:
ponad 20 lat
19 letnich
18 letnich
l7 letnich
16 letnich
15 letnich
14 letnich

-7
- 11
- 24
- 31
- 25
- 17
- 13

Razem

- 128

(...)

O Klemensie Jędrzejewskim komendancie hufca Płock (1922–1924)
Pedagog, działacz społeczny, komendant Chorągwi Płockiej ZHP. Urodził się 25 czerwca w Tallinie, gdzie
spędził dzieciństwo i pierwsze lata młodzieńcze. Po ukończeniu pięciu klas gimnazjum przyjechał do kraju. W
Warszawie ukończył Gimnazjum Wojciecha Górskiego, a następnie w I. 1909 - 1914 studiował polonistykę i
pedagogikę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów w Krakowie zafascynowały go ideały harcerstwa i stał się gorliwym działaczem tego ruchu.
W lecie 1914 r. Jędrzejewski wspólnie z bratem odwiedził Płock, jednakże po krótkim pobycie wyjechał do
rodziców. Ponownie przyjechał do Płocka w r. 1919 i spędził w nim 10 lat, pracując zawodowo jako pedagog i
społecznie w harcerstwie. Przez kilka lat pełnił funkcję Komendanta Hufca ZHP w Płocku, a następnie Komendanta Chorągwi. Na pierwszy plan w swojej działalności wysuwał zawsze wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym i ideowo-moralnym. Będąc komendantem hufca noszącym imię Zygmunta Padlewskiego,
podjął inicjatywę uczczenia 60. rocznicy śmierci bohaterskiego naczelnika powstania styczniowego. Uroczystość odbyła się w niedzielę 20 V 1923. Od 1 I 1920 został etatowym nauczycielem języka polskiego i literatury w Gimnazjum im. Wł. Jagiełły. Pracował na tym stanowisku przez dziesięć lat. Jego wspaniałe wykłady,
piękny język i zaangażowana postawa osobista zyskały mu wielki autorytet, uznanie i szacunek wśród kadry i
uczniów. Uczniowie wspominają go jako wielkiego erudytę i wybitnego nauczyciela.
W okresie pracy w "Jagiellonce" zawsze był wychowawcą, urządzał wycieczki, na których uczniowie poznawali historię i piękno kraju ojczystego. Zajmował się także dziennikarstwem, pisywał artykuły do miejscowych
gazet, a od 7 II 1922 był przez kilka lat naczelnym redaktorem "Dziennika Płockiego". Podczas drugiej wojny
światowej poprzez Rumunię, Turcję, Indie dotarł do Kanady i Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie pracował jako radca Ambasady Polskiej. Na początku 1946 r. rozpoczął pracę w szkolnictwie wyższym Stanów
Zjednoczonych. W lutym 1977 r. Rada Miejska dzielnicy Brooklyn w Nowym Jorku podjęła uchwałę o nadaniu profesorowi Klemensowi Jędrzejewskiemu dyplomu za wybitne zasługi w działalności pedagogicznej i naukowej. Klemens Jędrzejewski, który 40 lat spędził w Stanach Zjednoczonych, czuł się zawsze związany z
Płockiem, przekazując m.in. na rzecz muzeów i Towarzystwa Naukowego Płockiego wiele cennych obrazów i
mebli.
W jego poezji - którą parał się przez wiele lat - wyczuwa się tęsknotę za krajem i Płockiem. Dnia 17 VII 1974
Rada Państwa PRL nadała Klemensowi Jędrzejewskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Klemens Jędrzejewski, uczony, społecznik, wychowawca młodzieży i patriota zmarł 19 grudnia w Long
Branch, na terenie stanu New Jersey w USA.

[1918-1943] Andrzej Jerzy Papierowski - Hm. Jan Laszkiewicz
Jan Laszkiewicz – urodzony 24 marca w Lipnie. Od 1918 r. w harcerstwie przy 8-klasowym gimnazjum w
Lipnie. Z uwagi na trudności materialne rodziców przerwał naukę. Po odbyciu służby wojskowej w 31. pułku
artylerii lekkiej, w 1926 r. przybył do Płocka na zaproszenie komendanta Chorągwi Płockiej phm. Zdzisława
Słoniewicza. Pracę podjął w komendzie Chorągwi Płockiej, w dziale organizacyjnym i szkoleniowym. 17
września 1928 r. mianowany podharcmistrzem, a 1 września 1937 r. harcmistrzem, także drużynowym 87.
Drużyny Mazowieckiej. Po likwidacji Chorągwi Płockiej został do 1 stycznia 1939 r. zastępcą komendanta
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Hufca Płockiego. W chwili wybuchu wojny był komendantem Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku. Bezpośrednio przed wybuchem wojny również pracownikiem Sądu Okręgowego w Płocku. Po wybuchu wojny ewakuowany z urzędem, w którym pracował do Warszawy. Brał udział w obronie stolicy, m.in. uczestniczył w
pracach Harcerskiej Komendy Obrony Cywilnej. Po powrocie do Płocka został zastępcą komendanta Tajnego
Hufca Harcerzy. W 1941 r. nawiązał łączność z Polską Organizacją Zbrojną, został zastępcą szefa Sztabu Oddziału II Komendy Okręgu POZ w Płocku. Po powstaniu ZWZ, a po scaleniu oddziałów – AK, pracował jako
Szef Wywiadu w Inspektoracie Płocko-Sierpeckim AK. Aresztowany 10 (lub według innej wersji 20) września
1943 r. przez wywodzącego się z Płocka gestapowca Wilhelma Asta i Kranza. Przez 4 miesiące okrutnie przesłuchiwany w więzieniu w Płocku, gdzie odmówił jakichkolwiek zeznań. Następnie stracony przez powieszenie w zbiorowej egzekucji w dniu 4 lutego w katowni niemieckiej w Pomiechówku. Żonaty od 13 lipca 1938 r.
z nauczycielką, również harcerką - Eugenią z Kozłowskich, ps. Maria, po wojnie przez wiele lat represjono1018
waną przez komunistów za przynależność do AK
.

[1901-1993] hm. Benedykt Sandomierski - Hm. Ładysław Żelazowski
[Biogram]
ŻELAZOWSKI (1901-1993) Ładysław, Tadeusz, pseud. „Zygfryd”, „D-18”, „Wiąz”, „Sowa”, „Kiwi”
(1901–1993) nauczyciel, harcmistrz, hufcowy Żeglarskiego Hufca Harcerzy (1932-1938) i komendant Tajnego Hufca Harcerskiego w Płocku (1939-1943), komendant Chorągwi „Kresowej” w Niemczech (1945-1946),
pionier krótkofalarstwa w harcerstwie.
Urodził się 18 grudnia 1901 r. w Warszawie w rodzinie Antoniego, Ludwika, płk., mgr. farmaceuty, szefa zaopatrzenia medycznego i Józefy, Pauliny Bilickiej. Miał starszą siostrę Irenę (niezamężną), która była łączniczką w powstaniu warszawskim i młodszego brata Stefana, który był księgowym w Warszawie.
Ładysław szkołę powszechną, gimnazjum i Szkołę Nauk Społecznych ukończył w Warszawie. W 1914 r.
wstąpił do 1 Warszawskiej Drużyny Skautowej im. Romualda Traugutta. Od 10.X.1914 do października 1921
r. był w niej szeregowcem, zastępowym, plutonowym i przybocznym. W 1918 r. jako gimnazjalista zgłosił się
na ochotnika do wojska, został ranny w nogę podczas ofensywy pod Lwowem. W 1920 r. odbywał służbę wojskową w 201 Pułku Piechoty. Od 1922 r. pełnił funkcję drużynowego 33WDH im. H. Kołłontaja w Warszawie. W 1922 r. był też referentem Wydziału Prasy i Propagandy komendy Warszawskiej Chorągwi Męskiej. W
1923 r. został hufcowym 3. Hufca Harcerzy przygotowawczego (szkoły powszechne) w Warszawie. 1 IV 1923
r. został mianowany rozkazem przodownikiem, natomiast 18 V 1923 r. – podharcmistrzem (równoznaczny ze
stopniem harcmistrza po zmianie systemu stopni instruktorskich). W latach 1923-1925 pełnił funkcję wizytatora warszawskich drużyn harcerzy. W latach 1926-1927 przeszedł przeszkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy, którą ukończył w stopniu podporucznika.
Do Płocka przybył w 1927 r. i podjął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego. Od 1 IX 1936 r. do wybuchu wojny był nauczycielem wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły. W latach
1928-1930 był kierownikiem Wydziału Programowego i Wydziału Wyszkolenia Harcerskiego komendy Płockiej Chorągwi Męskiej, a od 1 X 1927 r. był zastępcą komendanta Płockiej Chorągwi Męskiej, a następnie
Płocko-Włocławskiej do czasu jej rozwiązania w 1931 r. w związku z nowym podziałem administracyjnym
kraju. Opublikował wspólnie z W. Olędzkim Wychowanie fizyczne w obozach letnich (Warszawa 1932).
W latach 1932-1938 był hufcowym Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku. W tym czasie wysunął i zrealizował szereg cennych inicjatyw. Od roku 1932 hufiec płocki stał się hufcem żeglarskim i rozwinął szeroką działalność w tej specjalności. Harcerze sami budowali jednostki pływające. Powstała stanica hufca ze schroniskiem nad Wisłą. 5 V 1935 r. hufiec otrzymał z rąk szefa Głównej Kwatery Harcerzy hm J. Sosnowskiego oraz
kierownika Wydziału Drużyn Żeglarskich GK Harcerzy hm W. Bublewsiego patent flagowy tj. prawo używania bandery harcerskiej. Ładysław Żelazowski był także pionierem powstania i rozwoju krótkofalarstwa w harcerstwie. W 1934 r. został kierownikiem samodzielnego Referatu Krótkofalarstwa przy GK Harcerzy i zorganizował w Płocku pierwszy Harcerski Ośrodek Przysposobienia Wojskowego Radio-Telegraficznego, a 29 IV
1934 r. – pierwszą harcerską radiostację krótkofalową. Stacja otrzymała znak wywoławczy dla Harcerskiego
Ośrodka PWR radiotelegraficznego SPWR 4, a z ramienia Ministerstwa Poczt i Telegrafów znak amatorski –
SP1GW (później SP1IJ) i dla hm Ładysława Żelazowskiego – SP2RG. W lipcu 1935 r. Żeglarski Hufiec Har1018 I. Nowakowa, Życie zapisane walką i pracą. „Tygodnik Płocki” 1997, nr 40, s. 11; A. J. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie znani i
nieznani Słownik biograficzny (Płocczanie), T. 1, s. 336, 337; Archiwum Muzeum Mazowieckiego w Płocku (MMP) /H/ 13 Eugenia
Laszkiewiczowa, (mps), s. 1.
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cerzy z radiostacją harcerską i jej pierwszym operatorem Ładysławem Żelazowskim wziął udział w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale. W 1936 r. w porozumieniu z Referatem Lotniczym GK Harcerzy zorganizowano w hufcu w Płocku kurs spadochronowy i szybowcowy.
W październiku 1939 r. powstał w Płocku Tajny Hufiec Harcerski, którego komendantem został Ładysław
Żelazowski, a zastępcą hm. Jan Laszkiewicz pseud. „Sas”. Tworzyły go 4 drużyny harcerzy (łącznie ok. 40) i
niewielka drużyna harcerek. Po nawiązaniu kontaktu z Komendą Okręgu Polskiej Organizacji Zbrojnej (która
weszła potem w skład AK) w grudniu 1941 r. cały tajny Hufiec Harcerski wszedł jako Oddział Wywiadu w
skład Okręgu POZ. Ładysław Żelazowski przyjął pseudonim „Zygfryd” i został Szefem Oddziału II. W maju
1943 r., uciekając przed aresztowaniem przez gestapo, przedostał się przez „zieloną granicę” do Warszawy i
został powołany do Sztabu Podokręgu AK na tereny północno-zachodnie byłego województwa warszawskiego. Po wybuchu powstania warszawskiego walczył początkowo w ramach zgrupowania „Chrobry”, a następnie
wykonywał odpowiedzialne zadania w kwatermistrzostwie Komendy Powstania. Po upadku powstania jako
jeniec przebywał w różnych obozach na terenie Niemiec. Wyzwolenie zastało go w Lubece. Od pierwszych
dni po wyzwoleniu rozpoczął organizowanie harcerstwa wśród młodzieży i dzieci polskich wywiezionych do
Niemiec. Na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej z siedzibą w Lubece powstała Chorągiew o nazwie „Grunwald” (później „Kresowa”), której został pierwszym komendantem (1945-1946).
W czerwcu 1946 r. wraz z wieloma harcerzami powrócił do kraju i został nauczycielem Liceum im. Władysława Jagiełły w Płocku. Od 1 IX 1946 r. otrzymał płatny urlop celem pełnienia funkcji kierownika Wydziału
WF Głównej Kwatery Harcerzy (1946-1948). W latach 1947-1948 pełnił także obowiązki przewodniczącego
Komisji Dyscyplinarnej GK Harcerzy i był kierownikiem Wydziału WF i Zdrowia (1948) oraz Wydziału
Kultury Fizycznej (1948-1949) Naczelnictwa ZHP. W 1947 r. wstąpił do PPS, a po zjednoczeniu partii został
członkiem PZPR, pełniąc funkcję członka Egzekutywy POP przy Naczelnictwie ZHP. W GK Harcerzy pracował do stycznia 1950 r.
Następnie zawiesił działalność harcerską. Po powrocie do Płocka nie podjął już pracy nauczycielskiej. Jako
były członek Armii Krajowej został usunięty z PZPR i nie mógł znaleźć pracy. Pracował potem jako księgowy.
Dopiero po politycznej odwilży został rehabilitowany i ponownie przyjęty w szeregi PZPR. W latach 19561959 był członkiem Naczelnej Rady Harcerskiej. Jako emeryt pracował nadal społecznie w harcerstwie, ZBoWiD i Komitecie Osiedlowym. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Płocku. Od 1965 do 1984 r. był
członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca Płock oraz w latach 1985-1993 członkiem i przewodniczącym Komisji
Historycznej Hufca.
W okresie pracy w Liceum im. Władysława Jagiełły opracował w oparciu o źródła i fotografie początki ruchu
skautowego w 1912 r. w pierwszej polskiej szkole średniej, zbudowanej przez polską Macierz Szkolną po rewolucji 1905-1907 w Królestwie Polskim. Swoje ustalenia opublikował w artykule pt. Pierwszy zastęp skautów w Płocku – Staszewski, Broniewski, Betley i inni („Notatki Płockie”, kwartalnik Towarzystwa Naukowego
Płockiego, 1986, nr 4/129, s.39-49). Opublikował także swoje wspomnienia o harcerskich krótkofalowcach
działających w latach 1933-1945 na terenie Płocka w artykule Dzieje krótkofalarstwa w Płocku w latach19331945 („Notatki Płockie”, kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1980, Nr 4/105, s.36-41 i 1981, nr
2/107, s.22-28.). Zebrane materiały przekazał Muzeum Mazowieckiemu.
Zmarł 5 października 1993 r. w Płocku. Został pochowany z honorami harcerskimi na cmentarzu przy Al. Kobylińskiego w Płocku.
Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzeniu Polski (14 VII 1976), Złotym Krzyżem Zasługi (16
VII 1971), Srebrnym Krzyżem Zasługi z mieczami (20 I 1943), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1939), Medalem Za wojnę
1918-1921, Medal „10.lecia Niepodległości" (1928), Medalem 3 Maja (1925), Złotym medalem „15 lecia Odzyskania Dostępu do Morza (1938), Krzyżem Partyzanckim (28 VIII 1959), Warszawskim Krzyżem Powstańczym (5 I
1983), Medalem „Za Warszawę" (21 VII 1946), Medalem „Zwycięstwa i Wolności" (9 V 1946), Odznaką Grunwaldzką (27 VII 1946), Medalem 30-lecia Polski Ludowej (25 VII 1974), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (22 VII
1984), Złotym Odznaczeniem im. Janka Krasickiego (19 III 1977), Honorowym Krzyżem Harcerzy z Czasów
Walk o Niepodległość (17 I 1939), Złotym Krzyżem Harcerskiego Odznaczania Honorowego „Za Zasługę dla
ZHP" (14 VII 1947), Honorową Odznaką „Za Zasługi dla ZHP" (22 VII 1969), Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla
ZHP" (10 III 1981) oraz „Rozetą-Mieczami", Honorowa Odznaką Komendanta PW (1939), Odznaką 25-lecia Harcerstwa i Odznaką 25-lecia Harcerstwa na Mazowszu Płockim. 26 XI 1942 r. otrzymał wyróżnienie za wyjątkowo ofiarną
pracą w służbie Polskiej Organizacji Zbrojnej od Komendanta Głównego POZ.
W 1930 r. zawarł związek małżeński z Janiną, Leokadią Deczyńską, (córką Stanisława i Wandy Piwnickiej),
urodzoną w 1903 r. w Łubkach, l°voto Dulczewską nauczycielką szkoły powszechnej, uczestniczką tajnego
nauczania, opiekunką drużyny harcerskiej. Miał córki Hannę (ur. 1932, zam. Kryworuczko), ukończyła liceum
ogólnokształcące -„Reginki” w Płocku, mieszkała w Otwocku, była księgową i Krystynę (ur. 1948, zam. Ma-
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łowiejską), ukończyła Liceum im. Władysława Jagiełły w Płocku, była kasjerką oraz syna Jerzego (ur.1936,
zawodowego wojskowego), ukończył zasadniczą szkołę zawodową, później wieczorowe liceum ogólnokształcące.
Wszystkie jego dzieci w szkołach należały do harcerstwa, ale nie poszły w ślady ojca, nie były instruktorami harcerskimi.
We wspomnieniach żyjących harcerzy pozostał jako druh całym życiem oddany pracy z młodzieżą. Był wzorem
dla licznych pokoleń harcerzy, a prawo harcerskie, lilijka i krzyż harcerski wyznaczały jego niezłomne ideały, którym pozostał wierny do końca.
Źródła:
Błażejewski W., Bibliografia harcerska 1911-1960, Warszawa 1981, s. 112, 192; Błażejewski W., Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985; Jabrzembski J., Harcerze z Szarych Szeregów, Warszawa
1997; Jarzembowski K. Kuprianowicz L., Harcmistrzynie i Harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w latach 1920-1949,. Kraków 2006, s. 215; Jarzembowski K. Kuprianowicz L., ZHP w Niemczech Zachodnich (1945-1953), organizacja, komendanci, stany liczbowe, [w:] Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach
1912-1992. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniach 29-30 maja 1992 r. w Rogach k. Gorzowa Wlkp.,
[red.] Szczerbiński M., Gorzów Wlkp. 1992; Kurpiewski T., Z żałobnej karty, Płock 2004, s. 87-88; Ołdakowski R., Krajowy Zjazd Działaczy Harcerskich w Łodzi. Uchwały, referat, głosy w dyskusji, Warszawa 1957, s.
104; Nauczyciele Jagiellonki 1906-1981, Płock 1981, s.35-36; Wojno A., Z dziejów harcerstwa w Niemczech w
latach 1945-1946, [w:] Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912-1992. op. cit.; Żelazowski Ł., Życiorys
harcerski autora, maszynopis 4 s., Muzeum Mazowieckie; Żelazowski Ł. Dzieje krótkofalarstwa w Płocku w
latach1933-1945, Notatki Płockie, kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1980, Nr 4/105, s.36-41 i
1981, nr 2/107, s.22-28; informacje syna Jerzego z Płocka.

[1914-1993] hm. Benedykt Sandomierski - Przebieg służby harcerskiej
hm. Ładysława Żelazowskiego
Opracowane na podstawie rękopisu druha Ładysława.
Urodzony: - 14.II.1901 r. w Warszawie.
Zmarł: - 5.X.1993r. (w wieku 92 lat) w Płocku.
Syn: - Antoniego.
Zawód: - nauczyciel, emeryt.
Wykształcenie: - wyższe, pedagogiczne.
10 stycznia 1914 r. - wstąpił do I -szej Warszawskiej Drużyny im. Romualda Traugutta.
10.X.1914r.- X.1921r.- szeregowiec, zastępowy, plutonowy, przyboczny I WDH.
1.VI.1920r. - 30.X.1920r.- urlopowany na czas służby wojskowej w 201 pp.
X.1921r. - XI.1922r. - drużynowy 33 WDH im. Kołłontaja.
X.1922r. - XI.1922r. - referent Wydziału Prasy i Propagandy Komendy Chorągwi
XI.1922r.-XI.1923r. - hufcowy III-go Hufca przygot. w Warszawie(szkoły powsz.).
VIII.1922r. - kurs przygotowawczy w Kazuniu – Chorągiew Warszawska.
XI.1922r. - III.1923r. - hufcowy II-go Hufca drużyn przygotowaw. (szkoły powsz.).
III.1923. - II.1925r. - wizytator warszawskich drużyn harcerskich.
1.IV.1923r. - mianowany rozkazem Naczelnictwa (GK) przodownikiem (podharcm.).
II.1925r. - X.1926r. - kierownik Wydziału WF i PW Komendy Chorągwi Stołecznej.
18.V.1923r. - mianowany podharcmistrzem ZHP (harcmistrzem).
X.1926r. - X.1927r. - Szkoła Podchorążych Rezerwy.
1.X.1927r. - I.1931r. - Zastępca Kom. Chor. Płockiej, a następnie Płocko-Włocławskiej.
III.1931r. - I.1939r. - Hufcowy Płockiego Żeglarskiego Hufca Harcerzy.
16. II.1933r. - 31.VII.1939r. - Komendant Harcerskiego Ośrodka Przysposobienia Wojskowego Radiotelegraficznego i I-szy operator pierwszej oficjalnej harcerskiej radiostacji nadawczej w Płocku.
15.X.1939r. - 12.I.1942r. - Komendant Tajnego Hufca Harcerzy w Płocku.3r. - członek Sztabu Okręgu POZ
[Polskiej Organizacji Zbrojnej). Hufiec Harcerski wszedł do POZ jako Dział Propagandy i Wywiadu.
V.1943r. - VII.1944r. - członek Sztabu Podokręgu Tuchola AK w Warszawie (tereny prawobrzeżne przyłączone do Rzeszy).
VIII.1944r. - 31.X.1944r. - Powstanie Warszawskie - członek Kwatery Głównej Okr. AK.
X.1944r. - 1.V.1945r. - obozy w Niemczech.
V.1945r. - VI.1946r. - Przewodniczący Koła Starszoharcerskiego w oflagu w Lubece, organizator Hufca w
Lubece, a następnie Chorągwi Kresowej.
VI.1946r. - powrót do Kraju (z Komendantem Chorągwi phm Cichosz i hm Gregorkiewiczem).
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VII.1946r. - X.1948r. - Kierownik Wydziału GXX WF w GKH, członek GKH, rzecznik dyscyplinarny GKH,
w miesiącu wrześniu z -ca Naczelnika ZHP (w czasie urlopu Naczelnika).
X.1948r. - IV.1950r. - członek Naczelnictwa ZHP, Kierownik Wydziału WF i Zdrowia.
V.1950r. - zwolniony na własną prośbę z pracy etatowej w Naczelnictwie ZHP.
V.1950r. - X.1956r. - przerwa w pracy harcerskiej, okolicznościowa pomoc w OH w Płocku.
X.1956r. - 1959r. - członek Naczelnej Rady Harcerskiej, Przewodniczący Podkomisji Weryfikacyjnej GK
ZHP.
1956r. - 1964r. - współpraca z Komendą Hufca Płock ZHP.
1965r. - 1984r. - członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej.
1965r. - 5.X.1993r. - członek Komisji Historycznej Hufca Płock.
22.VII.1997r. - mianowany rozkazem Naczelnika ZHP (nr 667) Harcmistrzem PL.

[1909-1987] hm. Tadeusz Kurpiewski - O harcmistrzu Ryszardzie Wodzyńskim
Harcmistrz Ryszard Wodzyński w przekonaniu płocczan, a szczególnie młodzieży był harcerzem od zawsze.
Nic dziwnego. Trudno go było spotkać w ubraniu cywilnym, bo z mundurem harcerskim nie rozstawał się nigdy. Wyjątek stanowi okres okupacji hitlerowskiej, w okresie której również zajmował się harcerstwem w Skępem. Tam, będąc młodym człowiekiem, wychowanym w duchu patriotycznym przez rodzinę i harcerstwo, odnajdował się w rożnych formach działalności harcerskiej. Niszczył obwieszczenia niemieckie, chronił polskie
księgozbiory, pomagał dzieciom w uczęszczaniu na komplety tajnego nauczania.
Po opuszczeniu Płocka przez hitlerowskiego okupanta już jako mieszkaniec Płocka, rozpoczął organizować
drużyny harcerskie w mieście. Rozpoczęły działalność drużyny ZHP w Liceum Małachowskiego w gimnazjum
i liceum Reginy Żółkiewskiej, Liceum Jagiełły, w Liceum Pedagogicznym, Gimnazjum Kupieckim. Jako
pierwszy komendant hufca płockiego, pomagał organizować drużyny w szkołach średnich i podstawowych,
tworząc jednocześnie strukturę hufca. Jako komendant hufca skupił wokół siebie kadrę instruktorską, która pod
wodzą Ryszarda uczyniła wiele, tworząc zręby silnej i zorganizowanej kadry instruktorskiej.
Był wszędzie. Organizował zastępy i drużyny w szkołach, stawiając problemy harcerskie wszędzie tam, gdzie
istniały warunki dla powstania drużyn. Rozpoczął w niełatwych warunkach materialnych akcję obozowego lata, korzystając z pomocy wojska. W latach 1945 -1956 zrobił wiele dla płockiego harcerstwa. Jego ideałem
było harcerstwo spod znaku krzyża harcerskiego i lilijki.
Nie przystąpił do powstającej organizacji harcerskiej (OH), ale nie rozstał się z mundurem.
Po zmianach politycznych, w roku 1956 po reaktywowaniu harcerstwa zostaje na powrót komendantem Hufca
ZHP o Płocku. Był w nim do roku 1962. Uczestniczył w organizowaniu wielu obozów, biwaków. Odnajdywał
wiele śpiewników, bo piosenka harcerska była ważnym czynnikiem życia harcerskiego. Mimo, że przestaje
być hufcowym bierze aktywny udział w życiu i pracy drużyn, harcerskich i hufca płockiego. Zabiega ustawicznie, aby obok drużyn zuchowych i harcerskich powstawały szczepy, wyszukiwał sponsorów dla fundacji
proporców sztandarów harcerskich. Po niełatwym okresie stalinowskim czyni wiele, by harcerstwo płockie
wyróżniało się wielkością i działalnością w chorągwi mazowieckiej. Jest jednym ze sprawców fundacji sztandaru dla hufca ZHP i nadania hufcowi imienia „Pierwszej Dywizji Piechoty".
Był patriotą, jakich mało. Miałem okazję uczestniczyć z nim w dziesiątkach imprez szkolnych, apeli harcerskich, ognisk i zlotów. Był szermierzem piosenki harcerskiej i obyczaju harcerskiego. Uczestniczył w szkołach
płockich jako weteran harcerstwa, przyjmując przyrzeczenia harcerskie oraz wręczanie krzyży i książeczek
harcerskich. Chętnie uczestniczył w obozach harcerskich rajdach, podchodach i alarmach.
Pamiętam, jak w 1973 roku uczestniczył w rozmowach z pionierami węgierskimi w Sentesz na Węgrzech. Na
trasie naszych spotkań z pionierami był Szeged. Na uroczystym apelu pionierów węgierskich zawisła w miejscu zbiórki obok węgierskiej flagi flaga polska. Ryszard miał po ich wciągnięciu na maszt przemówić do pionierów węgierskich. Gdy jednak zabrzmiał mazurek Dąbrowskiego, po policzkach Ryszarda zaczęły spływać
łzy wzruszenia. Prosił, abym Go zastąpił, bo on nie może wykrztusić słów. Ryszard był patriotą, jakich niewielu się spotyka. Często swoim ciepłym matowym głosem przemawiał do harcerzy, a w masowości harcerstwa widział siłę działania tej organizacji.
Całe życie poświęcił tej organizacji. Zmarł w teatrze płockim w dniu 12 września 1987 roku tuż przed otwarciem uroczystej akademii związanej z 750. rocznicą nadania praw miejskich Płockowi. Zasłabł, gdy sztandar
Płocka miał być wniesiony na scenę teatru. Zmarł w karetce pogotowia ratunkowego w drodze do szpitala.
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W jego manifestacyjnym pogrzebie uczestniczyło setki harcerzy, sztandary hufca i szczepów. W słowie nad
trumna mówiłem wtedy: „(...) odszedł kolejny wielki patriota, harcerz z krwi i kości, który całe swoje życie
służył harcerstwu (...), odszedł ten dla którego krzyż, lilijka i przyrzeczenie harcerskie były święte(...)".
Zmarł, mając 78 lat. Cześć Twojej pamięci druhu Ryszardzie.

[1909-1987] hm. Benedykt Sandomierski - Hm. Ryszard Wodzyński [Biogram]
1019

WODZYŃSKI Ryszard
(1909-1987), pseudonim Wyrwa, Wódz, wychowawca młodzieży, instruktor
Harcerskich Ochotniczych Drużyn Robotniczych ZHP, członek Tajnego Hufca Harcerskiego (1939-1945),
hufcowy Hufca Harcerzy (1945-1949) i hufcowy Hufca w Płocku (1956-1962).
Urodził się 8.03.1909 r. w Warszawie, w rodzinie Władysława (1855-1947) rzemieślnika warszawskiego i
Eleonory z domu Sawickiej (1872-1946). Miał liczne - niezwiązane z harcerstwem - rodzeństwo: siostrę Zofię
1020
(ur. 1911 zam. w Warszawie) i brata Jerzego
(ur. 1913 r. zam. w Ciechanowie, kolejarz) oraz czworo ro1021
dzeństwa przyrodniego: Kazimierza
(ur. 1885 r.), Wacławę, Janinę i Tadeusza.
Związek R. Wodzyńskiego z harcerstwem datuje się od 1918 r. W pierwszym roku niepodległości należał do
drużyny w Skępem. W latach 1930-1937 był instruktorem w Harcerskich Ochotniczych Drużynach Robotniczych ZHP w Pszczynie. Od 1937 roku mieszkał i pracował w Płocku jako technik melioracji.
W okresie okupacji hitlerowskiej kontynuował służbę harcerską w Skępem, należał też do Tajnego Hufca Harcerskiego w Płocku. Współpracował z sekcją kartografii, której celem było gromadzenie i przygotowywanie
planów i map. Za namową Edwarda Wyszyńskiego przystąpił do THH, stał się także kolporterem gazetki
„Sztafeta”, którą otrzymywał od E. Wyszyńskiego. Przekazywał ją zaufanym kolegom, jak Tadeuszowi Wieczorkowi, Stanisławowi Milke ps. Chwacki, Zygmuntowi Damskiemu, Stefanowi Próchno i Władysławowi
Balcerzykowi ps. Chmura. Wszyscy wymienieni byli żołnierzami ZWZ, o czym początkowo nie wiedział.
Niebawem na ręce Balcerzyka złożył przysięgę na wierność Siłom Zbrojnym Rzeczpospolitej, przyjmując
pseudonim Wyrwa.
W pracy konspiracyjnej R. Wodzyński współpracował z Lucyną Nowacką, W. Kozłowskim, J. Lipieńskim,
braćmi Janem i Tadeuszem Tomaszewskimi. Ta współpraca trwała do czasu aresztowania Balcerzyka, Milkego, Próchnego, Damskiego, Falkiewicza oraz powieszeniu Bolesława Pomiernego ps. Dzik i Jana Laszkiewicza
przez Niemców. Wtedy, w obawie o życie, zakończył działalność konspiracyjną. Powrócił do harcerstwa dopiero po opuszczeniu Płocka przez Niemców.
Płock został wyzwolony 21 stycznia 1945 r. (w niedzielę rano). Dwa dni później wydobyte zostały akta ukryte
przed okupantem w stanicy harcerskiej przy ul. Kolegialnej 21, dotyczące działalności harcerstwa w Płocku w
latach 1916-1939. 25 stycznia w siedzibie ZHP odbyło się zebranie, w którym uczestniczyli: phm. R. Wodzyński, phm. Leon Ceglarz, phm. Adolf Szwajgert, HR Henryk Kucharski, HR Józef Szwajgert, HR Władysław
Gontarski, HR Stanisław Tomaszewski, HR W. Kozłowski oraz Janina Godlewska.
Wobec poniesionej z rąk nazistów śmierci hm. Jana Laszkiewicza i phm. E. Wyszyńskiego oraz nieobecności
hm. Ł. Żelazowskiego, powołano nową komendę hufca w składzie: hufcowy – phm. R. Wodzyński, zastępca –
phm. A. Szwajgert i kierownicy referatów: phm. L. Ceglarz (zuchowy), HR J. Szwajgert (drużyn starszych),
HR S. Tomaszewski (drużyn młodszych), HR W. Kozłowski (kwatermistrzowski), HO Henryk Kucharski (gospodarz budynku). Nowy skład komendy hufca opracował plan pracy i terminarza zbiórek.

1019 Zob.: Muzeum Mazowieckie w Płocku, R. Wodzyński, „Z dziejów harcerstwa w Płocku” 1984, nr 1; T. Kurpiewski, Z żałobnej karty; A. J. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie znani i nieznani, Płock 2002; J. Stefański, Płock od A do Z, Płock, 1995; A. J. Papierowski,
Tajny Hufiec Harcerski w Płocku, mps.; rozmowa z dziećmi R. Wodzyńskiego: Wiesławą, Elżbietą i Włodzimierzem.
1020 Jerzy Wodzński był w ruchu oporu, źródło: przekaz rodzinny.
1021 Kazimierz Wodzyński był wydalony z Warszawy za sprofanowanie portretu cara. Jego dzieci były w ruchu oporu. J. NowakJeziorański wymienia Stanisława Witkowskiego, kolejarza, męża Zofii Wodzyńskiej - córki Kazimierza. Źródło: przekaz rodzinny, zob. J.
Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy, Kraków 2005.
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Phm. Ryszard Wodzyński pomagał organizować drużyny w szkołach średnich i podstawowych. Tworząc
strukturę hufca skupił wokół siebie kadrę instruktorską. Był wszędzie. Organizował zastępy i drużyny w szkołach, stawiając problemy harcerskie wszędzie tam, gdzie istniały warunki dla powstania drużyn. Zanim zorganizowała się komenda Chorągwi Mazowieckiej, w powiecie płockim i Płocku istniały już i pracowały liczne
drużyny harcerskie i zuchowe. Drużyny te tworzone były często przez samą młodzież. Rozpoczęły działalność
drużyny w liceach im. Stanisława Małachowskiego, Władysława Jagiełły, Reginy Żółkiewskiej, pedagogicznym i kupieckim. Z uwagi na brak drużynowych i zastępowych, komendant hufca zorganizował w kwietniu
1022
kurs zastępowych, w którym udział wzięło około 200 harcerek
i harcerzy.
Latem 1945 r. R. Wodzyński zorganizował obóz w Borowiczkach koło Płocka. Na obozie tym przebywało 157
harcerzy z hufców płockiego i sierpeckiego. Namioty były z demobilu, a produkty żywnościowe każdy z harcerzy zabierał z domu. W 1946 roku zorganizował obóz szkoleniowy dla zastępowych na Mazurach, nad jeziorem Szeląg, w Zwierzewie koło Ostródy. Wzięło w nim udział 288 harcerzy. Na tym obozie komenda posiadała broń palną (karabiny), z uwagi na dywersantów niemieckich. Uczestnicy obozu brali udział w wielkiej
uroczystości na polach Grunwaldu. W 1947 r. R. Wodzyński zorganizował letni obóz szkoleniowy w Czarnym
Strumieniu koło Jeleniej Góry (460 harcerzy), a w 1948 r. w Skępem powiat lipnowski (515 harcerzy).
Po zakończeniu akcji letniej 1948, do Płocka na zlot 35-lecia Harcerstwa na Mazowszu przybyły delegacje ze
wszystkich hufców Chorągwi Mazowieckiej. Uczestników zlotu było około 4430. Komendantem zlotu był
komendant Chorągwi Mazowieckiej hm. Ludwik Rymarz, a jego zastępcami – hm. Zygmunt Żuk-Rybicki i
phm. R. Wodzyński.
Od 1948 r. wzmogły się naciski władz komunistycznych w celu likwidacji niezależności harcerstwa. Rok później działalność ZHP ograniczono do szkół podstawowych, zniesiono podział na pion żeński i męski. W
1023
, na czele, którego
związku z tym nastąpiło połączenie hufów harcerek i harcerzy w jeden Hufiec Płocki
stanął phm. R. Wodzyński.
W 1949 r. obóz letni odbywał się w Dziwnowie (Dziwna-Las) koło Kamienia Pomorskiego, w składzie 570
harcerek, harcerzy i zuchów. Podróż odbywała się wagonami towarowymi. Na terenie przeznaczonym na obóz
widać jeszcze było niezatarte ślady walk, popalone i porozbijane budynki oraz sprzęt wojskowy. Komendantami podobozów byli drużynowi ze szkół średnich, posiadający stopnie młodzieżowe i ukończone kursy drużynowych. Mianowanych instruktorów było troje: phm K. Hałłasowa, phm R. Wodzyński, phm L. Ceglarz.
Po powrocie z akcji letniej, hufcowy otrzymał pismo z komendy Chorągwi Mazowieckiej polecające zdjęcie z
mundurów krzyży harcerskich oraz zabraniające ich noszenia. Hufcowy, instruktorzy i młodzież harcerska
przyjęła to polecenie z wielkim wstrząsem i oburzeniem. Krzyż harcerski, który noszono zawsze z wielkim
pietyzmem przez wszystkie lata, dodawał odwagi i męstwa w czasie okupacji, za który ginęli harcerze w obozach koncentracyjnych i na szubienicach, w okresie powojennym mobilizował do wzmożonej pracy i nauki w
odbudowie wyzwolonej Ojczyzny. Młodzież harcerska i instruktorzy polecenia tego nie wykonali, mimo zaznaczenia, że krzyże są własnością ZHP a nie harcerzy. R. Wodzyński, będąc komendantem hufca, został zobowiązany do przekazania wszystkich akt komendy hufca oraz sprzętu do zarządu ZMP. Przekazane akta
obejmowały lata 1916-1949. W 1950 r. hufiec został zlikwidowany.
W 1956 r., po politycznej odwilży i reaktywowaniu harcerstwa, R. Wodzyński zostaje na powrót komendantem
Hufca ZHP w Płocku. Był nim do 1962 roku. Uczestniczył w organizowaniu wielu obozów i biwaków. Odnajdywał wiele śpiewników, bo piosenka harcerska była ważnym czynnikiem życia harcerskiego. Uczył przyrzeczenia i prawa harcerskiego. Mimo, że przestał być hufcowym, brał aktywny udział w życiu i pracy drużyn i
hufca płockiego. Zabiegał ustawicznie, aby obok drużyn zuchowych i harcerskich powstawały szczepy, wyszukiwał sponsorów dla fundacji proporców sztandarów harcerskich. Po niełatwym okresie stalinowskim czynił wiele, by harcerstwo płockie wyróżniało się wielkością i działalnością w Chorągwi Mazowieckiej. Był jednym ze sprawców fundacji sztandaru i nadania hufcowi imienia Pierwszej Dywizji Piechoty.
W grudniu 1956 r. został członkiem Naczelnej Rady Harcerskiej. Począwszy od 1962 r. był członkiem rady i
komendy Hufca Płock, a w latach 1980-1984 także członkiem rady Chorągwi Płockiej ZHP. Od 1985 r. przewodniczył chorągwianej komisji historycznej.
Tuż przed rozpoczęciem uroczystej sesji Miejskiej Rady Narodowej, wieńczącej obchody 750-lecia lokacji
Płocka, w sali teatru stracił przytomność na skutek kolejnego zawału serca. Na nic zdały się wysiłki lekarzy
1022 W marcu 1945 r. zorganizowano hufiec harcerek. Komendantką została początkowo dh Janina Czerwińska-Wiśniewska, następnie
Janina Niegodzisz i Kazimiera Hałłasowa (1945-49).
1023 Rozkaz komendanta Chorągwi Mazowieckiej L 1. z 2.02.1949 r.
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przy reanimacji. Zmarł 12 września 1987 r. w karetce pogotowia w drodze do szpitala. Druh harcmistrz R.
Wodzyński, odszedł na wieczną wartę.
Za wybitną i ofiarną działalność społeczną został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski, Rozetą z Mieczami do Krzyża Za zasługi dla ZHP i wieloma innymi odznaczeniami. Był
wpisany do księgi Zasłużony dla miasta Płocka.
R. Wodzyński zawarł w 1939 r. związek małżeński z Janiną ur. 1917 r., z domu Nadrowską, córką Franciszka i
Wacławy. Janina Wodzyńska nie pracowała, wychowywała czworo dzieci. Córka Wiesława ur. 1940 r., zamężna Bark, ukończyła LO. im. W. Jagiełły w Płocku, studiowała pedagogikę resocjalizacyjną, jest kuratorem
sądowym, mieszka w Warszawie. Córka Hanna ur. 1945 r., ukończyła LO. im. W. Jagiełły w Płocku, studiowała pedagogikę, jest nauczycielką w Stalowej Woli. Córka Elżbieta ur. 1949 r., zamężna Pyko, ukończyła
LO. im. W. Jagiełły w Płocku, studiowała prawo na UW, jest urzędnikiem państwowym w Płocku. Syn Włodzimierz ur. 1961 r., ukończył Liceum im. St. Małachowskiego w Płocku, studiował biochemię, jest analitykiem-diagnostą w Sieradzu.
W szkole wszystkie dzieci R. Wodzyńskiego były członkami ZHP. Hanna prowadziła szczep harcerski, a Wiesława była instruktorem Chorągwi Mazowieckiej w Warszawie w stopniu harcmistrza.
Harcmistrz R. Wodzyński w przekonaniu płocczan, a szczególnie młodzieży, był harcerzem od zawsze. Nic
dziwnego. Trudno go było spotkać w ubraniu cywilnym, bo z mundurem harcerskim nie rozstawał się nigdy.
W pamięci płockich harcerzy i instruktorów pozostanie jako Człowiek wielkiego serca, który nie mógł żyć bez
harcerzy i poświęcił im całe życie. Zawsze czuł się młody duchem i nie pasowało do niego określenie nestora
harcerstwa. Swoim ciepłym matowym głosem przemawiał do harcerzy, a w masowości harcerstwa widział siłę
działania tej organizacji.

[1898 –1990] hm. Zofia Lucyna Regulska - Harcmistrzyni Kazimiera
Hałłasowa Komendantka Hufca Harcerek w Płocku 1945–1950
Opracowanie to, oparte jest (S.B.) (...)głównie na wspomnieniach osób, które z druhną Kazimierą Hałłasową pracowały w Płockim Hufcu Harcerek, jest jednocześnie kawałkiem historii naszego Hufca. To dzięki
Niej, w trudnej powojennej sytuacji, harcerstwo żeńskie skupiło w swoich szeregach znaczną część dziewcząt, które poprzez pracę w drużynach, zdobywanie stopni i sprawności poznawały smak pracy w grupie,
radości z niesienia pomocy innym i przynależności do wielkiej harcerskiej rodziny.
Druhna Komendantka swą pracą i przykładem potrafiła rozbudzić w nas wiarę w ideały i emocjonalne zaangażowanie we wszystko, co robiłyśmy. Najlepszym dowodem tego jest fakt, że niektóre z nas pracują nadal w
harcerstwie a te, które są poza nim zawsze z całą sympatią wspominają okres pracy w tej organizacji.
Garść wspomnień zawartych w tym... [rozdziale S.B.] ..nie oddaje całego obszaru pracy i zaangażowania
Druhny Komendantki. Upłynęło wiele lat, czas robi swoje. Mam jednak nadzieję, że te wspomnienia będą śladem w powojennej historii naszego Hufca i przybliżą czytającym postać druhny Kazimiery Hałłasowej, dla
której istotną częścią życia było harcerstwo.
Warszawa, wrzesień 2002, Zofia Regulska
1898 Druhna Kazimiera Hałłasowa z domu Rozwadowska urodzona l stycznia 1898 roku w Łodzi do szesnastego roku życia wraz z rodzicami siedmiorgiem rodzeństwa mieszkała w Warszawie.
1913
W 1913 roku cala rodzina przeniosła się do Płocka i zamieszkała przy ulicy Dominikańskiej. Miało to
związek z kryzysem panującym wówczas w kraju. Kazimiera uczęszczała do prywatnego gimnazjum Marii
Gutkowskiej, mieszczącego się przy ulicy Kolegialnej.
1914 Swą przygodę harcerską siedemnastoletnia Kazka (tak się podpisywała) rozpoczęła w 1914 roku.
Wzorem istniejącej już w Płocku drużyny harcerek przy szkołę udziałowej*, wspólnie z koleżankami, między innymi Eugenią Majdecką i Heleną Majdecką stworzyły drugą drużynę przy szkole Marii Gutkowskiej.
Organizatorką tej drużyny była Helena Polcochówna, drużynowa pierwszej drużyny. Nowa drużyna powstała samorzutnie i nie była rejestrowana we władzach skautowych w Warszawie i dlatego zwana była drużyną „dziką”. Oznaką drużyny byty granatowe berety z niebieską wypustką. Lokal drużyny to pokój wyna-
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jęty przez pana Majdeckiego - ojca Eugenii i Heleny, prezesa Towarzystwa Ziemskiego - na pierwszym piętrze późniejszej stanicy Harcerskiej przy ulicy Kolegialnej w Płocku.
Praca w drużynie w ciągu tygodnia polegała na przygotowywaniu niedzielnych, potajemnych wypraw do lasu,
gdzie odbywało się szkolenie, musztra z laskami, śpiewy, gawędy itp.
Szkoła Udziałowa była utrzymywana ze składek zamożnych rodziców, a jej uczennice określane były mianem
„panien z dobrych domów”.
1915 Wkrótce druhna Kazimiera objęta funkcję zastępowej, następnie plutonowej. W 1915 roku by ta już
drużynową II drużyny żeńskiej w Płocku.
1917
W 1917 roku miały miejsce uliczne demonstracje w Płocku. Młodzież szkolna wyszła na ulicę ze
sztandarem wykonanym potajemnie przez uczennice, także harcerki. Demonstrację rozpędzili Kozacy,
sztandar udało się uratować. Jedna z harcerek była ranna. Po rewolucji w Rosji zezwolono na jawną działalność harcerstwa.
1918
W drużynie szkolnej druhna Kazimiera Rozwadowska pracowała do matury w 1918 roku. Następnie zdała egzamin wstępny na wydział medyczny Uniwersytetu Warszawskiego i odbyła dziewięciomiesięczną praktykę w szpitalu oraz ukończyła półroczny kurs pielęgniarski. Ze względów materialnych nie
kontynuowała studiów medycznych.W tym samym roku ukończyła też kurs instruktorski w Staszowie.
1919 - 1922 Chcąc pomóc rodzinie w latach 1919 - 1922 pracowała jako nauczycielka w prywatnej szkole
średniej w Kutnie, gdzie zorganizowała i prowadziła drużynę żeńską (4 lub 5 zastępów po około 10 dziewcząt). Zajęcia szkoleniowe tej drużyny- harce - odbywały się w niedzielę w lesie we wsi Strzelce.
1921-1923 W latach 1921-1923 była przewodniczącą Kola Starszego harcerstwa w Płocku. Trzyletnia praktyka nauczycielska w Kutnie przesądziła o wyborze dalszej drogi życiowej. W 1923 roku podjęta dwuletnie studia na Kursach Naukowych przy państwowym Instytucie Pedagogicznym, mieszczącym się przy Placu Trzech
Krzyży w Warszawie. Pracę dyplomową pisała z historii wychowania. W tym czasie poznała swojego pierwszego męża - porucznika Zygmunta Brzozowskiego. W Płocku odbyt się ich ślub, poczym zamieszkali w Warszawie, gdzie porucznik Brzozowski pełnił służbę. Szczęście jednak trwało krótko. Zygmunt Brzozowski
zmarł w 1930 roku.
Po paru latach ponownie wyszła za mąż za sędziego Antoniego Hałłasa. Po ślubie, który także odbył się w
Płocku, wyjechała do Łosic na Podlasiu, gdzie uczyła w tamtejszej szkole. Tu także rozwinęła działalność
harcerską. Założyła i prowadziła drużynę harcerek. Współpracowała także z Komendą Hufca w Siedlcach.
1935
W 1935 roku uczestniczyła w Jubileuszowym Zlocie ZHP w Spale. Poza pracą harcerską działała
społecznie w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Łosicach (legitymacja członkowska wydana 24 września 1934 roku) oraz w Polskim Czerwonym Krzyżu.
Z chwilą wybuchu wojny przerwała pracę harcerską, nie przerywając jednak pracy nauczycielskiej i prowadziła ją w zakresie dozwolonym przez okupanta (Podlasie było włączone do Generalnej Guberni.) W1940
roku urodziła córkę i musiała się zająć jej wychowywaniem.
1945
Po wyzwoleniu Łosic wznowiła pracę harcerską, ale już w sierpniu 1945 roku przeniosła się do
Płocka i rozpoczęła pracę nauczycielską w Liceum imienia Stanisława Małachowskiego.
Płocki Hufiec Harcerek rozpoczął pracę w lutym 1945 roku wraz z uruchomieniem nauki w szkołach. Początkowo były to niewielkie grupy dziewcząt głównie ze szkół średnich, ponieważ była tam młodzież, która
należała do harcerstwa przed wojną, a teraz kończyła rozpoczętą wtedy naukę.
Pierwszą Komendantką Hufca była druhna Zofia Czerwińska, następną - Janina Niegodzisz. Był to okres
bezpośrednio po wyzwoleniu, wszystko trzeba było budować od podstaw.
W sierpniu 1945 roku nową komendantką Hufca Harcerek została mianowana Kazimiera Hałłasowa. Od tego okresu datuje się już normalna praca Hufca, powstają nowe drużyny. Każda szkoła, zarówno w Płocku
jak i w ówczesnym powiecie płockim, starała się mieć u siebie harcerską drużynę.
Wielką zasługę miała w tym druhna Komendantka, która mimo braku kadry, panowała nad wszystkim.
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Miała duże doświadczenie w pracy organizacyjnej, umiała dobrać sobie do pomocy dziewczęta, które przy
Niej uczyły się pracy w harcerstwie, obejmowały drużyny, stawały się zalążkiem przyszłej kadry hufca.
Druhna Komendantka poświęcała nam bardzo dużo czasu, uczestniczyła w różnych, ważnych dla drużyn
wydarzeniach na przykład przy składaniu przyrzeczenia. Odwiedzała także powstające w szkołach wiejskich
drużyny. A podróże wówczas nie były takie łatwe jak dziś. Do niektórych miejscowości można było dojechać jedynie tak zwaną „okazją”, czyli wozem konnym.
W jednej z takich wypraw towarzyszyłam Druhnie Komendantce do Proboszczewic, gdzie w miejscowej
szkole, na uroczystej zbiórce, harcerki składały przyrzeczenie.
Nawet w samym Płocku były kłopoty z dotarciem do jednej z drużyn. Zniszczony w czasie wojny most pozbawił miasto kontaktu z leżącym po drugiej stronie Wisły, Radziwiem. Przeprawa promem - to już cała
wyprawa. Jednak i to nie było dla Druhny przeszkodą. Również i tam, w Radziwiu, dziewczęta w miejscowej szkole składały przyrzeczenie w Jej obecności.
Dziś, z perspektywy minionych lat, doceniam w pełni zaangażowanie Komendantki i wysiłek, jaki włożyła
w budowę dużej i sprawnej organizacji harcerek w Płocku i w powiecie płockim.
Swoim oddaniem i konkretnym działaniem zyskała ogromne zaufanie zarówno wśród młodzieży harcerskiej
jak i władz miasta. Szczególnie ważnym elementem działalności Hufca były wakacyjne obozy letnie. I na
tym polu Druhna Komendantka wykazała się wysokimi umiejętnościami organizacyjnymi. Każdy wyjazd i
pobyt na obozie letnim był dokładnie przygotowany i świetnie prowadzony.
Byłam uczestniczką czterech takich obozów:
Rok 1946 - Łąck koło Płocka.
Rok 1947 - Karpowo koło Stronią Śląskiego.
Rok 1948 - Młynów koło Stronią Śląskiego.
Rok 1949 - Dziwna Las koło Kamienia Pomorskiego.
Druhna Komendantka sama wybierała miejsca, załatwiała z miejscowymi władzami sprawy zaopatrzenia, bezpieczeństwa itp. Oczywiście wciągała nas w różne tematy, wyznaczała sprawy, za które byłyśmy odpowiedzialne, jednak sama czuwała nad wszystkim. Jeszcze przed wyjazdem na obozy, sobie tylko znanymi sposobami, w trudnych, powojennych warunkach organizowała żywność, pieniądze, a jak było trzeba sama piekła
chleb i bułki jak na przykład na naszym obozie w Karpowie.
1950 Funkcję Komendantki Hufca Harcerek w Płocku pełniła do 1950 roku. Wówczas to nastąpiło połączenie organizacji harcerek i harcerzy i druhna Hałłasowa została Komendantką Hufca.
1951 W 1951 roku ZHP został rozwiązany a w jego miejsce powstała Organizacja Harcerska przy Związku
Młodzieży Polskiej. Druhna Kazimiera Hałłasowa pozostała Komendantką Hufca w nowej postaci. Jak
wspominała później, nie chciała opuścić dzieci, które mimo nowej nazwy organizacji potrzebowały nie tylko opieki ale i wskazówek wychowawczych. Udawało się Jej kontynuować metodę harcerską w pracy drużyn nie używając oczywiście tej nazwy. Jej rozwadze, mądrości i uporowi Hufiec Płocki zawdzięcza przetrwanie różnych historycznych zawirowań.
Po przejściu na emeryturę druhna Komendantka przeniosła się wraz z rodziną do Wesołej koło Warszawy i
podjęła pracę w szkole miejscowej w niepełnym wymiarze godzin. Zorganizowała tu drużynę zuchową i
pracowała z nią do 1960 roku.
Cały czas utrzymywała serdeczne kontakty z harcerkami Hufca Płockiego. Nadal uczestniczyła w uroczystościach harcerskich, biwakach i spotkaniach. Była z nami w Zdworzu w 1975 roku i na biwaku w Jazach
koło Płocka zorganizowanym przez Hufiec Płocki w 1979 roku. Z tego ostatniego zachowała się taśma magnetofonowa nagrana przez druha Jerzego Zmysłowskiego (zapis nieco przeredagowany).
Ze wzruszeniem słuchamy głosu druhny Komendantki wspominającej przy ognisku swą pracę w harcerstwie. Między innymi, nawiązując do słów piosenki „(...) każdy laskę krzepko dzierży w dłoni”(...) wyjaśnia
czym była ta laska i jakie miała znaczenie. Mówi: „pamiętam jak w 1914 roku pierwsze zastępy harcerskie
przechodziły na zbiórkę do Lasu Królewskiego za Wisłę. Przez most przechodziłyśmy pojedynczo, żeby
strażnik - wtedy nazywał się stójkowy - nie zorientował się. Wówczas szczytem marzeń każdej dziewczyny
była laska harcerska. Był to jakiś symbol przynależności do harcerstwa. Przenosiłyśmy ją pod ubraniem, że-
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by nie było widać, że idziemy na zbiórkę. W lesie odbywały się ćwiczenia z laską, śpiewałyśmy, słuchałyśmy gawęd. To właśnie ta laska, którą się „krzepko dzierży w dłoni”.
Wspomina dalej, jak będąc w szkole prywatnej pani Gutkowskiej w Płocku: „(...) na pierwszą zbiórkę przyszła Hela Polcochówna (wtedy już drużynowa w szkole udziałowej - ZR) i w wielkiej tajemnicy wciągnęła
naszą klasę do pracy harcerskiej .. ja zostałam przez nią wyznaczona zastępową”.
Później druhna Komendantka była tam drużynową aż do matury w klasie siódmej. Następnie przeszła do
szkoły Udziałowej, gdzie w klasie ósmej zdała w 1918 roku maturę państwową, pierwszą maturę polską.
Przy tej okazji opowiada o wydarzeniu, jakie ją spotkało w Szkole Udziałowej, dokąd poszła z prośbą o
przyjęcie. W rozmowie z panią dyrektor usłyszała: „no, nasza szkoła jest dla dziewczynek zamożnych, to ty
sobie tu może nie dasz rady.” Oburzona druhna opowiada dalej: „(...) i wtedy wróciłam do swojej szkoły i
zrobiłam z tego sprawę, bo powiedziałam, że to jest niesprawiedliwość społeczna (...) Tak się wzięłam za
naukę, że córka lekarza, inżyniera i kilka innych nie pozdawały, a ja właśnie zdałam maturę.”
W dalszej części gawędy Druhna wspomina, że w pierwszym okresie pracowała w harcerstwie, jak to się
nazywało „na dziko”. Tylko drużyna ze Szkoły Udziałowej (powstała w 1912 roku) miała jakiś kontakt z
Warszawą i była bardziej zorganizowana. Dalej mówi „w 1918 roku, w wakacje, zostałam wysłana przez
Warszawę - bo już wtedy zainteresowali się nami - jako instruktorka do Staszowa na kurs miesięczny. Tam
było duże zgrupowanie takich właśnie entuzjastek harcerstwa. To było moje pierwsze oficjalne zetknięcie
się z organizacją harcerską.
Potem byłam na Jubileuszowym Zlocie ZHP w Spale w 1935 roku.” Przy okazji wspomnień dotyczących
pobytu w Spale, Komendantka opowiada o wydarzeniu, które ma charakter nieco humorystyczny, a jednocześnie świadczy o bardzo poważnym traktowaniu swoich harcerskich obowiązków. Stojąc z laską na warcie przy bramie wjazdowej, zatrzymała i nie chciała wpuścić osoby, która się nie zameldowała. Okazało się
później, że był to prezydent Ignacy Mościcki. Śmiechu i żartów było dużo.
I tak, snując wspomnienia przeplatane śpiewem przy ognisku, Druhna jeszcze raz pozwoliła nam wrócić
pamięcią do młodych lat, poczuć się dobrze w gronie bliskich, znanych i lubianych osób i dorzucić do
wspomnień jeszcze jedno miłe spotkanie. Miłe i ważne, bo na tym biwaku spora grupa harcerek otrzymała
stopień podharcmistrza. Byłam wśród nich i bardzo to doceniam.
Kontakty Druhny Komendantki z harcerstwem trwały nadal. W 1981 roku rozkazem Głównej Kwatery ZHP
z dnia 21 lipca l otrzymała stopień Harcmistrzyni Polski Ludowej, a w 1982 roku została Honorowym
Członkiem Kręgu instruktorskiego „Z Tumskiego Wzgórza” w Warszawie.
Od śmierci Druhny Komendantki minęło już wiele lat (16 lipca 1990 r.). Nadal jednak w naszej pamięci
zajmuje ważne miejsce i o tym mówią:
Druhna Barbara Śliwińska. „Druhna Komendantka była wspaniałą organizatorką, wymagała od nas sumiennej, uczciwej pracy, odpowiedzialności i posłuszeństwa. Była surowa i konsekwentna w swoich poczynaniach. Jak było konieczne - karała, ale i często nagradzała. Nauczyła nas miłości do Boga i Ojczyzny, sumiennej i uczciwej pracy, niesienia pomocy potrzebującym, zaangażowania w prace społeczne, szczerej
przyjaźni do ludzi i jak być posłusznym prawu harcerskiemu. Jej osobowość była i jest wzorem prawego
człowieka, godnym naśladowania.
Do 1990 roku wielokrotnie miałyśmy możliwość spotkania się z druhną Hałłasową na okolicznościowych
uroczystościach harcerskich, zjazdach, zlotach ZHP, jak również z okazji dość często organizowanych przez
druha Wacława Milkego spotkań w Harcerskim Zespole „Dzieci Płocka” (dawna Drużyna Artystyczna).
Odwiedzałyśmy Ją także w Jej domu w Wesołej koło Warszawy. Zawsze była wspaniała, zaangażowana w
życie harcerskie i, mimo podeszłego wieku i pewnych niedomogów zdrowotnych, w miarę czynna. My w
Jej obecności czułyśmy się jak dawniej - bardzo młodo - a Ona nazywała nas „moje dziewczyny”.
Druhny Maria Borkowska (Kucówna) i Krystyna Wiechowska (Gościniak) „ (...) z tego okresu pracy w
harcerstwie płockim we wspomnieniach szczególne miejsce zajmuje postać Komendantki Hufca - druhny
Kazimiery Hałłasowej. Powszechna znajomość tej postaci w harcerstwie Płocka w latach powojennych pozwala nam skoncentrować się na podkreśleniu tych cech, które ceniłyśmy najwięcej wtedy i które zdumiewają nas do dziś. W szczególności są to:
• głęboka znajomość psychiki młodzieży,
• umiejętność rozbudzania cech najlepszych i tłumienie (hamowanie) cech ujemnych,
• prawidłowość ocen - wyróżnianie, uznanie, wyrozumiałość, krytyka, kary,
• talent wychowawczy (...)”
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Druh Maciej Zaborowski, Komendant Kręgu Instruktorskiego „Z Tumskiego Wzgórza” w Warszawie
„Druhna Kazimiera Hałłasowa od szesnastego roku życia aż po kres swoich dni, przez 76 lat, pełniła służbę
harcerską, akcentując to szczerym oddaniem czasu, wysiłku intelektualnego i talentu wychowawczego dzieciom i młodzieży jako harcerka, instruktorka i nauczycielka.
Nigdy nie unikała trudnych zadań, zawsze ofiarnie, z pogodą ducha służyła dobru społecznemu. Z takim samym zapałem jak w latach narodzin harcerstwa w Polsce (lata dziesiąte ubiegłego wieku) współorganizowała pierwsze zastępy i drużyny Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej organizowała hufiec harcerek
w Płocku. Mimo podeszłego wieku i złego stanu zdrowia nie rozstała się z harcerstwem. Będąc Honorowym
Członkiem naszego Kręgu żywo interesowała się życiem związku, służyła radą i w miarę sił brała udział w
spotkaniach.”
Druhny Komendantki nie ma już z nami, odeszła na Wieczną Wartę w 1990 roku, ale zawsze pozostanie
pamięć o Niej i poczucie, że nie każdemu zdarza się spotkać w życiu osobę tak godną naśladowania i będącą
prawdziwym autorytetem.
Została pochowana na Powązkach Wojskowych w Warszawie w kwaterze B-l5-7-3.
Kalendarium
1914 – 1918 - Praca w II Płockiej Żeńskiej Drużynie imienia Emilii Plater jako szeregowa, zastępowa,
przyboczna drużynowej, drużynowa;
1918 - Ukończyła miesięczny kurs instruktorski w Staszowie;
1919 - 1921 - Zorganizowała i prowadziła drużynę harcerek przy szkole średniej w Kutnie;
1921-1923 - Przewodnicząca Koła Starszego Harcerstwa w Płocku;
1933 - Zorganizowała i prowadziła drużynę harcerek w Łosicach;
1935 - Uczestniczyła w Jubileuszowym Zlocie ZHP w Spale;
1936 - Ukończyła Obóz Starszyzny Lubelskiej Chorągwi Harcerek w Kowańcu;
1945 - Wznawia pracę harcerską w Łosicach;
VIII 1945-1950 - Była Komendantką Hufca Harcerek w Płocku;
1950 - Objęła funkcję Komendantki Hufca Harcerek i Harcerzy Organizacji Harcerskiej;
1956-1960 - Prowadziła drużynę zuchową w Wesołej koło Warszawy;
1981- Rozkazem Głównej Kwatery ZHP z 21 lipca 1981 roku otrzymała stopień Harcmistrzyni Polski Ludowej;
1982 - Otrzymała tytuł Honorowego Członka Kręgu Instruktorskiego „Z Tumskiego Wzgórza” w War1024
szawie.

[1914-2008] hm. Andrzej Milke - Harcmistrz Wacław Milke
„Bądźcie normalni” – hm.Wacław Milke
1914

Wacław Milke urodził się 14 czerwca 1914 roku w Wyszogrodzie.

1927
W roku 1927 składa przyrzeczenie harcerskie, uzyskując kolejno stopnie młodzika, wywiadowcy,
ćwika,
1937

a w roku 1937 – harcerza orlego.

1024 Źródła.
1.Relacja druhny Kazimiery Hałłasowej z roku 1980.
2.Relacje Rodziny.
3.Karta widokowa adresowana do druhny K. Rozwadowskiej, drużynowej II Płockiej Drużyny Harcerek, a podpisana przez I Chełmską
Drużynę Harcerek
4.Dowód osobisty. Państwowy Instytut Pedagogiczny w Warszawie. Kursy Naukowe.
( Rodzaj legitymacji wydanej przez Państwowy Instytut Pedagogiczny w Warszawie.) 5.Książka służbowa ZHP Kazimiery Hałłasowej z
roku 1935.
6.Meldunek przybycia na teren obozu. Młynów koło Stronią Śląskiego w 1948 roku.
7.Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet - legitymacja członkowska wydana 24 września 1934 r.
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Od wczesnych lat dziecięcych przejawia nieprzeciętne zdolności artystyczne i organizacyjne. Już w szkole
podstawowej jest organizatorem wielu uroczystości szkolnych i harcerskich.
Później prowadzi drużynę harcerską i krąg starszoharcerski, a działalność ich wywiera duży wpływ na życie
społeczno-kulturalne miasteczka. Jest organizatorem wielu obozów i biwaków harcerskich oraz wycieczek i
pielgrzymek dla starszego społeczeństwa do Częstochowy, Gdyni itp. Prowadzi szeroką działalność charytatywną dla najbiedniejszych dzieci miasteczka, gdzie znajduje pomoc u okolicznego ziemiaństwa.
Pracę zawodową podejmuje w Sądzie Grodzkim w Wyszogrodzie. Pracując w sądzie dokształca się zaocznie.
1935
W lipcu 1935 roku uczestniczy w Jubileuszowym Zlocie ZHP (z okazji 25-lecia powstania harcerstwa), któremu patronuje Prezydent RP – Ignacy Mościcki.
1938
W 1938 roku zostaje przeniesiony z Sądu Grodzkiego w Wyszogrodzie do Gąbina. Również w Gąbinie Wacław Milke rozwija szeroką pracę harcerską, organizuje Teatr Amatorski z dorosłymi obywatelami miasta. Wystawia m.in. widowiska: „Wesele Basi”, „Staropolskie Zapusty”. Objeżdża z programem okoliczne
miasteczka i miasta. Drużyna harcerska rozwija szczególnie profil artystyczny. Jest wzorową drużyną w chorągwi, szybko rozrasta się i harcerstwo staje się bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży. Zyskuje niezwykłą
sympatię mieszkańców Gąbina.
1939
II wojna światowa zastaje Wacława Milke w Gąbinie. 2 września 1939 r. Sąd Grodzki zostaje ewakuowany do Garwolina. W listopadzie 1939 roku Wacław Milke powraca do Gąbina, gdzie ostrzeżony przez
przyjaciół unika aresztowania i ukrywa się w Dobrzykowie w gospodarstwie Franciszka Swata. Włącza się w
działalność patriotyczną, podtrzymując ducha narodu. Przenosi ulotki „Polska żyje”, jest łącznikiem wiadomości między Gąbinem i Wyszogrodem.
Ostrzeżony powtórnie przed aresztowaniem przez Irenę Borysiak, ukrywa się w wioskach u gospodarzy.
1940
13 kwietnia 1940 roku potajemnie odwiedza matkę w Gąbinie i tej nocy zostaje aresztowany przez
Gestapo.
5 maja 1940 roku trafia do obozu koncentracyjnego Dahau, otrzymuje numer 8746.
W sierpniu 1940 roku zostaje przeniesiony do Gusen, otrzymuje numer 6737, a następnie numer 44297. Początkowo pracuje w komandach „Steintreger”, „Steinwerke”, „Barakenbaum”.
W oskarżeniu widnieje uzasadnienie „fanatyczny Polak, przywódca młodzieży harcerskiej, jego pobyt na wolności jest niebezpieczny”.
W obozie Wacław Milke poznaje wielu wartościowych i życzliwych przyjaciół: profesora Kazimierza Gelinka
z Płocka, dyrektora Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie – Władysława Gębika, rektor Akademii Medycznej w
Poznaniu – profesora Czesława Adamanisa, profesora Józefa Iwińskiego z Uniwersytetu Łódzki, wielu zacnych więźniów różnej narodowości. Wspólnie z nimi należy do Ruchu Oporu, któremu przewodniczy Władysław Gębik.
W środowisku więźniów Wacław Milke zwany jest „Apostołem chleba”.
Organizuje wspólnie z kolegami pracującymi w kuchni i magazynach żywność dla chorych i najbardziej potrzebujących pomocy. Jest organizatorem potajemnych uroczystości rocznicowych oraz wieczorów literackich,
akcji „Żywego różańca”.
Francuz Tedy Piat, współwięzień z obozu Gusen, tak go wspomina: „był on ze wszystkich więźniów różnych
narodowości najbardziej znany i szanowany”.
O działalności Wacława Milke pisał Władysław Gębik „Z diabłami na ty”, Stanisław Dobosiewicz „Samoobrona i konspiracja”, Włodzimierz Wnuk „Byłem z wami”.
Po wyzwoleniu obozu Gusen przez wojsko amerykańskie, więźniowie francuscy przez Francuski Czerwony
Krzyż zabierają Wacława Milke do Francji, gdzie leczy się w Avion. Po dwóch miesiącach stara się o powrót
do Polski.
W międzyczasie pracuje w ośrodkach Polonii francuskiej, jako instruktor kulturalno – oświatowy Związku
Młodzieży „Grunwald” w Paryżu. Uczy środowiska polonijne obrzędów ludowych polskich, współpracuje z
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harcerstwem. Jest znanym działaczem wśród Polonii, szczególnie duży nacisk kładzie na pogłębienie przyjaźni
polsko – francuskiej.
1946
We wrześniu 1946 roku wraca do Polski, do Płocka. Podziela trudy wszystkich wracających z zachodu, mimo to nie załamuje się.
Otrzymuje pracę w Samorządzie Rzemiosła, gdzie przepracował zawodowo 30 lat. Dzięki niemu wśród rzemiosła płockiego rozwinęło się życie kulturalno – oświatowe.
Zorganizował Chór Rzemiosła, Zespół Małych Form Artystycznych, przywrócił dawne obrzędy i ceremonie
cechowe. Najwięcej serca i czasu poświęcił Harcerskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.
W roku 1946 w „Małachowiance powołuje do życia Harcerską Drużynę Artystyczną, z której właśnie wywodzi się Zespół „Dzieci Płocka”. Amatorska praca artystyczna staje się pasją życia dh Wacława Milke. Zespół
jako pierwszy w powojennej Polsce zaczyna szerzyć ideę regionalizmu. W czasie wakacji wraz z młodzieżą
przemierza szlaki Kurpiowszczyzny zbierając stare pieśni i tańce ludowe.
Często efektami pracy dzieli się z innymi Zespołami, jak np. nowopowstałym „Mazowszem”. Zespół Wacława
Milke cieszy się dużym uznaniem twórcy Mazowsza Tadeusza Sygietyńskiego, czołowych choreografów i etnografów kraju.
W początkowych latach działalności Zespołu opracowania muzyczne komponuje Faustyn Piasek – przyjaciel
dh. Wacława.
1949
Pierwszym znaczącym sukcesem Zespołu jest zajęcie I –go miejsca na III Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Budapeszcie w roku 1949
1951
oraz I miejsce na Festiwalu w Berlinie w 1951 roku. Zespół pod kierunkiem dh. Wacława Milke kilkanaście razy zdobywał czołowe miejsca w festiwalach i przeglądach krajowych oraz zagranicznych. Koncertował w wiejskich świetlicach i największych scenach Europy: Royal Albert Hall w Londynie, Operze Berlińskiej, Teatrze Wielkim w Warszawie. Ponad 50 razy wyjeżdżał zagranicę m.in. do Niemiec, Francji, Czech,
Słowacji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Rosji, Austrii, Belgii, Włoch, Węgier, Bułgarii, Luksemburga i Japonii.
Przez Zespół przeszło ponad 6 000 dziewcząt i chłopców miasta Płocka. Dzięki Wacławowi Milke setki dzieci
i młodzieży mogło poznać piękno ojczystego kraju.
1960
Wacław Milke jest autorem scenariuszy wielkich, centralnych imprez np.: w 1960 roku na polach
Grunwaldu z okazji 550 rocznicy bitwy. W widowisku tym, które przedstawiało 1000 – lat Państwa Polskiego,
wzięło udział ponad 20 000 osób.
Oprócz pracy artystycznej, najważniejsza dla dh. Wacława jest praca wychowawcza, wielką zasługą jest wpajanie patriotyzmu i miłości do kultury ludowej. Osoby, które przebywały w Zespole są wrażliwe i gotowe do
wszelkiej pomocy. Byli wychowankowie są zrzeszeni w Stowarzyszeniu HZPiT „Dzieci Płocka”.
1975 Wacław Milke jest zasłużonym obywatelem miasta Płocka – w roku 1975 został Płocczaninem Roku.
Wacław Milke jest czynnym instruktorem harcerskim w stopniu harcmistrza, działa w Kole Byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych. Jest również działaczem Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci –
1977
w 1977 roku otrzymał Order Uśmiechu. Przez cały czas utrzymuje ścisły kontakt z płockimi szkołami,
jest inicjatorem „Dzwonu Pokoju” i „Księgi Pokoju”, Dni Historii Płocka. Wielką zasługą dh. Wacława jest
propagowanie kultury ludowej.
2006
W dniu 5 kwietnia 2006 r. nadało dh. Wacławowi Milkemu godność Członka Honorowego Towarzystwa Naukowego Płockiego [S.B].
2008 Druh harcmistrz Wacław Milke „odszedł od nas na wieczną wartę” 9.05.2008 r.
Dotychczasowe otrzymane nagrody oraz wyróżnienia i rok ich otrzymania:
• Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – 1983 r.
• Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski – 1994 r.
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• Zasłużony dla Kultury Polskiej – 1997 r.
• Złoty Krzyż Zasługi – 1952 r.
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 1956 r.
• Złota Odznaka za zasługi dla województwa warszawskiego – 1962 r.
• Zasłużony Działacz Kultury – 1963 r.
• Odznaka Tysiąclecia – 1966 r.
• Krzyż za Zasługi dla ZHP – 1971 r.
• Odznaka Grunwaldzka – 1971 r.
• Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1976 r.
• Zasłużony Nauczyciel – 1976 r.
• Zasłużony dla województwa płockiego – 1976 r.
• Płocczanin Roku – 1976 r.
• Odznaka „Przyjaciel Dziecka” – 1976 r.
• Order Uśmiechu – 1977 r.
• Medal PTTK – 1977 r.
• Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej – 1978 r.
• Medal za Zasługi dla Oświaty i Wychowania – 1986 r.
• Srebrny Medal za Zasługi dla Obrońców Kraju – 1986 r.
• Medal Zwycięstwa i Wolności – 1996 r.
- Godność Honorowego Członka Towarzystwa Naukowego Płockiego –2006 r.
oraz wiele dyplomów, wyróżnień itp.
7 czerwca 2009 w Katedrze Płockiej biskup Piotr Libera poświęcił Tablicę pamiątkową poświęconą
Wacławowi Milke. Spiżowy pomnik naturalnej wielkości został odsłonięty w dniu urodzin Wacława Milke 14 czerwca 2010 r., na Starym Rynku w pobliżu Domu Darmstadt w Płocku. Autorem pomnika jest rzeźbiarz
Wojciech Gryniewicz[2]. W odsłonięciu pomnika wzięli udział: wiceszef Stowarzyszenia "Starówka Płocka"
Krzysztof Kamiński, prezydent Płocka Mirosław Milewski, Jarosław Wanecki, Julia Pitera[3], Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik[4][5], oraz mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz, wraz z Partnerami i Przyjaciółmi Akcji.

-2001] hm. Tadeusz Kurpiewski- O harcmistrzu Ryszardzie Ołdakowskim
Zmarł nagle 13 sierpnia 2001 r. Harcmistrz Ryszard Ołdakowski od dziesiątków lat był wybitnym nauczycielem matematyki. Słusznie się twierdzi, że był także niezastąpionym zastępcą dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Płocku.
Był harcerzem już w płockim gimnazjum i ZHP pozostał wierny do śmierci. Jak wspominają jego przyjaciele i
uczniowie, był osobowością nieprzeciętną, współtwórcą historii szkoły. Całe swoje mądre życie z zapałem i
zaangażowaniem poświęcił pracy.
Ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum w Płońsku. Początkowo w latach 1950 - 1952 pracował w Cieksynie, potem po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie podjął pracę w LO im.
Władysława Jagiełły w Płocku. Funkcję zastępcy dyrektora pełnił do przejścia na emeryturę. Nie rozstał się
jednak całkowicie z ukochanym liceum, pracując w nim w niepełnym wymiarze godzin.
W opinii przełożonych, uczniów i rodziców, był nauczycielem matematyki, jakich mało, potrafił wykładać
najtrudniejsze tajniki wiedzy matematycznej, uczył logicznego ścisłego rozumowania, zmuszał do myślenia.
Ten matematyczny umysł łączył z ogromną wrażliwością humanistyczną. Posługując się ogromną wiedzą z
różnych dziedzin, ożywiał niełatwe pojęcia matematyczne przykładami z literatury i innych dziedzin wiedzy.
Był encyklopedią życia szkoły, autorem wielu publikacji o swojej szkole i harcerstwie. Gdy na zasłużoną emeryturę odszedł dyrektor liceum Jan Przyszlak, Ryszard Ołdakowski z całym oddaniem doradzał nowym dyrektorom.
Ryszard należał do naczelnych władz harcerskich, będąc między innymi - członkiem Centralnej Komisji Instruktorskiej ZHP Wychował w harcerstwie wielu następców, którzy kontynuowali w ZHP jego dzieło. Jego
zasługi wysoko oceniały władze, koledzy i uczniowie. Posiadał Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi,
Krzyż Zasługi dla ZHP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł Zasłużonego Nauczyciela. Wielokrotnie
otrzymywał nagrody ministra edukacji i kuratora.
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Ryszard był człowiekiem skromnym. Pracę traktował jak służbę. Starał się pozostawać w cieniu innych. Umiał
cieszyć się życiem, wnosząc do niego humor i dowcip. Miałem to szczęście, że przez pewien okres uczęszczałem w gimnazjum płońskim do jednej klasy z Ryszardem. Pamięć o Tobie Ryszardzie będzie trwała wśród tysięcy tych, których uczyłeś i z którymi pracowałeś.
Cześć Twojej pamięci. Czuwaj!

-2001] Przyjaciele - Harcmistrz Ryszard Ołdakowski
W dniu 13 sierpnia 2001 r. zmarł nagle Ryszard Ołdakowski, wybitny nauczyciel matematyki i niezastąpiony
zastępca dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Płocku. Był osobowością nieprzeciętną,
należy do wąskiego grona tych, którzy przez ostatnie ponad 40 lat tworzyli historię szkoły. Całe życie poświęcił pracy z młodzieżą.
Początkowo w latach 1950-1952 pracował w Szkole Podstawowej w Ciekszynie. Potem po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie podjął w 1955 r. pracę w LO im. Wł. Jagiełły w Płocku,
a w roku 1962 został zastępcą dyrektora tejże szkoły, którą to funkcję pełnił do czasu odejścia na emeryturę,
czyli do roku 1986. Przez następne lata kontynuował swą pracę pedagogiczną w niepełnym wymiarze godzin.
Jego zasługi docenione zostały nie tylko przez najbliższych współpracowników, młodzież i rodziców. Został
wielokrotnie odznaczony i nagrodzony, między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Otrzymał honorowy tytuł Zasłużonego Nauczyciela. Nagradzany był nagrodami ministra edukacji i kuratora.
Był znakomitym nauczycielem, który potrafił wykładać najtrudniejsze tajniki wiedzy matematycznej, zmuszał
do myślenia, do logiki rozumowania, do wyciągania wniosków. Będąc matematykiem, imponował swoją wiedzą i wrażliwością humanistyczną. Potrafił z właściwym sobie poczuciem humoru ubarwić wykład cytatami
literackimi, odwoływać się do historii, pokazywać, że pełnią człowieczeństwa jest wszechstronność wiedzy i
zainteresowań.
Wyróżniał się jako wychowawca młodzieży. Z reguły powierzano jego opiece klasy trudne, nad którymi nie
tylko potrafił zapanować, ale także pozyskać ich szacunek, zaufanie i przywiązanie.
Jako zastępca dyrektora szkoły odznaczał się olbrzymią sumiennością i odpowiedzialnością. Stał się encyklopedią życia szkoły, przechowując w swojej nieprzeciętnej pamięci fakty tworzące jej historię. Był autorem publikacji na temat dyrektorów i nauczycieli liceum oraz współautorem i inspiratorem licznych publikacji o historii szkoły. Swą wiedzą o Jagiellonce i tajnikach kierowania nią przekazywał z całym oddaniem młodszym,
którym przyszło kontynuować jego pracę, gdy odszedł na emeryturę. Służył kolejnym dyrektorom swą życzliwą radą.
Szczególnie ważną częścią jego działalności była praca harcerska. Do ZHP należał od 1945 roku. Jesienią
1956 r. rozpoczął tworzenie Szczepu Drużyn Harcerskich przy LO im. Wł. Jagiełły. I wówczas zgromadził
wokół siebie liczne grono młodzieży, której pozwolił przeżyć jedną z największych przygód życia. Przez kolejne 30 lat zorganizował niezliczoną ilość obozów i biwaków.
Potrafił stworzyć swoim harcerzom hierarchię wartości, która pomogła im niejednokrotnie sprostać trudnym
sytuacjom, pozwoliła nie zatracić busoli życiowej. Dał im jednocześnie nieprzebraną kopalnię wspomnień,
które powodują, że czują się jedną harcerską rodziną. Traktował równocześnie organizację z wielką powagą i
odpowiedzialnością. Owocem tego była jego przynależność do naczelnych władz harcerskich, był członkiem
Centralnej Komisji Instruktorskiej ZHP. Wychował w harcerstwie bardzo wielu, następców, którzy kontynuując jego dzieło, przez wiele lat czynnie działali w ZHP, pełniąc ważne i odpowiedzialne funkcje.
Odszedł człowiek, który był przyjacielem dla wielu. Służył zawsze swoją bezinteresowną pomocą, radą,
wsparciem duchowym i moralnym. Odznaczał się skromnością, zawsze chciał pozostawać w cieniu, nie narzucać się innym, choć tak bardzo się w ich sprawy angażował. Dla bardzo wielu stanowił wzorzec i autorytet, ale
równocześnie był człowiekiem ciepłym, bliskim. Potrafił być duszą towarzystwa, cieszyć się życiem, wnosić
do niego wiele radości i humoru. Pamięć po nim pozostanie żywa na zawsze wśród tych, którzy mieli szczęście
poznać, pracować i żyć z nim.
Przyjaciele.

[1931-1998] hm. Weronika Budziłło - Harcmistrz Cezary Gedroyć. Czarek – nasz druh i przyjaciel
Druh harcmistrz Cezary Stefan Gedroyć urodził się 2 września 1931 roku w Chełmie Lubelskim. Był jedynym
dzieckiem Stefanii i Gerwazego Gedroyciów. Po kilku latach zamieszkiwania we Włocławku, dokąd przeprowadziła się rodzina, przenieśli się i osiedlili w Płocku, gdzie ojciec małego wtedy Czarka znalazł pracę.
W latach 1936 - 1937 Cezary chodził do przedszkola wojskowego, tzw. „freblówki”, a od roku szkolnego
1938/39 rozpoczął naukę w szkole ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim.
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W okresie okupacji hitlerowskiej, Czarek mieszkał w Płocku, tylko z mamą, ponieważ jego ojciec został
aresztowany w kwietniu 1940 roku i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, z którego wrócił w
roku 1945.
W latach hitlerowskiej niewoli Cezary uczęszczał na tajne komplety nauki, co pozwoliło mu już w lutym 1945
roku rozpocząć naukę w pierwszej klasie Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego,
popularnie zwanej „Małachowianką”.
W okupacyjnej rzeczywistości młodziutki Czarek, chcąc pomóc swej matce w utrzymaniu ich dwuosobowej
rodziny, podjął pracę w niemieckiej cukierni Schultza.
Jako jeden z pierwszych uczniów zapisał się do reaktywowanej już w marcu 1945 roku, 89 MDH (Mazowieckiej Drużyny Harcerzy). „Małachowianką” była wówczas, jak i przed wojną szkołą męską.
Zaczął się wtedy bogaty i barwny szlak harcerskiej i społecznej przygody w życiu druha Czarka. W swej ukochanej 89 MDH z całym zapałem młodego serca spełniał kolejne harcerskie zadania. Doświadczenia harcerskie
zdobywał najpierw jako zastępowy, potem jako członek Rady Drużyny, jej sekretarz, a od czerwca 1948 roku
objął funkcję drużynowego. Formalnie pełnił ją do lutego 1949 roku, do chwili rozpoczęcia przekształcania
ZHP w Organizację Harcerską politycznie podległą ZMP (Związkowi Młodzieży Polskiej), ale faktycznie pozostał duchowym „drużynowym” 89 MDH do końca życia, co postaram się wykazać w treści tego zeszytu.
W czasie trwania nauki w „Małachowiance” ujawniły się jego cechy społecznikowskie, które szły w parze z
bardzo dobrymi wynikami w nauce.
W latach 1948 - 1950 ukończył korespondencyjny kurs spółdzielczości, a także kurs ratownictwa PCK. Był
także junakiem II stopnia Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Działał aktywnie w Zrzeszeniu Sportowym „Budowlani”. Był głęboko przekonany, że jako harcerz powinien aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności uczniowskiej i płockiego społeczeństwa. Mimo różnorodności form działań społecznych Cezary
najmocniej, najserdeczniej związany był z harcerstwem. Można to było wiedzieć nie tylko z jego ustnych
przekazów ale również ze spisanych wspomnień zatytułowanych „Moje wspomnienia z pierwszych miesięcy
reaktywowania ruchu harcerskiego na terenie m. Płocka w 1945 roku”.
A oto fragmenty tych wspomnień: „Od dnia 18 II 1945 roku byłem uczniem „Małachowianki”. Pamiętam, że
na przełomie lutego i marca tegoż roku, wraz z kolegami z klasy I-ej A dowiedzieliśmy o organizowaniu
pierwszych struktur harcerskich . . .w tym czasie w komendzie hufca działali już: Ryszard Wodzyński, bracia
Szwajgertowie, Gontarski, Kozłowski, Tomaszewski ... W połowie marca przybył do naszej szkoły druh Stanisław Tomaszewski wydelegowany do zorganizowania drużyny harcerskiej. Jeśli się nie mylę pierwsza zbiórka
odbyła się 16 marca. Zgłosiło się wówczas około 30 kandydatów na harcerzy. Programy zbiórek były, jak na
ówczesne czasy i możliwości tak atrakcyjne i urozmaicone dla spragnionej wolności i swobody młodzieży pokolenia okupacyjnego, że dosłownie w półtora miesiąca nasza grupa stanowiła zwartą i z prawdziwego zdarzenia drużynę harcerskich zapaleńców ... W kwietniu harcerze z naszej 89 MDH brali udział w kursie na stopień
młodzika, który zakończył się uroczystym przyrzeczeniem harcerskim na dziedzińcu stanicy harcerskiej im.
Geni Majdeckiej przy ulicy Kolegialnej 21”.
Druh Cezary zafascynowany ideą harcerstwa wykazywał niezwykłą aktywność
w działalności organizacyjnej swoim ukochanym Związku. Brał udział w wielu biwakach
i grach harcerskich. Wiosną 1946 r. zdobył stopień wywiadowcy. We wrześniu uczestniczył w Zlocie Chorągwi Mazowieckiej poświęconym odbudowie stolicy. Po latach ze wzruszeniem wspominał niezapomniany widok zburzonej Warszawy.
W lipcu 1947 roku brał udział w obozie szkoleniowym w Czarnym Strumieniu koło Jeleniej Góry, który ukończył w stopniu ćwika.
W 1948 roku na obozie hufca płockiego zorganizowanym w Skępem, pełnił funkcję drużynowego. Brał także
aktywny udział w Zlocie Chorągwi Mazowieckiej, który został zorganizowany w tym samym roku w Płocku.
W 1949 w obozie Hufca Płockiego w Dziwna Las, koło Dziwnowa nad Bałtykiem, pełnił odpowiedzialną
funkcję kierownika pracy jednego z podobozów.
Aktywność i harcerskie umiejętności druha Czarka zostały nagrodzone przez władze Hufca stopniem Harcerza
Orlego, z czego był bardzo dumny.
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Przełom lat 1949/50 był dla harcerstwa wielką próbą. Władze polityczne państwa podjęły decyzję zlikwidowania harcerstwa w dotychczasowej formie, a proces wychowania młodzieży i dzieci oprzeć na wzorach sowieckiego pioniera i komsomołu. Wiązało się to z usuwaniem ze Związku instruktorów harcerskich, likwidowaniem wszelkich symboli: krzyży, lilijek, mundurów sztandarów, kronik etc. Wyrazem gorącego i wiernego
przywiązania do idei i metody harcerstwa było ukrycie przez Cezarego harcerskiego sztandaru drużyny, co pozwoliło na jego przetrwanie do czasu reaktywowania Związku Harcerstwa Polskiego w roku 1956.
Harcerskie idee zaszczepione w młodym sercu i umyśle druha Czarka Gedroycia, utrwalone w toku służby w
drużynie były mu nie tylko drogowskazem w okresie kształtowania osobowości, ale i natchnieniem do wspomnień pisanych po latach. Z bólem zawiesił swoją harcerską działalność w okresie przekształcania ZHP w tzw.
Organizację Harcerską podległą Związkowi Młodzieży Polskiej sterowanemu przez PZPR.
Emocjonalnie nigdy nie zarzucił harcerskich przyjaźni utrzymując bliskie i serdeczne kontakty ze swymi kolegami - harcerzami z Płocka. To właśnie on był inicjatorem wraz
z grupą płocczan, przeważnie harcerzy z Hufca Płockiego, organizowania dorocznych spotkań koleżeńskich.
Oczywiście najłatwiej było „skrzyknąć” tych płocczan, którzy mieszkali w Warszawie i właśnie oni stanowili
kilka lat później trzon zawiązującej się grupy byłych członków ZHP.
Można przypuszczać, że źródło tej aktywności koleżeńsko - harcerskiej leżało w samotności Czarka, ponieważ
owdowiał po krótkim okresie małżeństwa, z którego nie pozostało potomstwo. Pozostawał też Cezary w trudnej sytuacji rodzinnej, ponieważ przez wiele lat opiekował się nieuleczalnie chorą matką, co nie sprzyjało ponownemu założeniu rodziny.
W tej trudnej sytuacji miłe spotkania z przyjaciółmi lat młodości płockiej miały dla druha Czarka wielkie znaczenie.
Te coroczne spotkania kręgu „małachowiaków”, poszerzone o dawnych harcerzy z innych płockich drużyn,
zaowocowały utworzeniem w latach 70. kręgu instruktorskiego ZHP. Krąg ten od początku powstania stanowił
ogniwo organizacyjne hufca płockiego ZHP, aczkolwiek siedzibę miał w Warszawie. Myślą przewodnią organizatorów kręgu było włączenie możliwie dużego grona harcerzy z lat wojennych i powojennych do opisywania wydarzeń historycznych w harcerstwie. W latach 80. krąg przyjął nazwę „Z Tumskiego Wzgórza” i działa
nadal pod tą nazwą. Obecnie jest częścią składową Chorągwi Mazowieckiej z siedzibą w Płocku, lecz siedzibą
kręgu jest nadal Warszawa, gdzie Główna Kwatera ZHP udziela nam sali „Kominkowej” na nasze comiesięczne zbiórki. Niestety już od paru lat bez Czarka, który zmarł w styczniu 1998 roku.
Wspominamy często jego zaangażowanie w działalność kręgu, jego aktywność harcerską, bogactwo wspomnień z życia harcerskiego w latach płockiej młodości. To właśnie Cezary był inicjatorem powstania bliźniaczego Kręgu Seniorów Harcerskich w Płocku. Ten zapalony działacz harcerski jeździł bardzo często do organizatorów bratniego kręgu (wśród których wiodącą rolę odgrywała druhna hm. Barbara Śliwińska) i który na
wzór naszego kręgu przyjął nazwę „Na Tumskim Wzgórzu”. Czarek aż do swojej nagłej śmierci utrzymywał z
nimi ścisłą więź, często uczestnicząc w ich zbiórkach.
Druh Cezary Gedroyć otrzymał w 1950 roku świadectwo dojrzałości tak znakomite, że Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyznała mu, uznając jego osiągnięcia w nauce i działalności w życiu społecznym, dyplom „przodownika nauki i pracy społecznej”. To upoważniało go do podjęcia studiów wyższych bez egzaminów wstępnych.
Studiował w latach 1950 - 1954 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wybrał studia na
wydziale melioracji wodnych, gdzie uzyskał stopień inżyniera. Jako młody inżynier został skierowany do pracy w Rejonowym Kierownictwie Robót Wodno-Melioracyjnych w Nysie na Opolszczyźnie.
Cezary od kilku lat zmagał się z chorobą gruźliczą i praca terenowa pogarszała tę sytuację w związku z czym,
po wielu staraniach, otrzymał przeniesienie do Centralnego Zarządu Melioracji w Ministerstwie Rolnictwa,
gdzie pracował w Wydziale Planowania przez wiele lat.
Od roku 1973, aż do przejścia na emeryturę w roku 1996 pracował w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, która później została przemianowana na Centralny Urząd Planowania. Był ekspertem do spraw nauki i
postępu technicznego w randze starszego radcy w filarowym Departamencie Strategii Gospodarczej. W tym
miejscu należy wspomnieć, że wcześniej zdobył stopień magistra na swoim macierzystym wydziale SGGW.
Mgr inż. Cezary Stefan Gedroyć opracowywał założenia do planów społeczno - gospodarczych kraju w zakresie nauki i postępu technicznego. W związku z tym często uczestniczył w posiedzeniach Komisji Sejmowej
Edukacji, Nauki i Młodzieży. Współpracował też z Komitetem Badań Naukowych. Był wysoko cenionym pracownikiem dzięki swej inteligencji, pracowitości i szerokim horyzontom wiedzy. Trzeba podkreślić fakt, że
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gdziekolwiek pracował, nigdy nie ograniczał się do pracy ściśle zawodowej, ponieważ jego natura społecznikowska nie pozwalała mu na to.
Już w roku 1954 wstąpił w Nysie do Związku Zawodowego Pracowników Rolnych i Leśnych, a także został
członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), a ściślej do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Wodno-Melioracyjnych (SITWM). W roku 1957 Zarząd Główny NOT powołał Cezarego do Zespołu Redakcyjnego Biuletynu poświęconego melioracji. Sprawował tę funkcję Członka Komisji Rewizyjnej, a nawet czasowo piastował funkcję jej przewodniczącego. Był członkiem Głównej Komisji Ochrony Zabytków Budownictwa Wodnego i Melioracji. Cezary współorganizował narady i konferencje branżowe. Wiele pracy wkładał
w walkę z powodziami w kraju, za co otrzymał srebrną i złotą odznakę.
Wiele czasu i energii poświęcał organizowaniu cyklicznych zjazdów (co 5 lat) absolwentów swego rocznika
studiów na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW.
Za swe społecznikowskie działania został odznaczany wielokrotnie: srebrnymi
i złotymi odznakami zarówno Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych, jak również
Naczelnej Organizacji Technicznej.
Czarek Gedroyć był człowiekiem o szerokim spektrum zainteresowań i pasji, a będąc samotnym, swój czas
mógł poświęcać sprawom najbliższym swemu sercu: historii, muzyce., Płockowi i harcerstwu. W obszarze historii najbliższe mu były XIX i XX wiek. Właśnie dlatego nawiązał bardzo przyjazne związki z pracownikami
Muzeum Mazowieckiego w Płocku, w czym serdecznie wspierał go przyjaciel „od historii i Płocka” Staszek
Starczewski. To z ich inicjatywy i przy współpracy została zorganizowana w Muzeum w 1982 roku, wspaniała
wystawa pod nazwą „70 lat harcerstwa na Ziemi Płockiej”. To właśnie Czarek odszukał, po wielu uporczywych staraniach, adresy trzech żyjących jeszcze wówczas, twórców pierwszego zastępu skautowego w Płocku.
Byli nimi: Ignacy Gościcki zamieszkały w Gdańsku, Stefan Staszewski we Wrocławiu i Lech Rościszewski w
Krakowie. Z ogromnym entuzjazmem i wysiłkiem zorganizował przyjazd sędziwych druhów Gościckiego
i Rościszewskiego do Płocka na rocznicowe spotkanie z płocką bracią harcerską. Ogromne wzruszenie ogarnęło zebranych w dniu 13 listopada 1982 roku, kiedy to w 70-tą rocznicę powstania harcerstwa w Płocku mogli spotkać żywych jego twórców.
Czarek był nie tylko czułym opiekunem harcerskich seniorów w czasie ich pobytu
w Płocku, ale do końca ich życia utrzymywał z nimi serdeczne kontakty telefoniczne, listowne
i osobiste. Oto przykład międzypokoleniowej harcerskiej więzi w formie fragmentu jednego
z listów:
„3.I.1992 r. Szanowny i Drogi Sercu Druhu Cezary !
Serdecznie dziękuję za pamięć o starym niedołędze, który za łaskawym zezwoleniem Bożym jeszcze się plącze
po tym bożym świecie, pomagając ... w obsłudze sparaliżowanej od lat mojej małżonki . . .Niestety, starzeję się
szybko... i już mię nie stać na wyjazd z Krakowa i czynny udział w uczczeniu wielkich i prawdziwych zasług
polskiego Harcerstwa, które mnie wychowało i któremu pragnę być do śmierci wierny.
Z radością oczekuję odwiedzin Druha Harcmistrza w Krakowie.
Lech Rościszewski”
Cezary taki właśnie był: szanował i czcił tych, którzy tworzyli harcerstwo i tak jak oni wierny był ideałom harcerstwa.
Świadectwem umiłowania historii w ogóle, a historii harcerstwa w szczególności, przez Czarka, były takie inicjatywy jak zmobilizowanie naszego kręgu do podjęcia starań o konserwację historycznego sztandaru 89 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki, który z ogromnym trudem został ocalony z kataklizmu wojennego i okupacji. W latach 1981 - 1982 sztandar ów został poddany profesjonalnej renowacji w Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie i obecnie jest z pietyzmem przechowywany w Izbie Pamięci w
Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.
Realizując podstawowe zadanie kręgu - zapisywanie historii harcerstwa płockiego - Cezary włączył się do zespołu redakcyjnego opracowującego zeszyty historyczne. Pierwszy zeszyt z serii „Z dziejów harcerstwa w
Płocku”, którego Czarek był współredaktorem wydany w 1984 r. zawiera m.in.: „Kalendarium ważniejszych
wydarzeń z działalności harcerstwa w Płocku. 1945-1949”. Drugi zeszyt opracował samodzielnie, a zawarł w
nim: „Przyczynek do dziejów drużyny harcerskiej przy Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Małachowskiego
w Płocku i szkic historii sztandaru drużyny”. Obydwa tematy opracował bardzo starannie, wykazując przy tym
ogromną dociekliwość. Ustalił wszystkich kolejnych drużynowych 89 MDH, ustalił lata pełnienia funkcji, ale
także nawiązał kontakt listowny a potem osobisty z ostatnim przed wojną drużynowym - Mirosławem Lekisem, mieszkającym na stałe w Anglii. W czasie jego pobytu w Polsce spotykał się z nim, zaprzyjaźnił, zaraził
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swą pasją historyczną, w rezultacie czego Muzeum Harcerstwa wzbogaciło się o cenne dokumenty harcerskie z
lat międzywojennych, które Mirek przywiózł do kraju.
Historię sztandaru swojej 89 MDH Czarek opisał „z sercem”, wnikając w każdy szczegół jego burzliwych losów.
Nie wolno pominąć wspaniałej inicjatywy druha Cezarego dotyczącej organizowania tzw. „śladów harcerskich” z okazji cyklicznych zjazdów wychowanków „małachowianki”. Polegały one na przygotowaniu wystaw
materiałów dokumentujących działalność 89 MDH na przestrzeni jej historii. Wiele trudu i skrzętnych poszukiwań wymagało stworzenie takiej wystawy. Pierwsza wystawa odbyła się w roku 1980, ale szczególnie okazały był „ślad harcerski” 8 września 1990 roku który — podobnie jak poprzedni - miał miejsce w salach jego
macierzystej szkoły „Małachowianki”.
W ramach „śladów harcerskich” odbywały się spotkania dawnych członków drużyny harcerskiej, polegające
na gawędach o jej dziejach na tle wystawy dokumentów historycznych i fotografii.
Wszystkie materiały znajdujące się na planszach „Śladu harcerskiego” w 1990 roku zostały po latach zamieszczone w zeszycie historycznym kręgu nr 9, zatytułowanym „Cezary Gedroyć < Slad harcerski w płockiej Małachowiance> w 1990 roku.” wydanym w 2000 roku.
Druh Gedroyć był również współorganizatorem wystawy „85 lat harcerstwa, w Płocku”, urządzonej w Domu
Władysława Broniewskicgo w Płocku.
Nie można zapomnieć o wielu innych inicjatywach w harcerskim środowisku, które Cezary podejmował i realizował wspólnie z innymi druhami z kręgu, ale najważniejsze z nich to wieloletnie, konsekwentne skupiania
byłych płockich harcerzy poprzez, prywatne spotkania towarzyskie, bądź w prywatnych domkach letniskowych, bądź w wynajętych kwaterach, a także wspólne wyjazdy do Płocka. To właśnie takie spotkania zaowocowały powstaniem naszego kręgu instruktorskiego ZHP „Z Tumskiego Wzgórza” w 1979 roku, o czym była
mowa wcześniej.
Czarek był także aktywnym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni ł Tańca „Dzieci Płocka”. Utrzymywał częste kontakty z twórcą i dyrektorem Zespołu druhom Wacławem Milke. Zawsze
brał udział w rocznicowych spotkaniach seniorów Zespołu, z których wielu było członkami kręgu „Z Tumskiego Wzgórza”, jak i kręgu „Na Tumskim Wzgórzu”.
W roku 1985 zdobył stopień harcmistrza z czego był ogromnie dumny i swoją aktywnością harcerską potwierdził słuszność jego nadania. Za swą aktywność w utrwalaniu w młodzieży harcerskiej piękna tradycji harcerstwa polskiego, a płockiego i mazowieckiego w szczególności, druh Cezary został przez władze ZHP odznaczony krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, odznaką honorową „Za zasługi dla Chorągwi Mazowieckiej” oraz odznaką „85 lat Harcerstwa w Płocku” i medalem pamiątkowym „50 lat Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca
<Dzieci Płocka>”.
Zupełnie inny rozdział w życiu Cezarego Gedroycia stanowiła miłość do muzyki poważnej, przy czym należy
tu rozgraniczyć jego stosunek do muzyki symfonicznej i do operowej. Sam wyraził to w wywiadzie radiowym,
w styczniu 1993 roku:
„Otóż w kategorii symfonii rolę inspirującą odegrał u mnie poemat symfoniczny Bedricha Smetany pt. „Moja
ojczyzna”. Słyszałem ten utwór po raz pierwszy w radio w 1939 roku ... „W odniesieniu do muzyki operowej,
przełomowym był dla mnie dopiero rok 1948. Przypadkowo włączyłem radio, gdy zapowiedziano nadawanie
„Trawiaty” Verdiego z Opery Rzymskiej, z udziałem Liii Pons, której partnerował Beniamino Gili. Już sam
wstęp, czyli słynny toast z pierwszego aktu przekonał mnie, że stało się coś niezwykłego -po prostu zakochałem się w operze”.
To młodzieńcze zauroczenie trwało przez całe życie Czarka. Był bardzo częstym bywalcem w gmachu Teatru
Wielkiego na przedstawieniach operowych. Nie będzie raczej przesady w stwierdzeniu, że Cezary nie przepuścił żadnej premiery operowej w Warszawie. Miał nawet stałe miejsce w sali operowej. Nie ograniczał się tylko do przedstawień operowych w stolicy lecz bywał również w tych polskich miastach, w których gościli
sławni zagraniczni artyści operowi. W czasie, niezbyt długiego pobytu służbowego w Nowym Jorku, potrafił
wykorzystać szansę by posłuchać Luciano Pawarottiego w „Trubadurze” Verdiego, a w słynnym Carnegie Hall
był również na koncercie Zachodnio-Berlińskiej Orkiestry Symfonicznej, którą dyrygował Herbert von Karajan. A przecież działo się to w okresie, kiedy Polak za granicą, trzęsącą się ręką wyciągał dolara z chudziutkiego portfela. Ten miłośnik muzyki mógł żywić się byle czym, a nawet nieco głodować, aby tylko uczestniczyć
we wspaniałym koncercie. Dla Cezarego, muzyka - miłość jego życia - była odskocznią od trudnej, samotnej
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codzienności, często i długo związanej z ciężką chorobą j ego mamy. To miłość do muzyki poważnej, a szczególnie operowej stanowiła pomost do zawiązywania znajomości, a nawet przyjaźni z melomanami obu płci.
Był członkiem Stowarzyszenia Miłośników Opery i jako aktywny członek tegoż wielokroć wygłaszał prelekcje
z dziedziny historii opery.
Swoją wiedzę muzyce poważnej zaprezentował we wspomnianym wcześniej wywiadzie udzielonym w siedzibie Polskiego Radia, w styczniu 1993 roku na temat roli muzyki we wzbogacaniu osobowości człowieka. Bywało, że zapraszał nas, swoich harcerskich i płockich przyjaciół, na szczególnie piękne przedstawienia operowe starając się zaszczepić w nas entuzjazm i miłość do tej wspaniałej formy sztuki..
W mowie wygłoszonej przez druha Macieja Zaborowskiego , nad trumną Cezarego Gedroycia, w dniu 23
stycznia 1998 roku, znalazły się słowa, które wyrażały opinię o nim jako człowieku aktywnym, harcerzu
i przyjacielu: ...”Zaangażowanie harcmistrza Cezarego Gedroycia w dzieło historii harcerstwa pokazało, jak
bardzo był związany z ZHP, a cechy charakteru, takie jak pogoda duchy, otwartość, szczerość, łatwość nawiązywania przyjaźni i gotowość niesienia pomocy innym, udowodniły, że idee harcerskie zagościły w nim na
zawsze. Nic przeto dziwnego, że serdeczną przyjaźń i ą darzyliśmy go w kręgu wszyscy, zaś bystrością, inteligencją i niezwykłą wprost umiejętnością prowadzenia dialogu zaskarbiał sobie powszechną sympatię otoczenia. Nieubłagana śmierć wyrwała go z życia nagle i zupełnie niespodziewanie. Pozostały na stole rozłożone
papiery, niedokończone opracowania. Nie odebrał biletów zamówionych na bardzo oczekiwane występy
rosyjskich teatrów operowych, nie odbierał telefonów...
Można powiedzieć, że nagle zatrzymał się w swej niedokończonej i pięknej drodze. Przyjacielu, Czarku! Będziesz z nami na zawsze. - Czuwaj!

[1931-1998] hm. Maciej Zaborowski - O harcmistrzu Cezarym Gedroyciu
Druh harcmistrz Cezary Gedroyć urodził się w Chełmie Lubelskim 2 września 1931 roku. Do szkoły podstawowej zaczął uczęszczać w 1938 roku w Płocku, gdzie przeniósł się wraz z rodziną. W czasie drugiej wojny
światowej uczył się nadal na tajnych kompletach. Zaraz po wyzwoleniu Płocka, w lutym 1945 roku rozpoczął
naukę w Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. W marcu tego roku wstąpił jako jeden z pierwszych uczniów „Małachowianki” do reaktywowanej wówczas 89 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy
im. Tadeusza Kościuszki, w której w latach 1945 - 1949 piastował funkcje: zastępowego, sekretarza drużyny i
drużynowego. W 1950 roku uzyskał świadectwo dojrzałości i rozpoczął studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Już jako mgr inż. melioracji wodnych pracował na różnych stanowiskach związanych z gospodarką wodną, a od roku 1973 aż do przejścia na emeryturę w 1996 roku, w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (późniejszy Centralny Urząd Planowania).
Z harcerstwem nie zerwał, uczestniczył we wszystkich okazjonalnych spotkaniach, a także był inicjatorem organizowania spotkań koleżeńskich byłych harcerzy płockich z lat 1945-1949, które z czasem stały się zalążkiem przyszłego kręgu instruktorskiego. W 1982 roku krąg został formalnie zatwierdzony, przyjął nazwę „Z
Tumskiego Wzgórza” i został podporządkowany Komendzie Chorągwi Płockiej. Jako miłośnik historii druh
Cezary kierował zespołem historycznym i był członkiem Rady Kręgu. Zgromadził znaczne zbiory dokumentów z dziedziny harcerstwa płockiego. Opracował historię ocalonego przez siebie sztandaru 89 MDH oraz zarys historii tej drużyny(...)
Wielokrotnie był inicjatorem i współorganizatorem wystaw harcerskich i uroczystości rocznicowych. Przedmiotem jego szczególnej troski była drużyna harcerska przy macierzystym Liceum im. Marszałka Stanisława
Małachowskiego w Płocku, i z myślą o wzbogaceniu jej tradycji zainicjował organizowanie tzw. „śladów harcerskich” - wystaw i spotkań przy okazji zjazdów absolwentów „Małachowianki”
Utrzymywał częsty kontakt z dawnymi harcerzami w Płocku i swym zapałem przyczynił się do powstania
bliźniaczego kręgu seniorów w tym mieście. Był także członkiem Towarzystwa Przyjaźni Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” i niejednokrotnie wspierał swą pomysłowością jego działalność.
Dnia 19 stycznia 1998 roku - w pełni sił twórczych - odszedł nagle na Wieczną Wartę.
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[1927–1996] phm. Zofia Lucyna Regulska z d. Majewska - Druhna Irena
Charkowska–Makowska
Dla mnie druhna Irena Charkowska była zawsze po prostu Irką. Poznałyśmy się tuż po wojnie w szkole, i
szybko się zaprzyjaźniłyśmy. To właśnie dzięki Irce ja i kilka innych koleżanek trafiłyśmy do harcerstwa; jak
nikt potrafiła zarazić nas swoim entuzjazmem i zapałem do pracy dla innych.
Harcerstwo w tamtych latach dopiero odradzało się po wojnie, nie było sprzętu, materiałów programowych,
pomocy metodycznych; właściwie nie było nic. Brakowało również doświadczonych instruktorów, tak więc po
stosunkowo krótkim okresie intensywnego kształcenia harcerki i harcerze tacy jak Irka Charkowska obejmowali
funkcje instruktorskie.
Irka włączyła się w ten nurt pracy i odbudowy natychmiast. Już w maju 1945, natychmiast po złożeniu przyrzeczenia harcerskiego, objęła swój pierwszy zastęp i od tej pory była zawsze wzorem dla swoich harcerek i cieszyła się ich sympatią.
Szybko objęła funkcję drużynowej, najpierw III Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Królowej Kingi, a później
równolegle, od 1947 roku, prowadziła drużynę w zakładzie wychowawczym sióstr zakonnych w Płocku. Zawsze
poświęcała swoim harcerkom dużo czasu dając im oparcie i przekazując swój sposób patrzenia na świat. Doceniały to szczególnie dziewczęta z zakładu wychowawczego, niektórym z nich w jakiejś części zastępowała
dom, który utraciły w czasie wojny.
Już od 1947 roku, od samego powstania zespołu, była również członkiem Harcerskiej Drużyny Artystycznej prowadzonej przez druha Milkego, bardzo dobrze znanej i bardzo lubianej przez pokolenia Płocczan.
W tym okresie znałam ją najlepiej. Była zawsze oddaną przyjaciółką, na którą można było liczyć w każdej sytuacji.
Kipiała przy tym energią, była pełna życia, pomysłów i planów. Szczególnie wspólne pobyty na obozach harcerskich zapadły mi głęboko w pamięć.
Swoje wspomnienia Irka Charkowska kończy na wyjeździe z Płocka, na pewno sądziła wtedy, że to koniec jej
pracy w ZHP.
Kilka późniejszych lat mieszkała w Warszawie, a z czasem wróciła z rodziną do Płocka. Oczywiście wróciła
wówczas również do pracy w harcerstwie. Była zastępcą, a potem przewodniczącą Komisji Historycznej Komendy Hufca w Płocku, a później Komisji Historycznej Komendy Chorągwi Płockiej ZHP. Była też instruktorem w
Chorągwi Płockiej ZHP.
Swoje wcześniejsze doświadczenia wykorzystała w nowej pracy. Zawsze pełna entuzjazmu, była gotowa pomóc
każdemu, kto tego potrzebował. Była dobrą organizatorką i swoim zapałem i solidnym podejściem do obowiązków
umiała zarazić innych.
Pracę w harcerstwie zakończyła w stopniu harcmistrza. Otrzymała również kilka odznaczeń.
Cieszę się, że chociaż w taki sposób mogę przybliżyć innym Irkę Charkowska, dla wielu po prostu serdeczną
przyjaciółkę, dla innych, druhnę Irkę, która wiele lat swojego życia poświęciła dla innych..

[1918- ] hm. Maciej Zaborowski - O harcmistrzu Tadeuszu Morawskim
Druh Tadeusz Morawski urodził się w Płocku dnia 4 listopada 1918 roku. Do ZHP wstąpił w 1928 roku do 6
Męskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego (późniejszej 103 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy) przy
Szkole Powszechnej nr 1, mieszczącej się przy ulicy Jachowicza.
Szkołę podstawową kończy w 1938 roku i rozpoczyna naukę w Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w
Płocku. Wstępuje do 89 MDH przy tym Gimnazjum, pełniąc kolejno funkcje zastępowego i przybocznego.
W 1935 roku Harcerz Orli Tadeusz Morawski uczestniczył w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa w Spale. Jako
zastępowy zastępu „Rysiów", I drużyny zlotowej.

431
W 1937 roku, rozkazem Komendanta Hufca L.5/37 zostaje mianowany drużynowym 180 MDH, którą prowadzi jeden rok, bowiem po uzyskaniu matury w 1938 roku wstępuje do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Chciał tą drogą ziścić swoje marzenia o lotnictwie, jakie zaszczepiła w nim działalność harcerskiej sekcji szybownictwa, prowadzona w Płockim Żeglarskim Hufcu Harcerzy.
W pierwszych dniach II wojny światowej w 1939 roku, zostaje ranny w czasie bombardowania lotniczego Dęblina i wraz ze Szkołą Podchorążych ewakuowany na wschód. 20 września 1939 roku dostaje się do niewoli
niemieckiej pod miejscowością Żydaczów na Podolu i zostaje przewieziony do Przemyśla, skąd po czterech
dniach udaje mu się zbiec.
Lata okupacji spędza wraz z rodziną w Radomiu. Uczestniczy w działalności konspiracyjnej Armii Krajowej,
za co jest represjonowany przez Gestapo. W 1941 roku był aresztowany, szczęśliwie po 10 dniach został zwolniony.
Do Płocka powraca w 1947 roku. Praca zawodowa (w spółdzielczości) i troska o rodzinę wypełnia mu czas
niemal bez reszty przez wiele lat. Nic jednak nie zdołało zatrzeć śladu młodzieńczej przygody harcerskiej. W
1982 roku powraca do pracy harcerskiej. Działając w Komisji Historycznej przy Komendzie Chorągwi Płockiej przeprowadza wnikliwą kwerendę informacji o harcerstwie w czasopismach i dokumentach archiwalnych
płockich. Stała się ona bezcennym źródłem dla opracowań dziejów harcerstwa dla wielu historyków harcerstwa. Niniejsze opracowanie autora jest także oparte na tych źródłach. Pierwsze Jego wydanie w postaci maszynopisu ukazało się w 1988 roku.
Druh Tadeusz Morawski, za swe działalność harcerską i konspiracyjna został odznaczony Krzyżem Za Zasługi
Dla Związku Harcerstwa Polskiego z Rozetą - Mieczami

[1928 – 1985] hm. Maciej Zaborowski - O harcmistrzu Włodzimierzu Olszewskim
Harcmistrz Włodzimierz Olszewski (1928 – 1985) nie był członkiem naszego kręgu. Ale był jednym z nas, był
naszym druhem i przyjacielem, i w niemałym stopniu przyczynił się do powstanie tego, dość niezwykłego,
płockiego kręgu instruktorskiego w Warszawie. W tym kręgu był i jest często obecny – w spotkaniach i rozmowach, we wspomnieniach, a nawet w anegdotach.
My - zrządzeniem losu - żyjemy, pracujemy i działamy głównie w Warszawie, która po opuszczeniu przed laty
miasta naszej młodości stała się już naszym miastem. Włodek także w Warszawie zdobywał wiedzę rolniczą –
ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, ale do stolicy trwale nie przylgnął. W Płocku i jego okolicach podjął pracę zawodową oraz działalność społeczną i polityczna, w której najmocniej wiążące Go uczuciowo miejsce zajmowała harcerska służba.
Bo Włodek był zawsze harcerzem. W latach 1945 1949, kiedy był uczniem „Jagiellonki”, należał do 86 MDH
im. Szymona Mohorta i przez pewien czas był jej drużynowym. Kiedy działał w płockim hufcu, a także w wojsku, gdzie z powodzeniem wykorzystywał swoje harcerskie umiejętności. I później, po latach, w pracy zawodowej, kiedy zawsze z harcerskim uporem i zapałem angażował się w słuszną, Jego zdaniem, sprawę, nie bacząc na osobiste wygody i korzyści. Znany był z tego, że łatwo ulegał emocjom, nie unikając dla świętego
spokoju sporów i konfliktów. I - co warto podkreślić - nie był koniunkturalnym działaczem społecznym i politycznym, goniącym za spektakularnymi sukcesami czy osobistymi wyróżnieniami.
Wspomnienia druha Włodzimierza Olszewskiego, które prezentujemy za Jego jeszcze osobistym przyzwoleniem, cechują pierwsze powojenne pięciolecie - żywiołowe odrodzenie płockiego harcerstwa w Płocku w roku
1945 i - bez przesady - entuzjastyczny rozwój organizacji do roku 1949.
Lektura tych wspomnień, poza oczywistym przypomnieniem osób, sytuacji i zdarzeń, jest cennym dla harcerzy
z tamtych lat, przede wszystkim dowodzi trwałości harcerskiego systemu, wartości moralnych i patriotycznych, słuszności harcerskiej metody wychowawczej oraz solidarnej więzi i koleżeństwa.
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[ - ] hm. Tadeusz Kurpiewski - O harcmistrzu Władysławie Łakomskim
Hm. Władysław Łakomski na zawsze opuścił szeregi Związku Harcerstwa Polskiego. Mundur harcerski z podkładką harcmistrza (...) nosił godnie. Był wieloletnim harcerzem za młodych lat, potem oddanym i zahartowanym w pracy instruktorem i przyjacielem młodych harcerzy.
Jako współorganizator wielu obozów harcerskich szczególnie wyróżnił się w płockiej wieloletniej akcji „Bieszczady",
gdzie płoccy harcerze, przez dziesiątki lat urządzali swoje obozy wypoczynkowo-szkoleniowe. Mówiło się, że kto
przeszedł obóz w Komańczy, ten zdobywał nowe stopnie harcerskie i sprawności.
Spotykał się z instruktorami z „Tumskiego Wzgórza". Posiadł Krzyż Zasługi dla ZHP, Odznakę Bieszczadzką za
wieloletnią akcję „Bieszczady". Przez wiele lat należał do pokolenia starszoharcerskiego instruktorów, którzy tworzyli
siłę i znaczenie płockiego harcerstwa.
Widać go było często w otoczeniu takich działaczy harcerskich jak Ładysław Żelazowski, Ryszard Wodzyński,
Tomasz Klicki, Ryszard Ołdakowski i Henryk Wójcik, Kazimierz Pilewski. Mawiano, że był instytucją harcerską.
Twierdził, że o sile ZHP w Płocku stanowili zahartowani i oddani całym sercem jego organizatorzy, przywódcy, przyjaciele Szarych Szeregów, przywódcy, dla których prawo i przyrzeczenie harcerskie były busolą w życiu, pracy społecznej i zawodowej.
Gdy umierał, wyraził prośbę, aby pochować Go w trumnie w mundurze harcerskim.
Z wykształcenia był zasłużonym nauczycielem chemii w kilku szkołach, a między innymi w Zespole Szkól Chemicznych, Zespole Szkól Odzieżowych. Na emeryturę przeszedł z Liceum im. Władysława Jagiełły. Marzyła mu
się nowoczesna pracownia chemii, a gdy ją otrzymał, oddal wszystkie umiejętności tej niełatwej dziedzinie wiedzy przełomu tysiącleci.
Wymagał od uczniów wiele, ale sam się dokształcał i doskonalił posiadaną wiedzę. Głosił, że nauczyciel niedoskonalący swoich umiejętności nie idzie z postępem, a wręcz przeciwnie - cofa się. Był lubiany i szanowany
przez młodzież, oceniał jej wysiłek obiektywnie.
Przez 9 lat sprawował w Płocku zaszczytną funkcję ryczałtowego sekretarza Zarządu Powiatowego Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej. Zakładał także dziesiątki punktów odczytowych. Walnie wpływał na fakt przynależności ziemi płockiej do czołówki krajowej. Za tę działalność wyróżniony został Złotą Odznaką „popularyzatora wiedzy".
Był działaczem społecznym. Starał się być potrzebny na każdym posterunku pracy. Przez dwie kadencje był radnym Miejskiej Rady Narodowej. Starał się nie opuszczać posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, obrad
plenarnych sesji. Był aktywny na posiedzeniach i obradach, dzielił się doświadczeniami, rzetelnie sprawował
funkcję stanowiącą i kontrolną radnego. Mawiano, że był oficerem aktywności, postępu, odpowiedzialności i systematyczności.
Nic, przeto dziwnego, że Rada Państwa uhonorowała Go Krzyżem Kawalerskim OOP, medalem 40-leda PRL. Za
szczególny wkład w obchody 750-lecia lokacji miasta Płocka wyróżniony został okolicznościowym medalem.
Otrzymał odznakę za zasługi dla województwa warszawskiego, województwa płockiego, dyplomami FJN, PRON,
wydziałów kultury, oświaty i sportu.
Wszedł do panteonu działaczy harcerskich, oświatowych i społecznych.
Czuwaj!

[1929 –2002] hm. Tadusz Kurpiewski - O Stanisławie Chęcińskim„Milimetrze”
Harcerz z krwi i kości Stanisław Chęciński (1929 –2002). Jeszcze tak niedawno snuł plany związane z jubileuszem
harcerskiego zespołu pieśni i tańca „Dzieci Płocka", bo chciał rozsławiać wszystko, co z Płockiem związane. Jako
członek Pamięci Komitetu i Męczeństwa zawsze składał wraz z harcerzami kwiaty w miejscach uświęconych walką
płocczan, którzy przelewali krew, walcząc o wolność i godność tego miasta.
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W kwietniu 2001 r. na cmentarzu komunalnym, mimo dotkliwego zimna, deszczu ze śniegiem, setki osób, wyrażając
szczery żal, pożegnało Stanisława Chęcińskiego. Przy trumnie zaciągnęli wartę harcerze młodzi i starzy - ci z
harcerskiego kręgu starszoharcerskiego „Na Tumskim Wzgórzu". Nie brakło w ceremonii pogrzebowej przyjaciół ze szkolnych lat i tych, którzy go zawsze cenili i szanowali.
Miał 72 lata. Całe Życie związany był z Płockiem, miastem, które ukochał i służył mu całym sercem, wpisując
się w pejzaż i historię 1000-łetniego grodu. Z uwagi na wysoką, szczupłą sylwetkę nazywany był „Milimetrem”.
Był lubiany i szanowany przez wielu, uczynny, wierny w przyjaźni. Można było go widzieć zawsze i wszędzie tam,
gdzie go potrzebowano. Gdy miałem przemówić nad trumną małżonki inspektora szkolnego, zwracałem się do
Stanisława, mówiąc: „Postaw jakiś mikrofon, zawieś na gałęzi głośnik, bo to lepiej, gdy słychać słowa pożegnania".
Zawsze, jako harcerz, dotrzymywał słowa, gdyż postępował zgodnie z przyrzeczeniem harcerskim, założonym
przed laty.
W 1950 r. ukończył Liceum Spółdzielcze. Marzył o lataniu, lecz ze względów zdrowotnych zajął się radiotechniką.
Wielu mieszkańców Płocka znało jego warsztat, najpierw na Tumskiej, później przy ulicy Bielskiej. Naprawiał radia, telewizory, reporterskie magnetofony.
Od 1945 roku był w pierwszej drużynie artystycznej, którą założył druh Wacław Milkę. Od tego czasu zawsze był
związany z zespołem, pomagając kolegom w każdej sytuacji.
Był członkiem kręgu starszoharcerskiego. Na krótko przed śmiercią wziął udział na ostatnim międzynarodowym
zlocie w Zegrzu. Bardzo uczynny, nigdy nie odmawiał technicznego nagłośnienia miejskich imprez i uroczystości,
często był gościem imprez szkolnych.
Przez kilka lat przed śmiercią aktywnie uczestniczył w pracach Miejskiego Komitetu Pamięci i Męczeństwa. Na
wniosek władz miasta otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Posiadał Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP.
Zmarł na atak serca.
W niezwykle serdecznych słowach, pełnych żalu po stracie starego harcerza, pożegnał swojego kolegę ksiądz
prałat Tadeusz Rutowski, z tej samej drużyny artystycznej.
Długo będziemy pamiętać o Tobie, Twojej przyjaźni, służbie dla ludzi miasta, które zmarły ukochał jak mało,
kto.
Cześć Twojej Pamięci

hm. Jolanta Wojtulanis Lista instruktorów na „Wiecznej Warcie”
Cmentarz Komunalny w Płocku
phm. Mieczysław Sobolewski
hm. Janina Różańska
hm. Ryszard Wodzyński
phm. Katarzyna Kolankiewicz
Stanisław Chęciński „Milimetr”
Leszek Adriańczyk
hm. Stanisław Cieszkowski
hm. Zofia Czajkowska
pwd. Zdzisław Strześniewski „Księgowy”
Sebastian Malicki
Cmentarz ul. Norbertańska
hm. Waclaw Milke
hm. Barbara Atemburska
Konstanty Krawczyk
Cmentarz w Imielnicy
hm. Halina Śliwka
hm. Leszek Zyzga
hm. Antoni Tomaszewski
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Cmentarz w Radziwiu
hm. Wojciech Bartnik
Józef Bartnik
Cmentarz al. Kobylińskiego
hm. Ładysław Żelazowski
Eugenia Laszkiewicz
hm. Maciej Zaborowski
Jan Wojciechowski
Tadeusz Morawski / KI Na Tumskim Wzgórzu/
Henryk Drabiński / KI Na Tumskim Wzgórzu/
hm. Włodzimierz Olszewski
Halina Dzierzęcka-Kroll / KI Z Tumskiego Wzgórza/
hm. Władysław Kozłowski
hm. Jadwiga Barbara Śliwińska
hm. Henryk Kadziński
hm. Henryk Rychlik
hm. Teresa Golus
hm. Ludwika Józefowska
Antolek Gradowski
Tadeusz Zawidzki
Grabscy
Część zabytkowa
hm. Bohdan Wochowski
hm. Franciszek Jaszczak
hm. Władysław Łakomski
phm. Elzbieta Jankowska –Grzelska
Poza Płockiem
hm. Ryszard Ołdakowski- Joniec
hm. Maria Woźniak – Wyszogród
hm. Jan Woźniak- Wyszogród
hm. Zofia Kozińska – Proboszczewice
hm. Krystyna Karczewska – Bielsk
Nie wiadomo, gdzie pochowani?
phm. ks. Witold Karpiński
hm. Tadeusz Janiszewki
hm. Henryk Komorowski
hm. Regina Przybylska

INNE HARCERSKIE TEMATY
Dedykacja Prezydenta
Szanowni Państwo,
nie tak dawno Harcerstwo Płockie obchodziło jubileusz 100-lecia. 100 lat, wiek –
iluż to ludzi, ile zdarzeń. Przez Polskę przetoczyły się w tym czasie dwie wojny
światowe, dotykały ją kryzysy, przewroty, rozpromieniała radość odzyskania
niepodległości, niejednokrotnie nadzieja mieszała się z rozpaczą, by jednak
ostatecznie zwyciężyć. Te wszystkie zdarzenia to był uświęcający ogień, który
hartował ludzi.
A ludzie zawsze byli, są i będą najważniejsi. To oni, tworząc historię Polskiego
Harcerstwa, nie szczędzili swego czasu, zaangażowania, by z kolejnymi młodymi
pokoleniami pracować metodą opartą na służbie, braterstwie, odpowiedzialności.
Gdy mam okazję siedzieć wspólnie z harcerzami przy obozowym ognisku,
wpatrując się w tańczące snopy iskier, słucham w zadumie słów piosenki:
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Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie.
Podaj swą pomocną dłoń tym, co liczą na ciebie.
Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny.
Śmiało zwalczaj wszelkie zło, niech twym bratem będzie każdy.
I wiem, że to nie tylko słowa, że to zobowiązanie, które każdego dnia realizują
zuchy, harcerze, instruktorzy, harcerska starszyzna – wszyscy, którzy tworzą tę
jedyną w swoim rodzaju sztafetę pokoleń.
Andrzej Nowakowski
Prezydent Miasta Płocka

[1912-1938] phm. Michał Kacprzak - Skąd się wzięli harcerze i co było
dalej
Lata 1912-2012 to nie tylko wiek płockiego skautingu, ale przede wszystkim wielce skomplikowany okres polskiej
historii, z którą historia harcerstwa1025 jest nierozerwalnie złączona. Zabory, dwie wojny światowe, Druga i Trzecia
Rzeczypospolita, a także Polska Rzeczpospolita Ludowa – ich wszystkie uwarunkowania determinowały funkcjonowanie ruchu harcerskiego. Zrozumienie płockich realiów możliwe jest jedynie przy dostrzeżeniu specyfiki kolejnych okresów historii harcerstwa.
Harcerstwo jest polską wersją skautingu zapoczątkowanego w Wielkiej Brytanii przez gen. Roberta Baden Powella.
Jego książka Scouting for boys przetłumaczona przez Andrzeja Małkowskiego (warto pamiętać, że urodzonego w
odległych od Płocka o niecałe 40 km Trębkach) była jednym z impulsów do spontanicznego powstania nowego ruchu młodzieżowego na ziemiach polskich. Źródła harcerstwa wypływają z kilku nurtów, do najważniejszych z nich
zaliczyć należy Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Zarzewie i Eleusis.
Pierwsze gniazdo Sokoła powstało na wzór czeski w 1867 r. we Lwowie, z czasem towarzystwo rozciągnęło obszar
swego działania na całą Galicję, gdzie mogło działać legalnie, a następnie na pozostałe zabory. Za cel stawiało sobie
podtrzymywanie i kształtowanie tożsamości narodowej oraz rozwijanie sprawności fizycznej w myśl dewizy w
zdrowym ciele zdrowy duch. Korzeniowi sokolemu harcerstwo zawdzięcza nastawienie na ruch i przebywanie na
świeżym powietrzu.
Silne nastawienie patriotyczne do harcerstwa wnieśli zarzewiacy. Wywodzili się oni ze Związku Młodzieży Polskiej
zwanego popularnie Zetem, założonego w 1887 r. przez Zygmunta Balickiego i pozostającego pod wpływem Narodowej Demokracji. Na skutek rozłamu wewnątrz środowiska endeckiego w 1909 r. powstało Zarzewie, którego
głównym celem była walka o niepodległość. Organizowano Polskie Drużyny Strzeleckie, a następnie w czasie I
wojny światowej zarzewiacy walczyli w Legionach Polskich. Do tego nurtu należeli m.in. Olga i Andrzej Małkowscy, Eugeniusz Kwiatkowski (późniejszy wicepremier, współtwórca portu w Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego), Mieczysław Smorawiński (generał rozstrzelany w Katyniu), Stanisław Sosabowski (generał, dowódca
Samodzielnej Brygady Spadochronowej, która walczyła w 1944 r. pod Arnhem).
Swoją specyfikę harcerstwo wywodzi z powstałego w 1902 r. z inicjatywy Wincentego Lutosławskiego stowarzyszenia abstynenckiego Eleuzis, szerzącego poczwórną wstrzemięźliwość: od alkoholu, tytoniu, hazardu i rozpusty.
Miało ono być elitą, która dokona odnowy narodu polskiego. To z ich inicjatywy wprowadzono w takim brzmieniu
dziesiąty punkt Prawa Harcerskiego. Elsami byli m.in.: Olga i Andrzej Małkowscy, ks. Kazimierz Lutosławski (autor projektu krzyża harcerskiego), Ignacy Kozielewski (autor hymnu harcerskiego).
W 1910 r. powstał w Krakowie pierwszy zastęp Kruków a rok później utworzono we Lwowie Komendę Skautową, a
A. Małkowski powołał cztery pierwsze drużyny. Ruch skautowy prężnie się rozwijał, jednak widoczne były podziały
rozbiorowe i polityczne. Do zjednoczenia różnych nurtów doszło w listopadzie 1918 r. na zjeździe w Lublinie, gdzie
1025 Bibliografia historii harcerstwa zawiera wiele pozycji zob. m.in.: A. F. Baran, Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990).
Niepokorni i niezależni, Warszawa 2007; W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985; S. Broniewski,
Całym życiem: Szare Szeregi w relacji naczelnika, Warszawa 1983; S. Czopowicz, Szczera wola i zniewolenie. Harcerstwo w Polsce
1945-1980, Warszawa 2010; Geneza harcerstwa, [oprac.:] M. Miszczuk, Warszawa 1985; E. Głowacka-Sobiech, Twórcy polskiego skautingu – Olga i Andrzej Małkowscy, Poznań 2003; A. Kamiński, Kamienie na szaniec, Warszawa 2000; tenże, „Zośka” i „Parasol”. Opowieści o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich, Warszawa 1986; A. Kiewicz, Harcerstwo w Polsce Ludowej, Wrocław 2003; J. Kwiek, Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1944-1950 powstanie, rozwój, likwidacja, Toruń 1995; Studia z
dziejów harcerstwa 1944–1989, [red.:] M. Wierzbicki, Warszawa 2009.
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powołano do życia Związek Harcerstwa Polskiego. W 1919 r. przewodniczącym ZHP został Tadeusz Strumiłło, a
następnie gen. Józef Haller. Pierwsza wojna światowa, powstania śląskie i wielkopolskie, czy wreszcie wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, były trudnym czasem, w którym harcerze własną krwią udowadniali co znaczy służyć
Bogu i Ojczyźnie1026.
W II Rzeczypospolitej harcerstwo mogło wreszcie swobodnie się rozwijać. Głównym nurtem był ZHP złożony z
trzech pionów: Organizacji Harcerek, Organizacji Harcerzy i Organizacji Przyjaciół Harcerstwa, ale na obrzeżach
funkcjonowały też Wolne Harcerstwo, Czerwone Harcerstwo, czy mniejszościowe Haszomer Hacair, Płast. W samym ZHP początkowo dominowało środowisko endeckie, ale od przewrotu majowego coraz wyraźniejszy był
wpływ sanacji, zwłaszcza odkąd Przewodniczącym został wojewoda śląski Michał Grażyński.
Kwitła praca wychowawcza w drużynach w oparciu o metodykę skautową, system stopni i sprawności, uczestniczono w obozach, zlotach. Harcerki angażowały się w pracę społeczną, Aleksander Kamiński opracował metodę zuchową, w latach trzydziestych wypracowano program wychodzenia do szkół powszechnych, środowisk robotniczych
i wiejskich. Symbolem nowoczesności była działalność żeglarska, krótkofalarska, szybownicza czy turystyka kwalifikowana.
W 1932 r. przyjęto ostateczną wersję Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego (w wersjach dla harcerek i harcerzy), której używano również później w Szarych Szeregach i Ruchu Harcerskim:
Mam szczerą wolę całym życiem służyć Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.
Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
Harcerz postępuje po rycersku.
Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
Harcerz jest zawsze pogodny.
Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.
ZHP należał do Międzynarodowego Biura Skautów, harcerze uczestniczyli w światowych Jamboree, zorganizowano
dwa Narodowe Zloty (1924, 1929 r.) oraz Jubileuszowy Zlot 25-lecia Harcerstwa w Spale (1935 r.), będący podsumowaniem dotychczasowego dorobku. W 1938 r. Organizacja Harcerek liczyła 75 tysięcy druhen, Organizacja Harcerzy 130 tysięcy druhów, a ponad 43 tysiące osób działało w Kręgach Przyjaciół Harcerstwa. Najważniejszym
osiągnięciem międzywojennego harcerstwa było wychowanie pokolenia młodych ludzi, którym wkrótce przyszło
zapłacić najwyższą cenę za swój patriotyzm.

[1938-1944] phm. Michał Kacprzak - Pogotowie Harcerek, Szare Szeregi i
Hufce Polskie
II wojna światowa przyniosła Polakom dwa niespotykane dotąd totalitaryzmy. Harcerstwo, ze względu na dotychczasową postawę znalazło się w sposób szczególny w obrębie zainteresowania aparatu terroru obydwu agresorów.
Paradoksalnie mimo, iż był to najkrótszy rozdział stuletniej historii harcerstwa, to w powszechnej świadomości społecznej jest chyba najbardziej obecny.
Przedwojenny podział ZHP na Organizację Harcerek i Organizację Harcerzy znalazł swe odbicie w przygotowaniach
do nadchodzącej wojny. Już we wrześniu 1938 r. powstało Pogotowie Wojenne Harcerek z hm. Józefiną Łapińską
przygotowujące druhny do podjęcia służby w warunkach wojennych. Pogotowie Harcerzy powstało znacznie później, a w warunkach wrześniowych jego działalność została utrudniona poprzez mobilizację części instruktorów. Po
1 i 17 września harcerki i harcerze stanęli na wysokości zadania wszędzie tam, gdzie byli potrzebni, pełniąc służbę
pomocniczą, obserwacyjną, kopiąc rowy, pomagając w szpitalach i punktach opatrunkowych, organizując opiekę
nad dziećmi. Wielu z nich zapłaciło za to życiem lub osadzeniem w obozach.
W Warszawie, 27 września, a więc w dniu powołania Służby Zwycięstwu Polski (następnie Związku Walki Zbrojnej
i Armii Krajowej) doszło do spotkania członków Rady Naczelnej ZHP. Podjęto decyzję o przejściu do konspiracji,
Organizacja Harcerek przyjęła kryptonim Bądź Gotów (później Związek Koniczyn), a pion męski – Szare Szeregi, co
z czasem stało się synonimem całej organizacji. Wobec internowania Przewodniczącego ZHP Michała Grażyńskiego, p.o. Przewodniczącego wybrano ks. hm. RP Jana Mauersbergera (następnie hm Tadeusz Kupczyński), w skład
1026 Zob. Historia harcerstwa, t. 1, Lata 1910-1921, z. 4, W. Nekrasz, Harcerze w bojach 1914-1921, Londyn 1977.
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Naczelnictwa weszli hm. Wanda Opęchowska, hm. Antoni Olbromski, hm. RP Maria Wocalewska, hm. Florian
Marciniak, który został Naczelnikiem Harcerzy.
Szare Szeregi używając odpowiednich kryptonimów przystosowały przedwojenną strukturę ZHP do warunków konspiracyjnych. Podstawowe jednostki organizacyjne, czyli zastępy stały się pszczołami, drużyny – rodzinami, hufce –
rojami, chorągwie – ulami, a Główna Kwatera to pasieka. Działało dwadzieścia uli: pięć na terenach włączonych do
Rzeszy, pięć pod okupacją sowiecką i dziesięć w Generalnym Gubernatorstwie.
W dalszym ciągu głównym celem pozostała działalność wychowawcza, dlatego opracowany został program Dziś –
Jutro – Pojutrze, zawierający wskazówki do pracy na czas konspiracji (dziś), przygotowywanego powstania (jutro) i
odbudowy uwolnionego kraju (pojutrze). Program ten został odpowiednio dostosowany do struktury wiekowej i tak:
najmłodsi chłopcy 12-14 lat to drużyny Zawiszy, niebiorący udziału w akcjach bieżących i przygotowywani do
działań pomocniczych; starsi 15-17-letni to Bojowe Szkoły, uczestniczący głównie w małym sabotażu i szkoleniu
wojskowym; a najstarsi to Grupy Szturmowe podporządkowane Kierownictwu Dywersji AK.
Konspiracyjna praca harcerzy prowadzona była wielotorowo. Szczególnie istotna była działalność wywiadowcza,
przynosząca dane o liczebności i przemieszczaniu jednostek niemieckich, transportach sprzętu, informacje z obserwacji obiektów o szczególnym znaczeniu, ułatwiająca rozpoznanie tożsamości osób nawiązujących kontakty z władzami okupacyjnymi. Szczególnie widoczna, z samego założenia, była działalność małego sabotażu, uwieczniona
przez Aleksandra Kamińskiego. Kotwice Polski Walczącej pojawiały się w wielu miejscach w kraju, przypominając
o Tej, która jeszcze nie zginęła. Inną formą działania był udział w prowadzonej przez Biuro Informacji i Propagandy
KG AK akcji „N”, polegającej na szerzeniu wśród okupantów propagandy w języku niemieckim, podrzucaniu listów
z pogróżkami i utrudnianiu życia. Poza tym publikowano szereg gazet, a nawet książek, w tym słynne Kamienie na
szaniec wydane w zakonspirowanej formie, ze zmienionymi pseudonimami.
Grupy Szturmowe, przez fakt podporządkowania Kedywowi, brały również udział w bezpośredniej walce zbrojnej.
W Warszawie powstał harcerski batalion Zośka, z wydzieloną do zadań specjalnych kompanią Agat (później Pegaz),
przekształconą następnie w batalion Parasol, który miał się stać jednostką powietrzno-desantową. Do najważniejszych wystąpień zbrojnych Grup Szturmowych należały: Meksyk II - akcja pod Arsenałem (odbicie z transportu więziennego Jana Bytnara Rudego, który jednak po kilku dniach zmarł na skutek obrażeń w śledztwie), zamachy na dowódców SS i policji gen. Franza Kutscherę i gen. Wilhelma Koppego, odbicie pod Celestynowem więźniów z transportu do Oświęcimia i wiele innych.
Przejście do konspiracji spowodowało, iż lokalne struktury utraciły kontakt z Warszawą i zaczęły samodzielnie tworzyć organizacje podziemne. Sprzyjały temu również przedwojenne podziały w ZHP. Największą organizacją poza
Szarymi Szeregami było Harcerstwo Polskie używające kryptonimu Hufce Polskie, założone przez hm. Stanisława
Sedlaczka i bazujące na przedwojennym Kręgu Św. Jerzego. Miało ono oblicze narodowe i nawiązywało do skautingu katolickiego o. Jakuba Sevina, na pierwszym miejscu stawiało wychowanie i ochronę dzieci przed skutkami wojny, liczyło ok. 4-5 tys. członków. W walce mieli brać udział jedynie dorośli i przeszkoleni harcerze. Mimo rozmów z
Szarymi Szeregami nigdy nie doszło do scalenia.
Odrębną organizację utworzyła również grupa instruktorów warszawskich będących przed wojną, jak hm. Władysław Luzar, w konflikcie z władzami ZHP. Tak powstała kadrowa organizacja wojskowa Wigry, która jednak z czasem połączyła się z Szarymi Szeregami. Instruktorzy wigerscy prowadzili m.in. słynną konspiracyjną podchorążówkę – Agricolę, którą ukończyło ponad 300 kursantów, m.in. Tadeusz Zawadzki Zośka i Krzysztof Kamil Baczyński
Krzysztof. Podczas Powstania Warszawskiego Wigry wystawiły własny batalion.
Przygotowywane przez całą okupację Jutro, nadeszło w 1944 r. Harcerze należący do AK wzięli udział w walkach
samoobrony na Wołyniu i w ramach akcji Burza, a kulminacja nastąpiła w Powstaniu Warszawskim. Po walkach na
Woli, Starym Mieście, Czerniakowie i Mokotowie Naczelny Wódz odznaczył zdziesiątkowane i połączone bataliony
Zośka i Parasol Krzyżami Srebrnymi Orderu Virtuti Militari, a kompania Rudy została uznaną za najlepszą w Powstaniu. Poza nimi harcerski rodowód miał jeszcze batalion Wigry oraz znaczna część batalionu Gustaw wywodzącego się z Hufców Polskich i Narodowej Organizacji Wojskowej.
Harcerstwo po raz kolejny stanęło przed trudnym egzaminem, który zdało wzorowo na wszystkich odcinkach. Od
drużyny Mury w obozie w Ravennbrück po powstańców warszawskich.

[1944-1989] phm. Michał Kacprzak - Harcerstwo w Polsce Ludowej
Jak cała Polska Rzeczypospolita Ludowa, tak i harcerstwo w tym okresie, z różnych względów, trudne jest do jednoznacznego opisania 1027. Występują tu dwa istotne problemy. Pierwszym jest kwestia kontroli nad harcerstwem przez

1027 S. Czopowicz, Szczera wola i zniewolenie. Harcerstwo w Polsce 1945-1980, Warszawa 2010, s. 19-26.
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aparat komunistyczny. Drugim, nie dość jeszcze zbadanym, jest istnienie, niejako obok oficjalnego Związku Harcerstwa Polskiego, zjawiska tzw. drugiego nurtu, czyli środowisk kultywujących tradycje przedwojennego skautingu.
W 1944 r. na obszarze zajętym przez Armię Czerwoną oddolnie odradzały się drużyny harcerskie, choć Szare Szeregi działały nadal w konspiracji. Zaczął się tworzyć spontaniczny masowy ruch, który wkrótce liczebnie dorównał
przedwojennemu. Władze PKWN powołały w pełni kontrolowaną Tymczasową Naczelną Radę Harcerską, w skład
której wchodziło jedynie czworo instruktorów. W ogłoszonym w 1945 r. nowym Prawie Harcerskim zamiast służby
Bogu i Polsce znalazło się jedynie miejsce dla Polski Demokratycznej.
Przedwojenni instruktorzy w większości przeciwni byli nowym porządkom i kontaktom z komunistami, ale nie popierali również konspiracji nieletnich. Początkowo koncentrowali się raczej na tworzeniu drużyn i podejmowaniu
bezpośredniej pracy wychowawczej. Po rozwiązaniu Szarych Szeregów i Armii Krajowej część instruktorów przystąpiła do ZHP, a Aleksander Kamiński wszedł do TNRH. Lata 1946-48 to złoty okres działalności harcerstwa, stało
się ono najliczniejszą organizacją młodzieżową, bazującą na przedwojennym dorobku wychowawczym i organizacyjnym.
Próba zachowania niezależności i brak zaangażowania w proces demokratyzacji prowadziły w prostej linii do konfliktu z nową władzą. Na szczecińskim zlocie organizacji młodzieżowych w 1946 r. doszło do incydentów miedzy
harcerzami a działaczami Związku Walki Młodych i owacji na cześć wicepremiera Stanisława Mikołajczyka. Przeprowadzenie referendum i wyborów pozwoliło komunistom na zaostrzenie kursu wobec niezależnych instytucji, w
tym i harcerstwa. Jednym z pretekstów było zabójstwo instruktora ZWM przez byłych poznańskich harcerzy. Wykorzystano to do ataku na tradycyjne harcerstwo, domagając się zaprzestania antydemokratycznej roboty i zerwania z
reakcyjnym skautingiem. Na fali tych działań z Naczelnictwa usunięty został A. Kamiński, uważany za główną przeszkodę w sowietyzacji harcerstwa.
Pierwsze akcje letnie, choć w trudnych powojennych warunkach, prowadzone były według przedwojennych wzorów, drużyny same znajdowały pola służby, w pracy wychowawczej uczestniczyli kapelani. Większość akcji nastawiona była na służbę na rzecz Ziem Odzyskanych. W 1947 r. przyjęto nową redakcję Prawa i Przyrzeczenia zbliżoną
do przedwojennej.
Od 1948 r. rozpoczął się okres systematycznego niszczenia prawdziwego harcerstwa. Z połączenia partyjnych młodzieżówek powstał Związek Młodzieży Polskiej, wzorowany na Komsomole, którego celem była indoktrynacja i
budowa młodych kadr dla nowej władzy. Niezależny, liczny ZHP był, zatem poważną i wrogą ideologicznie konkurencją, problemem, który komunistyczne władze postanowiły rozwiązać. Pierwszym krokiem była stopniowa likwidacja podziału na dwa piony wychowawcze. Połączono obie Główne Kwatery, a następnie scalano chorągwie, hufce
żeńskie i męskie. Było to doskonałą okazją do pozbycia się niewygodnych instruktorów, inni sami opuszczali organizację. Przyjęta została również rezolucja zrywająca z wychowaniem skautowym.
W 1949 r. ograniczono działalność ZHP jedynie do szkół podstawowych, starsi harcerze mieli być przekazani do
ZMP, znalazło to oddźwięk zarówno w spadku liczebności Związku, jak i znacznie skromniejszej akcji letniej. Po
wakacjach wprowadzono nowy program usuwając harcerską symbolikę: mundury, krzyż i lilijkę, wszelkie elementy
obrzędowości skautowej i religijnej. Zmieniano numery, nazwy i bohaterów drużyn. Zamiast krzyża wprowadzono
tzw. czuwajkę. W maju 1950 r. wprowadzono nowe Prawo i Przyrzeczenie, niemające nic wspólnego z dotychczasowym, a mówiące o Polsce Ludowej i przygotowaniu do pracy w szeregach ZMP. Zakończeniem procesu było powołanie w styczniu 1951 r. Organizacji Harcerskiej ZMP i przejęcie przez nią struktur ZHP.
Efektem tego było przechodzenie harcerzy do działań konspiracyjnych. Problem tzw. drugiej konspiracji harcerskiej
nie został jeszcze dostatecznie zbadany. Powstała ponad setka harcerskich organizacji konspiracyjnych liczących
kilka-kilkanaście osób. Jak dotąd ustalono dane niemal trzech tysięcy uczestników tych działań. Jeśli doliczyć harcerzy - członków organizacji nieharcerskich - to liczba konspirujących przekroczyć może nawet 12 tysięcy. Podejmowali oni działania samokształceniowe, formacyjne, wzorowane na małym sabotażu jak wykradanie zagrabionych
sztandarów, proporców czy kronik harcerskich, rozprowadzanie antykomunistycznych ulotek, a w skrajnych przypadkach - nawet dywersyjne z bronią w ręku. Wielu z nich zapłaciło za to wyrokami śmierci czy pobytem w więzieniach i obozach, zwłaszcza w osławionym Jaworznie. Inną formą kontynuowania prawdziwej harcerskiej pracy było
ukrywanie jej pod pozorami działań turystycznych, sportowych itp.
OH ZMP była zaprzeczeniem dotychczasowego harcerstwa, w rzeczywistości stanowiła polską wersją sowieckiego
Pioniera. Jej głównym celem było wychowanie przyszłych komunistów. Zamiast wychowania religijnego wprowadzano agresywną ateizację, nazywając to światopoglądem naukowym. Wzorami do naśladowania zamiast BadenPowella i Małkowskiego zostali Stalin i Bierut. Stała się organizacją masową osiągając na papierze liczebność 1,5
miliona. Osiągnięto to poprzez odejście od dobrowolności i zapisywanie całych klas do ZMP. Przewodnikami drużyn zostawali często nauczyciele uzyskujący z tej racji zniżkę godzin. Brak dostatecznego przygotowania nie stanowił problemu, gdyż drużyny miały znikomą samodzielność, a program pracy układany był odgórnie na cały rok.
Powolny proces odwilży dotarł również do ZMP. W 1955 r. pojawiły się inspirowane odgórnie głosy o potrzebie
zmian na odcinku harcerskim. Jednak nie dotyczyły one samych założeń ideowych, a jedynie nieskuteczności metod,
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jakimi przeprowadzano stalinowskie wychowanie. Ostrzegano przy tym przed czającym się wrogiem, jakim był
skauting. Nowa redakcja Prawa i Przyrzeczenia w dalszym ciągu w niczym nie przypominała przedwojennego, pragnieniem harcerza było zostać dobrym zetempowcem. W lipcu 1956 r. rozpoczął się proces wyodrębniania z ZMP
organizacji młodzieżowych, w ten sposób powstała z przekształcenia OH ZMP – początkowo autonomiczna, potem
samodzielna – Organizacja Harcerska Polski Ludowej. Dopuszczając pewne modyfikacje metody (sprawności, możliwość rezygnacji z koedukacji w zastępach) przejęła całą spuściznę ideologiczną poprzedniczki.
Swoistą, oryginalną próbą wypracowania własnej zetempowskiej metodyki, z założenia ateistycznej i ukierunkowanej bezpośrednio na komunistyczną indoktrynację było funkcjonowanie w latach 1955-61 hufca walterowskiego,
założonego przez Jacka Kuronia i Stefana Garwackiego. Programowo odrzucono metodę skautową, wzorowano się
sowieckich pionierach przyjmując metody Makarenki, podmiotem wychowania czyniąc kolektyw. Szczególnie wymowne było przyjęcie na patrona gen. Karola Świerczewskiego – Waltera, który słynął z nałogowego alkoholizmu, a
w wojnie 1920 r. jako ochotnik walczył po stronie bolszewickiej.
Fala wydarzeń październikowych nie ominęła harcerzy. Tak jak po wojnie, tak i teraz rozpoczął się oddolny proces
odtwarzania tradycyjnego harcerstwa. Domagano się przywrócenia ZHP, rehabilitacji dawnych instruktorów. Społecznie skompromitowane władze OHPL za zgodą władz partyjnych zaprosiły przedstawicieli środowiska szaroszeregowego do współpracy w ramach Komitetu Organizacyjnego Harcerstwa. Jednak już po tygodniu A Kamiński i S.
Broniewski zrezygnowali, nie chcąc firmować pozornych przemian.
Zwrócili się z prośbą o arbitraż do ministra oświaty Władysława Bieńkowskiego. Ustalono, że trzy środowiska –
władze OHPL, przedwojenni i szaroszeregowi instruktorzy oraz aktywizujący się w terenie instruktorzy z lat powojennych – przedstawią swoje propozycje, a następnie dojdzie do zwołania konferencji, na której wypracowana zostanie wizja przyszłości. Tymczasem na początku grudnia instruktorzy krakowscy, korzystając z faktu, iż ZHP nie zostało formalnie rozwiązane, podjęli uchwałę o jego reaktywowaniu w Małopolsce.
Najwyższe władze partyjne nie mogąc pozwolić na odrodzenie autentycznego oddolnego ruchu społecznego przystąpiły do ofensywy. Przyspieszono termin Krajowego Zjazdu Działaczy Harcerskich planując za radą Walterowców
przekształcenie OHPL w ZHP, zanim dojdzie do jego restytucji w całym kraju. Sprowadzono do Łodzi wybranych
przedstawicieli terenowych OHPL, w większości dotychczasowych pracowników etatowych ZMP. W ten sposób
uprzedzono działania oponentów i zaproszono do udziału w konferencji najpierw grupę Kamińskiego, a potem grupę
warszawską – nazywanych pogardliwie skautami. Pod naciskiem ministra oświaty uchwalono przekształcenie OHPL
w ZHP, powrót (mimo początkowego oporu tzw. ohaków) do symboliki harcerskiej oraz przyjęto deklarację ideową
mówiącą o przewodnictwie PZPR, wychowaniu w duchu idei socjalizmu, świeckości ZHP i szeroko pojętej tolerancji tak w stosunku do wierzących i niewierzących. Wybrano tymczasowe władze Naczelną Radę Harcerską zdominowaną przez ohaków, ale na czele z A. Kamińskim i Główną Kwaterę z Naczelniczką Zofią Zakrzewską (jedną z
aktywnych likwidatorek powojennego ZHP).
W marcu 1957 r. ogłoszono nowe wersje Prawa i Przyrzeczenia, nawiązujące w formie i treści do tekstu z 1932 r.
Zabrakło jednak miejsca dla służby Bogu i bliźniemu, czystości, a punkt 10 opatrzono komentarzem, wskazującym,
że w praktyce nie musi być przestrzegany. Wiosną odbyły się wybory władz chorągwi i hufców, mimo różnych nacisków ze strony GK dawnym instruktorom udało się zdobyć około połowy stanowisk. Odchodzenie od października
dość szybko zauważyć można w stosunku do harcerstwa. W 1958 r. byli ZMP-owcy, nie czując się jeszcze dość silnie, przesunęli zwołanie Walnego Zjazdu, dokonano natomiast zmian w strukturze władz naczelnych, wzmacniając
pozycję opanowanej przez nich GK. Odsuwano dawnych instruktorów m.in. A. Kamińskiego i Józefa Grzesiaka
Czarnego. Kiedy już dawny zetempowski aparat odpowiednio się umocnił, w 1959 r. odbył się Walny Zjazd, któremu nadano numer II. Przyjęto nowy statut mówiący o ideowym przewodnictwie PZPR i laickości organizacji.
Po ponownym zażegnaniu groźby powstania niezależnego harcerstwa, wychowującego w oparciu o chrześcijańską
etykę i tradycję skautingu, władze ZHP podjęły próbę wypracowania nowej metody, w oparciu o doświadczenia OH
i walterowców. Rozpoczął się okres wielkich centralnych akcji, jak Zamonit, Frombork, Bieszczady, Zlot Grunwaldzki, alerty Naczelnika itp. Były one wypracowywane przez GK i przekazywane do chorągwi i hufców, a w drugą stronę płynęły sprawozdania z realizacji. Rzeczywistość w terenie wyglądała różnie. Hasła budowania socjalistycznej ojczyzny były przez młodzież traktowane obojętnie. Pozytywem okazało się otwarcie na osoby niepełnosprawne - tzw. Nieprzetarty Szlak. W części środowisk ignorowano oficjalne nakazy, kontynuowano w możliwy
sposób tradycyjne wzorce, ograniczano się do tworzenia fikcyjnych sprawozdań – co jednak tworzyło zjawisko podwójnej moralności.
Powoli zaczął się tworzyć tzw. drugi nurt – niezależny – na ile było to możliwe.
Związek przekształcił się w organizację masową, gdzie jakość kadry nie nadążała za rozwojem liczebnym. Za cel
stawiano sobie osiąganie kolejnych progów umasowienia - w roku 1962 było milion członków, w 1968 – dwa miliony, by w rekordowym roku 1980 dojść do 3.442 tysięcy (znaczna część istniała tylko na papierze). Systematycznie
wzrastała również ilość kadry etatowej.
Po roku 1968 władze partyjne zaczęły naciskać na bliższą współpracę z organizacjami młodzieżowymi. Zaowocowało to w 1973 r. przystąpieniem ZHP do Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej i utworzeniem
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Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej, przeznaczonej dla młodzieży szkół średnich. Było to definitywne porzucenie tradycyjnej idei i metody harcerskiej na rzecz indoktrynacji politycznej. Utworzono tzw. klasodrużyny HSPS,
zmieniono tradycyjny mundur na piaskowe koszule, a chusty zastąpiono czerwoną krajką (nawiązującą do czerwonych chust ZMP). Zwieńczeniem upolitycznienia ZHP było przyjęcie w 1977 r. nowej zwrotki do hymnu harcerskiego, gdzie do słów Ignacego Kozielewskiego i Olgi Małkowskiej Jerzy Majka dopisał tekst:
Socjalistycznej, biało-czerwonejMyśli i czyny, i uczuć żar!
Nauką, pracą dzisiaj tworzymy
Ojczyzny jutro, swój w życie start.
Wydłuż krok, siły łącz,
W serca rytm do celu zawsze dąż!
Z partią nasz, młodych trud.
W przyszłość marsz, harcerzy polskich ród!
Harcerzy polskich ród!
Kolejna fala odwilży zawitała do ZHP wraz z wybuchem rewolucji Solidarności. Zaowocowała powstaniem Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, na czele ze Stanisławem Czopowiczem i
przy współpracy ze S. Broniewskim. KIHAM postulował powrót do Prawa Harcerskiego z 1932 r., odkomunizowanie ZHP, odnowę moralną Związku, powrót do tradycyjnych metod skautowych, przestrzeganie wszystkich punktów
Prawa, odkłamanie historii harcerstwa. Opracowano własny projekt stopni i sprawności. Na szeroką skalę prowadzono działalność wydawniczą, zarówno oficjalną, jak i w drugim obiegu. Postulaty KIHAM zostały odrzucone
przez VII Zjazd ZHP, na którym uchwalono jedynie wystąpienie z FSZMP i rozwiązanie HSPS. Do znaczących
osiągnięć Porozumienia zaliczyć należy zorganizowanie w Krakowie zlotu 70-lecia harcerstwa i zainicjowanie Pogotowia Zimowego, która to akcja została następnie przejęta przez władze centralne ZHP.
Po wprowadzeniu stanu wojennego ZHP, jako jedna z nielicznych organizacji, nie został zawieszony, a jego władze
poparły powstanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Rada Porozumienia została oficjalnie zdelegalizowana,
jednak na ostatnim posiedzeniu wystosowała apel do kręgów o samorozwiązanie, ale i kontynuowanie rozpoczętej
odnowy w środowiskach harcerskich.
Znalazło to swój wyraz w 1983 r. podczas II pielgrzymki Jana Pawła II. Zapoczątkowano wówczas tzw. Białą Służbę. Na Jasnej Górze służbę porządkowa, sanitarną pełniło około dwóch tysięcy harcerek i harcerzy, których papież w
homilii pobłogosławił. Uczestnicy tych wydarzeń rozpoznawali się potem po krążku sprawności, a na bazie tej akcji
powstał niejawny Ruch Harcerski. Kolejna Biała Służba miała miejsce podczas III pielgrzymki w 1987 r. i uczestniczyło w niej około 20 tysięcy umundurowanych harcerek i harcerzy m.in. w Warszawie, Łodzi, na Westerplatte i w
Tarnowie. Służba Bezpieczeństwa i władze ZHP podjęły szereg skoordynowanych działań utrudniających udział w
BS, a po jej przeprowadzeniu wyciągano konsekwencje za naruszenie świeckiego charakteru organizacji. Instruktorzy niezależnych środowisk harcerskich byli rozpracowywani przez SB aż do 1989 r.
Przez szeregi ZHP w latach PRL, niezależnie od trudnych czasów i stopnia zideologizowania, przewinęły się miliony dziewcząt i chłopców, którym dane było nawiązać prawdziwe przyjaźnie i przeżyć własną harcerską przygodę.

Bibliografia historii harcerstwa zawiera wiele pozycji zob. m.in.:
A. F. Baran, Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990). Niepokorni i niezależni, Warszawa 2007;
W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985;
S. Broniewski, Całym życiem: Szare Szeregi w relacji naczelnika, Warszawa 1983;
S. Czopowicz, Szczera wola i zniewolenie. Harcerstwo w Polsce 1945-1980, Warszawa 2010;
Geneza harcerstwa, [oprac.:] M. Miszczuk, Warszawa 1985; E. Głowacka-Sobiech, Twórcy polskiego skautingu – Olga i Andrzej Małkowscy, Poznań 2003;
A. Kamiński, Kamienie na szaniec, Warszawa 2000; tenże, „Zośka” i „Parasol”. Opowieści o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich, Warszawa 1986;
A. Kiewicz, Harcerstwo w Polsce Ludowej, Wrocław 2003; J. Kwiek, Związek Harcerstwa Polskiego w latach
1944-1950 powstanie, rozwój, likwidacja, Toruń 1995;
Studia z dziejów harcerstwa 1944–1989, [red.:] M. Wierzbicki, Warszawa 2009.
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[1948-1956] hm. Ryszard Wodzyński - Krajowy Zjazd Działaczy Harcerskich w Łodzi – grudzień 1956 rok
W dniach 8 – 10 grudniu 1956 roku obradował w Łodzi Krajowy Zjazd Działaczy Harcerskich. Zjazd ten został uznany za I Zjazd ZHP. Jego uczestnikami byli działacze Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej, (w części byli to instruktorzy ZHP) oraz dawni instruktorzy ZHP, których po likwidacji ZHP pozbawiono możliwości
pracy z młodzieżą. Prawie 70% uczestników Zjazdu stanowili ludzie młodzi poniżej 30 roku życia.
Obrady Zjazdu były bardzo burzliwe, co wiązało się z sytuacją polityczną i społeczną kraju. Organizatorem
Zjazdu była ówcześnie istniejąca OH PL. Nad Zjazdem dominował duch października.
Uchwały Zjazdu stały się podstawą działania ZHP – ustaliły one socjalistyczne zasady ideowe Zjazdu, zapewniły poparcie społeczeństwa i władz – bez czego działanie w skali światowej byłoby niemożliwe. Uchwały te
są przykładem mądrego kompromisu między racjami politycznymi i wychowawczymi. Przyjęto Deklarację
ideową ZHP. Jak do tego doszło?
Harcerska Służba Polsce
Rok 1948 to początek Harcerskiej Służby Polsce. Anonsowana już akcją Sercem przy Mazurach i innymi pomniejszymi. Harcerska Służba Polsce była realnym i rzeczywistym włączeniem ogromnej liczby młodzieży
harcerskiej do konkretnych społecznie użytecznych prac przynoszących gospodarce rzeczywiste materialne korzyści.
Przed wojną istniały również w naszym ruchu tendencje do podejmowania takich prac. Kończyło się tylko na
dobrych chęciach gdyż brakowało poparcia ze strony społeczeństwa i państwa.
Przed wojną niejeden drużynowy zastanawiał się nad tym, jaką pracę społecznie użyteczną zaproponować
swojej drużynie. Naprawa kładki na najbliższym potoku przez drużynę była przysłowiową namiastką budzącą
śmiech. Podobnie jak w skali indywidualnego dobrego uczynku przysłowiowe stało się przeprowadzenie staruszki przez jezdnię.
W kraju zniszczonym przez wojnę istniało ogromne zapotrzebowanie na konkretną pracę harcerską. W kraju
budującym podstawy socjalizmu przywiązywano zasadniczą uwagę do czynnego udziału młodzieży w życiu
społeczeństwa. Kierowano jej wysiłek na sprawy odbudowy.
Harcerska Służba Polsce łącząc młodzież z realizacją Planu Trzyletniego – pierwszego planu państwowego –
nadawała określony charakter Związkowi. Harcerska Służba Polsce była drugą po nieudanym Trzyletnim Wyścigu Pracy próbą włączenia harcerstwa w nurt zadań i prac społeczeństwu naprawdę przydatnych.
Realizację Harcerskiej Służby Polsce rozpoczęto w roku 1948. Jakkolwiek popełniono sporo błędów organizacyjnych, to już pierwsze rezultaty były ani złe, ani błahe. Pierwszego lata w Harcerskiej Służbie Polsce wzięło
udział 30 tysięcy dziewcząt i 53 tysiące chłopców, czyli 23% członków Związku. Na 557 obozach prowadzono
249 ambulatoriów udzielających pomocy okolicznej ludności. Oczyszczono ponad tysiąc hektarów lasów,
opielono ponad 300 hektarów szkółek leśnych, oczyszczono osiem tysięcy metrów kwadratowych pasów przeciwpożarowych, ponad tysiąc hektarów ziemi oczyszczono ze stonki, uczestniczono w żniwach i sianokosach.
Odgruzowano wielką ilość budynków. Wywieziono kilka tysięcy metrów sześciennych gruzów.
Harcerze z Hufca Płock odgruzowali ulicę Graniczną w Warszawie na odcinku ponad tysiąc metrów bieżących, oczyszczono kilkaset tysięcy cegieł, zasypywano rowy, umacniano wydmy piaszczyste, obrabiano drewno. Prowadzono także ponad sto przedszkoli dla dzieci wiejskich. Organizowano biblioteki dla ludności wsi,
zbierano zioła lecznicze i wiele innych pożytecznych prac.
Były to jednak prace poza zajęciami wynikającymi z likwidacji skutków wojny, w których tkwił właściwy
sens, pod warunkiem powiązania tych prac ze szkoleniem ideowym i politycznym.
Inicjowała je Główna Kwatera ciągiem kursów szkoleniowych o wyraźnym politycznym programie i starannym doborze uczestników. Taka była Centralna Akcja Szkolenia nad Świdrem, kurs w listopadzie1948 roku,
kurs dla komendantów obozów w maju 1949 roku oraz kurs kadrowy jesienią 1949 roku. Nie należy rozpatry-
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wać Harcerskiej Służby Polsce w oderwaniu od tej pracy ideowej, gdyż ona dopiero przydawała całemu przedsięwzięciu należyty sens wychowawczy.
Przygotowanie Harcerskiej Służby Polsce, jej niestety krótkie istnienie oraz poprzedzające ją Centralne Akcje
Szkoleniowe wyposażyły harcerstwo w kapitał, którego wartość oceniono dopiero po latach.
Wykształcono i wychowano niemałą liczbę młodych instruktorów, tych w najlepszym wieku od 18 do 20 lat.
Ludzi, którzy swe dorosłe życie rozpoczęli wraz z Polską Ludową. Dojrzewali oni w atmosferze rewolucyjnego zapału, pozostając pod wpływem partii lub związanego z nią Związku Walki Młodych. Było to pierwsze
pokolenie rewolucji hartujące się w jej ogniu. Oni rozumieli konieczność zmian metodycznych i ideowych w
harcerstwie. Niejednego z nich wiązała z harcerstwem walka, udział w Szarych Szeregach, a od dzieciństwa
wzrastali przecież w kręgu bojowej legendy ruchu. Do nich należy zaliczyć i nasz krąg instruktorski Z Tumskiego Wzgórza, który jest w Warszawie, rekrutujący się z płockich harcerzy z lat 1945 -–1950, prowadzony
przez hm pułkownika Macieja Zaborowskiego.
Harcerstwo, jeżeli miało zachować swą żywotność, nie mogło stać się organizacją powołaną przez starszych
dla młodzieży, przez nauczycieli dla uczniów, ale miało pozostać ruchem samej młodzieży. Ruchem, gdzie
drużynowymi są ludzie dwudziestoletni, a szefami Związku ludzie trzydziestoletni.
Pokolenie instruktorów przedwojennych, bądź wojennych nie mogło sprostać tym zadaniom. Było ich za mało.
Byli ukształtowani przez inne warunki. Wreszcie nie chcieli współpracować z nowym Związkiem.
Centralne Akcje Szkoleniowe i Harcerska Służba Polsce wykształciły pod względem liczbowym poważny stan
instruktorów pragnących wychować młodzież dla socjalizmu. Nie zawsze wiedzieli jak podejść do tego, ale
wiedzieli zapewne, co chcą osiągnąć.
Od 1948 roku wydawało się, że marzenia wielu instruktorów z Wolnego Harcerstwa KIMB – u, z Czerwonego
Harcerstwa mają wreszcie realne szanse spełnienia się. Harcerska metoda pedagogiczna mogła zostać użyta do
wychowania młodzieży dla socjalizmu.
Likwidacja ZHP
Harcerstwo potrzebowało czasu. Z dwóch sił ciągnących organizację w dwie różne strony musiała zwyciężyć
ta strona, która była zgodna z ogólnym kierunkiem rozwoju kraju, zgodna z tendencją stabilizacji. Trzeba było
jednak wiele cierpliwości, ponieważ sam proces wychowania jest długotrwały. Ale naturą rewolucji jest szybkość działania.
Bieg wydarzeń w harcerstwie nie był powodowany wyłącznie niecierpliwością rewolucji. Sytuację kryzysową,
jaka w roku 1948 zarysowała się w stosunkach między ZHP, a czynnikami kierowniczymi w państwie zaostrzały dwa zjawiska polityczne.
Pierwsze zjawisko to ujawniająca się silnie w ZHP tendencja do restaurowania możliwie w najszerszych granicach tego, co nazywano tradycyjnym harcerstwem. Działały już w harcerstwie – co prawda – nowe siły ideowe, które jednak znajdowały się dopiero na początku swej drogi i dlatego nie umiały się tym tendencjom
skutecznie przeciwstawić.
Drugie zjawisko to tendencja, która w gruncie rzeczy była konsekwencją błędnej polityki stosowanej wówczas
w wielu dziedzinach naszego życia. Oznaczała ona w odniesieniu do harcerstwa likwidację i zastąpienie ZHP
masową, dziecięcą organizacją uczniów, stosujcą metody – raczej - pracy politycznej niż pedagogicznej.
Był to praktyczny rezultat oparcia się na niesłusznej teorii pedagogicznej uznającej, że dziecko w wieku szkolnym podlega tym samym bodźcom i reakcjom, co człowiek dorosły i jest tak samo podatne na treści polityczne.
Zdecydowano pozbawić ZHP jego systemu wychowawczego i wprowadzić go jako organizację dziecięcą do
Związku Młodzieży Polskiej, który powstał z połączenia czterech organizacji politycznych.
Zagadnieniem dnia było jednak organizacyjnie podporządkowanie harcerstwa ZMP, a nie przekształcenie i
wzbogacenie metody harcerskiej po to, by jej walory można było wyzyskiwać dla wychowania socjalistycznego.
Chodziło o likwidację harcerstwa, gdyż jak motywowano, z natury swojej nie mogło ono służyć wychowaniu
innemu niż wychowaniu burżuazyjnemu, czy kontrrewolucyjnemu.
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Z całym naciskiem trzeba stwierdzić, że musiało nastąpić radykalne uwolnienie ZHP od pewnych ludzi i od
uwstecznionych religijnych treści ideowych, które hamowały rozwój eksperymentów ogólnie nazywanych
Harcerską Służbą Polsce.
Takie zadania stały przed ZHP, przed resortami oświaty, przed kierowniczymi czynnikami państwa. Była to
operacja dla wielu ludzi bolesna, ale nieodzowna.
Wybrano jednak drogę inną, powzięto decyzję najgorszą. Najgorszą nie dla harcerstwa, nie ono, bowiem jest
celem samym dla siebie. Rodziło się jak wiele innych form życia społecznego i jak one – prędzej, czy później
– ulegnie przekształceniu lub likwidacji. Powzięto decyzję, dlatego najgorszą, bo pozbawiała młodzież określonych form wyżywania się nie dając nic w zamian.
W czasie, gdy forsowano tę koncepcję w harcerstwie, grono instruktorów - członków PZPR i bezpartyjnych –
dalej uparcie prowadziło prace nad ustaleniem form wykorzystania walorów metodyki harcerskiej dla wychowania socjalistycznego. Szczególną aktywność przejawiała harcmistrzyni Wiktoria Dewitzowa, która zgromadziła wokół siebie niemałą gromadkę instruktorów wierzących w to, że ich starania mogą zostać uwieńczone
powodzeniem. Kontynuowano z dobrym skutkiem Harcerską Służbę Polsce, organizowano kursy, konferencje
ideowe i polityczne, mające przygotować nowe programy i nowe kadry.
Stworzono i wyposażono w sprzęt 50 terenowych ośrodków metodycznych, które miały stać się ogniskami politechnizacji oraz ruchu amatorskiego w harcerstwie. Potem, owe ośrodki przekształcono w tzw. Domy Harcerza, które stały się cenną zdobyczą naszej młodzieży.
Warto wiedzieć, że rok 1949 był rokiem największego - na przestrzeni historii całego harcerstwa – wzrostu
liczbowego naszej Organizacji. A więc tego rodzaju praca harcerska odpowiadała młodzieży.
Naczelnictwo i obie Główne Kwatery połączyły się w jedną całość, by bardziej sprężyście kierować ruchem w
trudnym okresie. Przewodniczącym nowego Naczelnictwa został wybrany hm. Józef Sosnowski. Wszystkie
wyniki i osiągnięcia nie przekonały jednak przeciwników harcerstwa. Przekreślono cały dorobek Harcerskiej
Służby Polsce. Zdecydowano podporządkować harcerską organizację dziecięcą Związkowi Młodzieży Polskiej. Decyzję tę wykonano na początku 1950 roku. Związek Harcerstwa Polskiego uległ likwidacji.
Organizacja Harcerska 1949–1956. Wydział Harcerski Związku Młodzieży Polskiej.
W połowie 1949 roku Zarząd Główny ZMP powołał Nowe Naczelnictwo harcerstwa oraz przewodniczącego.
Przez kilkanaście miesięcy istniała jeszcze nazwa ZHP, ale faktycznie niezależność organizacji była już zawieszona, dokonywał się proces wcielania do ZMP.
Z drużyn i komend odchodziła fala instruktorów, którzy nie chcieli i nie nadawali się do pracy w organizacji
nie harcerskiej. Ograniczono wiek młodzieży związkowej do 14 roku życia.
Z dnia na dzień pozbyto się odznak, mundurów, obrzędów i obyczajów od lat związanych z harcerstwem i odgrywających w nim integracyjną rolę.
Stracił ważność tekst prawa harcerskiego sprzed dwóch lat. Jeszcze przez parę miesięcy 1949 i 1950 roku w
Naczelnictwie ZHP pracowało kilkoro doświadczonych harcmistrzów i harcmistrzyń, ale kierunek zmian był
oczywisty i wysiłki tej grupy, zmierzające do utrzymania w drużynach gier, zabaw, kolonii letnich odpowiadających wiekowi uczestników, były absolutnie bezskuteczne.
Metodę harcerską odrzucono w całości i to stanowiło zasadniczy błąd pedagogiczny tej decyzji. Upolitycznienie dzieci i młodzieży jest jednym z ważnych celów wychowania socjalistycznego. Powinno jednak być rezultatem systemu przemyślanych działań. Tymczasem stało się systemem samym dla siebie. W efekcie wpajano
dzieciom gotowe formuły, których przeważnie nie rozumiano. Zamiast poszczególne problemy ideowe przekazywać dzieciom w sposób dostosowany do ich mentalności i stopnia rozwoju umysłowego, podsuwano im
gotowe sformułowania jako obowiązujące. W rezultacie proponowane metody doprowadziły do tego, że zamiast wychowawczego ruchu młodzieży stworzono dość zbiurokratyzowaną organizację dla młodzieży bez
wypracowanych metod i doświadczeń.
Organizacja drużyn pokryła się z organizacją szkół, pod tym względem zachowano system przyjęty w harcerstwie, gdzie zawsze starano się by jedna szkoła miała jedną drużynę. Zastępy natomiast odpowiadały klasom i
liczyły po trzydzieścioro dzieci, ogniwa dopiero objęły mniejsze grupy.
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Był to oczywisty rezultat umacniania organizacji, która w zasadzie miała ogarnąć całą młodzież szkolną. W
praktyce to się nie udało na skutek braku kadry instruktorskiej. Drużyna, zastęp czy ogniwo – to wszystko było
dość umowne. Drużyna nadal nie spotykała się w całości. Jednostką najsprawniejszą był właśnie zastęp, którym kierowała wybrana przez dzieci rada zastępu. Wybory rady były parodią wyborów w organizacji społecznej ludzi dorosłych, co rzecz jasna nie miało nic wspólnego z pedagogiką.
Rzecz w tym, że wybory wśród dzieci mogą dać dobre wyniki wtedy, jeżeli będzie nimi kierował wytrawny,
wybitnie uzdolniony pedagog. Takich talentów pedagogicznych jest niewiele i w praktyce wychowawczej należy posługiwać się systemami, które wymagają raczej przeciętnych niż nieprzeciętnych wychowawców.
Jacy wychowawcy pracowali w Organizacji Harcerskiej ZMP?
W dużym procencie byli to młodzi ludzie, nauczyciele pospiesznie szkoleni na specjalnych kursach,
potem w liceach pedagogicznych, gdzie obok innych specjalności wprowadzono specjalizację harcerską.
Około 30% kierowników drużyn traktowało swą pracę społecznie, większość jednak otrzymywała z budżetu
szkoły ryczałt w wysokości 1/3 etatu nauczycielskiego, co było podstawą oskarżeń formułowanych potem pod
adresem instruktorów OH, że pracę swoją traktowali zarobkowo, a nie ideowo – pedagogicznie.
Był to zarzut demagogiczny, gdyż na ogół pedagodzy w szkołach i innych zakładach wychowawczych oraz innych instytucjach za pracę swoją otrzymują wynagrodzenie. Istota sprawy prowadzi nie do pieniędzy, ale do
kwalifikacji instruktorskich tych pedagogów, którzy właśnie (około 7%) w 1957 roku podjęli odnowę harcerstwa. Niewiele jednak mogli oni zdziałać dobrego w systemie organizacyjnym będącym zaprzeczeniem pedagogiki.
Ich indywidualne wysiłki przynosiły czasem dobre rezultaty. Szkoła miała zajęcia przed południem. Harcerstwo natomiast po południu. Po wsiach trudno było ściągać dzieci jeszcze raz do szkoły, ponieważ mieszkały
one często daleko (od szkoły). Toteż zajęcia harcerskie organizowano od razu po lekcjach i mimo woli przekształciły się one w godziny wychowawcze. W mieście - z zasady – zajęcia drużyn organizowano po południu.
Nie przez godziny zajęć, ale przez rodzaj wychowania harcerstwo dublowało szkołę. Zamiast wzbogacać zakres metod wychowawczych, ograniczało je.
Z dawnego harcerstwa pozostała jedynie nazwa oraz zawołanie Czuwaj i to w formie zmodyfikowanej: W nauce, w pracy, w walce – Czuwaj!. Odrzucano z metod harcerskich to, co młodzież pociągało, odrzucano życie
polowe, obozowe, gry i zabawy. Bano się by tą drogą nie powróciły stare koncepcje ideowe i polityczne dawnego harcerstwa.
Ofiarą zmian padły tak znakomite – właśnie z radzieckiej organizacji pionierskiej przyjęte – Domy Harcerza,
które objęło Ministerstwo Oświaty i właściwie zatracono. Koncepcję wychowania młodzieży za pomocą zajęć
politechnizujących i artystycznych w tych Domach przekreśliła decyzja, która pozwalała uczęszczać do nich
tylko młodzieży dobrze uczącej się, młodzieży wzorowej. Była to nagroda za dobre sprawowanie się, a więc
domy te miały wychowywać już wychowanych.
W czerwcu 1950 roku w Dniu Dziecka cała organizacja złożyła nowe przyrzeczenie i wprowadzono nowe
prawo harcerskie.
Przyrzeczenie: Przyrzekam uroczyście wobec kolegów i narodu polskiego uczyć się i pracować dla dobra Ojczyzny i sprawy socjalizmu. Przyrzekam wiernie przestrzegać prawa harcerskiego, całym sercem zawsze i
wszędzie służyć Polsce Ludowej.
Prawo harcerskie:
Harcerz kocha Polskę Ludową i służy jej całym swym życiem.
Harcerz w szeregach postępowej młodzieży świata walczy o pokój i wolność narodów.
Harcerz szanuje ludzi pracy i uczy się od nich.
Harcerz dobrze się uczy.
Harcerz poznaje życie przyrody i uczy się gospodarować jej siłami.
Harcerz zaprawia swe siły do pracy i obrony kraju.
Harcerz jest dobrym kolegą i niezawodnym towarzyszem pracy.
Harcerz dba o honor swojej organizacji.
Harcerz przygotowuje się do pracy w szeregach ZMP.
W dwa miesiące po wprowadzeniu nowego prawa zmieniono podtytuł Drużyna – instruktorskiego pisma, na
Miesięcznik ZMP dla instruktorów harcerskich. Na początku 1951 roku ZHP przekształcono w Wydział Harcerski Zarządu Głównego ZMP.
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Dlaczego zatem nie napisałem, że między rokiem 1950 a 1956 nie było harcerstwa i przeszedłem od razu do
analizy tego, co zdarzyło się w 1956 roku. Uważam, że działalność Wydziału Harcerskiego ZMP zasługuje na
to, żeby ją rozpatrywać jako integralne, choć dość specyficzne ogniwo w łańcuchu dziejów ruchu harcerskiego.
Składają się na to trzy istotne powody:
Powód pierwszy.
Nazwa i jej konsekwencja. Zachowanie tradycyjnej nazwy oraz użycie jej zamiast innej, szeroko stosowanej w
obozie państw socjalistycznych (Organizacja Pionierów) było związane z dużą popularnością harcerstwa w
polskim społeczeństwie. Decyzja powzięta niewątpliwie z przyczyn taktycznych miała skutki bynajmniej nie
taktyczne. Obiektywnie pozwoliła ona kontynuować młodzieży legendę harcerską przekazywaną jej poza organizacją. Ponadto zachowano nazwę nawet wtedy, gdy krytycznie i ostro osądzano działalność dawnego
ZHP. Mimo woli kierowano uwagę na inteligentniejszych przewodników w harcerskich metodach postępowania z dziećmi. I kiedy w 1955 roku zdecydowano się bardziej radykalnie zreformować metody wychowawcze,
sam fakt, iż nazywała się przez cały czas harcerską, skierował wzrok na metodykę harcerską. Dzieje Wydziału
Harcerskiego ZMP cały czas determinowało stare harcerstwo. Na początku wysiłek kładziono na coraz gruntowniejsze eliminowanie i przezwyciężanie jego metod, potem na pełniejsze ich stosowanie.
Powód drugi.
W pracy terenowej Wydziałów Harcerskich brała udział niemała grupa instruktorów byłego ZHP, tych powojennych wychowywanych w kręgu ideowego oddziaływania Związku Walki Młodych. Im to zresztą pewna
część z ogólnej liczby 15 tysięcy drużyn zawdzięcza bardziej przyjemną, mniej nudną atmosferę pracy wychowawczej. Jeśli jednak mówię o ludziach, myślę nie tylko o tych, którzy zaczynali swe harcerstwo przed
1949 rokiem, którzy przeszli przez OH i doszli znowu do harcerstwa. Myślę również o tych którzy harcerstwo
zaczynali właśnie w tym czasie, o tych przewodnikach – nauczycielach, którzy potem okazali się sprawnymi
instruktorami. I dla jednych jak i dla drugich był to czas cennych w gruncie rzeczy doświadczeń pedagogicznych, pozytywnych, pozytywnych i negatywnych. W 1956 roku okazało się, że ci instruktorzy, którzy lata
ostatnie pracowali z młodzieżą, właśnie dzięki tej ciągłości pedagogicznej byli w stanie lepiej prowadzić pracę
w odrodzonym harcerstwie niż instruktorzy, którzy przez parę lat byli od pracy z młodzieżą odsunięci lub odsunęli się sami.
Powód trzeci.
Wynika on już z konkretnych zdobyczy pedagogicznych Organizacji Harcerskiej ZMP, gdyż organizacja miała
również swe rzetelne zdobycze, których walor mógł się w pełni ujawnić dopiero wtedy, gdy przezwyciężono
skostniałe, zbiurokratyzowane ramy całości. Są to zdobycze, do których po roku 1957 odrodzone harcerstwo
nawiązywało, z których czerpie i z których czerpać mogłoby w stopniu daleko większym.
W zasadzie do harcerstwa należeć miała cała dzieciarnia szkolna. W praktyce wyniosło to 60% uczniów i
uczennic.
2/3 tej półtoramilionowej masy to były dzieci ze szkół wiejskich. Harcerstwo wreszcie dotarło na wieś!
Przedarło się jednak tylko jako nazwa, gdyż na wsi było inne harcerstwo od tego, które młodzieży wiejskiej
proponowało ZHP przed 1939 rokiem. Choć w propozycjach formułowanych wśród instruktorów na Buczu i w
propozycjach Józefa Kreta, zgłoszonych przed wojną, znajdowały się elementy, którymi posłużyła się Organizacja Harcerska we wczesnych pięćdziesiątych latach. Po roku 1956 rozpadło się wiele drużyn wiejskich. Te,
które zostały stały się punktem wyjścia do nowego rozwoju pracy harcerskiej na wsi. Drużyny te powstały
właśnie dzięki temu, że przez kilka lat istniała na wsi Organizacja Harcerska ZMP. Bez uwzględnienia jej doświadczeń, dorobku, nawet niepowodzeń, nie byłoby dziś harcerstwa na wsi.
Organizacja Harcerska zorganizowała system konkursów i wszelkiego rodzaju wspólnych, wielkich akcji inicjowanych przez redakcję pisma Świat Młodych. Były to: Walka z królem śmieciem, Akcja ukwiecenia i sadzenia drzew itp.
Rehabilitacja harcerskich metod wychowawczych
Na początku 1955 roku w miesięczniku Nowe Drogi centralnym organie teoretycznym i politycznym Komitetu
Centralnego PZPR ukazał się artykuł Wiktorii Dewitz o poprawie pracy harcerskiej. Dewitzowa
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odsunięta od kierownictwa Organizacji Harcerskiej, pracowała w Świecie Młodych utrzymując za pomocą
pism żywy kontakt zarówno z młodzieżą jak i nauczycielami i przewodnikami. Artykuł ujawnił i sprecyzował
krytyczne poglądy, jakie wśród pedagogów związanych z PZPR budziła praca organizacji dziecięcej ZMP.
Metody stosowane od 1950 roku doprowadziły większość drużyn do stanu drętwej nudy, a harcerstwo niczym
nie pociągało młodzieży, mijało się z jej zainteresowaniem. Młodzi traktowali ją jako jeszcze jedną niechcianą
lekcję. W dyskusjach kameralnych, w artykule Dewitzowej czy wreszcie z trybuny II Zjazdu ZMP uznano, że
Organizacja Harcerska pracuje źle, nie kwestionując jeszcze zasadniczych błędów metodycznych, które polegały na zbytnim natężeniu wychowania politycznego niedostosowanego do rozwoju dziecka. Zła realizacja
masowej organizacji polegała na zbyt ścisłym związaniem harcerstwa ze szkołą.
Zaczęto mówić o złych i dobrych tradycjach ZHP. Odwrócono się od generalnego potępienia. Głośno zastanawiano, się czy w 1949 roku postąpiono właściwie likwidując ZHP, zastępując ruch społeczny tylko wydziałem
w organizacji ZMP. Przy tym trzeba powiedzieć wyraźnie, że w niewielkim stopniu tylko chodziło o tamten
stary Związek Harcerstwa Polskiego jako instytucję, szło wyłącznie o metody harcerskie, nawet o skautowe, z
których warto czerpać to, co w nich dobrego i zdrowego.
Praktycznym głosem w tej dyskusji były doświadczenia grupy studentów warszawskich, które od 1953 roku
prowadziły tzw. kolonie letnie dla aktywu harcerskiego. Były to obozy grupujące wokół siebie dzieci - coraz to
inne - w wieku 12–13 lat, dobrane zupełnie przypadkowo. Drużyny obozowe nazwano drużynami im. Generała
Waltera, a metody pracy stosowane na tych obozach przez studentów – pedagogów nazywano walterowskimi.
Okazało się właśnie, że w drużynach walterowskich istnieje możliwość wykorzystania metod harcerskich przy
jednoczesnym przepojeniu pracy wychowawczej działaniami socjalistycznymi. Walterowcy zdołali stworzyć
zespól harcerski odznaczający się żarliwością ideową. Wychowanie socjalistyczne rozumieli jako wychowanie
konieczne do partycypowania w sprawowaniu władzy przez masy ludowe.
Dla tego celu zmodyfikowali metody harcerskie, kojarząc je z metodami Makarenki. Jednak zarówno w ZMP
jak i potem w ZHP - gdzie walterowcy założyli własnych siedem drużyn - pozostali ciągle na awangardowych
pozycjach ideowych i pedagogicznych. Wysunęli się daleko przed przeciętną metodyczną i ideową formę występującą w innych drużynach.
W połowie lata 1955 roku siódemka działaczy harcerskich – działaczy ZMP, pedagogów z Wiktorią Dewitz na
czele ogłosiła w Sztandarze Młodych analizę niedostatków Organizacji Harcerskiej oraz postulaty zmian.
Sformułowano następujące żądania:
• Zmiany tekstu prawa i przyrzeczenia z deklaracji ideowo – politycznej na tekst pedagogiczny, mogący
służyć w pracy wychowawczej.
• Wprowadzenia na nowo systemu sprawności i połączenia z majsterkowaniem i politechnizacją.
• Inicjowania akcji takich jak; Harcerska Wiosna czy Harcerska Zima, jak również zloty i zawody sprawnościowe.
• Wprowadzenia do organizacji życia polowego.
• Urządzania obozów.
• Szkolenia odpowiednich kadr i rozwiązywania zagadnienia przewodników zastępów jako problemu najwyższej pilności.
• Rezygnacja z pseudo samodzielnością dziecięcej gromady na rzecz kierownictwa pedagogicznego.
• Za otwartą uznano sprawę stopni.
Narada siódemki działaczy harcerskich zdecydowała o początku reformy Organizacji Harcerskiej. Był on jej
pierwszym bodźcem i nadał jej kierunek. Opracowano nowy tekst prawa i przyrzeczenia. W styczniu 1956 roku ogłoszono - jako obowiązujący - następujący tekst:
Przyrzeczenie:
Przyrzekam mojej drużynie postępować według prawa harcerskiego, strzec honoru harcerza, służyć zawsze i wiernie mojej Ojczyźnie, Polsce Ludowej.
Prawo:
Harcerz jest dzielny i sprawny, śmiało pokonuje trudności.
Harcerz jest dobrym kolegą i wiernym towarzyszem.
Harcerz mówi prawdę i dotrzymuje słowa.
Harcerz jest karny jak żołnierz.
Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki w szkole i w domu.
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Harcerz chce więcej umieć niż umie.
Harcerz chroni przyrodę i poznaje jej tajemnice.
Harcerz szanuje pracę i strzeże wspólnej własności.
Harcerz jest uczynny, pomaga słabszym i broni pokrzywdzonych.
Harcerz szanuje starszych, rodziców i nauczycieli.
Harcerz jest przyjacielem wszystkich ludzi, którzy walczą o sprawiedliwość.
Harcerz pragnie zostać dobrym zetempowcem.
Przyjęcie nowego tekstu prawa, rehabilitacja zabaw i gier, dyskusja nad przywróceniem stopni i sprawności,
powrót nieomal do tradycyjnego munduru harcerskiego, a równocześnie – już poza harcerstwem – rehabilitacja
prawna i polityczna oczyszczająca dużą grupę dawnych szaroszeregowców z zarzutu działalności antypaństwowej – to wszystko złożyło się na atmosferę rewizji metod pracy zetempowskiej Organizacji Harcerskiej.
W lutym 1956 roku na Konferencji Aktywu OH w Łodzi, poza opracowaniem programu na wiosnę i lato, poza
powzięciem szeregu decyzji dotyczących metodyki harcerskiej, doszło do dramatycznych dyskusji nad metodami, działalnością, a nawet istnieniem Organizacji Harcerskiej.
Był to okres XX Zjazdu PZPR. Naradę lutową kontynuowano na tzw. Konferencji majowo – czerwcowej 1956
roku, która przygotowując materiały do decyzji, jakie miały zapaść w Kierownictwie ZMP, równocześnie wypracowała podstawowe zasady rehabilitacji harcerskiej metody wychowawczej. Konferencja majowo- czerwcowa, w dużym stopniu, o wiele większym niż konferencja lutowa w Łodzi dokonała odnowienia harcerstwa.
Właściwie od tej konferencji zaczął się proces całkowitej odnowy, choć tylko część jej postulatów została
potwierdzona jako obowiązująca.
W sierpniu 1956 roku Plenum Zarządu Głównego ZMP zdecydowało utworzyć Organizację Harcerską Polski
Ludowej, związaną z ZMP tylko luźną zależnością. Na czele Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej stanęła
Janina Balcerzak, jej zastępcami zostali Wiktoria Dewitz, Zofia Zakrzewska, Jerzy Majka, Jerzy Żołnierkiewicz. Równocześnie podniesiono granicę wieku harcerskiego do lat 16 oraz zalecono powrót do systemu stopni i sprawności.
Uchwały III Plenum Zarządu Głównego ZMP były zielonym światłem dla rekonstrukcji harcerstwa. Zielone
światło – w szkołach, wśród młodzieży i wśród rodziców zrozumiano dobrze ten sygnał. Zrozumiano, że nawet
bez krzyża czy lilijki zwrócono młodzieży i pedagogom metodę harcerską. Może nie była ona najlepszą, ale
lepszej jeszcze nie opracowano. Ona winna być punktem wyjścia wszelkich dalszych przemian. Do centralnych i terenowych organizacji OH PL zaczęli się masowo zgłaszać instruktorzy przedwojenni, szaroszeregowi
i powojenni. Powróciła do pracy harcerskiej Marta Dobrzyńska, wrócił Stanisław Dąbrowski i wraz z nim
niemała garść kimbowców. Niemal w komplecie zgłosili się instruktorzy ze Złotej Strzały. Szczególnie wielu
instruktorów meldowało się w miastach wojewódzkich i powiatowych. Nie chcieli czekać na bieg wydarzeń.
W ciągu trzech miesięcy istnienia OHPL działacze i instruktorzy tej organizacji domagali się całkowitego oddzielenia od ZMP i dalszych twórczych prac nad zastosowaniem metodyki harcerskiej do wychowania socjalistycznego.
W początkach listopada Konferencja kierowników komend wojewódzkich dała zdecydowany wyraz tym pragnieniom. Drużyny przekształciły się na w pełni harcerskie. W komendach terenowych i w głównym kierownictwie gorączkowo przygotowywano plany organizacyjne i pedagogiczne. Było wówczas jasne, że spełniają
się marzenia wielu instruktorów harcerskich, że będzie można rzetelnie wykorzystać harcerską metodę do wychowania socjalistycznego.
Zjazd Łódzki 1956 rok. Początki Wielkiego Eksperymentu
Krótko po wydarzeniach politycznych, które w Polsce nastąpiły jesienią 1956 roku, do Ministra Oświaty zameldowali się dwaj dowódcy Szarych Szeregów jako przedstawiciele instruktorów dotychczas trzymających
się na uboczu. Ofiarowali oni swoje siły i doświadczenie dla reaktywowania w Polsce harcerstwa. Wystąpili
oni pod firmą Szarych Szeregów, choć grupa ta już od lat uległa zróżnicowaniu i dawni szaroszeregowcy zajmowali już pozycje ideowe i polityczne bardzo dalekie od tych z czasów wojny. Wielu spośród nich pracowało
od trzech miesięcy w OHPL.
Choć owi dwaj zgłaszający się bardziej jeszcze niż w 1945 roku byli wodzami bez armii, to cieszyli się niemałym autorytetem środowiska harcerskiego, reprezentowali, bowiem kapitał doświadczeń organizacyjnych.
Rozpoczęły się rozmowy grup instruktorskich. Powtórzyła się nieco w innym kontekście – personalnym i politycznym - sytuacja z 1945 roku.
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Aleksander Kamiński i Stanisław Broniewski - dawniejsi instruktorzy – domagali się powierzenia w ich ręce
kierownictwa harcerstwem, zdecydowanie krytycznie oceniając dorobek OHPL. Instruktorzy z OHPL uważali,
że nie wolno przechodzić do porządku dziennego nad harcerstwem istniejącym faktycznie w terenie, które od
1955 roku naprawiało swe błędy pedagogiczne i przywracało harcerskie metody wychowawcze.
Instruktorzy z OHPL zdawali sobie sprawę z tego, że harcerstwo należy teraz dalej przekształcać, wzbogacać i
rozwijać. Instruktorzy pierwszej grupy kładli nacisk na reaktywację dawnego ZHP, a instruktorzy OHPL uważali, że nowy ZHP nie powinien być kontynuacją starego Związku i że z przeszłości należy wybrać tylko to, co
jest korzystne i przydatne dla nowych zadań.
Nie chciano oddawać kierownictwa harcerstwa w ręce dawnych instruktorów zdając sobie sprawę, iż krok ten
może ożywić wsteczne elementy zmierzające w tym czasie jawnie do odrzucenia socjalizmu.
W drużynach niecierpliwie czekano na wyniki rozmów instruktorskich, które miały określić dalszy kierunek
pracy harcerskiej. Tymczasem obrady przeciągały się, w pewnej chwili uległy zerwaniu. Wtedy to Komenda
Główna OHPL wzięła inicjatywę w swoje ręce. W szybkim czasie zwołano do Łodzi na 8 grudnia 1956 roku
zjazd instruktorów, działaczy, przewodników, który miał ukonstytuować nowy ZHP.
Na ten sam dzień hm. Kamiński zaprosił do siebie, do Łodzi na prywatne spotkanie kilkunastu najstarszych
harcmistrzów dawnego ZHP. Wśród nich seniora – Tadeusza Strumiłłę.
Tego samego dnia zebrali się także w Warszawie instruktorzy, którzy nazywali siebie grupą Szarych Szeregów.
Obrady Krajowego Zjazdu Działaczy Harcerskich trwały trzy dni i były chyba najbardziej burzliwe od wszystkich dotychczasowych obrad. Starły się na Zjeździe sprzeczne tendencje ideowe i polityczne, sprzeczne racje
osobiste, różne rodzaje taktyczne, zdarzały się kompleksy prawdziwe i urojone, domagano się rehabilitacji
spraw słusznych i niesłusznych. Krzywdy prawdziwe i urojone wpisywano sobie i innym w jeden rachunek z
zasługami prawdziwymi i fałszywymi.
Na początku Zjazd wystosował zaproszenie do dwóch obradujących grup. Zaproszenie zostało przyjęte, ale
dopiero po dwóch dniach wahań i pod naciskiem Ministra Oświaty. Choć samego Aleksandra Kamińskiego
przywitano na sali z entuzjazmem, różnice poglądów między poszczególnymi grupami obradujących rysowały
się drastycznie.
W chwili otwarcia Zjazdu na stołach delegacji znalazły się wielkie harcerskie krzyże z papieru. Niejeden instruktor z OHPL pojawił się na sali z krzyżem wyciągniętym z szuflady. Określiło to od razu, w jakim wielkim
stopniu pragnie się przywrócić metodę harcerską. A więc nie różnice w stosunku do form, czy do metody harcerskiej sprawiały, że pierwsza połowa obrad łódzkich minęła pod znakiem separacji grup.
Przyczyną podziału były różnice polityczne. Jedni instruktorzy pragnęli odnowy dawnego ZHP z wszelkimi
tego konsekwencjami, inni natomiast zdecydowani byli powołać nową Organizację.
Jedni żądali wychowania laickiego, drudzy chcieliby zachować w harcerstwie pierwiastek wyznaniowy, a w
każdym razie domagali się tolerancji dla wierzących, co było postawieniem problemu na głowie, gdyż u nas
nazbyt wiele faktów świadczy raczej o braku tolerancji w stosunku do niewierzących.
Jedni chcieli po dawnemu zachować odrębność organizacji męskiej i żeńskiej, inni uważali, że trzeba spróbować wychowania koedukacyjnego będącego wyrazem doświadczeń pedagogów postępowych.
Stanowiska te zarysowały się dość ostro. Jak zwykle w sporach politycznych łatwiej jest uchwalać deklaracje
niż wybierać ludzi mających je realizować. Ostatecznie i tak najważniejsza jest praktyka. W trzecim dniu obrad Zjazdu uczestnicy mieli jednogłośnie uchwaloną deklarację ideową mającą być kamieniem węgielnym nowego Związku Harcerstwa Polskiego.
Deklaracja Ideowa Zjazdu:
Krajowy Zjazd Działaczy Harcerskich obradujący w dniach 8-10.12.1956 r. w Łodzi, w obliczu zasadniczych
zmian, jakie zachodzą w naszym kraju w wyniku VIII Plenum KC PZPR oraz występującego na tym tle ożywienia i odnowy pracy harcerskiej, uważa za konieczne określenie charakteru i zasadniczych założeń ideowowychowawczych ZHP.
1. ZHP jest organizacją społeczną, skupiającą młodzież i instruktorów do wspólnej pracy dla Polski Ludowej.
Jest organizacją ideowo-wychowawczą, stosuje harcerskie metody wychowawcze i wzbogaca je zgodnie z najnowszymi osiągnięciami pedagogiki.
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ZHP jest organizacją samodzielną, posiada własny program oraz statut określający zasady jej działalności i
powoływania na jego podstawie władz.
ZHP jest organizacją masową, ale nie powszechną — członkostwo opiera się na zasadzie pełnej dobrowolności.
2. ZHP pracuje pod ideowym przewodnictwem Polskiej Z jednoczonej Partii Robotniczej, to znaczy
wychowuje człowieka w duchu idei socjalizmu.
Człowieka całym życiem oddanego walce o rozkwit i suwerenność Ojczyzny, odpowiedzialnego gospodarza
kraju, który umie dla niego sumiennie pracować i mądrze nim współrządzić.
Człowieka, dla którego sprawy i wolność innych narodów są równie ważne jak sprawy jego narodu.
Człowieka wrażliwego na krzywdę, szczególnie na krzywdę społeczną, stającego zawsze w obronie godności
ludzkiej, w obronie słabych, krzywdzonych i prześladowanych.
Człowieka myślącego, o śmiałym, krytycznym spojrzeniu na życie, gotowego do ulepszania go własnym wysiłkiem, swą czynną postawą społeczną.
Człowieka, który zawsze postępuje tak jak myśli, zdolnego do poświęceń w imię swojej idei, umiejącego wytrwale walczyć o zwycięstwo własnych przekonań, a jednocześnie szanującego ludzi o innych zapatrywaniach.
Człowieka świadomie pracującego nad własnym charakterem i postawą.
3. Oznaką ZHP jest tradycyjny krzyż harcerski.
4. ZHP czerpie swe ideały wychowawcze z najpiękniejszych tradycji kultury polskiej, z walk naszego narodu o
wolność, niepodległość i postęp, ze szczególnie nam bliskich bohaterskich walk klasy robotniczej, z tradycji
postępowych ruchów młodzieżowych w Polsce, w tym postępowego nurtu całego ruchu harcerskiego od zarania jego istnienia, a zwłaszcza - okrytych chwałą Szarych Szeregów.
5. ZHP korzysta z dorobku i doświadczeń organizacji pionierskich i innych postępowych organizacji młodzieżowych całego świata i utrzymuje z nimi serdeczne więzi.
ZHP wyciąga braterską dłoń do Polaków – harcerzy żyjących poza granicami naszej
Ojczyzny. Zjazd uważa za słuszne nawiązanie kontaktów z organizacjami skautowymi.
6. ZHP jako instytucja świecka nie organizuje życia religijnego. Wychowuje swoich członków w duchu wolności przekonań i szeroko pojętej tolerancji tak w stosunku do wierzących jak i niewierzących.
*
Dla rzetelnego wychowania młodzieży my wszyscy - starzy i młodzi instruktorzy i wychowawcy, gotowi jesteśmy poświęcić cały swój zapał, umiejętności i wysiłek.
Za odznakę ZHP uznano Krzyż Harcerski, za tradycję ZHP tę, która wypływa z walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i postęp, a szczególnie z bohaterskich walk klasy robotniczej, z postępowych ruchów młodzieżowych, z postępowego nurtu harcerstwa od jego zarania, z okrytych chwałą Szarych Szeregów. Zjazd
wezwał wszystkich do współpracy z organizacjami pionierskimi, z postępowymi organizacjami innych narodów bliskimi nam z tytułu ich walk o wolność oraz do kontaktów z organizacjami skautowymi. Ponadto deklaracja stwierdziła wyraźnie: ZHP jako instytucja świecka nie organizuje życia religijnego. Wychowuje swoich
członków w duchu wolności przekonań i szeroko pojętej tolerancji tak w stosunku do wierzących jak i niewierzących. Za hymn uznano tradycyjne Wszystko co nasze..., mundur i odznaki - jak dawniej. W sprawie koedukacji zalecono rozsądek przesądzania o niczym, jednorodność drużyn i wspólność wszystkich komend od hufców po Główną Kwaterę.
Z uwagi na pełne usamodzielnienie się i przekształcenie Organizacji Harcerskiej PL na wspólny związek dzieci
i młodzieży oraz instruktorów pracujących w oparciu o metody harcerskie przywrócono nazwę Związek Harcerstwa Polskiego.
Nazwę przywrócono przede wszystkim ze względu na stosowane przedtem metody harcerskie. A nie reaktywacja dawniej istniejącego Związku, ale nadanie tradycyjnej nazwy organizacji. Między ZHP utworzonym w
1918 roku, a tym tworzonym w 1956 roku istniała ciągłość metod, istniała pewna wspólna tradycja, a nie istniała natomiast ciągłość organizacyjna ani prawna, a tym bardziej ideowa.
Deklaracje i uchwały przyjęto jednogłośnie. Wybory do władz przeszły burzliwie i bynajmniej niezgodnie.
Przepadli w nich czołowi kandydaci z tzw. grup Szarych Szeregów, prócz Aleksandra Kamińskiego, którego
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autorytet datuje się jeszcze z okresu przedwojennego. Wybrano głównie tych instruktorów, którzy związawszy
się z OH byli już czynni w terenie, już pracowali z młodzieżą. W 1956 roku ich autorytet był silniejszy niż
autorytet płynący z dawno zakończonych walk w czasie okupacji. Było to naturalne i zdrowe.
Dnia 10 grudnia 1956 roku zmiany metodyczne i formalne, które w Organizacji Harcerskiej PL dokonywały
się już od pół roku, które ustaliły już rzetelny harcerski profil tej organizacji, skodyfikowano w uchwałach.
Przewodniczącym prezydium Naczelnej Rady Harcerskiej został hm. Aleksander Kamiński, Naczelnikiem
Głównej Kwatery została hm. Zofia Zakrzewska. Była ona wychowanką Marty Dobrzyńskiej z 47 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej. Przed wojną pracowała jako drużynowa 3 WŻDH w gimnazjum im. Słowackiego, współpracowała z Główną Kwaterą Żeńską. Podczas wojny i okupacji pracowała w Komendzie Pogotowia Harcerek, potem pełniła funkcję zastępcy Komendanta OHPL.
10 grudnia 1956 roku skończył się okres, który należy już do historii polskiego ruchu harcerskiego. Tego dnia
rozpoczęło się harcerstwo dnia dzisiejszego. W stosunku do tego harcerstwa za wcześnie na jakiekolwiek oceny. Wolno się jednak pokusić o najogólniejsze choćby scharakteryzowanie problemów, które się przed współczesnym harcerstwem rysuje. Problemy te nie są proste, a losy harcerstwa nie układają się po różach.
Płock, 1959 r.

[1981-2012] phm. Michał Kacprzak - Harcerstwo w III Rzeczypospolitej
Sytuacja harcerstwa w latach osiemdziesiątych była dość skomplikowana. W Związku Harcerstwa Polskiego z jednej
strony istniały w pełni kontrolowane przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą władze, dysponujące olbrzymim
etatowym aparatem i prowadzące masową organizację w jedynie słusznym kierunku. Z drugiej strony pojawiły się
inicjatywy środowisk niepokornych, dążących do wewnętrznej odnowy moralnej w ZHP, czego wyrazem początkowo było powstanie jawnie działających Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, a po likwidacji Rady Porozumienia KIHAM - półtajnego Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej. Poza ZHP zaczęły się pojawiać
środowiska niezależne, w których nie wierzono w możliwość reformowania Związku i podejmujące próby budowania harcerstwa alternatywnego. Jako pierwsze z ZHP wystąpiło środowisko lubelskiego KIHAM tworząc w kwietniu
1981 r. Niezależny Ruch Harcerski, po wprowadzeniu stanu wojennego powstało Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy, a w 1985 r. w Koninie - Polska Organizacja Harcerska. Demonstracją siły środowisk niepokornych i niezależnych było zorganizowanie Białej Służby podczas pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny w roku 1983 i 1987, pomimo stanowczych działań podejmowanych zarówno przez władze ZHP, jak i aparat bezpieczeństwa.
W 1981 r. odbył się VII Zjazd ZHP, który co prawda zdecydował o wystąpieniu z Federacji Socjalistycznych
Związków Młodzieży Polskiej i likwidacji Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej, jednak zawiódł oczekiwania
środowisk liczących na rzeczywistą odnowę wewnętrzną. Władze Związku poparły wprowadzenie stanu wojennego,
nastąpił powrót do odgórnego zarządzania, umacniania aparatu etatowego i centralnych akcji pod ideowym kierownictwem PZPR. Zwieńczeniem tego był VIII Zjazd w 1985 r. Nastąpiła również kolejna fala represji, zwłaszcza za
nieprzestrzeganie świeckości. W 1988 r. w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu podjęto prace nad ustawą
o stowarzyszeniach. Władze dążyły usilnie do ustawowego zapisu o monopolu ZHP na działalność harcerską. Również podczas rozmów okrągłego stołu strona rządowa nie ustąpiła i w 1989 r. przeforsowała ustawę dającą wyłączność kontrolowanemu ZHP. Komunistyczne władze do samego końca nie chciały zrezygnować z kontroli nad harcerstwem.
W lutym 1989 r. doszło do spotkania przedstawicieli Ruchu Harcerskiego, na którym zapadła decyzja wystąpieniu z
ZHP i o powołaniu własnej niezależnej organizacji o nazwie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. W kwietniu odbył się pierwszy Walny Zjazd ZHR, który przyjął statut i wybrał władze. Środowiska – zwłaszcza krakowskie –
przeciwne występowaniu, podjęły w marcu decyzję o reaktywacji rozwiązanego w 1949 r. ZHP i powołały do życia
organizację pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918. Dotychczasowy Związek uznawano za
organizację komunistyczną, powstałą w 1956 r. z przekształcenia Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej, która
bezprawnie przejęła nazwę i tradycje przedwojennego i tuż powojennego harcerstwa. Pod koniec 1989 r. istniały,
więc ZHP (nazywany przez środowiska alternatywne ZHP-56), ZHP r.z. 1918, ZHR, POH, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza i szereg mniejszych struktur lokalnych. Po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego
pojawiła się inicjatywa Komitetów Odrodzenia ZHP, mająca na celu odzyskanie Związku z rąk komunistów, którzy
zawłaszczyli go w roku 1956. Na czele Krajowego Komitetu Odrodzenia stanął Stanisław Broniewski Orsza, uczestniczyły w nim środowiska szaroszeregowe, instruktorzy ZHP r.z. 1918 i ZHP poza granicami Kraju.
Mimo przemian zachodzących w Polsce w 1989 r., na IX Zjeździe ZHP dotychczasowe władze, mając zapewniony
prawnie monopol na działalność harcerską, ograniczyły się jedynie do zmiany numeracji Zjazdu na XXVI, co miało
symbolizować ciągłość z przedwojennym harcerstwem (od której dotąd stanowczo się odżegnywano) i usunięciu
słowa socjalizm z Prawa i Przyrzeczenia. W związku z dynamicznymi zmianami w kraju w 1990 r. odbył się Nad-
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zwyczajny Zjazd ZHP, na którym postanowiono skrócić kadencję dotychczasowych władz i jeszcze w tym samym
roku zwołano XXVIII Zjazd. Pod presją Ministerstwa Edukacji Narodowej i KKO ZHP wybrano nowe władze,
wprowadzono Prawo i Przyrzeczenie z 1932 r. (z wersją dla niewierzących). W 1995 r. aby umożliwić powrót do
struktur światowego skautingu zrezygnowano z wersji bez Boga, co zaowocowało wystąpieniem ze Związku grupy
instruktorów warszawskich i powołaniem kolejnej organizacji pod nazwą Stowarzyszenie Harcerskie. W 1996 r.
ZHP został ponownie przyjęty do światowych organizacji skautowych: World Organization of the Scout Movement
(WOSM) i World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).
W marcu 1990 r. znowelizowane zostało prawo o stowarzyszeniach, z którego usunięto prawny monopol ZHP na
działalność harcerską. Umożliwiło to prawną rejestrację organizacji alternatywnych. Z czasem doszło do sporu
prawnego o nazwę między ZHP i ZHP r.z. 1918, w wyniku którego ten ostatni został wykreślony z rejestru stowarzyszeń. W październiku 1992 r. doszło do zjednoczenia ZHP r.z. 1918 i ZHR, a połączona organizacja pozostała
przy nazwie ZHR. W 1997 r. nastąpiło samorozwiązanie POH, a jej członkowie przystąpili do ZHR. Natomiast w
1995 r. SHK Zawisza przystąpiło do Federacji Skautingu Europejskiego.
Obecnie w Polsce działają trzy organizacje harcerskie o zasięgu krajowym SHK Zawisza, ZHP i ZHR oraz kilka
stowarzyszeń lokalnych.
Zawiszacy bazują na tradycyjnej metodzie skautowej Roberta Baden Powella, rozwiniętej przez o. Jakuba Sevin,
nawiązują do działalności hm. Stanisława Sedlaczka i wojennych Hufców Polskich. W ramach FSE każdy ma możliwość osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne. Organizacja nie używa lilijki i krzyża harcerskiego, posiada własne Prawo
Harcerskie i odmienne od tradycyjnego umundurowanie.
Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i
odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją ideowo-wychowawczą skupiającą dzieci, młodzież i dorosłych, wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą dla wszystkich osób poszukujących
wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, przy czym instruktorki i instruktorzy są chrześcijanami. Celem Związku jest wychowanie człowieka metodą harcerską w myśl Przyrzeczenia i
Prawa Harcerskiego, do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego.
Mimo własnej specyfiki ZHP i ZHR łączy wiele wspólnego, przede wszystkim Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie z
wyjątkiem punktu pierwszego: Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego (w ZHP) oraz Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki (w ZHR). Obie organizacje nawiązują do przedwojennych tradycji R. Baden Powella i A. Małkowskiego, posługują się zbliżoną metodą harcerską
i podobnym umundurowaniem.
Do najważniejszych różnic należy zaliczyć stosunek do historii (głównie okres PRL), przynależność ZHP do WOSM
i WAGGGS, ZHP jest koedukacyjny, natomiast ZHR dzieli się na Organizację Harcerek i Organizację Harcerzy,
wewnątrz których odbywa się praca wychowawcza. Od instruktorów ZHR wymaga się ponadto by byli chrześcijanami, działalność harcerską prowadzili wyłącznie społecznie i bez wyjątków przestrzegali wszystkich punktów Prawa Harcerskiego.

[1925-2012] hm. Grzegorz Woźniak - Mazowiecka Chorągiew im. Władysława Broniewskiego
Chorągiew utworzona po Krajowym Zjeździe Działaczy Harcerskich w Łodzi w grudniu 1956 r. obejmowała obszar
byłego województwa mazowieckiego, bez miasta Warszawy. W skład Chorągwi wchodziły hufce powiatowe: Ciechanów, Garwolin, Gostynin, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Łosice, Maków Mazowiecki, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Płock (do 1963 r. Płock - miasto, Płock - powiat), Piaseczno,
Płońsk, Pruszków (do 1960 r. trzy hufce: Błonie, Pruszków - miasto i Pruszków - powiat) Przasnysz, Pułtusk, Ryki,
Siedlce (do 1963 r. dwa hufce: Siedlce - miasto i Siedlce - powiat), Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Węgrów,
Wołomin, Wyszków, Żuromin oraz hufiec miejski Żyrardów. Siedziba Komendy Chorągwi Mazowieckiej mieściła
się w Warszawie. W swojej działalności Chorągiew Mazowiecka nawiązywała do postępowych nurtów, tradycji i
dorobku oraz koncepcji programowo-organizacyjnych ruchu harcerskiego, rozwijającego się na Mazowszu jeszcze w
zaborze rosyjskim.
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Poprzednio na obszarze woj. warszawskiego działały Mazowiecka Chorągiew Harcerek, Mazowiecka Chorągiew
Harcerzy. Mazowiecka Chorągiew Harcerzy działała w latach 1925-49 na terenie woj. warszawskiego oraz części
woj. białostockiego i lubelskiego; powstała w listopadzie 1925 r. po podziale Warszawskiej Chorągwi Harcerzy na
drużyny miasta stołecznego Warszawy (Chorągiew Stołeczna, następnie Warszawska).
W kwietniu 1931 r. do Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy włączono hufce rozwiązanej Chorągwi Płockiej.1028 Siedzibą Komendy Chorągwi była Warszawa. Chorągiew w latach 1925-31 wchodziła w skład Oddziału Warszawskiego ZHP, a następnie utworzonego Oddziału (Okręgu) Mazowieckiego ZHP.
W kwietniu 1939 r. Chorągiew obejmowała hufce: Błonie, Ciechanów, Działdowo, Falenica, Maków Mazowiecki,
Mińsk Mazowiecki, Mława, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Piastów, Płock, Płońsk, Pruszków, Pułtusk, Radzymin,
Rembertów, Sokołów, Warszawa-powiat, Żyrardów; wcześniej także: Aleksandrów, Lipno, Rypin, Włocławek
(przeszły do Chorągwi pomorskiej), Kutno, Łowicz, Rawa Mazowiecka, Skierniewice (przeszły do Chorągwi łódzkiej).
W latach 1939-45 chorągiew działała konspiracyjnie pod kryptonimem Puszcza. Jawną działalność wznowiła w roku
1945.
Chorągiew Mazowiecka została rozwiązana w 1975 r. w związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju. Jej
terenowe jednostki organizacyjne i wychowawcze zostały włączone do nowo utworzonych chorągwi, które swym
zasięgiem obejmowały nowopowołane województwa tj. ciechanowskie, ostrołęckie, płockie, siedleckie, radomskie i
skierniewickie. Rejon hufców podwarszawskich został włączony do województwa stołecznego a co za tym idzie Chorągwi Stołecznej.
Komendanci Chorągwi Mazowieckiej w latach 1957-1975: p.o. A. Zdancewicz (1957), M. Trojanowska (1957-58),
Gustaw Studziński (1958-59), Zdzisław Woroniecki (1959-62), Zofia Wiśniewska (1962-64), Z. Woroniecki (196468), p.o. Władysław Krzywoń (1967-68), Henryk Żuchowski (1968-71), Hanna Strzała (1971-74), Andrzej Ornat
(1974-75).
Imię Władysława Broniewskiego przejęła Chorągiew Płocka, która wówczas liczyła 49 harcerskich komend hufców.
Komendanci Chorągwi Płockiej ZHP to hm. Tomasz Klicki (1975 – 1977), hm. Zbigniew Królikowski (1977 –
1979), hm. Andrzej Markowski (1979 – 1984), hm. Ryszard Szmaja (1984 grudzień -1985 marzec), hm. Jarosław
Pokojski (1985-1987) i hm. Grzegorz Woźniak (1987 – 1991).
W 1991 roku Główna Kwatera ZHP swoją uchwałą rozwiązała chorągiew płocką. Ustępująca komenda chorągwi
wraz z komendantem hm Grzegorzem Woźniakiem podjęła inicjatywę utworzenia chorągwi mazowieckiej, do której
przystąpiły byłe komendy chorągwi z Ostrołęki, Ciechanowa i Łomży .
Na wniosek I Zjazdu Chorągwi Mazowieckiej w dniu 14 marca 1992 r., który odbył się w Płońsku, Naczelnik ZHP
przywrócił Chorągwi nazwę - Mazowiecka im. Władysława Broniewskiego. Nową Chorągiew Mazowiecką utworzyły hufce byłej Chorągwi Ciechanowskiej: Ciechanów, Lidzbark Welski, Mława, Nasielsk, Nowe Miasto, Płońsk,
Pułtusk, Raciąż, Radzanów, Sochocin, Lubowidz, Żuromin; Chorągwi Ostrołęckiej: Ostrołęka, Maków Mazowiecki,
Ostrów Mazowiecka, Przasnysz, Tłuszcz, Wyszków, Kadzidło, Myszyniec, Chorągwi Płockiej: Płock, Gostynin,
„Nadwiślański” w Gąbinie, „Mazowsze” w Płocku, „Powidle” w Bodzanowie, Sierpc, Kutno, Łęczyca, Żychlin,
Drobin oraz Hufiec Łomża (z terenu woj. łomżyńskiego). Komendantem chorągwi został wybrany hm. Grzegorz
Woźniak, który swą funkcję pełnił do grudnia 2010 roku.
Podczas XV Rajdu Wisła 24 maja 1992 roku został chorągwi wręczony sztandar, który do roku 1975 był sztandarem
chorągwi mazowieckiej. W latach 1992-1999 ilość hufców Chorągwi Mazowieckiej uległa zmniejszeniu; hufiec
Drobin - przeniesiono 20.09.1993 r. do Hufca „Mazowsze” - Płock, hufiec Nowe Miasto - przeniesiono 20.09.1993
r. do hufca Płońsk, Radzanów i Lubowidz przeniesiono 20.09.1993 r. do hufca Żuromin, Kadzidło i Myszyniec
przeniesiono 20.06.1996 r. do hufca Ostrołęka, „Nadwiślański” w Gąbinie przeniesiono 20.06.1996 r. do hufca Gostynin, hufiec Raciąż rozwiązano 2 stycznia 1998 r., Sochocin rozwiązano w dniu 15.11.1993 r. i przyłączono do
hufca Ciechanów, Powidle w Bodzanowie przeniesiono 01.10.1999 r. do Hufca Mazowsze - Płock.
Proces transformacji podziału administracyjnego państwa spowodowało kolejne zmiany w strukturach i obszarach
działania Związku Harcerstwa Polskiego. Z dniem 30.11.1998 r. Naczelnik ZHP rozwiązał Chorągiew Radomską
im. J. Kochanowskiego oraz Chorągiew Siedlecką im. H. Sienkiewicza. Hufce zlikwidowanych Chorągwi, Naczel1028 Już w 1917 r. były w Płocku struktury ponad hufcem, które można porównywać z początkiem Chorągwi Płockiej.
W latach 20- stych istniała w Płocku Chorągiew Harcerzy, włączona następnie do Chorągwi Mazowieckiej; jej komendantami byli: Klemens Jędrzejewski (1924-27) i Zdzisław Słoniewicz (1927-31).
Leksykon harcerstwa, Warszawa 1988r., s.343.
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nik ZHP przeniósł z dniem 1 stycznia 1999 roku w strukturę organizacyjną Chorągwi Mazowieckiej z siedzibą w
Płocku.
Hufce byłej Chorągwi Radomskiej: Iłża, Grójec, Kozienice, Lipsko, Mogielnica, Pionki, Przysucha, Radom - miasto,
Radom - powiat, Sienno, Szydłowiec, Zwoleń. Hufce byłej Chorągwi Siedleckiej: Orłów w Garwolinie, Łochów,
Mazowsze w Mińsku Mazowieckim, Podlasie w Siedlcach, Sokołów Podlaski, Węgrów.
W chorągwi mazowieckiej ponownie zostaje przywrócona w swej graficznej szacie Odznaka Chorągwiana wraz z
historycznym wzorem plakietki chorągwi. Chorągiew powraca do formuły kształcenia kadry instruktorskiej w ramach Mazowieckiej Akcji Kształcenia Kadry Instruktorskiej MAKI.
Od roku 1999 Chorągiew Mazowiecka w Warszawie pracowała na terenie województwa mazowieckiego, z wyłączeniem byłego stołecznego. Obecnie siedziba Chorągwi mieści się w Płocku.
W roku 1997 roku na siedzibę chorągwi zostaje przeznaczony zakupiony i zmodernizowany budynek o pow. ok. 800
m2 w centrum Płocka, który jest też siedzibą hufców Płock i Mazowsze - Płock.
W związku ze zmianami terytorialnymi granic województw, Chorągiew łódzka z dniem 1 stycznia 1999 r. przekazała Chorągwi Mazowieckiej hufce: Baranów, Jaktorów, Mszczonów, Sochaczew, Wiskitki, Żyrardów, zaś Chorągiew Mazowiecka przekazała Hufiec Łomżę do Chorągwi Białostockiej, a Hufce: Kutno, Łęczyca, Żychlin do Chorągwi Łódzkiej. Hufiec Lidzbark Welski w dniu 1.03. 2000 r. przekazano do Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej, a
Hufiec Tłuszcz przekazany został w dniu 01.02.2001 r. do Chorągwi Stołecznej.
W dniu 17.04.2000 r. powołano Hufiec Mogielnica, który pracował do 24.05.2001 r. po czym został przyłączony do
hufca Grójec. Hufiec Iłża rozwiązano w dniu 12.05.2001 r. i przyłączono do hufca Radom - powiat. Hufiec Baranów
zaprzestał swojej działalności w dniu 31.03.2003 r. i został przyłączony do hufca Jaktorów.
Na początku 2007 r. zlikwidowano 5 hufców i przyłączono je do innych; Hufiec Pułtusk do Hufca Płońsk, Hufiec
Wiskitki do Hufca Żyrardów, Hufiec Ostrów Mazowiecka do Hufca Wyszków, Hufiec Ciechanów do Hufca Mława
i Hufiec Szydłowiec do Hufca Radom - powiat. W styczniu 2008 r zlikwidowano Hufiec Kozienice i przyłączono jego jednostki do Hufca Pionki.
Na dzień dzisiejszy Chorągiew Mazowiecka liczy 28 hufców, tj. Ciechanów, Gostynin, Grójec, Jaktorów, Lipsko,
Maków Mazowiecki, „Mazowsze” w Płocku, „Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim, Mława, Mszczonów, Ostrołęka, Pionki, Płock - miasto, Płońsk, Podlasie w Siedlcach, Przasnysz, Przysucha, Radom - miasto, Radom - powiat,
Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Węgrów, Wyszków, Zwoleń, Żuromin, Żyrardów.
Od grudnia 2010 roku komendantem chorągwi jest hm. Michał Bagiński dotychczasowy zastępca ds. programu i
kształcenia.
Obecnie chorągiew to ok. 5000 tysięczna jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego, posiadająca osobowość prawną, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i jest organizacją pożytku publicznego. Chorągiew Mazowiecka ZHP jest dużym organizatorem Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej rocznie organizuje wypoczynek dla ok.
6000 uczestników. Największym przedsięwzięciem jest Ogólnopolski harcerski rajd WISŁA, w którym uczestniczy
od 600 do 1000 zuchów, harcerek i harcerzy oraz kadry instruktorskiej z całego kraju. Jest jednym z największych
rajdów w kraju.

[1930] phm. Wiktor Wróblewski - Powstanie Harcerskich Drużyn Żeglarskich w Polsce 1029
•

Systemem wychowawczym opartym na znajomości psychiki młodzieży był zapoczątkowany w Anglii - skauting. Stworzył on warunki do rozwijania aktywności młodych chłopców i dziewcząt przez bezpośredni i czynny
kontakt z przyrodą, przez system stopni i sprawności, oraz przyzwyczajał do działalności społecznej, rozwijając
współpracę i współzawodnictwo pomiędzy zastępami i drużynami.

•

Harcerstwo nie miało początkowo w swoim programie żeglarstwa. Harcerzom były jednak zawsze potrzebne
sprawności pływackie i wioślarskie, niezbędne do swobodnego poruszania się w terenie.

•

Bardzo wcześnie, bo w czasie I wojny światowej, pojawiły w kręgach starszoharcerskich zmiany ukierunkowania i specjalizacji drużyn harcerskich. Przykładów realizowania tych zamierzeń dostarczył Hufiec Syberyjski we

1029 Materiały z HKW "Dal" Łódź”
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Władywostoku, gdzie żeglarstwo po raz pierwszy pojawiło się jako wyraźnie wyodrębniony kierunek działalności.
•

Ogromne zainteresowanie żeglarstwem wśród harcerzy stało się przyczyną powołania do życia z dniem 1 stycznia 1930 roku Referatu Żeglarskiego przy Wydziale Wychowania Fizycznego Głównej Kwatery Harcerzy. Nowopowstały Referat Żeglarski wydał szereg przejściowych przepisów normujących pracę harcerskich drużyn
wodnych i żeglarskich.

•

W związku ze wzrostem liczby i liczebności Harcerskich Drużyn Żeglarskich, Referat Żeglarski przemianowano na Kierownictwo Harcerskich Drużyn Żeglarskich.

•

Pozostające początkowo poza Polskim Związkiem Żeglarskim harcerstwo, wypracowało w 1932 roku własny
system stopni. System harcerski był pięciostopniowy. Najniższym stopniem był wioślarz, następnie kolejnymi
były: żeglarz, żeglarz morski, sternik morski i kapitan żeglugi morskiej. Poza tymi stopniami harcerstwo wprowadziło również stopnie: instruktora żeglarstwa śródlądowego i instruktora żeglarstwa morskiego.

•

Pęd do harcerstwa wodnego i do drużyn żeglarskich był w latach trzydziestych bardzo, silny. Skłoniło to władze
harcerskie do zorganizowania w Polsce w dniach od 7 do 15 sierpnia 1932 roku Międzynarodowego Zlotu
Skautów Wodnych nad Jeziorem Garczyn pod Kościerzyną na Kaszubach.

•

Międzynarodowy zlot poprzedziła zakrojona na szeroką skale pierwsza w Polsce tego typu impreza: Pierwszy
Narodowy Zlot Drużyn i Zastępów Żeglarskich - był to sprawdzian przed sierpniowym spotkaniem.

•

W międzynarodowym spotkaniu pod Kościerzyną poza harcerzami polskimi brali udział skauci angielscy, francuscy i węgierscy. W ośmiopunktowym programie zlotu był tylko jeden czysto żeglarski punkt przewidujący
"pływanie łodzią o 10 m² żagla", na pozostałe zawody składały się ćwiczenia pływackie, kajakarskie, wioślarskie i ratownicze.

•

W zlocie pod Kościerzyna wzięło udział 896 harcerzy, reprezentujących 62 środowiska, rozporządzających taborem złożonym z 386 kajaków i 38 łodzi. Zlot wykazał wszechstronną przewagę Polaków nad innymi organizacjami skautowymi.

•

•

Uchwała o nabyciu jachtu do dalekich rejsów morskich została zrealizowana. W 1934 roku można było kupić
unieruchomiony statek za niewspółmiernie do jego rzeczywistej wartości niską cenę. Za trzymtasztowy, wyposażony w silnik pomocniczy szkuner PETREA, wprawdzie stary, ale dobry i mocny, harcerze zapłacili trzydzieści dziewięć tysięcy złotych. Szkuner wymagał jednak nie tylko remontu, ale i gruntownej przebudowy na
statek szkolny, mogący pomieścić pięćdziesięciu żeglarzy. Było to zadanie, które Stocznia Gdańska podejmowała się wykonać za dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych. Ponieważ harcerze nie dysponowali taką kwotą,
postanowili przebudować PETREĘ sami i na pamiątkę imienia polskiego rycerza Zawiszy Jana Czarnego Sulimczyka z Garbowa nazwać ją ZAWISZA CZARNY.
ZAWISZA CZARNY, 305-tonowy, flagowy jacht szkolny Związku Harcerstwa Polskiego, wyruszył w pierwszy rejs z Gdańska dnia 29 czerwca 1935 roku.
(Powyższe informacje podałem na podstawie opracowania phm. Wiktora Wróblewskiego i materiałów HKW
„Dal” Łódź podanych w internecie -.Benedykt Sandomierski hm.)

***
•

Obecnie kontynacją oraz wspieraniem działalności wodniackiej i żeglarskiej zajmuje się Kierownictwo Drużyn
Wodnych i Żeglarskich, działające w ramach Wydziału Specjalności Głównej Kwatery ZHP. Na poziomie chorągwi rolę taką pełnią piloci chorągwi, a na poziomie hufca (o ile istnieje prężne środowisko wodniackie) –
sztorman.

GK ZHP
Chorągiew
Hufiec

- Kierownictwo Drużyn Wodnych i Żeglarskich
- pilot chorągwi
- sztorman

• Harcerskie stopnie żeglarskie:
-wioślarz,
-żeglarz,
-żeglarz morski,
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-sternik morski,
-kapitan żeglugi morskiej.

[1911] Marian Miszczuk - Krzyż harcerski
Konkurs na polską odznakę skautową
Polski skauting miał najkorzystniejsze warunki rozwoju w zaborze austriackim. Utworzenie w dniu 22 maja 1911
roku we Lwowie Komendy i pierwszych drużyn skautowych (trzech męskich i jednej żeńskiej) zapoczątkowało dynamiczny rozwój organizacyjny w ramach Sokoła - Macierzy i innych towarzystw sokolich zarówno w kraju jak i na
emigracji.
Początkowo skauta galicyjskiego wyróżniał charakterystyczny kapelusz z podwiniętym prawym rondem lub laska.
Rondo przypinane było spinką sokolą lub własną, skautową, na której prócz nazwy środowiska (np. Kraków, Tarnów) widniał napis Skaut.
Wkrótce opracowano wzór munduru skautowego i zaczęto produkować ekwipunek. Od samego początku pierwsi instruktorzy skautowi zdawali sobie sprawę z tego, że brak było czynnika, który by wyróżniał każdego chłopca i
dziewczynę - brak było odznaki-symbolu.
Małkowski podając symbolikę odznaki przyjętej przez Roberta Baden-Powella pisał: Odznaka angielska składa się
z dwu części metalowych: kwiatu lilji i wstążeczki na kształt uśmiechniętych ust chłopca z napisem: Be prepared,
bądź gotowy, oraz małym węzełkiem, przypominającym obowiązek spełnienia co dzień dobrego uczynku. Lilja jest
podobna do strzałki na kompasie, wskazującej północ, scoutowi zaś wskazuje drogę obowiązku, jak żołnierzowi
kompas wskazuje drogę na nieprzyjaciela. Trzy końce lilji przypominają mu trzy jego obowiązki: wierność Ojczyźnie,
pomoc innym i posłuszeństwo prawu scoutowemu”. Jednocześnie podawał on, że „w chwili pisania podręcznika
wzór na odznakę polską nie został jeszcze ostatecznie przyjęty, natomiast będzie ustalony podczas wakacji, i z początkiem września 1911 scouci będą mogli po zdaniu egzaminów [ją] otrzymać.
Terminu tego nie udało się dotrzymać i redakcja Skauta ogłosiła konkurs na odznakę. Pomysł rozpisania konkursu
na polską odznakę był autorstwa Małkowskiego, ówczesnego redaktora pisma. Lecz chyba sam pomysłodawca nie
przypuszczał, iż da to ostatecznie tak wspaniały rezultat. Już w pierwszym numerze Skauta z 15 października 1911
roku redakcja rozpisała konkurs na polską odznakę skautową. Podano wzór angielski, lecz jednocześnie zaznaczono:
Mamy nadzieję, iż pomysłowość polska uchroni od ślepego naśladownictwa wzoru angielskiego i stworzy rzecz piękną. Odznaka powinna być możliwie prosta (gdyż to zmniejszy jej koszt), mieć wyraźny rysunek i motywy skautowe”.
Dalej redakcja podawała, iż: Na pierwszą nagrodę przeznaczamy wspaniałą powieść skautową Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. Nagrodą drugą i trzecią będzie „Scouting jako system wychowania młodzieży”. W
konkursie mogą brać udział wszyscy.
Projekty na konkurs należało nadsyłać do 15 listopada 1911 roku, a wyniki zamierzała redakcja podać w piątym ostatnim z 1911 roku - numerze. Jednakże nadesłano aż 84 prace i dlatego wyniki ogłoszono dopiero w numerze
ósmym z lutego 1912 roku: Redakcja przyznała I nagrodę projektowi IV Krakowskiej Drużyny Skautowej im. Bartosza Głowackiego - przedstawiającemu herb Kościuszki, Roch; II nagrodę projektowi patrolowego 3 patrolu IV Krakowskiej Drużyny Skautowej im. Bartosza Głowackiego - orzeł polski dzierżący w szponach tarczę z napisem „Czuwaj”; III nagrodę projektowi ks. dr Kazimierza Lutosławskiego - na tarczy okrągłej dwie szable, poniżej polski krzyż
wojskowy „Virtuti militari” z napisem „Bóg i Ojczyzna” - nad nim orzeł w locie - przy górnej krawędzi napis „Czuwaj”.
Ostatecznie herb Roch III odrzucono na posiedzeniu w dniu 22 marca 1912 roku natomiast: polecono Filasiewiczowi
i [Ignacemu] Kozielewskiemu obmyślić nową odznakę. Na posiedzeniu tym Andrzej Małkowski był nieobecny. Brał
w nim natomiast udział Kazimierz Lutosławski. Narysował on wówczas nieco zmieniony projekt odznaki - polski
krzyż wojskowy Virtuti Militari z napisem Bóg i Ojczyzna, w to wplecione dwie skrzyżowane szable, nad nimi orzeł
w locie, całość wpisana w okrąg z napisem Czuwaj przy górnej krawędzi. Niestety Lutosławski nie był zbyt utalentowanym rysownikiem, a i projekt był ciągle nieudany - przeładowany różnego rodzaju symbolami. Sam pomysł nie
wystarczał. Potrzebny był uzdolniony grafik, który by ideę zmienił w rysunek.
Sprawa odznaki powróciła ponownie na posiedzeniu ZNS 29 marca 1912 roku. Ignacy Kozielewski zaproponował
wówczas motyw słońca, a Jerzy Lewakowski motyw serca (zakopiańskiego). Ostatecznie postanowiono, iż: Kozielewski i Filasiewicz na najbliższe posiedzenie Zw.N.Sk. przedstawią projekt odznaki w rysunku.
Niestety żadnych konkretnych projektów nie było, a czas płynął. Tadeusz Strumiłło - sekretarz ZNS - na posiedzeniu
odbytym 1 maja 1912 roku bardzo ostro stwierdził: Hańbą przewlekanie załatwienia oznaki skautowej, dotąd nic!.
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W zaborze rosyjskim
Informacje o nowym ruchu młodzieży, który szybko rozwijał się w Anglii i w innych państwach na całym
świecie, przenikały równocześnie do wszystkich trzech zaborów. Jak pisze Wacław Błażejewski w swej pracy
„Z dziejów harcerstwa polskiego 1910-1939”: Na terenie Warszawy, prawie równocześnie, przy tym niezależnie od siebie, początkowo bez porozumienia się ze sobą organizatorów, powstało kilka ośrodków skautowych.
W końcu 1911 roku utworzono Naczelną Komendę Skautową w Warszawie. Warszawska NKS powstała z
upoważnienia władz lwowskich, ale miała szeroki zakres autonomii stosownie do trudnych warunków pracy
konspiracyjnej w zaborze rosyjskim. W jej skład weszli przedstawiciele wszystkich grup. NKS działała również konspiracyjnie. Jedynym znanym drużynom jej członkiem był tzw. Przedstawiciel, a jednocześnie przewodniczący NKS - Czesław Jankowski. Wspominał on po latach: „Pierwotnie (rok 1911, 1912 i początek
1913) odznaką tą była niewielka, stylizowana lilijka, zupełnie różna w rysunku od wszelkich znanych odznak
skautowych. Noszono ją przeważnie pod klapą bluzy uczniowskiej czy też innego ubrania; konieczność ukrywania jej była niezbędna, skauting, bowiem był organizacją zakonspirowaną, nielegalną, tropioną przez policje
zaborcze, a należenie do niego surowo karane. Na zbiórkach i odprawach lilijka zajmowała oczywiście należne
sobie miejsce na lewej stronie ubrania nad kieszenią lub w klapie, przyczem szarże umieszczały ją na niebieskiej podkładce, marszczone”.
Ksiądz Zawada Kazimierz Lutosławski
Ksiądz Zawada Kazimierz Lutosławski urodził się w 1880 roku w rodzinie właściciela browaru, w Drozdowie
(powiat łomżyński). Był piątym synem, bratem wybitnych działaczy Narodowej Demokracji - Józefa i Mariana
oraz przyrodnim bratem Wincentego - założyciela Eleusis.
Po ukończeniu szkoły średniej w Rydze studiował w Niemczech i Szwajcarii, gdzie w Zurychu w 1903 roku
uzyskał doktorat w zakresie medycyny. Studiował także nauki społeczno-ekonomiczne oraz fizykę w Londynie. Po powrocie do kraju w 1906 roku zajął się działalnością lekarską i wychowawczą wśród młodzieży. Próbował wykorzystywać swe doświadczenia i obserwacje ze szkół angielskich przy tworzeniu, wraz z księdzem
Janem Gralewskim, polskiej szkoły nowego typu. Kładł duży nacisk na ćwiczenia fizyczne i gry ruchowe.
Jesienią 1911 roku utworzył w Warszawie, przy szkole Konopczyńskiego, zastępy Kruków i Czajek, z których
powstała następnie drużyna im. ks. J. Poniatowskiego (istniejąca do dziś 3 WDH). Jesienią 1912 roku wszedł
do Naczelnej Komendy Skautowej w Warszawie. Prowadził akcję propagującą skauting na terenie szkół warszawskich.
Andrzej Zaleski - skaut z drużyny Poniatowskiego - tak wspominał rolę K. Lutosławskiego w pracy skautowej:
W całym tym czasie do wybuchu wojny wpływ ks. Kazimierza na rozwój naszego ruchu był ogromny. Ze skautingiem miał do czynienia od początków ruchu w Polsce. Znał też skauting angielski. Pogłębił on angielski
pierwowzór i wypełnił go polską treścią. Przemyślał nasz ruch i jego możliwości. Paliło mu się w głowie od
pomysłów. Przystępował natychmiast do ich wprowadzania w życie. Dość było iść z nim na spacer do Łazienek, żeby mieć, co do roboty na miesiąc, czy więcej. Nie słyszałem znakomitszego mówcy. Miał niewiele ponad
trzydzieści lat i w polu mógł robić to, co każdy z nas.
Krzyż
Wróćmy do roku 1913. Kazimierz Lutosławski pracował nadal nad projektem odznaki skautowej. Pisząc o swym
pierwotnym projekcie w połowie 1913 roku stwierdził: „pomysł mój był oparty na przypuszczeniu, że chłopiec po
kolei, poszczególne części odznaki by zdobywał, co ze względów praktycznych okazało się nieodpowiednie”.
Z tego powodu Lutosławski postanowił uprościć odznakę - jednocześnie zachowując jej symbolikę. Pani Hanna Zaleska - jego bratanica - wspominała po wielu latach jak w czasie jednego z pobytów w rodzinnym domu, Lutosławski pracował nad projektem krzyża: Przypominam sobie scenę z salonu w Drozdowie, podczas której ks. Lutosławski
chodzi po pokoju i rzuca pomysły odznaki harcerskiej. Siedzący przy stole Jerzy Woyzbun i Tadeusz Żyliński rysują,
czy też nadają kształt graficzny projektom ks. Lutosławskiego. Mówił on o konkretnych symbolach - krzyż, hasło
„Czuwaj”, itp - natomiast sposób ich skomponowania należał do Woyzbuna i Żylińskiego. Możliwe też, że rozrysowali oni konkretne propozycje Lutosławskiego”.
Ukazujące się w 1913 i 1914 roku książki księdza Zawady miały jako stały motyw okładek i stron tytułowych rysunek krzyża harcerskiego. Na podstawie dat na nich widniejących można z całą pewnością ustalić, że ostateczny projekt krzyża był gotów najpóźniej w połowie 1913 roku. W książce Czuj Duch umieszczony był także Dodatek - Nasza odznaka. Lutosławski tak opisał symbolikę krzyża: Wianek z dębu i wawrzynu oznacza cele do zdobycia: siłę i
umiejętność, sprawność i wiedzę. Oplata on główny symbol skautowy: krzyż z hasłem „Czuwaj!”. Kształt tego krzyża
jest dawny: takiego użyto do naszego orderu waleczności „Virtuti Militari”; uprzytamnia on szczególnie obowiązek
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dzielności. Ma on pośrodku kółko - symbol doskonałości, a w nim gwiazdę promienną jakby światło przewodnie: ad
astra. A sam krzyż znaczy: per aspera, bo wskazuje drogę ciężką, cierpieniami walki z własnymi słabościami usłana,
a przy tym oznacza też gotowość do tej walki i do wszelkich poświęceń - aż do męczeństwa za wiarę, aż do śmierci za
Ojczyznę: Bóg i Ojczyzna są treścią wewnętrzną tego znaku. Hasło „Czuwaj” na nim - to pobudka, ostrzeżenie:
oznacza gotowość ducha do pracy nieustannej. Pole, prążkowane tylko w środku, oznaczać by mogło ochotnika,
gwiazdka srebrna - skauta II klasy, złota by ją zastąpić mogła po zdaniu egzaminu na skauta I klasy.
We wrześniu 1913 roku NKS w Warszawie zorganizowała na Dynasach kurs instruktorski. W skład komisji wchodzili między innymi Lutosławski i Jankowski. Wtedy też rozdano - zdającym egzaminy - krzyże harcerskie. Andrzej
Zaleski z drużyny ks. J. Poniatowskiego w swej relacji podaje, że otrzymał krzyż z numerem trzecim. Nie wiadomo,
jaki zakład grawerski wykonał te krzyże, nie zachował też się żaden egzemplarz z tamtej serii.

[1904-1916] Ks. Kazimierz Lutosławski 1030
Skauting i harcerstwo
[...] W czasie pobytu w Anglii w 1904 zapoznał się z ideałami ruchu skautowego tworzonego przez generała Roberta
Badena-Powella. Po powrocie do kraju pracował nad przystosowaniem poznanych zasad dla potrzeb polskiej młodzieży. Od początku związany był z powstającym na ziemiach polskich skautingiem.
W 1906 jako rekonwalescent po przebytej gruźlicy w Zakładzie dr Tarnawskiego w Kosowie założył dla dzieci kuracjuszy tzw. wakacyjną drużynę "Dzieci Kosowskich". W 1907, wspólnie z księdzem Janem Gralewskim, zorganizował czteroletnie Ognisko Wychowawcze Wiejskie w Starej Wsi pod Nowomińskiem. W programie szkoły było
dużo elementów pracy skautowej, która była ukierunkowana na „wykształcenie dzielnych obywateli Polski i kościoła katolickiego”. W czasie wakacji (lipiec 1911), przebywając w Drozdowie, założył dwa zastępy Kruki i Czajk",
zrzeszające dzieci z rodziny Lutosławskich i ich przyjaciół. Członkowie tych zastępów pod koniec 1911 dali początek zastępom tworzonych w Warszawie przez Lutosławskiego pierwszych drużyn skautowych przy szkole E. Konopczyńskiego i późniejszej drużynie im. księcia Józefa Poniatowskiego
Współpracował ściśle ze swymi przyjaciółmi, Andrzejem Małkowskim i Olgą Drahonowską. W 1913 w Zakopanem
udzielił im sakramentu małżeństwa. Po święceniach kapłańskich otrzymanych we Fryburgu w Szwajcarii został prefektem szkół warszawskich i z wielką energią oddał się pracy w harcerstwie. Był instruktorem skautowym,
kapelanem skautów i kapelanem obozowym.
Był członkiem Naczelnej Komendy Skautowej w Królestwie Polskim do 1914, z której ustąpił na skutek rozłamu w
warszawskim skautingu. Jednym z powodów rozłamu był publiczny odczyt ks. Lutosławskiego dla młodzieży skautowej, w którym skrytykował on zrywy powstańcze z 1830 i 1863 r.

Rozłamy w warszawskim skautingu
Jesienią 1914, już po wybuchu wojny, kilkunastu drużynowych warszawskich drużyn skautowych z Piotrem Olewińskim na czele wzięło udział w proteście przeciwko postawie księdza Lutosławskiego, opowiadającego się za
współpracą z Rosją i krytykującego czyn zbrojny Legionów Polskich. Piotr Olewiński wraz z innymi drużynowymi
domagał się ustąpienia ks. Lutosławskiego z Naczelnej Komendy Skautowej i został za to zdegradowany. NKS próbowała odsunąć go od pracy w drużynie, co było przyczyną rozłamu w 2. Warszawskiej Drużynie Harcerzy. Część
drużyny opowiedziała się za drużynowym, a część za NKS. Większość drużyn warszawskich opowiedziała się jednak za Legionami Piłsudskiego i walce przeciwko Rosji. Zbuntowani drużynowi w liczbie 13 wypowiedzieli posłuszeństwo warszawskiemu NKS-owi i utworzyli Wydział Rady Drużynowych, tzw. Rebelia, jako władzę nad drużynami stojącymi poza NKS. Piotr Olewiński został przewodniczącym zbuntowanej Rady Drużynowych. Do wiosny
1915 prowadzono pertraktacje w sprawie zjednoczenia. W wyniku osiągniętego porozumienia ks. Lutosławski ustąpił z władz NKS i rozłam został zażegnany. Skauting warszawski w całości opowiedział się za czynem zbrojnym
przeciwko Rosji.
Po odejściu Rosjan z Warszawy i zajęciu jej przez Niemców 5 sierpnia 1915 większość drużynowych i starszych
skautów wstąpiła do Batalionu Warszawskiego POW. Batalion po trzytygodniowym przeszkoleniu wojskowym wyruszył 22 sierpnia w pole, aby pod Włodawą połączyć się z I Brygadą Legionów.
Praca większości drużyn warszawskich ukierunkowana została na różnorakie wspieranie czynu legionowego. To
wywołało nowe sprzeciwy ze strony Naczelnej Komendy Skautowej, która, pomimo pozornej zgody, nie zmieniła
swojego prorosyjskiego nastawienia. Częste konflikty i zatargi, do jakich dochodziło w związku z tym pomiędzy
drużynowymi a władzami NKS, doprowadziły do kolejnego, o wiele poważniejszego rozłamu w skautingu warszawskim. Połowa drużyn oderwała się od NKS, stworzyła niezależną od niej Warszawską Komendę Skautową i zgłosiła
1030 Fragmenty. ”Wikipedia” , 2008– internet
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akces do utworzonej w Piotrkowie Trybunalskim Polskiej Organizacji Skautowej jednoznacznie opowiadającej się
za Piłsudskim i współpracą z legionami.
Rozłam ten był bardzo bolesny dla skautingu. Ciągnął się miesiącami, doprowadzając do otwartej wrogości pomiędzy drużynami i skautami podlegającymi różnym komendom. Stało się to przyczyną obniżenia poziomu prac skautowych i zagroziło zaprzepaszczeniem idei braterstwa skautowego. W tej sytuacji NKS oficjalnie poprosił Komendanta Piłsudskiego o zwolnienie z Legionów dwóch drużynowych posiadających największy autorytet w Warszawie,
Piotrka Olewińskiego i Jerzego Wądołkowskiego, by ci swoim autorytetem pomogli w ratowaniu sytuacji. Na skutek
tych starań, w marcu 1916, Piotr Olewiński wrócił do Warszawy. Nie zgłosił się jednak oficjalnie do pracy w żadnej
z grup, by nie pogłębiać rozłamu, prowadził natomiast intensywne pertraktacje. W ich rezultacie 2 maja 1916 doszło
do wspólnego zebrania obu komend skautowych, których obradom przewodniczył Piotr Olewiński. Po dwunastogodzinnej dyskusji doszło do scalenia obu organizacji [...]

[1939] hm. Ładysław Żelazowski - Wypis ze wspomnień Ładysława Żelazowskiego... Sierpień 1939 r.
Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat nie byłem w czasie wakacji na obozie letnim. Biorąc 1.I.1939 r. urlop roczny
w Harcerstwie przekazałem Płocki Żeglarski Hufiec Harcerzy hm Janowi Laszkiewiczowi, który dotychczas pełnił
obowiązki zastępcy Komendanta. Pozostałem natomiast w dalszym ciągu Komendantem Ośrodka Przysposobienia
Wojskowego Radiotelegraficznego.
Zająłem się próbami wykorzystania fal ultrakrótkich w zakresie 7-8 metrów do łączności fonicznej. Poza tym miałem sporo zajęć przy wykańczaniu domu jednorodzinnego przy ul. Kwiatowej.
Nade wszystkiem ciągła świadomość prawie nieuchronnej wojny. Przygotowania w postaci umocnień, zasieków,
szczelin przeciwlotniczych trwały od tygodni, a w pobliżu domów budowano bunkry. Zbliżał się koniec wakacji i
rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Normalnie w końcu sierpnia odbywały się posiedzenia Rady Pedagogicznej dla
omówienia rozkładu zajęć, przydziału
godzin. W tym roku było inaczej.
24 sierpnia wezwał mnie dyrektor Ludwik Nałęcz do szkoły. Poinformował mnie, że na podstawie zarządzenia
władz szkolnych początek roku szkolnego został przeniesiony z 1. września 39 r. na 4. września. Wiadomość ta ukazała się także w Głosie Mazowieckim w dniu 25 sierpnia 1939 r. Dyrektor jednocześnie przekazał mi, że na polecenie
władz szkolnych i wojskowych szkoła wysłała wezwanie do uczniów drugich klas licealnych i tych, którzy zgłosili
się do pierwszej licealnej o przybycie do szkoły w celu wzięcia - jako junacy P.W. – udziału w działalności pomocniczej w garnizonie płockim.
Wezwanie to zostało umieszczone również w ostatnim numerze Głosu Mazowieckiego 1 września 1939 r. Było ono
też skierowane do uczniów klas pierwszych i drugich liceów, jak też do uczniów promowanych do klasy czwartej
gimnazjów, a zamieszkałych w Płocku do niezwłocznego stawienia się w liceum im. Wł. Jagiełły.
Przybyli junacy zostali potem skoszarowani w gmachu męskiego internatu Seminarium Nauczycielskiego przy ul.
Królewieckiej nr. 28 ( obecnie przychodnia lekarska). Z ramienia szkoły i tytułu Komendanta hufca przysposobienia
wojskowego objąłem nad junakami dowództwo. Powiatowa Komenda PW i WF przydzieliła mi do pomocy dotychczasowego instruktora hufca PW - plutonowego Wincentego Jankowskiego, który od tej chwili pełnił funkcję szefa
hufca PW. Z pomiędzy starszych junaków wybrałem wyróżniających się dowódców drużyn i dowódców patroli.
Wyżywienie junacy otrzymywali z kuchni zorganizowanej przez żonę kapitana Rossy, członkinię Ligi Kobiet. Komenda PW i magazyny mieściły się w szkole powszechnej przy ulicy Dominikańskiej (obecnie róg ul.1-go Maja i
Al. Jachowicza). W dniu 30 sierpnia ogłoszono powszechną mobilizację, która mnie nie obejmowała, gdyż byłem
wyreklamowany przez władze szkolne jako niezbędny w szkole nauczyciel.
Zarządziłem wykopanie w ogrodach internatu szczelin przeciw lotniczych.
Wieczorem 31 sierpnia poleciłem służbowemu junakowi sprawdzenie zaciemnienia okien domu. Zgłosił się po
chwili do mnie, że na parterze gdzie mieszka płk (w stanie spoczynku) Stankiewicz, komendant wojskowy miasta,
okno pomimo światła w pokoju jest otwarte. Poszedłem i po zameldowaniu zwróciłem się o zaciemnienie zgodnie z
zarządzeniem. Ob. płk Stankiewicz z uśmiechem wyjrzał z okna i powiedział: niebo jest jasne, nie ma, o co się
martwić.
Gdy wracałem do domu na swym Harleju ze światłem reflektora zaciemnionym niebieską folią, zostałem zatrzymany w pobliżu budowanych stanowisk obronnych i wezwany do podania hasła, co oczywiście wykonałem. Sądzę, że
dwaj junacy z hufca celowo to zrobili dla wykazania swej znajomości przepisów. Bo na pewno mnie po głosie poznali i to prawie pod moim domem. Naturalnie pochwaliłem, za dobrze pełnioną służbę.
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Nazajutrz rano, a było to 1.IX.39 r., obudził mnie około godziny 5.30 warkot samolotów i kilka oddanych strzałów
karabinowych. Zakląłem, co za dureń tam strzela, ujrzałem przez okno na wysokości100-150 metrów we mgle duże
dwa samoloty, trochę przypominające bombowce polskie, ale nie było widać. Zaniepokojony włączyłem radio aparat
i za chwilę usłyszałem głos jak z podziemia o wkroczeniu wojsk niemieckich na teren Polski. Alarmowo ubrałem
się, a przejeżdżając ul. Dobrzyńską widziałem przed domami stojące grupki mężczyzn i kobiet wyraźnie poddenerwowanych.
W internacie zastałem podnieconych junaków, którzy słyszeli już odgłosy bombardowania koszar. Otoczyli aparat
radiowy, słuchając audycji stacji warszawskiej, zagłuszanej przez jakąś stację niemiecką...........
Zarządziłem prowadzenie normalnych zajęć, a w razie alarmu lotniczego udanie się do szczelin p-lotniczych, za
wyjątkiem wartownika w bramie. Wkrótce zresztą taki element nastąpił. Rozkaz wykonano, ale raczej niechętnie,
świadomości niebezpieczeństwa jeszcze nie było. Po zakończeniu alarmu udałem się do kpt. Leona Modzelewskiego
w celu omówienia dalszej działalności: junacy mieli pełnić służbę, jak uprzednio, zgodnie z zarządzeniami.
Po powrocie omówiłem z junakami sytuację. Byliśmy wszyscy dobrej myśli. Jak się po południu okazało, gdy powrócili pierwsi junacy, którzy pełnili rano służbę i byli w okolicach nalotów, byli przejęci wrażeniami. Najbardziej
zdenerwowani byli junacy, którzy pełnili służbę p-lotniczą na wieży katedry, w obserwatorium na dachu liceum i innych posterunkach, które miały zadanie wykrywać nadlatujące nieprzyjacielskie samoloty. Byli pod wrażeniem, że
to ich w pierwszym rzędzie będą atakowały.
Na ulicach wylotowych z miasta budowano zasieki i przeszkody dla czołgów. W internacie przebywało coraz mniej
junaków. Prawie wszyscy pełnili całodobową służbę wartowniczą na różnych odcinkach miasta.
Do dnia 3 września włącznie junacy pełnili służbę w ramach hufca P.W. 4. września rano powiatowy Komendant
P.W. kpt. Leon Modzelewski zawiadomił mnie, że hufce szkolne zostają rozwiązane. Junacy ochotniczo wstąpili do
wojska i uzupełnili wraz z oddziałami Strzelca i Sokoła kompanie Baonu Obrony Narodowej.
Jeżeli chodzi o mnie to pozostaję nadal do rozporządzenia władz szkolnych. Udałem się natychmiast do dyrektora
Nałęcza i wraz z nim powróciłem do kpt. Modzelewskiego w celu bliższego omówienia sytuacji. Kpt. Modzelewski
wyraził zgodę na wycofanie młodszych, jak również słabszych fizycznie junaków i zwolnienie ich do domu. Co do
mnie, oświadczył, że Dowództwo Baonu ON ma całkowitą obsadę stanowisk i nie zgadza się na włączenie mnie do
Baonu. Po wojnie dowiedziałem się, że ppr. Stanisław Kwaśniewski, etatowy instruktor k – dy P.W. w Płocku, również nie został do Baonu ze względu na brak etatów.
Po powrocie do szkoły Dyrektor oświadczył, że szkoła podlega ewakuacji i że on sam udaje się do Warszawy, gdzie
pozostawi dla mnie wiadomość w Kuratorium, co do dalszych losów szkoły. Z dyrektorem Nałęczem spotkałem się
w początku października, po jego powrocie z wędrówki aż do wschodnich kresów Polski. Pierwszą naszą czynnością
było zakopanie karabinków i pistoletów małokalibrowych w ogródku pod oknami jego mieszkania w szkole. Pomagał mu woźny szkoły.
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Źródła prawa harcerskiego
Prawo Rycerskie Rycerzy Okrągłego Stołu (ok. 500 r.)
1. Bądź zawsze przygotowany, zawsze w zbroi, którą wolno zdjąć tylko na spoczynek nocny.
2. Broń biednych i pomagaj im, bo sami nie mogą się bronić.
3. Staraj się nikogo nie dotykać, nie obrazić.
4. Bądź gotów walczyć w obronie Anglii.
5. Cokolwiek bądź robisz, rób starannie i zdobądź dobre imię.
6. Nie łam nigdy przyrzeczeń.
7. Honor kraju broń swym życiem.
8. Raczej zgiń z honorem, niż byś miał żyć we wstydzie.

Kodeks Rycerski z czasów króla Henryka VII (ok. 1500 r.)
1. Rycerze nie zdejmują nigdy zbroi, chyba dla nocnego spoczynku.
2. Są zobowiązani szukać przygód, by zdobyć rozgłos i sławę.
3. Bronić biednych i słabych.
4. Dać pomoc każdemu, kto o nią prosi w słusznej sprawie.
5. Nie zaczepiać się wzajemnie.
6. Walczyć dla obrony i pomyślności swojego kraju.
7. Działać dla honoru, nie dla zysku.
8. Nigdy, pod żadnym pozorem nie łamać danego słowa.
9. Poświęcać się dla honoru swego kraju.
10. Wybrać raczej śmierć chlubną niż haniebną ucieczkę.

Przyrzeczenie Skautowe (lipiec 1907)
Przyrzekam na honor uczynić wszystko, co leży w mojej mocy:
1. Aby spełnić obowiązek względem Boga i Króla,
2. Zawsze nieść pomoc bliźnim,
3. Być posłusznym prawu skautowemu.

Prawo Skautowe (1907)
1. Godność skauta polega na tym, że można mu zaufać.
2. Skaut jest lojalny względem Króla, swego kraju, przełożonych, rodziców, pracodawców i podwładnych.
3. Obowiązkiem skauta jest być użytecznym i nieść pomoc bliźniemu.
4. Skaut jest przyjacielem wszystkich, a bratem każdego skauta bez względu na to, do jakiej należy on klasy społecznej.
5. Skaut jest rycerski.
6. Skaut jest przyjacielem zwierząt.
7. Skaut słucha rozkazów.
8. Skaut śmieje się i gwiżdże na wszelkie trudności.
9. Skaut jest oszczędny.
10. Skaut jest czysty w myśli, mowie i czynie.

Dawne teksty Prawa Harcerskiego
Prawo Skautowe (opublikowane w "Skaucie" 1911 nr 2)
1.Na słowie skauta można polegać, jak na Zawiszy. 2.Skaut jest wiemy Ojczyźnie (...).
3.Skaut jest obowiązany być pożytecznym i pomagać innym.
4.Skaut jest przyjacielem wszystkich, a bratem każdego innego skauta.
5.Skaut jest rycerski (...).
6.Skautjest przyjacielem zwierząt.
7. Skaut jest karny i posłuszny (...).
8. Skaut śmieje się i gwiżdże w najcięższym nawet położeniu.
9. Skaut jest oszczędny
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W oryginale z komentarzem.

Prawo Skautowe (opublikowane w "Skaucie" 1914 nr l4-15)
1. Na słowie skauta polegaj, jak na Zawiszy.
2. Skaut służy Ojczyźnie i dla niej spełnia sumiennie swoje obowiązki.
3. Skaut jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Skaut w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego skauta.
5. Skaut postępuje po rycersku.
6. Skaut miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Skaut jest karny, posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Skaut jest zawsze pogodny.
9. Skaut jest oszczędny i ofiarny.
10. Skaut jest czysty w myśli, mowie i uczynkach: nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.
W oryginale wraz z komentarzem i równolegle wersje dla dziewcząt.

Prawo Harcerskie (wg rozkazu Naczelnictwa ZHP z 1919)
1. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
2. Harcerz służy Ojczyźnie i dla niej spełnia sumiennie swoje obowiązki.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.
W 1930 -32 wprowadzono poprawki: zmieniono kolejność pkt 1-2: pkt l przyjął postać "Harcerz służy Bogu i Polsce
i sumiennie spełnia swoje obowiązki".

Prawo Czerwonego Harcerstwa TUR
1. Czerwony harcerz uważa się za członka klasy robotniczej i walczy ojej wyzwolenie.
2. Jest zawsze wierny swoim towarzyszom.
3. W każdym pracującym widzi towarzysza i brata.
4. Staje w obronie słabszych i jest zawsze gotów do niesienia pomocy.
5. Jest odważny i nigdy nie rozpacza.
6. Jest punktualny, karny i obowiązkowy.
7. Mówi prawdę, na jego słowie można polegać.
8. Hartuje się i dba o swoje ciało.
9. Jest miłośnikiem i obrońcę przyrody.
10. Jest czysty w myślach, słowach i czynach. Nie pali, zwalcza alkohol i gry hazardowe.

Prawo Harcerskie (1945)
1. Harcerz służy Polsce Demokratycznej i spełnia dla niej sumiennie swoje obowiązki.
2. Harcerz miłuje wolność i sprawiedliwość, broni prawa do nich każdego człowieka.
3. Harcerz czci pracę, szanuje ludzi pracy i uczy się od nich.
4. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
5. Harcerz mówi prawdę i dotrzymuje słowa.
6. Harcerz jest karny, opanowany i pogodny.
7. Harcerz jest odważny.
8. Harcerz jest uczynny i ofiarny.
9. Harcerz jest oszczędny i gospodarny.
10. Harcerz jest szlachetny w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Prawo Harcerskie (1947)
1. Harcerz służy Polsce i dla Niej sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny, pracą buduje lepszy świat.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku, miłuje wolność i sprawiedliwość.
6. Harcerz jest przyjacielem przyrody i stara się ją poznać.
7. Harcerz kocha i szanuje swój dom rodzinny.
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8. Harcerz jest karny, opanowany, pogodny.
9. Harcerz jest gospodarny, oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i czynach, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych i walczy z nałogami.

Prawo Harcerskie (1950, OH ZMP)
Harcerz kocha Polskę Ludową i służy jej całym swym życiem.
• Harcerz w szeregach postępowej młodzieży świata walczy o pokój i wolność narodów.
• Harcerz szanuje ludzi pracy i uczy się od nich.
• Harcerz dobrze się uczy.
• Harcerz poznaje życie przyrody i uczy się gospodarować jej siłami.
• Harcerz zaprawia siły do pracy i obrony kraju.
• Harcerz jest dobrym kolegę i niezawodnym towarzyszem pracy.
• Harcerz dba o honor swej organizacji.
• Harcerz przygotowuje się do pracy w szeregach Związku Młodzieży Polskiej.
Opublikowane z komentarzem w "Świecie Młodych" 1950 nr 2] i 22; punkty nie byty numerowane.

Prawo Harcerskie (1956, OH ZMP)
1. Harcerz jest dzielny i sprawiedliwy, śmiało pokonuje trudności.
2. Harcerz jest dobrym kolegę i wiernym towarzyszem.
3. Harcerz mówi prawdę i dotrzymuje słowa.
4. Harcerz jest karny jak żołnierz.
5. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki w szkole i w domu.
6. Harcerz chce umieć więcej niż umie.
7. Harcerz chroni przyrodę, poznaje jej tajemnice.
8. Harcerz szanuje pracę, strzeże wspólnej własności.
9. Harcerz jest uczynny pomaga słabszym, broni krzywdzonych.
10. Harcerz szanuje starszych, rodziców i nauczycieli.
11. Harcerz jest przyjacielem wszystkich ludzi, którzy walczę o sprawiedliwość.
12. Harcerz pragnie zostać dobrym zetempowcem.

Prawo Harcerskie (1957)
1. Harcerz służy Polsce i dla niej spełnia sumiennie swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest sprawiedliwy, w każdym szanuje człowieka i staje w obronie krzywdzonych.
4. Harcerz jest przyjacielem tych, co zmieniają świat na lepsze, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz chętnie pomaga rodzicom, dba o dom rodzinny szanuje starszych.
6. Harcerz jest pożyteczny i gospodarny, dba o dobro społeczne.
7. Harcerz jest pracowity i wytrwały, w życiu stawia sobie wielkie cele.
8. Harcerz jest karny i odważny, z uśmiechem pokonuje trudności.
9. Harcerz jest przyjacielem przyrody, poznaje jej piękno i tajemnice.
10. Harcerz jest szlachetny w słowach i czynach. Nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Prawo Harcerskie (1964)
1. Harcerz służy Polsce Ludowej i dla Niej sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Harcerz chce zmieniać świat na lepszy, jest zawsze z tymi, co walczę o wolność i równość ludzi.
3. Harcerz jest sprawiedliwy i odważny śmiało broni słusznej sprawy.
4. Harcerz chce wiedzieć więcej niż wie, umieć więcej niż umie.
5. Harcerz śpieszy innym z pomocą, nie opuści nikogo w potrzebie.
6. Harcerz jest wiernym przyjacielem i niezawodnym kolegę.
7. Harcerz szanuje starszych, pomaga chętnie rodzicom.
8. Harcerz pracuje rzetelnie, dba o wspólne dobro jak o własne.
9. Harcerz jest przyjacielem przyrody poznaje jej piękno i tajemnice.
10. Harcerz chce być silny i sprawny, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.1031

Teksty Prawa Zucha i Prawa Harcerskiego zatwierdzone przez VII Zjazd ZHP w 1981 r.
Prawo Zucha:

1031 Teksty Prawa Zucha i Prawa Harcerskiego zatwierdzone przez VII Zjazd ZHP w 1981 r;
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1. Zuch kocha Polskę.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
6. Zuch stara się być coraz lepszy.
Prawo Harcerskie:
1. Harcerz służy Polsce Ludowej i dla Niej sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Harcerz chce zmieniać świat na lepszy, jest zawsze z tymi, co walcząc wolność i równość ludzi.
3. Harcerz jest sprawiedliwy i odważny, śmiało broni słusznej sprawy.
4. Harcerz chce wiedzieć więcej niż wie, umieć więcej niż umie.
5. Harcerz śpieszy innym z pomocą, nie opuści nikogo w potrzebie.
6. Harcerz jest wiernym przyjacielem i niezawodnym kolegą.
7. Harcerz szanuje starszych, pomaga chętnie rodzicom.
8. Harcerz pracuje rzetelnie, dba o wspólne dobro jak o własne.
9. Harcerz jest przyjacielem przyrody poznaje jej piękno i tajemnice.
10. Harcerz chce być silny i sprawny, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych i walczy z nałogami.1032

Wincenty Pol - „MOHORT” Rapsod rycerski
Lwów 1875
Bo trzeba wiedzieć, choć nie było wojny,
Przecież na kresach rzadki dzień spokojny.
Humańskiej rzezi pamięć była świeża,
A bojaźń dżumy trzymała żołnierza
I dniem, i nocą na czacie granicznej;
Bo potrzeba wielka, a człek nie był liczny.
A że porucznik sobie nie folgował,
Więc i podwładnych w służbie nie żałował,
To i o plaster nie było tam trudno,
I trzeba było stawać nieobłudno.
Tam na dwór jakiś Tatarzy napadli
Na nadgraniczu i cerkiew złupili,
To znów Kozacy tabun nam ukradli,
Czeladź uwiedli lub wioskę spalili,
Czasem i łotry od multańskiej dziczy
Wtargnęli, siłą dostawszy języka,
Czasem też nasi, tak, na ochotnika
Ruszyli sobie na odwet ku Siczy.
Toteż, gdy Mohort objeżdżał granicę,
Gotów do boju - i w takiej pogoni,
I tym też razem opuszczał stanicę.
Poczt był prześliczny, gdy ruszył po błoniu
Na Zawsze wyruszał najmniej we sto koni,
Przodzie jechał na srokatym koniu
Najstarszy trębacz, sławny nasz Kafarek,
A za nim siedział na kuli Zegarek,
Tak zwał koguta, co go woził z sobą,
Bo był jak sokół na to unoszony,
Aby znać dawał, kiedy nocną dobą
1032 źródło: Biuletyn historyczny Gdańskiej Chorągwi ZHP nr 6.
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Czas zmieniać straże - jakoż ustrojony
Był czarny kogut w porządny kapturek:
We dnie na głowie, a nocą na sznurek
Wzięty do nogi budził obóz cały
I podług niego czaty się zmieniały.
Tak był łaskawy, że z rąk tylko jadał,
A przy ognisku na ramię nam siadał.
Kafarków srokacz nie dotykał darnią,
A nocą świecił przodem jak latarnia;
Sam zaś Kafarek był myśliwiec sławny,
I do sokołów, i do chartów sprawny;
Tuż przy nim biegło zawsze chartów kilka,
Z których brał każdy pojedynkiem wilka.
Kiedyśmy kresów objeżdżali kraniec,
A noc zapadła nas czasem na stepie,
Wówczas rozpalał Kafarek kaganiec
I nieraz przygrzłl Tatarowi w ślepie,
A mikę przy nim pozwolił zapalić,
I w dobrej zgodzie z granicy oddalić.
Od ujścia Rosi - aż tam, gdzie Siniucha
Na pograniczu już do Bohu wpada,
Szła linia kresów i ziemia tak głucha,
Że tylko czasem pod koniem zagada.
Sześć tam chorągwi pogranicza strzegło,
Daleko było od luki do luki,
I kilka rzędów mogił stepem biegło,
A czort stepowy wyprawiał swe sztuki.
Pan Mohort z dawna miał obyczaj taki,
Że gdy poczt sprawił i wywiódł na szlaki,
Opodal środka sam jechał na boku,
Aby miał ciągle cały poczt na oku,
I gdzie potrzeba, stanął w jednym skoku;
Tutaj poczynał o zorzy porannej
Śpiewać Godzinki do Najświętszej Panny,
A wszystka wiara powtarzała za nim,
I pieśń płynęła po rosie zaraniem, Konie parskały, a jakaś otucha
W górę ku niebu podnosiła ducha.
Głos miał potężny i czy tam bywało
Krzyknie przed siebie: „A wolno od czoła!"
Czy na straż tylną w potrzebie zawoła,
To już wyraźnie człeku się zdawało,
Że w ucho mówił, chociaż się nie silił,
A na komendę nawet koń nie zmylił.
Z tego też miejsca było najdogodniej,
Kiedy już w stepach było nieco chłodniej,
W miejscu opatrzyć zająca i strzelić,
Lub się w pochodzie charty rozweselić.
Jeśli Kafarek prześlepił na przedzie,
To już Pan Mohort pewno go dojedzie;
I zawsze bywał, kresy objeżdżając,
Lub na pieczyste, lub do barszczu zając.
A jak Kozacy dostarczali burek,
Tak lisy w rudkach kresowych lisiurek.
Pan Mohort w stepach rad zawsze polował,
I niejednemu i wilki darował.
Jako nowicjusz ja na lewym skrzydle
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Jechałem zrazu i koń mi się zrywał;
Spostrzegł to Mohort:„- Jak tam koń w wędzidle?
Czy Waść na przedzie zawsze tylko bywał?
Podskocz no ku mnie!" - a więc w jednym skoku
Zebrawszy konia, byłem mu u boku.
„-Basta!" - zawołał - „Śmiało jeździsz, Wasze,
Jeśli tak samo zetniesz się w pałasze,
To nieźle będzie, boś równo osadził,
Byłeś mi konia spokojniej prowadził.
Jakże się Waści w tych polach podoba?
Tu już z konikiem potrzeba od żłoba!
Pierwsze to pierwsze pole na sokole,
Toć poznać trzeba tę rycerską rolę.
Kto w boju legnie, narodowi miły,
Bóg sieje ludzi - człek sypie mogiły...
Kto Boga w sercu, a kord ma przy boku,
Ten znać powinien, że oko puklerzem,
Że cała dusza ma być wiecznie w oku, Kto nie ma oka, nie będzie rycerzem,A kto rycerzem, ten już po zakonie
Znać to powinien, czego bronić trzeba:
Więc naprzód stawać ma w wiary obronie,
I Marii Panny, tej Królowej Nieba,
Potem w granicy obronie - i basta!
Bo reszta z tego w człowieku wyrasta,
A kto się takim puklerzem uzbroi,
Kto przy Kościele i granicy stoi,
Ten się prócz Boga niczego nie boi.
Tyle słów wszystkich - i pasuję nimi
W Wielkiej Ojczyźnie ciebie na rycerza;
Pilnuj zakonu! Dotrzymaj przymierza,
A wszystko składaj w Bogu albo w ziemi...
Tyle słów wszystkich".
I jakoż ni słowa
Nie rzekł już więcej do końca samego,
Ani następnie, ani dnia owego
Tej treści do mnie - lecz mądrość surowa
Przylgnęła mocno na zawsze do duszy
I nic jej więcej z serca nie wyruszy!
Boć to zaprawdę niezła była szkoła,
Gdzie oprócz nieba i stepu dokoła,
Tylko mogiły świadczyły przeszłości,
I poprzedników pobielałe kości;
A prawdę poznać na rycerskim szlaku,
I ślad poczciwy własnym sercem zmierzyć;
„Hej ptaku, ptaku pancernego znaku!"
To w taką prawdę wiecznie trzeba wierzyć.
Kiedyśmy wyszli na hetmańskie szlaki,
Kazał Pan Mohort narodowe znaki
Odkryć - i z pierwszej stepowej strażnicy
Kazał otrąbić pieśń Boga-Rodzicy
I rzecze do mnie: „- To już grunt klasyczny,
I w ręku dzielnych, jak bułat dziedziczny,
Tu już tradycją trzeba dziatwie matczyć,
Bo ci śpią głucho, co by mogli świadczyć".
I odtąd wszystkie mogiły już liczył,
I wszystkie wały i graniczne kopce,
W których okopach gdzie, kto stawał, kiedy,
I kto dowodził, kto zwyciężył wtedy,
Wszystko to, wszystko nie było mu obce.
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Nieraz to zjechał ze szlaku na milę,
By obóz stawał zawsze przy mogile,
Znał każdy futor, każdy młyn stepowy,
Każdą pasiekę pomiędzy parowy,
Każdą krynicę, każdy krzyż przy drodze I kiedy nocą pofolgował wodze,
Sam koń już wiedział, kędy mu potrzeba,
A ty patrz tylko gwiaździstego nieba I gdy ta ziemia dla nas wszystkich była
Zaklętą księgą, gdzie tajemnic siła O które każdy tylko serca pytał,
To on w tej księdze tylko jeden czytał.
Nie tyle grozą, jak raczej dozorem
Stała chorągiew - bo Mohort był wzorem
Wojskowej służby - i kto pod nim służył,
Służbę pokochał i nią się nie nużył,
I mimo wiedzy nabierał spokoju,
Powagi, hartu i serca do boju. 1033

Zofia Chrzanowska bohaterka Trębowli
Dzięki Henrykowi Sienkiewiczowi każdy Polak wie, czym była w dawnej Polsce twierdza w Kamieńcu Podolskim i
jak potoczyły się jej losy. Całkiem inaczej jest z zamkiem w Trembowli, który uchodził za następny po Kamieńcu i
pełnił ważną funkcję w systemie obronnym ziemi halickiej.
Pierwsze wzmianki o warowni w Trembowli pochodzą z 1097 r.. Kiedy ziemie te zajęte zostały przez Kazimierza
Wielkiego, wzniesiono tu około 1360 r. murowany zamek, który przetrwał do XVI w. W 1534 r. kasztelan krakowski Jan Tęczyński wzniósł na bazie starej budowli nowy zamek, w znacznej części wykonany z drewna. Na początku
XVII w. budowla ta zaczęła popadać w ruinę i starosta trembowelski Aleksander Bałaban rozpoczął wnoszenie następnego zamku z kamieni ciosowych, którego budowę ukończono w 1631 r. Warownia ta odegrała wielką rolę w
walkach toczonych na terenie Podola i ziemi halickiej, wytrzymała liczne, długie oblężenia w latach 1650-1652.
Właśnie w jej murach rozegrał się jeden z epizodów historii Polski, obrosły później legendą.

W 1674 r. w ramach przygotowań do kolejnej wojny z Turkami, którzy w tym czasie podejmowali działania
wojenne przeciw Rosji, ustalono na sejmie, aby wysłać do Trembowli załogę. Komendantem tweirdzy został
Jan Samuel Chrzanowski. W następnym roku wojska turecko - tatarskie zaczęły pustoszyć Podole, aż wreszcie
20 września 1675 r. stanęły pod Trembowlą, licząc na łatwy sukces. Okazało się inaczej - Chrzanowski, wykazując się ogromnym męstwem, nie dopuścił do zdobycia ani poddania twierdzy. To, że załoga wytrzymała na
1033 „Mohort”. Rapsod rycerski - poemat powstał w latach 1840-52, wydany w 1855. Temat zaczerpnął poeta z opowieści swego przyjaciela, Ksawerego Krasickiego. W sześciu rapsodach, posługując się formą gawędy, Pol stworzył model chrześcijańskiego rycerza-patrioty,
sytuując dzieje Mohorta na tle panoramy dziejów od czasów Jana III Sobieskiego. Wizja Pola ceniona przez współczesnych konserwatystów i demokratów, inspirowała też malarzy: J. Kossaka, P. Michałowskiego, J. Suchodolskiego.
Pol Wincenty (1807-1872), polski poeta i badacz geografii ziem polskich, uczestnik powstania listopadowego na Litwie, od 1833 r. w Galicji. W 1849 objął pierwszą w Polsce katedrę geografii na uniwersytecie w Krakowie.

467
posterunku było w dużym stopniu zasługą żony komendanta, która zagrzewała ducha bojowego i miała nawet
z szablą w dłoni uczestniczyć w wypadach na wroga. Nosiła ze sobą dwa noże i groziła mężowi, że jednym
zabije jego, a drugim siebie, jeśli zdecyduje się on poddać zamek. Desperacja została nagrodzona i Turcy z
powodu nadciągania Sobieskiego z odsieczą wycofali się nocą spod Trembowli. Bohaterscy obrońcy zostali za
swoje męstwo uhonorowani. Bardzo szybko też obrona zamku przed Turkami obrosła w legendę, w której
główną rolę odgrywała Chrzanowska, urastająca do symbolu prawdziwej Polki patriotki. Jej postawa przyczyniła się w następnych latach do tworzenia różnych utworów patriotycznych - Tymon Zaborowski napisał na ten
temat specjalny poemat.
Oto końcowe wersy tego dzieła:
"Więzów i hańby sama myśl zelżywa
Obraża zacność wolnej Podolanki,
Swoje, więc dziecię na rękę porywa,
Jak Scytów niegdyś w Tauryce kapłanki,
Srogie dla wrogów dwa chwyciwszy noże,
Wielki! (Zawołała) moich ojców Boże,
I wy ich cienie! Macie dwie ofiary,
Obie niewinne - przyjmcie razem obie,
Jedna niech padnie na wolności grobie;
A druga - czystsza - na ołtarzu wiary!"
Taki obraz, odbiegający nieco od rzeczywistości, został utrwalony pamięci następnych pokoleń. O Chrzanowskiej i
obronie Trembowli okazjonalne opery napisali: Jakub Kublicki pt. Obrona Trembowli, czyli męstwo Chrzanowskiej
oraz Józef Wybicki pt. Polka. W bliższych nam czasach Michał Asanka - Japołł napisał książkę dla młodzieży
Trembowelska gloria. Oprócz utworów literackich powstały także różne dzieła plastyczne. Bardzo popularny był
swego czasu powielony w formie rycin obraz Aleksandra Lessera z 1841 r. „Obrona Trembowli”, na którym centralną postacią jest właśnie Chrzanowska. Interesujące jest, że nikt nie wiedział jak miała na imię tak popularna kiedyś
postać. Z testamentu Chrzanowskiego wynika, że była to Anna Dorota von Frezen, więc była Niemką, a nie Polką.
Imię Zofia jako pierwszy podał w 1828 r. Zaborowski w swoim poemacie, inni nazywali ją Małgorzatą.
Wobec tak ogromnej popularności historii obrony Trembowli nie dziwi fakt, że obywatele miasta postanowili uczcić
pomnikiem swoją bohaterkę. Pierwszy pomnik Chrzanowskiej powstał pod murami zamku w końcu XVIII w. i
przetrwał do 1829 r., kiedy popadł w ruinę. 20 marca 1869 r. Rada Gminna miasta Trembowli postanowiła wznieść
nowy pomnik i przeznaczyła na ten cel 300 zł reńskich. Zawiązano wtedy komitet budowy z konserwatorem pomników Mieczysławem Potockim na czele, skarbnikiem został Adolf Promiński, sekretarzem zaś lekarz powiatowy
Edward Sawicki.
Pierwszy projekt nowego pomnika nadesłał lwowski rzeźbiarz Kurzawa. Chrzanowska miała być przedstawiona w
trakcie zagrzewania załogi do walki. W prawej ręce miała trzymać miecz, lewą wskazywać na nieprzyjaciela. Ujęcie
było więc podobne do tego, jakie przedstawił na swoim obrazie Lesser. Figura Chrzanowskiej miała zostać ustawiona na cokole w formie baszty.
Mimo rozesłania w różne części Galicji apelu o składki, efekty zbiórki były skromne. Dnia 13 maja 1876 r. skarbnik
komitetu Promiński złożył sprawozdanie o stanie kasy i przekazał Radzie Miejskiej Trembowli zebrane 3580 zł reńskich, które nie mogły starczyć na zbudowanie pomnika i zasugerował, aby przeznaczyć je na rozbudowę szkoły
żeńskiej w Trembowli, mającej nosić imię Chrzanowskiej. Ponadto złożył Radzie projekt rysunkowy pomnika, który
miał być wykonany z kamienia pińczowskiego i kosztorys na 6000 zł reńskich. Propozycja przeznaczenia zebranych
pieniędzy na inny cel wywołała protesty ze strony prasy. Dowodzono, że nie można przeznaczać "wdowiego grosza"
na finansowanie szkoły na terenie bogatej gminy, która sama powinna ponosić takie koszty. Dziennikarz "Czasu" w
notatce na ten temat zaproponował, aby zebrane już pieniądze wpłacić do banku i poczekać do momentu aż procenty
od tej sumy powiększą ją do potrzebnej wysokości. Tak też zrobiono i budowę pomnika zawieszono.
Sprawa wypłynęła ponownie przed obchodami 200-lecia odsieczy Wiednia. Po reaktywowaniu komitetu przez jego
członków Promińskiego i Olpińskiego oraz stwierdzeniu, że fundusz pomnikowy wzrósł do 5419 zł reńskich postanowiono odsłonić pomnik w rocznicę odsieczy. Ostatecznie jednak wystawiono go dopiero w 1886 r. według projektu lwowskiego rzeźbiarza Tadeusza Barącza. Pomnik umieszczony w parku miejskim wykonany był w kształcie
obelisku z kamienia trembowelskiego, na którego froncie zawieszono tablicę z herbem miasta, po bokach zaś tablice
marmurowe z napisami dedykacyjnymi. Na szczycie ostro zakończonego obelisku znajdował się orzeł z rozwiniętymi do lotu skrzydłami, trzymający w szponach wieniec laurowy.
Mimo wzniesienia obelisku ku czci Chrzanowskiej, nie przestano myśleć o pomniku w formie posągu przedstawiającego postać bohaterki. W 1895 r. wzgórzem zamkowym zaopiekował się nadleśniczy lasów miejskich w Trembowli Aleksander Błażyński. Dzięki pracy tego człowieka przysposobiono okolice ruin zamku do wygodnego zwiedzania: teren ogrodzono, wysypano ścieżki, zbudowano altanki, ustawiono ławki, posadzono drzewa, a wreszcie na
końcu z pieniędzy składkowych wykonano pomnik Chrzanowskiej projektu miejscowego rzeźbiarza Jana Bochenka,
absolwenta szkoły snycerskiej w Zakopanem. Artysta projektując pomnik musiał się wzorować, jak wcześniej Ku-

468
rzawa, na obrazie Lessera. Postać Chrzanowskiej, ustawiona na cokole z kamiennych ciosów, przedstawiona została
w ruchu. Pęd rozwiewał jej ubranie, prawą ręką sięgała ona do piersi, gdzie zawieszony miała krzyżyk, w lewej zaś
trzymała dwa noże.
Odsłonięcie pomnika ustawionego obok ruin zamku odbyło się 11 listopada 1900 r. Tak, więc dzięki inicjatywie
Błażyńskiego Trembowla miała już drugi pomnik ku czci Chrzanowskiej. Niestety podobnie jak wiele innych polskich pomników na tych terenach tak i te nie doczekały momentu odrodzenia państwowości polskiej. Gdy sytuacja
unormowała się, zaczęto jednak myśleć o odbudowie zniszczonego pomnika projektu Jana Bochenka. W 1923 r. został on zrekonstruowany z małymi zmianami. Na postumencie dodano jeszcze jedną tablicę dedykacyjną oraz zmieniono gest rąk figury.
Teraz Chrzanowska w prawej ręce trzymała nóż, gotowa zadać śmiertelny cios, natomiast lewą ręką, jak na obrazie
Lessera, wskazywała na wroga. Na tablicach umieszczone były napisy.
1673 ZOFII CHRZANOWSKIEJ BOHATERCE
oraz 1673-1923 BOHATERSKIM OBROŃCOM.

OBYWATELE

MIASTA

TREMBOWLI

1900

Ta wersja pomnika przetrwała do drugiej wojny, kiedy pomnik został zniszczony. Okoliczności tego faktu nie są mi
znane, mam jednak nadzieję, że ktoś z Czytelników będzie mógł uzupełnić tę lukę. Dzisiaj z pomnika Chrzanowskiej
pozostały tylko resztki rozsypującego się cokołu, na którym znajduje się jeszcze pierwsza tablica dedykacyjna z zachowanym napisem w języku polskim. 1034

INDEKS NAZWISK
"10-RT", 337
"ARISS", 348
"Delta", 348
"Echo-Link", 350
"Elektryk", 350
"ISS", 348
"Kenwood TM-733", 351
"MC-2100", 348
"MT-2100", 348
"Orsza", 207
"Piłat", 242
"Profesor", 349
"Rada Klubu", 348
"SN3PAT", 347
"SR5P", 348, 350
"SR5PL", 350
"Tajny Hufiec Harcerski", 167, 170
"UKE", 346
"WKTS ", 350
"Wódz", 206
, Jan, 327
, Tadeusz, 314
]ędrzejewski, Klemens, 55
”Lemur”, 338
”Łowy na Lisa”, 344
”Medyk”, 340
”Packet Radio”, 345
”Plaplutek”, 343
”PSK-31", 348
”R-105”, 345
”R-118”, 344
”SR5PL”, 345
”SR5Z”, 345

”SR5ZBA”, 345
”Star-66”, 344
”UKS”, 344
”Wydra”, 338
„Ali”, 288
„Ali-Baba”, 290
„Big Star”, 350
„Bończa”, 183
„Borowik”, 185, 186
„Bosman Dziuba”, 271
„Bosman Dziuba”,, 270
„Chrobry”, 184
„Cis”, 183
„Cowboy, 291
„Czarny”, 179, 187
„Czech”, 181
„D-18”, 184
„Dyrektor”, 184
„Echo-4”, 340
„EchoLink”, 346
„Franciszka”, 186
„Gała”, 269, 271
„Głóg”, 185
„Gruda”, 185, 186
„Jesion”, 186
„Jędrek”, 183
„Józef, Gumiński”, 182
„Jul”, 184
„Jur”, 185
„K. Krzemień”, 182
„Karol”, 184
„Kiwi”, 184
„Korab”, 185, 186

1034 Artykuł ukazał się po raz pierwszy w czasopiśmie Spotkania z Zabytkami nr 10/1992.
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„Koral”, 181
„Kos”, 186
„kpr. Szczapa”, 186
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