MARIAN MISZCZUK
Krzyż harcerski na tułaczym szlaku.
Węgry, Palestyna, Iran, Indie, Afryka
1940-1948

(na okładce krzyż harcerski wybity w 1945 r. w Rodezji, na nakrętce sygnatura KDH Afryka, czyli		Komisja Dostaw Harcerskich Afryka)
We wrześniu 1939 r. Rzeczpospolita Polska, po ciężkich walkach
obronnych, została zwyciężona przez dwie ówcześnie największe potęgi
militarne na świecie. W tej walce miało też swój znaczący udział harcerstwo. Upadek Rzeczypospolitej oznaczał dla Polaków kolejny etap walki
o niepodległość, najkrwawszy i okupiony ogromnymi stratami.
W kraju harcerstwo przechodziło do pracy konspiracyjnej równocześnie z zajmowaniem danego terenu przez najeźdźców. Od października
1939 r. tworzyły się drużyny z młodzieży uchodźczej na Węgrzech, w Rumunii, Jugosławii, a potem na Cyprze, w Palestynie i w Anglii. Działał silny dalej ZHP we Francji.
Po wybuchu wojny do harcerstwa weszła nowa fala młodzieży,
której przyszło działać konspiracyjnie w Kraju, a jawnie na emigracji, i to
na wszystkich niemal kontynentach.
Wielu harcerzy i instruktorów utraciło swoje krzyże, a nowo
wstępujący do harcerstwa		bardzo pragnęli mieć ten symbol prawdziwego
harcerza i prawdziwej harcerki. Dlatego uruchomiono konspiracyjną produkcję w Kraju, a grawerzy w Palestynie, Persji, Indiach i Wielkiej Brytanii otrzymali zlecenia wykonania dziwnej odznaki w kształcie krzyża
z trudnym do wymówienia napisem „Czuwaj”.
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W piśmie „Skaut”, wydawanym w Palestynie w 1944 r., pisano:
W czasie tej wojny krzyż był nie raz jedynym przedmiotem, wyniesionym
przez harcerzy z Kraju, przemyślnie chowanym w więzieniu, w czasie rewizji, przy przechodzeniu licznych granic, za wszelką cenę ratowanym w niezwykłych, tragicznych okolicznościach. Działo się to dlatego, że jest on nie
tylko symbolem przynależności do Harcerstwa, ale także jest on symbolem
służby Bogu i Polsce, symbolem godności człowieka tak bardzo sponiewieranej przez wrogów Polski, a tak wysoko cenionej przez harcerza1.
Węgry
W 1939 r. Polska graniczyła z zaprzyjaźnionymi Węgrami. Dlatego tam skierowała się największa masa uchodźców wojennych. Według
niepełnych danych do połowy października granicę przekroczyło ok. 55
tys. uchodźców (wojskowych i cywili). Dla większości wojskowych Węgry
były tylko etapem w drodze do tworzonego we Francji Wojska Polskiego.
Rejestracja w połowie października wykazała, że na Węgrzech przebywało
ok. 500 osób w wieku szkolnym, w tym 300 harcerzy. Dzięki pomocy skautingu węgierskiego i życzliwości wielu przedstawicieli władz węgierskich
uruchomiono dla tej młodzieży szkoły i gimnazja. W lutym 1940 r. otwarto
obóz harcerski w Szikszó koło Miszkolca. W maju w ośrodku przebywało
140 chłopców, w tym tylko 9 nie-harcerzy. Jednym z nauczycieli był hm
Ignacy Płonka. Swoją harcerską drogę		zaczął w 1916 r. w Brzozowie w 1
Brzozowskiej Drużynie im. R. Traugutta prowadzonej przez Henryka Kapiszewskiego, późniejszego Komisarza Międzynarodowego ZHP w kraju,
a w latach 1943-1945, zagranicą. W latach 1920-1924 I. Płonka był drużynowym tej drużyny i brał udział w kilku kursach instruktorskich organizo1

Krzyż harcerski – artykuł ten po raz pierwszy został opublikowany w piśmie „Ognisko Harcerskie”
wydawanym przez Naczelny Komitet Wykonawczy w Londynie, nr z tytułem „Harcerstwo” Londyn
1943 nr za październik, s. 14/15, a następnie przedrukowany		w „Skaut” Jerozolima R.II: 1944 nr 17/18
– styczeń-luty, s. 6.
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wanych przez Męską Komendę Lwowskiej Chorągwi ZHP. Poznał wtedy
ówczesnego phm Stanisława Sieleckiego, który aktywnie pracował w harcerstwie lwowskim. W 1927 r. I. Płonka ukończył kurs harcmistrzowski
prowadzony przez hm Stanisława Sedlaczka. Po ukończeniu polonistyki
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie pracował w liceach w Przemyślu i Tarnobrzegu. W swoich wspomnieniach o latach 1929-1939 napisał krótko „nauczam i harcuję”. We wrześniu 1939 r. został zmobilizowany i otrzymał przydział do 5 pułku strzelców podhalańskich jako adiutant dowódcy batalionu. Po agresji sowieckiej wraz ze swoim oddziałem
21 września przekroczył granicę węgierską.
Po przyśpieszonej maturze wiosną 1940 r. chłopcy z Szikszó,
w kilkudziesięcioosobowych grupach, wysłani zostali na Bliski Wschód,
do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Ostatnia grupa maturzystów, którą dowodził por. I. Płonka, wyjechała w początkach czerwca.
Ponieważ wielu z harcerzy nie miało swoich krzyży wybito dla
nich w 1940 r. serię węgierską. Krzyże oznaczone były literą „W” = Węgry, zamiast serii i numeru.2
Palestyna
Już w pierwszych grupach żołnierzy tworzących zalążek Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich byli harcerze. W maju 1940 r. na
terenie Syrii i Palestyny powstał pierwszy krąg instruktorski, który zorganizował phm Zbigniew Kawalec. Liczył on 50 członków. Ponieważ wielu
harcerzy nie miało swojej odznaki harcerskiej hm Ignacy Płonka zamówił
specjalną serię krzyży. Tak o tym pisał: Otrzymałem numer ewidencyjny
Brygady 4530 i 19-go [września 1940 r. - MM] meldowałem się w Latrun
(połowa drogi między Tel Avivem a Jerozolimą). Zacząłem odszukiwać har-

2

Harcerstwo na Węgrzech. „Ognisko Harcerskie” nr z tytułem „Na Harcerskim Szlaku” Londyn 1943 nr
z października, s. 19.
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cerzy z mego transportu Szikszó (ich wysłano wcześniej). Tam poznałem
ks. Rafała Grzondziela, Z. Szadkowskiego, St. Szymańskiego. Zaczęliśmy
„łowić” harcerzy. Na liście mieliśmy ich ponad 150. Byliśmy porozrzucani
po różnych oddziałach, więc nie mieliśmy możliwości jakichś regularnych
zebrań. Brygada szykowała się do Egiptu, dokąd przeniosła się 4.10.1940.
Rozpoczęły się ćwiczenia polowe. Wolny czas wykorzystywaliśmy na zwiedzanie Ziemi Świętej i świeckiej, próby chóru i harcowanie. Z ks. Rafałem
zamówiliśmy 150 krzyżów harcerskich u S. C. Zachariasa w Jerozolimie.
Ręcznie, bez sztancy, wykonał je pięknie i tanio. Rozprowadziłem je wśród
harcerzy Brygady i Legii [Oficerskiej - M.M]”.
Firma S.C. Zacarias Engraver, Gold Silver Smith mieściła się
w Jerozolimie, na Starym Mieście w dzielnicy chrześcijańskiej. Zacarias
grawerował każdy krzyż ręcznie w srebrze. Na odwrocie, na górnym ramieniu wyryty był krzyż jerozolimski, jako oznaczenie serii, a na dolnym
kolejny numer – zgodnie z harcerską tradycją i przepisami. Numer pierwszy otrzymał harcmistrz Płonka. Na zakrętce – jak na dobrego rzemieślnika
przystało – Zacarias tłoczył swoje nazwisko. W przepięknej Kronice Hufca
Junackiego, którą przechowywał profesor Płonka, wklejone były oryginalne rachunki wystawione przez S. C. Zacariasa. Krzyże kosztowały 10 tys.
millsów, a zostały dostarczone w połowie listopada 1940 r.
W 1941 r. w harcerskim piśmie „Na Warcie” wydawanym w Tel
Avivie por. I. Płonka w artykule „Jak żyją i pracują polscy instruktorzy
harcerscy, pełniący służbę Ojczyźnie” pisał: Na terenie Palestyny spotykaliśmy się poza godzinami służby i omawialiśmy ważne sprawy. Podstawą była uchwała Konferencji w Szikszó: „Walczyć, Wierzyć, Budować”.
Utrzymywaliśmy ze sobą kontakt i z Druhem Naczelnikiem3 pragnęliśmy
przeprowadzić organizację zastępową, doszliśmy jednak do wniosku, że

3

I. Płonka współpracował w czasie pobytu na Węgrzech z ostatnim przed wojną Naczelnikiem Harcerzy
hm. Zbigniewem Trylskim. Utrzymywał z nim w 1940 r. kontakt listowy.
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o pracy na szerszą skalę mowy być nie może. Zadaniem naszym naczelnym,
to wypełnić na 100 procent naszą służbę. Poza tym wzajemnie pomagać sobie w gromadce harcerskiej i niecić atmosferę naszą w otoczeniu. Wspólne
spotkania, bardzo rzadkie spowodu służby, poświęcaliśmy wymianie myśli, dzieleniu się wiadomościami o bliskich, wzajemnej pomocy, ustalaniu
zamierzeń4. Harcmistrz Ignacy Płonka zachował spis harcerzy i instruktorów, którzy otrzymali krzyże palestyńskie w 1940 r. Listę tę opublikował
w 1984 r. w redagowanym przez siebie w Londynie harcerskim piśmie „Na
Tropie”. Z listy tej na Pustyni Zachodniej zginął hm Piotr Organiściak, we
Włoszech hm Edmund Wikosz i phm Zbigniew Kawalec.
Inną drogą przybyła do Palestyny Zofia Kwiatkowska, drużynowa z 37 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerek. Brała udział w obronie
Warszawy (w Zbiornicy Dozorowania, gdzie zbierała meldunki o nalotach
niemieckich na Polskę), skąd została ewakuowana na południe. Po agresji
sowieckiej 19 września przekroczyła granicę. Na Węgrzech jeździła jako
kurierka między obozami internowanych i Konsulatem Polskim w Budapeszcie. Zagrożona aresztowaniem, nielegalnie dostała się do Jugosławii.
Tam pracowała w szkółce polskiej i prowadziła drużynę harcerek. Ostatnim
statkiem, polskim parowcem „Warszawa”, przedostała się z Mersiny do Haify. W Tel Avivie uczyła w szkole polskiej i od września 1942 r. prowadziła
Hufiec Harcerek. W przechowywanej przez siebie Kronice Palestyńskiego
Hufca Harcerek zanotowała: Dnia 11.X. 1942 r. w Tel Avivie odbyło się poświęcenie krzyży harcerskich dla hufca żeńskiego. Poświęcenia dokonał ks.
Proboszcz Bronisław Niemkiewicz. W uroczystości wzięli udział: wice prezez Rady Narodowej RP mgr. Banaczyk, Konsul Generalny Rosmarin, delegat dr Lubaczewski oraz Koło przyjaciół Harcerstwa z prezesem Chmielew4

I. Płonka: Jak żyją i pracują polscy instruktorzy harcerscy, pełniący służbę Ojczyźnie. „Na Warcie” numer z tytułem „Wiadomości, Rozkazy, Sprawozdania i Materiał Wyszkoleniowy Komendy Harcerstwa
Pol[skiego]. Na Bl[iskim]. I Śr[odkowym]. Wsch[odzie]” Tel Aviv, Palestyna R.III: 1941 nr 8/10(36) z 1
grudnia, s. 44.
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skim i młodzież harcerska, i szkolna. Z instruktorów byli obecni: phm Zofia
Adel drużynowa 2 druzyny, hufcowy harcerzy hm I. Płonka, h. Wilhelm Słaby – koordynator na tutejszym terenie, oraz członek prezydium Rady ZHP.
W tej samej kronice odnotowano zebranie komendy hufca: Dnia 14.X.1942
obecne: Z. Kwiatkowska hm i Adel Zofia phm. Na podstawie wykazu wpisałam wydane krzyże w hufcu żeńskim. Seria II palestyńska ma 52 krzyże.
Druhna phm Adel wyliczyła się z 38 krzyży, 14 ma jeszcze do rozliczenia.
Wykaz krzyży II serii palestyńskiej: 5) Janina Doboszyńska, 7) Irena Gme,
8) Alina Wojewódzka, 13) Wilhelmina Adel, 21) Emilia Rzym, 22) Aniela
Opalińska, 23, Regina Piekarska, 25, Halina Piekarska, 26) Kamila Osetek,
39) Jadwiga Wnękówna (I Drużyna Emilii Plater), 44) Adel Zofia, 45) Barbara Ostrowska, 47) Krystyna Dzierzbicka.
Druhna Zofia Adel przeszła przez Rosję i organizowała harcerstwo w Teheranie Wraz z harcerkami została ewakuowana do Palestyny.
W 1942 r. była kierowniczką harcerek w Pomocniczej Wojskowej Służbie
Kobiet i zorganizowała z dziewcząt z PWSK w Rehovot		Drużynę Harcerek,
której Hufcowa Harcerek w Palestynie Z. Kwiatkowska nadała liczbę 3.
Związek Harcerstwa Polskiego na Środkowym Wschodzie obejmował w latach 1940/1941 kilkaset osób w wojsku, działających w kręgach starszoharcerskich i w kilku drużynach złożonych z młodzieży
uchodźczej. Instruktorzy harcerscy służyli w wojsku, a młodzież uczyła
się i prowadziła w miarę normalne życie. W styczniu 1941 r. odbyła się
konferencja instruktorów-żołnierzy, która wyłoniła kierownictwo harcerskie do skoordynowania prac na terenie wojska. Jednym z kierowników
pracy został Ignacy Płonka. On też zaproponował płk S. Sieleckiego, by
im „wodzował”. Hm S. Sielecki, zwany w harcerstwie „Sasio”, zaczął
swą harcerską służbę w Warszawie w 1914 r., a w latach 1915-1919 działał


P. Godlewski: Płk. dypl. Stanisław Sielecki (1898-1952) – instruktor i działacz harcerski. [w:] Z dziejów
prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie. Pod red. W. Kukli i		M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2003, s. 401-403.
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w harcerstwie w Kijowie. Potem był czynny harcerstwie lwowskim, gdzie
w latach 1922-1926 prowadził kursy instruktorskie. W 1939 r. dostał się
do niewoli niemieckiej, z której uciekł, ale w czasie ucieczki na Węgry
odmroził obie nogi. Po długiej kuracji przedostał się na Wschód. W 1941 r.
był szefem oddziału III w Sztabie Armii Polskiej na Wschodzie i zajmował
się pracą wyszkoleniową i działaniami operacyjnymi.
W czasie II Walnego Zjazdu ZHP na Wschodzie Przewodniczący
Rady Starszyzny hm Stanisław Sielecki złożył 19 lipca 1942 r. w czasie
mszy świętej na Górze Kalwarii, w Bazylice Grobu Pańskiego na ołtarzu
Matki Boskiej Bolesnej „Votum – Krzyż Harcerski Matce Boskiej – Harcerstwo Polskie”. Jak pisze Druhna hm Włada Spławska: w dowód wierności w Wierze i Służbie Ojczyźnie, oraz ciągłości tradycji i postawy ideowej
ZHP w Polsce. Przewodniczący Rady ZHP na Środkowym Wschodzie
hm St. Sielecki i Komendant ZHP hm J. Śliwiński w rozkazie wydanym
w dniu 3 sierpnia 1942 r. skierowanym do harcerek i harcerzy pisali: Dotychczasowe wyniki pracy traktujemy jako start. Metą — granice Rzeczypospolitej. Na szlaku — próba hartu i woli, próba służby i obowiązku. Na
mecie — klasyfikacja i ocena Braci z Macierzy. Wzywamy Was, Harcerki
i Harcerze, zarówno Instruktorów(rki), jak i młodzież, do postępowania
i traktowania swych obowiązków w myśl prawa i przyrzeczenia; wzywamy
do nawiązywania i utrzymywania kontaktów osobistych i organizacyjnych;
wzywamy do pracy nad swoim charakterem, umysłem i wolą.
Persja, czyli Iran
Zasadnicza zmiana w pracy harcerskiej nastąpiła z chwilą napływu tysięcy dzieci i młodzieży z terenu ZSRR w 1941 i 1942 roku. Ludność
polska ewakuowana z ZSRR przybywała do Iranu, skąd po dłuższym wypo-



W. Seweryn-Spławska: Harcerki w Związku Harcerstwa Polskiego. Początki i osiągnięcia w Kraju oraz
lata 1939-1949 poza Krajem. Główna Kwatera Harcerek ZHP poza Krajem, Londyn 1993, s. 130.
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czynku kierowana była do Indii, Palestyny, Nowej Zelandii i w różne rejony
Afryki. Bardzo często wychodźcy z ZSRR byli w złej kondycji psychicznej
i fizycznej. Ważne wówczas były nie tylko problemy związane z odkarmieniem wycieńczonych organizmów i ratowaniem licznych chorych, ale także z odbudową psychiczną po latach spędzonych w łagrach lub na zesłaniu
w stalinowskim systemie terroru i poniżania godności ludzkiej. Ignacy Płonka pisał Pod koniec wiosny 1942 r. mieliśmy już pogląd co nas czeka na polu
młodzieżowym: szkolnictwo, harcerstwo i rekonwalescencja, przywracanie
utraconego dzieciństwa. Wszędzie gdzie była młodzież powstawały drużyny
harcerskie jak grzyby po deszczu. W listopadzie 1942 r. Rada ZHP zwróciła
się do Dowódcy Armii Polskiej o zgodę na tworzenie jednostek harcerskich
w wojsku i zaczęła rozmowy z Rządem Polskim w Londynie o zezwolenie
na zajęcie się młodzieżą w szkołach uchodźczych i junackich.
Dla wielu harcerzy jednym z ważnych symboli odzyskanej wolności była możliwość założenia harcerskiego krzyża. Jednak krzyż jest
przedmiotem, którego produkcja wymaga określonych umiejętności (grawerskich) oraz urządzeń (matryca, prasa). Jednym z tych, którzy wyszli
z ZSRR, był harcmistrz Franciszek Eugeniusz Witkowski (do harcerstwa
wstąpił 15.10.1915 roku we Lwowie), z zawodu technik dentystyczny, który sam wykonał dla siebie krzyż. Wyklepał srebrną monetę, wyciął z niej
kształt krzyża, a z kawałków miedzi zrobił nakładki oznaczające stopień
Harcerza Rzeczypospolitej. W Jerozolimie otrzymał później krzyż palestyński nr 75, tym niemniej ten, który wykonał sam w Iraku, pozostał symbolem i cenną pamiątką tamtych czasów.
W marcu 1942 r. na terenie Persji cała kolonia polska liczyła
ok. 150 osób. W początkach kwietnia zaczęły lądować transporty wojska
i ludności cywilnej, a 19 kwietnia rozpoczęto rejestrację harcerek i harcerzy. Pod koniec kwietnia działały już 2 drużyny: żeńska kierowana przez		
Zofię Adel (zam. Człowiekowska) i męska kierowana przez Adolfinę Till
(zam. Schmidt). Jedną z pierwszych harcerek była Stanisława Bahrynow130
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ska (zam. Merkel). Druhna Stanisława pochodzi z Krakowa. Po ewakuacji
we wrześniu 1939 r. znalazła się w Kołomyi i stamtąd została wywieziona
wraz z pięcioosobową rodziną na Syberię do Swierdłowskiej Obłasti – do
karczowania lasów. Cała rodzina przeżyła Sybir i kiedy przyszła wieść
o tzw. amnestii ruszyli na południe do Wojska Polskiego. W liście do mnie
Druhna Stanisława pisała: Podróż trwała 11 tygodni i była bardzo męcząca
(rzadko udało się dostać coś do jedzenia), no i była niebezpieczna, Jechaliśmy bez biletów, a ponieważ trzeba było zarabiać na życie więc pracowaliśmy przy zbiorze bawełny lub wyrobie cegieł. Dotarliśmy do Uzbekistanu.
Ojciec został przyjęty do wojska, ale po miesiącu zmarł na tyfus. Z Rosji wyjechaliśmy – podobno ostatnim transportem – statkiem przez Morze Kaspijskie. W Teheranie znalazłyśmy się (Mama, siostry i ja) w obozie
uchodźców i tam zaczęło się inne życie – bardziej swobodne, no i nie byłyśmy głodne. Nasze polskie władze bardzo troszczyły się o nas, czyli o dzieci
– ja miałam 14 lat. W Rosji często byliśmy głodni, więc bez pozwolenia
brało się ten czy inny kawałek chleba, czy cokolwiek do jedzenia. Istniała
więc obawa, że to może zostać u dzieci i jakz naleźliśmy się w Persji to
trzeba było te dzieci obudzić, pokazać im różnicę między dobrem a złem.
Harcerstwo stanęło wobec ogromnego zadania zorganizowania
pracy harcerskiej wśród dzieci i młodzieży we wszystkich środowiskach.
Trudności były ogromne: brak instruktorów, środków, podręczników. Często drużyny składały się z sierot lub dzieci, które przez lata nie widziały
rodziców będących w wojsku.
Krzyż harcerski stal się wytęsknionym symbolem normalności
i nadziei. W Muzeum im. W. Sikorskiego w Londynie, w gablocie Szkół
Młodszych Ochotniczek leży, na pozór zwyczajny, krzyż harcerski, a obok
legitymacja młodszej ochotniczki Stanisławy Bahrynowskiej. W każdy
piątek druhna Stanisława oprowadza zwiedzających. Opowiada wówczas
historię wspomnianego krzyża, który nie jest wcale taki zwyczajny. Zrobiony został w Teheranie. Jeden z chłopców, który przeszedł Sybir, miał
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krzyż harcerski i na bazarze Pers wykonał kilka kopii. Potem z właścicielką przewędrował długą drogę z Teheranu przez Nazareth do Londynu. Jak
wspomina Druhna Stanisława Mój wojskowy mundur młodszej ochotniczki
różnił się tym od innych, że był na nim zawsze ten harcerski krzyż.
Specyfiką pracy harcerstwa w Iranie było to, że część drużyn męskich prowadziły harcerki, oraz szybka rotacja w jednostkach organizacyjnych. Po krótkim pobycie przeznaczonym na odkarmienie i regenerację,
cywile byli wysyłani do Indii, Palestyny i Afryki. Na ich miejsce przychodziła młodzież przybywająca późniejszymi transportami.
Dopiero w końcu września 1942 r. przyjechała do Teheranu Władysława Sewerynowa-Spławska. Tak pisała o swej drodze do Persji:
Do harcerstwa wstąpiłam w 1928 r. w Łucku na Wołyniu. Po przeniesieniu do Równego, prowadząc kolejno zastęp, następnie drużynę, objęłam w 1932 r. Hufiec Harcerek. W tym czasie Hufiec Harcerzy prowadził hm
W. J. Śliwiński. W lipcu 1933 r. z powodów rodzinnych przerwałam czynną
pracę i tylko czasowo należałam do Kręgu Starszego Harcerstwa, a potem
pełniłam funkcję skarbniczki w Wołyńskiej Komendzie Chorągwi harcerek.
Dzieląc losy innych, jako żona ppor. rez. Kazimierza Seweryna, uwięzionego w Kozielsku i straconego później w Katyniu, zostałam wywieziona 13
kwietnia 1940 r. do Kazachstanu. Gdy po amnestii, na terenie Rosji, zaczęło
się tworzyć polskie wojsko, przedostałam się nielegalnie, z poborowymi, na
południe Rosji, aby wstąpić do Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet.
Przeżyłam bardzo ciężki okres bez środków do życia, bez dachu
nad głową. Gdy w miejscowym szpitalu przechodziłam ciężko tyfus z komplikacjami choroby tropikalnej, wojsko zostało ewakuowane do Iranu.
Z Rosji wydostałam się dzięki przypadkowi, gdy wojskowy przybyły po rodzinę wyższego oficera zgodził się mnie do tej rodziny włączyć.
W Teheranie spotkałam przypadkowo znajomą z Równego, wówczas Komendantkę PWSK w Teheranie. Druhna Włada rozpoczęła pracę w Kwatermistrzostwie Wojskowej Bazy Ewakuacyjnej w dniu 29 września.
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W pierwszych dniach grudnia 1942 r. przyjechał do Teheranu Komendant
ZHP na Wschodzie hm Jeremi Śliwiński. Zastał tam: 25 drużyn harcerek,
16 drużyn harcerzy, 25 gromad zuchowych, a razem 1715 członków harcerstwa. W tej liczbie nie ma oczywiście tych, którzy często całymi drużynami byli ewakuowani do polskich obozów poza Persją.
Druhna Włada została włączona w skład Komendy w Iranie jako
Zastępca Komendanta i Komendantka Harcerek. Tym samym rozkazem
z 8 grudnia hm Śliwiński wydał upoważnienie do wydania serii krzyżów
harcerskich, Seria Irańska nr „1-200”. Druhna Włada otrzymała krzyż nr
100, serii irańskiej.
W 1943 roku istniało 5 egzotycznych chorągwi: Iracka (z siedzibą
w Qizil Ribet), Palestyńska (Jerozolima), Afrykańska (Nairobi), Indyjska
(Bombaj), Irańska (Teheran). W sprawozdaniu ZHP na Wschodzie za rok
1943 krzyżom poświęcono specjalny podpunkt: „Odznaki organizacyjne”:
Brak krzyży w szeregach harcerskich dawał i daje się bardzo silnie odczuwać. Przyczyna, wysokość cen i brak odpowiedniego materiału. Uratowany krzyż harcerski, przywieziony z Polski na uchodźstwo, urastał do symbolu wolności organizacyjnej.
Dlatego produkcję krzyży podjęła Komenda ZHP na Wschodzie.
Rozkazem L. 15 z 20 kwietnia 1943 r. Komendant i faktyczny twórca organizacji hm Jeremi Śliwiński informował:
Z dniem 1 sierpnia 1943 r. rozpocznę rozsyłanie poszczególnym Komendom i Kręgom krzyży harcerskich. Cena krzyża i książeczki służbowej dla
Iraku 250 filsów, dla innych środowisk 200 filsów. Wobec ograniczonego
nakładu krzyżów, zapotrzebowanie wraz z gotówką, z wyjątkiem Afryki
(czekami pocztowymi) przesyłać do komendy. W jednym z następnych




Rozkaz L.11/3 Komendanta ZHP n/ŚW z 8.XII.1942. „Skaut” Jerozolima R.I: 1942 nr 3/4 – listopad–grudzień, s. 25. Można zaryzykować twierdzenie, iż krzyże były chyba już wybite wcześniej, a Komendant Jeremi Śliwiński to usankcjonował.
„Skaut” Jerozolima R.II: 1943 nr		7/12 – marzec–sierpień, s. 56.
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rozkazów Komendant informował: Została wydana przez Komendę ZHP
na Wschodzie seria odznak „krzyży” od 1-500, oraz „Książeczek Służbowych” od 1 do 39909. Łącznie w roku 1943 na zlecenie Komendy wybito
3 serie (500, 300, 497 sztuk) i rozdysponowano następująco: Iran – 150,
Indie – 2, Afryka – 150, Palestyna 251, Kręgi Wojskowe – 140, Naczelny
Komitet Wykonawczy ZHP w Londynie – 10.
Prawdopodobnie te trzy serie miały numerację ciągłą. Wydaje się
niemal pewne, że te		krzyże otrzymali harcerze, którzy składali 6 lutego 1944
r. na ręce hm I. Płonki przyrzecznie harcerskie na górze Tabor. Krzyże miały
numerację od 1008 do 1031 i od 1034 do 1094. Stanowiło to wyłom w tradycji harcerskiej, bowiem w jednej serii było zawsze tylko 1000 numerów.
Najwięcej krzyży zabrały w końcu 1943 r. ekipy instruktorskie wyjeżdżające do Afryki. Jeśli jednak porówna się liczbę wybitych		krzyży z liczbą 7 tys. członków ZHP n. Wschodzie to jasne jest, iż krzyży brakowało.
Indie
Indie są krajem odległym od Polski. Na przełomie 1940/1941 r. polska kolonia uchodźcza w Bombaju liczyła ok. 300 osób i skupiała się wokół
Konsulatu Polskiego, w ramach którego działał Komitet Pomocy Uchodźcom. W lutym 1941 r. powstała Delegatura Polskiego Czerwonego Krzyża.
I to właśnie Indie, kraj uznawany za jeden z najbiedniejszych, zgodziły się
przyjąć 300 polskich sierot. W początkach 1942 r. Delegatura PCK wysłała do
ZSRR kilkanaście ciężarówek z żywnością i odzieżą dla Polaków. W kwietniu
1942 r. przyjechała tymi ciężarówkami do Indii pierwsza 160 osobowa grupa
polskich sierot. Chociaż w tym transporcie były tylko dwie osoby po przyrzeczeniu harcerskim, to niemal natychmiast powstały dwa zastępy. Z czasem
liczba uchodźców zaczęła gwałtownie rosnąć i zaczęto otwierać polskie osie-

9

Rozkaz L. 25 Kom. ZHP n/W październik 1943. „Skaut” Jerozolima R.II: 1943 nr		13/14 – wrzesień–październik, s. 45
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dla. Największym z nich było Valivade w księstwie Kolhapur. Hufiec harcerski liczył tam w 1943 r. 444 osoby, a w kwietniu 1945 już 900.
Jedną z harcerek indyjskich, a potem instruktorek zuchowych, była
Danuta Pniewska. W sierpniu 1939 r. wstąpiła do Drużyny Harcerek im.
Emilii Plater w Nowogródku. Później był tragiczny 17 września i polska droga przez ZSRR. Rodzina Pniewskich została wywieziona 20 czerwca 1941
r., a więc na dwa dni przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej. Ojciec
został aresztowany, a 15-letnia wówczas Danka z matką zostały wywiezione
do Krasnojarskiego Kraju10. D. Pniewska tak opisuje warunki życia: Przydzielono nam dwie chaty - puste, tylko z pryczami i „ruską pieczką” (piecem). Większość mężczyzn już powołano do wojska, byliśmy więc pożądaną
siłą roboczą. Zresztą, prawie wszyscy mieszkańcy tej wioski byli potomkami
carskich zesłańców, sami mieli niewiele, ale pomagali gdy mogli. Pracowaliśmy z nimi, niewydajnie jak i oni. Mama, eks-ziemianka o pracy w polu
miała wyobrażenie teoretyczne, wyrabiała pół „trudodnia” płaconego ziarnem, przeważnie owsem, który trzeba było nieść na plecach do młyna. Ja zaś
otrzymałam popłatną funkcję pomocnicy magazyniera - otwierałam i zamykałam bramę gdy wjeżdżały furmanki, szuflowałam ziarno, paliłam w piecu
stróżówki, gdzie grzali ręce furmani i ku ich radości smarowałam węglem na
ścianach nieudolne karykatury. Za to dostawałam cały „trudodzień”, a jeszcze pół dopisywano mi za łatanie worków. Była to chyba zasługa inwalidy-magazyniera, któremu podobno przypominałam jakąś zaginioną wnuczkę.
Kontakty z ludźmi z kołchozu były sporadyczne. Przychodzili zawsze pojedynczo - prosić o święte obrazki, medaliki i opowiadania o Polsce.
Przełom nastąpił, kiedy zesłańcy przypadkiem dowiedzieli się
o tzw. amnestii. D. Pniewska tak to opisuje: Gazety były w Rosji na wagę
złota, jako materiał do kręcenia papierosów. Któregoś dnia kołchoźnik

10

Cały fragment dotyczący Indii jest opracowany na podstawie dzieła Polacy w Indiach w świetle dokumentów i wspomnień 1942-1948. Praca zbiorowa. Koło Polaków z Indii 1942-1948, Londyn 2000.
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o pięknym nazwisku Sikorskij, wyciągnął przy pracy z kieszeni starą gazetę, obejrzał i roześmiał się. - Patrz ciotka - powiedział do mojej mamy
- tu o mnie napisano. W gazecie było zdjęcie - gen. Sikorski i Mołotow
przed frontem polskiego oddziału! Nasze mamy rzuciły grabie i popędziły
do „predsiedatiela”. Ale jeszcze upłynęło trochę czasu zanim przyjechał
urzędnik i wydał „udostowierenia” (zaświadczenia) przyznające nam wolność poruszania się. Potem była długa i trudna droga do polskiego osiedla
w Valivade, a tam własny domek, szkoła, kościół i harcerstwo.
Danuta Pniewska złożyła przyrzeczenie harcerskie 10 listopada
1943 r. na ręce valivadzkiego hufcowego podharcmistrza Witolda Bidakowskiego. Po dzień dzisiejszy druhna Pniewska nosi na mundurze indyjski
krzyż nr 247, serii I indyjskiej. Zgodę na wykonanie krzyży wydał Komendant ZHP na Wschodzie hm Jeremi Śliwiński, a w swym piśmie zaznaczył,
że dla zachowania jednolitości załączam na wzór krzyż wykonany u nas
w Palestynie, nie chciałbym bowiem, aby seria Indyjska była gorsza od
serii Palestyńskiej. Krzyże te otrzymują nazwę SERII INDYJSKIEJ (Ser.
I Nr 1-600). Producentem była firma Shivaram Bajali Uplekar Jewellers
w Gujari Kolhapur. Krzyże były gotowe w marcu 1944 r. Produkcję sfinansował Komitet gwiazdkowy w Bombaju za pośrednictwem Delegatury Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Indiach. Młodzież nie miała własnej gotówki, by za krzyże zapłacić.
Oczywiście lokalna produkcja nie mogła zaspokoić rosnących potrzeb organizacji.
Afryka
Do harcerstwa garnęły się dzieci i młodzież, zuchy dorastały
i przechodziły do drużyn harcerskich, ale brak było wyszkolonych instruktorów. Przykładowo w Chorągwi Afrykańskiej – w Kenii, Ugandzie, Tanganice i Rodezji – było w końcu 1943 r. 3033 dzieci i młodzieży i jedna
instruktorka – drużynowa po próbie Zdzisława Wójcik.
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Pomoc przyszła od wojska. Przewodniczący ZHP na Wschodzie
hm Stanisław Sielecki uporczywą pracą przekonał władze wojskowe o konieczności odkomenderowania do pracy harcerskiej służących w wojsku
instruktorów. Nie było to łatwe, bowiem wyżsi wojskowi w sztabie Armii
Polskiej na Wschodzie chcieli maksymalnie zwiększać stany bojowe oddziałów i generalnie byli przeciwni odkomenderowywaniu młodych oficerów do
służby poza wojskiem. Jednak wojna się przedłużała, i z jednej strony harcerze stanowili najbardziej wartościowy element żołnierski, a z drugiej trzeba
było zająć się dziećmi i dorastającą młodzieżą w obozach uchodźców.
Dopiero przekonanie gen. W. Andersa przez płk S. Sieleckiego
oraz rozkaz Naczelnego Wodza gen. W. Sikorskiego umożliwiły utworzenie w ramach Armii Polskiej na Wschodzie Referatu Harcerskiego, a do
pracy w harcerstwie skierowano 14 doświadczonych instruktorów z wojska
i osiem kobiet z Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet. Po latach gen. Michał Karasiewicz-Tokarzewski – w czasie wojny zastępca dowódcy AP na
Wschodzie – przyznał mu rację i potwierdził, że pomoc wojska dla harcerstwa miała wielkie znaczenie dla sprawy wychowania młodego pokolenia
rozrzuconego na wielkich obszarach Afryki i Azji. Stało się to zapewne zbyt
późno, ale i tak niezwykle przyśpieszyło rozwój jednostek harcerskich.
Przykładowo pracę harcerską w Afryce znacznie ożywiło przybycie w maju 1944 r. ekipy instruktorskiej wysłanej przez Komendę ZHP
na Wschodzie. Rozpoczęły się intensywne kursy, szkolenia i zostali mianowani pierwsi instruktorzy wychowani w Afryce. W tym czasie w osiedlach
polskich na terenie Afryki mieszkało ponad 18 tys. ludzi, w tym prawie 8
tys. dzieci i młodzieży. W połowie 1944 r. utworzono Chorągiew Rodezyjską
(potem Środkowo-afrykańską), której komendantem został phm Wacław Korabiewicz, harcerz od 1915 r., członek słynnej „Czarnej Trzynastki” wileńskiej, lekarz, podróżnik i autor wielu ciekawych książek. Do Afryki przybył
w 1942 r. z Brazylii, aby zorganizować opiekę nad wychodźcami polskimi.
W połowie 1944 r. do harcerstwa należało ok. 4 tys. dzieci i młodzieży, a więc
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połowa mieszkających w obozach. Korabiewicz wspominał, że brak krzyży
odczuwało się dotkliwie nie tylko u nas, ale i w całym afrykańskim harcerstwie. Komendant ZHP na Wschodzie hm Zygmunt Szadkowski rozkazem
L. 4 z dnia 15 stycznia 1945 r. „w sprawie wydawania krzyżów i książeczek
służbowych” upoważnił Kierowników harcerskich Ekip Instruktorskich do
wydawania potrzebnej ilości krzyżów i książeczek służbowych we własnym
zakresie. Komendant zalecał także, by Stronę gospodarczą tak układać, aby
wydatki zostały całkowicie pokryte z nakładu11.
Dlatego Korabiewicz, zwany „Kilometrem”, postanowił zorganizować produkcję krzyży. Jak to zorganizował? Wspaniały opis znajdujemy w jego niezwykle ciekawych wspomnieniach „Gdzie słoń, a gdzie
Polska”12: Na wieść o moim projekcie zewsząd posypały się zamówienia,
nawet gotówką płatną z góry. Mając u siebie kilku „fachowców”– kasiarzy i fałszerzy pieniędzy, pomyślałem, że każda specjalność da się szlachetnie zużytkować. A któż może mieć zręczniejsze palce? Wykorzystując więc
miły stosunek tych panów do mnie, zaprojektowałem wykonanie matrycy.
Jeden z nich, „Wołodia”, podjął się roboty. Trwało to niezmiernie długo,
ale rezultat okazał się nadzwyczajny. Krzyż wyrzeźbiony w stalowej płytce
przeszedł wszelkie oczekiwania, cos wspaniałego.
- Teraz, panie doktorze - przemówił majster - postawi pan nam
dobrą butelczynę, a potem przedziurawi dach któregoś z domków.
- Jak to? - zdziwiłem się. - Po cóż mam dach dziurawić?
- Ano, bo widzi pan, żeby klisza, niby ta matryca, odbiła się w cynowej
blasze i wycięła odpowiedni krzyż, musimy po niej uderzyć odpowiednio dużym
i ciężkim młotem. Ten młot znowu musi zlecieć z wielkiej wysokości. Trzeba
więc wybudować szynę przynajmniej na dziesięć metrów wysoką i wystawić ją
poprzez dach do góry na zewnątrz. Po szynie będzie leciał młot. Jasne?

11
12

„Skaut. Wiadomości Urzędowe” Jerozolima R.II: 1945 nr 7, s. 23.
W. Korabiewicz: Gdzie słoń, a gdzie Polska. Wyd. MON Warszawa 1980, s. 146-147.
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Oczywiście, ale jak to wytłumaczyć administracji osiedlowej i jak
wykombinować domek, w którym można by przedziurawić dach? Zrobiło się jednak. Nadszedł wreszcie oczekiwany dzień. Pierwszy młot zleciał
z odpowiedniej wysokości. Udało się. Krzyżyk był naprawdę piękny. Teraz rozpoczęła się produkcja. Ja wydawałem rozkazy podnosząc dłoń na
znak „gotowi - start”. Majster siedział na czubku dachu trzymając oburącz
szynę, żeby się nie zawaliła. Jego pomocnik stał przy matrycy, pilnując
prawidłowego położenia. Z wielkim hałasem odmachaliśmy chyba ze sto
krzyżyków. Aż tu nagle, nie wiem dotychczas z jakiego powodu, nastąpił
hałas większy niż zwykle. Rozległ się łomot, grzmot i trzask łamiących się
krokwi. Domek rozleciał się w drobny mak. Po prostu znikł mi sprzed oczu.
Przez chwilę długi drąg z szyną stał jeszcze w miejscu, a na nim wisiał mój
mistrz. Wreszcie i ten stracił równowagę i z całym rozmachem gruchnął
na wierzch strzechy. Usłyszałem ciężkie westchnienie. Poprzez tłum miałkiego, czerwonego kurzu nie mogłem niczego widzieć. Dopiero gdy kurz
osiadł, ujrzałem mistrza. Leżał smętnie rozkraczony na stożkowatej kopule
bananowych liści. Trwało to kilka zaledwie sekund.
- Po wszystkim - zawyrokował wstając z ziemi.
- Matryca i młot zostały całe - pocieszałem. Ale z rysów twarzy
mistrza hiobowy odczytałem wyrok. Moja z taką precyzją preparowana
produkcja wzięła w łeb. Nie pomogły późniejsze przekonywania ani prośby, ani błagania. Widocznie honor budowniczego został zhańbiony. Nie
godził się już na żadne dalsze eksperyment.
Krzyż ten ma bardzo ładny wzór i jest mocowany na słupek
z nakrętką sygnowaną K.D.H. Afryka. Jednak wojenny materiał nie był
tak dobrej próby jak wzór, bowiem zaczął, choć po wielu latach, powoli
rdzewieć.
Wróćmy jeszcze do krzyży wydanych przez Komendę ZHP na
Wschodzie. W rozkazie z 22 maja 1944 roku podano, iż Ostatnio wydana
przez Komendę Z.H.P. n/W. seria II krzyżów harcerskich została wykonana
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w srebrze (z próbą). Cena jak podano w rozkazie L. 15 pkt. 9 z dnia 28.IV.44
r. 4 szylingi dla uchodźców i 5 szylingów dla kręgów i instruktorów.
Oddzielną sprawę stanowiło oznaczanie stopni harcerskich na
krzyżu. Jak w każdej innej dziedzinie życia harcerskiego starano się stosować przepisy przedwojenne. W wielu obozach dla uchodźców polskich
było to praktycznie niemożliwe. Nie było ani grawerów, ani odpowiedniego sprzętu, by nabijać na krzyże oznaczenia stopni. Dlatego w lutym 1944
r. Komendant ZHP na Wschodzie wydał rozkaz, który stanowił: W związku
z trudnościami technicznymi i warunkami życia na uchodźstwie, zatwierdzam na terenie ZHP na Wschodzie na okres przejściowy tymczasowe
oznaki posiadanych stopni młodzieżowych. Oznaka stopnia jest barwna
podkładka noszona pod krzyżem harcerskim. Wielkość podkładki – wielkość krzyża. Ustalam następujące barwy dla poszczególnych stopni:
a) młodzik-ochotniczka – krzyż harcerski bez podkładki,
b) wywiadowca-pionierka – podkładka barwy białej,
c) ćwik-samarytanka – podkładka barwy żółtej,
d) harcerz orli-wędrowniczka – podkładka barwy niebieskiej,
f) harcerz(ka) Rzeczypospolitej – podkładka barwy szarej13.
Kolor biały okazał się niepraktyczny i podkładka została zmieniony na brązową, a potem szarą. Z kolei podkładka szara, oznaczająca stopień HR, została zmieniona na czarną14. Rozkazy docierały z opóźnieniem,
czasami wcale, więc w różnych środowiskach, oddzielonych przecież od
siebie o tysiące kilometrów mogły występować różne kolorystycznie oznaczenia stopni.
Był to już rok 1945. W latach 1946-1948 posiadacze tych krzyży
rozjechali się po całym świecie.

13
4

Rozkaz L. 33 z dnia 11.II.1944. „Skaut. Wiadomości Urzędowe” Jerozolima R.I: 1944 nr 1/2, s. 5.
Rozkaz L. 15 z dnia 15.VII.1945. „Skaut. Wiadomości Urzędowe” Jerozolima R.II: 1945 nr 5, s. 3/4;
Rozkaz L. 67 z dnia 15.XII.1945. „Skaut. Wiadomości Urzędowe” Jerozolima R.III: 1946 nr 1, s. 7/8.
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