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skie, w yw ieszali polskie f lagi, roz-
pow szechniali ulotki, zakłócali
projekcje niemieckich f ilmów, a
także ćw iczyli umiejętności w ojs-
kow e na kursach spec jalnych.
Bezpośrednio w akc jach bojo-
w ych uczestniczyli „grupy sztur-
mow e”.

Wszyscy harcerze, którzy
znajdow ali się w Warszaw ie w
momencie w ybuchu pow s tania
w arszaw skiego w z ię li  w nim
czynny udzia ł. Były to bataliony
harcerskie „Zośka”, „Parasol” ,
„Wigry ”, kompania harcerska
„Gustaw ”. Dziew czyny harcerki
pełniły f unkcje sanitar iuszek,
pracow a ły na punktach żyw ie-
nia. Łączność pocztow ą pod-
czas Pow stania Warszaw skiego
była utrzymyw ana w yłącznie
w ysiłkiem harcerzy.

Po w yzw oleniu Polski w 1945

roku ZHP konty-
nuow a ł sw oją
dz iałalność , ale
PZPR starała się
w ziąć  go pod
sw oją kontrolę.
W  rezultac ie  w
1950 roku har -
cerze  zos tali
w łączeni w stru-
kturę Zw iązku
Młodz ieży Pol-
skiej i zbliżeni
w edle zasad i

symboliki do ruchu pionierskiego.
W 1956 roku Zw iązek Harcerst-
w a Polskiego został reaktyw ow a-
ny z poprzednią nazw ą ale jako
organizacja zbudow ana na zasa-
dach socjalistycznych.

…A teraz Zw iązek Harcer-
stw a Polskiego głow ił się nad pro-
blemem, co robić ze sw oimi no-
w ymi członkami z Rosji:
– Nie rozumiemy, w jaki sposób
moglibyście przyswoić taką ilość
informacji w ciągu dwóch tygodni
– zaczynali każdy sw ój w ykład
nasi instruktorzy – W Polsce na
to potrzeba kilku lat.
–  Normalka – mów ili nasi. – Pro-
szę kontynuować. Co tam mówi-
liście o Prawie harcerskim?
– Nie wiem, czy warto zajmować
się szyfrem i orientacją w terenie
– w ątpili instruktorzy przed każ-
dym zajęciem z przygotow ania

Z  instruktorem

taktyczno-technicznego, przeka-
zując nam mapy i kompasy.
– Warto, warto. – uspokajali nasi.
– W jakiej skali mamy wam nary-
sować plan terenu?
– A czy wi eci e, że harcersk ie
ognisko trzeb a zapalić jedną
zapał ką? – torturow ali nas pol-
scy przyjaciele.
– Teraz już znamy – mów ili nasi.
– A czy potraficie? – nie w ierzyli
nam.
– Co wy, kpicie z nas? – narzekali
nasi i natychmias t zabierali inst-
ruktorom zapałki. – Patrzc ie, jak
trzeba…

Z całej okolic y do Zgierza
przyjeżdżali harcerze żeby zoba-
czyć tych upartych polonusów i
szczerze cieszyli się z naszych
sukcesów chcąc jak najszybciej
przejść przez w szys tkie próby.
Jednak u „w ysokiej strony przyj-

mującej” zostało jedno kłopotliw e
py tanie: „Jakżeż  w y będz iec ie
przysięgać Bogu i Polsce? Prze-
c ież bez przysięgi nie można
zostać harcerzem.”
– A jak się przysięga? – zapy-
taliśmy chórem.
– Trzeba stanąć przy harcerskim
ognisku i wypowiedzieć słowa roty.
– To na czym polega problem?
– Jak będziecie żyć dalej w Rosji,
po przysiędze Polsce?
– Tak samo będziemy żyli dalej,
jak żyliśmy my i nasi przodkowie.
Przecież jesteśmy Polakami!
– Czy ni e będziec ie mieli pro-
blemów? – martw ili się instruktorzy.
– A czy teraz mamy mało pro-
b lemów? Lepi ej chodźmy po
drewno do ogniska, szkoda czasu
na gadaninę…

W ten oto sposób w Rosji po-
jaw iło się ośmiu pierw szych ins-
truktorów Zw iązku Harcers tw a
Polskiego. A to oznacza, że w kró-
tc e ukaże się w Rosji rów nież
pierw sza praw dziw a drużyna har-
cerska, członkow ie której będą
żyli w edle rycerskich zasad – po-
magać młodszym, troszcząc się
o starszych, w harmonii z naturą,
w ytrzymali, zręczni, silni i śmiali,
gotow i na pierw sze w ołanie o
pomoc odezw ać się tak: „Zaw sze
gotow y!”.

Walery Sklarow (Czyrw)
tłumaczenie Red.

Polskie uczestniczki koncertu

Larysa Sowrikowa, Oleg Turuszew, pani konsul Alina Kalinowska, Natalia Anisimowa

Polskie i rosyjskie dzieci grały Chopina
Niezwykły koncert odby ł się 19

marca w Sali Koncertowej Filhar-
monii Kaliningradzkiej. Na scenie
zamiast muzyków zawodowych
przy klawiaturze fortepianu jako
wykonawcy występowali ucznio-
wie szkół muzycznych z Polski i
Kaliningradu. Z resztą i na widow-
ni przeważali rodzice z dziećmi.

W ramach XVIII Festiwalu Mię-
dzynarodowego dzieci i młodzieży
„Muzyczna wiosna” przebiegała
akcja kulturalna „Vivat Chopin”.
W bieżącym roku, roku 200. rocz-
nicy urodzin wielkiego polskiego
komp oz y tora, cała kult uralna
społeczność naszych ościennych
krajów oddaje hołd pamięci Fryde-
ryka Chopina, uznając jego spuś-
ciznę muzyczną za majątek kultury
ogólnoświatowej.

Tego wieczoru utwory Chopina,
jego słynne polonezy i walce grali
uczniowie szkoły muzycznej im.
Witolda Lutosławskiego za Staro-
gardu Gdańskiego i szkoły muzy-
cznej im. Dymitra Szostakowicza
(Kaliningrad). Owe placówki edu-
kacyjne od 10 lat utrzymują kon-
takty partnerskie, wspólnie by ły
inicjatorami kilku akcji kultural-
nych, w tej liczbie nagrali wysił-

kiem uczniów obydwóch szkół
płytę w studiu Radia Gdańsk.
 Interesującą niespodzianką by-
ły przedstawione w trakcie koncer-
tu utwory Fryderyka Chopina w
aranżacji na głos, wykonane przez
zespół wokalny „Harmonika” kali-
ningradzkiej szkoły muzycznej im.
D. Szostakowicza. Uczennica kali-
ningradzkiej uczelni Tatiana Wasi-
lenko (skrzypce) oprócz mazurka
Chop ina również prz edstawiła
własną kompozycję, opartą na mo-
tywach chopinowskich. Także za-
prezentowane były utwory wokal-
ne z muzyką Fryderyka Chopina.
Śpiewały Tatiana Bezbrieżnowa

(pieśni „Marzenie” i „Uroczy chło-
pak”) i Nelli Luż eckaja („Pieśń
lit ewska” i „Wojownik”). Cz ęść
koncertową wieczoru zamykała
uczennica Larysy Sowrikowej Jeli-
z awiet a Irgasz ewa donios ły m

scherzo chopinowskim.
Zmieniają się poko-

lenia, lecz młodz ież
Polski i Rosji gra Cho-
pina – to jest najprost-
szy dowód, że muzyka
Fryderyka Chopina jest
wieczna.

Po zakończeniu im-
prezy wszyscy uczest-
nicy dost ali kwiaty,

pamiątki i dyplomy za udział w
festiwalu. Nie zabrakło słów po-
dziękowania dla młodych muzy-
ków i pomysłodawców tej akcji
kulturalnej z ust prezesa miejsco-
wego wy działu St owarz yszenia
„Rosja-Polska” Olega Turuszewa
i pani konsul do spraw promocji
kultury Konsulatu Generalnego RP
Aliny Kalinowskiej.

To przedsięwzięcie, przebiega-
jące w at mosferz e p rawdz iwej
przyjaźni i współtwórczości, zosta-
ło zorganizowane we współpracy
Szkoły muzycznej im. D. Szosta-
kowicza (Kaliningrad), Filharmonii
Kaliningradzkiej i Konsulatu Ge-
neralnego Rzeczypospolitej Pols-
kiej w Kaliningradzie.

W. Wasiliew,
foto autora

Barwy ochronne


