


PODZIEKOWANIE

W imieniu Zarzqdu Obwodu Zwiazku Harcer-
stwa Polskiego na Stan Michigan - organizatora
uroczystosci wre.czenia sztandaru hufcowi har-
cerzy "Kresy", serdeczne podziekowanie Kolu
B. Zolnierzy 2 Korpusu im. Gen. Wladyslawa
Andersa w Detroit, fundatorowi sztandaru i
organizatorowi bankietu; Kongresowi Polonii
Amerykariskiej Wydzial na Stan Michigan za
patronat nad uroczysto^ci^ 25- lecia Hufca
Harcerzy "Kresy"; Komitetowi Redakcyjnemu
Pami^tnika z dhem Kazimierzem Pawlowskim i
p. Krystyn^ Wojteck^ na czele za zebranie i
przygotowanie materialu pami§tnika do druku;
wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom
oraz osobom prywatnym, ktbre przez zak'upienie
patronatu w tym pami^tniku przyczynily sie do
jego wydania, sklada

Komitet Wykonawczy

Detroit 1975 rok

KOMITET HONOROWY

Gen. Dyw. Inz. STANISLAW KOPANSKI
Maj. Gen. JOSEPH E.PIEKLIK
Inz. KAZIMIERZ OLEJARCZYK
Prezes K.P.A. Wydzial Michigan
JAN PELA
Dyrektor Krajowy S.W.A.P.
MIECZYSLAW ODROBINA
Dyrektor Krajowy Z.N.P.
EDWARD BUCKO
KomendantG Okr^gu S.W.A.P.
ALFONS DRZEWIECKJ
Prezes 11 Okre.gu Z.P.W.A.
JAN MARIAN KREUTZ
Dyrektor Audycji Polskiej Radia WMZK
STANISLAW KRAJEWSKI
Redaktor Naczelny ' Dziennika Polskiego"

J.E.Ks.Bp ARTHUR KRAWCZAK
Ks. Dr WLADYSLAW ZIEMBA
Dyrektor Zakhidtiw Naukowych Orchard Lake
Ks. Dr Hm. ZDZISLAW PESZKOWSKI
Nacz.Kapelan Z.H.P. na Pin. Ameryk§
KLARA SWIECZKOWSKA
Honorowa Sekretarka Ligi Spraw Polskich
Hm. STANISLAW ORLOWSK.I
Wiceprzewodnicz^cy Z.H.P.
Hm. 1RENA LUKOMSKA
Wice przewodnicz^ca Z.H.P.
Dz. hare. JAN LIPINSKI
Przewodnicz^cy Zarz^du Okr^gu Z.H.P.
KOMENDANT CHORAGWI HARCERZY
KOMENDANTKA CHORAGWI HARCEREK

KOMITET WYKONAWCZY

Przewodnicz^cy: B. A. Grodzki. Czlonkowie: E.
Borowicz, A. W. Chmielewski, S. Futro, K.
Gutowski, A. Kamiriski, K. Pawlowski, J. Pyclik,
J. Sienkiewicz. K. Wojtecka, Z. Wyrwicz,
L. 2abicki, H. Zmurkiewicz, W. Zmurkiewicz.
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ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORAGIEW HARCERZY U.S.A.

HUFIEC HARCERZY " K R E S Y '

KOLO BYLYCH ZOf,NTERZY
2 KORPUSU

Im. Gen. WLADYSLAWA ANDERSA

W DETROIT, U.S.A.

' Niedzielg dnia dwudziestego
siedenid/3esia_togo piijtego

smego wrzesnia roku Panskiego tysigc dziewie.cset

— kicdy Stany Zjednoczone Ameryki obchodzity Dwusetlecie Niepodleglosci, a Prezydentem
byt Gerald R. FORD;

— kiedy Tysiijcletnie Panstwo Polskie bylo podlejfJc sowieckiej przcmocy, a Harcerstwo w
Kraju podporz?dkowane ateislycznej organizacji mlodziezowcj ;

— kiedy WolnoSciowe d%zenia Narodu Polskiego reprezentowal KONGKKS POLONII
AMERYKANSKIEJ i Organizacje Wctcranskie Wojska Polskiego, a prezesem Ko-
la Bylych Zolnicrzy 2 Korpusu im. General Wladyslawa ANDERSA byl Rtm.
Mgr. Jan Pyclik;

— kiedy Hufiec Harccrzy " K R E S Y " swigcil Dwudziestopi^ciolccie swej pracy hareer-
skiej BOGU, POLSCE I BLIZNIM, a Hufcowym Hufca byl Hm. Andrzcj

HUFCOWI
HARCERZY

W R E C Z 0 N Y Z 0 S T A J,

S Z T A N D A R H A R C E R S K I

Pobtogoslawiony przez Jego Eminencjy Ks. Kardynala Harcmistrza Stefana
WYS/YtfSKIEGO i poswiecony praez .lego Excelencj? Ks. Biskupa Arlhura
KRAWCZAKA w Kosciele Matki Boskiej Krulowej Nieba.

Rodzicami chrzestnymi byli:
Pani Helena Zmurkiewicz
Rim. Mgr. Jan Pyclik

R ofiarowali i wreczyli Byli iolnierze 2 Korpusu zorganizowani w
'Kole im. Gen. Wladyslawa ANDERSA przekazujac Harccrzom Hufca KRESY

Ide? walk! o Niepodleglosc Polski i by za Bozym Blogoslawienstwem Szlandar
ten shizyf Hufcowi KRESY w wychowaniu mlodego pokolenia w Ameryce na
chwal? tego Kraju i Kraju ich Ojco\ - POLSKI.

Dan w Detroit. U.S.A.
dwudzicsfego osmego w

Imienicm Kos'doTa

,... ^ j

Imiemem KoTo B. ZoTnierzy
2 Korpusu Im. Gen. W. Andersa

Rodzicft chrzestni

Imieniem Hulca H«rcerzy KEESY.



MODLITWA HARCERSKA

Wszechmog^cy, Milosierny Boze,

- Kt6ry przemawiasz do sere i dusz
ludzkich przedziwn^ Swiata harmoni^ i
niewyslowion^ pieJcnoScia^ i pot^ga^
przyrody,

- Kt6ry dajesz wszelkiemu stworzeniu
moc zycia,

- Kt6rys" obdarzyt, w Twej hojnej i
nieograniczonej s z c z o d r o b l iwoSci,
czlowieka rozumem i Laska^ zbawienia,

- KtoryS dal nam Syna Twego i
ustanowil Ko£ci6J ku opiece nad dusza-
mi naszymi,

- Kt6ry nie odmawiasz w Twej dobrotli-
wej Ojcowskiej miloSci szczerej pokor-
nej prosbie

S P R A W ,

by£my wiecznie i niezachwianie trwali
w Twej 6wie.tej wierze, a Ojczyznie,
naszej idei i Prawu harcerskiemu zaw-
sze byli wierni.

Niech Twa PrzenajSwi^tsza
czuwa nad mySlami, strzeze uczynk6w
i prostuje drogi nasze, bySmy
Ewangeli^ kierowani, a Laska^

cani - wypelniali Twe przykazania i
rozumnie zyli ku Twej chwale, dla
pote.gi Polski, Ameryki i bliznim na
pozytek.

Duchu Swi^ty Boze - prowadi nas!
Naj6wie.tsze Serce Jezusa - zmiluj sie.
nad nami!
Najswi^tsza matko Kr61owo Korony
Polskiej - Matko Bosko Zwycie.ska, z
Kozielska, kt6rag nie tylko zolnierzy
polskich, ale takze mlodziez polskq,
harcersk^ oraz instruktor6w i instruk-
torki harcerskie wyrwata z otchtani
przedwczesnej Smierci i dala^ im
mozno^c swej dalszej shizbie Bogu,
Polsce i bliznim poza granicami ich
Kraju - bad£ naszq i rodzin naszych
Ore.downiczk3 i miej nas w przemoznej
Swej Opiece.

Swi§ty Stanislawie Kostko i Sw. Kazi-
mierzu - m6dlcie si§ za nami!

Swi§ty Jerzy - harcerski Patronie -
modi si§ za nami!
Blogoslawiony Ojcze Maksymilianie
Kolbe - b^dz naszym Po^rednikiem i
m6dl si? za nami!

A M E N

ODESZLI NA WIECZNA WARTE

Hm. Stefan Wojtecki,
Hm. K. Rychter,
Hm. Boleslaw Albrecht,
Henryk, Kosciuch,
K. Sylwanowicz polegl na polu chwaty
w Wietnamie,
Dzialacz Harcerski Jozef Wojdak,
Phm. Waclaw Lisiecki,
Barbara Matuszak-Grzelachowska,



W L A D Y S t A W R U B I N

BISKUP TYT. SERTY

DELEGAT PRYMASA POLSKI '

DLA DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIE.T

PHOT. N.1129/75 00186 ROMA, 28 maja 1975
VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE 15 - TEL. 67.95.347; 67.90.169

Szanoxny i Drogi Druhu Harcmistrzu,

Drodzy Harcerze Hufca "Kresy"!

serdecznie za mila. wiadomosc, ze Hufieo Harcerzy

"Kresy" b^dzie obchodzil w dniu 28 wrzesnia br. swoj Srebrny

Jubileusz istnienia i pracy harcerskiej na terenie Detroit.

Z tej okazji wyrazam Hufcowi moje szczegdlne uznanie za ofiarna.

prac^ na emigracji nad formowaniem naszych mlodych pokolen w duchu

zasad harcerskich, ktore ŝ  godne wszelkiej pochwaiy. Wasz Hufiec

id^c wiernie droga. swojego poslannicttva spelnit przez 25 lat

daza. rol? w naszym zbiorowym wysilku urzeczywistniania wznioslych

idealow chrzescijanskich i polskich. Szczegolnie dzisiaj , kiedy

swiat przechodzi okres widoczaego kryzysu spolecznego, Harcerze

v/ierni Bogu i Ojczyznie spelniaj^ doniosia. rol§ na drogach naszego

pielgrzymstwa przez swoja. godn^ postaw? xikazywania nieprzemijaj^cych

wartosci^o jakich B6g powolal wszystkich ludzi. Iviozecie bye pewni,

Drodzy Harcerze, ze trwaj^c wiernie w Waszych wysilkach osi^gniecie

nie tylko wlasne wyzwolenie, ale przyczynicie si? rowniez decyduj^co

do zwyci^stwa tych, ktorzy wspolpracuja.c wytrwale z Bogiem

pelni ufnosci w lepsza. przyszlosc.

Ogarniam Was i rfasze Rodziny moirai modlitwami i zycza.c

Warn serdecznie jak najlepszych osia.gnie.6 /blogoslawi? Warn z gl?bi

serca na dalsza, drog? Waszego zycia,

Szanowny Pan

Harcmistrz Andrzej Kaminski

Kufiec Harcerzy "Kresy"

Detroit, Michigan



ZWUZEK POLISH BOY SCOUTS AND GIRL GUIDES ASSOCIATION

UNION DES SCOUTS ET DES GUIDES POLONAIS

17 lipca 1975.

ROK ZAtOZENIA

1910
FOUNDED

Dru\j Ksuinski, Urn.
Hufcowy Hufca Harcerzy "Kresy"
w Detroit

Drogi Druhu!

Rocznice ŝ  dobr^ okazj^ spojrzenis wstecz i przyporanienia

sobie i otoczeniu spraw najciekawszych i nejwazniejszych z przesz-

loeci, a rownoczeenie, korzystgja^c z doswiadozen, wytyczenis dro-

gi na przysziosc.

Hufiec Hercerzy "Kresy" w Detroit wychowal kilka pokoleii

harcerskich. Cwierc wieku harcerskiej sluzby - to ogromny dorobek,

z ktorego mozna i powinno si% bye dumnym. Tym bardziej, ze prze-

ciez ruchy i organizscje rnlodziezowe powstaj^ce na skutek inspira-

cji zewn<^trznej lub spontanicznego odruchu pewnej cz^eci podobnie

myelqcej miodziezy, mgjq. na ogoi zycie krotkie i nietrwale. Prze-

weznie holduj^ one modzie biezqcej i raalo z nich wyroznia si?

sposrod otoczenie oryginalnosciq rnyeli i odczucia. Hods, ktorej

holduj^, przechodzi i szybko si<5 o niej zaporaina.

Trwale istnienie i pozyteczn^ dzialalnoec majq. te zespoiy

nilodziezy, ktore opierajq. swoje istnienie na v/ewn^trznej potrze-
bie czyiiienia dobrze. Od ponsd 60 lat ZHP spelnia t<j rolq w na-

rodzie polskira dls tej czijBci miodziezy, ktora chce sluzyc Bogu,

Polsce i bli£,nim. Na kazdego z nas spada obowi^.zek nie tylko pod-

trzymenia pi<jknych tradycji harcerskich, ale takze przez suniienne

spelnianie swoich obowia.zkow do pomnozenia tych wartosci, .ktore

o wielkoeci Hprcerstwa stanowily.

Sklsdej^c liiyczonio z okozji 25-lecis -fufca "Kresy" prsgnq row-

niez wyrazic uznanie dla jego kierownikow pracy i kolejnych Hufoo-
wych. F'otrafili oni w nie z-awsze korzystnych warunkach stance na

ivysokosci zadania i prowadzic pracfj Uufca ns poziomie na jlepszych
hufcow harcerskich.

Obyscie go utrzyraali, zawsze paniiQtaja^c o zawolaniu harcerskim

- Czuwaj!

Y)
Ryszard Kaczorowski hm.
Przev/odniczacy ZHP

47 RUTLAND GATE, K.N1GHTSBRIDGE, LONDON, S.W.7. Telephone: 01-589 9835



ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

G t 6 W N A K W A T E R A H A R C E R Z Y

,
POLISH BOY SCOUTS AND GIRL GUIDES

ASSOCIATION

47, RUTLAND GATE, LONDON, S.W.7

L.dz. 31/75

UNION DES SCOUTS ET DES GUIDES

POLONAISE

TEL.: KENsington 9835

Londyn 28.IX.1975.

hm. A, Karainski - Hufcowy,

Hufiec Harcerzy "Kresy"

w Detroit, U.S.A.

Drodzy Druhowie!

Harcerstwo jest organizac ja_, ktora stawia wymagsnia i naklada

na nas obowi^zki. Wymaga stalego wysilku dla innych i stalej pra-

cy nad sobjj.. To sq. wlasnie te cechy, ktore nt>s la^cza, choc roz-

siani jestesmy po calym swiecie, te ceohy, ktore sq. uj^te w ideale

sluzby Bogu, ^ol-sce i Bliznim.

Sztander, ktory zostal Hufcowi wrijczony dzisie jszego dnis,

jest symbolem tych idealow, ktorych bronic b^dziemy i wedlug kto-

rych chcemy zyc. Jest to rzecz nielatwa. '2.e Hufiec dzis obchodzi

25-lecie, jest najlepszym dowodem, ze warto bylo podejmowac siq tej

pracy.

W dniu swi^ta ^ufca Harcerzy "Kresy" zycz^ wszystkim zuchom

wesolej zabawy, harcerzom - pomyslnych wynikow na tropie harcerskim,

a instruktorom - zaufania we wlasne sily i zadowolenia z dobrze

spelnionych obowi^zkow.

Czuwaj!

J.,M.Bernasirski, hu.
ITacz.elnik Karc^rzy.



NA SREBRNY JUBILEUSZ

Imieniem Kola Bylych Zolnierzy 2
Korpusu i wlasnym skladam Hufcowi
Harcerskiemu "Kresy" serdeczne gra-
tulacje z okazji Jego 25-leeia ofiarnej
pracy na polskiej niwie harcerskiej.
Zarazem zycz§ Warn Drodzy Harcerze
i Harcerki dobrego zdrowia i duzo sil
do dalszej owocnej pracy dla dobi;a
Polski i Jej wielkiego Narodu

Troska o przyszlosc polskiej mlodzie-
zy, a szczegolnie mlodziezy harcers-
kiej lezy bardzo na sercu polskim
weteranom, gdyz harcerstwo bylo
zawsze silnie zwi^zane z wojskiem i
jego walka^ o wolnoSc.

Gdy z biegiem czasu wykrusz^ si§
szeregi weterariskie, miejsce ich zaj-
mie swiadoma swej polskosci mlodziez
polonijna z mlodziezy harcerska^ na
czele.

Nie mog^c chwilowo p r o w a d z i i
zbrojnej walki o calkowicie wolna^ i
niepodlegla^ Polske., o jej wschodnie
ziemie z Wilnem i Lwowem, musimy
krzewic, podtrzymywac i utrwalac
wsrod polskich rodzin idee, niepodleg-
losci i polskich tradycji zolnierskich.
Be.dzie zas to mozliwe tak dlugo, jak
dlugo zachowamy polski j^zyk w
polskiej rodzinie na obczyznie, jak
dlugo istniec w niej b^dzie SwiadomoSc
pochodzenia i przynalezno^ci narodo-
wej.

Dlatego tez musimy za wszelka^ cen§
utrzymac wsrod nas polsk^ mow§ oraz
wychowac mlodsze pokolenia w pols-
kich zwyczajach i obyczajach. Znajo-

mosc JQzyka polskiego umozliwi im
rowniez poznanie przepiejtnej historii
Polski oraz jej bogatej kultury i zwi^ze
z Polska^ na zawsze.

Musimy tez czuwac nad tym, by
mlodziez ta wyrosla nie tylko na
wiernych synow i c6rki naszej Ojczyz-
ny, ale takze na dobrych i lojalnych
obywateli Stanow Zjednoczonych.

Obowi^zki te ci^z^ nie tylko na
najblizszej rodzinie, na polskiej szkole
czy polskiej parafii, na organizacjach
polonijnych, sokolich czy weteraris-
kich, ale na kazdym, kto ma polskie
serce i czuje si§ Polakiem, niezaleznie
od przekonan politycznych i przynalez-
nosci do tej czy innej grupy spolecznej
na wychodzstwie.

Nasze starsze pokolenie, a zwlaszcza
weterani 2 Korpusu pokladaj^ wielkie
nadzieje w harcerstwie, ktore ich zda-
niem jest najlepiej przygotowane do
przej^cia tradycji walki i pracy o
lepsze jutro Polski.

Dlatego tez, by mocniej podkreSlic
wi§z duchow^ z harcerstwem, Kolo
Bylych Zolnierzy 2 Korpusu im. Gen.
Wladyslawa Andersa w Detroit ufun-
dowalo Hufcowi Harcerskiemu "Kre-
sy" sztandar z mysl^, ze b§dzie on
drogowskazem dla naszych dzieci,
wnukow i prawnuk6w w ich marszu ku
Wolnej Polsce.

Jan Pyclik
prezes Kola

HARCERZOM HUFCA "KRESY"

NA SREBRNY JUBILEUSZ

65 lat temu na kresach Polski we
Lwowie' druh Andrzej Malkowski po-
wolal do zycia harcerstwo Polskie w
celu krzewienia wsrod mlodziezy pols-
kiej idei sluzby Bogu, Ojczyznie i bliz-
niemu.

Zadania te zawarte w prawie i przy-
rzeczeniu harcerskim 53 niezmienne,
chociaz przemin^ly lat dziesi^tki i
zmienily si§ swiatopogl^dy. Zawsze
potrzebni be.da. ludzie o odwaznych
sercach, swiatlych umyslach, bogoboj-



nych duszach i nieskazonych ztymi
nalogami charakterach, kt6rzy potra-
fi$ stosowac w zyciu zasady milo£ci
sw. Franciszka i rycerskoSc Zawiszy
Czarnego.

Wspaniala idea harcerska stala si§
zarzewiem czynu i ofiary w walce o
wolnosc i niepodleglos^ Polski. Har-
cerze dzialali w P.O.W., rozbrajali
Niemc6w w listopadowych dniach 1918
r., szli w boj z ksi§dzem Skorupka^
zraszali krwia^ wszystkie pola bitew. W
II wojnie Swiatowej "Szare Szeregi"
odznaczyly si§ najwyzszym bohater-
stwem i poSwi^ceniem na wszystkich
frontach walki o Polske., a szczegtilnie
w Armii Krajowej i powstaniu warsza-
wskim. Harcerz byl zohrierzem, a
zolnierz opiekunem harcerza.

T§ wie.2 obop61n^ kontynuuje teraz
Weteran, przekazuj^c najmtodszemu
pokoleniu - harcerskiej mlodziezy - swe
tradycje i czyny wypisane na sztan-
darach bojowych. Symbolem tej l^cz-
nosci jest sztandar ofiarowany Hufco-

wi "Kresy" przez Kolo Bytych 2olnie-
rzy 2 Korpusu im. gen. W. Andersa w
Detroit, Michigan.

Przypadla mi zaszczytna rola prze-
wodniczenia Komitetowi Srebrnego Ju-
bileuszu Hufca "Kresy" w Detroit.
CZUJQ si§ szcz^sliwy, ze dane mi jest
przyczynic si§ do tego 6wi§ta. Ojciec
m6j byl jednym z tych, ktbrzy z dru-
hem A. MaJkowskim kladli we Lwowie
podwaliny pod organizacj? skautingu
polskiego. P6^niej wpajai we mnie
zasady prawa harcerskiego. Z kolei ja
przekazywalem je mojemu synowi.
ObyScie ten sztandar i nieskazone idee
sluzby Bogu, Ojczy^nie i BMniemu
przekazali w taricuchu pokoleri Wa-
szym synom i wnukom, zgodnie ze slo-
wami Waszego hymnu:
"Wszystko co nasze, Polsce oddamy.."

Bohdan A. Grodzki
Przew. Komitetu Obchodu

25-lecia ZHP w Detroit, Mich.

KOMITET ORGANIZACYJNY JUBILEUSZU

25-lecia HUFCA HARCEDRZY "KRESY"

uprzejmie zaprasza do wzi^cia udzialu
w uroczystoSci

PoSwi^cenia i Wr^czenia Sztandaru Hufcowi

•Harcerzy "KRESY"

w niedziel§, 28 wrzeSnia o godz. 10.00 rano w
Ko^ciele Matki Boskiej Krolowej Nieba - 8200
Rolyat, Detroit

oraz na

BANKIET JUBILEUSZOWY

pod protektoratem KONGRESU POLONIIAME-
RYKANSKIEJ Wydzial na Stan Michigan celem
uczczenia 25- lecia pracy HARCERSTWA
POLSKIEGO w DETROIT w niedziele. 5 paz-
dziernika br. o godz. 3 w Polish Century Club
-6181 E. Outer Drive, Detroit.
Obiad podany do stolu - Zabawa taneczna -
Platnybarna miejscu. Orkiestra "Hejna}" Jana
Krzystanka. Donacja $12.50 od osoby. Dochod
przeznaczony na cele Harcerstwa w Detroit.
Rezerwacje prosimy zglaszad wczeSnie - najpoi-
niej do dnia 1 pazdziernika do A. W. Chmielewski
- Tel. 526 - 4215; Stefan Futro - Tel. 271-3247.

PROGRAM UROCZYSTOSCI

Niedziela 28 wrzeSnia 1975 r.

Godz. 10.00rano: Uroczysta MszaSw. wKoSciele
Matki Boskiej Kr61owej Nieba, koncelebrowana
przez J.E. Ks. Bp. Arthura Krawczaka.
Spiewa ch6r "Filaret6w". W czasie Mszy Sw.
po£wi§cenie i wr^czenie Sztandaru ufundowa-
nego przez Kolo B. ^olnierzy 2 Korpusu im. Gen.
Wladyslawa Andersa w Detroit.

Po nabozeristwie - w sali Parafialnej wbijanie w
drzewce Sztandaru Plakietek pamiqtkowych,
przez ofiarodawc6w.

Kominek Harcerski prowadzi hm. L. 2abicki.
Kawa i ciastka przygotowane przez K.P.H.
Orkiestra "Hejnal" Jana Krzystanka.

Niedziela 5 pazdziernika 1975 r.

Godz. 3 p.p.: Bankiet Jubileuszowy w Polish
Century Club.

Przewodnicz^cy Bankietu - Wlodzimierz 2mur-
kiewicz.
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HARCERSTWO W POLSCE NIEPODLEGLEJ

Przeszlo stuletni okres niewoli nie
zdolal stlumi^ w narodzie polskim d^-
zenia do niepodleglosci paristwowej,
ani tez - pomimo pokrajania zywego
organizmu Polski liniami granicznymi
rozbior6w - nie zabil w mieszkaricach
poszczeg61nych dzielnic p o c z u c i a
wspolnoty i pragnienia zespolenia sie.
znowu w jedna^ calosd.

W pierwszych latach XX wieku,
wsr6d szerokich kre.g6w mlodziezy
polskiej bujnie rozwine.Jo sie, zycie
polityczne. Samoksztalcenie bylo w
dalszym ci^gu haslem powaznej cze.sci
mJodziezy tego okresu, a o kierunku
tego samoksztaicenia decydowaly
wplywy dwu g!6wnych pr^d6w ideo-
wych nurtuj^cych spoleczeristwo pols-
kie tj. nacjonalizmu i socjalizmu.

Czasy pozytywizmu wpoily przeko-
nanie, ze jedynie duch silny, jedynie
wysilek realny a widomy, praca nad
sobc|, prowadzi do okreslonego celu.
St^d wi?c udzial mJodziezy w licznych
kolach samoksztalceniowych, w orga-
nizacjach turystycznych, sportowych,
gimnastycznych, zwi^zkach etyczno -
abstynenckich i wreszcie w zwi^zkach
wojskowych.

Na terenie zabor6w dziataty w 6rodo-
wiskach mlodziezowych wielkie ugru-
powania ideowe: PromieniSci, "Zet",
Zarzewie, Eleutria, Eleusis oraz Sok6l.

Wtedy to, wychodz^cy we Lwowie
dziennik "Slowo Polskie" dnia 16
listopada 1909 roku wydrukowal pod
dziwnym dosy6 tytulem "Bi-bi" i
"Bi-es" artykul, w kt6rym autor,
dhigoletni i zasluzony sekretarz lon-
dyiiskiego Tow. Literackiego Edmund
Naganowski, zasygnalizowal spole-
czenstwu polskiemu pierwsz^ wiado-
mo^c o powstalej przed rokiem zaled-
wie w Anglii organizacji mtodziezy,
popularnie zwanej skautingiem.

Nowe rzekomo idee zawarte w meto-
dach pracy skautowej zastaty mlodziez

znakomicie przygotowan^ do ich
przyje.cia. Mlodziez ta wychowywana
w okresie niewoli, w tradycjach gt§bo-
kiej milo^ci Ojczyzny, zyla w ci^glej
jakoby konspiracji, w cia.glym poszu-
kiwaniu dr6g, wioda.cych do odzyska-
nia wolno^ci.

Pewien typ czJowieka jest ^rodkiem
do zrealizowania szcze.scia jednostki,
narodu, ludzkoSci. Na ten typ skladajq
si? pewne dyspozycje, cechy.

Do Harcerstwa garn^la sie. mtodziez
i dzieci. Organizowano kursy dla
instruktor6w a druzyny i gromady
powstawaly na terenach wszystkich
zabor6w.

Ilekroc wracamy mysla^ do tych
pierwszych poczynari - dziwnych do-
znajemy uczuc. Budz^ w nas te dawne
czasy oddzwi^k zapalu i radoSci,
cechuj^cy mlody wbwczas ruch skau-
towy. Niebywaty entuzjazm - zywiolo-
wy p?d ku wolnosci - niesie z soba^ to
"plemie. nowych ludzi". Drgaj^ w nas
jeszcze te czasy glosem wysilk6w tw6r-
czych i ci§zkich zmagari, tworz^cych
wlasciw^ histori? naszego Ruchu. I pod
tym k^tem oceni6 nalezy ten wysilek -
przez pryzmat tych wlasnie zmagan i
trud6w i walk patrze6 trzeba na calo-
ksztatt naszych dziej6w.

Ujemnie na rozw6j organizacji wply-
n^ly lata wojen. - Rok 1914 i 1918
spowodowaly wielkie straty w gronie
instruktorskim i wsr6d starszej mlo-
dziezy. Z tej przyczyny okres lat
dwudziestych byl trudny. Brakowalo
instruktorbw a mlodziei trzeba bylo
poprowadzic nowymi drogami.

PrzyszJy czasy upadku ducha i zala-
mania, rwad si§ pocz^la praca harcer-
ska, osi^gn^wszy eel dotychczasowych
swych d^zeri - niepodleg!osc\-
ciem ten okres szybko min^l. Wr6cil
znowu rozmach w pracy i eel wyrazny -
sluzba Harcerskim Idealom jasno w
duszy sie. rysuje.



W dziedzinie ideologii niczego nie
dodano do prac Maikowskich, Grodyri-
skich, Kozielewskich, StrumiH6w i
innych z pocz^tkowego okresu Harcer-
stwa. Pod wzgle.dem metod i organi-
zacji Harcerstwo znacznie poszlo na-
prz6d w por6wnaniu z tym, co bylo w
jego Iwowskich pocz^tkach.

W latach trzydziestych stan liczebny
czlonkbw ZHP wykazuje niebywaly
wzrost. Jezeli w r. 1930 bylo ich 63.705,
to w roku 1939 - 200 tys. Szczegolnie
intensywny wzrost nastapil w latach
1932 -1934, bo o przeszlo 70 tysi?cy.

Wszystkie zwia^ki i organizacje sku-
pialy w swych szeregach mlodziez
poszukuja^ najwlasciwszych f o r m
shizenia Ojczyznie.

Potrzeba zjednoczenia, potrzeba
wsptilnego jakiegos hasla, kt6re by
wiqzalo silniej, stala sie. konieczna. I
wtedy wlasnie przyszlo Harcerstwo,
jednoczgc w swietnie pomyslanym
organizmie cele i zadania poszczeg61-
nych zwi$zk6w i towarzystw, a zara-
zem jako "wielka gra", poci^gaj^c
mlodziez swoim pelnym uroku, bez-
troskim zyciem zbiorowym wycieczek
i oboz6w.

Prac? skautow^ podejmuje przede
wszystkim Sok61 i Eleusis. Do pracy w-
tym kierunku wsr6d starszych staje
r6wniez Andrzej Malkowski, czlonek
"Zarzewia", kt6ry chod miody jeszcze
(23 lata), ma juz za sob^ bogate
doswiadczenie z pracy w organizac-
jach, dopiero teraz jednak w skautingu
znajduje wlasciw^ lini§ rozwojow^
wychowania mlodziezy polskiej.Wkr6t-
ce opracowuje podre.cznik pt. "Scou-
ting jako system wychowania mlodzie-
2y".

Jakie byJy -.vskazania skautingu?
Zapoznajmy si§ z pogl^dami jego
tworcy, generala Roberta Baden -
Powella. - Wskazania te zdobyly caly
swiat, pozwolily wychowa6 specjalny
typ cztowieka mocnego, o gle.bokiej
prawdzie wewn^trznej i wysokim po-
ziomie etycznym.

Wskazania te zaadoptowane przez
nasze Harcerstwo staty sie. podstaw^
jego rozwoju, jego rozkwitu tak pote.z-
nego, ze w Organizacji Swiatowej
Skautingu, po Anglii i Francji Polska
zaje.la trzecie miejsce. A w Kraju
termin "harcerz, harcerka" staly si?
symbolem czlowieka bez skazy.

A oto zasadnicze tezy etyczne:
Dobrem najwyzszym jest B6g. Naj-

lepszym czynem ludzkim jest peinienie
woli Boga. Jest ni^ szcze.scie ludzkosci.
Szcz^scie narodu i szcze.scie poszcze-
g61nych ludzi jest cze.£ci3 skladow^
tego dobra najwyzszego i osi^ga si? je
tymi samymi srodkami, d^z^c do
wzmocnienia pot?gi paristwa, czyni^c
dobrze bli^nim, niepowodzenia zycio-
we traktuj^c pogodnie.

Problemem dyskusyjnym byla spra-
wa czy harcerstwo ma bye elitarne czy
masowe. Zwyci?zyla ostatecznie kon-
cepcja organizacji masowej. - Powsta-
ly druzyny pozaszkolne, wzrosla liczba
druzyn i gromad wiejskich.

Wfaz z rozwojem liczebnym Zwi^zku
i likwidacjq niedoboru kadry instruk-
torskiej nastapila w latach trzydzies-
tych zdecydowana poprawa w warun-
kach materialnych organizacji. Jesz-
cze w roku 1932 trwal kryzys gospodar-
czy a juz w roku 1933 subwencje
plyn?ty szerokim strumieniem. W tej
sytuacji wladze harcerskie mogly so-
bie pozwolid na branie udzialu w
swiatowych zlotach (jamboree) i zor-
ganizowanie imponuj^cego zlotu mie.-
dzynarodowego w Spale, na zorganizo-
wanie swiatowej konferencji skautek
na Buczu.

Na przelomie lat dwudziestych i trzy-
dziestych harcerstwo mialo juz za soba^
kryzys powojenny i wkraczalo w okres
ciekawych eksperyment6w pedagogi-
cznych i organizacyjnych. Wsr6d inic-
jator6w tych eksperyment6w wymie-
nic nalezy tw6rc6w metody zuchowej:
Jadwig? Zienkiewicz, Jadwige. Zwola-
kowsk^, Iren? Kisielnick^ - Lukomsk^,
A. Kamiriskiego - wszyscy z zawodu
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wychowawcy. J6zefina Lapiriska, Ewa
Grodecka, J. D^browski zajmowali si?
problematyka^ pracy druzyn przy szko-
lach powszechnych oraz wprowadzili
szereg nowych element6w do metod i
tresci harcerskiej.

Rozwin?lo si? imponuj^co obozowni-
ctwo, rozwijalo si? zeglarstwo morskie
i srbdl^dowe, szybownictwo i kr6tkofa-
larstwo. Harcerskie kluby sportowe
zacz?ly odgrywac niepoSledni^ rol? w
sporcie krajowym. Narciarstwo pory-
wato mlodziez.

Novum w metodach pracy stalo si?
magnesem dla nowych rzesz mlodzie-
zy. Harcerstwo "jak fala, zalato
polski swiat" - dotarlo i do Polonii w
Stanach Zjednoczonych - rozwin?lo si?
pi?knie w ramach Zwia_zku Narodowe-
go Polskiego, a po wojnie odzylo na
nowo, obejmuj^c dzieci i mlodziez we
wszystkich wi?kszych skupiskach polo-
nijnych.

Mlodziez ta, zorganizowana w szere-
gach Zwia_zku Harcerstwa Polskiego
poza Krajem, obchodzila swoje 25-lecie
istnienia w Stanach Zjednoczonych
wielkim Zlotem (Jamboree) w sierp-
niu roku 1974.

hm. Irena Lukomska
-wiceprzewodnicza.ca ZHP

NACZELNY WODZ WOJSK
POLSKICH

Warszawa, 29 czerwca 1921

Belweder

HARCERZE!

Juz w latach niewoli przygotowywa-
liscie si? do sluzby Ojczyznie.

Uwierzywszy w t? prawd?, ze tylko
silny i zdrowy, przygotowany odpo-

wiednio narod, zdolny jest podj^c zwy-
ci?sko zbrojn^ walk? o niepodleglo^c,
pocz?liscie z calym entuzjazmem mlo-
dosci zaprawiac swe ciala do trudow
zycia obozowego, cwiczyc si? w rze-
miosle wojennym, a dusze swe mlode
nastrajac na wysoki ton moralny
ofiarnej gotowo^ci do czynu.

Totez, gdy huragan wojny swiatowej
deptac pocz^l niwy polskie i przyjgc
mialo do dziejowego porachunku za
lata krzywd i niewoli, wys"cie w pierw-
szym stan?li szeregu tych, ktorzy
odwazyli si? si?gn^c po zaszczytne
miano zolnierzy niepodleglo^ci. Lzami
matek i ojcow zegnani, lub cz?6ciej bez
ich wiedzy i zezwolenia, rzucaj^c dom
rodzicielski, szliscie w szeregach Pol -
skich Oddzialow na trud wojenny prze-
rastaj^cy wielekroc wasze sily, na
rany i smierc, na gorn^ rado^d
zmierzenia si? z wrogiem w otwartym
polu.

Nie sprzeniewierzyliScie si? i potem
nakazom harcerskiego prawa, gdy
zmartwychwstala Ojczyzna pod brori
swych obywateli dla obrony granic
wolala. W walkach o Kresy Wschodnie
Malopolski, czy Ziemi? Litewsk^ w
walkach zeszlorocznych z przemoznym
chwilowo wrogiem braliscie czynny i
chwalebny udzial. Rozrzuceni po od-
dzialach regularnej armii lub zgrupo-
wani w oddzielne jednostki w sluzbie
wywiadowczej, kurierskiej i frontowej,
zdaliscie raz jeszcze egzamin ze swej
dojrzalosci obywatelskiej i gotowosci
do ofiar, zawsze ^wiec^c swym star-
szym towarzyszom broni przykladem
wysokiego pojmowania swych ochotni-
czo na si? wzi?tych obowi^zkow.

Oddaj^c czesc poleglym za Ojczyzn?
kolegom waszym, wyrazam Warn,
Harcerze podzi?k? i uznanie za dotych-
czasow^ sluzb?.

Naczelny W6dz
J. Pilsudski

Pierwszy Marszalek Polski
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NACZELNY WODZ
O HARCERSTWIE ...

Z radoScia. przyjmuje. do wiadomoSci
przedstawiony mi przez Przewodnicza^
cego Rady i Komendanta ZHP na
Wschodzie meldunek o pracach Zwi^z-
ku Harcerstwa Polskiego na Wscho-
dzie.

Dzi?kuj? Harcerstwu za dotychcza-
sowa. postaw? i pozytywne wyniki
pracy. Aprobuje. zamierzenia pogle.bie-
nia i rozbudowy pracy.

Ufam, ze wierni harcerskim idea-
lorn, b^dziecie umieli zawsze odnalezi
wlasciwa^ drog? sluzby i ofiary dla
dobra Najjas~niejszej Rzeczypospolitej
Polskiej, ze zapocza.tkowane rzetel-
nym wysilkiem prace na uchodzstwie
przyczyni^ si? do odrodzenia Harcer-
stwa w Kraju.

Pewien jestem, ze w oparciu o
braterstwo skautowe be.dziemy odbu-
dowywac zycie spoleczne Panstwa.

Przekazcie moje serdeczne pozdro-
wienia i zyczenia Harcerzom i Harcer-
kom rozsianym w gromadach od Iraku
po Afryk? i Indie.

Irak, M.P. 11.VI.1943
CZUWAJCIE

Wl. Sikorski
Naczelny W6dz

NACZELNY WODZ DO HARCERZY

I HARCEREK

He razy mysl? o pracy harcerek i
harcerzy w Polsce, mySl? o niej z
najwyzszym uznaniem. Wykonali oni
nie tylko dobrze swa. robot? na odcinku
organizacyjno - wychowawczym w^r6d
polskiej mlodziezy oraz w zakresie
sluzby sanitarnej, la.czno£ciowej, kol-
portazu prasy podziemnej i malego
sabotazu antyniemieckiego, ale zdoby-
li sobie pietaa^ kart? w dziejach orga-
nizowania Armii Krajowej i jej wal-

kach. Ich pomocy zawdzi^czamy do-
tarcie do niektorych ziem zachodnich
na najci^zszych do zdobycia szlakach.

W powstaniu warszawskim wzi^ly
udzial harcerskie oddzialy i bily si§
doskonale. Stwierdzam, ze harcerze
dobrze zasluzyli si§ Rzeczypospolitej.
Ich ideologia oparta o zasady chrze6-
cijariskie, sluzby Bogu i Ojczyznie oraz
najszlachetniej poj^ta rycersko^c jak i
metoda wychowawcza organizacji har-
cerskiej zdaly egzamin w okresie
wielkiej pr6by.

B6r Komorowski, gen.

Londyn, 15.VI.1945 r.

NACZELNY WODZ
M.p. dnia 1 grudnia 1943 r.

R O Z K A Z

HARCERZEJ

Krotki pobyt na terenach Bliskiego i
Srodkowego Wschodu nie pozwolil mi,
niestety na blizsze zapoznanie si§ z
Wami i z Wasza^ prac^.

Wiem, ze pracujecie dobrze i ofiar-
nie. Wiem, ze wiernie sluzy6 b^dziecie
Polsce. Wierz?, ze nawiqzuj^c do pi?k-
nych tradycji walk o niepodlegloSc i
naszych kampanii ostatniego cwier6-
wiecza, harcerstwo Polskie zapisze
nowe chlubne karty swych dziej6w.

Pisze je ono zreszta^ i to krwawymi
zgloskami juz teraz w Kraju, gdzie
harcerze i harcerki biore; chlubny
udzial w walkach z okupantem.

zyczQ Warn, Kochani Harcerze i
Harcerki, aby kroki Wasze juz wkr6tce
mocnym i radosnym echem odbily si?
o polskie morze, lasy i gory.

Czuwajcie!
Naczelny Wddz

/-/ K.Sosnkowski
General Broni
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ORGANIZACJA
ZUIAZKU HARCERSTNA POLSKIEGO

Walny Zjotzd Z.H.R

Nacz^lria Kada Harazrska

IMaczelnictffo

1
Kwatizra

Harce^rzy
Kwatcra

Harcerek

1
Gtdwna K«/atera
St. Harcizrrstwa

5zcz<zpu Harcerzy
Druzuhy HarcoJrzu
ruiyny \Jddrown\kote

Samoa* . Zastc;py
Gromaay Zucriw

Druluny
Druzuay

Gromadt/
Starszo-

Harcerskfe

IVy/<onoti- Am. 5. Wbjtoe /< I
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TRUDNE POCZATKI

Koniec zwycie.skiej II Wojny Swiato-
wej stal si? pocz^tkiem nowej okupacji
i utraty niepodlegloSci Polski.Rzeszom
Polak6w sprzedanym i zdradzonym w
ukladach Jalty i Poczdamu a nie
maj^cym powrotu do Polski, pozostala
tylko emigracja.

Z pocza,tkiem 1949 r. zaczeli w
wiejcszej iloSci przybywa6 do Detroit
polscy uchodzcy a w£r6d nich instruk-
torki i instruktorzy harcerscy. Po
nawi^zaniu pierwszych wzajemnych
kontakt6w postanowiono zorganizowa6
harcerstwo na terenie Detroit.

Pierwsze zebranie organizacyjne od-
bylo sie. w prywatnym domu phm.
Anny Mokrzeckiej (obecnie hm. A.
Wyrwicz) z udzialem Kazimiery i
Stanislawa Rychter6w, phm. Maryli
Schindler, hm. J6zefa Spornego oraz 16
harcerzy i harcerek przybylych z
Niemiec. Ze wzgl^du na wiek uczestni-
k6w zorganizowano Kr^g Starszohar-
cerski. Kierownikiem Kr^gu i Komen-
dantem 06rodka Detroit obrano hm.
J6zefa Spornego. W czerwcu 1950 r.
Kr^g obj^l phm. W. Wolny.

Aby prowadzii oficjalnie prac§ w
USA, trzeba bylo mied legalizacje.,
czyli uprawnienie do publicznego wys-
te.powania. Kr^g Starszoharcerski
opart si§ o protektorat Ligi Spraw
Polskich. Generalna Sekretarka Ligi
udost§pnita spotkanie z delegatami
skaut6w amerykahskich, celem om6-
wienia legalizacji Kr^gu oraz ewentu-
alnego znalezienia wsp61pracy ze skau-
tingiem amerykariskim. Odbyly si§ 4
konferencje, kt6re jednak nie dopro-
wadzity do zadnego porozumienia.

W mi^dzyczasie zaczejta naplywad
mJodziez harcerska, totez w styczniu
1950 r. powstal samodzielny Zastej)
Harcerzy W§drownik6w, kt6ry rozr6sl
si§ szybko w Druzyn? We.drownik6w
im. Tadeusza Ko^ciuszki.

Druzyn§ t§ poczqtkowo prowadzil

hm. J. Sporny, by w maju 1951 r.
przekazad j^ H.O. Wlodzimierzowi
Witkowskiemu, kt6ry jednak ze wzgl§-
du na studia i prac§ zawodow^ nie
m6gl podolad pracy. Druzyne. przej^l
hm. Ryszard Miziolek, ale po miesi^cu
czasu zrezygnowal on z funkcji druzy-
nowego.

W styczniu 1950 roku powstal samo-
dzielny zaste.p harcerzy w Seminarium
w Orchard Lake, kt6ry zorganizowal
dh hm. Zdzislaw Peszkowski.

W mie.dzyczasie przyst^piono do
zorganizowania Grupy 3101 ZNP, kt6ra
dala pocz^tek Towarzystwu Polska
Zagroda im. Zawiszy Czarnego. Pierw-
szym prezesem zostal phm. Zbigniew
Wyrwicz. Wraz z organizacjq Grupy,
legalizacj^ i otrzymaniem czarteru,
przyst^piono do wci^gni^cia mlodziezy
do harcerstwa. W grudniu 1951 r.
powstala Druzyna W§drownik6w, kt6-
rej druzynowym zostal H.O. Mieczys-
law Wdowiak, do dnia 5 paZdziernika
1953 r.

Kierownikiem OSrodka Harcerskie-
go od 20 grudnia 1951 do 20 wrzeSnia
1952 r. byl hm. Ryszard Miziolek.

Rok 1952 przyni6sl dalszy rozw6j
pracy harcerskiej przez organizowanie
druzyn. W roku tym powstal Hufiec
Harcerzy, kt6ry przyjaj nazw? naj-
pierw "Kresowy" a p6iniej 12 grudnia
1953 r. "Kresy".

Komendanci Hufca "Kresy"

W ci^gu calego okresu od chwili
powstania Hufca bylo czterech Komen-
dantbw Hufca.

Hm. prof. Leon Kowalczyk - od 20
wrzesnia 1952 do 4 listopada 1953 roku.
Hm. Stefan Wojtecki - od 4 listopada
1953 do 7 grudnia 1954.
Hm. ks. Zdzislaw Peszkowski - od 7
grudnia 1954 do 27 marca 1956 roku.
Hm. Stefan Wojtecki - od 27 marca 1956
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do 15 wrzesnia 1970 roku.
Hm. Andrzej Kamirtski - od 15 wrzesnia
1970 do chwili obecnej.

Pierwszym Kierownikiem Osrodka
Harcerskiego w Detroit by! hm. J6zef
Sporny (od 1950 r. do 21 wrzesnia 1951),
drugim - hm. Ryszard Miziolek (od 20
grudnia 1951 r. do 20 wrzesnia 1952),
trzecim - hm. prof. Leon Kowalczyk.

KOMENDY HUFCA "KRESY"

1953 (1 czerwca do 4 listopada) -

Pierwsza komenda Hufca:

przyboczny Hufca, referent harcerzy i
skarbnik - hm. S. Wojtecki
referent w^drownikow - hm. J6zef
Sporny
referent starszoharcerski - phm. Ed-
ward Potempa
referent propagandowy - hm. ZdzisJaw
Dziekoriski
sekretarz Hufca - H.O. Mieczyslaw
Wdowiak
kronikarz-H.O.Wlodzimierz Witkowski
kapelan - ks. dr Jacek Przygoda

od 4 listopada 1953 r. do 7 grudnia 1954

przyboczny i referent harcerzy - phm.
Zbigniew Wyrwicz
referent zuchowy - phm. Karol Bier-
mariski
referent w^drownikdw - hm. J6zef
Sporny
sekretarz-phm. Ryszard Rachmaninow
ref. gospodarczy-H.O.Czeslaw Grala
kapelan-ks.dr Jacek Przygoda

1956

zastepca hufcowego - hm. Ryszard
Miziolek
skarbnik - H.O. Czeslaw Grala
inne funkcje jak wyzej

1957 -1960

zaste.pca hufcowego i referent zuch6w -
hm. Ryszard Miziolek

referent w§drownik6w - hm. J6zef
Sporny

ref.gospodarczy - H.R.Jerzy Reiter
sekretarz - 6wik J6zef Ojrzyriski

1961 - 1962

jak wyzej, z wyj^tkiem:
referent gosp. - H.R.Boleslaw Albrecht
sekretarz - ml.Wlodzimierz Halicki
czlonkowie Komendy: dh Zdzislaw
Jachulski, dh Jerzy Romane

1963 - 1966

zastQpca hufcowego i namiestnik har-
cerzy - H.R. Andrzej Kamiriski
referent w§drownik6w - H.O. Ludwik
2abicki
namiestnik zuch6w - phm. Karol Bier-
mariski
sekretarz - 6wik Wtodzimierz Halicki
referent gospod. - H.R.Jerzy Reiter
referent w.f.-dh Leon Hoszowski

1967 -1969

jak wyzej, zmiana jedynie:

namiestnik zuch6w i skarbnik - phm.
Ludwik Zabicki
namiestnik w§drownik6w - hm. Ed-
ward Borowicz
referent w.f. Waclaw Pi^tek
czlonkowie Komendy: phm. J. Droz-
dowski, hm. Stanislaw Rychter, dz. h.
Piotr Gazdajka

1970

zastejsca hufcowego - dz. h. Piotr
Gazdajka
namiestnik harcerzy - przew. Tadeusz
Majewski
namiestnik w§drownik6w - hm. Ed-
ward Borowicz
namiestnik zuchowy - hm. Ludwik
Zabicki
sekretarz - phm. Jan Majewski
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skarbnik - dz. h. J6zef Toporowski
referent gos. - H.R.Jerzy Reiter
czlonkowie Komisji: phm. Jan Droz-
dowski, phm. Jan Gazdajka, phm.
Leszek Kamiriski, przew. Aleksander
2murkiewicz

1971

jak wyzej, zmiana:
zast^pca hufcowego - hm. Ludwik
2abicki
II zaste.pca - dz.h.Piotr Gazdajka

1972

jak wyzej:
referent gospodarczy - H.O. Piotr
Lisiecki
sekretarz i skarbnik - dz. h. J6zef
Toporowski

1973

jak wyzej

1974 -1975

jak wyzej, zmiana jedvnie:
sekretarz i skarbnik - przew. Jan
Berent
referent w.f. - phm. Mieczyslaw Swid-
wiriski
czlonkowie Komisji: phm. Jan Droz-
dowski, phm. Jan Gazdajka, dz. h.
Piotr Gazdajka

STAN HUFCA"KRESY"

1950

Druzyna Harcerzy We.drownik6w
druzynowy hm. J6zef Sporny

1951

Druzyna Harcerzy - druzynowi zmie-
niali si? kolejno: hm. J6zef Sporny,
H.O. Wlodzimierz Witkowski, hm.
Ryszard Miziolek

Druzyna W§drownik6w - H.O. Mieczy-
slaw Wdowiak

1952

Druzyna We.drownik6w - H.O. Mieczy-
slaw Wdowiak
Druzyna Harcerzy - H.O. Wlodzimierz
Witkowski

1953 -1954

I MDH "Orla,t Lwowskich" im. An-
drzeja Malkowskiego - wyw. Stefan
Jankowski
I Druzyna HarcerzyW§drownik6w im,
Tadeusza Ko^ciusiki - H.O. Mieczys-
law Wdowiak a od 5.X. <5wik Slawomir
Marciniec

1955

I MDH "Orla.t Lwowskich" im. And-
rzeja Malkowskiego - pm. Z. Wyrwicz

1956

I MDH "Orla.t Lwowskich" im.Andrze-
ja Malkowskiego - H.O. Pawlowski K.
(od 15 kwietnia)

1957

I Druzyna We.drownik6w im. Tadeusza
Kosciuszki - 6wik Jerzy Reiter
I MDH "Orla,t Lwowskich" im. And-
rzeja Malkowskiego - H.O. K. Pawlow-
ski
II MDH (pr6bna) - hm. Stefan Wojtecki

1958 -1959

Druzyna We.drownik6w "Orl^t Lwow-
skich" im. Andrzeja Malkowskiego,
Detroit Wsch6d - H.R. Jerzy Reiter
II MDH "Wilno" im. Adama Mickie-
wicza, Detroit Zach6d - ml. P. Futro
III Pr6bna MDH "Pirisk" im. Kazi-
mierza Pulaskiego, Hamtramck - H.O.
Zbigniew Zakrzewski
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Druzyna "Stanislaw6w", Detroit P61n.
- wyw. A. Zaydel
Gromada Zuch6w "Pielgrzymi" przy
Druzynie "Wilno" - hm. S. Wojtecki
Gromada Zuch6w "Polskie Skowron-
ki" przy Druzynie im. Kazimierza
Pulaskiego w Hamtramck - hm. R.
Miziolek
MDH "Nowogrddek" Flint (pocza.tki)
H.O. A. WaluS

1960 -1961

I MDH "Lw6w" im. Andrzeja Mal-
kowskiego p.o. druz. wyw. Andrzej
Machciriski
II MDH "Wilno" im. A. Mickiewicza -
p.o. Stefan Jankowski
III MDH "Pirisk" im. gen. K. Pulas-
kiego - hm. Ryszard Miziolek
Gromada Zuchowa "Polskie Skowron-
ki" - hm. Ryszard Miziotek
Gromada Zuchowa "Pielgrzymi" - hm..
Stefan Wojtecki

1962

Reorganizacja druzyn - utworzenie
samodzielnych zaste.p6w:
Zastejp "Brzes6 n. Bugiem" - wyw.
Ryszard Albrecht
Zastej) "Pirisk" - wyw. Andrzej Mizio-
iek
Zaste.p "Grodno" - ml. Mieczyslaw
Swidwiriski
ZastejD "Zbaraz" - wyw. Leszek Ka-
miriski
ZastejD "Lw6w" - wyw. Jan Gazdajka
ZastQp "Wilno" - ml. Ryszard W6jcik
Zaste.p "Wlodzimierz Wolyriski"
(Flint) - cwik A. Walus.

Do kazdego zaste.pu przydzielono
opiekuna, przewaznie ojca poszczeg61-
nych zast^powych.
Gromada Zuchowa "Polskie Skowron-
ki" - ml. Luczkowski i och. Krystyna
Miziolek

Kosciuszki - H.R. J. Reiter
II MDH "Zbaraz" im. Zawiszy Czar-
nego - H.R. Andrzej Kamiriski
III Pr6bna MDH Flint - H.R. Wladys-
law Krzyzewski
Samodzielne Zast^py:
"Pirisk" - zaste.powy - Andrzej Mizio-
lek, cwik
"Grodno" - Mieczyslaw Swidwiriski,
cwik
"Wilno" - wyw. J6zef Drozdowski
"Lw6w" - Jan Gazdajka, 6wik
"Puchacze" - phm. Ludwik Zabicki

1964

I Druzyna W§drownik6w im. Tadeusza
Kosciuszki - H.R. J. Reiter
II MDH im. Zawiszy Czarnego - H.R.
Andrzej Kamiriski
III Probna MDH Flint - H.R. Wladys-
law Krzyzewski

Zast^py samodzielne:

"Pirisk" - dwik Andrzej Miziolek
"Grodno" - cwik Mieczyslaw Swidwiri-
ski
"Wilno" - wyw. J6zef Drozdowski
"Lwow" - cwik Jan Gazdajka
Gromada Zuchowa ' 'Polskich G6rali''
- phm. Karol Biermariski

1965

8 MDH "Zbaraz" im. Zawiszy Czar-
nego - Hm. Andrzej Kamiriski

Zaste,py samodzielne:

"Pirisk" - cwik Mieczyslaw Swidwiriski
"Lwow" - cwik Jan Gazdajka
"Wilno" - wyw. J6zef Drozdowski
Gromada Zuchowa "Polskich G6rali" -
phm. Karol Biermariski
Gromada Zuchowa "Te.cza" {l£bedu-
kacyjna) - przew. Teresa Wasniewska

1963 1966

I MDH i We.drownik6w im. Tadeusza jak wyzej:
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Gromada Zuchowa "Polskich G6rali" -
phm. Ludwik Zabicki

1967 - 1969

8 MDH "Zbaraz" im. Zawiszy Czarne-
go - przew. Leszek Kamiriski
Druzyna Pr6bna "Lw6w" - przew.
Stanislaw Lisiecki
Druzyna Pr6bna "Pirisk" - przew. Jan
Majewski
Samodzielny Zastejp "Wilno - przew.
Jerzy Marczuk
Pr6bna Druzyna W?drownik6w - H.O.
Andrzej Machciriski
Gromada Zuchowa "Polskich G6rali" -
hm. Ludwik Zabicki
Gromada Zuch6w "Polskich Lotnik6w'
- przew. S. Stadnik
Gromada Zuchowa "Te.cza" - przew.
Teresa WaSniewska

1970

Druzyna W§drownik6w - przew. An-
drzej K^dzierski
8 MDH "Zbaraz" im. Zawiszy Czar-
nego - phm. Stanislaw Lisiecki
Pr6bna MDH "Lw6w" - przew. Tade-
usz Majewski
Samodzielny Zastejp "Pirisk" - przew.
Jan Berent
Gromada Zuchowa "Polskich G6rali" -
hm. Ludwik zabicki

1971

jak wyzej;

1972

22 MDH im. Mikotaja Kopernika -
przew. Tadeusz Majewski
8 MDH im. Zawiszy Czarnego - H.O.
Piotr Lisiecki
Samodzielny Zastej) "Pirisk" - przew.
Jan Berent
Samodzielny ZastejD "Wilno" - och.
Janusz Sawicki
Wodna Druzyna W§drownik6w - phm.
Leszek Kamiriski
Gromada Zuchowa "Polskich G6rali" -
hm. Ludwik Zabicki

1973

jak wyzej;

Wodna Druzyna W?drownik6w - H.O.
Stanislaw Urban
Gromada Zuchowa "Polskich G6rali" -
H.O. Roman Zabicki

1974 - 1975

jak wyzej;
Wodna Druzyna W§drownik6w im.
Obroricow Westerplatte - phm. Mieczy-
slaw Swidwiriski
Gromada Zuchowa w Warren - H.O.
Jan Piec i przew. Stanislaw Strzal-
kowski

II Druzyna im. Adama Mickiewicza zorgani-
zowana przez hm. S. Wojteckiego 19 stycz- Druzyna Wodna n-a poswi^ceniu zaglowki
nia 1957 r. i kajakow w Orchard Lake.l czerwca 1975.
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Przyj?cie Obrazu Matki
Boskiej Cz^stochowskiej
w ,,Biatowiezy".
Przemowienie ks. K. Swiet-
hnskiego, T. Ch.
Kaphczka dzietem phm.
K. Biermanskie.p;o.

SLU2BA BOGU

Zgodnie ze swoj^ dewiz^ harcerstwo
wychowuje mlodziez w duchu religij-
nym. Hufiec "Kresy" zawsze rozpo-
czynal nowy rok harcerski od wyslu-
chania Mszy sw. Brat r6wniez udzial
we mszy sw. w dniu sw. Jerzego -
patrona harcerstwa, w rocznice r6z-
nych swi^t paristwowych polskich (ro-
cznic konstytucji 3 maja, bitwy pod
Monte Casino itp.).

Zgodnie z duchem polskim harcerze
oddawali hold Ma tee Naj6wie.tszej.
Brali udzial w koronacji Matki Boskiej
na terenie letniska Ligi Spraw Polskich
(1953) i w uroczystosciach koronacji
Matki Boskiej w Kosciele sw. Wojcie-
cha, skladajac u jej st6p kosz pietarych
bialo - czerwonych kwiat6w (1954).
Hufiec "Kresy" bral udzial w pielgrzy-
mce Maryjnej, odwiedzaj^c 5 koscio-
low pod wezwaniem Matki Bozej. Po
zakoriczeniu pielgrzymki w Semina-
rium Polskim w Orchard Lake podpi-
sano dwa adresy holdownicze i dzi§k-
czynne do Jego Swi^tobliwoSci Ojca
sw. i do arcybiskupa ks. Jozefa
Gawliny (1954).

Z okazji Roku Jubileuszowego odby-
la si§ pielgrzymka harcerska do
Orchard Lake, gdzie zlozono pi^kny
ryngraf jako wotum M.B. Cz^stocho-
wskiej (1960).

Harcerze brali udzial w przyj^ciu

obrazu M.B. Cz^stochowskiej w "Bia-
lowiezy". Obraz ten przyslal prymas
polski Stefan Wyszynski.

KARDYNAL NIE ZAPOMNIAL...

Jego Eminencja Kardynal Stefan
Wyszynski mial przybyc do USA na
uroczystosci milenijne i przywiezc
osobiscie obraz Matki Boskiej Cz§sto-
chowskiej dla Stanicy Harcerskiej im.
gen. Kazimierza Pulaskiego w "Bialo-
wiezy" - Forester, Mich. Poniewaz nie
otrzymal od wladz polskich pozwolenia
na wyjazd, przekazal nam wraz ze
swoim blogoslawieristwem z Jasnej
Gory w Cz^stochowie - Obraz Matki
Boskiej Cz^stochowskiej, Krolowej Ko-
rony Polskiej.

Jakkolwiek jest to dar dla calego
harcerstwa polskiego w USA, obraz
umieszczony zostanie w Stanicy Har-
cerskiej w "Bialowiezy", gdyz jak
dot^d jest to jedyna stanica harcerska
w Stanach Zjednoczonych.

Uroczystosc przekazania o b r a z u
winna stac si? manifestacja^ mlodzie-
zow3 i polonijn^ niespotykanych dot^d
rozmiarow. Harcerstwo polskie przy-
gotowuje si? do niej od miesi^cy, bo
wie, ze z tym obrazem przybywa
cz^stka samego kardynala, wyrazona
w jego specjalnym blogoslawienstwie,
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w jego pamie;Ci o mlodziezy harcers-
kiej, kt6ra przeciez jest mlodziezy
polonijna^ i jako taka naszym wsp61-
nym skarbem najdrozszym.

Dzieri 14 sierpnia 1966 r. w "Bialo-
wiezy" - Forester, Michigan powinien
zostac w sercach ludzkich - dniem
niezapomnianym, cho£by dlatego, ze
kardynal nie zapomnial.

Dar kardynala Wyszyriskiego juz od
soboty 13 sierpnia znajdowal si§ w
koSciele parafialnym w Sanilac. W
niedziele. 14 sierpnia podczas kazdej
Mszy s~w. wielki nasz przyjaciel, pro-
boszcz Vaughn, m6wil wiernym o
obrazie, o kardynale Wyszyriskim i o
milenium chrzeScijaristwa Polski. Ir-
landczyk - a taka^ piekna^ robote
wykonuje dla Polski.

Czy to nie laska od Boga? Podczas
gdy w Detroit ulewny deszcz zatrzymal
w domach wielu naszych sympatyk6w -
na "Bialowiezy" swiecilo od rana zlote
slorice i rozci^gal SIQ nad nami czysty
blejkit nieba. Przed godzina^ pierwsz^
przy wejsciu do harcerskich teren6w
zebraly sie. tlumy mlodziezy i przyja-
ciol, ktorych nie przestraszyly olowia-
ne chmury i deszcz detroicki. Juz
delegacje harcerek i harcerzy w kilku
samochodach udaly si§ do Sanilac po
oczekiwanego GoScia.

Przy bramie "Bialowiezy" roSnie
niepok6j ...

Wreszcie po dw6ch falszywych alar-
mach ukazalo si§ auto policji stanowej,
za kt6r^ sun^l majestatycznie rz^d
harcerskich samochod6w.

- Jad^! JadaJ - Radosny okrzyk, a
potem taka cisza, ze mozna bylo
slyszec bicie sere naszych.

Staropolskim zwyczajem przewodni-
cz^cy "Bialowiezy" wital Kr61ow§
Polski chlebem i sol^. Talerz przykry-
ty bialo - czerwonymi chustami. Obok
druha Piotra dwaj dostojni kaplani:
ks. dr Swietliriski z Towarzystwa
Chrystusowcow i ks. Pucka z Sarnia,
Ontario w Kanadzie.

Procesja ... Najpierw czterech ins-

truktor6w harcerskich, potem sztanda-
ry i hufce harcerek i harcerzy. Za nimi
zuchy dziewczynki pi^knym korowo-
dem sypia^ kwiaty. Parami przykl^kajq
przed cudownym obrazem, rzucajg
kolorowe platki i wymawiaj^ slowa
holdu: "CzescMaryi!"

Harcerka i harcerz niosa^ wizerunek
Krolowej Polski. Dalej trzech kapla-
now, przedstawiciele wszystkich czlon-
k6w Obwodu: zarz^d obwodu, hufce,
KPH, Kr^g Starszoharcerski, Klub
"Bialowieza", Grupa Zwiqzku Pola-
kow "Bialowieza" i liczny tlum zar6w-
no rodzic6w harcerskich jak i parafia-
nie z Sanilac nie-polskiej narodowoSci.
Przesliczna procesja ku czci Matki
Bozej wzruszyla nawet najbardziej
zimnych i opanowanych. Latwiej bylo
policzyd tych, kt6rzy mieli suche oczy.
Plakali prawie wszyscy.

Szeroko po polach i lasach rozlegaj^
si§ rzewne pieSni maryjne. Rado^nie
dzwi^czy dzwon ...

Ale sk^dze znowu dzwon na "Bialo-
wiezy"? PytaJ3 ci, co nie byli na
uroczystosci. To pan J6zef Kozlowski
ofiarowal harcerskiemu oSrodkowi
mosi^zn^ sygnaturk^ i korzystajqc z
nie lada okazji dzwoni osobi^cie, ile mu
sil starcza, szcz^^liwy, ze przyczynil
splendoru wielkiej uroczystosci.

Procesja zbliza si§ do oltarza. Ksi^dz
Vaughn - Irlandczyk, placz^c, przeka-
zuje obraz polskim kaplanom. PieSri
pot^znieje. Glos dzwonu staje si?
jeszcze mocniejszy, jeszcze radosniej-
szy...

Modlitwy, przem6wienia k s i § z y,
ofiarowanie sie. Jasnog6rskiej Pani,
blogoslawieristwo od kardynala Wy-
szyriskiego ... Potem procesja od olta-
rza polowego do stanicy i zawieszenie
obrazu w swietlicy harcerskiej juz na
stale.

"Maryjo, Kr61owo Polski, jestem
przy Tobie, pami§tam, czuwam!" i
jeszcze bardzo mocno, bardzo pot^znie
z uczuciem "Boze, cos Polsk§ ...!

Uroczysto^^ skoriczona.
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SLU2BA POLSCE

"Pomyslcie, co robicie dziS tu dla
Polski i jak sie. przygotowujecie, by
walczyC o Jej wolnoSC, gdy nadejdzie
czas".

Gen. Wladyslaw Anders

Przyrzeczenie i pierwszy punkt Pra-
wa Harcerskiego nakazuje sluzbe. Pols-
ce. jak mamy spetnic ten nasz obowi^-
zek w dzisiejszych czasach? Harcer-
stwo polskie na obczy£nie ma troch?
inny charakter i wiejssze zadania niz
swiatowy skauting. Harcerz polski
musi dba6 o sw$ sprawnoSc fizyczn^,
bye zdrowy moralnie i w pelni swiado-
my, co to jest Polska, jaka jest jej
przeszlosc, tera£niejszos6 i jaka po-
winna bye w przyszloSci. Harcerz
polski musi bye nie tylko lojalnym,
szanuj^cym prawa obywatelem ame-
rykariskim, ale musi tak postepowad,
by w miar§ swych mozliwoSci przyczy-
niac si? do podtrzymywania prestizu
imienia polskiego.

Nasza praca harcerska w Ameryce
jest dosyc trudna, gdyz pomimo panu-
j^cego w ostatnich czasach tak zwane-
go odrodzenia etnicznego, wci^z istnie-
je dtiza presja na amerykanizacj? tych
grup, ich stylu zycia, kultury i j^zyka.
W tych warunfcach jednym z naczel-
nych zadari Harcerstwa jest podtrzy-
mywanie polskosci wsr6d mlodziezy.
Cze.sc pracy harcerskiej musi byd
poswie.cona j^zykowi polskiemu, his-
torii i kulturze polskiej. Wychowanie
narodowe wraz z wychowaniem reli-
gijnym i fizycznym - to najistotniejsze
elementy w ksztaltowaniu harcerza
polskiego, ktory b^dzie m6gl sluzyc
Polsce. Przyszlosc pokaze, jak b§-
dziemy mogli Polsce sluzyc najlepiej.
Gdyby trzeba to bylo robic z bronia^ w
r?ku - pi^kny przyklad dali nam zolnie-
rze B!e.kitnej Armii gen.Hallera.

Jest tez pewne podobieristwo pomi§-

dzy harcerzem polskim na obczyznie a
zolnierzem 2 Korpusu. 2olnierz 2
Korpusu walczyl na obcej ziemi o t§
PolskQ w warunkach politycznie jak
najbardziej nieprzychylnych. Zomierz
2 Korpusu nigdy nie stracil nadziei i
wiary w lepsze jutro Polski. Cho6
walka or§zna ustala, stanal do innej
walki wiedz^c o tym, ze b^dzie ona
dluga i ci§zsza, nie myslqc nigdy o jej
zaprzestaniu. Troszczy sie. jedynie o to,
kto dalej j^ poprowadzi, gdy jego nie
stanie. Ten zolnierz jest dla nas
harcerzy przykladem i naszym obo-
wi^zkiem jest kontynuowac t§ walk§.

Z my^l^ o nas harcerzach, weteran -
zolnierz poswi^cil wiele pracy i pieni§-
dzy, by nas tak wychowad, zebysmy
godnie wst^pili w jego slady. Takim
symbolicznym przej^ciem warty bylo
przekazanie sztandar6w wojskowych
harcerstwu w rocznic? 25-lecia Bitwy o
Monte Cassino. Harcerstwo ze wzru-
szeniem i duma^ przyj^lo te sztandary
wraz z obowi^zkiem wniesienia ich do
wolnej Polski. Dlatego dzisiaj harcerz
polski, jak przed laty zolnierz 2
Korpusu, nie moze stracic wiary w
lepsze jutro Polski.

My, harcerze Hufca "Kresy", otrzy-
mujemy sztandar ofiarowany nam
przez Kolo bylych Zolnierzy 2 Korpusu
im. gen. W. Andersa i przyjmujemy go
ze wzruszeniem i duma^ pamie.tajac, co
glosi napis na plycie krzyza - pomnika
Dywizji Kresowej wzniesionego na
wzgorzu 575:

"W imi? praw boskich i ludzkich,
Za "WaszQ wolnosc i nasz^",
W spelnieniu testamentu przodk6w,
W wykonaniu obowi^zku zyj^cych,
Jako drogowskaz dla przyszlych
pokoleri
Za Wilno i Lwow - symbole mocy
Rzeczypospolitej -
Walczy'li, Umierali, Zwyci^zali".

przew. Aleksander W.£murkiewicz
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Zuchy z ,,koleda" w Placowce 113 SWAP
w Hamtramck w dniu 5 stycznia 1969 r.
Cykl ,,Gwiazdora".

Zuchy - ulani na Belle Isle 3 maja 1957

Gromada ,,Polskich Gorali" ze swoim na-
miestnikiem hm. Ludwikiem Zabickim, wi-
docznym z lewej strony.

.
WE ARE ;t POLISH, ">^

VE **E - - " <

SLU2BA POLSCE

I BLIZNIM

Hiifiec "Kresy" pogi^bial znajomosd
JQzyka polskiego, historii i kultury
polskiej poprzez gawe.dy, piosenki,
ogniska, udziat w r62nych uroczysto^-
ciach polonijnych, konkursach i zawo-
dach. Instruktorzy starali si§ wyrobid
w miodziezy poczucie dumy, ze jest
spadkobierc^ polskiej spuscizny naro-
dowej.

Hufiec braJ udziai w cz§sci artysty-
cznej wielu akademii r6znych organi-
zacji polonijnych i w roznych przedsta-
wieniach: "Niechze lec^ nasze piesni"
(1957), "Z biegiem Wisty" (1964),
"Jasetka" Nowakowskiego, adaptacja
sceniczna nowelki Sienkiewicza "La-
tarnik", rocznica "Cudu nad WisJa/',
przedstawienie "Chrzest Polski", 2
sceny z "Zemsty" A. Fredry itp.

"Kresy" byly pierwszym Hufcem w
Stanach Zjednoczonych, kt6ry prze-
prowadzil s p r a w n o s ^ Tysi^clecia
Chrztu Polski, ustanowionej przez
Naczelnika Harcerzy dnia 20 pa£dzier-
nika 1965 r. Do sprawnosci tej przygo-
towano sie. solidnie,; w wyniku czego 14
osob przeszlo pr6b§, kt6ra. kierowali
hm. S. Marczuk i hm. Z. Wyrwicz.

Za udzial w obchodach milenijnych
Hufiec "Kresy" otrzymat puchar a
uczestnicy pami^tkowy medal obcho-
du 1000-lecia chrzeScijaristwa Polski.

GROMADA ZUCHOWA POLSKICH

GORALI

Gromada Zuchowa "Polskich G6ra-
li" brala udzial w wielkim wiecu
Polonii Detroickiej w dniu 5 grudnia
1970 r. Wiec byl zorganizowany jako
protest i demonstracja przeciw obraz-
liwemu artykulowi Detroit Free Press
o polskim weselu 15 listopada 1970 r.
Demonstracja pod haslem "Za god-
nose wasza. i nasza." odbywala sie. pod
egida, Kongresu Polonii Amerykari-
skiej.
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SUKCESY ZUCHOW

Zuchy - to oczko w glowie naszego
harcerstwa. Oczywiscie. Ten najmlod-
szy narybek - to przeciez cala przy-
szlosc harcerskiego ruchu. Czy slusz-
nie martwili si? niektorzy nie tak
dawno wlasnie o zuch6w? Slusznie,
naturalnie. Ale po niedzielnym wyst?-
pie w Domu Polskim - nalezy si?
przestac martwic o nich. To, co widzie-
lismy w dniu 15 grudnia 1963 r., bylo
dla wszystkich obecnych calkowitym
zaskoczeniem. Nikt nie m6gl zrozu-
miec, jak to si? stalo, ze w tak kr6tkim
czasie z gromady rozbrykanych chlop-
cow (znamy nasze dzieci) w cia_gu
kilku tygodni wyrosla zdyscyplinowa-
na, zespiewana, zgrabna Gromada
"Gorali Polskich". To jest pierwszy i
najwazniejszy sukces naszych zuch6w.
Drugi - to efekty juz czysto artystycz-
ne: kilkanascie piosenek opanowanych
na pami?c po polsku (a przeciez trzeba
wiedziec, ze 53 w tym zespole i tacy
chlopcy, ktbrzy zupelnie nie znaja^
j?zyka polskiego i zaledwie od biedy
troch? tylko rozumiej^), melodic prze-
waznie goralskie (brane niekiedy z
"Mazowsza" i "Slajska"), ale byly i
kol?dy i w holdzie ojcom Brygada
Karpacka oraz pi?kna stara melodia z
nowymi stowami "Kosciuszkowc6w" -
"Oka - jak Wisla szeroka". Wachlarz
duzy. A wszystko spiewane dobitnie,
wyraznie, gtosno i z zaci?ciem czysto
polskim. Ch6r z najlepiej zapowiadaj^-
c^ si? przyszlosci^.

Oczywiscie cudow nie ma. Samo to
wszystko nie zrobilo si?. Zuchy zucha-
mi, ale najwi?kszym zuchem zycio-
wym okazal si? ich wodz - dh. phm.
Karol Biermariski. To przede wszyst-
kim wodz ze starej i dobrej polskiej
szkoly przedwojennej. Przy tym wodz,
ktory ma jak^s tajemnic? podejscia do
dzieci. Chtopcy szalenie go lubia,,
sluchaj^ go bez strachu i slepo staraj^
si? robic, co tylko im poda. Nawet ci
mniej ch?tni - dzisiaj z takim zapalem

Wieczor piesni i tanca ,,Z biegiem Wisty"
5 maja 1964 r. W programie byto zwiedza-
nie Krakowa, Warszawy, Plocka i Gdanska.
Sukces byt zaslug^ wodza zuchow phm. Ka-
rola Biermaiiskiego.

staraja^ si? dorowna6 kroku innym
kolegom i nie okazac si? najgorszymi.
Pracowitosc samego wodza przeszta
widac na jego podkomendnych.

Na koncert zlozyJy si? trzy grupy:
Akordiana, Klub "Wisla" i Gromada
"Gorale Poscy". W r6znych ukladach:
grupa pierwsza i druga, druga i
trzecia, wszystkie razem (okolo setki
dzieci i mlodziezy) i kazda grupa
sama. A wszystko tak bajecznie kolo-
rowe, bo kazda grupa w strojach
narodowych polskich. Koncert trwal
trzy i pol godziny z jedna^ mala,
przerw^.

Same zuchy wyst^pily na zakoricze-
nie. Scena - to nasze polskie g6ry w
poswiacie ksi?zycowej. Grupa tych
naszych "gorali" rzeczywiScie w stro-
jach goralskich stoi wsparta o ciupagi
wsrod smrekow (makiety doskonale
rozstawione po calej scenie). Sliczny
obraz! Nie dziwnego, ze posypaly si?
ogromne oklaski zaraz po podniesieniu
kurtyny. I teraz mozna si? bylo
przekonac, ze wrazenie z pierwszej
cz?sci koncertu, co do naszej zuchowej
gromadki, bylo najzupelniej sluszne.
Czysty, wyrazny i mocny spiew poply-
n^l na sal?. Sk^d si? wzi?ly te tak
dobitnie akcentowane nuty, ten tupet i
zapal w glosie takich malc6w (Prze-
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praszam was, zuchy, za to slowo, ale
przeciez byli mi?dzy wami szesciolatki
- czy nie byli?) To juz jest wlasnie
tajemnica dh. phm. Biermariskiego.
Tyle wlal im zapalu i ukochania swych
gor (boc on sam gbral), ze si? widad
dokladnie poczuli i oni g<3ralami na
hali, na Giewoncie, na Zawracie.

Pi?kna to byla scena wzrokowo (czy
dekoracje i oswietlenie - nie wiem) i
doskonala sluchowo.

W sumie wi?c koncert ten byl
calkowicie udany. Warto bylo
warto bylo posluchac\a - Czeslawa Kozlowska

WYSTAWY

Hufiec "Kresy" obchodzil 10Q rocz-
nic? Smierci Adama Mickiewicza,
urza,dzaja.c wystaw? dziel poety i ich
opracowari. Uczczono mickiewiczow-
skie Wilno przez pokazanie "Kaziuka",
sjxagany wileriskie z sercami, palma-
mi a nawet stoiska filatelistyczne
(znaczki watykariskie z M.B. Ostro-
bramska.).

Hufiec "Kresy" tradycyjnie bral
udzial w "Dniach Polskich" w Inter-
national Institute i State Fair urz^dza-
ja,c wystawy (albumy, fotografie, ksia/
zki, szkice i filmy). W urz^dzaniu
wystaw szczeg61nie wielkie zaslugi
polozyl phm. Karol Biermariski (1956 -
1968). Wystawy harcerskie daly przeg-
l^d przeszlosci Hufca.

Hufiec "Kresy" urza,dzil wystawy w
czasie konwencji Kongresu Polonii
Amerykanskiej (1972) i w czasie
Zjazdu Stowarzyszenia Weteran6w Ar-
mii Polskiej (1973). Eksponaty na
wystaw? byly przygotowane g!6wnie
przez hm. Stefana Wojteckiego.

W zwi^zku ze zlotem w Moraine
State Park w Pensylvanii Komendant
Zlotu wydal rozkaz, aby kazdy hufiec
przygotowal na wystaw? eksponaty,
daj^ce przegl^d jego przeszlosci. Pole-
cenie wyk'onal w pelni jedynie Hufiec
"Kresy", ale mimo ze kazdy zwiedza-
j^cy musial to zauwazy6, nie ukazaly
si? wzmianki w zadnym pismie har-
cerskim ani w "Czuj Duchu". Czy
dlatego, ze eksponaty na wystaw? i
tym razem przygotowal hm. Stefan
Wojtecki?

Plansze przedstawialy: dzialaczy

harcerskich (m?skich) na terenie De-
troit od samego powstania Hufca,
akcj? letnia., rozw6j Hufca w wykresie
graficznym, dyplomy za udzial w
r6znych zawodach, modne w USA tzw.
collage - Harcerstwo ksztaltuje cha-
raktery i Hufiec "Kresy" w holdzie
Kopernikowi. Inne plansze przedsta-
wialy: tw6rc6w skautingu, prawo har-
cerskie, organizacj? ZHP, 25-lecie ZHP
w USA, czasopisma harcerskie wycho-
dz^ce w Ameryce itp. Kapliczk? zrobil
phm. J. Drozdowski a rzezb? w metalu
hm. Z. Wyrwicz.

Hufiec "Kresy" mial poza tym
kroniki, jakich nikt nie posiada. Wyko-
nanie ich pochlon?lo nie dziesia.tki, ale
setki godzin. Sa. w nich wszystkie
wiadomoSci dotycza.ce Hufca od same-
go poczqtku powstania, fotografie,
rysunki, dyplomy, wypowiedzi r6znych
os6b, listy z oboz6w itp. Opini? o nich
wydal hm. J. Bazylewski: "Oto jedna
karta Sluzby Swiezego Powietrza"
(Bi-Pi) - rbwnoczesnie karta - obraz
rozwoju, zagadnieri personalnych i
obraz kom6rki zycia spolecznego Har-
cerstwa jako grupy spolecznej w Sta-
nach Zjednoczonych. Cenny dokument
socjologiczny dla socjolog6w zaintere-
sowanych grup^ harcerska. na tie zycia
Polonii".

Uwagi swoje wpisala do kroniki
r6wniez hm. Irena Lukomska: "Kroni-
ka ta jest pi?knym dzielem. Przekaze
potomnosci wspanialq prac? tych,
ktorzy ugruntowali wspaniale osi^g-
ni?cia harcerstwa, kt6rzy zycie swe
poswi?cili wychowaniu mlodziezy w
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Hm. J. K. Miska, Hm. S. Wojtecki i hm. J. Bazylewski przed wystawa zlotowa, 1974 r.

umitowaniu kultury przodk6w swoich.
Nast^pcom zycz§ tw6rczej i radosnej
pracy".

Obey ocenili wartos~c kronik i wysta-
wy, ale jak widac sluszne jest powie-
dzenie, ze "nikt nie jest prorokiem
mi^dzy swymi". Przygotowanie ekspo-
nat6w na wystaw§ byto wykonaniem
polecenia Komendanta Chor^gwi, ze
kazdy instruktor powinien co£ zrobic"
dla zlotu. By! to ostatni wktad pracy
hm. S. Wojteckiego dla Hufca 'Kresy'.
Pogori za uznaniem pozostawit innym,
bo do hm. S. Wojteckiego stosuja. sie.
ostatnie zwrotki z "Testamentu moje-
go" Juliusza Slowackiego:

Kto drugi tak bez Swiata oklaskdw si?

zgodzi

IsC ... tak^ oboJQtnoSC, jak ja, mieC dla
swiata?

ByC sternikiem duchami napelnionej
lodzi,

I tak cicho odlecieC, jak duch, gdy

odlata?

Jednak zostanie po mnie ta sila
fatalna,

Co mi zywemu na nic ... tylko czolo

zdoby;

Lecz po smierci was be.dzie gniotla
niewidzialna,

Az was, zjadacze chleba - w aniolow

przerobi.

Wystawa Harcerska w czasie ,,Dni Pol-
skich" na State Fair w dniach 16 - 17 paz-
dziernika 1965 r.

Wystawa Harcerska w czasie ,,Dni Pol-
skich" w International Institute w dniach
27 - 28 pazdziernika 1956 r.
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KURSY SZKOLENIOWE

Do pracy harcerskiej potrzebni 33
odpowiednio przygotowani zastejpowi,
druzynowi i instruktorzy. Od samego
wi§c pocz^tku glowna^ troska^ komendy
Hufca byla sprawa szkolenia nowych
kadr harcerskich.

Pierwsza komisja na stopnie harcer-
skie powstala w 1953 r. Weszli do niej:
przewodnicz^cy - hm. Jozef Sporny,
czlonkowie: hm. Leon Kowalczyk, hm.
Stefan Wojtecki, phm. Edward Potem-
pa, phm. Ryszard Rachmaninow i ml.
Jozef Toporowski.

Pozniej kierownikami szkolenia by-
li: hm. Ryszard Miziolek (1956 - 1958),
phm. Ryszard Rachmaninow (1959),
hm. Jozef Sporny (1961), hm. Stefan
Marczuk (1961-1966), hm. E. Borowicz
(1966 1968-1969).

Kursy szkolenia zastejpowych byly
organizowane w latach: 1957 (Kurs
prowadzil hm. Ryszard Miziolek ze
wspoludzialem instruktorow jako wy-
kladowcow), 1959-1960 (Kierownikiem
byi phm. R. Rachmaninow, 1961 (hm.

R. Miziolek), 1968 (hm. Andrzej Ka-
miriski) i w 1972 r. kierownikiem
szkolenia zastejDowych by! dh Tadeusz
Majewski).

W 1960 roku zorganizowano referat
szkolenia, ktorego zadaniem bylo zor-
ganizowanie przy Hufcu stalej druzyny
maj^cej na celu przygotowywanie
kandydatow na przyszlych zast^po-
wych, druzynowych i instruktor6w.

Kursy dla druzynowych i przewod-
nikow odbyly sie, w 1961 roku, 1963-1964,
1966, 1968 i 1972 roku. Kierownikami
byli hm. S. Marczuk, hm. E. Borowicz i
hm. A. Kamiriski.

Kursy podharcmistrzowskie byly w
1960 r. (W sklad komisii weszli: hm. R.
Miziolek, hm. S. Marczuk, hm. S.
Rychter) 1962 r. (kierownicy - hm. J.
Sporny i phm. R. Rachmaninow), 1968 -
1969 (kierownikiem szkolenia byl hm.
E. Borowicz).

Dziejki kursom Hufiec zyskal no-
wych, pelnych zapalu kierownikow
pracy.

Pierwszy Kurs Druzynowych prowadzony przez hm. St. Marczuka i hm. E. Borowicza, 1966.
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I Grupa Zuchowa Wilkow Morskich ,,0rzet" przy Gminie 122 w Dniu Swigta Morza.
Wodz zuchow - phm. K. Biermanski, 1955 r.

POWSTAWANIE I ROZW6J GROMAD ZUCHOWYCH

W HUFCU ,,KRESY'

P O C Z A T K I

Ruch Zuchowy w Detroit po Drugiej
Wojnie Swiatowej zapocza.tkowali:
hm. Janina Odrzywolska, zakladaj^c
mieszan^ gromade. przy Tow. "Polska
Zagroda im. Zawiszy Czarnego .Gr.
3101ZNP oraz phm. Karol Biermanski,
tworaac przy Gminie 122 ZNP w
Hamtramck marynarska^ gromade. zu-
chow^ (rowmez mieszan^), daj^c jej
nazwe. I Gromaaa Zuchowa "Wilktiw
morskich O.K.P. Orael". Jest to rok
1953 lub 1952. Stan tej gromady wedlug
raportu phm. K. Biermahskiego za rok
1953 wynosil 46 zuch6w obojga plci.

W dniu 10 lutego 1954 r. phm. K.
Biermanski, wodz gromady, urz^dza
uroczystosc poSwiecon^ 34 rocznicy
zaslubin Polski z Battykiem i podczas
tej urocz'ystosci dopuszcza pierwsz^
grup§ zuchow do zlozenia Obietnicy
Zuchowej i przyznania I gwiazdki.

Pierwsza kolonia

W lipcu 1954 roku w prywatnej
posiadtosci pp. Blaut w St. Clair Shores
odbyla si? pierwsza kolonia zuchdw,

sponsorowana i cze.sciowo finansowa-
na przez Tow. Polska Zagroda im.
Zawiszy Czarnego Gr. 3101 ZNP, z
udzialem 27 chlopc6w i dziewcz^t.
Komendantk^ kolonii jest hm. Janina
Odrzywolska. W sierpniu tego samego
roku starsi chJopcy gromady mary-
narskiej biora^ udzial w obozie harcerzy
Hufca "Kresy" w Memphis, Michigan
na terenie Ligi Spraw Polskich. Naste.-
pn$ koloni? mieszan^ hm. Odrzywols-
ka prowadzi w Walter J. Hayes State
Park koto Irish Hills w 1955, a w 1956
odbywa sie. kolonia z udzialem 18
zuch6w w St. Clair Shores. Komendan-
tem tej kolonii byl hm. Ryszard
Miziolek a zaste.pca. przew. Bronislawa
Marczuk.

Prawdopodobnie personalne zmiany
hufcowych Hufca "Kresy" wplywaj^
ujemnie na rozw6j gromady zuchowej
przy Grupie Zawiszy Czarnego (tak
potocznie przyj^la sie. nazwa Tow.
Polska Zagroda im. Zawiszy Czarnego
Gr. 3101 ZNP), gdyz mimo ze aktyw-
nosc istniej^cej przy tym towarzystwie
szkolki JQZ. polskiego jest b. dodatnia,
aktywnosc zuchowa oslabla.

Obok zamieraj^cej gromady "Pols-
kie Skowronki" rozwija sie. gromada
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"Wilk6w Morskich", kt6rej wysta,pie-
nia na zewna,trz staja^ si? wielka,
atrakcja, Polonii detroickiej i hamtra-
mickiej. Urza_dza si? s~w. Mikolaja i
"Noc Wilkolak6w (Halloween), a 17
kwietnia 1954 roku phm. Karol Bier-
mariski urza_dza wielkie 6wi?to Zu-
chow. Podczas uroczysto£ci w KoSciele
£w. Wojciecha zuchy oddaja, si? w
opiek? Najswi?tszej Maryi Pannie,
skladaja_c slubowanie, a w Domu
Polskim przy Forest i Chene II
Obietnic? Zuchowa,.

Okolicznosciowy wiersz z tej okazji
napisany przez L. Zabickiego - Smyka
byl nast?puja,cej tresci:

Slubowanie NajSw. Maryi Pannie

Przed Majestatem Twoim Pani,
Dzielna mlodziezy staje spolem
I z pochylonym nisko czolem,
Mlodziericze serca sklada w dani.

Zwyczajem dawnych przodk6w sta-
rych,
Maryjo, Ctebie czcid b?dziemy.
I szermierzami si? staniemy -
W obronie naszej swi?tej wiary.

Uczuc sere naszych nic nie zmoze,
Co uroczyscie przyrzekamy.

I w przyrzeczeniach tych wytrwamy -
Tak nam dopom6z, Swi^ty Boze!

Gromada bierze takze udzial w
paradzie z racji "Dnia Wiericzenia
Grobow" (wHamtramck), w paradzie
"Pulaskiego" i in. uroczystoSciach.

W lecie 1955 r. dh. Biermariski jest
komendantem kolonii zuchowej na
terenie Ligi Spraw Polskich w Memp-
his, Michigan, na kt6ra_ zglasza si§
ponad 30 uczestnik6w.

Zywotnosc tej marynarskiej groma-
dy jest krotka. Zamiera ona jesieni^
1956 r. po uroczystos"ciach "Oddania
Holdu Ziemi Sla,skiej", kt6re urz^dzil
dh phm. K. Biermariski na "Floriano-
wie" w Hamtramck z udzialem Zjed-

noczenia Polskiego Rzymskokatolic-
kiego (P.R.C.U.) i Sokolstwa Polskie-
go. Wspaniala ta uroczysto66 zgroma-
dzila wi?cej niz tysi^c dwie^cie uczest-
nikow.

Na skutek intryg pewnych osob,
absolutnie nie zwi^zanych z hacerst-
wem, dh Biermariski ust§puje jako
wodz gromady, maj^cej juz raczej
charakter grupy tanecznej przej^tej i
podporzcjdkowanej nowemu Komiteto-
wi Mlodziezy Gminy 122 ZNP.

Kilku ,,rozbitkow" tej gromady
wstejDuje do Druzyny Harcerskiej zalo-
zonej przez dh. hm. Ryszarda Miziolka
przy Szkolce JQZ. polskiego im. Kazi-
mierza Pulaskiego oraz do istnieja_cej
jeszcze gromady zuchowej ,,Polskie
Skowronki" powstalej jak wspomniano
wyzej przy grupie Zawiszy Czarnego.

Hm. R. Mizioielt
Referentem zuchowym

Powtorne mianowanie hm. Stefana
Wojteckiego na funkcje_ hufcowego
Hufca Harcerzy ,,Kresy" (Rozkaz
Kom. Chora,gwi hm. Stanislawa Kusia
L. 2/56) przyczynilo si§ niew^tpliwie
do ozywienia pracy w Hufcu wsr6d
niemal zamarlego ruchu zuchowego.
Do tego ozywienia przyczynia si? row-
niez dh hm. Ryszard Miziolek, kt6ry
rozkazem hufcowego hm. S. Wojtec-
kiego L. 1/57 z dnia 6.1.57 zostaje
mianowany kierownikiem dzialu zu-
chowego.

Dnia 2 czerwca 1958 r. hufcowy hm.
S. Wojtecki zglasza do Komendy
Chora_gwi dwie gromady: Gromade.
"Polskie Skowronki" istnieja_ca, tym
razem przy probnej 3 MDH im. K.
Pulaskiego i probna. Gromade. "Pielg-
rzymi" przy 2 MDH im. A. Mickiewi-
cza, ktora istniala do 1961 roku.

Rozwoj gromad uwidacznia s i e.
udzialem na koloniach zuchowych, bo
kiedy w 1956 r. kolonia w St. Clair
Shores liczyla tylko 18 uczestnikow, to
nastejpna w Bloomer State park w
Ortonville, Mi., miala juz 23, a kolejna
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rowniez w Ortonville, 26 uczestnik6w.
Wszystkie te kolonie jak i w nast?p-
nych czterech latach prowadzil hm. R.
Miziolek z tym, ze w 1959, 1960, 1961
odbywalysi?w Bloomer State Park w
Ortonville, a w 1962 w Highland State
Park kolo Pontiac, Mich.

Kolonie zuchowe w pierwszych la-
tach byly sponsorowane i w razie
potrzeby wspierane finansowo przez
Tow. Polska Zagroda, a po 1959 roku
takze przez K.P.H.

Nowa zmiana

Siedem lat istnienia gromady "Pols-
kie Skowronki' i siedem lat wycho-
wawczej pracy zuchowej prowadzonej
przez dh. hm. R. Miziolka i wodza
gromady pion. dh. Krystyn? Miziolek
skoiiczyly si? wiosna^ 1963 roku, kiedy
na wlasne ich prosby Rozkazami L.
2/63 i L.3/63 zostali zwolnieni z pelnio-
nych funkcji.

Gromada "Polskie Skowronki" po
wielu sukeesach w Turniejach Gier
Swietlicowych, Konkursach Czytania
Mapy Polskiej, zawodach, audycjach
radiowych, kominkach i dw6ch przed-
stawieniach scenicznych, przestala ist-
niec.

Dh Biermanski wraca
i zn6w odchodzi

Po ust^pieniu hm. R. Miziolka jako
kierownika zuch6w i pion. Kr. Miziolek
wodza gromady, do pracy z zuchami
na okres 3 lat wraca phm. Karol
Biermanski, kt6rego Kom. Chor^gwi
hm. Jozef Sporny Rozkazem L. 6/63
zatwierdza jako referenta zuchowego
Hufca "Kresy". Dh Biermanski jesie-
ni^ i zim^ 1963/64 zaklada now$
gromad? zuchow, nadaj^c jej nazw?
,Gromada "Polskich G6rali. Dh. phm.
K. Biermanski prowadzi trzy kolejne
kolonie w 1963 w Irish Hills, w 1964 r. w
Ortonville (20 zuchow) i w 1965 na
Bialowiezy z udzialem 27 zuch6w.

Po trzeciej kolonii gromada si?

rozpada, a dh Biermanski wycofi
si? z pracy zuchowej i Rozkazem
1/66 zostaje zwolniony jako Refere
Zuchow Hufca "Kresy".

Drugi w6dz zuchowy

w spddnicy

W roku 1964 do Detroit przybywa
Kanady przew. dhna Teresa Wasniev
ska - zuchmistrz. Przy pomocy hir
dha Miziolka zaklada mieszan^ grc
mad? Przedszkole "T?cza" z dzieci ot
lat 3 do 6. Najwi?ksza ilos£ "skrzat6w'
tej gromady wyrazala si? w liczbie 17
Gromada "T?cza" miala r6wnie2 swo-
jg kolonie. (2-15 lipiec 1965) w Colches-
ter w Kanadzie (Osrodek Polonii
Kanadyjskiej), ktora^ przy wybitnej
pomocy och. Ewy Matuszewskiej pro-
wadzila dh. Wasniewska. 2ywotno66
gromady Przedszkole "T?cza" koriczy
si? w roku 1967. Przyczyn^ zamarcia
zywotnosci tej gromady byl brak dzieci
w tak niskim wieku.

Jeszcze jedna prdba

W roku 1965 - po zdawaloby si?
bezskutecznym poszukiwaniu nowego
instruktora do pracy z zuchami -
niespodziewanie prac? t? podejmuje
phm. Ludwik 2abicki. Przeszedlszy
samoksztalcenie z dziedziny zuchowej,
zapoznawszy si? z obszern^ bibliogra-
fi3 traktuj^c^ o zuchach i metodach
wychowawczych, przejmuje pozosta-
losc z Gromady "Polskich G6rali" i
uaktywnia j^ z wiar^, ze ruch zuchowy
w Detroit musi si? odrodzic\ pierwszej zbi6rce gromady, prze-

prowadzonej 1 grudnia 1965 roku,
wzi?lo udzial 9 zuchow (tyle pozostalo z
gromady prowadzonej przez dh. K.
Biermariskiego). Po kilku zbidrkach
stan liczebny zwi?kszyl si? do dw6ch
szostek, czyli 12 chlopcow. Program
zbiorek oparto na cyklu "Marynarza"
z postanowieniem, ze dalsza praca
wychowawcza tej gromady b?dzie
oparta wlasnie na cyklach tj. tema-
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tach, ktore by jak najbardziej fascyno-
waty chlopcow z^dnych atrakcji.

Wynik by} nadspodziewany. Na kolo-
ni§ w Bialowiezy, trwaj^cej od 16 - 30
lipca 1966 r., na kt6rej zakoriczono
wspomniany cykl, zglosilo si§ 33 chlop-
cow.

I tak po cyklu "Marynarza" przy-
szedl cykl "Rycerski" ze sprawnoscia^
"Bolkowego Woja" (gromada liczy juz
34 zuchow), potem "zolnierza", "Stra-
zaka", "Gorala", "Gwiazdora", "In-
dianina", "Lotnika", "Twardowskie-
go", "Slowianina", "Policjanta" i w
19?3 roku "Olimpijczyka". By} to
ostatni cykl, kt6ry przeprowadzil hm.
L. zatncki, przed przekazaniem pracy
nowym, przez siebie przygotowanym,
mlodym wodzom zuchowym dh. dh.
Stanislawowi Strzalkowskiemu i Ro-
manowi zabickiemu. Pomoc^ majq
sluzyc dh. dh. Jan Piec, Stefan Stadnik
i Andrzej Zagrzejewski. Nowi wodzo-
wie opracowali i przeprowadzili cykle
"Robinsona" i "Kolejarza" oraz w
czasie ostatniej w br. przeprowadzonej
kolonii - cykl "Kowboja".

Dhhm. L. zabicki, mianowany przez
Kom. Choragwi hm. Jozefa Spornego
namiestnikiem zuchow Hufca Harce-
rzy "Kresy" (Rozkaz L. 2/68 z dnia
20.IV.68), pozostaJ nadal przy tej
funkcji.

Strazacka ,,pierwsza pomoc" w cyklu ,,Stra-
zaka".

Gromada na Zachodniej stronie

Detroit

Chociai glown^ trosk^ namiestnika
zuchow hm. L. zabickiego byla jakoS6
gromady, niemniej jednak czyni-t on
bezustanne zabiegi, by zwi^kszyc takze
potencjal ilosciowy. Wychodz^c z zalo-
zenia,. ze zachodni^ strong Detroit i
Dearborn, a takze i Warren zamieszku-
je duza ilosc mieszkaricow polskiego
pochodzenia, poczynil kroki celem
zalozenia gromad w tych dzielnicach
metropolii. Na zachodniej stronie De-
troit powstaJa Gromada "Lotnikow"
(pazdziernik 1968 r.) i Gromada "Piel-
grzymow", kt6r^ z powodu braku

Opuszczanie mostu zwodzonego przy wjez-
dzie krola Bolesfawa Krzywoustego do Glo-
gowa. ,,Bialowieza".

Cykl ,,01impijczyka". Reprezentacja Pol-
ski, U. S. A. i Francji przed rozpocz^ciem
olimpiady.
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zainteresowania Polonii musiano roz-
wiazac, tak jak poprzednio.

Nie lepiej powiodlo si§ w Warren.
Proba zaJozenia gromady zuchowej w
1972 roku zakoriczyla si§ fiaskiem.
Powiodla si§ natomiast ponowiona
proba, bo zatozona we wrzeSniu 1974 r.
gromada zyje do momentu pisania
niniejszej historii i w danej chwili liczy
16 zuchow. Wodzem tej gromady,
dotychczas jeszcze prbbnej, jest h.o.
dh. Jan Piec i 33 widoki na dalszy
rozwbj ruchu zuchowego w tym polo-
nijny'm rejonie. Nalezy jeszcze podkre-
slic, ze obok wspomnianych dw6ch
gromad: "Polskich G6rali" z wodzem

przew. Romanem Zabickim i pr6bnej
w Warren jest jeszcze mieszana gro-
mada "Polska Laka" z udzialem
ponad 10 zuch6w chlopctiw, a kt6rej
wodzem jest dhna Olerika Miziolek.

Mimo pewnych trudnoSci, a szczegol-
nie coraz wi^kszego zanikania j^zyka
polskiego, ruch zuchowy, cho£ przy
do£c cz§stych zmianach, moze by6
jeszcze dtugo kontynuowany, gdyz
Zwi^zek Harcerstwa Polskiego jest
organizacj^, w kt6rej ksztaltuje si§
charaktery, kt6re szczeg61nie w dzi-
siejszych czasach 33 tak bardzo nara-
zone na wypaczanie.

Trzmiel

DRU2YNA WODNA WEDROWNIKOW

IM. OBRONCOW WESTERPLATTE

W ci^gu dwudziestopi§ciolecia
zku Harcerstwa Polskiego w Detroit
jedna^ z najdonio^lejszych r61 odgrywa-
lo i odgrywa starsze harcerstwo -
w^drownicy. Tarn znajduj^ swa^ przy-
stari mlodzi chlopcy w wieku od
szesnastu lat wzwyz, kt6rzy umilowali
prac? harcersk^ nade wszystko i chcq
pozostac jej wierni w dalszym ci^gu,
kontynuuj^c prac§ nad sob^ a^arazem
wychowuj^c innych.

Na szczegolne wyr6znienie - dziejti
swej specyfice, oryginalno^ci i charak-
terowi - zasluguje Druzyna Wodna
W^drownikow im. Obroric6w Wester-
platte, stanowi^ca jednostk? starszego
harcerstwa Hufca "Kresy". Pocz^tek
Druzynie dal Kurs Druzynowych i
Przewodnik6w Harcerskich zorganizo-
wany w 1966 r. przez dh. hm. Edwarda
Borowicza a prowadzony przez dh. hm.
Stefana Marczuka.

Praca w§drownik6w jak wartki po-
tok plynie dalej, czego dowodem jest
dwudniowa wyprawa wodna do Oscoda
nad rzeka^ Au Sable a p6£niej w 1969 r.,
wyprawa do oddalonego o szeS6set mil
od Detroit Osrodka Harcerskiego "Ka-
szuby" w Kanadzie. Dwutygodniowy

ob6z prowadz^ druhowie M. Swidwiri-
ski i S. Lisiecki. Wedrownicy, b§d^c na
"Kaszubach", zwiedzili takze stolic?
Kanady - Ottawe..

Po Kursie Druzynowych i Przewod-
nikow Harcerskich prowadzonym w
1970 r. przez hm. E. Borowicza nast?-
puje przemianowanie druzyny na Dru-
zyn^ Wodn^ W§drownik6w im. Obrori-
c6w Westerplatte z przew. Janem
Berentem jej druzynowym i wyw.
Janem Marynowskim przybocznym.
Jest to pierwsza Druzyna Wodna
W^drownikow w Chor^gwi Stan6w
Zjednoczonych.

Poswi§cenie czterech pierwszych ka-
jak6w odbylo si§ w Parku "Wanda".
Wkr6tce stan posiadania powi^kszyl
si§ o dwa nowe kajaki.

W^drowne Harcerstwo Wodne posia-
da wiele uroku i dostarcza niezapom-
nianych wrazeri. Opanowanie zywiolu,
obcowanie z natur^, diugie w?dr6wki
wzdluz brzegu rzeki, obozowiska nad
brzegami jezior i poranne pobudki
wzywajace do dalszej przygody, to
wszystko jest t^ cze.6ci3 doSwiadczenia
mlodego czlowieka, kt6ra pozostawia
niezatarte pi^tno na calym dalszym

34



Hm. Stefan Wojtecki przy tab- Poswiecenie zaglowki i kajakow w Orchard Lake. Wedrow-
licy rozkazow wodniakow na nicy, Wedrowniczki i rodzice chrzestni pp. Genowefa i Ed-
zlocie w Moraine State Park, ward Hojnaccy, pp. Weronika i Kazimierz Swidwiriscy oraz
Pennsylvania. p. Danuta Borowicz.

Po poswieceniu proporca

Kapliczka vv stylu zakopiariskim zbudowa-
na przez wedrownikow na zlocie wedrow-
niczym w Kittaning a poswiecona na zlo-
cie 2Swlecia harcerstwa vv Stanach Zjedno-
czonych. Na zdjeciu vvodniacy z Detroit
i harcerze z Kanady.

zyciu. Mlodzi zaczynaja^ najpierw od
kajakow, potem przychodzi wioslars-
two, a w koricu zeglarstwo, ktdre jest
ukoronowaniem dzialalnoSci wodnej.
Do tego ostatniego etapu w^drusy
wodne z Detroit juz si§ przygotowuj^.

Nastejpnym etapem dzialalno^ci

Druzyny Wodnej byt Zlot W^drowniczy
w Kittaning, w Pensylvanii. Na zlocie
tym Wodniacy brali udzial w budowie
kapliczki poswi^conej pozniej na Zlocie
25-lecia w 1974 r.

Jednym z najuroczystszych momen-
tow w zyciu Druzyny Wodniak6w bylo
poswi^cenie sztandaru Druzyny w dn.
21 kwietnia 1974 r. Msz§ ^w. celebrowal
ks. dr hm. Zdzistaw Peszkowski,
kapelan Zwiazku Harcerstwa Polskie-
go w USA. W prostych, ale gor^cych i
trafiaj^cych do serca slowach podkre^-
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liJ, ze Druzyna Wodna jest
Harcerstwa, cz^scia^ Polonii. Uroczys-
tosc poswie.cenia wypadla okazale tym
bardziej, ze Polonia dopisata tym
razem.

Uroczystosc poswie.cenia sztandaru
Druzyny Wodnej zaszczycili swoja^
obecnosci^ takze ci, ktorych nie cz^sto
mamy okazje; widywac na podobnych
uroczystosciach. Przyszli polscy leka-
rze, inzynierowie i przedstawiciele
swiata przemyslowego.

Sukcesem dla wodniak6w by} Zlot 25
- lecia Zwi^zku Harcerstwa Polskiego
w Moraine State Park, Pa. 1974 r., gdyz
od Zlotu w Spale w 1935 r. by} to
pierwszy wypadek uczestniczenia har-
cerzy wodnych w zlocie.

W dniu otwarcia zlotu w czasie
defilady Wodniacy wyposazeni w 15
kajakow i 2 zaglowki plyneji majesta-
tycznie pod wodza^ dh. hm. Edwarda
Borowicza i jego zaste.pcy, Mieczysla-
wa Swidwiriskiego, po zalanej promie-
niami slorica tafli jeziora, wzbudzajac
niektamany i szczery zachwyt obec-
nych.
W Biuletynie zlotowym wyrazano si?

pochlebnie o podobozie "Wodniakow".
Wedhig Biuletynu zlotowego "Oboz
Wodniakow" by} obozem najbogat-
szym w kolory i bardzo pomyslowo
urz^dzony. Mia} szalone powodzenie.
Zagl^dal tarn kazdy. Ten, ktdry si?
zachwyca} kolorami i ten, ktdry lubi}
estetyczny spos6b urz^dzania obozu i
ten, ktory chcia}by zobaczyd ch}opc6w
malowanych, samych wybieranych.

Podczas trwania Zlotu Wodniacy
urz^dzili kilka ognisk. Najciekawsze
bylo ognisko rozpalone na tratwie,
znajduj^cej si? daleko od brzegu na
wodach jeziora. Jedno z ognisk zasz-
czyci} swa^ obecnosci^ dh hm. Braun,
autor najpopularniejszej harcerskiej
piosenki "Plonie ognisko i szumi^
knieje".

W czasie spartakiady na zlocie Wod-
niacy zdobyli dwa pierwsze miejsca w
pifce noznej i sztafecie oraz trzecie

miejsce w punktacji og6lnej. W ra-
mach zaje.c teoretycznych Druzyna
Wodna zorganizowala kurs zeglarski i
kajakowy dla we,drowniczek. Kurs by}
prowadzony przez dh. hm. E. Borowi-
cza i phm. Mieczys}awa Swidwiriskie-
go. Szesciu wodniaRow zdobyto spraw-
nosc zeglarza i nieoczekiwanie druzy-
na kajakowa przekszta}ci}a si§ w
druzyn§ zeglarsk^.

Po powrocie ze Zlotu Wodniacy
kupili czteroosobow^ zaglowk? o po-
jemnosci 900 fun tow. Uroczystosc pos-
wi^cenia jej odbyla si§ na terenie
ZaMadow Naukowych w Orchard Lake
dnia 1 czerwca 1975 r. Ks. hm. Z.
Peszkowski odprawi} Msz§ sw. i wygb-
si} okolicznosciowe kazanie do W^dro-
wnikow, ich rodzin i sympatyk6w
harcerstwa. Po Mszy sw. odby}a si§
Uroczystosc poswi^cenia 2agl6wki. Po
krotkich mod}ach i cieptych s}owach
ks. hm. Z. Peszkowski, ktory zyczy}
zdrowych i przyjemnych harcow wod-
nych, uroczystosc zakoriczono odspie-
waniem "Maryjo, Krolowo Polski".
Nast^pnie zaglowk? i kajaki wodowano
na jezioro i druzyna wraz z goscmi
sp§dzila kilka przyjemnych godzin na
wodzie.

Wodniacy brali r6wniez udzial w
roznych pracach harcerskich zespo}o-
wo lub indywidualnie. Druzyna zbudo-
wa}a dwa nowe kajaki "Ba}tyk" i
"Wis}a". Ca}okszta}t pracy Druzyny
Wodnej W^drownikow im. Obroric6w
Westerplatte - to re.kojmia wlasciwie
poj?tej i owocnej pracy harcerskiej.
Druzyny do tej pory dowodzili: przew.
Andrzej Machciriski, phm. Jan Berent,
phm. Mieczys}aw Swidwiriski, phm.
Leszek Kamiriski, przew. Andrzej K§-
dzierski i H.O. Stanis}aw Urban.
Opiekunem druzyny jest p. Jerzy
Szczepkowski a doradca^ technicznym -
p. Edward Hojnacki.

H.O. Wlodzimierz Halicki

Kronikarz
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Ogolny widok obozu Hufca w Memphis, Michigan 19S4r. Komendant obozu:
hm. S.-Woj|tecki,obozny: H.O. K. Pawlowski.

ZAMKNIECIE OBOZU HARCERSKIEGO W MEMPHIS,

MICH. I OSTATNIE OGNISKO 22 SIERPNIA 1954 R.

Letnisko Panny Maryi, polana po
lewej stronie rzeczki, na niej rozbity
oboz harcerski. W obozie martwo ... o
godzinie 6 wieczorem jedynie dwu
instruktor6w przemierza krokami te-
ren obozu, przyjmuja_c i witaja_c przy-
jezdzaja_cych gos"ci.

Trzy duze, o stozkowatych sylwet-
kach, namioty decyduja_ o wytworzeniu
obrazu u przybylych, ciekawie rozgla,-
daja_cych si§ goSci. W Srodku namioto-
wego miasteczka wpisanym lukiem
wykopany r6w okre61a t§ cz§66 jako
jadalni^ i miejsce "posiedzeri". Wsz§-
dzie jest bardzo czysto i schludnie.

opanowany miJym, rodzinnym
nastrojem z uSmiechem rozgl^da si?
po tych harcerskich k^tach.

Nad obozem wieja, flagi: amerykari-
ska i polska.Maszt pozaflagamidzwiga
puszk§, do kt6rej harcerz polski z
Detroit wplacat centa za kazde odez-
wanie si§ w innym niz polskim je.zyku.
Oddalona nieco tcuchnia jest wyposa-
zona we wszystkie nowv,czesne urza,-
dzenia.

Malo dot^d o mieszkaricach. Dlacze-
go? Wyszli, zaproszeni do sa_siadek na
wspanial^ pozegnaln^ tym razem ko-

. S^siadki, to przemile dziewcz^ta

Oboz Hufca ,,Kresy" w Memphis, Michigan w dniach od 1 - 22 sierpnia 1954 r.



Oboz Hufca ,,Kresy" w Memphis, Michigan
w dniach 1 - 2 2 sierpnia 1954 r.

korzystajqce z letniska Ligi Spraw
Polskich. Sztab tej znanej organizacji,
z paring Klara^ Swieczkowska^ na czele,
okazuj^c duzo sympatii, serca i pomo-
cy materialnej harcerzom, doprowa-
dzil do zaprzyjaznienia si§ obu mlodo-
cianych srodowisk. Forma zetkni^cia
sie. mlodych harcerzy z Lig$ Spraw
Polskich, forma, kt6rg podyktowala
panna Swieczkowska, doprowadzila w
przemily spos6b do - uzyj§ s!6w p.
Klary - do wzajemnego "ukradzenia
sobie sere".

Wracajmy do tego, co wida6 i sly-
chad.

Harcerki i goscie zapamie.tale odda-
J3 sie. siatk6wce, jedni na boisku, inni
na "kibicuj^cych kocach". W t§ zarta-
mi tchna^ atmosfer§ nagle wkroczyla
wesola polska piosenka. Harcerze
wracaja. do obozu.

Zachodz^ce slorice, przebijaj^c si§
przez kroplami deszczu siejqce chmu-
ry, pomaga uwi.jaja.cej sie. braci har-
cerskiej zbudowad: ognisko W mig stoi
wielka piramida kunsztownie i solidnie
zbudowana. Kra.giem otaczamy ognis-
ko. Jest ciemno i zupelnie "wielka
cisza". Cisza oczekiwania. W mrok
padaja^ pierwsze slowa. Komendant
obozu Stefan Wojtecki wita gosci,
dziekuje za sympati? i pomoc Ligi
Spraw Polskich, pani Swieczkowskiej,
Kolu Przyjaci61 zorganizowanych w

Towarzystwie Polska Zagroda im.
Zawiszy Czarnego. Koncz^c obdarza
zaszczytem zapalenia ogniska jednego
z przybyJych gosci i mlodziutkiego
Wilnianina, uczestnika obozu.

Ognisko zaplon^lo. Zrazu nie^mialo,
jakby chcialo gasn^ii. Namysliwszy si§
jednak, wystrzelilo wesolym plomie-
niem; sypi^c iskrami obudzilo radosne
blyski w zapatrzonych mlodocianych
oczach. Ognisko prowadzq instrukto-
rzy: druhna Janka Odrzywolska i dh.
Ryszard Miziolek. "Plonie ognisko..."
slowa, melodia, plomienie i oczy w
zupehiym przymierzu rz^dz^ ostatecz-
nie wyobrazni^. Druhna Janka gaw§-
d§ prowadzi do Polski i po niej podr6z
wyznacza taricowi i piosence. Gdzie
druhna Janka odetchnie, tarn dh.
Ryszard pod^za, prowadz^c piosenk§.
I plynq melodie, zwi^zane z ziemi^
nasz^, klaskaj^ dlonie rytmem na-
szych taiic6w. Galosh ogniska bajecz-
na. Brawo! Brawo, mlodziezy harcer-
ska! Dobra praca i zapewniony rezul-
tat. MiJo jest z wami! Plonie ognisko
juz nie tak wesolo, jako6 sennie,
leniwie snuj^ si§ plomienie wsr6d
zwalonej juz piramidy. Komendant
wyci^ga dwie rozzarzone glownie.
Jedna zostanie na Letnisku Panny
Marii symbolicznie ofiarowana Lidze
Spraw Polskich, druga^ otrzymala dru-
zyna dla nast^pnego swego obozu.

Na znak komendanta splotly si§ w
kr^g dlonie i poplyn^la melodia trady-
cyjnie koricz^c ogniska ..." ... slorice
juz" ... W chwil§ potem w obozie
zbiorka, opuszczenie flag, jak uroczys-
te opuszczenie kurtyny, jak zasloni^cie
czegos, z czym by si§ jeszcze chcialo
pozostac.

W ciemnej ciszy Letniska snuja^ si§
jeszcze cienie, mamrocz^c cos odjez-
dzajqce i kolacz^ce po moScie samo-
chody.

Druzynie im. Tadeusza Kosciuszki w
Detroit dziejuijemy i zyczymy roz-
woju.

J.E.
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WIZYTA W "BIALOWIE2Y

Sloneczny dzionek 6 lipca 1965. Ostry
skr?t z piaszczystej drogi i przed
oczami moimi pojawia si? symetrycz-
ny budynek Stanley Harcerskiej. Wi-
dok przywoluje natychmiast refleksje:
ilez to pracy, pieni?dzy i wysilku, ilez
to poswi?cenia calq spolecznoSc har-
cerska^ kosztowalo, ale wreszcie mamy
- nie obc^, nie pozyczona., ale wlasna.
siedzib? harcersk^. Wyskakuj? z wozu
i wpadam w obj?cia Dhny K?dzierskiej
- Kierowniczki kuchni i Dha Swidwiri-
skiego - naczelnego zaopatrzeniowca i
kwatermistrza. Serdeczne przywitanie
i natychmiast rozstajemy sie., gdyz
oboje p?dza. do miasta. Nie maja.
czasu. Tuman kurzu i znikaja, w oddali.

Chce. zasie.gna.6 je.zyka i dowiedziet
si?, co si? w obozie dzieje. Btyska-
wiczna decyzja: wal? do kuchni. Ot-
wieram drzwi. W twarz buchajcj naj-
aromatyczniejsze wonie, jakie tylko
milosnicy sztuki kulinarnej moga^ sobie
wyobrazic. Pi?c pan na stanowiskach
pracuje na pelnym gazie. NiedJugo
obiad. Nos mnie jednak nie zawi6d! i za
chwil? otrzymuj? wiadomosci z pierw-
szej r?ki. Panie pracuja.ce w kuchni sq.
"na 102". Pracuja, bez zarzutu. Przy-
rza_dzone potrawy dordwnuj^ w jakosci
wysokiej klasy hotelom. Brawo Dhno
K§dzierska i Kamiriska. Oby tak dalej
Dhno Slonina i Hadrych. Czolem
pracy!

Wyskakuj? z kuchni i opadam stro-
m^ sciezyn^ na d61, gdzie mie^ci si§
oboz harcerski. Dolatuje mnie rozgwar
kilkudziesi^ciu harcerzy i zuch6w. Jak
spod ziemi wyrasta przede mna, wa_sa-
ta postac w berecie. To Hufcowy - Druh
Wojtecki. Nie nie mowi tylko pokazuje
oczami leza.ce w oddali siedem lopat,
dwa kilofy i plastykowy basen na 5000
galonow, ktory trzeba wkopac w
ziemiQ. Jest jasne jak slonce, ze lez§.
Nie ma wyjscia. W 6rod§ o czwartej
basen jest juz wykopany kosztem 4

odciskow, 8 zadrasnie.6 89 uk^szeri od
komarbw i 3 ran ci^tych zadanych mi
przez pomagaj^cych mi a'gorliwych i
dzielnych zuchow.

Wizyta w obozie harcerzy. M^ski
uscisk dloni z Wodzem - Druhem
Kamiriskim. Ogorzala postal Wodza
Naczelnego promieniuje sil$ i energi^.
WykJad. harcerze ze skupionymi twa-
rzami pilnie sluchaj^ Wodza, wyjas-
niaj^cego im temat zaj^c. Tu nie ma
czasu na pogaw§dki. Praca idzie petna^
par^. Pod wprawn^ r§k^ druha Ka-
miriskiego chlopcy nabywaj^ wiado-
mosci o Polsce, ucz3 si§ rzemiosta
harcerskiego i mile sp^dzaj^ czas,
l^cz^c przyjemne z pozytecznym.
Spr^zyste kierownictwo, karnosc, wza-
jemne zrozumienie, wysoki poziom
szkolenia - oto podstawowe cechy
obozu harcerzy i zuch6w prowadzo-
nych przez dha Kamiriskiego i dha
Biermariskiego.

Nadchodzi zmierzch. Deszcz. Ognis-
ko w sali. Prowadzi W6dz Zuch6w - dh
Biermariski. Uroczysta cisza. Nagle dh
Biermariski podnosi re.ke. i podaje
znak. Z pie.cdziesie.ciu ust plynie pieSri
polska. Zamykam na chwil? oczy i
zdaje mi si§ ze zn6w jestem "tarn".
Zreszta. nie tylko mnie tak sie. zdaje.
Oparty o scian§, slucha w skupieniu dh
Swidwiriski. Przysluchuje si§ z uwaga.
dh Kamiriski. W k^cie sali siedzi
zastygly w milczeniu dh Wojtecki.

Mglisty, parny poranek 7 lipca.
iQ. Apel, ja kopi§. Modlitwa, ja
iQ. Sniadanie, ja kopi§. Zaj^cia

obozowe, ja wcia.z kopi§. Obiad, ja bez
przerwy kopi§. Zbliza si? czwarta.
Przestalem kopac. Basen gotowy.
2egnam si? ze wszystkimi i jad? do
domu. Stanica niknie z oczu. Przede
mna^ szara wst?ga polatanej nier6wnej
szosy.

W. Halicki, sekr.
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ZLOT JUBILEUSZOWY ZHP W YANKEE SPRINGS, MICH.

W DNIACH OD 3 DO 17 LIPCA 1960 R.

Reprezentacja Hufca "Kresy"
la udzial w Zlocie Jubileuszowym.
Druzyny wysta_pily w swych barwach:
1. MDH - amarantowa, 2. MDH -
blejtitna, 3. MDH - pomarariczowa. 1.
Druzyna We.drownik6w - zielona. W
sklad Komendy wyprawy wchodzili:
kierownik druzyny zlotowej - dh Z.
Jachulski, dh Machciriski, dh. A. Wyr-
wicz; druzynowi druzyn: dh A. Ho-
szowski, dh A. Walu£, dh. W. Juszcza-
kiewicz i dh Tymowski. W zlocie
wzie^o udzial 43 harcerzy.

Podoboz Hufca "Kresy" rozlozony
byl na polanie. Z jednego boku byl
zamkni^ty drzewami. Wzorowa kuch-
ma i jadalnia byly pomyslowo wykona-
ne. Tablica rozkaz6w i gtowna brama
wg projektu phm. Karola Biermaris-
kiego mialy pi^kny i pomyslowy styl
obozowy. Komenda druzyny wykony-
wala programowe zaj^cia z caloScia,
swego podobozu na polecenie komendy
zlotowej harcerzy.

W czasie trwania zlotu reprezentacja
Hufca "Kresy" zdobyla szereg spraw-
nosci, stopni harcerskich i nagr6d w
ogolnych zawodach sportowych.

Wielki wktad pracy wlozyl dh. Zdzi-
slaw Jachulski, ktory starannie przy-
gotowal sprz^t, ekwipunek obozowy i
mlodziezowy i na zlocie troskliwie

czuwal i opiekowal si? powierzona. mu
przez rodzicow mlodziez^.

Druzyna zlotowa otrzymala pomoc
finansow^ od Stowarzyszenia Bylych
Wi^zniow Obozow Koncentracyjnych, z
Obwodu ZHP, Kola Przyjaci61 Harcer-
stwa Hamtramck. Kolo to zakupilo 14
namiotow i przewiozlo mlodziez na
zlot.

Na Tropie - Nr 3
marzec 1961 rok

"2 lipca 1960 r. okolo poludnia wjez-
dzamy na teren zlotu. Pierwsze spot-
kanie ze zlotem nie jest bardzo wesole.
Przy szosie morduje si§ przy namiocie
wykoriczony do reszty kwatermistrz,
hm. "Wyzel" - Stefan Wojtecki z
Detroit. Ogromny plaster zdobi lysine,.
Mimo wypadku samochodowego nie
rezygnuje z akcji ...

Potem byl on zaj§ty z druhem
"Giewontem" w punkcie rozdzialu
zywnosci Chora_gwi Harcerzy. S^dz§,
ze druh Stefan Wojtecki zasluguje na
specjalna. wzmianke, i sprawnosc "naj-
sprawiedliwszego kwatermistrza".
Raczej woli podzielid jedna. marchew
skalpelem pod mikroskopem na 80
rownych cz^sci, niz jednemu harcerzo-
wi dac chocby jeden gram mniej
zywnosci...".

Hufiec ,,Kresy" na Zlocie Jubileuszowym.
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Obdz w "Bialowieiy" od 2 do 18 lipca 65

Listy harcerzy z obozu:

Drogi "Czuj Duchu"
Ja jestem na obozie harcerskim jako

podzastejpowy Zastejpu "Sokol6w". Jak
dot^d nasz zastejp jest na pierwszym
miejscu. W tym roku jedzenie nie jest
takie zle. 83 tu cztery zastejpy: "Orly",
"Sokoty", "Lwy" i "Pirisk". Roboty
jest tu bardzo duzo. Ja zrobilem i
dekorowalem nasza^ ladn^ kapliczk?.
Budujemy nowa^ bram? i nowy most,
bo pierwszy by! zwalonyprzez 16d. Ale
tym razem budujemy lepszy i mocny
most, zeby si? nie zawalil w zimie.

Czuwaj!
Andrzej Zmurkiewicz

Drogi "Czuj Duchu"

Jestem na terenie "Bialowiezy"
wraz z dwudziestu trzema harcerzami.
Bardzo lubi? tu bye. Pierwsze dni
obozu sp^dzilismy na robocie. Maszt,
ogrodzenie, tablica 53 juz skoriczone.
Jeszcze trzeba zbudowa6 most nad
strumykiem. Ja nalez? do Zastejpu
"Lwow". Mamy tu w obozie punktacj?,
tzn. - jak si? ma czysty namiot w czasie
inspekcji, to si? dostaje duzo punktbw
albo jak si? m6wi zawsze po polsku w
obozie, to si? takze dostaje duzo
punkt6w. Nasz zast?p jest najlepszy.
Mamy 23 punkty (Brawo!). Chodzimy
plywac do Lake Huron na godzine. po
poludniu. Pozdrawiam "Czuj Ducha".

Czuwaj!
Kazio Kotton

W dniu 18 lipca zakoriczyliSmy tego-
roczn^ koloni§ zuchow^ i ob6z harcer-
ski naszego Hufca. Chwile, kt6re
przezylismy pod namiotami i pod
dachem piejknie i wygodnie urz^dzonej
stanicy, zaliczamy do mitych i pozyte-
cznych chwil w naszym harcerskim
zyciu. Za to wszystko jesteSmy przede

Zast§p ,,Sokotow" na obozie w ,,Bialowie-
zy" w dniach od 2 - 18, 1965. Zastepowy -
wyw. K. Jachulski.

F T 1 ; "' * v-M
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Naczelnik Harcerzy dh hm, R. Kaczorow-
ski wsrod instruktorow w ,,Biatowiezy"
w dniach 16 - 18, 1965 r.

wszystkim wdzi?czni Bogu, kt6ry da-
rzyl nas szczodrze zdrowiem i rado£ci^
zycia bialowieskiego. Wdzi?czni jes-
tesmy naszym instruktorom, przyja-
ciolom z Zarz^du Obwodu i K.P.H. oraz
naszym mamusiom, kt6re nie szcz?dzi-
ly trudu, aby nam ulatwid i umilid
harcerski zywot kolonijny i obozowy.
Za to pi?kne harcerskie lato Hufca
"Kresy" obiecujemy odwdzi?czyc si?
jeszcze lepsza^ jak dotychczas prac$
zuchow^ i harcersk^ w swoich groma-
dach, zast?pach i druzynach dla dobra
sprawy polskiej i dla Stan6w Zjedno-
czonych.

Czuwaj!
Zuchy i harcerze
z Hufca "Kresy"
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Naczelnik Harcerzy hm. R. Kaczorowski wsrod harcerzy na ,,Biatowiezy" 17 - 18 lipca 1965 r.

List z obozu

(Melodia: Hallo mother, hallo father
albo Dance of hours by Ponticelli)

Droga mamo, drogi tato,
Tu paskudne mamy lato;
Noce zimne i dnie takze,
Deszcz pada, wie.c sie. kazdy w btocie
babrze.

W nocy znowu spat nie daj^,
"Fajerkrackers" wci^z strzelaj^,
Lub znow burza albo warta -
Te wakacje to 33 warte chyba czarta.

Wez mnie st^d, mamusiu droga,
Nie b^dz juz tak na mnie sroga.
Grzecznym bye - przyrzekam za to
I juz nie bic sie. z Beata..

Wez mnie st^d - by zycie marne,
Zaste.p moj ma punkty karne.
Andrzej znow, co nie potrzeba,
Zaczaj r^bad dobre drzewa...

Dla niektorych los jest srogi,
Julek gwozdziem przebil nogi.
2ywot ci?zki, zywot groiny
Tarn, gdzie tylko JanekReiter jest
oboznym...

Poczekajcie - slorice Swieci!
Do kapieli kazdy leci.
Ja tez p^dzQ z calej sily...
Uwazajcie ten m6j list jako niebyly.

Krzysztof Jachulski

Milenijny zlot harcerstwa - laury zwycie.stwa

Na terenach Eastern Ohio Conserva-
tion Club, Salem, Ohio 44460 odbyl si§ w
dniach 2 - 16 lipca 1966 r. zlot
tysi^clecia Polski chrzeScijariskiej
Zwi^zku Harcerstwa Polskiego Okre.gu
- Stany Zjednoczone.

Wyprawa harcerska z Detroit obej-
muj^ca 25 harcerzy byla prowadzona
przez hufcowego dh. hm. Stefana Woj-
teckiego i kwatermistrza dh. phm.
Jana Drozdowskiego. W drugim ty-
godniu zlotu odbyla si? w obozie chlop-
cow "zmiana warty"; do Detroit odje-
chal hufcowy hm. Stefan Wojtecki
(skoriczyl mu si? urlop) a na jego
miejsce przyjechal dh phm. Edward
Borowicz.

Na terenie zlotu na pierwsze miejsce
wysunaj si§ ob6z Hufca "Kresy".
Pomyslowa brama kresowa kryta
strzecb.3 z gniazdem bocianim na
szczycie, studnia z zurawiem, wiechec"
i kopa siana tworzyty obraz sercu
bliski i niezapomniany. W obozie:
swojska kapliczka w rozwidleniu drze-
wa, kryta daszkiem z gal^zi, tablica
rozkazow w stylu kresowym oraz masz
obozowy z podstaw^ - dekoracj^: mapa^
Polski z Ziemiami Utraconymi na
Wschodzie i z Ziemiami Odzyskanymi
na Zachodzie zrobiona z mchu -
Sci^galy tlumy zwiedzajacych, dla
ktorych pokrzepienia - dh. kwater-
mistrz phm. Drozdowski - kresowiak z
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krwi i kosci, szczodrze rozdawal kawe,,
mleko, sok owocowy wraz z pysznymi
ciastkami odpanstwa Szczepkowskich.

Hufiec "Kresy" wr6cil do Detroit z
laurami zwyci§zc6w, z d o b y w a j ^ c
pierwsze miejsce w punktacji zlotowej
(94 punkt6w na 100 mozliwych), zdoby-
waj^c dodatkowo dyplomy uznania za
obozownictwo (1 miejsce) i ognisko
"Milenium" (1 miejsce).

Druzyna z Detroit, Mich. Zlot w Youngs-
town, Ohio - Raport.

Gala Komenda Hufca Harcerzy
"Kresy" jest w "siddmym niebie".
Zorganizowany wysilek instruktordw i
mlodziezy dal wspaniale owoce. Popar-
cie finansowe od Obwodu a specjalnie
od Kola Przyjacidl Harcerstwa -
Hamtramck dalo solidna^ podstawe.
naszej ekipie zlotowej.

Zlotowa olimpiada harcerska obsy-
pala nasza^ mlodziez harcersk^ istnym
deszczem "zlotych", "srebrnych" i
"br^zowych" medali. "Kresy" zdoby-
ly 6 pierwszych miejsc i jedno trzecie.

Dh. Marek Zabicki zostal mianowa-
ny instruktorem w stopniu przewodni-
ka w dniu zakoriczenia zlotu. W czasie
trwania zlotu nadeszla takze nomina-
cja na harcmistrza dla dh, phm.
Andrzeja Kamiriskiego. W dow6d uz-
nania za wysilki poczynione przez
mlodziez na zlocie millenium Obw6d
Harcerstwa w Michigan udekorowal
wszystkich uczestnikow zlotu odznaka-
mi milenium.

Zdzislaw Jachulski

NIE TAKI DIABEL STRASZNY ...

"BIALOWIE2A" osrodek obwodu DETROIT

W czwartek, 13 lipca 1972 r.
przebywaj^ca tu na kolonii i obozie

Komendant Chor^gwi Harcerzy hm. Ryszard
Stankowski gawedzi z harcerzami na obo-
zie w ,,Biaiowiezy," 13 lipca 1972 r.

mlodziez z Hufca "Kresy" spotkala
niespodzianka (moze dlatego, ze byl to
13 dzieri miesi^ca), mianowicie przy-
byl z wizyt^ Komendant Chor^gwi
Harcerzy i narobil zamieszania -
wlasnie dlatego, ze przybyl niespodzia-
nie. Krz^taj^ si§ instruktorzy, zal^k-
niony komendant obozu, ciekawe zu-
chy i niepewni harcerze. Deszcz prze-
szkodzil w wielu zaj^ciach. Namioty
mokre. I ta "inspekcja"! Okazalo si§
jednak, ze nie taki diabel straszny, jak
go maluj^. Zamiast inkspekcji byly
serdeczne pogawejdki z mlodziez^,
pozyteczne rozmowy z instruktorami i
prawdziwie bratnia, harcerska atmos-
fera.

A co zastal Komendant Chor^gwi?
Zastal mlody, rozentuzjazmowany
oboz i dzielna^ koloni? zuchow. Zastal



uporz^dkowany oboz i wspaniale
dzon$ kolonie,, obydwa z dobrym
programem pracy. Zastal pracuja^ z
poswie.ceniem obsade. instruktorsk^,
zastal zapracowan^ grup§ pan gotuj^-
cych, zywi^cych, czyszcz^cych, sprza/
taj^cych - a calosc ogarnie,ta zrozumie-
niem celow, do ktorych ich wysilki
prowadz^.

Pragn§ tym krotkim artykuiem po-

dzi^kowac wszystkim instruktorom i
paniom za prac§, za poswi^cenie, za
zrozumienie wykazane dla podj^tych
obowi^zkow. Rowniez za Wasza^ serde-
czn^ goscinnosc, po ktorej trudno od
Was odjezdzac, Bog zaplac!

Z harcerskim Czuwaj!
Ryszard Starikowski, hm.

Komendant Chor^gwi Harcerzy

, ,Wici Zlotowe" - ..Pokaz z wiekow 1400 - 1600 Hufca ,,Kresy" z Detroit byt oryginalny;
wktad pracy harcerzy z Detroit byt powazny.."

ZLOT 25-LECIA ZHP

W STANACH ZJEDNOCZONYCH

W dniach od 3 do 25 sierpnia 1974
roku odbyl sie. Zlot Jubileuszowy 25-le-
cia harcerstwa Polskiego w Stanach
Zjednoczonych w Moraine State Park,
Pa. Komendantem wyprawy zlotowej
Hufca byl hm. J. Drozdowski, druzy-
nowym druzyny harcerskiej phm. T.
Majewski, druzyny wodnej phm. M.
Swidwiriski. Dh hm. E. Borowicz zostal
mianowany komendantem podobozu
drnzyn wodnych.

Na zlocie dwa zastejpy druzyny har-
cerskiej zdobyly 4 i 8 miejsce na 30
zaste,pow bior^cych udzial w konkursie
o tytul najlepszego zastejpu. Zdobyto
rowniez szereg pierwszych miejsc w
indywidualnych konkurencjach. Wys-
t^pienie naszych wodniak6w bylo pel-
nym sukcesem. Po raz pierwszy w
Stanach Zjednoczonych na zlocie bylo

reprezentowane harcerstwo wodne,
dziejd organizacji naszego Hufca i
wyt^zonej pracy dh. hm. E. Borowicza.

Naczelnik Harcerzy hm. Witting wsrod dzia-
laczy harcerskich z Detroit.
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Harcerskie lato 73

Stracilam rachube. i nie wiem, kt6re
to juz wakacje sp^dzilam razem z
naszymi harcerzami. W tym roku
harcerze omineji Bialowiez^ i swym
autobusem pomkneji dalej na p61noc.
W dose znacznej odleglosci od Detroit
(przeszlo 200 mil) na prywatnej posiad-
losci pp. Niemczyckich rozbili swe
namioty i zaczeji swe wakacje.

W tym roku po raz pierwszy cala
komenda obozu spoczywala w r^kach
mlodych, ktorych wychowalo harcer-
stwo, ktorzy przeszli przez kolonie
zuchowe i obozy harcerskie, studiuja,
na uniwersytetach, najcz^sciej juz
pracuja, i czas swego urlopu po£wi§cili
swym mlodszym kolegom.

Nie jesfeem zadnym specem w pracy
harcerskiej, przygl^dam si§ jej tylko
z bliska, ale by lam zachwycona pracg
tych pi^ciu mlodych druh6w, tak
bardzo oddanych harcerskiej sprawie.
Staneji na wysokosci swego zadania i
wywia,zali sie; z tego jak umieli -
najlepiej. Oboz byl liczny, 32 chlopc6w,
wiek 11 do 16 lat. Utrzymac dyscyplin^,
wypracowac spokoj wspolzycia i auto-
rytet u rozbrykanych chlopc6w - to
naprawde; ci^zkie zadanie. Moze Ko-
menda nie zawsze byla zadowolona z
rezultatu swej pracy, ale uwazam, ze
jak na krotki okres czasu trwania
obozu (2 tygodnie) w tak licznym
gronie, nie latwo i szybko nie przycho-
dzi.

Podkreslam ambicje i wielkie zdro-
we plany tej mlodej Komendy. Oni s^
pelni zapalu, oni chca, b. pracowai, oni
chca, tak samo przygotowad spoleczeri-
stwu wartoSciowe jednostki, kt6re
kiedy^ si§ wl^cz^ w nurt zycia spo-
lecznego Potonii.

Komendantem obozu byl drub Ta-
dzio Majewski, zast^pca, drub Mietek
Swidwiriski, oboznym druh Piotr Lisie-
cki, przybocznym, gospodarzem obozu

i sanitariuszem byl druh Romek
2abicki, kt6rego specjalno^ci^ byly
r6wniez ogniska wieczorne. Przyslu-
chiwalam sie. dyskusjom Komendy,
kiedy wieczorem omawiali ocenQ. mi-
nionego dnia. Chcieli zrobid wychowa-
wczo wiele i wedle mnie osi^gn^li to,
jednak nie byli zadowoleni zbytnio z
siebie. Chcieli widzied to w jeszcze
lepszym wydaniu. Wydaje mi sie., ze
sami od siebie wymagali za duzo, a
mieli naprawd? kr6tki okres czasu.
Tym bardziej, ze do obozu dol^czyli
nowi chlopcy, nie zzyci z druzyn^
podczas roku na zbi6rkach.

Niekt6rzy chlopcy byli po raz pierw-
szy na obozie. Wyzwoleni spod rodzi-
c6w troskliwosci i nadmiernej opieki
chcieli by6 zanadto wolnymi. Wszyscy
jednak wykazywali ch^6 do zycia na
lonie natury. A harcerz na obozie -
wiadomo - gardzi wszelkiego rodZaju
wygoda,, gardzi wszystkimi udogodnie-
niami w postaci cieplej wody, czy
wygodnego mi^kkiego I6zka, ale za to
uwielbia przeciwnosci losu w postaci
deszczu i biota. Deszczu bylo b. malo, a
biota prawie wcale, bo teren obozowy,
a raczej posiadlosd pp. Niemczyckich
lezy w pieknym miejscu naszego
Michiganu.

Teren pag6rkowaty, piaszczysty i
suchy. Sliczny las, pod bokiem czyste
jezioro i plaza. Gale 250 akr6w lasu i
la,k oraz letnia rezydencja pp. Niem-
czyckich nalezala przez 2 tygodnie do
mlodych harcedrzy. Chlopcy odjechali
opaleni, pelni wrazeri.

To byly naprawd? mile wakacje.
Komenda miala duzo pracy, ale mnie
patrza,c na tych starszych chlopc6w,
ktorzy serdecznie byli oddani pracy na
rzecz swych mlodszych braci,napawa-
lo wprost radosci^, ze harcerstwo
wychowalo sobie nowych instruktorbw,
kt6rzy przejmuj^ w swe r§ce dalsze
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losy tej pi^knej organizacji. 83 ambit-
ni, mozna na nich polegad i oddad

smialo w ich r§ce dalsza^ prace. z
mlodzieza..

Urszula Wojna

POZYTECZNY HARCERSKI PLON

Ukoroaowaniem calorocznej organi-
zacyjnej pracy Harcerstwa sa. kolonie
zuchowe i obozy harcerskie. Po okresie
przewaznie teoretycznych zaje/5 mlo-
dziezy harcerskiej na zbi6rkach i
rdznych diwiczeniach w miescie, z
nadejsciem wakacji nasi polonijni
harcerze i zuchy wyruszaj^ pod namio-
ty lub na peme zabaw i rozrywek
dzieciQcych kolonie zuchowe. W lesie i
nad woda^ W storicu i stale na swiezym
powietrzu nasza mlodziez, dzie.ki stara-
niom instruktor6w i przyjacibl Harcer-
stwa, wzmacnia swoje zdrowie i sp§-
dza przyjemnie i pozytecznie czas na
zabawach, cwiczeniach i rtiznych zaj§-
ciach obozowych, pelnych nieraz milej
harcerskiej przygody. Programy tych
oboz6w i kolonii s^ tak po harcersku
opracowane i przeprowadzane, azeby
pomagaly w wychowaniu przysziego
pelnowartosciowego cztowieka, umie-
j^cego zyc w grupie spolecznej i radzid
sobie nawet w najtrudniejszych sytu-
acjach zyciowych. Zatem harcerska
akcja letnia - to jak najbardziej udane
poJ^czenie pi^knego z pozytecznym, a
jesli do tego dodamy jeszcze uroczy i
rozlegly teren harcerskiej "Bialowie-
zy", to Polonia detroicka moze bye
dumna, ze jej miodziez harcerska
wychowuje si§ w odpowiednich warun-
kach. Zreszta. nie tylko to wszystko
napawa nas zadowoleniem, ale 33 tez i
inne wazne strony harcerskiego wy-
chowania przysziego aktywnego poko-
lenia polonijnego, kt6re wzbudzaj^ w
nas poczucie dobrze spelnionego obo-
wi^zku.

Oto b§d^c na "Bialowiezy" w czasie
tegorocznej akcji letniej, stwierdzilem
z radosci^, ze to, co my, starzy
instruktorzy harcerscy przekazalismy

w czasie szkolenia i praktycznych
zajeX: harcerskich naszym niedawno
mianowanym mlodym instruktorom,
nie poszlo na marne, ale wydalo
zdrowe i pozyteczne owoce. Wysilek
nasz wie;C oplacit si§ bardzo, bo to, co
zorganizowalismy i prowadzilismy
przez 25 lat na terenie Detroit, przej-
muj^ obecnie nasi wychowankowie
pewnie i sprawnie, z prawdziwa. znajo-
mosci^ organizacyjnej pracy harcers-
kiej.

Dobrze prowadzona liczna kolonia
zuchowa i ob6z harcerski, gdzie mlodzi
instruktorzy wykazali swoja. inicjaty-
w§ i znajomosd pracy harcerskiej,
utwierdzajg nas w tym przekonaniu, ze
przyczynilismy si? w pewnym stopniu
do odmlodzenia i przedluzenia organi-
zacyjnego zycia polonijnego. Do tych
pozytecznych wynik6w pracy instruk-
torskiej bardzo wydatnie przyczynili
si§ nasi przyjaciele na czele z Zarz^-
dem Obwodu Zwi^zku Harcerstwa
Polskiego w Detroit, bo im wlasnie
zawdzi^czamy urz^dzenie harcerskie-
go osrodka "Bialowieza" i stala^ trosk?
o pomoc w kontynuowaniu pracy orga-
nizacyjnej. Zatem wsp61ny wysiiek
milosnik6w idei wychowania harcers-
kiego naszej mlodziezy i poparcie tego
wysilku przez patriotyczn^ Poloni?,
wydaje pozyteczny plon dla dobra
sprawy polskiej i Ameryki, a r6wno-
czesnie jest to najwlasciwszym uczcze-
niem przez nas 25-lecia istnienia
Zwiqzku Harcerstwa Polskiego w sta-
nie Michigan oraz 200-lecia naszej
przybranej Ojczyzny - Stan6w Zjedno-
czonych.

hm. Stanislaw Rychter
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Kolonia zuchtiw w St. Clair, Michigan

w dniach 1 -15 lipca 1956 roku.

Dwutygodniow^ koloni? dla zuch6w
w okolicy St. Clair, Mich., zorganizo-
wala Grupa 3101 ZNP im. Zawiszy
Czarnego w Detroit, Michigan. Dosko-
naly teren wydatnie przyczynil si§ do
osi^gni^cia poz^danych wynik6w. Zu-
chom "wodzowal" dh hm. Ryszard
Miziolek. Funkcj§ aprowizatorki spel-
niala dh. Bronislawa marczuk.

Komendant hm. S. KuS pozostawil w
kronice naste.pujac3 ocene.:

Rozesmiane twarze i dobre apetyty
swiadcz^ wymownie o dobrym samo-
poczuciu dzielnych zuchow "Piastowej
Zagrody" na pograniczu kanadyjskim.
Szostkom: "Niebieskie P a n t e r y",
"Sprytne Lwy", "Czarne Niedzwie-
dzie" oraz Komendzie Kolonii zycze.
zdobycia wielu sprawoSci zuchowych i
gwiazdek.

Czuj zuchy!
Stanislaw Kus, hm.

Komendant Chor^gwi

Wspomnienia z kolonii letnich zuchtfw

"Polska Zagroda"

Nic chyba nie pozostaje tak dlugo w
pamiQci, jak mile dziecinstwo, wycie-
czki, kolonie i obozy harcerskie. Prze-
zycia te, to jakby kolorowe nitki, z
ktorych zrobiona jest wzorzysta tka-
nina. Tak^ jedn^ barwn^ nitk^ staly
si? kolonie letriie zuch6w Tow. im.
Zawiszy Czarnego, Gr. 3001, przynalez-
nej do Gminy 15 ZNP.

Kolonie urz^dzono w piejcnym stano-
wym parku Ortonville Recreation Area
w kierunku polnocno - zachodnim od
Pontiac. Miejscem kolonii byl tzw.
"Bloomer Camp".

Na kolonie, kt6re rozpocz^to 30
czerwca a zakoriczono 14 lipca 1957 r.,
zjechalo si§ okolo 25 chlopcow. Wsrod
tej grupy byl jeden chlopiec z Kanady,
4 z Cleveland, jeden z Toledo, Ohio i
jeden z Garden City.

Komendant Chor^gwi dh. hm. S. Kus z wi-
zytci w St. Clair, Mich, wsrod ,,Polskich
Skowronkow."

,,Polskie Skowronki" na kolonii zuchow
w Ortonville (Bloomer Park) 19S7 r.

Park Ortonville ma 3467 akr6w po-
wiefzchni i zarosly jest tak drzewami
iglastymi jak i lisciastymi. Chlopcy
usmiechni^ci, swawolni, zdrowi i bez-
troscy przezyli niezapomniane chwile.
Kierownictwo, jakiego by lepszego nie
znalazl. Atmosfera polska, bo 34 to
jedyne, poza polskim obozem harcer-
skim kolonie, gdzie uzywany jest wyla-
cznie JQzykpolski. Nic tez dziwnego, ze
chlopcy w wieku tat 6 do 11 ze Izami w
oczach rozjezdzali si§ do dom6w,
przyrzekaj^c sobie solennie spotkad
si§ na przyszly rok powtornie.Niech
zaluje kazdy, kto nie byl na koloniach
letnich "Polskiej Zagrody".

G^stwina drzew, odleglosc od osiedla
i ciemne noce sprzyjaj^ roznego
rodzaju przygodom, z ktorych tworz^
si§ historie kolonijne czy opowiadania
obozowe. Obfita w przygody byla r6w-
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niezkolonia "Polskiej Zagrody", z kto-
rych jedna^ poswie;con3 kierownictwu
kolonii i ucze&tnikom, tj. zuchom,
podaje. ponizej.

Niefliwiedi lub wiewidrka

Spod namiotu na p61 zywa,
Wodz^c wzrokiem dookola,
Wyszla postac. Re.k$ kiwa,
Lecz pomocy nie smie wolac\m cicho krok za krokiem

Do baraku sie. podkrada;
(Barak stoi tuz pod bokiem: -
Wewa^trz zuchtiw Spi gromada).

Obudziwszv wodza, kt6ry
Rozespany jeszcze chrapal:
- Niedzwiedz - krzyczy - niedzwiedz
bury!
Niedzwiedz przy namiocie sapal!

- Niedzwiedz tutaj, nie do wiary!
Gdziezby niedzwiedz w parku siedzial?
Jakem - rzekl w6dz - harcerz stary
Nie uwierz§ ja w niedzwiedzia.

Zaj^c, jeleri, nawet sarna
83 podobne do niedzwiedzia.
One lub tez psina marna
Tu bye mogly - dopowiedzial.

- Niedzwiedz - m6wi§ - to nie miara;
Przy nim cos jakby kozl^tko
Lub tez niedzwiedzica stara,
A z nia^ male niedzwiedzi^tko.

Przed namiotem na swe nogi

Wspi^l si§ i do okna prosto
Zajrzal, maj^c wzrok sw6j srogi,
Ktorym patrzyl na mnie ostro.

Wtem z Slepiami jak dwie gruszki
I u pyska z biala^ pianq
Poszedl, by rozrzucid puszki,
Co pod Sciana^ poskladano.

Zjadl z ziemniak6w obierzyny,
Napil si§ z basenu wody
I w£r6d g^stej znikl krzewiny,
Nie zrobiwszy innej szkody.

WieSc z szybkoScia^ blyskawicy
Podawano z ust do ust,
Ze przy boku niedzwiedzicy
Byl niedzwiadek - jak w zapusty.

W6dz zuchowy kr^c^c glow^
Rzekl z powaga^ : - Nie ma rady,
Trzeba spraw? niedzwiedziow^
Zbadac przez odcisk6w

zarz^dc? parku z rana
Spytam, jakie jego slowo.
Wezm§ kilka pan i pana
I sp6r skoriczym honorowo.

- Cenna rada, niczym zloto,
Ze rzecz be.dzie tak zbadana,
Bo niedzwiadek prosto w bloto
Wpadl z nogami po kolana.

Otoczono namiot kolem,
(Ja patrzylem tez z pagdrka)
I orzekli wszyscy spolem : -
-Tak, byl niedzwiedz, lub ...wiewi6rka.

L. zabicki - "Smyk

PIONIEROM "BIALOWIE2Y" - BRAWA!

Na dwutygodniow^ koloni§ zuchowq
w "Bialowiezy", trwajqc^ w drugiej
polowie lipca 1966, wyslali£my obu
syn6w po raz pierwszy. Po raz pierw-
szy nasze zuchy zdawaly egzamin ze
swej zaradnoSci, a my - rodzice z
przygotowania ich do zycia w groma-
dzie, ze stopnia ich spolecznego wyro-
bienia. Ale r6wnocze6nie byl to egza-
min (i chyba najtrudniejszy) dla
wychowawc6w, dla opiekun6w, dla

calego personelu obozu. Wedlug nas -
rodzicow, egzamin ten stal sie. sukce-
sem entuzjast6w harcerskiej akcji.
Pragniemy na tym miejscu zapisad im
ocen? jak najlepsz^. Ocen§ z wyr6znie-
niem za ich wysilki, za noce zarwane,
za niewyczerpane pomysly w organizo-
waniu zajgc jak najbardziej atrakcyj-
nych, a rownoczesnie pozytecznych,
ksztalc^cych, m^drych.

Nasz 7-letni Radek puchl z dumy,
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opowiadaj^c, jak prawdziwa, pila^ przy-
cinal deski do budowy lodzi. A 9-letni
Andrzej oglaszal ojcu w liscie, ze zostat
"sekretarzem" se.dziego zuch6w, ze
artykul do "Czuj Ducha", ktbry p6j-
dzie do druku - pisal SAM!

Zreszta^ slowa uznania czy podziwu
dla mozolnej, ale jakze rzetelnei i
udanej roboty calego personelu - wypo-
wiadane ustami rodzic6w - moglyby
odczytane zosta6 (n.b. niesJusztu^)
jako gest li tylko grzecznosciowy, jako
sztywny konwenans. Najlepsza, wie.c i
najszczersz^ ocena^ niech b^da^ auten-
tyczne wypowiedzi samych zuch6w,
zawartych w listach pisanych do domu.

Oto fragmenty: "... ja mam juz 4
sprawnosci - krawca, spiewaka i
kuchcika tez, no i zjadlem 4 hambur-
gery, wczoraj po tej wycieczce, no i
spiewaJem do mikrofonu "Krakowia-
czek ci ja". Na tym ognisku bylo
bardzo gor^co, ale za to w nocy bylo
zimno i mnie si§ wcale nie snilo, tylko
ja naprawd§ widzialem, jak drub
komendant, co ja go bardzo lubi§,
przychodzil do nas i wyci^gal zapaso-
we pledy i sam nas przykrywal i
mowil: spij, spij.

I niech mamusia nie myje w kuchni,
ja juz umiem i sam umyj?. A w tym
nowym notesie to sobie zapisalem 14
piosenek, wszystkiepolskie. I dostanie-
my odznaki milenijne, bo robimy
herby wszystkich polskich miast".

"Ja b§d§ Gdanskiem na ognisku. A
jak urosne., to be.de. komendantem, jak
drub Zabicki i nareszcie nie b§d§
wtedy chodzil spac, bo ja lubie. bye na
warcie i b§d§ sobie caly rok tu miesz-
kal a nie tylko 2 tygodnie. Czuwaj,
mamusiu. Andrzej".

Wi§c czuwam. I chcielibysmy dalej
czuwac, my rodzice naszych zuchow,
nawet r^kawy zakasac, jak b^dzie
trzeba, zeby zadne jakies licho nie
zgasilo entuzjazmu tym podziwu god-
nym pionierom harcerskiej orki pod
''mlody las" w "Bialowiezy''.

Trudno jest w krtitkim podzie.kowa-

Kolonia Zuchowa - Cykl ,,Marynarza", 1966 r.

niu wymienid nazwiska wszystkich
opiekun6w obozowej gromady naszych
pociech. Ale warto jeszcze raz powt6-
rzyc harcerskie "hip hura" na czes<i
komendanta obozu druha Ludwika
Zabickiego (kt6rego "czuwaj" trwalo
24 godziny na dob§), podobnie jak jego
nastejpcy - druhny Teresy Wasniew-
skiej, z sercem mamy i glosem
rozspiewanego skowronka.

Na czesc obu Stefan6w: Komenda
Hufca "Kresy" - hm. Wojteckiego i
przewodnicz^cego Obwodu ZHP na
stan Michigan - pana Futro - za ich
ojcowsk^ trosk§, serdeczny usmiech,
no i za ten wzrok, kt6rym patrz^c na
swq harcersk^ rodzin? dzis musieli
widziec jej kazdy dzien jutrzejszy. I
widza^ nadal. I robi^ wszystko, aby
"jutro" mJodej "Bialowiezy" bylo
coraz bogatsze, lepsze, najlepsze.

A na koniec ogolne "hip-hura" na
czesc Mlodosci! - Tej, kt6ra jest
metryka, calej rodziny harcerskiej
razem z jej rodzinnym domem w
"Bialowiezy". Rodzinnym domem mlo-
dosci, co czyni cuda, co przeszczepia
czar bialowieskich lasow z ziemi
ojczystej na michigafisk^, co potrafi
karczowac, siac a owoce trudu zbierac"
zdrowe i szlachetne.

Halina i Franciszek
Klimczakowie, Royal Oak
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Pierwszy oboz w^drowny.

W^DROWNICY

W magazynie O£rodka Harcerskiego
"Bialowieza" znaleziony zostal znisz-
czony wilgocia^ zeszyt, kt6ry po bliz-
szym zapoznaniu si? z jego tresci^,
okazal si? pami?tnikiem pisanym wi-
docznie przez jednego z uczestnik6w
w?drownego obozu harcerskiego, jaki
mial miejsce od 8 do 14 lipca 1963 roku.
Zeszytowi temu brakuje jednak kilku
kartek, wydartych przez kogos, kto nie
zadal sobie trudu, aby przyjrze6 si?
uwazniej tresci.

Re,kopis znaleziony w magazynie OS-

rodka Harcerskiego "Bialowieza"

Pochmurny poranek 8 lipca 1963
roku. Wyruszamy ze staiego obozowis-
ka w "Bialowiezy". Celem wyprawy
jest zwiedzenie G6rnego Michiganu.
Jest nas zaledwie trzynastu. Jestesmy
wszyscy w pelnym rynsztunku bojo-
wym. Dochodzi godzina dziewia.ta.
Niezliczone tiumy zebraly si§, aby nas
zobaczyc po raz ostatni. S^ wszyscy;
przyszli nawet w pizamach rozespani
harcerze. Jestesmy juz przy samocho-
dach. Ostatnie chwile przed rozsta-
niem si§. Faluj^ca rzesza rodzic6w,
harcerzy, pracownik6w kuchni, gosci
oraz przedstawicieli miejscowych

wladz ruszaj^ ku nam. Ostatnie uscis-
ki, pocalunki, pozegnania, slowa otu-
chy, Izy w oczach. Siedzimy juz w
wozach. Po chwili "Bialowieza" ginie
nam z oczu, widzimy. tylko jeszcze
sympatycznq postal Wodza Naczelne-
go, machaj^cego ku nam prawa. r§k^,
gdyz lewa jest zaje.ta podawaniem
taktu wykonuj^cym przysiady harce-
rzom.

Teraz mamy przed soba. szarg
wst^gQ szosy. Jedziemy w nieznane.
Zaczyna si? Wielka Przygoda. Po
pie.ciu minutach jazdy slyszymy oglu-
szajqcy huk, a wzrok nasz zatrzymuje
si? na zataczaj^cym szeroki luk przed-
miocie o ostrych ksztaltach i pi?knie
zagi?tym uchu. Wszyscy az krasnieje-
my ze zlosci: ze tez ci z pierwszego
wozu nie mieli co zabra6 - taki wstyd.
Po chwili autorytatywne wyjasnienie.
To byl jednak rondel. Kamieri spa da
nam z serca. P?dzimy dalej. Po trzech
godzinach jazdy zatrzymujemy si?. Z
bagaznika wyskakuje "salami" a po-
tem kwaszone ogorki ichleb.Na[st?puje
chwila poboznego milczenia. Teraz nie
ma juz nie: ani salami, ani chleba.
Druh Wygnal z rozczarowaniem brodzi
palcami w sioiku, szukaja.c wyimagi-
nowanych og6rk6w. Druh Pientak

51



wraz z druhem Krzyzewskim znikaj^ w
g?stwinie lesnej. Drub Klajn z zapalem
dowodzi kolegom o wyzszoSci kwaszo-
nych ogorkow pani Perzanowskiej nad
zwyklymi korniszonami. Kr6tka dys-
kusja na tematy kulinarne. Wskakuje-
my do wozu. Lecimy dalej.

Wpadamy do Harrison. Rozbijamy
namioty. Jajka, patelnia i rondle ida^
wraz z druhem Ploriskim gotowad
obiad. Kucharzowi pomaga absolwent
Wyzszej Szkoly Pomocnik6w Kuchars-
kich - druh Krzyzewski. Idziemy na
plaz?. Licznie zebrana pled pi?kna
rzuca pow!6czyste spojrzenia na Kru-
p?. W wodzie kazdy bawi si? jak umie.
Osobliw^ rozrywk? znalezli sobie druh
Perzanowski - junior i druh Pientak.
Pientak stoi na glowie na dnie jeziora,
a Perzanowski trzyma go za nogi. Po
chwili nast?puje zmiana. Teraz Perza-
nowski trzyma Pientaka za nogi, a
Pientak stoi na glowie. Nadchodzi noc.
Modlitwa. Wskakujemy do namiot6w.
Gwiazdy. Ksi?zyc. Noc. Cisza. Spok6j.
Pierwszy dzieri w?dr6wki zakoriczony.

Wtor.ek, 9 lioca

Pobudka. Gimnastyka. Wylatujemy
z namiot6w. Wrzucamy "na ruszta"
resztki salami. Walimy dalej. Po
godzinie drogi - niespodzianka. Przed-
nimi kotami upolowalismy kuropatw?,
z kt6r$ druh Krupa dumnie maszeruje
po szosie. Fotograf wyprawy, druh
Reiter robi zdj?cia harcerzy wisz^cych
kolo kuropatwy. Czas nagli. Suniemy
dalej. Zatrzymujemy si§ w Indian
River, by zobaczy6 najwyzszy na
swiecie krzyi "Catholic Shrine". Wra-
zenie rzeczywiscie wielkie. Na wzg6rzu
krzyz - olbrzym a u st6p wzg6rza
pi^kna Droga Krzyzowa i kaplica Our
lady of the Highways. Me zatujemy, ze
zatrzymalismy si?, bo naprawd? war to
bylo.

Kupujemy dziesi^tki poczt6v^ek pa-
mi^tkowych. Druh Klain, Krupa i
Tymowski z rumiericami na twarzach

wypemiaj^ puste przestrzenie na pocz-
towkach, wydaj^c co chwila cichutnie
westchnienie, ukladaj^ce si? w imiona
Ew, Marys, Teresek itp. Me czekamy
jednak dlugo. Pochlaniamy pi^knego
arbuza i zn6w nasze wehikuly pozeraj^
dziesi^tki i setki mil kr§tego pasma
szosy.

Celem dnia dzisiejszego jest St.
Ignace, dok^d docieramy juz prawie
wieczorem. Jajka, kielbasa i wiele
innych przysmak6w zostajq w mgnie-
niu oka wspomnieniem. Dajemy nurka
do pojazd6w i ulatniamy si?. Chcemy
nocowad. Miejsca w parkach stano-
wych nie ma, ale geniusz strategiczny
dowodz^cego nie daje na siebie
dlugo czekad. Miejsce wkr6tce znale-
ziono, a upolowana kuropatwa idzie
wraz z druhami Perzanowskim junio-
rem i Wygnalem do "kuchni".

Po kilkunastu minutach trzynaScie
wyglodnialych postaci rzuca si? na
nieszcz?snego ptaka, kt6rego kosci po
dziesi?ciu minutach wygl^daj^ tak,
jakby przelezaly pi?d lat na pustyni.
Modlitwa i znikamy w namiotach.
Gwiazdy. Ksi?zyc. Noc. Cisza. Spok6j i
... zimno jak wielkie nieszcz?:§cie.
Gl?bokie chrapanie Pi?taka miesza si?

Fort Mackinac

, '
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z westchnieniami Klajna i Tymowskie-
go. Ludzie moga^ spad spokojnie.
W^drownicy sa, nieszkodliwi.

10 lipiec. Trzeci dzieri podr6zy.
Wycieczka na Mackinac Island gwoz-
dziem programu. Zrozumiate podnie-
cenie. Wszyscy od£wie.tnie ubrani.
Zaszczycamy swoja. obecnoScia, port.
Bilety i skok na statek. Gala trzynastka
jest juz na pokiadzie. Rej wodzi Reiter
- junior i Krupa. Tych dw6ch wie
wszystko: co, gdzie, kiedy, jak, kto i
dlaczego? Przybijamy do mola. Jes-
tesmy na l^dzie. Zaczynamy zwiedza-
nie wyspy.

Czasu malo a tyle do obejrzenia. Tu
wzniesiono pierwszy ko£ci61 katolicki
na ziemi amerykariskiej pod wezwa-
niem Sw. Anny.

Pierwszym obiektem naszych zain-
teresowari jest oczywiscie Fort Macki-
nac. Fort jest stary jak swiat. Pami^ta
wiek osiemnasty, osadnik6w, Indian,
traperdw, no i oczywiscie Anglik6w w
tr6jgraniastych kapeluszach. Za zwie-
dzanie trzeba placid; wpuszczaj^cy
jednak rzuca kr6tkie spojrzenie na
bary Krupy i wchodzimy nie plac^c.

Potem zachodzimy do starej straz-
nicy. Podobnie jak Fort pami^ta
Ludwika XVI, Mari§ Antonin§, tr6j-
graniaste kapelusze i oczywiscie ...
Anglik6w. We wn^trzu straznicy trzy-
nastu "rycerzy" doskakuje do Scian i
pitirami, oWwkami, nozami, palcami,
nozyczkami i wszelkimi istnieja.cymi
Srodkami uwiecznia imiona swoje,
matek, ojc6w, ciotek, babek, dziadk6w
i kolegdw oraz dam swego serca.
Niektorzy wymalowuja. pi^kne nazwy
tak dalekie jak Krak6w, Lw6w, Wilno,
Wroclaw, L6di czy Warszawa. OsobiS-
cie juz teraz oczami wyobrazni widz§,
jak za dwieScie lat historycy b^d^ si§
starali wyja^nid tak wielk^ iloSd
polonik6w na scianach czcigodnej sta-
ruszki twierdzy.

Bior^c pod uwage genialno^d przysz-
lych historykbw, mozemy rzec z caJ^
pewno^ci^, iz w "Informatorze", trak-

tuj^cym o historii budowli, umieszcza,
oni wzmianke, ze walki o twierdz§
rm'edzy Amerykanami a wojskami
angielskim zostaly sprytnie wykorzys-
tane przez wojska polskie, kt6re pod
dowddztwem generate Perzanowskie-
go zdolaly opanowac twierdzy na czas
blizej nieokre^lony.

Mijamy straznic? i walcujemy dalej.
Bohaterem dnia jest Janek Reiter.
Zajmuje si? on robieniem zdj^c. Robi
je ze wszystkich pozycji: z drzewa, zza
drzewa, spod drzewa, z domu, ze scho-
d6w, zza krzaka, spod krzaka, znad
krzaka, na lez^co, na stoj^co, na
wisz^co, na siedz^co, na kl^czqco. Mqz
dwwygina si§, prostuje, wypina, pada,
wstaje. Jest wsz^dzie. Brawo Reiter -
junior! '

Obiad jemy w restauracji. Drub
Wygnat jest wyraznie zdziwiony, ze nie
zostalo podane wino. Przed odjazdem
wolny czas. Rozbiegamy si§ we wszyst-
kie strony. Wracamy do portu, wysJaw-
szy uprzednio pi^tnaScie funt6w pocz-
t6wek, Iist6w, pami^tek, paczek, poz-
drowieri, zapewnieri itp. Poczt6wki id^
wsz^dzie; do matek, ojc6w, babek,
dziadk6w, ciod, zon, kuzyn6w, kuzy-
nek, koleg6w, kolezanek. Tymczasem
wokolo nas gromadza. si§ tlumy.
Wszyscy 53 ciekawi, ska.d ze^my si§
wzieji. Jaki^ autochton po osiemdzie-
si^tce przypomina sobie, iz byli tu raz
tacy w 1892 roku, ale po ich wizycie
wysp? musiano zamknqd na trzy lata,
celem og61nej rekonstrukcji. Zapew-
niamy, iz my nie mamy z tamtymi nie
wsp61nego. Zewsz^d slychad wyrazy
zdumienia i podziwu.

Drub komendant opowiada wszyst-
kim o naszej historii, powstaniu, o
czynach bojowych. Stowa uznania ota-
czaj^cego nas tlumu przechodzq w
entuzjastyczne okrzyki. Przy akompa-
niamencie wiwatuj^cych t I u m 6 w
wchodzimy na statek. Druhowie Klajn,
Krzyzewski i Tymowski rozdaja, auto-
grafy. Wracamy szybko do obozu.
Wrzucamy "na ruszta" par6wki. Wla-
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tujemy do namiot6w i za chwil? juz
jesteSmy pogra.zeni w obj?ciach Mor-
feusza. Gwiazdy. Ksi?zyc. Noc. Cisza.
Spok6j. Zimno jak wielkie nieszcz?!§-
cie. Trzeci dzieri naszego "anabasis"
zakoriczony.

11 lipiec. Czwarty dzieri jesteSmy juz
w drodze. Zwijamy manele i pych na
wod?. Lecimy dalej. Szafa gra. Slone-
czko Swieci. Jest nam razno na duszy.
Dzisiaj mamy si? zatrz ..."

Na tym koriczy si? r?kopis ...

DZIEN WIELKIEJ PRZYGODY

Dnia 8 stycznia 1972 r. Druzyna
Wodna W?drownik6w wraz z w?drow-
niczkami urza.dzili wsp61ny oplatek na
"Bialowiezy". Pogoda byia dobra,
Snieg obfity. Z Detroit zabraliSmy ze
soba, sanki, narty i pilk? noznq.
Wszystko bylo w uzyciu przez caly nasz
pobyt w oSrodku harcerskim. Na
"Bialowiez?" dotarliSmy punktualnie.
Po wyla_dowaniu (jesteSmy wodniaka-
mi, wi?c l^dujemy) zabraliSmy si? do
pracy. Jedni ubierali choink? w zagaj-
niku bialowieskim, drudzy przy go to-
wywali w stanicy stoJy, a jeszcze inni
pomagali w kuchni. W takiej zgodzie
praca zostala szybko ukoriczona. O
godzinie 2.00 zebraliSmy si§ przy
choince, na kt6rej palily si§ Swieczki.
Hm. Borowicz m6wil o tradycji ubie-
rania choinki w lesie, skladania zyczeri
i lamania si? oplatkiem. Wspomnial, ze
po raz pierwszy przezywal taki obrz?d
przed wojn^, kiedy prowadzil kurs
narciarski. Naste.pnie, b?d^c w I
Dywizji Pancernej w czasie akcji nad
rzeka, Moz^, urz^dzil w swojej kom-
panii podobn^ choink?, jaka, mieU^my
na "Bialowiezy". Niejednemu zolnie-
rzowi poplyn?la Iza z oczu przy
zyczeniach powrotu do Wolnej, Niepod-
leglej Polski. Nast?pnie druh zacza^
lamac si? z nami optatkiem, zycz^c
wszystkim zdrowia, powodzenia w
pracy harcerskiej i sukces6w w nauce.
Zaspiewalismy kilka kol?d.

Zrobilismy kilka zdj?6, pogasili Swie-
czki i w szyku luznym, rzucaj^c ^niez-
kami, weszli^my do jadalni, gdzie stoly
byly ubrane i przygotowane do obiadu.
Po obiedzie jezdziliSmy na nartach,
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sankach a jedna grupa grala w pitk?
nozna. na Sniegu.

0 godzinie 5.30 wyjechali^my na
Msz? 6w. do Kindo, 46 mil od "Bialo-
wiezy". W drodze byl wielki wiatr i
zawieja. Ksia,dz Stanislaw Surman
bardzo si? ucieszyl naszym przyjaz-
dem i prosil, aby^my za^piewali kilka
polskich kol?d. Po Mszy s"w. zostali^my
przyj?ci na plebanii i pocz?stowani
smakolykami. Rozmawiali^my, skla-
daj^c zyczenia ksi?dzu. W milym na-
stroju zegnali^my ksi?dza harcerskim
okrzykiem.

Przed godzina. 11 byli^my na "Bialo-
wiezy". W?drowniczki przygotowaly
kolacj?. Potem poszli^my na spacer na
jezioro Huron. Modlitwa. zakoriczyli^-
my pierwszy dzieri na "Bialowiezy".
Po modlitwie cwik J6zef Drozdowski i
cwik Piotr Lisiecki odmeldowali si? i
poszli spad pod golym niebem, gdzie za
dnia przygotowali sobie legowisko nad
strumykiem bialowieskim.

Niedziela przyniosla nam zmian?
pogody. Po modlitwie i Sniadaniu
jezdzilismy na sankach i nartach. W
tym czasie przyjechaly dwie w?drow-
niczki, wi?c grono nasze powi?kszylo
si? do 24 os6b. Po obiedzie przygoto-
wali^my ognisko, kt6re wypadlo dob-
rze. Przy ognisku podczas gaw?dy
nazwalismy nasz pobyt na "Bialowie-
zy" "Dniem Wielkiej Przygody". Pio-
senk^ "Zl^czeni w?zlem" zakoriczyliS-
my nasz^ wycieczk?.

wywiadowca
Zbyszek Rybarczak



KRAG

STARSZOHARCERSKI

"WIGRY"

2yjemy w okresie kolosalnego post?-
pu nauk medycznych. Skomponowano
caly szereg antybiotykbw zwalczaj^-
cych skutecznie najrozmaitsze dolegli-
wosci, ale nie udalo si? jednak i nigdy
nie uda znalezd skutecznej szczepionki
na bakcyla harcerstwa, ktbry ma to do
siebie, ze jak chwyci czlowieka w
latach pachol?cych, to trzyma juz jak
ten przyslowiowy Tatarzyn; trzyma i
nie puszcza. Mlody chlopiec biegajqcy
razno w zielonych desusach zamienia
si? powoli w doroslego m?zczyzn?.
Rosnie mu broda, w^sy, a po kilku
latach pi?kna lysina. A tymczasem 6w
bakcyl harcerski trzyma i to dzierzy
coraz to mocniej. A wszyscy ci,
kt6rych ten bakcyl harcerski trzyma
najmocniej, tak ze nie moga^ si?
zupelnie z jego mocy wyrwac", stano-
wia^ kr?gi starszoharcerskie.

U starszych harcerzy zmieniaja^ si?
oczywiScie formy czy tez programy
pracy, zmienia si? charakter zaj?6, ale
pozostaje zawsze ta sama - chociaz
odpowiednio pogl?biona- idea nieustan-
nej pracy nad samym soba^ sluzby
Bogu i Ojczyznie oraz pomocy bliznim.

W 1962 roku, w Detroit powstal 74
Kra.g Starszoharcerski "Wigry" imie-
nia Tadeusza Rejtana. Skupia on juz od
lat trzynastu w swych szeregach daw-
nych harcerzy i harcerki jak i osoby,
kt6re wstapily don stosunkowo niedaw-
no przyci^gni?te zywotnq i niezwykle
atrakcyjn^ prac^ harcersk^, pozwala-
j^c^ kazdemu czu6 si? zn6w mlodym i
przydatnym i co najwazniejsze, pracu-
j^cym nad niezwykle szlachetnym i
konstruktywnym celem. Zgodnie z
upowaznieniem Wladz Harcerskich
przyjmujemy r6wniez w poczet Kr?gu
starszych w?drownik6w i w?drownicz-
ki.

Kr§g"Starszoharcerski ,,Wigry", 1962 r. Ze-
branie przy herbatce.

Prbba przedstawienia nawet w naj-
wi?kszym skr6cie dokonan Kr?gu w
trzynastoletnim okresie jego istnienia
bylaby czczym przedsi?wzi?ciem. Nie
spos6b om6wic mrbwczej, nieustannej,
czasami syzyfowej a zawsze pelnej
samozaparcia i po6wi?cenia pracy
czlonk6w Kr?gu. Byli^my wsz?dzie
tarn, gdzie byto harcerstwo. Praco-
wali^my wsz?dzie tarn, gdzie trzeba
bylo wykonac nie cierpi^c^ zwloki
prac?. Odgrywalismy - a Smiem to
twierdzid bez cienia przesady - decydu-
j^c^ rol? w calym szeregu harcerskich
prac i przedsi?wzi?c. Organizowalis-
my zaj?cia wewn?trzne, herbatki to-
warzyskie, zbi6rki starszoharcerskie,
ogniska, kominki, wycieczki, kursy,
sprawowalismy piecz? nad mlodziez^
harcersk^, okazywalismy nieustann^
pomoc Obwodowi i Hufcowi Harcerzy
"Kresy" w Detroit. Kr^g Starszohar-
cerski "Wigry" pomagal w zaj?ciach
z W?drownikami, Kr^g zorganizowal
dla W?drownik6w wycieczk? do Wa-
szyngtonu. Kr^g zorganizowal pierw-
szy oboz w?drowny w stanie Michigan i
wreszcie Kr^g przeprowadzil dwa
konkursy historyczno - literackie dla
detroickiej mlodziezy polskiej. Z inic-
jatywy i przy wydajnej pomocy Kr?gu
jeden z instruktor6w harcerskich zaku-
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pil osiemdziesieoo akrowy, zalesiony
teren "Wigry", kt6ry do tej pory jest
dostejpny harcerskim wycieczkom i
obozom. Od czasu zorganizowania
Kr^g byl prowadzony kolejno przez:
phm. Klemensa Perzanowskiego, phm.
Edwarda Borowicza oraz do chwili
obecnej przez przewodnicza^ druhn§
Bronislaw? Marczuk.

Edward Borowicz phm.

ZASTEP INSTRUKTORSKI

W pracy organizacyjnej hufca harce-
rzy wazna^ i pozyteczn^ rol§ odgrywa
zaste.p instruktorski, W Hufcu "Kresy"
Zaste.p Instruktorski powstal w 1955 r.
Pierwszym zaste.powym zostal wybra-
ny dh hm. Leon Kowalczyk. Funkcj§
jego przejaj dh hm. Ryszard Miziolek
dnia 24 marca 1956 r. Trzecim zastepo-
wym zostat dh hm. Stefan Marczuk,
kt6ry kierowaJ praca^ zastejpu instruk-
torskiego od 1957 -1959 r.

Na okres kilku lat praca zaste.pu
zostala zawieszona i dopiero na oko-
licznosciowym zebraniu instruktors-
kim w dniu 24 stycznia 1965 r. wybrano
zastejDowym Zastejpu Instruktorskiego
druha hm. Stanislawa Rychtera.. Nas-
tapilo wi^ksze ozywienie organizacyj-
nej pracy harcerskiej. ZastejD obejmo-
wal 10 harcmistrz6w, 10 podharcmis-
trz6w i 3 dzialaczy harcerskich.

Dzialalnos6 Zastejpu Instruktorskie-
go skoncentrowala si§ przede wszyst-
kim na udzielaniu pomocy Hufcowi
Harcerzy "Kresy" w pracy organiza-
cyjnej, szkoleniowej i w akcji letniej.
Zaste.p Instruktorski w 1965 r. pomagal
wydatnie Hufcowi Harcerzy "Kresy"
w realizowaniu programu "Tysi^cle-
cia Polski". Zostaty w tym celu
opracowane pomoce programowe dla
naszego Hufca, a niektbre z nich
zostaly udostejpnione do wykorzystania

innym jednostkom organizacyjnym
ZHP. W tym roku Zast^p Instruktorski
pom.6gl Hufcowi Harcerzy ' 'Kresy'' w
Zlocie Hufca i w akcji letniej oraz
przygotowat i przeprowadzil Zlaz Ins-
truktorski (Kanada i USA) na harcers-
kiej "Bialowiezy" w dniach 25 - 26
wrze£nia 1965 r.

W 1966 r. dziaialnosc ZastQpu Ins-
truktorskiego poza normaln^ praca^
organizacyjnq skoncentrowata s i §
przede wszystkim na pomaganiu na-
szemu Hufcowi w przygotowaniu si§ do
wzi^cia udzialu w harcerskim Zlocie
Tysi^clecia Polski, co dato w rezulta-
cie wyr6znienie Hufca Hercerzy "Kre-
sy" na tym Zlocie.

Pod koniec 1966 r. i w 1967 r. Zaste.p
Intruktorski zorganizowal i przeprowa-
dzil na terenie Hufca Harcerzy "Kre-
sy" p61roczny kurs druzynowych dla 24
mlodych przyszlych kierownik6w pra-
cy harcerskiej. Wielu uczestnik6w tego
kursu zdobylo stopnie instruktorskie i
podj^lo prac§ organizacyjn^ na terenie
Hufca "Kresy".

Poza praca^ programow^, zwi^zan^
sci^le z Hufcem Harcerzy "Kresy",
Zast§p Instruktorski prowadzil ozywio-
n^ dzialalnosc propagandow^ dla dob-
ra harcerstwa na terenie naszego
Obwodu ZHP i czynil wszystko, azeby
mi^dzy gronem instruktorskim a przy-
jaci61mi harcerstwa istniala dobra,
harcerska wsp61praca i harmonijne
wspolzycie.

Pod koniec 1968 r. dh hm. S. Rychter
ze wzgle.du na trudnoSci osobiste,
zmuszony by! zrzec si§ dalszego petnie-
nia funkcji zast^powego Zast^pu Ins-
truktorskiego. Od 1968 do 1971 dzialal-
nosc zast^pu zostala przerwana i
dopiero 17 pazdziernika 1971 na zebra-
niu instruktorskim, zwolanym przez
hufcowego Hufca Harcerzy "Kresy"
dh hm. Andrzeja Kamiriskiego, wybra-
no zastejDowym Zastepu Instruktors-
kiego - dh. hm. Zbigniewa Wyrwicza,
ktbry obecnie kieruje dzialalno^ci^
zaste.pu.
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NIEZWYKLA

WIECZORNICA

HARCERSKA W DETROIT

W sobot§ dnia 19 grudnia 1970 r.
Zarza.d Obwodu ZHP na Stan Michigan
i instruktorzy Hufca "Kresy" wraz z
instruktorkami Zastejpu "Iskry" na
specjalnie przygotowanej wieczornicy
harcerskiej uczcili druha hm. Stefana
Wojteckiego odchodz^cego z funkcji
hufcowego tutejszego hufca.

Uroczystosc ta byla dla druha S.
Wojteckiego tym bardziej niezwykla,
ze byla niespodziank^. Uczestniczylo w
niej ponad 60 os6b.

Nagonil si§; "Wyzel" (pseudonim
dha S. Wojteckiego) w pracy harcer-
skiej w Detroit od 1950 roku, w tym 18
lat na funkcji hufcowego. Nic tez
dziwnego, ze za jego ogromny wklad w
rozw6j o utrzymanie hufca i Zwi^zku
Harcerstwa Polskiego na tutejszym
terenie przyszli mu podzi^kowad i ci,
ktorzy od pocz^tku byli pod jego opieka.
wychowawcza^ i ci, kt6rzy z nim stale
lub z przerwami wsp61pracowali, jak i
ci, ktorzy w ostatniej chwili byli jego
podkomendnymi. Przybyli niemal
wszyscy - byli Przewodnicz^cy Obwo-
du i byli Prezesi Kola Przyjaci61
Harcerstwa oraz czlonkowie obecnych
zarz^dow.

Kazdy z uczestniktiw chcial m6wic i
kazdy z nich mial co powiedziet, gdyz
przez caly okres swej siuzby druh hm.
S. Wojtecki nikomu nie odm6wil swej
wspolpracy. Jesli kogoS zabraklo, to
chyba tylko tych, kt6rzy druha S.
Wojteckiego nigdy nie zrozumieli.

Wszyscy obecni zgodnie podkreslali
druha S. Wojteckiego pelne oddanie si?
pracy harcerskiej, jego w tej pracy
bezinteresownoSd i jego skromnoSd.
Gwozdziem programu okazal si§ jed-
nak list napisany przez mlodego ins-
truktora dh. phm. Marka Zabickiego
przebywaj^cego na studiach w Polsce.

List ten, kt6ry pozwalam sobie zatytu-
lowac "Dziejkuje Ci, Druhu", przyta-
czam ponizej w calosci.

Trzmiel

DZIEKUJ^ CI, DRUHU!

Bacznosc! Spocznij! Pierwsze obozo-
we rozkazy, pierwszy ob6z, nowi kole-
dzy, nowe przezycia. He to lat temu
bylo? Bodajze siedemnascie. Miejsco-
wosc - Memphis, Michigan. Rok -1953.
Ze wszystkich oboz6w na jakichkol-
wiek bylem, to chyba ten mi najbar-
dziej pozostal w pamie.ci. St61, przy
ktorym zbierala si? rodzina harcerska,
byl po prostu wykopany w ziemi; kra.g
braterski, kt6ry mierzyl okolo szesd
metr6w srednicy. Maszt tez taki,
jakiego do dzis dnia nie widziano na
zadnym obozie, byl dzielem sztuki
harcerskiej. Chociai gdzieniegdzie,
prawd§ mowi^c, znalazl si§ w jego
budowie jakis gw6zdz, patrzylo si?
jednak na to przez pake.

Pierwsze wrazenia? Mote, ale po-
dobno te s^ najwazniejsze i najtrwal-
sze. Nawet te, wtedy niech^tnie podej-
mowane, warty i dyzury w kuchni
dzisiaj mile si§ wspomina. Wtedy
wlasnie Ty, Druhu Wojtecki, byles
pierwszym moim komendantem, pier-
wszym, pod kt6rego komend^ mialem
zaszczyt obozowad.

Mijaly lata, mijaly obozy, zloty i
wycieczki. Przez wszystkie swoje ga-
w?dy, swoJ4 postaw§, sw6j przyklad
wpajale^ we mnie i we wszystkich,
kt6rzy byli na tyle szcz§sliwi, by pod
Tobg lub przy Tobie zyc, sluzy6 i
pracowac, prawdziwego i zywego du-
cha harcerskiego.

Jednakze zycie w szeregach harcer-
stwa jest, jak obozowe ognisko, zabaw-
ne, radosne, wesoie, ciekawe, ale
kt6re, jak wszystkie ogniska powoli
zagasa i chociaz pami^ta si§ te lepsze
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ogniska, to jednak nastejpnego wieczo-
ru rozpala si? nowe, staraja_c si?, by
bylo jeszcze lepsze. I tak wlasnie jest z
tym zyciem w harcerstwie. Pami?ta
si? tych lepszych czy zdolniejszych
wodz6w (czy tez komendant6w, jak to
wypada w tym wypadku), ale tak jak
to ognisko jakos szybko mija ich
kadencja i musza, odstajpic!: swoje
miejsca nowym, mlodym, pelnym
energii i zapalu druhom, kt6rzy maja,
by 6 tym nowym ogniskiem, wokolo
kt6rego ma skupiad si? bra6 harcers-
ka. Teraz od nich b?dzie zalezalo
wychowanie naszej mlodziezy. Teraz
oni b?da, musieli swym ogniem wskrze-
si6 w sercach tych mlodych plomien
milosci, kt6ry pozwoli im poznaC i
pokochac Ojczyzn?, Nauk? i Cnot?.

Ty, drogi druhu Wojtecki, byleS dla
mnie alfa, mojego wychowania harcer-
skiego, natomiast omega, b?dzie ten
harcerz, kt6rego ostatniego spotkam
na tej ziemskiej "warcie".

Dzi?kuj? Ci, Druhu, za Tw6j wklad i
wysilek w kierunku wlasnie tego
mojego wychowania nie tylko harcer-
skiego, ale r6wniez spolecznego i
religijnego. Chyba na miejscu b?dzie
r6wniez podzi?kowa6 Ci w imieniu tych
wszystkich, kt6rzy jak ja nie moga, dzis
osobiscie podac Ci swej dloni, ale
ktbrzy niemniej chcieliby zlozy6 Ci
podobne slowa uznania i podzi^kowa-
nia.

Dzi^kuj? jeszcze raz za wszystko
dobro, jakie przez wiele lat doznalem z
Twojej strony i wiedz, ze zawsze
b^dziesz w mojej pami^ci i w moich
modlitwach.

Na Twoj^ wi§c czesc i jako wyraz
swojego podzi^kowania koricz? tych
kilka slow harcerskim, braterskim ,
trzykrotnym: Czuj - czuj - Czuwaj! -
Czuj - czuj - Czuwaj! Czuj - czuj -
Czuwaj! Czuwaj! Czuwaj!

phm. Marek Zabicki

ROZMOWA Z MAMUSIA

"Mogliby przestad wreszcie z tymi
komediami! Wycia_gad dziecko w nocy
z 16zka i p^dzid je po lesie; przeciez
moze sobie oko wybic!"

Slowa te jak granaty wybuchaly
wsr6d nocnej ciszy lesnej. Staralem si§
uspokoi6 zapewnieniami o starannej
opiece instruktorskiej w czasie 6wi-
czen nocnych. Ale gdzie tarn! Ferwor
oburzenia nie ustawal. Nawet swi^te
slowa by nie pomogly. Poroyslalem
sobie w duchu: "Panie, przebacz jej,
bo nie wie, co czyni" i poszedlem
obserwowa6 przebieg cwiczeri noc-
nych.

Post^powaly sprawnie. Zadanie zos-
talo wykonane i teraz cala grupa
wracala do ogniska na przyrzeczenie.
Dziwna to rzecz przyrzeczenie harcer-
skie. lie razy jestem na takiej uroczys-
tosci, to zawsze z trudem polykam
slin? i mokro mi si§ robi pod oczami.
"Mam szczera^ wol§ calym zyciem
pemic sluzb? Bogu i Polsce, nies6
ch^tn^ pomoc bli£nim i byd poslusz-
nym prawu harcerskiemu". I to juz nie
wlasne wspomnienia, ale pot^ga tych
kilku s!6w wymawianych mlodymi
glosami dzieci wprowadza czlowieka w
inny, lepszy swiat. Nikt ich do wypo-
wiadania tych s!6w nie zmuszal. Mialy
wiele czasu do przemyslenia tego, do
czego si? zobowi^zuj^. Przygotowaly
si? do tej chwili przez dlugi okres czasu
i pracowaly uczciwie, aby byd dopusz-
czonymi do przyrzeczenia i otrzyma6
krzyz harcerski. W harcerstwie nie ma
niczego za darmo. Wszystko trzeba
zarobic, na kazda, odznak? zapraco-
wac. I serce rosnie, gdy si? patrzy na te
dumnie wypr?zone piersi ozdobione
swiezo zdobytymi krzyzami.

Droga mamusiu! Aby zdobyc ten
krzyz, trzeba bylo przejsc przez pewien
program, w kt6rym mi?dzy innymi sa_
cwiczenia i warty nocne. Harcerstwo
to nie jest Stowarzyszenie Wzajemnej
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Adoracji, ale - uzywajqc przedwojen-
nej nomenklatury - organizacja wyz-
szej uzytecznoSci. Harcerstwo - jak
sama nazwa wskazuje - to hartowanie
duszy i ciala, przygotowanie przez
harce w polu, w terenie prymitywnym
do.harcbw wi^kszych z zyciem. Har-
cerstwo nie dekoruje krzyzami ulom-
k6w i niedojd6w zyciowych czy tch6rz-
liwych niedorajd6w. Nawet zuch, ma-
terial na harcerza, musi by6 dzielny.

I tak pomysl sobie, droga mamusiu,
w zaciszu domowym, czy to byly
rzeczywiscie komedie. Czy rzeczywiS-
cie wierzysz, ze jakiemukolwiek doros-
Jemu instruktorowi harcerskiemu tak
bardzo chce si§ biegac" po nocy z
dziecmi i zjada6 swe serce do szcz^tu,
aby kt6remu harcerzowi co zlego si§
stalo, lub wstawa6 po kilka razy w nocy
i sprawdza6 warty? Kazdy normalny,
zdrowy czlowiek ceni sobie nieprzer-
wany sen nocny. A jesli instruktor to
robi, to tylko dlatego, ze mu zalezy na
tym, aby£ ty, droga mamusiu, miata
zaradne, przygotowane do zycia dziec-
ko, a paristwo - dzielnego, czujnego i
odwaznego obywatela. To nie komedia,
droga mamusiu. Ja bym to nazwal
raczej po£wi§ceniem. Instruktorzy
harcerscy nie tylko po6wi§caJ3 swoje
wakacje, kazda^ (lub prawie kazdaj
wolna^ chwil§, ponosza^ r6zne koszta,
kt6rych nikt im nie zwraca, aby by6 ...
bezplatnymi "baby - sitter ami". Dla
ludzi powiedzmy, okolo pie^dziesi^tki,
nie jest zadn^ atrakcj^ zabawa i
wojowanie z dziecmi, a co wi^cej z
niektorymi rodzicami. Ch^tnie pogra-
liby w szachy czy brydza. ^e z uporem
maniakow tkwiq w aktywnym harcer-
stwie, to tylko dlatego, ze wierni
przyrzeczeniu usiluj^, wbrew wszyst-
kiemu, wychowa^ oddan^ im pod
opiekQ mlodziei w duchu prawa i
przyrzeczenia harcerskiego. Pami^taj
o tym, mamusiu ...!

Iwo Gniewosz -
Zdzislaw Jachulski

''BIALOWIE2A"

OSrodek Harcerski

im. Gen. Kazimierza Pulaskiego

Mysl stworzenia osrodka, kt6ry by
odpowiadai celom szkoleniowym har-
cerstwa, nurtowala instruktor6w i
dzialaczy harcerskich od chwili wzno-
wienia pracy harcerskiej na terenie
Stan6w Zjednoczonych, tj. od roku
1950. Ukladano rbzne plany: niekt6rzy
mysleli o Domu harcerskim w Detroit,
inni o zakupie terenu. Zdawalo si§, ze
pi^trz^ce si§ trudnosci natury organi-
zacyjnej, materialnej, a przede wszy-
stkim brak ludzi wierzacych w pomysl-
nosc tej idei i chc^cych po^wi^cid wiele
wysilku i pracy nie pozwol^ na zreali-
zowanie zadnego projektu.

Zaostrzajace si§ z kazdym rokiem
przepisy uzywania Ias6w i park6w
stanowych oraz marzenie posiadania
wlasnego kawalka ziemi, kt6ry mozna
by urz^dzic i dostosowac do harcers-
kich celow, sklonily Obw6d do dziala-
nia.

Na Walnym zebraniu w dniu 25
stycznia 1962 roku powolano Komisj§
Terenow^ w skladzie: Zdzislaw Ja-
chulski, Gwidon Hadrych, Jan Droz-
dowski i Ryszard Lopacki. Do Komisji
weszli rowniez z urz^du: Hufcowa
Janina Odrzywolska (obecnie Gazdaj-
ka), Hufcowy sp. Stefan Wojtecki oraz
przewodnicz^cy Obwodu Stanislaw
Strzalkowski. Zadaniem Komisji byio
znalezienie zalesionego terenu o obsza-
rze okolo 40 akrow ze strumykiem lub
kapieliskiem w cenie okolo $5.000.00.
Poniewa^; fundusz terenowy Obwodu w
tym dniu wynosit jedynie $100, ofiaro-
wanych przez Stowarzyszenie Lotni-
kow Polskich Skrzydlo Detroit, ktbrego
prezesem byl w6wczas Olgierd Lucz-
kowski, prace Obwodu i Komisji
Terenowej poszly rownocze^nie w
dwoch kierunkach: zdobycia odpowie d-
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nich funduszy i szukania wlas"ciwego
terenu. Rozpocze^y si§ dlugie narady,
planowanie, pisanie odezw do spole-
czeiistwa polonijnego oraz do czlonk6w
rodziny harcerskiej. W rezultacie zgo-
dnej wspolpracy wszystkich czlonkow
harcerstwa, dzi^ki wysilkom wielu ide-
owych ludzi, dzi^ki pomocy Dziennika
Polskiego z redaktorem Stanislawem
Krajewskim na czele i Polskiego
Programu Radiowego p. Mariana Kre-
utza i sp. Eugeniusza Konstantynowi-
cza wytworzyla si§ atmosfera zaufa-
nia. Polonia uwierzyla, ze eel jest
dobry i otworzyla swoje serca. Pienia,-
dze potrzebne na zakup terenu zostaly
zebrane w przecia,gu trzech miesie.cy.

Od pierwszych dni pracy Komisji
Terenowej druh Zdzislaw Jachulski
zupelnie nieoficjalnie ochrzcil nieist-
nieja_cy jeszcze teren "Bialowieza,". W
kilka miesie,cy pozniej zebranie Obwo-
du ustalilo pelna, nazwe.: Osrodek
Harcerski "Bialowieza" im. gen. Kazi-
mierza Pulaskiego. Czlonkowie Komi-
sji Terenowej oraz wielu innych ludzi
dobrej woli rozpocze^o w?dr6wki gru-
powe i pojedyncze. Przejechano, wed-
lug naszych obliczeri, ponad 7 tys. mil.
Dopiero w sierpniu 1962 roku szcz^scie
dopisalo przewodnicz^cemu Obwodu
Stanislawowi Strzalkowskiemu, gdy
jada,c na letnisko znalazl teren, kt6ry
odpowiadal poleceniom walnego zebra-
nia. W pierwsza, niedziel^ wrzesnia
okolo 30 osob, skladaj^cych si§ z
instruktorow, czlonkow Zarz^du Obwo-
du i rodzicow, zebralo si§ w parku w
Forester na inspekcje. terenu. Rozno-
rodnosc drzewostanu, bliskosc jeziora,
odleglosc okolo 100 mil od Detroit,
uroczy teren oraz niska cena 4 tys. dol.
za 30 akrow z prawem kupna dalszych
62 akrow po 5 latach spowodowaly, ze
uczestnicy wycieczki z entuzjazmem
uznali, ze teren nadaje si§ na osrodek
harcerski.

Walne Zebranie Obwodu w paz-
dzierniku 1962 roku zdecydowalo zaku-
pic wspomniany teren przy Downing-

ton Rd., Forester Twn., uchwalaj^c
rownoczesnie, zaproponowane przez
przewodnicz^cego Obwodu "Zasady
Zarza_dzania Osrodkiem Terenowym",
ktore mowi^, ze Osrodek jako wlasno^6
Obwodu ZHP na stan Michigan ma
sluzyc wszystkim grupom harcerskim
naszego Obwodu oraz w miar§ mozli-
wosci innym organizacjom polonij-
nym. Osrodek jest administrowany
przez Zarza,d Obwodu za poGrednict-
wem Rady Osrodka. Zadecydowano, ze
w wypadku zakoriczenia dzialalnosci
harcerstwa na terenie Michigan -
Walne likwidacyjne zebranie Obwodu
przekaze swoi maj^tek organizacji,
ktorej gJownym celem jest utrzymanie
kultury i tradycji polskich w^rod mlo-
dziezy Polonii Amerykariskiej. Prze-
wodnicza,cym Rady Osrodka zostal
wybrany druh Zdzislaw Jachulski.
Pierwszy etap projektu "Bialowieza"
zostal zakoriczony.

Redaktor - Stanislaw Krajewski w
edytoriale Dziennika Polskiego z dnia
11 lutego 1973 roku pisal mi^dzy
innymi, ze "projekt "Bialowieza" jest
godny poparcia, jest on pierwszym
konkretnym projektem nowej Polonii,
mysla_cej nie tylko o sobie". A prze-
wodnicz^cy Obwodu przy zakoriczeniu
swej kadencji powiedzial: "Bialowie-
za" b?dzie dla nas wszystkich dowo-
dem, ze jednak. wbrew pesymistom,
potrafimy pracowac zgodnie. Moze
nawet ta wsp61praca roznych organi-
zacji i ludzi o roznych przekonaniach
politycznych przyczyni si§ do rozlado-
wania wci^z jeszcze istniej^cego na-
pi^cia wsrod nowej Polonii, moze
przekona wszystkich, ze wi^cej nas
l^czy niz dzieli.

Niemal natychmiast po zakupieniu
terenu zacze^o si§ planowanie budowy
stanicy. Na wniosek i z inicjatywy
Piotra Gazdajki Walne zebranie Ob-
wodu, dnia 9 marca 1963 roku uchwa-
lilo utworzenie Klubu Honorowego
"Bialowieza". Czlonkiem Klubu moze
bye kazda osoba, ktdra wplaci $120.
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Klub Honorowy jest cze.£cia. Obwodu i
finanse kontrolowane sq przez Komisj?
Rewizyjna.. Klub jedynie zbiera pienia.-
dze i przekazuje je do kasy Obwodu.
Sekretarzem klubu zostal wybrany
Piotr Gazdajka, kt6ry do dnia dzisiej-
szego pozostaje na tej funkcji. Poza 54
czlonkami,kt6rzy wplacili po $120, Klub
organizowal szereg imprez dochodo-
wych i w rezultacie stal si§ bardzo
powazna^ podpora^ finansow^ "Bialo-
wiezy", gdyz potrafil przez dwanascie
lat istnienia wspom6c Bialowieze. o
przeszlo $19.000. Ten fakt m6wi najwy-
mowniej o talentach organizacyjnych
zalozyciela Klubu i jego wsp61pracow-
nikach.

Pierwszym schronieniem pracuj^-
cych na "Bialowiezy" stal sie. ofiaro-
wany przez pania^ Danut? Grzelachow-
sk$ trajler, kttiry sluzy obecnie jako
stacja pierwszej pomocy oraz miesz-
kanie sanitariuszki. Nast§pnie pod
kierownictwem hufcowego sp. Stefana
Wojteckiego zbudowana zostala kuch-
nia na dole przy strumyku.
Oficjalne otwarcie i polozenie kamie-
nia w^gielnego pod przyszl^ stanic? i
poswi^cenie "Bialowiezy" odbylosi? w
dniu 2 czerwca 1963 roku. Na uroczys-
tosd te. zjechaly wszystkie jednostki
harcerskie z Detroit i okolicy, wladze
naczelne harcerstwa w Stanach Zjedn.
z Chicago oraz thimy gosci. Po raz
pierwszy flaga "Bialowiezy" - br^zoWy
zubr na zielonym polu - powiewala na
gWwnym maszcie w zaszczytnym to-
warzystwie flag Stan6w Zjednoczo-
nych i Polski. Poswi^cenie, wobec
nieobecnosci kapelana ZHP., dokonal
proboszcz parafii w Port Sanilac ks.
Mason L. Vaugh. W swoim krotkim i
dobitnym przemdwieniu powiedzial w
imieniu miejscowej ludnoSci: "Zosta-
liSmy pobtogoslawieni Waszym tutaj
przybyciem". Wieczorem pierwsze og-
nisko na wlasnym harcerskim terenie
zostalo uroczy^cie zapalone przez dru-
ha J6zefa Spornego wsp61nie z przed-
stawicielami wladz harcerskich i cy-

wilnych.
Naste.pne miesi^ce - to okres naj-

trudniejszy, a zadanie najwazniejsze:
budowa budynku - Stanley dla zuch6w -
przyszlosci Harcerstwa. Najwazniej-
szym zadaniem bylo zdobycie funduszy
na budowe, Stanley. Dzie.ki osobistym
kontaktom dh. Hadrycha - p. Jan
Warzywoda zgodzil sie. poprze^ nasz
projekt osobist^ pozyczk^ na sum?
$12.000. Gwarantami spJaty tej pozycz-
ki ochotniczo zgodzili si§ zostac: dh.dh.
Jadwiga Ceglewska, Stefan i Elzbieta
Futro, Piotr Gazdajka, Anna i Zdzis-
Jaw Jachulscy, Maria i Stanistaw
Strzalkowscy, Maria i Jan Ke.dzierscy,
Elzbieta i Henryk Sulanowscy, Wero-
nika i Kazimierz Swidwiriscy oraz
Hanna i Jerzy Szczepkowscy.

Na szcz§6cie czlonkiem Komisji
Terenowej byl architekt Ryszard Lo-
packi, kt6ry niestrudzenie przelewal
na papier kre^larski nasze r6zne
pomysty od fantastycznie monumental-
nych do najprostszych. Po niezliczo-
nych ilosciach zebrari i dyskusji pro-
jekt budynku zostal uzgodniony i
zatwierdzony przez zebranie Obwodu.
Budow§ powierzono panu Donald Mar-
schall, temu samemu realno^ciowco-
wi, ktory przeprowadzit zakup terenu.
Budowa Stanley trwala trzy miesi^ce.
Jest to jednopoziomowy budynek dre-
wniany, obity azbestowymi ptytami o
ksztalcie prostoka.ta, wymiar6w 124 na
32 stopy. Zachodni^ cz§66 stanowi
swietlica, sluz^ca r6wnocze^nie jako
jadalnia. Srodek zajmuje kuchnia,
magazyn i lazienki a wschodnia. cz?s6
stanowi^ cztery duze sypialnie, mogq-
ce pomiescid 48 zuch6w i dwie male
sypialnie mieszcza.ce sze^c 16zek dla
instruktor6w i personelu gospodarcze-
go. Koszt budowy stanic|y wyni6sl 17
tys. dol. Poza tym wydano 3 tys. dol. na
budow§ studni, doprowadzenie wody
do budynku, pompy, zbiornik na wod§,
zbiornik. kanalizacyjny i pole drenowe.
Okolo dwa tysi^ce dol. wydano na
zakupienie i instalacj? kafelek plasty-
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kowych na podlogi calego budynku, na
zakupienie lozek, materac6w i stol6w
do jadalni. Krzesla i szafki zostaly
ofiarowane przez siostry Felicjanki.
Prawie jednoczesnie z powstaniem
Stanley zostaly r6wniez zbudowane
magazyny na sprze.t harcerski (inicja-
tywa hufcowej Janiny Odrzywolskiej -
Gazdajka) oraz domek dla stacji
pomp, zbudowany przez Piotra Kiedro-
wskiego przy czynnej w s p 6 1 p r a c y
Aleksandra MoScickiego, J6zefa Woj-
daka (sp.) i Joe Michalika z Pensyl-
wanii.

W dniu 27 wrzesnia 1964 roku, mimo
zlej pogody, na uroczysto66 po!§wie.ce-
nia Stanley zjechalo ponad 500 os6b.
Przewodnicza,cy Obwodu Gwidon Had-
rych po powitaniu goSci poprosil
mecenasa Barny Chamskiego na prze-
wodnicz^cego uroczystoSci. Pos"wi§ce-
nia Stanley dokonal wielki nasz przy-
jaciel ks. M. Vaugh w asyScie kapelana
okre.gu ks. dr. Zdzislawa Peszkowskie-
go oraz delegata polskich kaplan6w w
Detroit ks. Obercza. Przemawiali
przedstawiciele wladz stanowych, har-
cerskich, organizacji polonijnych oraz
redaktor Stanislaw Krajewski. Naj-
wspanialsza^ mowe. wyglosil Dyrektor
Polskiego Programu Radiowego £p.
Eugeniusz Konstantynowicz, k t 6 r y
mie.dzy innymi powiedzial: "... mata
grupka szalericow, kilku zwariowa-
nych zapalencdw dwa lata temu posta-
nowito zakupic teren i zbudowac
stanice, harcersk^, ktora ma bye baza,
wychowawcza, mlodziezy i mimo^wszy-
stkich trudnosci dziela tego dokonali".
Na zakoriczenie Zdzislaw Jachulski
zaapelowat o wpisywanie sie. do ksi^zki
pami^tkowej i o skladanie donacji.
Wspolny obiad i uroczysty kominek
przygotowany przez harcerzy z Chica-
go zakoriczyly ten pami^tny dla nas
wszystkich dzieh.

W roku 1968 Obwod ZHP zakupil
dodatkowe 62 akry ziemi za 6 tys. dol.,
a wi§c obecnie caly teren "Bialowie-
zy" wynosi 92 akry.

W cia.gu 13 lat poza wymienionymi
juz pracami, zbudowano drog§ do
stanicy, duz^ jadalnie. kolo strumyka,
drug^ studni?, wedtug plan6w opraco-
wanych przez inz. Zdzistawa Szypros-
kiego. Ponadto zbudowano magazyn
na sprz^t Osrodka, przeprowadzono
wode, do wszystkich budynk6w, zaku-
piono traktor, zainstalowano ogrzewa-
nie Stanley, postawiono plot, a w 1974 r.
zbudowano garaz na traktor.. W pop-
rzednich latach zapocz^tkowano r6w-
niez budowQ mostu. Poza tym ci^gle
porz^dkowanie, reperacje i malowanie
- to niekoricz^ce si§ obowi^zki i prace
Rady Osrodka oraz ludzi dobrej woli.

Na "Bialowiezy" odbywaja, si§ kaz-
dego roku kolonie zuch6w i zuszek,
obozy harcerek i harcerzy, wycieczki
w roznych porach roku i caty szereg
kursow harcerskich. Kilkakrotnie od-
bylo si§ tarn r6wniez walne zebranie
Okr§gu ZHP w Stanach Zjednoczo-
nych. Wielokrotnie przebywaly na
terenie "Bialowiezy" wycieczki oraz
zjazdy organizacji polonijnych mie.dzy
innymi z Zakladow Orchard Lake,
stowarzyszenia Veritas, si6str Felicja-
nek z Windsor, Bylych 2olnierzy AK.,
Stow. Academia i Klub "Bialy Orzel".
Administracj^ "Bialowiezy" zajmuje
si§ Rada Osrodka, ale wazniejsze
decyzje musz^ bye zatwierdzone przez
zarz^d lub walne zebranie Obwodu.
Wydatki pokrywane sa, z kasy Obwodu.
W cia,gu 13 lat doslownie setki ludzi nie
tylko pomagalo materialnie, ale r6w-
niez poswiQcalo swoj czas, talent,
pracuja.c dla naszego OSrodka i dzi^ki
temu wi^kszo^c prac mogla bye doko-
nana wlasnymi silami. Nie spos6b jest
wyliczyc wszystkie osoby, ktore pra-
cowaly na "Bialowiezy", gdyz zawsze
jest mozliwoSc pomini§cia czyjegoS
nazwiska. Powyzszy szkic nie zawiera
rowniez oceny wysilkow poszczegol-
nych ludzi. Ograniczymy sie. tylko do
wymienienia kolejnych kierownikow
Rady Osrodka: Zdzislaw Jachulski (3-
krotnie), Aleksander Mo^cicki, Piotr
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Gazdajka (3 krotnie), Stanislaw Strzal-
kowski, Jan Tompor (2-krotnie) i
ostatnie 2 lata Wiktor Kaczmarek.

Oczywiscie bez zarza.du Obwodu i
bez Kola Przyjaciol Harcerstwa nie
byloby "Bialowiezy", a bez instrukto-
rek i instruktorow harcerskich OSrod-
ka jak rowniez harcerstwa. Od 1965
roku przez 8 lat przewodnicz^cym za-
rza.du Obwodu byl Stefan Futro. W tym
czasie splacono wszystkie dlugi i
Osrodek "Bialowieza" jest obecnie w
100 procentach wlasnoscia. Obwodu
ZHP na stan Michigan.

Stanislaw Strzalkowski

OBWOD ZHP -

PYA MICHIGAN

Wedlug Statutu ZHP z roku 1930,
Obwod "jest to miejsce, w kt6rym
spotykaja^ si? wszystkie wladze czlo-
now organizacji harcerskich danego
terenu, celem planowania i koordyno-
wania pracy harcerskiej. Obw6d re-
prezentuje harcerstwo wobec spole-
czeristwa oraz stara si? o fundusze dla
pracy harcerskiej".

Tak bylo w Polsce przedwojennej i
na tamte warunki, kiedy harcerstwo
bylo oczkiem w glowie calego spole-
czenstwa - wystarczalo. I wedlug tej
reguly takze starali si? post?powa6 dh
dh: Dr Leon Kowalczyk, hm. i Bogu-
slaw Us tabor owicz, hm. - pierwsi
Przewodnicz^cy Obwodu ZHP - Michi-
gan. Jako zaplecze prawno - organi-
zacyjne stanowila wtedy specjalnie
stworzona w tym celu grupa Zwi^zku
Narodowego Polskiego im. Zawiszy
Czarnego.

Na terenie stanu Michigan, w kt6-
rym Departament Opieki Spolecznej
reguluje sprawy organizacji mtodzie-
zowych, takie formy jednak na dluzsza^
met§ nie wystarczaiy. Trzeba bylo
stworzyc organizacj? nadrz^dn^, kt6ra
by byla odpowiedzialna prawnie i

materialnie za cala. dzialalno^d harcer-
stwa na terenie stanu Michigan, bez
angazowania innych, nawet najserde-
czniejszych organizacji. Sprawa hm.
Maderskiego z New Yorku, oskarzo-
nego zlosliwie przez rodzic6w nie
harcerskich o "niedopilnowanie bez-
pieczeristwa na obozie" zapewne wply-
n§la przyspieszaj^co na proces zorga-
nizowania Obwodu w ramach "char-
teru" i tak w kwietniu 1960 roku
utworzona zostala na zasadach michi-
gariskiego prawa o korporacjach, nie-
dochodowa organizacja pod nazwa^
Polish Youth Association of Michigan.

Pierwszymi "wladzami" tej "kielku-
j^cej" organizacji byli:
Aleksander Mo6cicki - przewodnicz^cy
Stanislaw Strzalkowski - wiceprzew.
Jadwiga Ceglewska, hm. - skarbniczka
Zdzislaw Jachulski - sekretarz

Naturalnie z urz§du wchodzili do
Zarz^du Obwodu: hufcowa, hufcowy i
prezesi K61 Przyjaci61 Harcerstwa (w
tym okresie czasu bylo ich dwa)

Cala^ papierkow^ robot? zalatwiano
pod czujnym okiem serdecznego przy-
jaciela harcerstwa mec. Barneya F.
Chamskiego, kt6ry sw6j czas i kan-
celari? ofiarowal bezinteresownie har-
cerstwu na okres "charterowania".

W 1960 r. wypadly Zlote Gody
Zwi^zku Harcerstwa Polskiego 50-lecie
istnienia harcerstwa i Obw6d PYA -
ZHP Michigan byl gospodarzem Naro-
dowego Zlotu w Yankee Springs,
Michigan. Mimo niesamowitego wysil-
ku ludzkiego i olbrzymich zobowi^zari
materialnych, Obwod Michigan pod
przewodnictwem MoScickiego dal si?
poznac z najlepszej strony - poSwi?-
cenia dla spraw harcerskich.

W roku 1961 nast^pila zmiana Zarz^-
du i nowy Obw6d pod przewodnictwem
Stanislawa Strzalkowskiego wyst^pi! z
ambitnym programem rozwoju. W
czasie trzyletniej kadencji Obw6d za-
kupil uzywany autobus, urz^dzil gigan-
tyczny piknik w Zielonym Gaju, prze-
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prowadzil zbidrke. radiow^ na zakup
terenu do obozowania oraz zakupil 30
akrow ziemi w Forester, Michigan,
ktora zostala nazwana "Bialowieza/'.
We wszystkich tych akcjach pomagat
nam, nieodzalowanej pami^ci popu-
larny dyrektor programu radiowego w
je.zyku polskim, Eugeniusz H. Konstan-
tynowicz.

W roku 1964 przewodnicz^cym Obwo-
du zostal dh Gwidon Hadrych, za
ktorego kadencji zbudowano Stanice.
harcersk^ im. gen. Kazimierza Pulas-
kiego. Rok 1965 wprowadzil na urz^d
przewodnicz^cego, Zdzislawa Jachuls-
kiego, dz. har., kt6rego zadaniem bylo
przygotowac OSrodek harcerski do
stanu uzywalnoSci, a wi§c na glowie
jego byly lozka, materace, stoly, krze-
sla, szafy, garnki, Iod6wki, kuchnie i
inne drobiazgi. Dzi§ki wsp61pracy ca-
lego Zarz^du i wielu przyjaci61 przy-
gotowano wszystko do pierwszej kolo-
nii zuchowej, ktora odbywala si§ juz
latem roku 1965. Tego roku zakupiono
tez drugi uzywany autobus, gdy£
pierwszy "staruszek" zostal zuzyty do
cna.

Dzi^ki caJorocznym staraniom i
wysilkom dh. dh.: Gwidona Hadrycha,
Mieczyslawa Talika, phm. i p. mec.
Barney F. Chamskiego PYA - ZHP
Michigan uzyskal Federal Exemption
w marcu 1965 roku, tak ze wi§kszo^c
podatkow mogta bye odpisana z ra-
chunkow za stanice.. Ten dokument
ponadto dat naszym ofiarodawcom
prawo odpisywania swoich donacji z
ich zeznari podatkowych.

W roku 1966 na przewodnicz^cego
Obwodu PYA - ZHP Michigan zostal
wybrany dh Stefan Futro, czlowiek
obdarzony olbrzymia^ energi^ dziala-
nia. Byt on przyslowiowym "m^zem
opatrzno^ciowym", gdyz rok 1966 byl
rokiem Milenium Chrze^cijaristwa Pol-
skiego, rokiem Zlotu Milenijnego Har-
cerstwa a wi§c rokiem wysilku nad-
zwyczajnego. Druh Futro wspaniale
wywi^zal si? ze wszystkich przedsi?-

wzie,c i po siedmiu latach przewodni-
czenia Obwodowi oczysciJ go ze wszyst-
kich. zobowi^zari platniczych. W roku
1966 dzieju inicjatywie dh. Piotra Gaz-
dajki powstalo przy Zwi^zku Polak6w
w Ameryce Grupa harcerska "Bialo-
wiezy", ktora przej^la na siebie obo-
wi^zek splacenia ,,Bia!owiezy", zwal-
niaj^c z takiego zobowi^zania dotych-
czasowych szesnastu gwarantow. W
roku 1967 szeroko zakrojona akcja
spowodowala zakup nowego autobusu
harcerskiego za sume. $7.000. W roku
1968 dokupiono 60 akrow do dotychcza-
sowych 30 i w ten sposob zostal powi^k-
szony maj^tek harcerstwa.

Pieni^dze na ten eel przyszly prze-
waznie z rozsprzedazy Znaczk6w Mile-
nijnych - imprezy specjalnej, kt6ra
zwi^zala najmocniej harcersk^ "Bialo-
wieze," z Milenium ChrzeScijaristwa
Polskiego.

Zakup nalepki milenijnej byl sfinan-
sowany przez oddanych przyjaci61
harcerskich, Hann? i Jerzego Szczep-
kowskich. Paris two Szczepkowscy spo-
Srod calej Polonii detroickiej najbar-
dziej przyczynili sie. do stalego powie.k-
szania si§ materialnego dobrobytu
Obwodu PYA - ZHP Michigan.

Na wszystkie unowoczeSnienia i
ulepszenia w "Bialowiezy" trzeba
bylo bardzo intensywnie pracowaC i
Obw6d byl zawsze na wszystkich
Dniach Polskich i Festiwalach Etni-
cznych, bo tarn opr6cz propagandy dla
Harcerstwa byly mozliwoSci zarobko-
wania. Lata kadencji dh. Futro byly
okresem najbardziej wyte.zonej pracy
zarobkowej Obwodu. Inni ludzie wi-
dz^c nasz^ prace., poswi^cenie i samo-
zaparcie, oceniali to i przychodzili z
pomoc^. Do takich nalezal ks. Bana-
szak proboszcz parafii Sw. Andrzeja,
ktory w najbardziej krytycznym mo-
mencie dla Obwodu udzielil $5.000
pozyczki bezprocentowej i beztermino-
wej.

W roku 1973 przewodnicz^cym zostal
dh Mieczyslaw Talik, hm. i praca
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Obwodu przeje^a normalniejsze tempo.
Nalezal si? wszystkim troch? spokoj-
niejszy tryb zycia po siedmiu latach
dynamicznego zrywu. Ale nie na dlugo.
W roku 1974 przewodniczqcym Obwodu
zostal ponownie dh Stefan Futro i
nadchodzqcy Zlot 25-lecia odnowionej
pracy harcerskiej w Stanach Zjedn.
zmusiJ Obw6d do przyspieszenia tern-
pa. Mlodziez nasza zostala wyposazona
w nowiutki sprz?t i ekwipunek obozowy
stanica zostala odmalowana i czynione
53 pewne wysilki zbudowania mostu
przez WiSniowy strumieri.

W roku 1975 na przewodnicz^cego
zostal wybrany dh Karol Gutowski,
przedstawiciel nowszej emigracji.

Ten rok staje si? rokiem znamien-
nym; rokiem zmiany warty. Pokolenie
zwiqzane z praca^ harcerska. Polski
przedwojennej, okupacji, niewoli, pow-
stania i zycia obozowego w Niemczech,
Anglii czy w innych krajach zaczyna
si? powaznie wykruszac. Los harcer-
stwa zalezec^ b?dzie od ludzi nowych,
wychowanych w innej atmosferze, cho-
ciaz ozywionych tym samym duchem
Niepodlegtej Polski. Warunki materia-
Ine maj3 lepsze i nie potrzebuj^
zaczynac od podstaw, ale praca ich
b?dzie jednakowo ci?zka, bo odpowie-
dzialnosc za mlode pokolenie jest
zawsze ci§zka.

Naszym zyczeniem jest, aby nowi
ludzie doczekali nast^pnego dwier6-
wiecza z takq sam^ wiar^ i entuzjaz-
mem, z jaka^ dotrwala "stara wiara"
przez ostatnie 25 lat.

Zdzislaw Aleksander Jachulski
Dzialacz harcerski

OFIARODAWCY NA GW6ZD2 DO

SZTANDARU

Jadwiga i Jerzy Brzezicki
Kolo Armii Krajowej na Stan Michigan
Polskie Stowarzyszenie Bylych Wie>
niow Politycznych Kolo Detroit, Mich.,
Dr. Izydor i Krystyna Modelski,
Karol A. Biermariski,
Dr. Mrs. V.C. Chrypiriski,
Andrzej i Anna Kamiriski,
Zofia i Alfons Drzewiecki,
Edward, Danuta i Krystyna Borowicz,
Profesor Stanislaw W. Budzinowski,

Klub ,,Filaretow",
Polish Army Veterans Association
District 6,
Central Citizens Committee of Grea-
ter Detroit,
Jan i Ludwika Pyclik,
Jan Sienkiewicz,
Wojciech Gawrych,
Polish National Alliance Council 122
ZNP,
Wladyslaw i Maria Klosiriscy
Stefania i Jan Pi?tak
Maria i Jerzy Derenowie,
Kolo Spadochroniarzy Detroit,
Jan Krzystanek,
Stowarzyszenie Lotnikow Polskich —
Skrzydlo Detroit,
Hm. Anna i Zbigniew Wyrwicz,
Plac6wka 7-ma Lw6w S.W.A.P.,
Michal i J6zefa Krupa,
Albert i S. Boczar,
Zarz^d Okr?gu Zwi^zku Harcerstwa
Polskiego w Ameryce,
Edward i Genowefa Hojnacki,
Hm. Stanislaw Rychter,
Bronislaw Tokarz,
Mieczyslaw Frankel,
Zdzistaw i Anna Jachulski,
Bohdan i Maria Grodzki,
Wlodzimierz i Halina 2murkiewicz,
M.B. Koryriscy,
George Grygosinski,
Anna Mortka,
Janusz i Elzbieta Wolski,
Maria Jedrzejewska
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J. T. Gordon
Ryszard i Janina Jurkiewicz,
Stanislaw i Janina Zaydel,
Stanislaw i Franciszka Lapiriski
Z. i l .W.
Ludwik i Romana Zabicki
Stefan i Irena Stadnik
Dr. Tadeusz Podlaski,
Kazimierz i Maria Szmatula,
Aleksander i Barbara Jabloriski,
Urszula i Jerzy Hanke,
Marian i Irena Ladak,
Dr. Jozef A. Wytrwal,
Mr. Mrs. Zakrzewski,
Marek Tekliriski z Synami,
Karol i Dorota Gutowski,
Kongres Polonii na stan Michigan,
B.E. Ulanowski,
Z.J. Partyriski,
Antoni i Helena Chmielewski,
W. Bednarski,
K. Piekutowski,
Barbara i Wieslaw Zaydel,
Placowka 78 im. Jozef a Pilsudskiego
S.W.A.P.,
78 Placowka — Korpus Pomocniczy
Pan,
Sp. Barbara Matuszak-Grzelachowska
Sp. Heniu Kosciuch,
E.W. Bucko,
Grzegorz Kirchner,
Pamela i Janusz Swidwiriski,
Edward i Jean zabicki,
Urszula i Jan Wojna,
Mieczyslaw i Halina Kosciuch,
Elzbieta i Stefan Futro,
I^arcin i Bartlomiej Betent,
Jan i Anna Gtowacki,
Karol i Nora Woch,
Katolickie Stowarzyszenie Veritas —
Detroit,
Tomasz i Wanda Kulczycki,
Urszula Hojnacka i Mietek Swidwiriski
Ks. hm. Zdzislaw Peszkowski,
Polski Program Radiowy Marian i
Cecylia Kreutz,
Dziennik Polski,
Gromada Polskich Gorali,
Gromada — Warren,
1-sza Druzyna Wodna W^drownikow

im. Obroric6w Westerplatte,
8-ma M.D.H. im. Zawiszy Czarnego,
22-ga M.D.H. hi Mikolaja Kopernika,
Hufiec Zeriski Ziemia Rodzinna,
Wanda i Gwidon Hadrych,
Bronislawa i Stefan Marczuk,
Barbara i Jozef Sl^ski,
Barbara i Andrzej Szczotka,
Krystyna i Kazimierz Pawlowski,
Michal i Zofia Domiczek,
Piotr i Janina Gazdajka,
Jan i Stefania Segieda,
Dom Ludowy Association,
Jan, Anna i Jozef Niebieszczariski,
Stowarzyszenie Polskich Kombatan-
tow Kolo Detroit,
Florenc i Victor Kaczmarek
Mieczyslaw i Janina Talik
Hm. Klemens Perzanowski,
Irena, Stanislaw i Piotr Lisiecki,
Zygmunt i Regina Krystek,
Maria i Jan Marynowski

PATRONATY

ZLOTY

Janina i Michal Chlebiriski,
Stowarzyszenie Lotnik6w Polskich
Skrzydlo Detroit,
Stanislaw i Weronika Gawronski,
Zdzislaw i Anna Jachulski,
Kolo Przyjacioi Harcerstwa w Detroit,

Wlodzimierz i Helena Zmurkiewicz,
Zdzislaw i Regina Niemczycki,
Stanislaw i Maria Strzalkowski,
Hm. Andrzej Kaminski,
Hm. Edward Borowicz,
Hm. Ludwik zabicki,
Hm. Zbigniew Wyrwicz,
Hm. Stanislaw Rychter,
Hm. Jan Drozdowski,
Phm. Jan Berent,
Phm. Mieczyslaw Swidwiriski,
Phm. Jan Piec
Phm. Stefan Stadnik,
Phm. Janusz Wolski,
Phm. Leszek Kaminski,
Phm. Jan Gazdajka,
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Przew . Roman zabicki,
Przew. Stanislaw Strzatkowski,
Przew. Andrzej Partyriski,
DziaJacz Harcerski Piotr Gazdajka,
Z. il .W.,
Zygmunt i Regina Krystek,
Jozef Krawulski Komisarz Ok§gu 10-40
ZBP.

SREBRNY

Jadwiga i Jerzy Brzezicki,
Kolo Armii Krajowej na Stan Michigan

Edmund i Halina Kapsa,
Jan i Kamila Drozdowski,
Bohdan i Maria Grodzki,
Jan i Stefania Biaiow^s,
Dr. Tadeusz Podlaski,
Antoni i Halina Chmielewski,
Katolickie Stowarzyszenie Veritas —
Detroit,
Aleksander i Maria Moscicki,
Marian i Cecylia Majewski,
Kornelia i Leon Dembowski,
Michal i Zofia Domiczek,
Kamelia i BolesJaw zaguri,

Bogdan i Zenona Raczkowski,

BRAZOWY

Dr. Izydor i Krystyna Modelski
Hm. Karol A. Biermariski,
Kazimierz Suska.
Leszek i Elzbieta Musial,
Stefania i Jan Pi§tak,
Bronislaw Tokarz,
K. Wiacek,
Anna Mortka,
Aleksander i Barbara Jabloriski,
Urszula i Jerzy Hanke,
Z.J. Partynski,
Aleksander Zmurkiewicz,
Andrzej Zmurkiewicz,
Michal i Irena Rozniej,
W. Bednarski,
Halina Wiankowska,
Karol i Nora Woch,
Krystyna Borowicz,
Klemens Perzanowski,
Irena Wampuszyc,
Jan i Stefania Segieda,
Anna, Jan i Jozef Niebieszczariski.

DZIEN POSWIECENIA SZTANDARU IIUFCA IIARCERZY ,,KRESY"

J. Eks. Ks. Bp. Artur Krawczak dokonuje poswiecenia sztandaru Hufca.
Z prawej strony: Rodzice Chrzestni, p. H. Zmurkiewicz i p. J. Pyclik, prezes
koto bylych zoinierzy 2-go Korpusu.
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Hufcowy Hufca Harcerzy ,,Kresy" hm. dh Andrzej Kaminski (z beretem na reku)w asyscie
instruktorow Hufca, pocztow sztandarowych i asysty zuchow.

J. Eks. Ks. Bp. Artur Krawczak podpisuje
Akt Chrztu. Ceremonii podpisu przygl^daja
si? hm. Ks. Dr Zdzislaw Peszkowski, Kapelan
Okregu Z.H.P., Ks. Edward Konopka,
proboszcz paraf i i M. B. Krolowej Nieba
(miejsce poswiecenia sztandaru) i Ks.
Jozef Grzyb, asystent parafii .

Wbi janie gwozdzi w drzewiec sztandaru.

Przew. Z. 0. dzialacz harcerski Jan Pyclik
wbi ja gwozdz pami^tkowy w drzewiec
sztandaru w obecnosci hm. L. Zabickiego
i phm. Jana Gazdejki.

Hm. Andrzej Kaminski, Hufcowy Hufca
Harcerzy ,,Kresy" wyprowadza nowy
sztandar ze swi^tyni po ceremoniach
koscielnych.



Projekt sztandaru wykonal dh hm. Zbigniew Wyrwicz . Sztandar w y k o n a n y

w Polsce i poblogostavviony przez Jego Eminencje Ks. Kardynala Pryma-

sa Polski hm. Steiana Wyszynskiego i poswiecony przez Jego Ekselencje

Ks. Biskupa Artura Krawczaka w Detro i t .


