
Mam szczerq wolę

całem życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie,

nieść ńętnq pomoc bliźniemu

i być posłusznym prawu harcerskiemu,

Teksty Przyrzeczenia harcerskiego i Pmwa hąrcerskiego Wdrukowano na obwolucie
t'lsiążki służbowej zwiqzku Hqrcerstwą Pol,kiego, 1920, APAN
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stały założOne W-druźynie rżemiosłąj kmwiecwą śZewskie.i.ivyplata n ie krzesel, opróCz

.' Pamiętam np., jak sŻereg $godni pod rzqd.ucĄiśmy się ry.marstwg;Żeby przy ryJmW-' 
konywać posy i plecaki dla legionistow oraz pasy do karabinów. Byl to piękny warszmt,

':. , w którym p, 1lga Małko,ńlska ze swymiskautkami szyła plecĄki, a my2 drużyni łńdrze..
ja Małkowskiego robiliśmy roborę rymarskq_

Fragmen_t listu Felicjana Piitow§kiego do§olesława lbi:n}rarda, b.d;l4ateri,ały Ale}i. ,
Ja Matkowskiego robilśmy robotę rymcirskq. :' . . ''

1-1a8ment listu FeIiciana Pintowshego do 8olesława Leonharda, b,d,,'Materiaiy Alek-
sandra Kdmińskiego, APAN, III-423, i, 37.

Druh L, Rudowski prowadzi druzynę do 21 lX 1922 r i Zdaje iq d-howi Tadeuszowl Ko-
rzybskiemu, który był ńa kursię instruktorskim w Kozun.iu Pókkim. W drużyhie biła ],

wówczas 53 chłopcóW Praca Wskutek energicznego postępowania d-ha T Korzybskie-
Dn id7ip nr?p7 rnlv rnk dnhrzp n naulpt hnn]zn dahrzp f\zipki d-hnwń Karzuh<tziam,, ąn-
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,Jerzy Biaun z 'natką Herti
drużynie kolejno pełnił flrn
Hufca Harceźy W Tarnowid
W Krakowie b,ył redaktorcm
harcer§kiego pisma nó tere
i. piośenek l,]arcerskich; 

-b_}ił

bramy śWiata oraz autońr
miłuje przyl

APAN, n1-367, j, 34

, r . ńArl,eIi,I 1Il11ltle IlI,7,Vl (|(lta ł §lald §lts ld t,(JutldL

ą nas;jak ńatka patrzy na dzieck\, z uśąiechem pdbłażania, jak-
czumieh was, iózumień". Noc gwiazddńi,.rożświetliła nlebiosa nad
lią, strumień z hąłdśem toclył się po kańicniach, przyróda wypo,
la, cośmy w duszuĆh czuli, i wypowiadała językięm tak bogaw, fuk

Olga Malkowska

\,|.
. ,.,:" a"': , -. Tumie patrzyły na nas;jak ńatka patrży na dzieck!, z,uśmiechem pcjbłażania, jak-

.. ' '. by chciąły rzec: iłozumieh was, iozumień". Noc gwiazddńi,,rozświetliła nlebiosa nad;flilfr|', 'ł.,:i;::'l* by chciały rieĆ: ,,rozumiim was, _roz.imiem| Noc gwiazdami rozswietliła niebiosq nod
j"i,ii:i!Óiii.iii"i nami, smreki szumiaĘ, strumień z hąłdśem toctył sĘ po kańicnilch, przyródalwypo,
:-l _-,';'" 

-'-' 'l'.]: wiadała u wszystka, cośmy w duszućh czuli, i wypowiadała językiem tak bogaW,fuk

im.. Księ€ia Józefa
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Kolzybskiego, APAN,

-List Ze LWoWa olgi Małk0wskiej do Tadeusza strumiłły dotyczący,ń.jn, syna Andlueja i olgi -
Andrzeja nazywanego Lutykłem/ o którym olga napisała: KiedYśmy mówiIi o bagactwie i pięknie

13

I

snym sumrcnlem,

Wś"ód harcerżY 1, Yjawsklej Drużyny Harcerzy im, (sięcia Jożefa Poniatowsk,ego zasadają|
lekarz Alojzy_Korzyb§ki (drugi od lewej) i ksiądz 8runo Palmowski; na odwrocie znajduje się

,.,cąqykacja: Na pam!ątkę p, dr. Kprzybskiemu za szczególną opiekę'i pomoc Harcerstwu -
1, żaśt§I-ega plut, l:ei.,łr!ławłćj Drużyny im, ks, J, Paniatow'kiego - zastępowy Skibiński|

Poniatowskie9o, ojciec harcerzy Tadeul
Konybskiego, APAN, 1II-385, j. 61

Anglii io biedzie w Polsce, powiedział mi te niezapomniane słovla: |,Mamq gdyby Polsl,a byla
najbiedniejż8, najgłupsza, nBjbrzydsza że wszystkich narodóŃ ni świecie, to je,zcze bym ją
kochał, tak bym kochał wszYstkich tudzi kołO mnie, żeby się stali \epszYmi i Zaczęliby się lepiejkochał, tak bym kochał wszYstkich ludzi koło mnie, żeby się stali lepszymi i Zaczęliby się lepiej
uczyć i lepiej pracować, i więcej by pieniędzy zarabiali, i Polska Dy się wzbogacata", g styczria
1925, 14ateriały Tadeusza strumiłły, APAN, l1i-97, j. 107
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Poczqtki pokkie§o skąitingu wiqżq się 2 trzemq orgqnizocjomi: ,,Zarzewie'| Towarzy-
stwo Gimnastyćżne ,,Sokół" i ,,Eleusis", Kolejno reprezentowały one militarystyczne,
gimnastyczne i ideowe wpływy w tvvorzqcym się ruchu harcerskim, ldeologia stowa-
rzysżenia abstynenckiego ,,Eleusis" znglązłą wyrąz w prawie hąrcerskim, Ćzłonkowie
stowarzyszenn, Lzw. eliowie, postulowali obowiqzującĘ bezwzgIędnie wszystkich skau-
tów abstynencję odnoszqĄ śię do alkoholu, tytaniu, gibr hazardolĘych i rozpusqJ. ,,Nie
Chodzi tu przy tem Ę)lko a wykory,ł;łanie ślepe abstyńencji z racji przepisów regulami-
nowyth ftakazujqclch jq, ale stafać się należy o to, by ugruntowańa była na przesłan-
kach tdćowych, r,:ńnłąqyłly iłcŻuciowch" - postulowoł Tadeusz Strumiłło, członek
,,Elbwiś'| Do elsów.naleźeli także Andrzej'Małkowski i jlga Małkowską z Drahonow-
skiĆh, uważani za ńółców polskiego skau|tingu, Harcerzó zawsze hołdowali zasadzie
,,W zdrov,y.ą,ejele zdrolły duch'| głoszonej przez członków Towarzystwa Gimnastycz.
nego,,So6|-§tarli się uprawiać różne sporąl i zdrowo odżywiać,

Przestrzeganie abłynencji od aIkoholu itytoniu uważam za jeden z koniecznych wa-
runków rozwóji skilutostua w Polsce. I...] Alkohol i tytoń Zapisały się strąsznymi zgło-
sl<ami ną grobie haszej ojczyzny,

- Andrzej Małkowski I
stoWarzyszen:e abstynenck,e,,Eleusis" obejmowa.o głównle studen|óW lWoWs(ich i kra(ows<ich
uczelni; W jego ramach działały tzh,. ZWiązki Nadziei, które skupiały młodzież gimnaZjalną b.d,,
!1ateriały,Tadeusza strumiłlY/ ApAN, llJ-97, j, 43

Referat TaOeUsza strLm 1,1v skauting a ZwiąZkiNadżiel; aUtor W pLnXtach prżedstawiI argumenty
ffieńóWiające za rozwijani€m idei skautingu; podkreślał: Dziś skauting pod patronatem
.sókoła" ma zupełnąswobodę arganizowania młodzieży ,y obliczu wtadz. związek Nad?iei ni\dy
tega,'aie Zyska; W innym miejscu postulował, by skauting prżejął całą pracę \Ąrychowawczą
a Zwiążki Nadziei,żnalazły sĘ tĄ jego ramach, b,d,, lV]ateriały TadeUsza strumiłly, APAN, 11I-97,
].43

List do Robeńa Baden-Powella na firmowym papierze Polskiego ToWarzystwa Gimnastycznego
,,sokół-^4acien"; tWórcy polskie9o skautingu donoszą W nim o powstan{u rLchu skaLtowego
pod patronatem ,,so!oła1 ,,W części Polski, którą żóbrała Austria"; W liści6 zosta]a zawarta
prośba o pozwo|enle na t.umaczenie książe{ B-P (tak nazywany bvl twórca skautingu) oraz
zapro§?enie do ódiĄ,iedzenja polskich skautóW; podpisał go m.in, Andrzej lvlałkowski, początek
t9l2, !1ateriaĘ Tadeusza strumiłly, APAN, IIt-97, j. 114

zjazd związku Harcersrwa Polsbego; od lewej: naczelni{ ZHP staris,aW Sedlacze<,
przewodniczący Zjazdq Tadeusz §trumiłło, przewodniczący zhP Wadysław sołan, 191B-1939,
l\Ac, 1-P-549
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Jak Zorganizować gromadę zlthóW, mateliały GłóWnej (Watery Hnrć€ią żHp Wydzjału żuchóW;,'
193l, 14HWlYJ4l |Yln lv

Książka wodza zuchów, ż, tom trylogii zuchowej | 1ntek cwdnldk (1 si§,'i(Śą1*a woaza znńń' . ,:

(1933), Rrąg Raav (1935), Palestyra 1943, vHW

Aleksander Kamiński. ] ]]l ;

tłI: ̂ l- .^^ ^^l-:

0jciecnie lyPił wspomnień, Nigdy nie apowiadał o swoich przeżyciach, izczegiótnie tych")jciec nie lyPił wspomnień, Nigdy l1ić a;powiadał ó swoich przeżyciach, szczejólnie rych'
ważnych i"trudnyćh, Był w ogóle-rałŹej małomóńny; zamknięty w sobie, Ozlwiał się

. w towarzystwie,,na forum $ublicznym, ]a.myśIę, że ń nie bardzo umiał lańkĄonować
w rodzinie, hatomiilst w grupie czuł się doskonale, Wynikało ta oczywiście ż prze?yć
dzieciństwą oraz wczesnej młodości, kiedy to brak więzow rodzinnych rekompensowal
sobie zwiqzkąmi przyjażni i koleżeństwa. Dopiero maje dliewczrnkiwtiqgnęĘ dziadka

czułe §ruhy jego
Fragmentwpńadu Ewy Dobrowolskiej z Ewą Rzęlćlśką-Fele§zk" 

1. . 
.'

JL tora; Kamiński podaje tu przykłady zachowani; się W różnych sytuacjacl,] W czasie konspiracji;
Wydanie pi€rwsze W nakładzie 2000 €gzemplarży zo§tało skonfiskowane ] zniszczone z rozkazu
KGAK, która użnała, że owe Wadem€klm konspiracji Zbytnio ujawnia metody tajnej pracy,
l942, Vllł

Powojenne Wznowienia 1, i 3. częś€i trylogi] zuchowej Aleksandra Kamińskiego z ilustracjami
Wladysława czarneckjegó: Antek Cwaniak i Książka drużynowega zuchóW, b.d,, [1HW ll0l. §, i fla,Old,)

Aleksander Kańiisk (pierwszy od lewej) Wśród uCzesinikóW centralnej Akcji sZkoleniowej
ZHP W Turawie; W latach 1945-1947 i(amiński był Wiceprzewodniczącym ZHP; W 1948 roku
musiał zreżygno!łać ż bezpośrsdńi€j dżiałalności,'Wkrótce potem harcerstwo zlikWidowano,
gdyż nie pasowało d0 obowiąZującego stalinowskiego modelu spoleczeństwa, lato 1946,
NlHW

PoWołanie Alek*ndra Kemińskiego W skład Tymczasowej Nacze]nej Rady Harcerskj€j podpisane
przeż przewodnicżącego ZHP Janusza Wierusza-KoWalskiego oraż p,o, sekretarza generalnego
Jana Wesołowskiegoi,W3rszawa, 18 lutego 1946, [4HW

Aleksander Kamiński (drugi od prawej) na Kursie Druzynowych chorągwi Gdańskiej ZHP
W Gołuniu; po reaktyWoWaniu harććrslwa w 1956 roku Aleksander Kamiński został do kWietniaW Gołuniu; po reaktyWoWaniu harććrslwa w 1956 roku Aleksander Kamiński został do kWietnia
195B roku prżewodniczącym ZHP; na początkolat70. przeniósł się d0 WarszaWy; rł osratnich
latach życia interesował §ię problematyką czJsu wolne9o, placóWkami pozaszkolnymi,
Wycholióni€m dorosłych o'mz tż\ł, Wychowanjem do starości (,,9eronlolo9ia społeczna");

pochOWany
dziś wiele
W 0gójnopol5kim
MHW ł|Ot, !0nii8i)

vie Wolnej W§z€chnicy Polskiej; zmarł 15 marca 1978 roku;
) szarych szer€gów cńentarza Wojskowego na PowąZkach;

i szkół W Polsce nos] jego imię; ód lat skupiają się on€
Proglamowo-|v]etodycżnym ZHP pod nazwą RucH KA|V1YKOWI 1957t 2I
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