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Witqicie druhny i druhowie
na fV S*frtonoy- Zlocile
Zwtqzlnar Ifarcerstwa
Polsldego!!!
jechollsmy sig tutoj ze wszystkich zokqtk6w
Swioto, oby wsp6lnie spgdziC dwo kr6tkie
fygodnie.

/
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Niech okoliczne losy rozbrzmiewojq horcerskq
piosenkq! Niech rodo56 i pogodo zoponuje we
wszystkich obozoch zlotowych. Niech blosk ognisk horcerskich rozjo5ni mrok nocy...
Szukojmy prailoci6l spod znoku slo6co!
Polqczmy sig r6wnie2 my6lomiz noszymi siostromi i bro6miw Polsce. Oni czuwojq i my5lq tok

jok my i tylko z nimi tworzye moZemy jednq
wielkq rodzing horcdrskq.
CZUWAJ!

Stantslaw Ku6, hrn
Komendant Gl6wry Zlofrr

z

O.jczytnie rnitej slu2 !

w setn4 rocznlcg ich urodzin-

OD REDAKCJI DZIENNICZKA
ostoroj sig, by nv6j ,,dzienniczek" byf ciekowy
i stol si9 milq pomigrkg zlotowq.

Modlitua
z okazji Roku Maryjnego
Maio' Suigta, Boia Rodzicielleo, Kr6loarc
Polski, hinraj hrokarni naszymi.
B4.di nasz4 Orgdoutniczk4 u Syna Taygo i
fntel n4
oPtece.
Swigty
nie mlodzieiy
i Saigte

Olga i Andrzej Malkowscy

Polshie,

Ks. Hrn Jan Mauersberger

4

TD

ANDRZEJ MALKOWSKI
(1E8E-r919)

r. w
wojew6dztwie warszawskim. Gimnazjum
ndrzej Malkowski urodzil si9 31.X.1888

Ptyngc z misjg wojskowg do Odessy, 15-go stycznia
l9l9 r. ginie, gdy statek wpada na ming. Ustgpujac
swoje miejsce w I-szej klasie kobiecie z dzieckiem,
oddaje |ycie czyniVc dobry uczynek bliZniemu.

skofczyl w Krakowie, Politechnikg we Lwowie.

W roku 1911, Malkowski rozpoczyna

praca

w

or-

ganizacji mlodzieZowej. Poznaje zasady skautingu angielskiego zapoczgtkowrnego przez Lorda BadenPowella. Przeklada ksig2kg ,,Scouting for Boys" na

pierwszy polski podrgcznik skautowy ,,Scouting jako
system wychowania".

Malkowski wchodzi do ,,sztabu skautowego" jako
komendant skaut6w. Rozpoczyna wydawanie pisma
,,SKAUT". Zycie jego wypelnione jest slu2bg dla
Polski w my6l idealdw harcerskich.

OLGA DRAHONOWSKA.MAI,KOWSKA
Harcmistrzyni Rzeczypospolitej
(1888-1979)

lga

Drahonowska-Malkowska urodzila sig

1.IX.1888 niedaleko Krakowa. Po 2 latach
studi6w biologii na Uniw. Jana Kazimierza we
Lwowie, przern)ca si9 na studia mluzyczne i w 1910
r. otrzymuje dyplom ukorlczenia Konserwatorium oraz
dyplom nauczycielki muzyki.

W czerwcu l9l3 r. Malkowski prowadzi

W roku

W

Olgg w Kosowie, dru2yna wprowadza do skautingu
polskiego pozdrowienie CZUWAJ.

wyprawg
skaut6w polskich na pierwszy migdzynarodowy zlot
w Birmingham. Z poparcrem Baden-Powella wystawiajg napis POLAND i bialo-czerwong flagg, cho6
Polski nie ma na mapach Swiata.
1915

r. Malkowski z ilong optszczaj1 Polskg. W

Ameryce organizuje skauting w6r6d Polonii; wstgpuje
do armii kanadyjskiej; w 1918 r. wstgpuje do armii
polskiej we Francji.

6

l9ll, Olga weszla do Naczelnej Komendy
Skautowej; r6wnoczeSnie prowadzi III Ze(tskg
Dru2yng Skautowp im. Emilii Plater we Lwowie.
W lipcu l9l2 r. na obozie prowadzonym przez dhng.
W

latach l91l-1915, Olga oddaje sig pracy harcerskiej, prowadzi obozy, kursy, zaklada druZyny;

7

uklada slowa i melodig do refrenu ,,Marsza skaut6w"
(hymnu harcerskiego). l9.VI.l9l3 r. OIga i Andrzej
Malkowski biorg Slub w Zakopanem.

Od

1915-1921,

Olga

przebywa za granic?. po

tragicznej Smierci mgZa, wraca do polski wraz z
malym synkiem (urodzonym 3l.X.l9l5 w Chicago,
USA). Kontynuuje intensywng praca harcerskg: organizujelZlot Harcerstwa Zedskiego w polsce (1924),

jako delegatka za granicg.
W chwili wybuchu wojny w 1939 r. opuszcza polskg
i doje2dla do Londynu. Prowadzi Dom polskiego
Dziecka; pelni funkcjg Przewodniczgcej Naczelnego

czgsto wyjeZd2a

Komitetu Harcerskiego.

W 196l r. po cig2kiej chorobie,

dhna. Olga wraca do
ukochanego Zakopanego, gdzie umiera majgc lat 91.

Dhna. OIga byla prawdziwym wzorem harcerki i instruktorki. Zostawila po sobie wiele piosenek harcerskich przepojonych miloScig do Boga, Ojczyzny i
umilowanych swoich 96r. Piosenki te przetrwaly do

postqruje'

dziS...

7, Hztccrls jcst karna i po{utzna rodzicom

i wcyrtkim rwoin pzcTolorryn.

a
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KOMENDA ZLO'rU

Dru2ynowa Dru2yny

Instruktorek

hm. WandaGrycko

Dru2ynowy Dru2yny
KomendantZlotu
Zastgpca

Zaslgpczyni
Komendantka Zlotu
Harcerek
KomendantZlotu
Harcerzy
KomendantZlotu St.
Harcerstwa
KomendantkaZlotu KPH
Kapelan Zlotu

hm. Danuta Kozlowska

Kierowniczkaognisk

hm. Jan Kanty Miska

pieczeristwa
Kierownikwystawy

hm. Stanislaw Kwieciefi
dh. Tadeusz Wojtkowski

phm. BarbaraChalko

gospody
hm. El2bieta Link
Kierownik gospodyzlotowej hm. Ewa Gierat
hm. Edward Link
Kierownik poczty

phm. LeszekJankiewicz
dh. Radzislaw Sad2ak
dz. harc. Z. Kobylecka
Ks. Pralathm. dr.
Z. Peszkowski
Ks. hm. ZbigniewOlbryS
Ks. Andrzej Petka, SJ

Lekarz

dr. MarekSob6r

Referentmigdzynarodowy hm.ArkadiuszWali6ski

Redakcja,,WlCl
ZLOTOWYCH"
Kierownikolimpiady

hm. SylwesterJezierski
hm. A. Assabarowski
phm. Wrcdzimierz Halicki

Kierownik sklepiku

HarcerstwaiKPH
Obo2ny
Sekretarz
Skarbnik
Kier. administracji
Kier. programowy
Kier. konkurs6w

Swiat"

Kwatermistrz2ywnoSciowy
Kwatermistrz

Kierownik slu2by bez-

Kierowniczka kuchni

Kapelan Zlotu Harcerek
Kapelan Zlotu Harcerzy
KapelanZlotu St.

Kier. gry ,,My i

lnstruktor6w

hm. Stanislaw KuS
phm. Zygmunt Czajkowski
hm. Anna Klonowska

materialowy

Ks. hm. Czeslaw Pisiak
pr zew . Kt zy sztof Toczycki
hm. WadystawaToczycka
hm. El2bieta Cig2kowska
hm. Edward Link
phm. Roman Barczyriski
hm. Jerzy Bazylewski
hn1 frya-J_astr79.bska. -

@u1
phm. RafalOrnaf )

AO

zlotowego
Referentgo6ci

phm. Maria Brodqwicz

hm.J6zefLubecki

Dru2ynowy dru2yny

stu2bowej

phm. Tadeusz Wigcek

Kierownik wycieczki
do

Waszyngtonu

hm. Jan Kanty Miska

Kierownikwycieczki do
i

Amerykaiskiej

"*'l:::": . . . . . .. .T.ir1-1
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HYMI[

Il5rmn Zwlpkru
Ilarcerstwa Polskiego

WSZYSTKO, CO NtrASZE...
Slowa: Olg;i MalkowsheJ
'Wszystko, co nasze Polsce
oddamy
W Niej tylho 2ycie, wigc idziem 2yt!
Suity sig biel4, roztw6rzmy bramy
Rozkaz uydany: Wstait w stoitce idl!

-

Ramig prgL, slaboit krusz

Ducha tgi, Ojczylnie milej stui!
Na Jej zew, z.n b6j, czy trwd
P6jdzie rad, Harcerzy polskich lud!
Harcerzy polshicb lwd!
Czynem bogaci, myilq shrzydlaci
Z plontiennych serc, wigc uczyitlny grot
N,aprz6d wy tru ale, (mialo z wchw ale,
'W
podniebne szlaki, sleierwjmy lot!
Ramig prgL, staboSC krusz...

a3

TV SWIAT'OUIEGO ZLO'IIU

Slowa i melodia: phm dr. T. Borowsldego

lah mtode orty rw4

do lotu,
Gdy poc_ja. ft!.oc i czar szoych pi6r
I
k aj a sie l@J7rzmot6zu
Ni zion4q,ch ogniem cbmwr.
sig

@s

-

Tak my mtodzi, petni roiary
W silg prazaic, m.gstr!)o dusz
Hej, rozzoijajmy na.sze sztandary,
Pragn4c bwrz!

aszyln celem,
Polsce chcemy wiernie iruaf i lye!
Cbcemy u.t Narodzie byt budzicielem
Polsce raszystkirn chcemy byt.

W boja bye jej tarcz4 i broni4,
Nieii pokoju, pra.q) Plon
I stohcem prawdy bye Jej zaidomym,
'W odrodzenia bijmy dzztton.

r-3

REcotfilllll ztor0

6. Przepisy przeciwpoiorowe

ne pEy ko2dym nomiocie i

I ezykpoh*iiestnoszym
zlocie. KorzystQmy
,l-po no
polsku.
Aby

budnku.

powinny byG zowsze nopelnione.
b. Viodro i pompy indyjskie powinno si9 uiywoG tylko
do goszenio ognio. Po uiciu noleiy je notychmiost
Puszki

wszyscy

i przyjemnego pobyru no zlocie
nostgpujqce punkly muszg bye p,zestzegone.
'l. Progrom zlofu obowiqzuje wszystkich uczesfnik6w. Rozklod dnio jest nosrgpujqcy:
7:00 Pobudko
'15:30 Podwieczorek
worunki do korzystnego

Apelporonny
16:00 Kolocjo
Sniodonie
19:30 Apelwieczomy
12:30 Obiod
20:00 Ognisko
22:30 Ciszo nocno
2. Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisomi nostgpujqce
6:00
6:15

punkly muszq by6 5ci6le pzesfrzegone:
o. Nie wolno 3cino6 drzew, tokiywych, jok i morhvych.
b. Posiodonie broni polnej i sztucznych ogni (firewo*s)
jest wzbronione.
c. Nopoje olkoholowe i norkofyki sq wzbronione (r6w-

d.

:

o. Puszki z wodg lub pioskiem powinny by( umieszczo-

nie2 dlo dorosVch).
Uczesfnikom i uczestniczkom nie

ciom nie wolno poli€

w

wolno polii.

7.

nopelni6.
c. Nie wolno zostowio€ ognio bez odpowiedniej opieki.
Porkowonie somochod6w no ferenie zlotu jest wzbro-

nione z wyjgtkiem pojozd6w kwofermistlzosfwo zlotu. 5o-

mochod noleiy po*owo€ w miejscoch wyznoczonych.
8. Odwiedzonie oboz6w i uczestnik6w zlotu moie odbywo€ sig rylko w wyznoczonym czosie.
9. Ciszo nocno w godzinoch 10:30 wiecz. do 7:00 rono
musi

byi

3ci5le przestrzegono.

'lO. PVwonie w bosenie bgdzie dostgpne dlo wszysfkichw wyznoczonych godzinoch zgodnie z regulominem kgpieli.

Go3-

obecno3ci mlodzieiy,

prry ognisku, w budynkoch lub w nomiocie.
rzece jest wzbronione ze wzglgd6w

e. PVwonie w

zdrowotnych.

f. Nie wofno przywozii no zlot zwierzqt domowych.
3. U2ywonie piec6w i lomp no plynne poliwo (benzyno,
nofto, olkohol, itp.) jest wzbronione. V nomiotoch nie wolno poli€ lomp gozowych. Poigdone sg lororki elektryczne
(no botede).
4. Vsrysrkie choroby i wypodki nole2y notychmiost zglosi€
do punktu sonitomego.
5. Uczesfnicy zlotu meldujg pzybycie i opuszczenie zlotu
w komendzie zlofu.

L4
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I{ALEI\DARUK

1

A,IDC
14 sierpnia

Edyty
Korne a

NIEDZIELA
SUNDA'

Alfreda
Euzebiusza

Przybycie nateren Zlotu Komendy

1

6 sierpnia [:Jo=^i

:
-

iKwatermis-

Godziny od 9 do 12 Uroczysta Msza Sw.
Przemarsz dru2yn i zespol6w zlotowych.
Oficjalne otwarcie Zlotu.
12j0
13.00 Obiad.
16.00 Odwiedziny dru2yn.
13.00
19.00
21.00 Ognisko Centralne po6wigcone
pamigci Olgi i Andrzeja Malkowskim.

-

17

5 sierpnia iS|lo=1"''o'=^

sierpnia

il?onf,.oo"

Justyna

Albina
Nikodema

Franciszka

Swigto Zolnierza.
Historyczny Dzieh 15 sierpnia 1920 roku.
Zwycigstwo pod Warszawq.
P rzyjazd uczestn k6w zlotu.
i

Rozpakowanie baga2u.
Urz1dzanie podoboz6w zlotowych.
Ogniska druzyn zlotowych.

16

'

Realizowanie program6w

-

w poszczeg6lnych

podobo zach. Zalgcia indywidualne.

Ogniska dru2yn wedlug programu zlotowego.
Cisza nocna 22.30.

a-7

18 sierpnia ;,TlSJi)
lreny

20 sierpnia ::i,K"
FilipinY

J6zeta

Eustachego

Calodzienna wycieczka autobusami do Waszyngtonu.

Kierownik wycieczki Hm. Jan Kanty Miska. Po
powrocig ewentualne ogniska indywidualne w
obozach.

1

Odwiedziny oboz6w harcerzy przez go6ci:
Pokazy na wesolo z techniki harcerskiej.
Po poludniu:
Final gry ,,My i Swiat".
Centralne ognisko: Z.H.P. w Swiecie, przygotowu-

je Okrgg Anglia.

9 sierpnia :3;:[

21 sierpnia :f=-X'l?*

Januarego
Konstancji

Hipolita
Mateusza

Przed poludniem Wielka Gra, MY I SWIAT.

a) Ekologia i przyroda
b) Historia Harcerstwa
c) Polska w latach 1945-1988
d) Wklad Polski w kulturg Swiata.

Po poludniu programy

indywidualne druzyn

zlotowych.

Wieczorem ogniska dru2yn.

1a

Polowa Msza Sw. Odwiedziny oboz6w harcerek
przez Go6ci, harcerzy i Staro-harc. Po poludniu:

Zapalenie znicza olimpijskiego. OLIMPIADA
ZLOTOWA.

W

zaleZno6ci

od czasu przewidziany

pokaz

taniec amerykahski.
Square Dance
Centralne Ognisko: Pigkna nasza Polska cala...
przygotowuje Okrgg Kanada.

-

1€)

'I't
ZZ sierPnia

PONIEDZIAT-EK

M9NDAY

qA

?-j

sRoDA

Slef

pnla ryEDNESDAy

Gerarda

Tomasza
Maurycego

Teodora

Finaly indywidualnych konkurencji olimpijskich.

Uroczyste wrgczenie zlotych, srebrnych

i

brqzowych medali.
zwiedzimy Filadelfig.
Wyprawg organizuje iprowadzidh Ryszard Lang-

Po poludniu program indiafski przygotowuj4 i pro-

wadz4 dhna Dzidka Bielska i dh Adam Biesaga.

ner.

Na terenie ogrod6w OO. Paulin6w nasi Kapelani
pod wodz4 Ks. hm Zdzislawa Peszkowskiego
poprowadz4 popoludniowe ognisko na temat religij no-harcersko-wojskowY.

25 sierpnia i'll5Jil
Aurelii

Ladyslawa

'T''t
ZO sierpnia

WTOREK

T,ESDAY

Tekli
Boguslawa

Dalszy ci4g igrzysk olimpijskich. Biegi na 60 i 100
metr6w, a mo2e nawet na 1 km. Ptywanie oraz
pchnigcie kule zapelniA program dnia.

3O

Poszczeg6lne podobozy realizui4 swoje
wewngtrzne programy. Prowadz4 wszelkiego ro-

dzalu gry terenowe, Spiew (tzn. roz5piewanie
zlotu). Splaw na rzece Octoraro, dookola zlotu
harcerek na dgtkach samochodowych lub
kanadyjkach.

=L

26

28 sierpnia :L'-"#="*

sierpnia :$;:[

Augustyna
Wyszomira

Justyny
Cypriana

Polowa, po2egnalna Msza Sw.

Ostatni u6cisk dloni i ostatnia piosenka. Ostatnie
spojrzenie i rozstanie.
Darszy ci4g wewngtrzych prac i program6w w
podobozach. Kr6tkie wycieczki w okolicznym
lesie. W pi4tek centralne, po2egnalne ognisko.

27

sierpnia :iffJ3^"

Kosmy
Damiana

Pakowanie iodjazd.
spotkania na nastgpnvm v swiatowym

?,:#t:n"

CZIJa1T71JI

IITSTYTUCJE ZLOTOWE
C.OSPODA

SKLEPIK HARCERSKI
WYSTAWA
IIARCERSKA POCZTA POLOWA
Ostatni, oficjalny dzieh zlotu. Uroczysta, polowa

Msza Sw. Po nabo2eistwie

uroczysto66

zakofczenia zlotu.
Zalo2enie pamietkowych chust zlotowvch.

33
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DZIENNICZEK OPRACOWAT:
Hm. Sylwester A. JEZIERSKI
przy wspolpracy Phm. BARBARY CHATKO
oraz Hm. JANA SOKOTOWSKTEGO

w Chicago
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