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ozpoczął się nowy' rok Aazoóśeih I przygody. 

i) Jaki on będzie i co przyniesie naszym wycho— 

wankom? Jak się dowiadujemy z różnych stron 

w wielu'hufcach i chorągwiach zorganizowano imponują= 

ce inprezy startowe, Yidać było na nich dobre unundu= 

rowanie, prężność szczepów i drużyn oraz wiele cieka 

wych rozwiązań prograzowo-metodycznych., Imponująco 

wyglądała inpreza startowa Chorągwi Krakowskiej. Har- 

cerze zawładnęli Rynkiem, rozbito haroerski jarmark 

pod nemiotami, na którym prezentowano dorobek akcji 

letniej, kroniki, specjalizację szczepów i drużyn — 

nie zabrakło gorącej grochówki. Startował na Rynku 

balon na ogrzane powietrze — "Harcerz", Tylko daszżom 

przeszkodził występom "Małych Słewianek* i"Kraka" „' 

Jedynym mankamentem, był fakt, iż Krakowski Rynek nie 

pomieścił wszystkich aeey uczestniczących w króte 

kim apelu. 

Wielu instruktorów uważa, że nie powinno się organizo- 

wać tak dużych imprez, gdyż poza propagandą nic nie 
wnoszą, Jest w tym duża racji, ale wtedy gdy zloty 

odbywają się dla sanych zlotów, ich uczstnicy są bier- 

nymi widzami, Jednak koncepcja udziału wielu harcerzy 

w dużym festynie, jarmarku gdzie konsumuje się pro 

gram, dowodzi, iż imprezy tego rodzaju są pożyteczne 

- sami harcerze nawzajem mogą się obserwować i budoe 

wać poczucie więżów przyjaźni i braterstwa na dużą* 

skalę. Czuć się aktywnymi w tak dużej rodzinie, podzi 

wiać pomysły innych, razem się bawić i podeiągać pom 

ziom pracy wyciowawozej, To przecież są nasze podsta 

wowe cele, Przymejmniej raz w roxu jest potrzebne ta 

kie spotkanie, Musi ono zawsze być przygotowane wzoro- 

wo pod względem metodyki i wychowawczo właściwe, -- 

Większość drużyn przystąpiła do kolejnego roku har- 

cerskiej przygody, jećnax nie w pełni przygotowanej 

programowo i metodycznie, co niestety zauważa się 

przy pierwszych kontaktach, odwiedzinach, lustracji, 

w dalszym ciągu szwankuje praca zastępów /podstawowy 

kanon w procesie Sseamowychowania/, obserwuje się mam 

ły udział rad drużyn w planowaniu pracy, Nade wstyst= 

ko. brakuje ciągle właściwie przeszkolonych drużyno= 

wych, Zjawisko największej łluktuacji kadr nn tych 

funkcjach, budzi zaniepokojenie i wynaga ustawicznego 

kształcenia tej kadry, Powiedzny sobie szczerze = po 

święcenie i zaangażowanie nie zastępi konxretnej 

wiedzy, Wiedzy przede wszystkim pedagogicznej, umieję- 

tności przywódczej i solidnie pogłębionej znajomości 

harcerskiego systenu wychowąwczego. Brak tych unieję- 

tności prowadzi do spłycania podstswowych zasad pro” 

cesu wychowawczego, Czyniny w Związku wiele w zakre” 

sie kształcenia, ale niestety że skronny.sni efektami, 

Wydaje się, że szkolenie drużynowych nie może być 

tylko jednorazową, czasa':i nawet ogromną akcją = to 

musi być system, taki jest podstawowy obowiązek 

i konieczność. Gdy jest inaczej, podcinany gałąź 

której siedzimy, Przeci 

na 

eż zupewnienie harce 

przygody to nasze zadanie, na które czekają na 

chy i harcerze, 
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Z Amoryki Południowej wróciła Harcerska Wysokogór= 

ska Wyprawa - Andy '85 zorganizowana przez Taternioki - 

Klub ilarcerzy z Krakowa, 
*Działalićny ponad szoześć miesięcy w Arzentynie * 

Boliwii, Peru, Wesżliśny na 22 szczyty o wysokości 
pońad 5 tysięcy metrów dokonująć przy tym 14 pierwa- 
szych polskich wejść i zdobywając 12 sżożytów dziea 
wiozych, Był to uiędzy innymi argentyński szozyt 
Pico Polaoo /6050/, Szczyt ten przed pięćdziesięciu 

laty odkryli Polacy, W 1934 roku próba wejścia nie 

powiodła się, Byliśmy pierwszymi Polakani, którzy 
zdobyli ten szozyt, łupem wyprawy padł też ostatni 
dziewiczy sześciotysięcmik w grupie górskiej Ramada 
w Argentynie — Ramada Sun, Wejścia dokonaliśmy po 
40 km mordęrczym marszu dzikim teronen do stóp góry, 
Wyprzędziliśmy o tydzień bardzo silną wyprawę prowa= 

dzoną przez Austriaka Franza Kunela, Byliśmy też na 
najwyżej położonej pustyni świata Puna de Atacaman 
zdobywając tam dziewicze sześciotysięczne mulkanyś 

1u3/ 

Gdzie jest Jerzy? 

Druh Jerzy Hanozko pełnił w latach 1934-1938 fun= 
koję przybocznego 2-giej Drużyny Harcerzy in. ks 

"Józefa Poniatowakiego przy Szkole Powszechnej ir 1 
w Hajnówce, Hufieo Bielak Podlseki, Choragiew Biało- 
pfooka, Dojeżdżaż z Hajnówki do Bielska Fodlaskiego, 
gdzie uęzęszozał do Gimnazjum Ogólnoksztnłoącego. 
W 1935 roku brał udział w Jubileuszowym Zlocie Han- 
Gerstwa w Spale /podobóz V/. V 1938 roku wyjechał 

na Polesie, 
Jurek był wzorowym, skromnym i koleżeńskim harce- 

rzem, sportowcem, turystą i wychowewcą, Zajmował się 
również modelarstwem lotniczym, 
Ostatni raz widziałem Jurkę późną jesienią 1939 roku, 
Pracowaliśmy w Szarych Szeregach,' Otrzymał stopień 
HR. Pomimo usilnych starań nie udało mi się zdobyć 
o nim żadnej wiedomości, 

twarem zię więc do Diuken i Druków © Ozytelników 
miesięcznika "Harcerz Rzeczypospolitej" z sórdeczną 
prośbą o ponoc w uzyskaniu wiadomości o losdoh 
Jerzego. 

Informacje proszę przesyłać na adrest 
Redakoja "Harcerza Rzeczypospolitej" 

ul. Karmelicka 31 
3i-131kraków 

2 dopiskiem "Jerzy" 

Czuwaj! 
hm PL Kzimierz Wnętrzycki 

1, Od redaktora 

2, HSI- Powrót uczestników wyprawy Andy*85, 

- Gdzie Jest Jerzy?.,... 

0. Pietkiewioz "O skojarzeniach",,.,4.. 

January "Gdybym był mistrzem Witem",,,, 

Druh Franek "olniej do tyłu" 

hm PL T. Gai ł "Z Kopernikiem po Xrakowie$++» 

him Pu, E, Tyralska-Wojtycza HO "Reflekaje 
Spod BTUSZY".++04+004404000080 

Tomasz Krysiac pwd "Przypadkowość 
niepożądana",++.+. +«+sao000000000 TO 

$ergiuee. Jesienin "JeGiEŃ".++,02440000:00002 M 

List z Nowego Sącza.. +20400000000000000 12 

Kronika Zlotu Seniorów byłego ZEP 
w Niemczech.» 

ha PL T.Gaweł "Pamięć harcerskich pokoleń". 

hm PL P. Niwiński HR w cyklu "Nienalowane 
obrazki" pisze O WiZytacjach»++44+004000034 18 

Piosenka miasiąca "Ech jesieni"-++2++41000:04 19 

Rozpoczynamy nowy cykl "Krzesanie ognia" 
autorstwa druha”Arsena; dziś o "Oszuatach 

hm PL W.X, Prancuz "11 lato ilałych Słowia- 
NEK" 2000000000000000000000 +eooede0an0o 21 

LIS "Po pierwszym duwonku 

Kolejny fragnent "Zankniętych kóż 

4500041 2 

230300004 23 

„Harcerskie korzenie” pod rod. hm PL Kazimierza 
WAQETZYCKI 2704 4000000000000000000000000000000 26 

Harcerska S06Na Literacka ++4+021+44123+ . 27 

hm Anatol Soczewka wielki Szu wśród Apaozówy 29 

phm Wojciech Popiołek, część 3 cyklu 
"PATABO1"+ 22400000 

Satyryczny świat druha Druoha- kącik grafiki 
SBtYTYCZNEJ++2+ d.. 31 

Uagazyn Andrzeja Mroza . . 32 

a..eeezzeosecraseoece JO 

Adolf Warzok, 2 część WSpomnień +»evesaseas++ JĄ 
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EMESKE + MEMEMENNNE NASZ RUCH. HEREEEEEM 
zncych się dyskusjach o harcerstwie 

głoo zabierają często ci,którzy uważają,że cednem, 

istotą harcerstwa jest metodo.Totnieją mianowicie pewa 

ne niepodważalne kanon; metody harcerskiej i Jeśli 

postępować wadle nich=iazy do czynienia z harcerstwem 
Stosujemy ją przede wszystkim w drużynie i znatępie, 

Ble także na obozie,v ks kedry,czasen w azko= 
le,a jakby się tak dobrze zastanowić,to możnaby ją 
stosować w rodzinie,na letniej kolonii zakładowej, 
w wielą jnnych sytunejach? 

lim PŁ Olgierd CFietkiewicz. 

A oto przykłady bardziej już z życia,nad którymi 
werto ię zastanowić,navet jeśli nie ma się wątpliwośe 

ei co do tego,żo owo "coś" godzi mię czynić.Pewnn dru- 
żyne wpsda na pomysł,Pobliskie losy i jezioro,gdzie 
przebiegają liczne szlżki turystyczne,są ogromie 

ześmięcone.Inni robią "sprzątanie Tatr",nmy zeżnieju- 
jemy sprzątanie naszych lasów,Harcerze agitują kole- 
gów w szkole,w efskcie,którejć soboty czy niedzieli 
odbywa się akcja,zakończone wielkia ognickien,prawie 
wszyscy uczniowie,nauczyciele,liczni rodzice wzięli 

© skojarzeniach 
Ale występują też równolegle zwolennicy poglądu, 

że sprawa ma eię zupełnie insczej.Iatotne jest to,że 
jekeś grupa młodzieży funkcjonuje wewnątrz organizac= 
Ji harcerskiej i uważe się za harcerzy.I to już wys= 
tareza,by wszystko,co czynią było harcerskie,jeśli 
jest © tym przekonany druh drużynowy i wszyscy ezłon= 
kowie drużyny,Czasen zwolennicy takiego poglądu doda- 
Ją warunek zgodności z Prawem £ Przyrzeczeniem Har- 
cerskim,ale raczej mając na zyśli,by nie pojawiła się 
w ówiedomości jakaś wyrazista sprzeczność z harcer= 

skim dekelogiem, 
Obie te "szkoły myślenia” akcentujące "jak" lub 

*kto"abstrehują od tego "co" się robi.I teraz oto 

opowiem pewną bajkę.Dawno;dawno tezu,weniastach wys- 
tępował urząd hycla-człowieka zajmującego się wyłapy- 
waniem bezpańskich. psów.W jednym z miast właśnie za- 
wakował taki urząd.kiiejakie władze nie niuły kim ob= 

sadzić urzędu,kłopot był duży,bo w mieście zaczęły 
pojewiać się sfory kundli,wydarzyły się nawet wypad- 
ki wścieklizny.I oto któryś z rajców wpadł na pomysł: 

pomogą nam hercerzetHarcerze ofertę zaczęli rozważać, 
Zwolennicy "azkoży metodycznej"przyznali,że łatwo to 
będzie robić po harcersku,Poszczególne zastępy zaje 
mą się różnymi dzielnicami „na poczek: powstały re- 
gulaniny sprawności "hycla" i "rekarza"”„Przedstawicie 
le drugiej "ezkoły" też nie oponowali.Część młodzieży 
uznała łapanie kundli za ogromną frajdę,część=za 'waż- 
ne zadanie » społeczne sZadbano tylko,by schwytane pay 

nie gra,nieprawdaż?A jednak, cho= 
żóe aziałenie możne przeprowadzić me- 

todą harceraką,na każde dażoby się namówić młodzież, 
to chyba nio każde godzi oię ubrać w ozatę harcer= 

udsiał,I berdzo dobrze,Ale mogło to wyglądać inaczej. 
Na pomysł zorganizowania takiej akcji wpadła dyrekcja 
szkoły.lłyznaczono całej szkole na ukcję określony 
dzień.Polecono drużynou harcerskin,by dokonsły por 
działu pracy w rejonach,by harcerze przeprowadzili 
zbiórki w klesach,"zabezpieczyli"worki na śniecie,konś 
trolowali realizację,itd,itd,Lasy zostały wysprząta= 

ne;czyli efekt materialny skcji był podobny.Ale w jak= 
że innej roli wystąpili harcerze,w jakże innej widzię = 
11 ich rówieśnicy,Jako przedłużenie władzy dyrektor= 
skiej,choć w słusznej i godziwej sprawie! 

Albo problem tzw.nowych w szkole.Tradycją w sako= 

łach średnich jest harcerskie tzw."Powitanie" kiedy 
te w pierwpzych dniach nowego roku szkolnego druży= 
ny starają się pomóc pierwazoklasistom w ich pier 
wszych krokach w nowej szkole i środowieku,wprowa- 
„dzić w życie społeczne szkoły,ponóc w różnych życior 
wych sprawech,doradzić,ośnielić,itd.Dzięki tak: po- 
myślanej dziołalności harcerstwo jawi się nowyn/i nie 
tylko ini/jako organizacja prężna,wartościowa,do ja- 

kiej warto należeć.To wszystko na kanwie dobrowolnoś- 
ci,a także życziiwego poparcia dyrekcji ozkoły,zain= 
teresowanej dobrym startem i szybką odeptacją pierwszo» 
klasistów. 

Natomiast pewna wyższa uczelnia zorganizowała dla 
wszystkich nowo przyjętych no studia,jeszcze przed 

, immetrykulacją,krótki obóz adaptacyjny. atrakcyjnym 
miejscu,alo..„obowiązkowy.Obóż jest prowadzony przez 
zrekrutowanych przez uczolnię instruktorów hareere 
skich,netodani harcerskimi.Uczostnicy dzielą się na 

drużyny, podczas apoli śpiewają hymn harcerski ,niektó- 
re z zajęć dotyczą harceratwa.Obóz ma mnóstwo zalet, 
zapoznaje studentów z uczelnią,integvuje,jent prowa= 

3  
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dzony sprawnie i sprężyście.Do tego dodejny,ża prnysz- 
łyń nauczycielom bardzo się przecież przyda duży 

haust harcerstwa już na starcie w pedagogicznej u- 
czelni,Alo czy im się harcerstwo przypedkien nie z8cz- 
nie kojarzyć głómie z przymusen,akoro obóz jest obo= 
wiązkowy?2 odgórnyn sterowaniem nłodzieżą,akoro boga 
ty program obozu został z konieczności drobiazgowo 
wcześniej przygotowany? Ciekawe,czy prowadzono na tym 
obozie badania na temat tego,z czym się uczestnikom 

kojarzy pr bo: a del- 
anym toku studiów? 

Myślę,że ma rację prof.Koznkiewicz,kiedy z.ine 
w toku kampanii wyborczej do Sejnu newoływał,byśmy 
się w polskim społeczeństwie uczyli demokracji, 

a w szczególności umiejętności korzystenia z insty- 
tucji demokratycznych jakie zostały stworzone i są 

do dyspozycji.Tekie uczenie się demokracji winno się 
zaczynać już w wieku szkolnym,także-jeśli nie przede- 
waszystkim=w harcerstwie,Sądzę,że właśnie w harcer— 
stwie,w którym ietnieje przecie mnóstwo różnych 

form samorządności,powinniśny je traktować na serio, 
I dążyć do tego,by oceniano nas wedle tego,jaqy rze- 

ozywiócie jesteóny.Być może warto przejrzeć niektóre 

regulaziny;instrukoje,przepisy,by wyeliminować różne 

normy nierealne czy "papierowe" ,ale by następnie uni- 

kać.działalności pozornej,by uczyć harcerzy nie tyl- 

ko korzystania z instytucji demokm cji,ale i gwaran- 

tować faktyczną możliwość takiego korzystania. 
Przy tym,jeśli chceny pozyskiwać sobie przyjaciół 

4 sojuszników na dłuższe dystanse,powinniśny in po- 

kazywać harcerstwo prawdziwie i synpatycznieSkoja- 

rzenio,na- które wskazałen wyżej,niekoniecznie temu 

głużą,Bowien czasem,niezależnie od od intencji orga- 

nizetorów,nawet przy nejlepszyn ponyśle konkretnej 

imprezy,obliczonej na doraźny sukces-zogą pobiec zu- 

pełnie nie wedle ich życzeń.Ze skojarzeniani bywa 

różnie. 

Wracając do wcześniejszego wątku rozważań-być nom 

łe wozystko da się przeprowadzić harcerską metodą. 

SEKNEMECE R © GO 

Być może,każdepodjęte przez harcerzy zadanie da się 

nazwać harcerskin.dażne jednak,co się robi.By cele 
działanie były godne.A czasem zastanowić się-warto- 
nad pachunkiem zysków i strat,nim się cokolwiek zacz- 
nie, 

Całe dotychczasowe rozważania nie mają na celu zdy- 
skredytować obu przedstawionych na wstępie"szkół myś- 
lenia"„Ważna jest metode,ważne jest podejmowanie 
przez harcerzy tego,c0 Oni uważają za słuszne,colowa 
i p „Ale jedno £ drugie nie wystarcza. 

Nie chodzi ni tu bymajaniej o to,że istnieją oto 
ważne sprawy i zadania,których harcerze podejnować 
nie porinni,nie chcąc pobrudzić sobie rącaok.Harcer- 
ska służba oznacza czacem,że nie można się oglądać 
na zgodność z metodą,tracić czas na rozważania typu: 
godzi się czy nie godzi,skóro "płoną lasy" i trzeba 
już,natychuisst zabrać się do roboty.Harcerzom z Sza- 
rych Szeregów godziło się nie tylko oszukiwać wrogą 
/fałszywe susweicy/ale i-zabijać go.kle wczytując 
się w "Całym życiem"-ileż znajdziemy tam dowodów Ser 
decznej troski wychowawcy,by w tragicznej potrzebie, 

w której stanęło do boju harcerstwo,nie zatracić je- 

go ducha;ile troski o "Pojutrze"! 
Są i teraz Ważne Sprawy i Zadania którym musi apro- 

stać harcerstwo.Jedna z najważniejszych to wyrobienie 

nawyków Dobrej Roboty,jaka ostro się kłóci z inprowi- 
zacją,bylejskością,z owymi "Jakoś to będzią ",czy”Ku- 

pą panowie".Systematycznej i szarej,wydajnej i dobrze 

zorganizowanej,spontsnicznej lecz przenyś lane j.Dlatę= 

go metode jest ważna,dlatego luksus przedsiębrania 

dziełania aprewnego i efektywnego,a zareżem godrego- 

jest tak bardzo potrzebny« 
Polska przyszłości-to przecież także/jeśli nie 

przede wszystkim/ godne i wartościowe, rodosne,nornal- 

ne życie ludzi.kle nie spsdnie ono nu nas sano przoz 

się,z nienacka,liusiny się uczyć i nauczyć je tworzyć. 

I niech się mam i innym harcerstwo kojarzy włeśnie 

z tymi 

gdybym byl miybzem Wiem 

Gdybym był mistrzen Witem 
To na poszczególnych piętrach ożtorza 
Wyrzeźbiłbym onłopoów 1 dziewczęta 

Takioh, jacy dziś chodzą 
Po ulicach Krakowa 
A pod nimi dodnżbym 
Truskawki i orereśnie ozezwone 
I podpisałbymi Dyskoteka, 

KIE * KHENNNNEMI METODYKA HERE 
. 

kliz "86 
go będziemy mieli nową akcjyą Ksztacceniową 

Lato Instruktorów Zuchowych 1986 roku, ind tą sprawą 
między innymi redzono w Oleśnicy pod koniec paździer= 
mika bieżącego roku, Trudno obecnie przesądzić jakt 
kształt ta akcja przybierze, ale wyrażona zostałą 
w tej kwestiiopinis sporego grona zuchniętrzów, która 
być może zostanie wzięta pod uwagę, Żyżen wśróń nich 
1 z9sę podzielić się z P.T.il,* Czytelnikani waioska- 
mi. 

WOLNIEJ DO Tykui 

Browda pierwszą, Procent osób prowadzących dru= 
Łyny zuchowe a nie posiadających €o tego żadnego 
przygotowania wzrasta z roku na rok. Jeszcze bardziej 
niepokoić musi zawieszanie działalności drużyn zusho= 
wych spowodowane brakiem nowych kandydatów na drużym 
nowych, Pierwsze zjawisko dotyczy raczej wsi, drugie 
raczej miast. 

wią dru.s, iiawet chorągwie o takich trady= 

cjach i możliwosciach jak krakowska, organizują camz 
mniej kursów ćrużynowych zuchowych, Wiektóre nia 
„% tym kierunku w ogóle nie robią, Poziom kursów, któ- 
re prowadzą hufce woża o pomstę do nieba, Być może 
nie wszystkie ale napewno wiele, 

Prawda trzecią. Podstawową kadrę prowadzącą dru- 
żyny muchowe stanowią nauczycielki, la ogół nie od- 
mawiają udziału w kursach órużynowych, pod warunkiem 
że odbywają się one w oiągu trwania nauki szkolnej 
i na ten cel otrzymują zwolnienie z pracy, W czasie 
ferii zimowych i w czasie wakacji nanozyciele na 
kursy nie mają czasu. Inaczej ma się sprawa z kandy= 
datami na drużynowych zuchowych rekrutujących się 
spośród harcerzy starozych, zwykle „uczniów.liceów 
1 techników, lie mają uprzedzeń do kursów w wakacje 
chociaż w ciągu roku ozkolnego niejeden chętniej . 
"urwałby się" do Oleśnicy, Niestety brekuje metody 
na podejnowanie pracy z zuchami przez harcerzy stare 
szych, nie doojerają też do nioh informacje zachęca= 
jące do tego rodzaju służby, 

kająo to wazystko na uwadze, szanowne gremium, o któw 
rym wspomaiałem na początku zaproponowało między 
innymi 

ał przeprowadzić ogólnopolską akcję szkoleniową 
pod nazwą /w skrócie/ KLIZ *86 w najbliższe wakacje, 
w każdej chorągwi bez wyjątku, © rozmiarach odponia= 
ajsoych patrzęboa ujawnionym w listopadowym /1985/ 

spisźe, ę 
v/ skoją objąć głównie pracujących już przybocze 

nysh orez harr:rzy starszych decydująsych się na pra» 
©+ 2 monani, Kształcenie nauczycieli pozostawić 
w iatniejącej foraie śródrocznej /w czym decydującą 
rolę spełnia CSI2 w Oleśnicy/, 

©/ obumiązujscy program kursu drużynowych zucho- 

> T 

wych nnleży poddać analizie znierzającej do stworzo= 
nia dwu werajii jednej dla osób z przygotowaniem pom 
dagozicznym i drugiej dla harcerzy starszych, 

d/ rozpocząć siłuni trzech wydziałów: znchowego, 
instruktorokiego i starszahoracerakiego karpanię 
zachęcającą harcerzy ataruzych do podeinowania sżuże 
by dziecku = przee obejmowanie istniejących lub za” 
kładanie nowych drużyn zuchowych, W tym kierunku win= 

ny działać Rozgłośnia Harcerska, "Krąg" Oraz oza8ó« 
pisza karcerakio, 

4/-Centralna Szkoła Instruktorów Zuchowych w Oleśw 
nicy powinne przygotować materiały pomocnicze dla 

inatruktorów=wykładowców wykacyjnych kursów drużynów 
wych zuchowych, tematycznie pokrywające ;> się z pro= 
gramem tyci: kursów. 

Propozycje propozycjami a rzeczywistość — rzeczy= 
wistością. Kiedy rozpocząłem rozmowę na temaż KLIZ 
"86 z jednym z zastępców programowych Komendy Chorą e; 
gui przerwał mi i stwierdziły "U zuchów i tak jont 
najlepiej. Many ogromne kłopoty w dwóch pozostałych 
pionach, Nie będzie czasu na jeszoze jedną akcję» 
Sił też", Wśród motywów zhalazł się też 1 ten, że 
ostatni Zjazd zalecał zajęcie si; właśnie starszymi 
harcerzami a'o zuchach prawie nic nie wspomniał, 

Słusznie, tylko wskazywanie młodzieży najbaniziej 
harcerskiej ze służb, jaką jest praca z zuchami, to 
też jest zajmowaniem się harcerzani starszymi, I to 
bardzo konkretne, Ruch miohowy nie może istnieć bea 
stałego dopływu drużynowych zdecydowanych na poświę= 
oenie się wychoraniu najułodazych csłonków naszego 
Związku. Wie mogą nimi być wyłącznie nauczyciele,     archiwum  



BEEEEEEE METODYKA 
mugzą sżę zamleźć uczażowie 15-17-1etni, którzy mogą 

podtrzymywać 1 rozwijać to, co w ruchu jest najbar= 

dziej autentyczne ż cenne. ; 

nowoczęsno 
ale jaka? 

omniane oleśnickie epotkanię wuzięło na war— 

słtat” problem nowoczesności w zuchowyom w„chowaniu, 
Powołując się na autorytet profesora Suchodolasiego 
oraz baromistrza Kanińskiego, zespół doszedł między 
4mnymi do wniosku, że sprarności zwane zawodowymi 
najpełniej odpowiadają wymogom wspóźczeeności 1 naj 
lepiej przysposobią dzieci do życia w IXI wieku. 
Gdyby zespół poszedł dalejw obradach i spróbował 
mymienić, które sprawności z obowiązującego rejestru 
nadają się do tego w pełni, miałby nielichy problem, 
Ponieważ ma ten temat już pisełen w „HR”, nie będę 
motywował dlaczego> 
Moim, supełnie zdaniem, 
wo przestały już być lokomotywą ciągnącą za sobą 
wszystkie pozostałe, W obowiązującym bktualnie ujęciu 
mie mają nio z nowoozeaności, wręcz przeciwnie: Gą 
już miejscami całkiem anachroniczne, Ci, którzy już 
znają moje zaintorasowania sądzą, że w ich miejoce 
zaprezentuję sprawności zwane historycznymi, Mic po- 
dobnego. Śądzę, że tak pierusze jak i drugie winny 
jmieć swoje miejsce w sprawnościowym rejestrze na pra« 

wach równości, Natomiast nowoczoaność wymaza czeg: 
(jeszoża innego: sprawności pozwalających nałemu ozł0- 
wiekowi na wybieranie, porządkowanie, zapaniętywanie, 
„próbowanie 1 zastosowanie cisnących się zewsząd in- 
formacji. Wazak nie są to czasy tworzenia przez 

zawodo» 

LE 

hm PL Tadeusz Gaweł 

(© marty punkt Prawa Haroerakiego głosii "Hare 

worz ohoe wiedzieć więcej niż wie, umieć więcej niż 
umie! Nassa harce, wysieozki, krajoznawstwo służą 

oały ozas właśnie temu celowi, byśmy jako harcerze 

wiedzieli coras więoej o mwoim Środowisku, o sobie, 
CE i A 

W tym toż zamiarze proponuję odbyć kolejną wędrówkę 

po Krakowie,' Tya ruzea poznajay miejsca związane 
g Mikołajea Kopernikiem, bohaterea naszej chorążwi+ 

Trasa wycieczki wiedzie przez Pluę Jana katojki, 

Bramę Ploriańską, ulicę Floriańską, ulicę Pijarów 
Museum Czartoryskich, ulicę Świstego Marka, Sławkow= 

6 

archiwum 

NE 3 
A. Kamińskiego jego koncepoji, kiedy to wadio byżo 

rzadkością, nikt nie marzył o telewizji czy videol 

Nawet klub 1 książka nie były powszechnie dostępne 
w środąwisku, które obserwował, Tam właśnie szczytem 
urzeń było otrzymanie pracy listonosza czy koleja- 

+aa, szanowanej, stabilnej, dobrze piatnej, Dlatego 
wówczac dziaci bawiły się w te właśnie zawody, 
„Dziecko wiele zniesie, może £ dziś bawić się w listo- 
nosza, ale miech nikt nie wmawia, że samo wpadło na 
ten pomysł, wszak taki zawód już nie iatnieje na 
przykład na wsi. Bo czy można kierowcę "nyski" wrzu- 
oającego listy do rzędu akrzynek na skrzyżowaniach 
dróg nazwać listonoszen? 

Obok sprawności dających miejsce nagromadzonym 
intormacjom, winny zyskać na wartości sposoby chro= 
mienia dziecka przed nadniarem zbędnej informacji, 
przed atresani, hałasem, zatrutym powietrzem i innym 
mi skutkani oywilizacji, Może najważniejsze będzie 
stwarzanie dziecku okazji do wyhasania się, współza- 
wodniczenia w grach poznawa- 
nia świata, nie przez ekran telewizora ale bezpo- 
średnio: wzrókiem, słuchem, węghen, dotykiem, Ktoś 
powie, że to żadna nowoczesność, Zgodzę się. lawet 
dodam, że jest przeciw nowoczesności, tej zagraża- 

jącej sanenu ozłowiekowi, W tym upatruję szansę dla 
ruchu zuchowego w przyszłości, Xoże nan się uda 
zrobić to, czego niewielu dczonało, iiie naśladowań 
szkoży lecz ją uzupełniać, Zgodnie ze starymi, do- 
brymi tradycjazi i w zgo: alinyni potrzeba= 

mi współczesnego dziecka. 

Czuj! 

* EJ skrót oznacza: Z ch ZTBNEŻA i 
tytułami /atopniami/ haroerskimi. 

LG 
"po rakiówie 

ską, Planty, ulioę świętej Anny, Gołębią 1 Jagiellońm 
ską, Rynek Główny, ulicę Grodzką i plac Wita Stwosza, 

ulicę Kanoniozą, Podzancze po Aleje Zygnunta Krasiń- 

skiego i Adama Miokiemicza, 
Mikołaj Kopernik /1473-1543/ -— wielki polaxi uczo- 

my, astronom, lekarz, natenatyk,i okononista, jest 

twórcą mezo kierunku w astronomii, autoreu dzieła 
pod tytułem "Da revolutionibus. „ którego rękopia 

przechowywany jest w Bibliotece Jagiellońskiej w Kra- 
komie. Kopernik w latach 1491-1495 studiował w Aka- 
demii Krukowskiej, która wówozas była znanym w świe- 
oie ogniekiem myśli hunaniatycznej, nauk mategatycz 

  

  

(AEMIE: | + DENEEMNESZA 
nych 1 astronomii, 
Humanizm jako prąd ideowy, społeczny i polityczny 
przenikał do Polski już w pierszej połowie XV wieku. 
Ide. ta dooierała do kraju między innymi dzięki, po- 
dróżom dyplomatycznym polskich posłów, zwłasząza du= 
ohownych, i i 

Mikołaj Kopernik ,przyby do Krakowa w 1491 roku. 
Odbył drogę z Włocławka do Torunia, ą następnie da 
Krakowa. Studia krakowskie, trwająge ostery luta 
pogłębił Kopernik 1 uzupełnił gruntowniejgzyni qtu= 
diami na najlepszych ówczesnych uszelniach wżęskięhi 
w Padwie, Rzymie 1 Bolonii, Tam poznał i pozastawół 
w bliskich kontaktach naukowych 1 osobistych z naj- 
wybitniejszymi ludźmi epoki, 

Cel włączenia trasy kopernikańskiej do zajęć hara 

oerskioh wynika z kilku aspektów, Po pierwsze - Ko- 

pernik dokonał przewrotuw spojrzeniu na wszechświat 

a mianowicie obalił panujący dotąd pogląd geocentrycz+ 
ny /uznający Ziemię za ośrodek wszechświata/, a opra- 

gował heliocentryczny /przyjmujący Słońce za ośrodek 
ukłedu planetarnego/; po drugie — dziełu tego doko- 
nał Polak; po trzecie - dojrzałość myśli naukowej 

zrodziła się u Kopernika w okresie studiów w Krako= 
wie, Tutaj znajduje się najwięcej pamiątek po nim, 
więcej nawet niż w Toruniu i Fromborku, Zatem po 
ozwarte - czy nie warto poznać bliżej miejsc z tą 
postsoią związanych, zwłaszoza gdy się jeat krako- 
wianinen? 

Jego pomnik 1 portrety oraz inatrunenty astronad 
miczne, książki itd,, znajdują się w Domu Jana Matej 
ki przy ulicy Floriańskiej, w sali Collegium Novum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, w kościele świętej An- 
ny, w budynku Polokiej Adademii Nauk przy ulicy 

Sławkowskiej oraz w zbiorach Biblioteki Jegielloń- 
skiej przy Alei Mickiewicza. Imię zaś Kopernike 
otrzymały: Towerzystuo Przyrodników, stare 1 nowa 
obserwatoria astronomiczne, Instytut Pediatrii Aka- 
demii Medycznej w Prokocimiu, ulica w śródnieściu 
Krokowa i inne obiekty, 

SZCZEGÓŁOWY OPIS TRASY 
ligdrówkę pozpoczynamy na Placu Jana Watejki, Oglą” 

deny stąd sylwetkę miasta średniowiecznego. Zwróceni 
w kierunku południowym widzimy wznoszące się coraz 
wyżej stare budowle, mury obronne z Barbakanen, azczy= 
ty baszt, wgłębi dachy domów, znad których wystrzela- 
ją ku górza wieże kościoła Mariackiego. Idziemy ku 
Borbakanowi i Bramie Floriańskiej, Jesienią 1491 ro- 
ku szedł prawdopodobnie w tym kierunku Kopernik, 
W owym czacie Borbakanu jeszcze nie było - Kopernik 
dostał się do miasta przez gotycką bramę, 
Po przejściu przez Bramę Ploriańską udajemy oię do 
Muzeum Czartoryskidh przy ulicy Pijarskiej 15. Znaj- 
duje się w nim kilka pamiątek po *astronomie; list 
Zygmunta Starego zapraszający wuja Kopernika - łaka- 
sza faczenrode, na Ślub i koronzoję Barbary Radziwił« 
łówny, cutograf Kopernika, dwa jego portrety, W bib- 

PROPOZYCJE EEEE 
liotece Czartoryskich jest też "Traktat o monecies, 

którego autorem jest Kopernik . R 

Wracamy na ulioę Ploriańską. Pod numerem 41 mieści 
się Dom Jana latejkie W galerii obrazów olejnych tego 
malarza mieści się między innymi gzkia z 1871 roku, 
który posłyżył Matojce do nazalowania obrazu "iikołaj 
Koperątkn+ 
Uliae Ploriańske numer 151 dom "Pod Wiewiórke, 
W XVII więku mieściła się tu słynna drukarnia Piotron 
azyków. Profesor Akademii Krakuwskiej, llaroin Radzy- 
miński, w oparciu o pracę Jana Brożka i Szynona Sta= 
romolekiego, w 1658 roku wydał w tej drukarni pracę 
"Gomnentatio de vita et'meriptia Nioolao Copernici" 
/"Umagi o życiu 1 twórczości Mikałaja Kopornika"/. 
ULicą świętego Marka dochodzimy do ulicy Sławkowskiej 
W budynku pod numerem 17 mieści się Polska Akademia 
Hauk /do 1951 roku Polska Akademia Uniejętności/. 
W przedsionku stoi posąg Mikołaja Kopernika, wyrzeźm 
biony przez Walerego Gadonakiego, Powstał on z okazji 
ozterechsetnej rocznicy urodzin Kopernika, 
Vlioą świętego Marka dochodzimy do Plant, skręcany 
w lewo. Trzecia z kolei przecznica, to ulica świętej 
knny, Na rogu tej ulicy i Plant wanosi aię okazały 
barokowy /z 1689 roku/ kościół św, Anuy, w zakończe” 
miu lewej nawy znajduje się pomnik Kopernika, Zapro= 
jektowany został w 1822 roku, przez księdza Sebastia- 
ua Sierakowskiego, arohitekta z zamiłowania i histo 
ryka sztuki , w czasach Księstwa Warszawskiego rokto- 
ra Akademii Krakowakiej, Rzeźbę wykonał E, Galli, 
a odlew sporządził A. Arkusiński. la pomniku widzimy 
Uranię /mizę, opiekunkę astronomii/, która na głowę 
astronoma nakłada wieniec laurory, w drugiej ręce 
„trzyma dwa gwiazdozbiory: Tarozę Sobieskiego 1 Ciołka 
który byż herbem Poniatowskich, Niżej znajduje się 
glob zienski 1 rysunek, obrazujący teorię Kopernika, 

Wa dole umieszozono napia łaciński, który w tłunaczo- 
niu.brzmii "Mikołaj Kopernik, ojozyzny, miasta, aka= 
demii oźdoba, zaszczyt 1 chwała”. 

W 1873 roku w tym kościele oraz w położonej po 
przeciwnej stronie Gawnej Szkole Bartłomieja Nowo= 
dworskiego /oboonie w budynku tym mieszozą się wła» 
dze i sale wykładowe Akademii: Hedycznej/ odbyły 
się uroczystości z okazji ozterechsetnej rocznicy 
urodzin Kopernika. ń 

Między nowym Collegium Physicum /wzniesione Żóstaw 

ło pod koniec XIX wieku w stylu -neogotyokim/ g Gol= 
legium Novun /powstało w latach 1883-1887 według pro= 
jektu Peliksa Księżorakiego, znajduje się przy wylo= 
cie ulicy Gołębiej/, wznosi aię pomnik przedstawiają” 

oy młodego Kopsrnika, Został on wykonany w 1900 roku; 
przezUypriann Godebskiego, z funduszu Uniweraytetu 
Jagiellońskiego" Pierwotnie staż na dziedzińcu Col= 
legium Maius, dopiero w-1953 roku został przeniesio= 
my ma obsone miojnce. 

Aulę w Collegiwa Nóruu tdobią między innymi pozu 
trety rektorów i profesorów Akademii Krekowskiej, la 
szczególną uwagę 'zasługuje obraz Jana Matejki "Miko 
łaj Kopernik", namalowany w 1871 roku.  



EMENEEI PROPOZYCJE EEEEEEESE + KREMEM 
Opuanóżamy Planty i idziemy ulicą Gołębią następ 

mie ulicą Jasiellońską do ulicy św. Anny, Zatrzyzu- 

jemy mię przy numerze 8-10 /róg ulicy Jagiellońskiej/ 
Władysław Jagiełło za 600 grzywien, pochodzących 
s zapisu królowej Jadwigi, zakupił domy 1 plac od 
Stefena Pęcherza, 24 VII 1400 roku rozpoczęto tu wy- 
kłady, W latnoh 1860-1949 budynek ten służył zą po- 
mieszozenie Biblioteki Jagiellońskiej przed przenie- 
nieaien jej do nowego gusohu przy Alei Adama Miokie- 
wieza. Od 1964 roku znajduje się tu Muzeum Uniwersy- 
tetu oraz Iastytut Historii Sztuki, Collegium Maius, 
o przywróceniu mu w latach 1949-1964 pierwotnego 
wyglądu, jest pięknym przykładem gotyckiej architek- 
tury. Pierwsze piętro zajmują sale, zwane lektotiani, 
W jedenj ż nich /w lektorium Galenaf słuchał wykła» 
dów Mikołaj Kopernik, W 1491 roku zost ł wpisany do 
metryki uniwersyteckiej jako kolejny, 32 słuchacz 

ARademii Krakowskiej, 19 paździermika 1494 roku rek 

tur Akadenti-pokazał profesorom i stnrszy  udentom 
przyrządy astronomiczne, przekazane przez Huroina 
Bylicę, jako dar dla uczelni, Były to: globus mosięż 
my, połączony z astrolabium /przyrząd do mierzenia 
kątów na aferze niebieskiej/, wykute przez Regionon- 
tumiga, wielkie astrolsbium mosiężne oraz as:rola- 
bium z napisami arabskiai, z 446 roku według raohuby 
arabskiej, a według naszego kalendarza z 1054 roku. 
Świadkiem tego wydarzenia był również ilikołaj Ko- 
pernik, W północno-wsohodnim narożniku Collegiun 
Maius, obok lektoriun Galena /dzisiaj mieszczą się 
tu zbiory aloheniozne/ znajduje się sala zwana Ma- 
thematicum Conservatorium, Jest to najstarsza ozęść 

Gollegium Haius 1 prewdopodobnie w niej uczył się 
Kopórnik. Wad salą Stuba Communio /damne jadalnie 
profesorów/ mieściło się obserwatorium astronomiczne. 

Tam noosmi prroował Kopernik 1 obsewował niebo, 
Przy ulicy św. Anny 9 /naprzeciw Collegiun Maiua/ 

znajdowała się drukarnia Pranciszko Ceżurego, w któ- 
rej w 1629 roku Jan Brożek wydał drukiem rymowany 
utówr pod tytułem "Septem Sidera" Prardopodobnie 
zostił on napisany przez Kopernika, Niestety, zebra- 
no przez Jena Brożka utowry Kopernika zostały zagum 

bione, 5 
Tuż przed wejściem na Rynek Główny z ulicy Św, An 

ny skręcamy w prawo w ulicę Viślną, fia rogu Wiólnej 
1 Gołębiej znajdowała się Bursa Jerozolimak:, W niej 
zamieszkiwał Kopernik podczas studiów w Krakowie, 

Wracamy na Rynek Główny, W kościele św, Wojciecha, 
stojącyu na płycie Rynku, znajduje się nagrobek z na- 
pisam: Walentino Pontano, Medico, iatenatico incon- 
pórabili Greco ao Latino dootossono In Academia 
Oracoviensi Profesori, AD 1636” / 00 w tłunaczeniu 

na "język polaki znaczy; "Walenty Pontana, lekarz, ma« 
tematyk, wykładowca greki i łaciny, doktor w Akademii 
Krakowskiej, jej profegor, Roku Pańskiego 1636"/, 
Walenty Pontana /1545-1618/, wielokrotny rektor Aka= 

demii, poznał heliocentryczną teorię Kopernika, 
a uastępnie stał się jej wyznawcą i propagatorem, Nie 

poprzestał jednak na lekturze dzieła "De revolutioni= 
bu8.+.”, ale m latach 1578-1580 wykładał publioznie 
zasady teorii kopornikowskiej, 

W Rynku Głównym, przy dzisiejszej linii A-B, stał 

dom rodzinny Kromerów, znajomych Koperników, Być mo- 
że to spowodowało przyjazd na studia do Krakowa 
braci Koperników - Mikołaja i Andrzeja. 

2 Rynku Głównego wychodzimy ulicą Grodzką w kie- 
runku Warelu, Naprzeciw kościoła św, Św, Piotra i Pan- 
łe opuszczamy tę ulioę i przez Plac Wita Stwosza 
przechodzimy na ulicę Kanomiczą, Pod numerem 25 mieśm 
©1 się don Janą Długosza. Po przebudowie w XV wieku 
z dawnej łaźni królewskiej, mieszkał w nim Jan Dłu- 
gosz i tu pisał swą monunentalną "Historię Poleski", 

© XVI wieku zajmował go- historyk Maciej Miechowita 

/1457-1523/ oraz Bernard Wapowski /1450-1535/ aatró+ 
nom i najwybitniejszy kattograł polski w ZVI wiekiia 
Z nini przyjaźnił się Kopernik w okresie studiów 
/1491-1495/. W tym domu odbywali później spotkania, 

gdy Kopernik kilkakrotnie przybywał z Pronborka do 
Krakowa /w latach 1501, 1509 1 1512/, Bernard Wapon= 
ski, pierwszy obrońca teorii heliocentrycznej, ma 
na Wewelu, w katedralnej kaplicy Stefana Hatorego, 
pamiątkę. Jest to wyobrażająca go płaskorzeźba, 

Podczas drugiego pobytu w krakowie /1509/ Kopemik 
wydał w drukarni Jana Hallera książkę pod tytułem 
*Listy moralne, sielskie i erotyczne", Było to tłunam 
ozenie z greki na łuoinę, Autoren listów był iheofi=- 
lsctus Scholasticua Somiocztus, Grek żyjący na prze- 
łomie VI 1 VII wieku n.e, Jest to przykład szerokich 
zainteresowań Kopernika, jako typo:iego hunanisty 
epoki Odrodzenia. Ę 

Godne odnotowania jest to, że teoria heliocentrycz- 
na zrodziła się w unyśle Kopernika w czasie studiów 
w Krakowie, Opracował ją na pidmie w 1510 roku, 
Świadczy o tym spis książek Haoieja Miechowity z ro 

ku 1514, Pierwszy zarys swojej teorii Kopernik opra- 
oował w niedrukowanej rozprawie "Uomnentariolus" 
/"Komentarzyk"/, 

Inne miejsce w Krakowie związane z Kopernikiem 
to wspomniana już Biblioteka Jagiellońska, w której 
przechowywany jest rękopie dzieła "De revolutionibus 

Po odnalezienia go, znajdował się w różnych 
bliotekach eurgpejskich - ostatnio w Pradze /czeskiej/ 

2 okazji rocznicy urodzin Kopernika, Rząd Czechosło= 
waoji podarował ten egzenplarz Polsoe, Biblioteka 
Jagiellońska ma w swych zbiorach, także wpid Koperni= 
ka w poczet słuchaczy Akadenii Krakowskiej, Stare 

obserwatorium przy ulicy M. Kopernika 27 związane 

jest między innymi z działalnością Jana Śniadeckiego, 

propagatora i wyznawoy teorii Kopernika, Tnwtytut 
Pediatrii Akademii Medycznej w Prokooiniu nosi imię 
Mikołaja Kopernika, 

Kopernik w gronie najbliżazych mu osób zwiedzał 

okolice Krakowa, Odwiedził też Wieliozkę w towarzy- 

stwie Bernarda Wapowakiego. 
W roku Śmieroi Kopernika, to jest 1543, «pojawił 

OMETAE ET ZZWZTTYK OCZ EPO OEB REABARĘ 
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się w Poluce Josohim Retyk, źabrał dzieło Kopernika 

i wyjechał s nim do Norywbergi, Przy poparciu Jana 
Bonera kazał wybudować w ogrodzie klasztoru Benedyk= 
tów w Tynou obelisk - gnomon /r>dzaj instrunentu 

POGLADY EEEEEM 
aatronomioznego/ © wysokości 45 stóp rzyaskich 
i przy jego pomocy obserwował słońce i potwierdził 
prawdziwość beliecęntrycznej teorii Mikołaja koperni- 

ka, 

  

  

  

HM ELŻBIETA TYRALSKA-WOJTYCZA HO 

u do czasu widujemy w programie telewi= 

szyjnym, przy okazji obecności ekipy TV na wsi, zorga- 
nizowane przes prężnie dzisłające koło gospodyń 
wiejskica "zisłone przedoskole", O potrzebie istaie- 
mia takiej formy lstez /żniwa/ czy jesienią /wykopki/ 
mie trzeba pbyba nikogo przekonywać, Dla większości 
uzasatnieniem tej tezy jest bezpieczeństwo dzieci, 
W programach niektórych obozów również zożną znaleźć 
tego typu intojatywy. Mie wieu jaki przcent instruk- 
torów podonodzi da tej sprawy z sercem, traxtując ją 
poważnie, od początku do ksńca, A gra wartu jest 
świecki 1 to nie tylko ze wzgl,du na otwierające się 
przed nami perspektywy harcerskiej ałuzby, ale ze 
względu na aanych naazych potenojalnycn podopie+snych 

Mogę Wan zaręczyć Druhny 1 Druhowie, że dzieci te 
na mas czekają, Choć aanu byłas niejećnokrotaie współ- 
organizatorem tego typu axcji przyżnsa, że przekona- 
nie o jej partości nigdy nie towarzyszyło zi do końm 

ca, Ostatecznie przesonały anie do niej doświadoze- 
nia minionych wacuoji. 

Kilka wakacyjnych tygodni spędziłam "pod gruszą” — 
w dałyn osiedlu wiejskia, Rozrywki dostępne dla dzie- 
ai tor telewizor, paeudo-Świetlica i placyk 
zabaw, Że świetlicy nikt nie korzysta, bo nie ma 
w niej nio pociągającego. Placyk, a właściwie jego 
namiastka, dysponuje dozorywającymi karuzelami i hu 
tuwkami, Właśnie od tego placyku zaczęły się moja 
obserwacje. Przechodziłam tantędy z moją Małą, której 
stan urządzeń placyku nie był w stanie odstraszyć, 
Zwykle zabierałan ze sobą jakąś grę oży wycinankę, 
Moim działaniom dydaktycznym 2 początku przyglądało 
się dwoje lub troje dzieci, potem nieśmiało przyłąm 

ozały się inne. Moja propozycja wapólnoj zabawy spo- 
tykała się s natychmiastową aprobatą, Najprostaze 
gry czy zabawy nie w,woływały żadnego wahania 1 
nawet oienia deżaprobaty, Zgoda była 
jakby w panioe przed ewentualnym wycofaniem propo= 

syoji, Gdy dochodziła siódna dzieci przyjmowały za- 
kończenie zabawy z milozącym niezadowoleniem. Jedynie 
obietulce następnego spotkania potrafiła je nieco | 
rozohmurzyć, Te nasze opotkunia trwały przez oały 
miaaiąc, Ówoli prawdy muszę przyznać, że na to drugie 

spotkanie unówiłaa się tylko dla osłodzenia dziecica 
przykrości z rosatania, Poten oóż mi pozostało, jeśli 
dzieci saue dopytywały aię, 00 przygotować na jutro, 
a o ich zaintersowaniu w nie mniejszym stopniu świade 
czyło "zaklepywanie" czasu wolnego od zajęć w gospo” 

darstwie, Ś 
Zaskakującya odkryciembył dla anie fekt, że w te 

sane gry i zabewy równie dobrze bawiły się Sześcio- 
latki oo 1 dminastolatki, Zabawa starszych była oozy- 
wiście doj-zalsza, % ozanem starsi zaonęli ponagać 
w organizacji zabaw, Pakt zadowolenia wszystkich dzie. 
oi bez względu na wiek, z proponowanych prostych 5e- 
baw, jest dla mnie znamienny i sysptomatyczny - świad 
ozy on” ogromnych zaniedbaniach oraz braku jekiojkol 
wiek aabitniejszej działalności dydaktycznej na wsi, 
Dlatego też działalność "zielonych przedązkoli" a tak 
że inspiracja pracy HAL ma terenie wsi mogłaby w tej 
dziedzinie wiele poprawić. Widzę tu również polą dla - 
działań-drużyn starazoharcerskich, na przykład w ra- 
mach zdobywanego Znaku Służby Dziecku, 

Oczywiście w trakoie prowadzonych zajęć należy pa- 
miętać o podstawowych zasadach wychowania: 

poszanowaniu osobowości wychowąnków, 
wapółpartnerstwie, 
oddziaływaniu na świadomość wychowanków, 
elązłości i systenatyczności, 
indywidualizacji 1 zespołowości, 

Wie można też zapomnieć, że stososwane formy powinny 
się wzajemnie przenikać, należy pray tym wykorzystać 
różne izżedziny wychowania przez naukę, pracę, sztu= 
kę,aport, wypoczynek i zabawę, Aby to wszystko zromu= 
mieć i uwzgiędniać w swej pracy nie trzeba koniecznie 
być pedagogiem, die wyklucza to aktywnego wapółudzia- 
łu swiadonych celu 1 znaczenia tej axoji doświadozo- 

nych 00 ó liwia wyjśc. 
poza prograu ograniczający stę tylko do zabaw na 
podwórku lub w świetlicy, 

Zdania, które proponuję nie są łatwe, ale bardzo 
pożyteczna i oenne społeczenie, Pioblemy dziecka 
wiejskiego powinny w większym stopniu niż dotychozas 
zainteresować obozującp w pobliżu wsi i małych 
miasteczek jednowtyi harcerskie.  
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Erie powinienem zecząć od tego: "adżdy 

aaprawdę lubiący chemię, kto choe pogłębiać 
swoje zainteresowania niech napisze na adres.-.+e" 

Ale może od początku. 
Kilka lat temu z inicjatywy ZHP oraz kilku ośrod 

ków akademickich na terenie kraju 1 przy czynnym 
udziale młodzieży, powstał Uczniowski Ruch Haukowy, 
którego ideą miało stać się zrzeszanie ludzi o różno= 
rodnych zainteresowaniach w odponiednich "Centrach" 
tematycznych, Każde "Centrum" odpowiada danej dzie- 
dzinie nauki, Istnieją "Centra": językowe, inforuaty- 

ków i elektroników, astronomiczne, hunanistów, chemi= 

ków. Każde z nich zlokalizowane jest w zasadzie przy 

ośrodku akadenickim, z którego czerpie kadrę, pomoge 
naukowe itp, Z własnego dośniadczenia wien., że jest 
to wspaniała iniojatywa, stwarzająca młodym ludziom 
możliwości rozwijania ewoich zainteresowań, To nie 
banał! Tam, gdzie zawodzi szkoło i inne placówki po- 
wołane do tego celu, jest to czasani jedyna możli= 
wość gkonfrontowania swoioh osiągnięć 1 wiadomości 
z rówieśnikani oraz spotkanie z nauką w prewdziwym 
tezo głowa znaczeniu, Jednak takie sprawy najlepiej 
pokazać na przykładach, Z racji moich zainteresowańę 

bedę pisał © "Centrua Chemików". 

0 

Większości ludzi chemia kojarzy się z masą 
wzorów „ synboli, roakoji trudnych do spaniętania, 
/s4oże to 1 dobrze, Po 00 nam kraj pełen chemików?,/ 
Jednak oi, którzy zostali zarażeni tyn "bakcylen" 
są chemii wierni bardzo długo, Dla nich to głównie 
1 w ich gronie powstało "Centrum Cheników", Istnieje 
ono przy Instytucie Chenii Analitycznej i Ogólnej 

Politechniki Śląskiej w Glinioach /I.Uh+Ai0/, znajdua 

jąc tam pon00 naukowców całkowicie oddanych idei 
*Ruchu" Uczatowakiego+ 

£ pewnością najatrakcyjniejszą formą działania 
"Jentrum" jest obóż letni, Atmosfera na nim panująca 

jest niepowtarzalna dzięki kadrze, której trzon sta 
nomią w zasadzie studenci, Prowadzą oni cykle badawe 
©ze w taki sposób, ŻE sĘwstanie zaintersować postawio+ 

myż problemea nawot najoporniejszych, Urokiem takiego 
Obozu jest też to, że ludzie którzy na niego przy= 
jezdżają w większości wiedzą czego chcą, Jest to też 
możliwość wspólnego spotkania i akonfrontowania 
własnych uaiejętności z ludźmi z całej Polski, 

Do tej pory rozpoczęciem działalności "Centrun" 
była chwila przyjazdu na obóz, a chcielibyśmy aby 
była to forma podsunowania pracy "śródrocza” w "C", 

0 meim znalezieniu się w ruchu naukowym zadecydował 
przypadek i niestety /a wien o tym tak od iniych/ 

muszę powiedzieć, że prewie wszyscy trafili do niego 
w ten saa sposób. Nie choę w tyn miejscu tjnować 
umiejętności 1 telentu tym"przypadkonym nuukoscon" 
jednak uważan, iż o wiele iepioj by si, siało gdyby 
idea była bardziej rozpropazowana i możność należe- 
mie do takieg> czy insego "Jentrun", wyjazdy na obo= 
zy, zimowiska, spotkania, były forzą podsumowania pra- 
cy, rozmijania i pogłębiania własnych zainteresowań 

Chciałbym opisać nieco nasze "Centrun Chemików", 
Mając na wzzlędzie to, co napisałen powyżej informi= 
je, że na ostatnim zinowisku przyjęlićny szereg Lry= 
teriów i ogólnych zasad działania, Nie cheny bowiem 

doprowadzić do sytuacji, gdy na obozy będzie chcia- 
ło wyjechać pięciu kandydatów na jedno miejsce /jak 
-bywa w przypadku obozów językowych/ a o dostaniu się 
miałby decydować egzanin. Uważany, że każdy powinien 
zasłużyć sobie na wyjazd systematyczną pracą w "Cen 
trua" a nie"kucien" przed egzaminem, Za główną -no- 
tywecję do działania naszego centrum przyjęliśmy: 
grupowanie ułodźieży o zainteresowaniach chemicznych, 

' poszerzanie wiadoności z zakresu chnii, 
próby aktywizacji placówek naukowych do wspólnego 
działenia,na forum Ruchu Haukowego, 
Ohodzi tu przede wszystkin o powiększenie ilości pla- 
cówek naukowych wapółpracujących z "Centrun", Do tej 
pory "Centrum Chemików" współpracuje z Instytutem 
Chemii w Gliwicach, a przydałoby się wiycej takich 
placówek w naczyn kraju. 

lastępnym z zadań "Centrum" jest gromadzenie wy- 
konanych prac badawczych oraz prezentacja. ioh na 
różnego rodzaju spotkaniach, Dla przykładu, wyniki 
badań przeprowadzonych na ostatnia naszym obozie 
letnim przedstawiliśny na Ogólnopolskiej Sesji Ochrom 

REEF STEC ROCEWWÓCY TOT EWANÓRGRĘ W ZE ECWAEBENOOE) 
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my Środowiska, która odbyła się w tya rozu w irako= 

wie, 
Tym, ozyn żyje "Jentrum" czyli jego fofmani pracy, 

są jak wiadomo obozy letnie oraz zinowiska, czyli 
kulniasoja całoroożnej pracy - ma nich to właśnie 
przeprowadzany jest program bsdawozy, ustalony na 

spotkaniach śródrocznych, Do zadań "Centrum" należy 

również spe<nianie roli tak zwanego "banku informacj? 
oraz pomoc marytoryczna dla omób zainteresowanych, 
la ńajbliżczym obozie choielibyśny również nawiązać 
rodzaj współpracy z "Centrum Biologów" w zażresie 
badań ekologicznych, "Centrum" stwarza również możli= 
wość publikacji własnych opracowań na przykład 
w "Preceptorze" - pianie Uczniowskiego Ruchu Naukowe 
go. W dalszych naszychplenach jest ułatwianie rozwija- 
nia swoich umiejętności przez harcerzy, Nie jest 
bowien tajemnicą, że w obozach naukowych /także i ohe- 
micznych/uesestnicsy. większość ludzi nie należących 
do ZHP, Właśnie dla tej /na razie!/ mniejszości 
chcielibyśmy założyć krąg harcerski, który byłby nie- 

jednokrotnie jedyną możliwością "wyżycia się*-rów= 
nież na polu harcerskin, 

Chciałbym teraz poruszyć sprawę, która wzbudza 
pewne kontrowersje. Ne wspoznianyn już zimowisku 
ustaliliśmy szereg kryteriów, między innymi przyjmo 
wanie do naszego "Centrum", Ich zażres jeat szeroki, 

* Pozwala on na zakwalifikowanie się zarówno tym, 
którzy są większymi praktykami /lepsi w części do- 
świadczalnej/, jak i uczestników olispiad , posiada, 

cyshwiększe podstawy teoretyczneę 
Pierwszym etapem jest forzalnie zgłoszenie z opisem 

własnych osiągnięć, W tym momencie kandydat zostaje 
przyjęty ża ozres próbny, a członka rzeczywiatego 
"Zentrum" będzie przyjęty po spełnieniu jednego 
z poniższych warunków: 

- zakwalifikowanie się do drugiego etapu olinpiady 
oznej lub trzeciego etapu konkursu oheniczne= 

go /dla szkół podztewowych/, 
udokumentowane wykonanie pracy laboratoryjnej 
/aziezniczek labolatoryjny lub opracowane wyniki/, 

- publiksoja wyników własnych badań w "Preceptorze", 
- przygotowanie lub wygłoszenie wykładu. 

W ciąru każdego następnego roku członkowie "Centrun" 
powinni spełnić jeden z powyższych wazunków, Będzie 
to niewątpliwie czynnik dopingujący do pracy, Wyjazd 

na obóz czy zimowiske jest formą nagrody za pracę 

śródroczną w "Centrum", Tyle o "Centrum Chemików", 

Teraz korzystając z okazji ohoiałbym wymienić inne, 
równie interesujące propozycje Ruchu Naukowego, któ 
ry zorganizował jak dotąd następujące "Centra 

Centrun Humanistyczne 
Centrun Archeologiczne ą 
Centrum Btnografiozno-hiatoryczne 
Centrua Astrononiozne 
Centrum Języka Nienieckiego 
Sentrua Języka Kosyjskiego 
Centrum Języka Prancuskiego 
Centrum, Języka Angielskiego 
Centrum Informatyków i Elelktroników 
Centrum Biologiczne 
Centrua Cheników 

W sprawach tych "Centrów" można pisać na adr. 

Główna Kwatera ZHP 
Sydziaż Kultury 1 Wauki 
ul. M. Konopnickiej 6 

WARSZAWA 

/a dopiskiem o jakie centrum chodzi/ 

A więc do zobaczenia, tym razeu miejmy nadzieję 
nie przypadkowę, lecz w pełni Świadomie, 

na obozie, zimowisku lub którynś ze spotkań Śródroozś 
nych. 

  

Rozgawędziża Jo gęstwina złota 
brzozowoszunnym, wesołym językiemi 
żurawie, ważąc się w szutąych przelotach, 
już nam dalekie, nie tęsknią po nikim, 

Po kimże tęsknić? Wszyscyśmy wędrowoy, 
00 w dom zachodzą, by odejść na długo. 
Czasem nas przyśnią ciche" lny po nocy 
2 księżycem wielkia nad błękitną strugą. 

Stoję sanotny wśród ścierniak jesieni, 
a wiatr żurawie unosi daleko, 
Młodości bujnej przebiera wspomnienia, 
lecz nie żałuję w minionym niczego. 

Nie żal mi lat rozrzutnej szerpaniny 
ni serca bzowych - liliowych roznajeń. 

Pali się krwawo żagiew jarzębiny, 
ale nie parzy i ciepła nie daje, 

Nie zwęgli żer jarzębinowych kiści 
1 trwa zaółkia w ogniu tym nie apłonie, 
jak drzewo gasnąc roni cicho liście, 
tak ja na wietrze słowa smutne ronig, 

I jeśli ozac, co źdźbła po Świecie miota, 
zegna je kiedyś w stertę przypadkową m 
powiedzoie tylko... że gęstwina złota 
gwarzy wan swojską, bliską sarou mową 

Sergiuez Jesienin I 
1924 
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© osie do "HR" a jest czystą przyjemnością, 
© ozym przekonać się mogą tylko oi, 0o piszą, Frzyzna- 
je się bez bicia, że z owej przyjezności chciałem 
w pewnym momencie zrezygnerać ale sax wiesz, że w na- 
szej atatowoj działalności mniej przyje-ności, a wię- 
©ej przykrości. /Motyw do harcprotestsongu”, 

piszę znom. 
Nie mogę się jednak oprzeć, by nie donieść Ci, 

że odgórne czynniki zauważyły noją wysoce nieskrouną 

osobę i w ranach jakiejś dobroczynnej akcji ,wyróżni ty 
mnie wycieczką poza granice naszej wracającej do 
normy Ojczyzny. 
* Kraj, do którego udaliśmy się większą nieco 
okazał się nieodległy 1 zaprzyjaźniony, Przy oxazji 
1 przy pomocy piosenek mieliiny się solidaryzować z 
jego mioszkańcani w jednej, ale za to istotnej kwesti 
A te harcerze to rasa wysoce aubitna, toż i przygoto- 
wani byliśmy dobrze, Instruktorzy głównie wokalnie, 

zaś harcorze starsi /zuchów i młodszych nie było/ zna- 
jąc otwilowe trudności gospodarcze, s pilnie Śledząc 
telerankową Akademię Ekonouiozną dla średniarów - bar - 
dziej wszechstronnie, 

Poozątek był przemyślany i nie wprawił nas w tek 
powszechny atreau wyjazdowy, Zbiórkę zieliśmy rano 
o dniesiątej, wyjazd o czternastej tak, że o żadnej 
neraówie nie mogło być mowy, Wprawdzie pilot nie miał 
programu, aloe przedstawicielka centrali wiedziała 
na pawąo, że na miejscu wszystkiego mię dowiemy, Przy - 
(jęliśmy tę rewelaoję do wiadomości 1 środkani miejm 

gkiaj komunikacji pojechaliśmy na reprezentacyjny 

dworzec, s którego miał nas zatroć wytworny "Iarsyr= 
gki* pociąg, Pod wieczór przekracz my granicę /dosłen - 
nio/  więkaqymi lub mniejszymi ezoojani i pe chwilo- 

wych robotach kolejowych mknieny dalej, W godzinach 
przedpołudniowych docierany do Stolicy, kutobusi prze - 
wodniczką, czekają, Jodzieny do hotelu, W hallu mać - 
stwo ludzi, jeszcze więcej bagaży, Po załatrieniu 
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Jlaczelu: 

NOWEGO 
SĄCZA 

formalności idziemy do pokoi, Xieszkamy w kompleksie, 
to znaczy dwa pokoje 2 i 3 osobowe, korytarzyk i łam 
zierka, Hotel się zowie młodzieżowy 1 nie za restau- 
racji tylko stołówkę. Stołówka posiłki wydaje "każde- 
mu medług potrzeb", Wohodzisz do stożówki, w której 
są cztery Okienka, z nich wystają cztery taŚnociągi, 
a za tych taśmociągach - na tacach - ouiady, 
Bez bloczków, kertek, żetonów i tym podobnych zanien- 
ników podchcdzisz, bierzesz 1 jesz, W nas nie do po 
arllenial 

Jezy ten obiad w nieperności jakby nielegalnie 
1 chodu na górę, Kto odczus: potrzewę, ten się myje 
1 wyruszemy na autokarowe zwiedzenia missta, Zwiedze- 
nie wygląda nniej więcej tak jak tytuł jednego z dsw- 
niej ozlądan ch filmów: "Jeśli dziś piętek, to jes- 

y w Belgii". Przemodnik starał się mówić szybko, 
sle kierowca koniec kożoów dyż 1 tak szybszy, W rozul- 
tscie wsz'stko nnz się pokiełbeaiło, Po dwóch godzi- 
Much podjechałiśmy pod inny hotel, gdzie nasi szefo- 
ste musieli coś tan zełatwić 1 przez godzinę nie mu- 
sieliśmy nio oglądać prócz owego hotelu, Już wieczo- 
rem wraosmy do "naszego" hotelu, Koło północy zały 
kueraluy szumex, +0 zzinęły dwie dziewczyny, Pora 
dość późna, a ich nie ts, Opiekunowie z przerażeniem 

w oczach postanariają ozezać w myśl porzekcdła © stem 
lągu. Całe szcz sencacji nie było, Zawlazły się. 
Pobudka © piątej runol wyobrażasz sobie, o piątej 
runo! Nieprzytoma sdem do autokaru 1 pokonując 

wrodzoną miłość do openią przyzlądem się Stolicy "by 
nosht", Jedziemy na lotnisko, Fo dwóch godzinuch 

s startujemy... 1 ns południe, Następnie ato 
ścis minut lotu 1 dotijnzy celu, lądując w 

nodzoraziz turaroie, Dln mnie szok, Ciepło, palay 
/do tej pory widziałem w niektórych gebinetsch/ na 
sk.erach, Obsług. lotniske przywozi nan bagaże, 
Iotea jedziemy do mitdżynarodo.e7o ośrodka miodzieżo- 
wezo, zdzie keztęrują ans ma 17 piętrze. Prócz nad 

archiwum 

  

  

SCE. * EGZ POGLADY. BBGEEEMA 
jeat jeazoze z Tolski zespół folklorystyczny reprezen= 
tujący bratnią organizccję, W chwili, kiedy już zn 
opstrzeni w klucze do pokoi, e 20 ważniejeze rozdzie= 
leni też według klucza many jechać z betani na góręę 

wpada nasze przewodziczke, każe zostawić bagaże 

1 udać się na płac przed obeliskiem, gdzie zostajemy 
przywitani oiut po ozasie, ele za to zerdeoznie, 
Był ohleb i sól, strój regionalny 1 ciepłe słowa od 
dyrekoji. 

Po-powitaniu mamy trochę ozasu na rozejrzenić nię 
w koło, Hinsto piękne nawet dla mnlkontentów. Ji6pże 
morze, góry zrazu nieduże, potem apore, akiópy, te: 

atry, kins nawet stały cyrk, Zielono 4 pięknie, 

Po południu podgląd«my "nasz" ośrodek, Korty, basen 
boiska do siatkówki, plaża z barkiem, Wszystko po 
godzinie 16 nieczynne, W hallach ustawiono gry suto- 
metyczne: strzelnica, torpedomia, zestrzeliwanie 
samolotów, myśliwstwo i wyścigi samochodowe, Jedna 
gra w przeliczenia na "nasze" - piętnaście złotychę 
Wieczorem w pierwszy dzień nie znemy jeszoze program 
Reno dowiadujemy się, że festiwal jest jednonarodowy, 
czyli występują tylko naszerzespoży, * 

Ustalenie kto i jak występuje zajauje dwie godziny 
Ażeby nie zapomnieć /?/ rovimy apel, który zmvszony 
jeatem przeprowadzić, Z wielkin trudem doprowadzem 
przedsięwzięcie do szozęśliwega końca, Wozygoy, z któ- 
rymi zdążyłem się zaprzyjaźnić szczerze mi gratulują. 

Mamy ożas na odpoozynak na plaży, Odważniejci 
zażywają krpieli w morzu, Ja tylko ałonecznyche 
Po obiedzie zwiedzamy "stary" /60 lat/ kurort i różne 
dla mnie dziwne okazy botaniczne. 

Wieczorem konoertw wykonaniu foklorystów z brut= 
niej organizacji. Czegoś tukiego dawno nie widziełemt 
I nie tylko ja. Ponieważ zdanie aą podzielone co do 

poziomu zeprezen.owanych "numerów" nie będę tego ko- 
mantomał, Prywstnie powiem Ci przez telefon, jakiego 
zespołu i jskiej choreografii powinieneś wystrzegać 

się do końca tycia, 

Rano idziemy do muzeum pisarza, którego książkę ozy- 
taliśmy wazysoy jako obowiązującą lekturę. 
Po południu jeden z Bieszczadników zawzięcie próbował 
sklecić program proponowanych przez haroarskie Żea 
poły piosenek, Wreszcie po konsultaofaoch w nielicznym 

mle pyskatym gronie udało się dzielnemu soenarzyście 
zuontować coś, 00 można było pokazać, Szefowie posz= 
ożególnych zespołów z lekkimi oporami dali sobia prze” 
tłumaczyć, że wystarozy zaśpiewać po trzy piosenki, . 
W rozultacie wyszła ładna składanka, Gospodarzom 

1 oczywiście nam podobało się, Wieozoren przed kon- 
certem wszysoy z przejęciem trenują, a ja nieprzy= 
działowy, postanowiżem wysupłać z siebie literackie 
talenty 1 napisałem piosenkę, która nawet zgrabnie 
mi wyszła /skromnością nigdy nie grzeszyłen/, 

W kolejny dzień zwiedznny wysokogórskie jezioro, 
Wokół jeziora jakieś knajpki 1 fura kiosków a la 
Wbutik". Reprezentantka oentrali wydaje majątek na 
kasety Wysockiego. Po wycieczce dajemy występ w dziew 
oięcym sanatorium, Wprawdzie widzowie młodsi od na- 

szych harcerzy o dobrych parę lrt, ale finałowa 
piosenka w wykonaniu wazystxich hercerukich zespołów, 

a przygotorena przez jomnianego kompozytora i to« 
warzyszący mu harcerski zespół, wywołuja atnosterę 
doakonałej zabawy, Żegnany się małymi kuracjuszami 
1 widzimy, że mają w oczach łzy, Rogczulone burcórki 

wybiegają 00 chwilę z nutokaru i obdarowują dzieci 
czym która ma, reszcie musimy wracać, Po kolacji wy 

ruszamy na zwiad, Znaajdujeny w Lesie restaurację, na 

sapleczu któraj stoi oryginalna piekarnie. Dwóch pie 
karzy w zuyślnym piecu wypieka ni to placki ni to 
ohleby, które po prostu przyklejane gę do ścianek 
owego okrągłego pieca, Kiedy ohleby są już gotowe od= 
«leja się je specjalnym hakiem od ścianki, W zma 
doskonałe i przez kilka dni nie czerstwieją, 
Po deszczowej nocy morze poważnie się rozbujało, choć 
wydaje mi się, że jest spokojniej od Bałtyku, Może 
to sprawa łagodnego klimatu. 

Jedziemy a właściwie płyniemy na morską wycieczkę, 
Zatnozany niewielkim stateczkiem spore koło i wraca 
my. Trochę nani kiwało 1 była jakaś atrakcja, I "choć 
burza huozy wkoło, nas* haroorze Śpiewają oały oZac> 

Zostaliśmy zaproszeni na jeden występ w szkole 
4 finałowy koncert w sali, Ż salą konoeztową - ładną = 
mieliśmy kłopoty, bo to świateł nie dało się zańwie- 

oić, to nie dało się ich zgamić, Mikrofony ulbo nan 
nie działały albo piazczały, Tak to jest jak się nie 
ma obycia w międzynarodowych isprezach. Jedyna rada, 
to robić imprezy wyłącznie międzynerodowae, U końcu 

uratował nas żywioł i samozaparoie, Przed koncertem 

jeazoze zostaliśwy uhonorowani speojalnie dla nas 
-aprezentowanym cyklem filtrów i dyplomami uozestnie 
etwa, A 

Wracany do Stolicy, W znanym nan hotelu czynności 

adninistracyjne trzały dość długo 1 późno położyliśmy 
mię spać. Następnego dnia zeliczyliśmy najczęściej 
odwiedzane obiekty przez turystę zbiororwego, a po 
południw nie lada dylemat mieli ci, którym pozostało 

jeszcze ooć do wydałie, Na szczęście były dwie osoby 
bez zapasów zagranicznego grosza i bne wziąwuży 
karnet na osterdzieści osób, udały się do wsponiażego 
muzeum aby ohłonąć aztukg. Po,kolacji, na niedużej 
sali zorganizogano apotkanie przy piosenqe, Nieco 
później organizatorzy zaprosili naa - uosostników ha 

dyskotekg, 
Rano mamy jeszoze tylko tyle czasu, by zwiedaićó 

okazały 'kabytek minionej kultury. Podobnym pooiągien, 

m tym że w przeciwnym kierunku, zbliżany śię do 
utron ojozystych, Po drodze jeszcze oelnik, represea- 
tujący interszy własnego narodu przetrzepuje mi kie. 
szenia nie wierząc, że można wyjechać z tustąd nie 
kupiwazy powszechnie nabywanego niewielkiego drobiaz= 
gu. I już jestośmy w Warszawio, Po godzinie 12 z mitu 

tami waiadan z sympatycznym zespołem do pociągu i do 
Kielo jedziemy Razem. Piszemy sobie miłe dedykacje 
na firmowych plakatach i tak nam ozas leci, Jedyna 
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przykrość jaka unię spotkała $ związku £ zespółedj Chciałbym, korzystając z okej poddrowić: Staszka 

te że przes wrodzone gapiostwó /byle togo fiie prżeczy-Rycka, Blę, Banię, Agafię, Doroty, Kaśkę, Marzenę, 

tali moi harcerze/ zostawiłen podarośuną mi przók 
zespół płytę. 

Piotra, Roberta i Baubćw, 

interesowny 

<uchut z promacji 

  

"AP 
POKOJU   

Krąg Sentorów byłego Związku Harcerstwa Polakie- 
na zlocie w przededniu wybu= 

y światowej, zwraca się do społeczeństwa 

z apeloni 
© porozumienie narodowe w myśl pięciu prawd Pols 

ków spod znaku Rod Ł az 

o wzmocnienie 
©0 pozwoli na zajęcie należy 

wśród krajów Ruropyj 

ły gospodarczej naszej Vjozysny, 

o popracie polityki zagranicznej Polskiej Rzeczym 
pospolietj ludowej, dążąc trzymania 1 utrwa 
lenia pokoju, 

Niech nikt nie dozna teg 
znaku Rodła w wałoć 0 u ści na naażych 
ziewinch nadoarzańskich 1 nadbałtyckich. 

łączymy się w walce o pokój dla naszej 
1 dla oażogo świeta przeciw dążeniom zilit 
kosmosu. 

Harcerze apod znaku Rodła   
  

«KRONIKA 
ZLOTU KREGU SEBNIOROW BYŁEGO ZEP 

W NIEMCZECH ia. FX PL JOZZPA KACIHLA 

w dniach 28 sierpnia do 4 września 1985 roku, zorga- 
nizowanęgo przez komendę Chorągwi Z:IP iu, Bohaterów 

Powstańców Śląskich w Opolu. 

Miejce slotu: Chorągwiana Szkoła Instruktorska 
w Starościnie, 

Wa Zlot przybyło 40 uczestników w tym 15 druhen. 
Raprezentowane były następujące regiony: 

4 

16 uczestników 
8 uczestników 

4 uczestników 
12 uczestników 

Region Opolazi 
Region Poznański 
Region Szczeciński 
Region Olsztyński 

Pieruazy dzień, to jest 26 sierpnia, zakończono przy 
kominku, Była to okazja do przedatanienia się sobie 
uczestników Zlotu. Piosenki harcerskiej e minionych 
lat naszej działalności w ZEP w Niemczech wprowadzi 
ły nas niespodziewanie szybko w miły .i koleżeński 
nastrój. 

MESEREIERGTTOKST OTTO WESOOTO TED ZEREEAOTE TOME AREREÓ 
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MBiSżĆć | | SEARCH 
Drugi dzień, to joat 27 sierpnia, rozpoczął się uro- 
ozystym apelem, którego punktem kulminacyjnym było 
aeciągnięcie Sztandaru Rodła na maszt, Następnie wy- 
brano Radę Obozu w składziei 

Paweł Gajdzik 
Zygmunt Kotlarski 
Bronisława Kotlęga 

Zofia Uarkiewioz 
Stefan Styszyński 
Adolf Tarzok 

. Jan Wiese 

Oboźny: Adolf Warzok 
Zygnint Kotlaraki 

Zespół radiowo-pracowy; Witold Kuiecik 
. Józef Kulpa 

Jan Wiese 

Kwatermistrzen Zlotu wybrano hm PL Pawła ajdzika, 
Dzień ten zakończył się w sali kominkowej, gdzie pod 
hasłem "poznajmy się” nastąpiło szczegółowe £apozna - 

nie się wszystkich druhen i druhów według Regionów, 
Przypomnieliśmy sobie nasze młodzieńczę lata dzia= 
łalnośoi harcerskiej i walki o utrzymanie polskości 
na tych ziem: okresie międzywojennym, Nawot 
okres minionych 50 lat nie był przeszkodą by na nowo 
przeżywać smutki i radości tamtych dni. 

Dzień trzeci Zlotu uświetniła naa wycieczka do Oleśni= 
oy. Poza zabytkami miasta zwiedziliśmy ośrodek har 
Serski - Centralną Szkołę Instruktorów Zuchowych 
im. Jamusza Korczaka w Oleśnicy, Część czasu wolnego 
przeznaózyliśny na nagrywanie na taśmę magnetofonową 
neszych wspomnień z lat twórczych starań o utworzenie 

ch organizacji wchodzących 

w skład Zwięzków Polaków w Biemozech, Dzień zakończył 
się ogniskien w ualowniczyn parku, w naszym Ośrodku 
Chorągwianyn. Dopisywała nan pogoda, humory a nade 

wWazystko harcerskie piosenki, których o dziwo nie 
zatarł w paniępi ząb ozasu. 

W oznartym dniu to jest 29 sierpnia odbyła się wycie- 
ezka do Opola, gdzie przewodnik zapoznał nas z bogatą 
hiatorią piastowskiego Opola, Wieczdr spędziliśmy 

tradycyjnym kouinku Haroerekim nagrywając na 

ę magnetofonową dalsze wspoznienia i nasze stare 
piosenki. W szerokiej i owoonej dyskusji dokonano 
watępnej próby coeny. naszej dotychozaaonej działał + 
ności, celowości naszego spotkania 1 wytycznych do 
przyszłej naszej pracy w Kręgu Seniorów, 

Vzieńpiąty to jest 30 sierpnia przeznaczono na robo= 
oze spotkania w poszczególnych Regionach, Ustalono, 

: formy pracy, Spotkanie Regionu Poznań- 
ją obecnością przedarawioiele 

Chorągwi Pilskiej: druh Henryk Szozepański 1 druhna 
Anna Kusz, Omówiono szos:egółowo wspólne działania 

eni Złotowskiej 1 byłej VY Dzielnicy 
ZHP w N. z Komendą Uhurągri rilskiej, Drugą niespo- 
dsianką tego dnia był przyjazd redaktora Rorgłośni 
Polskiego Radia w Opolu. taśmy Folskiego Radia 

harcorstwa ua 

W KRĘGU" EEEE 
1 Ośrodka Harcerskiego nazrano wypowiedzi i wystąpie- 
nia* następujących druhen 1 druhów; Norberta Kołodzioju 
Jana wiese, Bronisławy Kotlęgi, Stefana Styszyństie- 
go, Edmunda Gadzińskiego, Teofola Vilozka, Pauliny 
Kachel, Adolfa Warzoka, Huberta Niebój, Magdaleny 
Kwiatkowskiej, Piotra Nalepy, Józefa Meyka 1 Augusta 
Bani oraz dodatkowo dla potrzeb Polskiego Radia 
w Szczecinie - Zygmunta Koltarskiego, Witolda Knieci= 
ka, Norberta Kołodzieja 1 Józefa Kulpy, Deień: zakońc 
ozył mię ogniskiem pod hasłem: "ozas na wspomnienia”, 
Przypominaliśny sobie druhny i druhów, których już 
mie ma wśród naa, w azczególności tych, którzy za 
sprawę Polskiego Harcerstwa w Nionozech 1 walki o 
utrzymanie polskości zginęli w hitlerowskich obozach 
1 kaźniach, 

Dzień czwarty,to jest J1 qierpnia przezneczono na 
przygotowania tem na spotkanie z jlaczelnikiea ZHP, 
Przy ognisku wspominano wydarzenia i przeżycia dru- 
hen 1 druhów w dzień wybuchu II wojny światowej, 
W wypowiedziach podkreślano konieczność walki o po- 
kój,aby młode pokolenia Polaków nie zażnało okrucień- 
otw wojny,oraz konieczność przeciwstawienia się po» 
ozynaniom znohodnioniemicckich rewizjonistów, Zebrani 
ucżwalili przez oklazację apel o pokój i twórozą 
pracę narodu Polskiego. 

uiedziela,to jest 1 września była aiódnym dniem nasze- 
go pobytu na Zlocie 1 przeznaczona została na zajęcia 
wolne. Wieczorem, przy ognisku przedstawiono óiekawo 
własne przeżycia. Jak zawsze najciekawsze i naj- 
bogataze wspomnienia przedstawiał druh Stafan Stynzyń - 
ski. 

U ósmym dniu,to jest 2,września odbyła się wycieczka 
na Górę Św. Anny , gdzie przy pomniku Powatańców 

Śląskich złożono kwiaty i minutą oiszy uozozono 
pamięć Bojowników o narodowe wyzwolenie Sląska Opołi 
skiega. Z żalem pogodziliśmy się z faktem, że nie 
doszło do skutku zwiedzanie wystawy przeszłości har= 

cerskiej byłego ZAP w Niemozach z powodu poniedział« 
kowej, przerwy w Muzeum Czynu Państwowego. W godzi- 
nach wieczornych doszło do oczekiwanego spotkania 
z zastępoą Naczelnika ZHP hm PL Kreyaztofem Piotrowi 
9zem, © udzłałem hm PI Pawła Zarębskiego i Komendnn- 
txi Chorągri Opolskiej hm PL Krystyny Garozyńskiej, 
W ożasie tago spotkania, które trwało do późnych 
godzin.nocnych dyskutowano istotne sprawy taszago 
Kręgu Seniorów, działających w poszczególnych chorąg = 

wisch 1 na szozeblu krajowym, Kosendant naszego Krę- 
gu hm PL Paweł Gajdzik przedstawił sprawozdanie z do- 
tychozasowej dzialałnodoi Kręgu i omówił zanierzenia 
na przyszłość, W ozasie uroczystego spotkania przy 
kominku Baczelnik ŻAP hu PL Krzysztóf Piotrowicz 
wręczył legitymacje instruktorskie a Komendantka Ko- 
mendy Opolskiej hm PL Krystyna Garozyńska przekaza- 
ła uczestnikom Zlotu Odznakę Chorągwianą "iisroerska 
Służba Opolszozyśnie* oraz zastaw broszur © pracy har- 
cerakiej. 

U dziewiątym dniu naszego Złotu spędzono czas na 
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spotkeni: towarzystkia przy śpiewaniu i spasywaniu 
treści dawnych piosenek, celem upowszeckniania ich 
na' własny: terenie, 

W dziesiątya dniu, po serdeczaym półegnoniu nastąpi- 

uroczyste ściągnięcie "Sztandaru Rodła” a następ 
nie zwijanie obozu, 

Kronikę spisali: Józef Kulpa 

Jan Wieab 

  

hm PL Tadeusz Gaweł 

CGERSKI 

Wy działalności harcerskiej od czasu do czasu na 
leży przypominać 1 wprowadzać chocieżby w małym stop 
niu zajęcia podobne do tych, które odbywali żożnierze 
4' oficerowie, szkoleni w okresie II wojny światowej 
na "cichociemnych", Wyszukiwani oni byli przez spi 
ojalne komisje w armiach na zachodzie, « minimalnym 
stopniu podobne zajęsia wprowadzone do naszego obo= 

zowniotwa oraz wycieozkowania mogą nadać zejęciom 

obozomyn barwy, Ożywi się przez to zninteresowanie 
1 zaciekawienie historią, Sena szkolenia wzorowanego 
ma wojskowym szkoleniu komandosów ma również duże 
zalety zarówno w czasie pokoju jak i również w okre- 
sie przeżywanych klęsk żywiożowych, lizdy przecież 
nie wiadomo, co nas czeka, 00 może się zdarzyć, Dla- 
tego poznanie keiążki Maurycego Gordona "Cżchociemni" 
może matohnąć dobre drużyny i zastępy do zajęć tere- 
nowych. Problematyka ukazana w rozdziale "kars ko- 
rzonkowy 1 inne ouda" może być z powodzeniem wyko- 
rzystana w zajęciach harcerzy, Zaletą tej książki 
jest również pokazanie autentycznego braterstwa przed- 
stawioieli różnych nacji, Pascynacja historią walk 
okresu wojny jest nadal żywa w pokoleniu heroerzy 
11-16 letnich, co warto wykorzystać 
Tękyznę fizyczną, orientację w życiu cywilnym w wiel- 
kim mieście i na wsi zdobywają harcerze przez Ćwicze- 
nia terenowe, zajęcie odbywane w lesie, Jest to na- 
turalna droga do zdrowego życia bez używek i... nar- 
kotyków, We współczesnym spożeszeństwie trudno sto 
„gować się do hnrzerskich zasad nawet w miejscu pracy. 
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POKOLEŃ 

Czujność, wyrabianie u młodych stosunku otwartego do 
iudzi ale z znchowaniem ostrożności, tylko po żo, 
aby nie dozneć zawodu - oto myśli, które płyną 
2 lektury Gordona, a są dziś szczezólnie aktualne! 
% tym też kryje się ważki moment - przestrzeganie 
10 punktu Prawa Harcerskiego nie z nakazu a zrozumiem nia sprawy, 

M. Kszęelne łe tboujih SiĘ 
mnalita byt haąream2 m 

Hercerstwo w walce z okupantem hitlerowskim docze- 

każd się licznych opracowań, iarto więc, by kadra 

harcerska i szare brać harcerek i harcerzy zapragnę- 
ła chociaż w części uświadomić movie, ile prao, nau= 

kowych i vopularno-naukowych wymienia udział młodzie- 

ży harcernkiej w zmaganiach z wrogiem w latach 1939 

do 1945, Można £ tego wyciągnąć nie tylko wnioski 
leoz także zdać sobie sprawę jak musiało dobrze być 

wychowane poolenie lat 20-lecia międzywojennego 
1 jak młodzież harcerska ofiarnie stanęła do walki 

zgodnie z Prawem Harcerskim, w którym między innymi 
jeden z punktów brzmi: "Harcerz służy Polsce i sunia- 
nie dla niej spełnia swoje obowiązki", rozostawiona 
została nowym pokoleniom "legenda tamtych lgt", Czy 

my potrafimy dzisiej ohociaż w części być do nich 
podooni w codziennej nauce, praoy 1 wierności idęn- 
łom? 

Oto w bogatej spóściźnie literackiej jest niewiel- 
ka vraca Stanisława Osieckiego "Ruch partyzancki i 

-* 2 wieży spudoohronawej zrzuc:   

EGIECE. 4 OZZRBARAKEA POGLADY SG 
w rolsce 1939-1945% /warszawa 1368/, Autor zwruca 

uwagę na fekt, iż huroerstwo przygotowywało się już 
do sytuacji wojsznej od 1936 roku w kierunku dywóraji 
uabotażu, wywiadu i łączności /str.23/. 
wa mstępie czytamy: "Klęska wojskowa we wrześniu 195 
1 użreta niepodległości stenowiły ciężki wstrząs dla 
sałego narodu polskiego, lecz jego patriotyza 1 wola 
walki nie sostsły złamane, Ha sioniach polskich, 
jeszcze w toku dzisłań wojennych zaczęły się Two” 

rzyć elementy przyszłego ruchu oporu w postaci spone 
tapicznej kontynuacji walki przez oddziuży obrany tem 
rytorimlnej, pomocniczo oddsiaży hurosrskie, oddziały 
orzanizacji byłych kondatantów.+ 
w dalszej części książki autor wsmienia wśród licz= 
nych organizacji między innymi PLAN - czyli Polaką 
Ladozą Akoj; Fiepodległościową, w której jak wiemy 
z różnych opracowań działała złównie użodzież haroery 
ska, * rozdziale noszącya tytuż "Początki" Osiecki 
mymienis ud.isł hercerzy w obronie Śląska, Czytany 

"ie wrześniu 1939 r. jeszcze w toku walk, NA OpSZA= 
rsch ' już zajętych przez wroga podjęte zostały dzia= 

łania typii partzenckiego, Proradziła je.,./międsy 
innyżi T.G./ młodzież hurceraka, Na Śląsku w pierw= 
szych dniach września w Chorzowie i Kstowionch oraz 
w łaziskach orqaniznoje, a wóród nich młodzież hau 
gerska stawiały uporczyw? i bohsterski opór przowa= 
żającym miłom hitlerowakim, Śleskie kamienie na 3zn- 
niec, Ogamotnieni, musieli w końcu ulec przazocy, 

no aprofanowane oiałe 
dororywających harcerek /patrz str,18/. W dalszej 
części książki Stariaław Osiecki wśród licznych uzrie 

©. Gewa 8 mai lująe = ( 
dactnnaj zyc; 

Wupóżazesna pokolenie złodzieży hurosrakiej poszum 
kuje waoroów, Czy pokolenie instruxtorów-seniorów 
Bą R zrupą, którą określić można ałowani wupaniała, 
wzorcowa? Z perspektysy seniorów ułodzioż narceraka 
jest rówa*eż wsnaniałni Ale to nie wszystko, ,Nie 

wystarcza czynienie wprzojmuści wzajemnie przez poko— 
lenia przy okazji  -tekich czy innycn spotkań, W śro- 
domieku horoerstin Krakowa drięje się to obecnie "na 
codzień”, Jest erupa seniorów, którzy od kilku lat 
/ęrsynejnniej od paniętnych dni Zlotu Jubileusrowago 
na Błoninch w 1981 roku po dzień dzisiejsny/ opotyka« 
ją się przy różnych okazjech z pokoleniem instrukto= 

rów dwudziestolatków i młodzieży harcerskiej o różnym 
stażu przynależności do związku, Jost to zjawiako po» 
oiaszające, Przełanene zomtały bariery ozasówe, ZAWO” 
dowe, środowiskowe 1,., wiekowo, Zrecztą ono w doba 
rych zespołach haroerskich nigdy mie istniały! 
Oto saczyna tworzyć się grupa instruktorów witelopoko= 

leniowa, którą łączy idea braterstwa w stylu 1 typia 
Mmżkowskiego, Kaaióskiego, Kreta, Gdzie tknią źpódza 
tego brsterntwa? Od jakiego ozasu liczyć trzeba maro= 
dziny uspólnoty ideosujł Ta idea materializuje się 

w każdym pokoleniu, Świadczy. ena o jedności myślsnia 

narodozego, łączonego przez kążde pokolenie z tęskno" 

t4 do wolności, Wyrabin się też czujność przed gro» 
żącym oiosem od nieprzyjnciela, To nie chwila obecna 
wyźwoliła miły jednocząoa grupy atarszyzny harcor= 
skiej. To nie ta chwila idoalizuje etarazych przeń 

  powań a siatkę organizacji p wymie. 

nia harcerstwo i rodkreśla dobre przygotowanie orzenie 
zacji do' nowvch zadeń, przed którymi stanęła w okre= 
sie okipacji, Autor podkreśla, że program wyszkole- 
nia młodzieży hsroerskiej dawał przygotowanie do 
nowych działań w sytunoji trudnej, zwłaszcza w okre- 
sie rodzenie się ruchu partyzunckiego, Autor pisza, 
że już w 1939 roku powstuła grupa "Odwet", której 
trzon etunowili harserza, Pochodzili oni z okolia 
Sandomierze i Klimontowa w województwie kieleckim 
/str.27/, Nieco później powstał w tym rejonie 
oddział wydzielony "Jędrusiów", mw którym snalezło 
schronienie wielu harcerzy, Ha terenie Ponorza dziac 
ła od 1941 roku "Gryf Pozorski", Iwnin są harcerze 
/str.27/, Gdy w 1943 roku wybuchło powszanie w get- 

oie warszawskim, azozególnie w niesieniu pomocy wsie 
ozącym odznaczyli się harcerze t Szarych Szeregów 
/str.50/. 
Szytając książkę "Ruch partyzanski w Polace" dosnaje- 
my uozucia dumy, gdyż wkład harceratwa w walce z oku- 
pantea tył duży, nacechowany huzanitagyzzen i boha- 
terstwem oraz szozezą służbą "Całym życien* Ojonyże 
nie. 
Jednooześnie lektura ta pobudza do refleksji i dal- 
szych poszukiwań, kacru instruktorska ma obowiązek 
wobec młodzisży - szukenia prawdy, 

łodszymi. Korzenie haroorakiego "dzisiaj" tkwią 
w pokolenioch minionych, Rodowód naszej siły i tożag= 
mości, rodowód wzoroów młodych, wspaniałych postaci 
wypływa z dobrej «nejomości naszoj historii, 

Kie ma śnięroi,++ Idą woiąż nowe pokolenia, Fie 
ma sterości - idąmiąż nowe zastępy młodzików i ocho+ 

tniozek, ua prłesterzałych idei - są żywe młodośw 
e©ią młodych pokoleń, tych które wyrastają 5 globy 
polskiej. Wyrasteją 3 polskiej zkoły, wiejskich 
4 miejskich ohat 1 domów rodzinnych, Wyrortając na 
ziemi polekiej - czerpią soki s doświodozeń minionych 
pokoleń, 

Zawoże młodzi pozostaną żołnierze ochotnioy por 
stań <ląskich, powstania wielkopolskiego, Jakża 
młodzi byli, kozendenęi hufców i chorągwi, swłassoza 
oi s szarych Szeregów, 

Młodość sastrgła razem x krwią rozctrzelanych pod 
ścianami Śmierci w wielu miastach 1 wsiach 1 na blo= 
du 11 w Oświęcimiu, 
Wzoronmi „dla nog pozostaną znani 1 nieznani haroe- 
rze. Wzoroani dla współczesnych i przysałych pokoleń 
pozostazą twórcy ruchu harcerskiego, Wzoroani poz08= 
toną barcerze Wybrzeża, Kztowio, Wafazawy, Krakowa, 
Radomia, Posnania, Hercorse w azeregach partyzenokich 
harcarse w służbie wojskowej, harcerze Szarych Sz6rem 
gów, harcerki Drużyny "lury" w Ravenubrdok, harcerze 

| cj 
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BESEEWEG POGLADY ENANECH + M 
"Ostatniego Kręgu”; hatcerze zenordowani w Grose-o- 
aep s Plorianem Wawoiniekiem na czele. 

Heroerstwo - 15 lat istaienia, stare wiekieu, mło 

de duchem. Wspaniała organidacje, Rodowód długich 

lat historii, lat walki bezkoupronisowej o polskie 

wbyć albo mie być”. Rodowód ludzkich istnień, połą 

osonych myślą prostą, aby Polska była, I to dopiero 

[Kto 1ubi wizytacje ? To pytanie „zadana choćby ko- 
mendantowi obozu letniego może wywołać zgoła  nie- 
zbyt harcerską reekcję.Ostatnio,po jakiejś zbiórce 
podzumowującej Akcję letnią,pewien zaprzyjaźniony 

komendant obosu,zastrzegając  Bobie — dyskrecję, 
powiedział w bardzo niewielkim gronie,że jego obóz 
był wizytowany prawie przez dziesięć dni l 
Dziesięć dni,ozyli przeszło jedna trzecia 

obozu.Tyle właśnie czasu  etrawiły ma  kontros 
1e obozu wspomnianego Druha przeróżne upoważnione 

osoby. 4 wielce szacownyn  gronie,reprezantują- 
cym Sanepidy,Oświatę Wojewódzki Sztab d/s wypoczyn- 
ku młodzieży,nie zabrakło również wszystkich konend 
/odpowiednich szozebli/ naszego Związsu. 
Mio dziwnego,że po pewnym czasie na tym obo- 
zie wytworzył s$ę swoisty atyl przyjęć kontrolnych 

wizyt 2 powołaniem specjalnego "instruktora- 
oicerone" włącznie. Samopoczucie komendy obozu 
niewątpliwie doskonałe na początku obozu,w połowie 
mieco już było  odaienne.*Jak ałyszę W nocy 
sa oknem sanochód-to się omal nie zrywan 2 łóżka" 
stwierdził na koniec miły druh,były komendant. 
Ten obrazek nasunął mi pewien _ pozysł,”:loże 
by tax sięgnąć do naszych doświadczeń naj- 
nowszej historii 1 wydać wszelkim ewentualnym 
eizytatoram bony,czyli kartki na wizytację. Ć 
Po przyjeździe na teren obozu wizytator,zaniaat 
upoważnienia wręozałby komendantowi kartkę,a ten 
z całym spokojen mówi -"iestęty druhu harc- 
mistrzu,ale kupon z obozem sterszoharcerakia ma 
juź Druh wycięty",a ten z całym spozojem na to 
odpowiada-"iic nie szkodzi  druhu Komendanoie, 
druh faczelnik aczy£ aodatkową norzę na ku- 
pon STH j,lipcowy ! " Ozawiaz się tyJko,że ten system 
rezlanentacyjny wizytacji uoże przetrwać reglarenta4 
oję żywnoźci. 
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wytwarza cojęcie trwałości naszego harcerstwa. 
Jm więcej młodzieży rozunie, pokocha i żyć będaie 

pe harcersku, tym bardzie stanie oię większą wartość 
taj idei, która każe nam żyć zgodnie z Prawi 
skim, bez nacieku ale z naszej dobrej woli, "Wszak 

Ojczysnę miłując, ohceny żyć. iiaroarakim prawom ży- 
cia wiernym zewaze być”, Czuwaj! 

to lubi wizytacje « ? Zostałem powołany w poczet 
sespołu wizytującego frontalnie pewien eały” hu- 

fieo.Jizytacja jest zakrojona na gdzieś około 
ozterech tygodni.Będą wizytowane zbiórki drużyn, 
Rad Szozepów,komenderaz inne ewentualne przejawy 
axtyuności tego hufca.Je byłem barizo zainterecowa - 
ny pracą zastępów.liiestety tego rodzaju spotkań 

mikt nie przewidział,ohyba że w ramach zbió- 

rek drużyn.lia marginesie tej sprawy ,siedząc na spot- 
laniu wizytowanej Komendy  liufca , zanarzyłem so- 

(bie wizytację w innym nieco"stylu". 
Druh komendant hufca otrzymuje polecenie 

TS**TW 
hm PL Piotr Niwiński FIR 

ogłoszenia w jeden 2 dwu kolejnych weekandów dni 
gotowości  huToa, Ka poprzedzajęcej zbiórce konendy 
zostają wylosowane po trzy drużyny z każdego 

pionu,by zjawić - się w określonym miejscu dla zade- 

monstrowania swej aktualnej pracy.uruhowie wizy- 
tatorzy mogliby sprawdzić aktualny stan pranióło- 

wości © odzie nne j prcy zastępów i drużyn. 

Sen,powiedzmy wstęp do pomysłu wizytacji ' można 

ewentualnie rozbudować 1 uatrakoyjnić „kógłby 

to być choćby "Jesienny połowy przegląd hufca 

z  oałym atrakcyjnym  progranem" Mógłty,ale nie 

jest.2 marzeń wybiła mnie jakaś  głośniejsza 

wypowiedź któregoś 4 druhów goapodarzy  apotkania 

Zresztą kto komu ' miał fornę wizytacji zapropo- 

nować ? 

UEEERZTEOÓDZOO OWE SZ OSO RE RÓ CCAWĄ 

  

RCT + DRSDNIPEZE 
ułuchułem dalej druna  HufooweBo,który ctecnej ożę- 

śei Zespołu  Wizytacyjnego opowiadał gawędę 

6 swym _ Hutow Znowu  nąszży mnie dziwne reflek- 

eje.Czenu uczestniczymy w apotkeniu,na którym 

tylko  ktoć,komuś coś opowiada :? liawet jeśli są 

to dożć  intereenjąca wynurzenia,żo tylko dlatego, 

że gawędzący SĄ raczej ludźmi oiekawymi.0 ileż 

lepiej byłoby uczestniczyć w autentycznym apot- 

aniu komendy hufca „poznać jej bieżącą pracę, 

sposób podajnowania problenów,rozwiązywanie 

zadań, jakie z pewnością stania nieżatwy hufiec. 

W korytarzu lokalu hufca znajdowała się arcycieka 

wystawa pokazująca pracę jednej z niebanalnych jed- 

noatek działających w tym środowisku. Jazoś 

nikt 2 wizytatorów nie wpadł na to że najlepiej 

by było zaczął spotkanie od zerknięcia na wspania 

ża zdjęoia.Cóż,ważniejsze było expose obu wygokich 

Stron.Za miesiąc podsumowanie! 

fKto lubi wizytacje ? Harcówka azozopu starszohar- 

cerskiego.łokół dość sfatygowanego *oepeliowakier 

go stoliLa gromadka bardzo sympatycznych druhen 

piosenka miesiąca: 

POGLADY MEEEEEEM 
i...śeden druh, Jeat to Rada Szczepu starazoharosr= 

skiego, 4 tym gronie dwaj wizytatorzy, 
'ada która jest jednocześnie praktycznie «ozendą 

onawie przygotowania ziaoniska.Jeat sympatycznie wd. - 

noło,choć obegność _ druhów wizytujących wprowadza 

pewne napięoia.Poda pyfanie - dlaczego jedna 

2 drużyn nałożyła na swe ozłośczie obowiązek 

zdobycia _ w miesiącu minimum jednej sprawności, 

Polemika,jaka się wywiązuje dowodzi,że druhny 

1 druhowie zarzut metodyczny odbierają ja- 

ko atak na swoją suweronność „Prócz tego wyraźnie 

można odozuć brak pracy referatu aufca,który powi- 
nien dbać o prawidłowe rozumienie 4 stosowanie 
metodyki,Cóż,cała wspaniała 1icealno-studencka 

brać ma ercywysokie stopnie harcerskie-rekord 

tox osiennastoletnia...Ochotniczka, 

Na koniec obrazek ż irnego szozepu, tyn razem 

użodazoharoerskiego.Zarobkowa akoja "Znioz" przy- 

niosła zysk w wysokości dwóch i pół tysiąca złotych. 

Znam  szozepy,które zarobiły nto razy tyle.lie 
można było wspólnie? Wazak harcerz harcerzowi.. 

ECH, JESIENI głowa i uuzykat 
P. Prankowios 

  

  

  
  

EcH JE-. DENI JESIENI , (RUG! DESZCZY PŁNĄ BŁĘKIT 
2. G_-_E 4. c 

w ć da dó p krayk 
WORANAT SIĘ PRZENIERIÓ NAGIE KRZEWY TAŃCZĄ PRZED DĄCĄ ZINĄ: 

€. e a a q_ c 
za BE 

WA PŁACZĄCEJ SZYBIE CZYTAŃ USUWE LBRONNIENIA 
a E 

KACH ZAAJONOŻC PHO LDŁYSTCO IG TALIBIE LAN 

so0a BLASKU OGMIA NA TJARZACH . OAĘDY BŁZ.KO' 

4)czAS Zawkzat. 

Osas zamazał twarze, atarych znajomości, 
mino wszystko ich zawsze witóm. 
jak najnilszych gości. 

ptaków 1 zachody słońca, 
bleski ogaia na twarzach, 

gawędy bez końca, 

ref, Boh, jesieni, jesieni 
strugi deszozu płyną, 
błękit w granat się przemieni 

= nagie krzewy tańozą przed idącą zimą, 
ma płaczącej azybie czyten letnie 

wspomnienia, 

Urek letniej burzy, supach wrzosów w lesie, 

góry, rozpalone równiny, 

echo, ao głos niesioy 
iskry gwiazd na niebie, co noo migające 

wszystko widzę w zwierciadle okna, 
« jesienią tańczące, 

ref. Ech, jesieni 

archiwum 
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EMEEEGEE POGLADY BEGEREMECZ, » SEEM 
l nstruktor etstowy w naszym Związku ma zbliżoną 

rolę do tej jaką pełni robotaik budowlany na puiatwo- 
ej posadzie. Obaj są odcz-»alnie potrzeżni ale też 

kożdy w każdej otwili noże wieszać na nich pey+«+ 
1 będzie mieł rację. Już sam fakt podjęcia pracy © 
towej w Związku, czyni z iastruktora osobę podoejrza- 
ną i potemojelnie wisi mad nim oreślony wyrok £ ta- 
wieszeniea i tylko od czasu i "sił nadprzyrodzonych” 
sależy noznanie wymiaru kary,.» Czasem owe siży 

OSZUŚCI 
W MUNDURACH 

potrafią umiejętnie zastąpić: kolega w mundurze in- 
'struktorskim /niekoniecznie etetowy/, siły przyfody, 
bliżej nie określone zjewiska 1 ludzie itp, 

Ton, może przydługi watęp, to uzacadnienie rytu 
aoji jaka przytrafiła się kadrze etatowaj mojego 
hufca 1 chorągwi. Od września jesteśny poniewiezani 
moralnie przez rodzioów dzieci, które nia wyjechały 

na obozy 1 kolonie zuehowe podozas lata, Paktysznie, 
około ozterystu zuchów £ karoerzy z mojego hufca nie 
wyjechało na akcję letnią, sle winy zm to nie ponosi 
kadra bufoa 1 chorągwi tylko... opidemia, Z tym an- 
gumenten nie godzą się rodzice ozteryatu, dolikwentów, 
wymyślając nam od złodziei, osznatów, kanciarzy, 

a oo zapelozywei dorzucają do tych epitetów kilka po- 
łoi| "nieśriożego mięsa”. 

Jakie są fakty? Pod koniec maja byliśmy przygoto 
wani do sorgenizowania harcerskich obozów i kolonii 
guchowej dla wszystkich nhętnych i żadne znaki na 
niebie 1 sieni nie wskazywały naż to, że będziemy mum 
mieli z nich zrezygnować, 2 początkiem czerwca dotar= 

ły do hufoa pieruaze informacje © tym, że w wojowódz= 
twie zrekowskim pojawiła się żółteczka, Kolejne ko- 
munikaty Sanepidu podawały miejscowości i guiny obję- 
te tą chorobą zakaźną, Z czesea wśród wymienionych 
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znalezła się nasza gaina £ choć nie widziałem harce 
rze koloru dojrzsłej cytryny, musiałem przyjąć do 
wiadomości komunikat Sanepidu o zakazie wyjasdu dzie 
ci, młodzieży 1 doraatych poza teren gminy, Akcję 
letnią szlag trafił, s ja dostażen,.. "cholery"l 
Też choroba, choć innego rodzaju, Wszystko trzeba bye 
ło odwołać, dla uczestników niedoszłych obozów zorga= 

jne formy axtyuności zastęp= 
czej, sprzęt ściągnąć x powrotem, oddać pieniądze, 

wyksięgować przelewy i przepraszać, tłumaczyć, wy= 
jaźniać, zasłaniać aię komunixaten Sanepidu jak tar- 
ozą obronną. I ludzie rozunieli, godzili się z losem 
widząc, że wszyscy staliśmy się jego ofiarani. Sprawa 
przyciohła, Minęło lato. 

la pierwstycn powakacyjnych zbiórkach zabrakło 
biisko czterystu narcerzy. Dlaczego? Po epidemii nie 
Vyzło jóż śladu, a żadne inne zjawisko nie uzasadnia 
ło tak wysokiej absencji. Przy pierwszych próbach wy= 

jaśnienim tej sytuacji spadły na kadrę hufca i chorą 
gwi wspozniane już epitety, Rodzice nie wierzyli 
w epidemię i komunikaty Sanepidu, "Dlaczego nasze 
dzieci nie mozły.jechać na obóz, skoro nie odwołano 
kolonii organisowanych przez zekłedy pracy w tym sa- 
myw czssię i z terenu tej sanej griny? Zasłaniacie 
komunikatami własną nieudolność, oszustwa i krętaotm 
dnsze dzieci nie będą należeć do takiej orzanizacji"l 

Rzeczywiście nie warto, zwłaszaż gdy racje pry- 
watne i brak orientacji w teusoie i snajsuości 
raaliów przeszania zdolność myślenia 4 losioznego ro 
zumowenia, a widok instruktora harcerskiego kojarzy 
się zainteresowanym z przygodami skautów piwnych 
z telewizyjnego serialu. ian przecież zawsze można 
dokopać,» 

arsen 
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LATO 
YCH SŁOWIANEK 

W »akacje 1985 roku rozpoczynają drugą dziesiątkę 
akoji letnich Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca 

"Małe Słowianki" przy Pałacu Młodzieży - Reprezenta- 
%yjnego Zepołu Chorągwi Krakowskiej, 

a pierwszy ewój obóz zespół wyjechał w sierpniu 
1975 roku do Czernio w Borach Tucholskich, 

Do czerwca 1985 roku w rejestrze wyjazdów letnich 
1 zimowych "Małych Słowianek" znajduje się J1 obozów 
oraz imowiek. Ostatnie lato w roku jubileuszowym 
zespołu było wyjątkowe, Zorganizowano aż 8 wyjazdów 
dla poszczególnych drużyn w zależności od wieku, sta- 
żu 1 programu artystycznego, Wszystkie wyjazdy to har - 
cerekie obozy letnie o profilu artystycznym, W posz= 
ozególnych grupach wyjeżdżało ed 11 do 60 uczestników 
na okres od 7 do 24 dni pobytu. Dła kadry zespołu nie 
było to łatwe tym bardziej, że pierwszy wyjazd był 
w dniu 2 czerwca a ostatni powrót 25 sierpnia, Liczy 
Się jednak sukces, Bilans AL-85 dla "Małych Słowianek* 
jest wspaniały, Do liaty wymienionych krajów, gdzie 
śpiewały i tańczyły zuchy, harcerski i harcerze z zes - 
połu dołączyć należy: Pinlandię, Anglię, ZSRR a powa 
tórnie OSRS i NRD oraz wypoczynkowo Rumunię, Razem 
podczas tych wakacji członkowie zespołu dali JĄ kon= 
berty, 

Tak wyglądają ogólne dane statystyczne jedenastego 
lata "lałych Śżowianek", Dodajmy jeszoze, w wymienio 
nych wyjazdach brało udział 160 ozłonków zopołu /na 

stan 230 osób/ 1 12 instruktorów /8 z kadry haroer- 
skiej, 4 z kadry artystycznej/ oraz dwóch rodziców, 

Za tymi danymi kryje się różnorodność spraw, doświad 
czeń 1 doznań, wzruszeń i innych organizacyjnych, wy 
ohowawczych czy artystycznych problemów a nawet kłom 
potów. 

Wyjazd na obóz z "Małymi „ 
jest zawsze aolidną i niełatwą Śródroozną pracą, Przy 
poanijmy, że w każdym tygodniu ozłonek zaspołu przy- 
ohodzi do Pałacu Młodzieży na trzygodzinne zajęcia 
dwa razy, Do tego doohodzą występy lub inne imprezy, 
których praktycznie w roku jest okożo 30, To oznacza 
oały "miesiąo" "poświęcony prezentacji dorobku artysty 
oznego o tematyce harcerskiej, ałowiańskieji krakow- 

skiej /zgodnie z programem zespołu/, Często oznacza 

to nieobecność w szkole, zu którą czasem ma się dom 
datkowa kłopoty 1 ponosi niemiłe konsekwencje, Nie — 

jeden raa płynęły u "Małych Słowianek" łzy — ze wzru- 
szenia na scenie, ale 1 w klasie za... niezrozumienie 
sytuacji przez nauczycieli, 0 blaskach i oieniach 
śródrocznej działalności zespołu można pisać wie: 
ale tematem są wakacje więc poznajmy bliżej late 1985 
roku, 

W czerwcu pierwsza 30 osobowa grupa uczestników 

w wieku od 12 do 14 lat wyjechała do Finlandii na 
dziecięcy festiwal folklorystyczny "Wesołe Lato 
w lahti", Ten artystyczny obóz w roku jubileuszowym 
10 lecia zespołu odbył się na wniosek Kierownictwa 
Wydziału Kultury Głównej Kwatery ZHP, Był to w his= 
torii zespołu drugi przypadek takiego uczestniotwa 
w międzynarodowym festiwalu, Poprzednio z puli GK 4EP 
"Hałe Słowianki" były w Belgii w 1979 roku, Warto 
wspomnieć, że w Pinlandii odbyło się 16 koncertów, 
Namiązywały się nowe przyjaźnie a najmłodsi zrozumie- 
li oo znaczy znajoność języka obcego, Prasa fińska 
wielokrotnie przedstawiała zespół, dając bardzo dobrą 
opinię, pokazując wiele fotografii a występów sepołu. 

Kolejny festiwalowy wyjazd był w pierwszych dniach 
lipca, do Bratysławy na Konkurs Chórów, gdzie "Małe 

;Słowianki" zdobyły wyróżnienie, Ogółem 60 harcerek 

s dńiżyn wokalnych z przygotowanym spoojalaie progra- 
mem, przez 7 dni reprezentowałe Polskę — obok zecpe= 
łów s Bułgarii, ZSRR i Czechosłowacji, Tutaj haroerki 
x drużym "Jarzębiny"i "Kaliny" wystąpiły trzy raty, 

Rówzolegle trzecia grupe — licząca 30 onób, wyjem 
Shała do Rumunii za obóz wypoczynkowy zaproponowaky 
przez Krakowski Oddział "Haroturu", Razem z przedataw 
wicielami artystycznego zespołu /większość © najdłute 
Szym atażu » drużyn tunecznych/ w obozie uczestniazy 
łe 10'ozłonków Klubu Żeglarskiego "Szkwał" s Pałacu 
Mżod Zdaniem : był to bardzo udany 
wyjazd, integuujący działalność zespołu i klubu w ra» 
mach Działu Haroerakiego Pałacu Młodzieży, 

Czwarta jednostka obozowa na przełomie lipoa i cie- 
pnia - to krajowy obóz wypoczynkowy dla najnżodszych 
stażem ozłonków zepołu, w ramach akcji letniej Pałaqu 
Młodsieży, W miejnoowości Wioi / województwo konzaliń - 
skie/ 30 "Hałych Słowianek" poznało harcerskie, ebozom 
wanie pod namiotami, Następna grupa w liczbie 40 osób 
21 lipoa udała się na dwa tygodnie do miejscowości 
Olaoton On Sea w Anglii, na zaproszenie Prezydenta 
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Angle-Polish Otoup Henryka Baranowskiego. W pierwszym 
dniu, po przylocie z Warszawy do Londynu, "iałe Sło- 
wianki” dały śwój pierwszy występ w ośrodku dla 
ludzi niepełnosprawnych. Ogółem na gościnnej ślemi 
brytyjskiej 10 razy prezentowano piosenki, tańce 

1 obrzędy krakowskie. Były okazje do spotkań a Konsu= 
lem Generalnym - Ministrem Pałnonocnyn PRL, Waruszająć 
oy był moment uczestnictwa w uroczystościach odznaczo« 
nia Henryka Baranowskiego Odznaką Zasłużonego dla 
Kultury Polakiej, Większość dni kończyła się haroar= 
skim kominkiem, na których rodacy mieszkający w Anglii 
nagrywali piosenki śpiewane przez zespół, 

Obóz z Wielkiej Brytanii wracał do kraju, a z Kra- 
kowa w międzyczasie udawała się dwudziestoosobowa 
- już 6 jednostka obozowa do ZSRR. To w ramach dwustu 

osobowego obozu Komendy Chorągwi Krakowskiej. Prat 
krakowska ma bieżąco relacjonowała pobyt krakowskich 
harcersy na obozach pionierskich w okolicach Kijowa. 
Znalazła się też opinia , że "Małe Słowianki" robiły 
tam turerę, 

Kolejny wyjazd nastąpił w sierpniu - do Szczecina, 
Ha wniosek Kuratorium Oświaty 1 Wychowania, po akcep- 
tacji Ministerstwa Oświaty i Wychowania, czterdziesto” 
osobowy skład zespołu uczestniczył w "Gryfiadzie'85" 
to jast w II Ogólnopolskich Spotkaniach laureatów 
Przeglądów Artystycznych Młodzieży Szkolnej. "iaże 
Słowianki* wystąpiły czterokrotnie ze swoim programem 
słowiańskim i Krakowakim /w Goleniowie, Świnoujściu 

4 dwa razy w Szozecinie/, Były tutaj okazje do spot- 
kań z zespołami, które wozęśniej poznano na innych 

festiwalach i konkursach, € "Gryfiadzie*85" uozestni- 
ożyło 1500 osób w 41 zespołach oraz indywidualni wy- 
końawcy. Jakie to miłe, ża ponownie zaszuniały kie 
Jleokie "Jodły" / laureaci Hnrcerskich Festiwali Kultu- 
ry Młodzieży Szkolnej/, przekazując innym swoje dośm 
wiadożenia i harcerską atmosferę działania. 24 sier- 
pnia, po koncercie finałowym w Amfiteatrze Szozeoińm 
gkim wszyscy przeżyli wzruszające chwile: ciepłe gło” 
wa do zespołu z ust Ministra Oświaty i Wychowania 
oraz łzy ozwórki uczestników Kasi, Moniki, Doroty 
1 Przemka o dziepięcioletnim stażu w zeapołe, z powo= 
da oficjalnego zakuńczenia awojej artystycznej dzia « 
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łalności po przejściu do klasy maturalnej, Wprawdzie 
jeszcze będzie okazja do występów /przynajnntej we 
wrześniu/, ale uozniowakie wakacje były dla nich 
omtatnie, Bez względu na płeć płynęły łay i pudały 
słowa podziękowania za pół życia spędzonego w zespole 

"Mała Słowianki", 
Do rejestru jedenastego lata "Uałych Słowianek" 

zaliczyć należy ósmą obozową grupę; 6 składzie 11 

osób wyjeżdżających da NRD, % ramach zdecentralizowa- 

mej akcji z Komendy Fufda Kraków-Sródmieście, Były to 

indywidualne miejsca pfźezazanć przez zaprzyjaźniony 
Hufiec i Harcerski Klub Narciateki PU, by każda "iała 
Słowienka" o powyżej trzyletnim Stażu miała szanse 
wakacyjnego wyjazdu przynajmniej na dwa tygodnie, 
Dla kilku czkonków zespołu zasady tej nie można było 
zrealizować z powodu braku miejsc. 

Ha zakończenie dodajny jeszoze, że W czasie tych 
wakacji środki masow*go przekazu wielokrotnie przeka” 

zywały informacje słowne i obrazowe z obozowego życia 
"Małych Słowianek”, Na szozeżóine podkreślenie zasłu- 
zuje trzydziestominutowy film dokumentalny o zespole, 
nakręcony przez TV z Bratysławy i emitowany na ekra- 
nie Telewizji Czechosłowackiej w dniu 17 sierpnia 
1985 roku. ś 

Tak wyglądało JEDENASTE LATO "KAŁYCH SŁONIANEK". 
Trudno w krótkiej notatce zamieścić więcej szczegółów, 

Na tradycyjnych poobożowych spotkaniach "Przeżyjmy 
to jeszcze raz" zdjęcia, przezrocza i filmy przypomną 
orez utrwalą różne przeżycia, Bądzie wtedy okazja, 
by wspomnieć fińską snunę, bratyaławskia ognisko, 
płonący piętrowy autobus w czasie wycieczki do Cam 

bridge, werołe miasteczko na molo w Clacton, przepro- 
wadzkę w Szczecinie, bisowanie w Swinoujściu i inne 
niezapomniane abozowe chwile. 

To było piękne lato harcersk 
tycznych wrażeń, zagranicznych kontaktów i innych 

atrakcji. Wie zapomnijmy jednak, że w czeste wszyst= 

kich wyjazdów "ilałe Słowianki" godnie i odpowiedzial- 
nie reprezentowały POLSKĘ, ZGIĄŻEK HARCERSTWA KIE- 
*G0, 4IASTO KRAKÓW, ZASPÓŁ, SZKOŁY, RODZINY I SIEBIE 
INDYWIDUALNIE 

h doświadczeń, artys- 

D ciś o trzech sprawach, ozy aby nie typowych i 
"dla drużyn starszych. Wyróżniający Się w czasie kur 
su drużynowy, dobrze "żąglujący” elementami metodyki 
sterszoharoerskiej, jak się dowiaduję, korzystająo 
2 wolnycn popołudni w czasie praktyk sau urządza har- 
oówkę. /Termin urządzenia jej przez drużynę minął/, 
Leader harcerskiego klubu piosenki dziwi się, że na 
planowaną zbiórkę, na której uozestnicy mieli się 
uczyć nowych piosenek do przygotowywanego na rajd pro- 
gramu, nikt nie przyszedł, Przecież pomysł był Świeta 
ny. /tlnie też się podoba/. Zastępowy po pół roku pra- 

Oy ze awoini rówieśnikami na pytanie "Go będziecie 
robić w przygzłym roku?" odpowiada; "Nie wiem”, 
A przecież ich drużynowy byż taki dobry na kureie 

EEK t KENENNENNM METODYKA EEEE 
m i w tej ohwili zaskonicie potrafi to wszystko "rozm 

pisać”, 
Myślę, że w przypadku pierwszyz zabrekio zapału 

u pozostałych ludsi, poza drużynonyn, Mie twierdzę, 
że nie powinien on dołożyć swojej cegiełki do koninka 
w haroówoce, organidzając się do prucy tylko palocm 
wskazującym. Ale przedę wszystkiu i on 1 Rada Drużyny 
powinni rrobić wszystko, aby urządzenie harcówki 51 
ło się wspólną uprawą całej drużyny, Jeśli tak się 
stahie 1 każdy ooś do niej doda, to będzie to na pew 
mó nie jakaś ale nasza haroówka, Tak więo druhu dru- 
żynowy opuść rękawy i spotkaj się s Radą Drużyny, aby 
jak najszyboiej to zaienić, 

laader klubu piosenki na pytanie, jak zaohęojł ko * 

legów do łu *P łeu im, 
że będziemy się uczyć nowych piosunek*, Mo właśnie, 
któ by się ohoiał yozyćł 

Spróbuj Druhu założyć klub piosenki turystycznej. 
Weź swoich chłopców na wycieczkę i tem popołudniu 
pośpiewajcie, wybierzcie najbardziej odpowiadające 
wam piosenki, zaaran$ujoie je, Śtarozy wam też 'ozacu 
na pogadanie o planac: i programie, Ne wycieczkę każe 
dy ohętnie pojedzio ale nie mów im, iż drużyna star- 

żyaa lub jej ruda oraz zastępowy, powiani wilcieć 
perspektywę nracy drużyny 1 uwojego zaatępu. Tego= 
roczny zastęp zusi określić oo chce robić w dotychoza- 

sowyn pkładzie albe jak się przeksztcłośćdo Bowych 
zadać w nowya toku. A ty Ghybs wienż oży bę= 
dziesz dalgj stał na czele swojego dotychczasowego 
zastępu, czy może zostaniesz rzucony na głęboką modę 
i otrzymasz do orzaniżacji drużynę próbną w klasach 
pierwszych, h może takie zadania podejmiesz wraż 

z twola dotybliózanowya zastępu Ubecny rok pracy, 
te może ostatni. rok tax iutensyenej pracy twojego 
dotychozasowegó drużynowego, potea ozaka go przygotow 
wanie mię do małury i egzaminu na studia, Czy liczysa 
się z tym, żu wola Rady Drużyny skieruje Cię na kura 

1 4t Przecież taka jent naturalna kolej 

rzeczy, iłusioie drużynonemu *dać znianę” u taka 
zmiana nio może obejść mię beż woześniejszego przy- 
gotowania, tiusioie także pamiętać o stałym dopływie 
młódszych, Piramida, która powiana wysbrażać wiekową 
strukturę drużyny musi mieć odpowiednio azeroką pode 
mtawę, aby sięgać coraz wyżej, Kiedyś w trakoie 
obrzędu wprowcdaenia zastępowego drużynowy nówiłi 

"Pamiętaj, abyś sprawy zastępu stawiał przed awoimi 
szoharódrska powinna z różnorodnych form prac/korzystać osobistymi sprawazi a sprawy drużyny przez sprawani 
Ja dodałbym także - atrakcyjnych, bo ryba podobno 
bierzt na robaki a nie na kino, K.P. się kłania, 

Ostatni problem jesz chyba najtrudniejszy, I dru 

zastępu", Paniętaj!* 

Sab 
  

FRAGMENT V 

„ Zamkniete koła” 
KAZIMIERZ KOŻNIEWSKI 

podpiłowany palik 
Pyotów prowadziłem pełna dwa lata, Byżan 10h 

saatępowym na jednym obozie zimowym w Żakopanez i na 
twóch letnich: w Rybniku i w Uśoieczku koło Zalosze 
szyk /1936 rok/. 

Obóz w Czerwonogrodzie - taka była oficjalna 
auzwa obozu w Uścieczku - został rozbity w pięknej 
4olinie, miodzy miewysokini górkani, lato było burz 
liwe, wiatry często dęły po dolinie i namiot 'dygotał 
pod uderzeniami naważnicy, Pewnej nocy o mało nie 
gdarzył się przykry wypadek, Pękł słupek dźwigający 
przód naniotu i-omal się wszystko nie zawaliło, Główe 
nie zresztą na mnie, gdyż zastępowy obozowym zwycza= 

jem spał na fronoie namiotu. Palik umyślnie podpiłom 

wano w ten sposób, że silniejszy wiatr musiał go zwa» 
Lić, 

Winowajoy, raczej żartovnisia, nie potrzenoważeń 
nawet szukaćj palik nacięły moje właane Rysie, lecz 
sprawcy nie należało chyba dokładnie ustalać, wobra 
mina do kiepakiej gry - wszystko obróciłem w żert, 
Taki dowcip, godzący już nie tylko w zaatępowego, ulę 
w cały zastęp, w Cietrzewiach nikomu by nie przyszedł 

do głowy, Nazbyt szanowaliśwy reputację zastępu i na- 
zbyt wfdlki był uutorytet zastępowego, Podpiłowanię 
namiotowego ałupka możliwe było jedynie w stosunukch 
panujących wóród Rysiów i łączących - a raczej dzic- 
lących - ich ze mną, 

Najgorsze było to, że przez całe dwa latu proaa- 

dzenia tego zastępu nie czułem żodnego z nimi powiąza = 
nia, żadnej głębazej harmonii, Dziś najtrudniej si 
wspominać tę moją pracę, której przecież oddałem aie- 
mało sił i energii, 

Zastęp i ja byliśmy duiena oddzielnymi ozęściami 
jednych Rysiów, Ośmiu czy dziewięciu chłopców - grupa 
istniejąco aana dla siebie, kształtująca aię w ube- 

23  



EEESEEGE HISTORIA 
syfioznej opozycji do zaatępówego, odrębna, dla si0- 

bie charakteryatycznu, zastępowemu przediwna, Owszem. 

totniała między nami sympatia, niektórych lubiłem 

więcej, innych mniej 1 odwrotnie, niektórzy z nich 

lubili mnie więócj, inni wcułe, ale nie było przye 

jaźni, nie było wzajemnego urozumienia i porozumie- 

nia, Bliżej sżyłem się -tylzo z andrzejea Szperem, 

uosaiowskin intelektuslistą, aozolutnie różnym od 

swych kologów. Równia jak i ja nie interesował się 

sportem, miał podobne przekonahia polit "czne, pracow 

wał w "Sulimozyku”, i to w redakcji, a nie w zastę- 

pieg wytworzyła się między nani więć pr. at. Ale 

Jędrek był najmniej /Rysiem spośród Rysiów, ieszta 

%o byli raczej przyszli tażynierowie , nio hunaniści 

choć losy różnie nimi pokieromały, Pasjonoweli się 

sportem; oporni zaś byłł w tych wszystkich "zasadni- 

ouych” dyskusjach, jakie próbowałem im naraucźće 

W gruncie rzecay iiewielu interenorało się hroer= 

stwem jako orzariznoją, potężnie nudziło ich moja 

troaka o to, by Świetnie znali historię 1 zasady ru- 

chu, w kórych uczestniczyli, la domiar nie podzielali 

moioh poglądów pólitycznych, a że degonsizoważen je 

zurówno w zianazjua, Żak 4 w ynie z niemałym wić 

gorom,/ozego inni zestępowi nie robili/, więc i to 

toż raczej mas dzieliło, nie aprzyjując przyjaźni. 

Ale mia to w ciągu dwu lat żaden z Rzaiów z za- 

stępu nie-systąpił. rrzeciwnie, rosło ich życie, Tom 

|ła solidarność, dobrze się ze sobą czuli, ohoć foh 

przywiązanie do drużyny 3 zastęzu b;ło poaowione tej 
ambicji przewodzenia, jaka ceczomaża ncg, Jierrzewi. 
Ńłuoiało im być w zastępie nie najgorzej i ze mną było 

ia chyba też nie najgorzej, a jednak gdyby wtedy 

jotniał nylon, to pemiie bys naszą aytuncję ozreślił 

jako wapółtycia przez nylonową materię. E 

Prognąłem być dobrym zastępowym, ale do nich 

nie miałem serca, Ich z kolei'ani nie obchodziły mo 

je pasje 1 zainteresowania, ani nie wzruacały moje 

  

  

  

wosksskac » SADZE 
ozex, ruchu kontynzował świedńy przykład kybnika, 

shoć trochę obłuzował napięcże i nagromadzenie Ćwi- 

szeń, tek charakterystyczno dla Obozu przed Spałą, 

Aybnik zresztą trwał trzy tygodnie. Ozerwonogród peł- 

ne pioć, Hieliśmy tam ozas na wszystko, co jeat przyw 

jeanością dobrego obozu, Szesnastka wkroczyła w erę 
goraz wspaninlszych harcowych pomysłów, najśnielsze 
plany gier 1 ćwiczeń mimły szanse realizacji, Obozy 

Szesnastki były coraz liczniejsze, coraz więcej było 

ma nich starszych chłopców i instruktorów, a więc 

dość było zarówno „grających, jak i sędziów, a właś- 

mie o brak ludzi nierzadko rozbijają się najlepsze 

pomysły harcore, 
Zaatępowy, chcąc mieć autorytet, musiał apros- 

tać tym wszystkim wymaganiom, Ja taki nia byłem, 

choć właśnie w Uścieozku już bez specjalnego wysiłiu 

zdałen atopień Harcerza Orlego. Ale do przewodgenia 

zastępowi trzeba było mieć umiejętności o wiele dos= 

konalsze niż do uzyskania stopnia. 
Prawdziwą szkołą harcerską, kwintesencją metody 

wyokowawczoj jest prowadzenie zastępu. To dopiero 

rzeczywista szkoła obowiązkowości, życia społecznego 
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prawdę mówiąc, wychowuje dopiero tych, którzy zostają 

zastępowymi, stosunku do tych, stanowiących tylko 

przecież pewien procent organizacji, wypełnia swoje 

Gele, liawet i wtedy, gdy owo "zastępoatwo" jest Poż- 

czarowaniem, gdy zaniest satyfakcji przynósi BOTyczę 

zawsze bowiem uczy własnych możliwości, uniejącemu 

myśleć pozwala poznać sanego ziebie, Doświedczenia 

negatywne również wychowują, Podejrzedan zresztą, 

że takie negatywne doświadczenia, biorące się ze złe- 

go, nieazczególnie dooranego zastępu 4 zastępowego, 

są znacznie czystsze, niż się o tym w harcerstwie 

styszy, Zestępowi mało o tyz mówią, wstydzą się» 
Zastęp nie zawsze rozumie istniejącą sytuację, a lite- 

ratura 1 harcerskie teorie metodyczne ponijają ten 

  

  

  Yakie czy inno , wtedy sukcesy 

oazy publicystyczne. Najzyżej mogłen liczyć ne ich 

szacunek, ohoć celowo stwarzażem i stworżyłen atuos= 

ferę dużej w stosunku do mnie poufałości i bezpośred 

niości, nigdy zaś na autorytet. 

Autorytet zastępowego pomstaje z imi źródeł: 

z osobistego urozu albo z doskonałości w technice 

haroerakiej, Brakowało mi tego uroku, a mimo lat obo- 

zowania nie uniałem prosto wbić gwożdzia czy.porząd= 

mie zbudować pryczy. ga „oka. 

Omi świetnie widzieli, że w technice pionierskiej 

ozy wojskowej byłem zupełnie niezaradny, Jeszcze 

w Rybniku, gdy większość spośród nich po raz pierwszy 

przyjechała na obóz, moje dośriadozenie in wystarczy- 

żo, ale już w Czerwonogrodzie, gdzie zdawali na wje 

wiadowcę, ten najbardziej polowy z naszych ówczesnych 

stopói harcerskich, okezało stę, że niejeden jest 

lepszym majstrem ode mnie, Poipiłowany zożak namlo- 

towy był wyrazeż lexceważenia dla moich umiejętności 

obozowych;.+ ie było dla anie tak bardzo przyje:ne» 

Obóz:w Czerwonogrodzie wy.azał tygiej sprawności 

techaloznej, rrogradem pełnym: hurców, biegów, wycie= 

24 

    

temat dys ym milezeniem, bardzo źle czyniąc, 

Są to bowien gorzkie doświadczenia. 

Prowadzenia Rysiów nie potwierdziło mi tej opty 

mistyżznej wiary we własne uniejętności 2 jaką kończy” 

łem pierwszą z nimi zbiórkę. Rychło przekonałem się, 

że mie wystarczy powtarzać Cietrzewi, schenatów tam= 

tych zbiórek 1 wycieczek, Te sane zajęcia, ton sam 

pooządek zastosowany przes innego zastępowego 

w stosunku do iniego zeapołu chłopców dawały innt 

;, złe rezultaty. ilie wystarczało posługiwanie się 

stereotypem, trzeba było samemu dopracować się, damy- 

ślić jakichś innych sposobów, samesu tworzyć nowe : 

wartości. A to nie było takie łatwe, Znałen wszystkie 

podręczniki harcerskie, Podawały one 1 ińspiroważy 

pomysły gier, Ćwiczenie i zabaw, Żaden jednak nie 

wprowadzał w najistotniejsze tajniki kierosania za- 

stępem, żeden podręcznik nie uczył, jak tworzyć mię 

dzy azesnastoletnia zaatępowym a jego ozteraaatolete 

mimi ohłopoani więż porczumienia i przyjaźni, która 

ostatecznie decydowała o tym, czym dla wszystkich, 

dla  zmastępowego i dla chłopców, byż ten 1ch wspólny 

zactępe 
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A może tego w ogóle nie można nauczyć, nie może 

na opisać, jak nie można nauczyć przyjaźni? 
W drużynie był to cąas eksperyzentowania, Raazań- 

ski przyzstozał wwą wielką reformę zajęć ob>zowych, 
a ja szukałez inspiracji w lekturze pism i zaiężek 
harcerskich, W kilka miesięcy po objęciu zestępu, 
znudzony klepaniem schenatów, zaczążez €kaperytento= 
wać, 

Wiałea piękne plany, Złiwwiduję zbiórki w isbie 
Każda zbiórka to gra na mieście, jedynie 
się i kończąca w izbie, W co drugą niedzielę ruszazy 
za minstoj co drugą miażem zajętą odbijeniem "Sulim= 
ozyka”, Zastępy ruszają się za leniwie, należy wpro- 
wadzić więcejniespodzianek, więcej stałego zajęcia, 
więcej zbiórek al ych, o ni h termie 
nach, A przy tys za zało w harcerstwie treści intelek. 
tualnych. uarzyło się jakby pozączyć własnie wykończo« 
ge w klasie kółko dyskusyjne z harcuni na mieście, 
więc będę prowadził z Rysiani dyszusje: czy lepiej, 
żeby świat byż zaludniony przez Don Kichotów ezy 
Sanczo Pansów? /taki temat pudpowiadaż w "Zastępo= 
wym" Julek Dąbrowski/, Czy harcerz może być antyseni= 
żą? Co zrobić aby wokół nas było uniej nędzy? żem 
romski czy Sienkiewicz? 

Przebijeny otokę oddziaiającą nas od innych dru 
żymi Rysie będą miały wspólne gry, zbiórki 1 wyciecz= 
ki z jednz z zestępów jaziejs drużyny, Jakiej? 
Oczywiście porszecnniackiej, Oczywiście prowadzonej 
przez jakiegoś członka KIi5=u! 8 chwili wytchnienia 
podozas gry czy na wycapcę,bęćzieny onawiać nowosci 
z harcerskiej literatury. I tax dalej, i tax dalej... 
2o były bardzo piękne plany, Byłem przecież mopół- 
redaktorem "Zastępowego" i tak jax ten trener, któm 
ry snoze basenu podawał dobre rady pływakom, choć 

san nigdy nie byż w wodzie, gdyż "on rozuriął pływać" 
1 tax i ja doskonale "rozuziałen prowadzić zastęp”. 
Moje plany, obszerne, obfite, pełne trafnych uzasadi 
nień drazynowy podawał jako wzór na posieczeniach 
rady drużyny. ' je w hi i 

no na kursach dla zastępowych, Plany były doskonałe, 
Rzeczywiście rozbiłem schemat norzalnej cotygo= 

dniowej zbiórki, Odrzuciłem sterty teoretycznego ba- 
lastu. Co tydzień gra na mieście, 09 dwa tygodnie wy- 
prawa poza Warszawę, Bojąc się zbytniej stabilizacji, 
roztrząsałem zastęp do tego stopnia, że zabrakło nam 
spokoju, skupienia, ciszy, tak bardzo koniecznych 
w każdym, zżytym kolektywie, w każdym przyjacielskia 
zespole, Gra stała się raptem celea samym dla siebie, 
choć w planach, w teorii wyglądać to miało inaczej, 
1 to już było niedobrze, lie potrafiłem bowien sko 
raystać z tych gier po to, by poprzez mie trafić do 
motoh chłopców, trafic do ich zaiateresowań, w rytm 
lch życia. Gry 1 wycieczki zapobiegaży nudzie, ale 
to byto jeszcze mało, Przez siebie sanego stworzonej 
sytuacji nie unieżea wykorzystać wychowawczo, Popeł- 
niałen widki błąd: chciałem koztałtować, nie licząc 
się zupełnie z zainteresowaniani wychowanków, Więc 
1 rzeżby wychodziły nader kiepskie, 

  

    

    

%oje wszystkie plany wieżciwie rozlazły mię. Coż 
s tego, że zastęp istniał, że niki się z niego nie 
wypisał? Coż z tego, że przyboczni czy plutonowż nie 
znajdowali porodów do niezadowolenia? Coż z tego, 
że właźciwie moje plany były wykonywane w sposób do» 
stóteczny dla raportów i sprawozdań? Wycieczki 1 gry. 
A jakże, odbyważy się, Czy wszystkie były potrzebna, 
szy nie byżo ich ze wiele? Gdybym uniał je wykorzys= 
tać, ma pewno byłoby ich jeszcze zbyt mało, Dyskusje 
OE 1 
4 jakże? Odbywały się zgodnie z planani, Że miloząca 

1 manie, ciężko i nieruchawo, że bez żadnego pożytu 
ku - to Już inna sprara! To wiedziałem ja, Zresztą 
nie kryłea tych niepowodzeń w sprawozdaniach składa” 

nych znowu byży 
Trafnie sceniały braki i błędy, wszystko umiały wym 
tłumaczyć 1 skomentować, Kogłem uczyć, jak należy 
pisać sprawozdania, Były świetne sane dla siebi. 
Czy to jednak one były zadaniea zastęponego! 

Być może, że już wówczas byłen bardziej publicyg= 

tą niż działaczem, Dokładniej; kształtował się raczej 
we mnie publicysta niż działacz, Gdy teraz piszę te 
słowa mając lat sześćdziesiąt kilka, wien już dobrze, 
iż to moja cecha zasadnicza: bardaiej mi zawsze zale« 
ży na sformułowaniu 1 wypowiedzeniu swego poglądu 
niż na jego zrealizowaniu, przeprowadzeniu w życiu+ 

A mino to nie budziłem gniewu mych drużynowych, 
źoże byli ode mnie mądrzejsi i wiedzieli, że do kare 
oerstwa nie przychodziła młodzież po strawę dyskusji 
intelektualnych czy społecznych, niepowodzeniem tee 

go rodzaju zajęć nie należało się więo przejmować, 
A może jednax coś tan 2 tego w Rysiach pozostało,* 
dobra 1 ta kropla, Nie udała się współpraca z inną - 
drużyną - drobiazg! Nikt jej w Szesnaatoe i tak nie 
cenił ani nie szukał, A były przecież gry, ćwiozenia 
zastęp pracował normalnie, Nie! Właściwie wszystko 

było porządku, Jak trzeba, 
Ja jednak ozułen gorycz, Wyjeżdżejąc z Czerwono 

grodu, ziemię bujną 1 piękną, kończąc 
obóz naprawdę znakomity — liczyłem już miesiące do 
tego rozkazu, w którym zastęp Rysiów zostanie rozwią« 
zany, a Ja zwolniony Sz obowiązków jego wodza, Zaraz 
jpo obozie Rysie miały rozpocząć kurs dla zaatępowych, 
Wiedziałem, że na przyszłym obozie nie będę zastępo” 
wym Rysiów ani żadnego innego zastępu, To już odału= 

żyłem. 

  

   

    

    

  

Mie wiedziałem tego tylko, że na następny obóa 
letni Szestastki pojadę dopiero w++ę 1946 roku i że 

na tym następnym obozie nie będzie nikogo, nikogo 
z tych, którzy w upalny letni dzień maszerowali szo+ 
są z podolskiego Uścieczka do dalekiej stacji kolejo= 
woj, liikogo - ani z Rystów, ani s Cietrzewi, 

CDN 
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harcerskie korzenie 
pod redakcja 

hmPL Kazimierza Wnętrzyckiego 

Z dziatalności pierwszych kieleckich 
drużyn skautowych 

PIERWSZA KIELECKA 
DRUŻYNA SKĄUTÓW 

Aotsotneioi Kieleckiej Szkoły Hanalowej Stanisz 
1 Koziniers Hemplowie oraz Tadeusz Powązka, odbywali 
studia w zaborze austriackim i należeli w Krakowie 
równocześnie do Związku Strzeleckiego, Pod ich to 
pływem pod koniec 1912 roku nastąpiło połączenie 

niezależnie działających w Kielcach /zabór rosyjski/ 
sastępów skautowych, woześniej zorganizowanych i pro- 
wadaonych w ścisłej konspiracji przez dłodzimierza 
Qierowakiego, Bronisława Kowalozewakiego, Teofila 
Łipohen= Bobrowskiego, i CzesławaMierzejewskiez0, 
W teg sposób w pierwszych dniach grudnia 13912 roku 
sostała utworzona drużyna skautowa inienien Rorualda 
Traugutta w Szkole Handlowej Węsxiej w Kielcach, 
Pierwusyn drużynowym został Czesław £ierzejewski. 
Drużyna rozwijaża się szybko 1 pomyślnie, i grudniu 
1912 roku drużyna liczyła już pięć zastępów skupia- 
jących około 70 członków, W lutym 1913 roku drużyna 

przy Szkole Handlowej Męskiej w Kielcach przyjęła 

imię pułkownika Dionizego Czecnowsziego, i 1913 roku 
kielecka drużyna nawiązała ścisżą łączność z Naczel- 
ną Komendą Skautową w Warszawie, akąd'otrzymywała 
wskazówki i materiał instrukoyjny, Również odbywały 
się inspekcje instruktorów z Naczelnej Konendy Skau= 
towej, którzy kilkakrotnie przeprowadzali ćwiczenia 

polowe z kieleckini skautani, 
Natomiast za pośrednictwem 3.1 K.Hemplów i T, Powąże 

ki był utrzymywany kontakt z ruchem strzelckin. 
Drugim drużynowym był leszek Clilczyński, który spra- 
wował funkoję do,koźca roku szkolnego 1913/1914, 
Na początku 1914 roku aten drużyny wyniósł około 100 
ozłonków, wliczając w to również ohłopoów z klaa 
niższych, wchodzących w skład tak zwanej przygotówki, 

Zastęp Kazimierza Pluty-Czachowskiego z I KDS 
gościł w Kielcach pięciu skautów warszuwskione 

I KDS otrzymali polecenie, aby podczas 
lcznych 1 wazący!nych podjąć starania 

archiwum 
harcerskie.pl 

  

    
zmierzające do utworzenia w miejscach swego zaniesz- 
kania "drużyn lub zastępów prowinojonalnych". 4 wyni- 
ku tęzo powstały zastępy między innymi w: Rytwianach, 
Bodzentynie, Iłży, Kazimierzy Wielkiej i Kozłowie, 

Trzeci drużynowy - Włodzimierz Gierowski - pełnił 
funkcję do sierpnia 1914 roku, czyli do ohwili wstą- 
pienia w szeregi "Strzelców", 

W prowadzonej pracy azautowej przeważały Ćwicze- 
nia tecnniczne, ale równocześnie zwracano wielką uwam 

gę ne wyrobienie indywidualne oraz wychowanie ideo 
we 1 petriotyczne, Na podzreślenie zasłuzuje fakt, 
iż pomino objekcji wynikających z obawy o istnienie 
szkoły i jej dalszy rowzój, ruch skautowy cieszył 
się sympatią i poparciea ze atrony dyrektora szkoły 
Albina Kozelczewsziego, profesorów Tomssza Koetuoha 
1 Boruckiego oraz ks, prefekta Jana Krzakowskiego, 

1 sierpnia 1914 roku wybuchła I wojna światowa. 
Działalność skautowa bardzo osłabła tym bardziej, że 
Kielce znalazły się w strefie działań frontowych, 
Gmaon Szkoły Handlowej Hęsziej został zajęty na rom 
syjski szpital polowy. 

„2 sierpnia 1914 roku do Kielo wkroczyła I Brygada 
Legionów Józefa Piłsudskiego, Heldunek złożył Józefo- 
wi Piłsudskiemu skaut konny, prowdopodobnie Stanisław 
Hempel. Większość starszych skautów kieleckich wstą- 
piła do Legionów i pociągnęła za sobą wielu innych / 
wychowanków szkoży, 

Już w 1911 roku powszały w Kielcach Żeńskie patro- 
le skautowe, zorganizowane między innymi przez Wandę 
Pilipkowską / ałczyńską/, Staniaławę Olędzką, Ialenę 

Szartowską /Nowaxozą/ 1 Herenę Szeligę. 

Jedna z organizatorek pracy akautowej w Kieloach 
Berbara Kiohowiecka, nawiązała w 1913 roku kontakt 
ze Środowiskiem skeutek krakowskich, gdzie wyjeżdżam 
ła po materiały instruktarzowe, 

SAGE. * m BEER 
W marcu 1914 roku przy Szkole Handlowej Żeńskiej 
w Kielosch powstała I Kieleoka Drużyna imienin Źmilii 
Plater, Początkowo składała się dwóch zastępów, Drue 
żynową była uczennica VII klasy lielena Wasilewska, 
zastępowynmi Barbara Knichowieoka i K, Jarzębowska. 

mową i Kieleckiej Drużyny 

źeńskiej była Barsera Knichowiecka, 
W lipcu 1914 roku Bartar oriecza traża 

udział w obozie skautowyz w Żakopanen, ztóremu patro= 
nowała Oxtawia Żeronska, żona znekonitego pisarza 

Stefana Żeromskiego Obóz prowadziła Olga Drahonou= 
skasiiałkorska + 

Należy zażnaćzyć, że władze szkolne popierały 
praoę skautową dziewcząt, a dyrextor szkoły Stefan 
Dobrzański "miewał w drużynie pogadanki ideologiczne" 
W formach pracy stosowenych przez pierwsze "plutony" 
skautome przeważały ćwiczenia techniczne, mle kładło 
się zarazea nacisk na wyrobienie indywidualne, znajo= 
mość geografii 1 historii ojczystej, Ratownictwo 
1 pielęgniarstwo traktowane było jako przygotowania 
do pracy w okresie przeczuwanej i ooraz bliższej 
wojny, 

KULTURA EEEE 
% kiblcach powatnły dalsze dwie drużyny żeńskie. 

Tak więc w chwili wybuchu wojny pracowały już trzy 
drużyny żeńskie, w tym dwie szkolue, Jedna z drużyń 
szkolnych organizdwału na szerszą skalę nauczania 
dla dzieci robotnic: Trzecia drużyna stanowiża 
"Zwiszek pracujacych spożeczaie dorosłych panien", 
Drużyne niosła pomoo Legionom i miała charakter 
wybitnie niepodległościowy, 

Źródła: 

+ 2 dziejów Harcerstna nu Kielecczyźnie — Mate- 
riały z sesji historycznej pod red, anżrzeja 
Rezbalskiego 
Kielce-Sielpia 2-3 X 1982, wyd, Komendą Chorąg. 
wi m Kielcach, 

endarium Harcerstwa na Kielecczyźnie 1911= 
1981, A. Rembalski, wyd, Komenda Chorągwi 
Kielce 1982, 

  

spotkanie 10 ŻKU 

3 Modlbdik 

Dwudziesty wiek skrzydłami nas obdarzył, 
pozwolił wzlecieć hen, pod gwiezdny strop, 
tak się spełniło jedno z ludzkich marzeń, 
by spojrzeć z góry na nasz ziemski glob, 
W kosmosudziejach są pamiętne daty, 
co będzia jutro - nie odgadnie nikt 
1 coraz bliższe nan dalekie światy, 
na jawie śnimy' fantastyczne sny» 

żeznamy cię już kapitanie+.e 

wydana komenda; "na start"l 
uniesiesz się 
w kosmiczną dal bez granio, 

GWIAZDOM: 

by czynem swym pokazać, ileś warte 
Dwudziesty wiek horyzont nam otworzył 
1 zdajo się, że szybciej płynie czas, 
dziś my dajemy klucze do przestworzy 
dla tych, 00 jutro. wzniosą się do gwiatd, 
Ich wzywa Mars, gdzie zorze niby płomień 
1 Drogi Mlecznej tajemnicza ugła, 
już bliski dzień, gdy oni, właśnie oni 
ogromny wszechówiat podarują name 

Żegnamy 'oię już kapitanie«+e 

/L. Dierbieniew, słowa polskie W, Maksymkin 

"Gwiezdni kapitanowie"/ 
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BBE 
żyć iiwiarsyć — ooż.lepszego może. być? 
W niebywały wyruszamy dziaiaj narsz+ 
Trzeba wierzyć kommonautan i. samemu śnić, 
że rozkwitnie jabłonkaci nawet .larai 

Jak to dobrze, towarzyszu, -mieć cię tuż, 
rasea s tobą robić plany gwiezdnych asarż. 
Ziemia kwiaty będzie ranoać w gwiazd 

srebrzyatych kurz 
1 rozkwitnie jabłoniani nawot karai 

Gwiazdy - moje przyjaciółki, wierne mi, 
więo się © mnie nie niepokój, ozekaj nns, 
Opuszczając naszą: Ziemię obiacaliśmy, 
że rozkwitnie jabłoniani nawst Mars! 

/8. Dołmatowaki "Mars rozkwitnie jabłoniami”/ 

BÓB 
Szybując przez kósmosu mrok, 
ssykując przez kosnosu mrok, 

wżdsimy jak otula Ziemię mgła, 
Jak syn za matką tęskni swą, 
za Ziemią, naszą Ziezią tęskno nam, 
Qhoć coraz bliżej jest do gwiazd, 
choć coraz bliżej just do gwiazd, 
z nioh każda tutaj zimnym blaskiem ligui 
Ozekamy jAk w zaćmienia 2268, 
ozekamy jak w zaćmienia czas 
ma świotło i widzimy ziemskie sny, 

a śni się nam nie łoskot kosuodromu 
1 mie kosmosu tajezniozy świat, 
looz trawa nam się Śni przed proziea domu, 
zielona trawa, którą chwieje wistr, 

Nasz stutek po orbicie; mknie, 
ajjest to nieprzetarty szlak, 
wetęorytów dostrzegamy rój. 
Qdważnym tutaj trzeba być, 
leos każdy z nas dość hartu ma, 
by najtrudniejszy cel osiągnąć swój. 
Was obejmuje blask i cień, 
gdy okrążany zienski glob, 
świetlista zorza rozpłomienia się, 

4 sym m matką tyekni swą, 

a ayn za matką tęskni swą 
1 matka ozeka, Ziemia ozeka toż, 

4 śni się nam nie łoskot kosaodroau 

1 nie koawosu tejemniczy świat, 
160% trawa nem się śni przed progiem dowu, 
zielona trawa, którą chwieje wiatr, 

/A» Poperieczny, słowa polskie W. Meksymkia 

"Trawa przed donen"/ 

Wd 
Hoo łagodny blmak rozsiewa, 
zegar już ponsgla nas. 
Startujemy znowy a niebo, 
bliżej gorejących zuiuzd, 

28 

ia orbitę, na orbitę 

nasz koaniczny statek uknie. 
Druhu spójrz, słońce niby kwiat rozkwita 
pośród nocy wstaje dzień, 

w górze wszechświat się otworzył, 
przesłonięty zwiezdną mgłą, 
a pod nami czerwień zorży 
otuliła qżemski glob, 

Wa Jelucie pracy wiele 
a tak asło wolnych chwil, 
choć mie zemy tu niedzieli, 
lecz piosenka często brzai, 

Na orbi$ę, na orbtię 
nasz kosmiczny atatek mknie, 
Druhu, spójrz, słońce niby kwiat rozkwita, 
pośród nocy wstaje dzień,” 

/M. Rejtman, słowa polskie: W. Maksymkin 

"Ha orbitę"/ 

dhibie 
Dopókf żscie na zieni trwa 

1 słońce nas ze sau budzi, 
Q pokój walczymy każdego dnia, 
dopóki jeszcze nie jest za późno, 

By ludzie zogii swe gniazda wić 
i swiat odzienić w radosnym trudzię- 

retujmy Ziemię, wszak musi żyć, 
bo przesież jeszcze nie jest za późno, 

Eie brak wokół dobra ani zła, 
a więc trzeba głośno włać, że 
światu słonecznemu - tak, tak, takt 
stomowej szieroi - nie, nie, niel 

Dosyć już azeleiczej gry, 
świat, wspólny dom nasa, jest na krawędzi, 

niawiele minie nocy i dni 
1 wtedy może za późno bydzie... 

Planeta wzywa: "Uchróńcie mnie 
©d bonb, oo straszne zniszczenia sieją, 
1dącą tutaj wstrzemejcie śnierć, 
dopóki jeszcze za późno nie jest!” 

/M, Dobrouruwow, słowa polskie M, iakaymkin 
*Dopóki nie za późno”/ 

WEW 
Drogami pod niebem, drożami przaz Świat, 
tdziemy przed siesie, gdzie słońce 1 wiatr, 
Idziemy przed aiebie, gdzie księżyo wśród gwiazd, 

drogami pod nieben, przez świat, 

Pojdziemy kiedyś razem, 
tem zdzieś, za siedan rzek, 
W krsinie naszych marzeń 

spotkamy przecież się. 
bojdziemy już niedługo 
tam zdzieć, ze siedem mórz. 

9a woale niedaleko, to jest tuż, tuż; 

archiwum 
=| harcerskie.pl 

A kiedyś i w niebo, m kiedyś jak ptak 

wslecimy nad ziemię, gdzie słońce i wiatr. 

Wzlecimy nad chmury i dalej do gwiazd. 

Otworzy nam hiebo swój szlako 

Dotrzemy kiedyś pazeą 
tam gdzieś, za siedem gwiazd, 

cz.il 

wie 

POGLĄDY EEEE 
do krein naszych marzeń, 
w ulice gwiezdnych miast, 
Dojdzieny kiedyś rezem 
sa siedem agłewfo, hen. 

To wcalę niedaleko, przekonasz sięl 

/Jarosław Lisiecki "Dojdziemy tan*/ 

hm Andtol Soczewka 

I SZU 
wśród apaczów 

UE 

Wyaznać by się mogło, że sportowe sukcesy pol- 
skich brydżystów odniesione w ostrej rywalizacji ze 
światową czołówką, otworzyły drzwi na oścież tej kare 
oianej dyscyplinie u przeciwników gry w karty i po 
mogły. zmienić optykę ioh poglądów. Niestety tak się 
nie stało, Tem gdzie uprawia się tensport, przyjęto 
wiadomość z entazjazmemiatoniast u oponentów nadal 
pokutije pogląd, że karty rodzą zło, niezdrowe namięt- 
ności, są świadectwem zepsucia i mogą kojarzyć się 
tylko z ohydnym hazardem, 
Mocne korzenie zapuścił ten pogląd w naszym zasłużo= 
mym Związku, przez co jeszoze bardsiej uwypuklił har 
oerską zaśniankowość, Tajemnicą Poliszynela jest fakt 
iż nie tak mała liczba osłonków ZAP, w tym i starsze 
suchy, na co dzień są za pen brat z karteni, Utrwala- 
ją ten "nałóg" pod troskliwą kuratelą rodziców, któw 
rzy nie dostrzegają w tym zła 1 00 gorsza, nie widzą 
żadnej sprzeczności z procesem wychowaniz. Ich sdae 
niem,oraz co światlejszych wychowawców i opiekunów, 
karty rozwijają takie cechy umysłu, jak umiejętneść 

przewidywania i kojarzenia faktów - podobnie rzecz 
ma się ż azochani, 

Rodzice twierdzą, że gra w karty w niektórych gytun= 

Ojach doskonale rozwiązuje problen = 00 robić? « bex 
szkodliwych następstw. Sytuaoja jaka się wokóż tego 
problemu wytworzyła jest dwusnaczną, bo nieoficjalnie 
instruktorzy Związku aprobują ten stan, byle w dziec 
ska dom ,natoniast na zbiórkach i obozach ostro zwala 
ozają domniemane objawy karoianego zła; k 

Co może wyniknąć z tej sytuaoji "ólepogo zuułka” 
- zaświadozy przygoda, jaką przeżył Wielki Szu w obcą 
zie Apaonówe. 

W ozasie kolejnej wędrówki po kraju Wielki Szu 
trafił w tym roku do obozu Apsozów, położonego nad 
brzegiem Jaworzynki, W tym ozasie ozerwonoskórzy 
mieszkańcy golkowiakiej prerii szykowali się do udzia- 

łu w festiwalu, jaki oo roku rozbrzmiewa w Krainie 
Uśmiechu i króluje na wazystkich turnusach kolonij= 

nych. k 
Miatrz krytej karty nie był nigdy Śpiewakiem, a bwćj 
mucyczny słuch wykorzystywał typowo, bo de odbioru 
melodii, W rauąch gościnnych występów ohoiał być po 
żytecznym i pomóc w przygotowaniach, Dlatego toż 
chętnie włączab się ze swoimi pokazami w przerwach 
między próbami, wyręczając w kłopocie Inozu=Czunę 
i pozostałych wodzów, Im było bliżej do rozpoczęcia 
Pestiwalu, tym bardziej Wielki Szu czuł się potrzeb= 
ny, Pokazywał najprosta: 
ne, wzbudzając zachwyt Mawsjów i Moskalero, Od ramu 
trmeba wyjaśnić, że pokasy te nie miały nio wspólnego 
z hazardem, ani tym bardziej z szuleratwem, Ot, takie 
zręaznościowe próby, jakich wiele, Kiedy do festiwa- 
lowaj galii pozostało niewiele godzin, gorączka przy- 
gotoweń sięznęła zenitu, a towarzyszące im emocje 
odsunęży na dlaszy plan inne sprawy Apaczów, Wielki 
Szu zauzażył wtedy, że jego pokazy przerodziły się 
mimo jego woli w pogotowie ratunkowe, wypełniające 
ooraz dłuższe przerwy między próbani, Taki stan rze” 
ozy musiał doprowadzić do konfliktu, Stało się to 
w najmniej oczekiwanym momencie, Po skończonej próbie 
Szu zaproponował trójce wojowników grę w "66" /kar- 
oiarza zwą ją "sechoykien"/, Odruch altrylstyozny 
nakazał mu odmienić dotychozaaowe munery ta grę 
1 podjąć próbę zbadania popularności kart wśród   

 



  

MEEEEE! HISTORIA MMEEEEKCW + ANTE EEEE) HISTORIA ŻEBERKA + EEEE 
08 "Jerzy"-najliczniejszy w oddziałów "Sstuki"/Sztwr= pania nasze będzie używena wyłącznie do akcji na ges- Apaczów, Do więwami, w którym toczyła się gra wkro- 

ozgła z groźną miną /groźność podkreślała bladość 
twarzy/ wódz Inczu-Ozuna i wyoedziża przez zęby: 
- Omy to jast nowa forma pracy? - 

moralnego upadku, 
lie wie o tym, że ten incydent 1 późniejsze prześlam 

dowania karciarzy, w których prym wiodła wódz "Biąże 
Pióro", mają wspólny mianownik, Brak orientacji w za- 
hod.   następnie wyszła wściekła, nie drzwiani 

tylko z pomodu braku takowych, W głowie znanego kar- 
ciarza-filantropa powstał prawdziwy zamęt. Po raz 
pierwszy w jego karierze pojawił się dylenat nie do 
roawiązania, Na nio zdał się cały armenał sztuczek — 
problem; © oo tu chodzi, gdzie jest wina? - pozostał 
twardym orzochem do zgryzienia, Biednozek tak długo 
będzie się męczył, jak długo nie znajdzie się odważny 
by pojąć trud ustalenia ozy gra w karty może być świe- 
tlioową, ozy jest wstępem do staczania się na dno 

phm Wójciech Popiołek 

dniu 5 czerwca 1947 roku warszawska "Koga"*/ 
uległa prawie zupełnenu rozbiciu na skutek aresztowa- 
nia większości żołnierzy podczas ślubu por.l.Unieje- 
wskiego z siostrą jednego z żołnierzy "Kosy" Teofilą 
Suchankówną. 
"| "Gestapo otoczywszy kościół Św.Aleksendra,w którym 
odbywał się Ślub-zaareoztowało wszystkich tam zgroza- 
dzonych.Aresztowanie objęło kilkudziesięciu żołnierzy 
1 oficerów warszawskiego,a także krakowskiego ośrodka 
*Kosy 30",którzy-łaniąc zasady konspiracji: znaleźli 
się podczas uroczystości w kościele." 

Zaziesiątkowana i zagrożona dalszymi aresztowenia- 
mi "Kosa" zortała w końcu lipca 1943 roku wcielona 

de jednego z zospołów bojowych "kotoru",a na jej niej 
ace trzeba było powołać nowy oddział przeznaczony 
do wykonywania uderzeń w kierownictwo warszawskiego 
aparatu policyjnego i adninistracyjnego okupanta, 

0d połowy czerwca 1943 roku krystalizuje się kon= 

eepcja zasadniczej zmiany struktury organizacyjnej 
Grup Szturmowych.Pierwsze myśli na ten' teqat wymient- 
11 ze sobą 24.07.1943 '0/ podczas odprawy Głównej 
Kwatery w willi prof.llarcelego Hendelsnana koło uiej- 
acowości Czarna Struga pod darszawą:Naczelnik Szerych 
Szeregów St.Broniewski,szof Głómej Kratery E.Stasie- 
eki „dowódca Grup R.Biełous i 
na nią zastępca dowódcy Oddziałów Dyspozycyjnych 
Kedywu KG kpt.A.Borgo "Pług". 

«Poinformował na niej kierownictwo Szarych Szere: 
gów,że powierzono mu misję utworzenia nowego oddzia- 

łu bojowego,przeznaczonego do akcji przeciw czołowym 
przedstawicielom niemieckiego aparatu terroru,oraż 
że chce on ten oddział utworzyć w oparciu o młodzież 
Grup Szturnowych”» 
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pi i zadowni nie 
poprate żadną dyrektywą metodyczną, 

Zupełnie przypadkiem przygoda, jaką przeżył nasz 
bohater przyczyniła się do ujawnienia jednego z wielu 
funkcjonujących w naszej organizacji tematów tabu . 
4 zakończenie tej przygody zwracą uwagę na koniecz= 
ność wydobycia na forum publiczne innych drażliwych 
Spraw, związanych z codzienną działalnością wycho- 
wawozą Związku, Do nich należą między innymi: prze 
strzeganie wszystkich punktów Prawa Harcerskiego 

oraz nadużywanie treści punktu 10, 

p 
""ARASQI 

Bzy 

cz.3 
4 myśl tych założeń Grupy Szturnowe Warszawy mia- 

łyby zrezygnować z dawnego podziału na 4 hufce-pluto= 
ny,których organizacju cparta była na podziale tery- 
terialnym typu harcerskiego i utworzyć 3-kompani jny 
batalion,złożony z sekcji,drużyn i plutonów wg tra- 
dycyjnych zasad organizacji wojskowej. 

Ostateczne decyzje zapadły w Sztabie Kedywu, zape= 

wme już w lipcu,gdyż w sierpniu 1943 oddział żyje 
już gorączkową pracą nad reorganizacją Grup Szturmo- 

wych i przygotowaniami do wykonywania zleconego zes- 
połowi "Jerzego" uderzenia na strażnicę Grenzachute 
zu we wsi Sieczychy. 

Przeorganizowanie oddziału wiązało się z licznymi 
przesunięciami personalnyni i przetasowaniani zespó- 
łów.Aby dotychczasowe 4 hufce-plutony przekształcić 
w 3 kompanie,trzeba było wydzielać z dotychczasowych 
hufców całe drużyny czy zastępy,tworzyć nową,na in 
nych zasadach opartą organizację i nowy systom łą- 

ozności,zaopotrzania,dowodzenia. 
Organizację batalionu przyspieszył wstrząc,jakia 

była dla całych Grup Szturmowych Śmierć ich aktys= 
nego z dzki ego 

duż w parę dni pe ómierci"Zośki"reorganiżacja £e- 

gpołu "Jerzy" zestała zakończona.Nowo utworzony ba= 
talien,który sd pseudonimu poległego dowódcy otrzy 
mał nazwę "Batalionu Ześka”/zachowując nadal oficja- 
Jne określenia: OS "Jerzy" i 03 "Wisłe"/już ped kaw 
niec sierpnia był funkcjonującym ergeni zmen+ 

Z dniem 1.09.1943 roku dokonała się jeszcze jedna 
zmiana e znacznie istotniejszych konsckwencjuch.Ote 

mowa Kadra,woześniejszy "Motor"/przeformowany zostaż 
w batalion.V Jego skżad wchodziły 2 kompanie otrze- 
leckie,które łącznie otrzyaały kryptonia "Zośka" 

tapo i SSe" /e../Ograniczenie działań kompanii £ w ©— 
Sóle oddziałów szeroszeregowych tylko do sekcji prze- 
€iwko siłom zbrojnym i policyjnym nienieckiu zawdzię= 

/6 pooudontau zastępcy dowódoy OS "Jerzy" pper.Tate- czano "Dyrektorori "Kedywu-liilowi „który wczował się 
usra Zawadzkiego ,poległegć 20.08.1943 roku w akcji 
bojowaj/„Pierwszą kompanią o nazwie "Folek"dowcdzit 
pchor $.M.Bittner,drugą o nazwie "Rudy" pchor M.Cie- 
płak,po którym, jeszcze w końcu 1943 objął ją plut» 
A.Romocki + * 

Trzecią konrpanię stanowiła koupania "Agat". 

Rozkuzem dowódcy Kierownictwa Dywersji Komendy 
Głównej Arnii Krajowej płk dypl Butle Augusta FPiel- 
dorfa/"Vil"/,z dniem 1 sierpnia 1943 roku powołano 
do życie oddział do zadań specjalnych o kryptoninie 
"agat"."Agat" powołany został już nie jako nowa *gru- 

"zespół" czy "oddział specjalny",a jako 
"kompania dywersyjna" złożona ż trzech plutonów i ma- 
jące obejnować po ostatecznya zorganizowaniu około 
175 żołnierzy, 

"Już przy pierwszym,wstępnym omawianiu zadań koz= 
panii "Pług" oświadczył:"Ustaliten w Kedywie,że kom: 
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doskonale w potrzeby wychowawezo-rojskowe te j nto- 
dz. €.d.n. m 
8/ *Kosa"-oGdxisł dyspozycyjny KD AK zorganizowany 

został w naju 1942 rokua 

10/€ "Uateriełach do chronologii historii i tradycji 
ZHP”X,laykowskiego Harcerstwo 5/8),8.152 podana 

kopieie tej książki pisanym w 1955 r,podeno 16-17. 
06.Zgadzało się to zresztą z innymi faktani,nie= 

mniej w później zmalesionym dokumencie widnieje 
termin podany w tekście”/St.Broniewaki,"Całyn Żys 
cien",8.73/ 

11/remżi 
12/A.Kaniński,"Zośka i Parasol 

archiwum  



  

VITA NOSTRA BREVIS BST 
- życie nasze krótko trwa 

YITA NOSTRA BRBVIS 852 

- życie nasze krótko trwa 

BREVI PINIETUR 

- szybko się kończy 

BRBVI PINIBTUR 

m szybko się kończy 

VENI MORS VSLOGITER 

- ohyżo nadohodzi śmierć 

RAPIT WOS ATROCITER 

- porywa naa okrutna 

NEMIRI PAROBTUR 

- nikogo nie oszozędzi 

NEMINI PARGETUR 
= mikogo nie ossozędzi 
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KULTURA  BEEEEKENEZEH © KREMEM 

EAŻITUS 
- zewnętrzny wyzląć człowieka /termin medycznyj 

HAC LEGE 
- na podatawie tego prawa 

HIG ST NUXC 
- tu 1 teraz, zuraz 

HIC PINIS PAKDI 
- tu koniec gadki 

113.3 = HIC SZPULTUS HST 
- tu pochowany 

HIC SITUS JT 
- tu leży pochowany 

HISTORIA ŻST MAGISTRA VITAB 
- historia jest nauczycielką życia 

UEEWEGNOGCEOTWEWSETROO EWY SOO EE TEE EO RAAL) 

KLNRRU. + MEKGECSZRIKE 
WAGA: UWAGA: 

SZCZERY I.DRUZYNY! 

Uprzejmie zaWiadaniamy, że zamówienia ną śniegi 

1 mróz w miejscach Weszych zimowisk przyjmujemy 

do dnia 15 b.m, 

Obowiązuje data stempla pocztowego, W związku 
z istniejącymi limitani o przydziale decyduję 
kolejność zgłoszeń, Należy podać ilość uczeatn 
ków i czas trwania zinowiska. 
Limit śniegu wynosi: 10m? na osobodzień 
Limit mrozu wynosi: —2 90% na osobodzień 

— i 

KGHKĘ 
l 

© oiócia jest poważaną wadą myśliwego, 

'Go gorsza krótkowzroczny myśliwy może narobić nieby- 
lejakiego bigosu w stanowiskach strzeleckich i zdezor- 
ganizować polowanie, Krótkowzroczny myśliwy dysponu= 
je taktyką zdobywania bliskich celów metodą "małych 
kroczków", Ponieważ nie stać go na strzał do "byka" 
pastwi się nad znajdującą się w zasięzu jego wzroku 
drobnica. Krótkowzroczność to walka o łatwe i efektou- 
ne cele, po których osiągnięciu czeka tryumfalny syg= 

nał trąbki i zakropiony bigos. Zakropiony myśliwy 
po udanym finale awansuje może na kierownika polowi 
nia dla krajowoów dewizowych z perapektywą pracy 
w handlu zazrenioznym. Brak krótkowzorozności prowa- 
dzi woześniej ozy później do celnego strzału, za 
który będzie trzeba zapłacić i to w twardej walucie, 
Podobnie przystąpienie do realizacji trudnego i dłu- 
gotrwałego, a może oo gorsza konkretnezo nlanu, mo=     

KULTURA. EEEE 

FilharmorwaaQ _ 
WSZYSTKIM zwolennikom rocka i big-beatu 
przypominany, że TEMPA zasadnicze oznaczamy 
„dastępującot 

largo - szeroko /tenpo najwolniejsze/ 

adagio - wolno, poważnie 

lento = powoli 

andante - dość wolno 

moderato - umiarkowanie 

allegro - wesoło, azybko 

vivace - bardzo żywo 

presto - bardzo szybko 

że myśliwego pogrążyć, Nie czekają go na tej drodze 
efektowne żwycięstwa a w wypadku opróżnienia się sta 

nowiska kierowniczego polowań, nie łatwo będzie 

opuścić dotychczasowe w trakoie realizecji ambitnego 
plam. lie opracowano przy tym jeszcze zadowalającej 
matody dla oceny skuteczności strzeleckiej myśliwego 
który zaledwie załadować a nie zdąży- nacinąć spustu 

Myśliwy opuszczający stanowisko, no może z wyjątkiem 
takiego, który opuszcza je a powodu postrzelenia . 

przez innego uczestnika polowania, powinien być beze 
względnie rozliczany z tego co robił i ozy aby nie 
przespał całego polowania gdzieś pod krzakiem, 
4 tsfich śpiących myśliwych to my już znamy, oj zne- 
I 

Krótki oddech niezbędny przy pewnych wysiłkach fi. 
zycznych może również poważnie utrudniać osiągnięcie 
oozekiwanej efektywności działania. Pamiętać przy 
tym należy, „że krótki oddech nie zależy w danej ohwi- 

"14 od myśliwego a pozbyć się go można tylko przez 
zaprawę, Praca rytmiczna i poprzedzona właściwym 
przygotowaniemdo realizacji planów, pozwala na unik= 
nięcić' tego problemu. Dobry skutek mogą tu dać świat. 

łe rady doświadczonych myśliwych , które pracowioie 
*przetrawione" prędzej ozy później zaowocują właścim 
wą organisacją pracy, Myśliwy musi być w tym wzglę- 
dzie samoukiem, bo jak sądzę polaka szkoła organizaw 
oji pracy nie jest bzerzej znana, Celem jego działam 
nia musi być więc rozeznanie a następnie dobór takioi 
warunków realizacji przedsięwzięcia, aby się ono udą- 
ło 1 to nie uratowane kosztem wielkiej improwizacji 
ale przez zastosowanie optymalnych i zależnych od na 
śrdoków dziażania, Systematozne stosowanie takich 
metod, to właśnie drora do opsnowania"zadynzki",   

archiwum 
|| |=| harcerskie.pl  



JEst do nich zajrzeć.Są tam sprawy ciągle żywe 
i. godne uwagi acz nieraz straszne,Czytanie sta 

kumentów pozwala dogonić młodość tym,którzy w ni 
gurują.U innych takie czytanie budzi podziw, złość lub 
sprzeciw.iszystko zależy od punktu widzenia i psrepo= 
ktywy. 

Z napiętą uwagą przestudioważew "Polacy i sprawy 
polskie w kertotece opolskiego Gestapo"-trzy tomy wy- 
dane przez Instytut Sląski w Opolu i "Kartotekę ónie- 
roi" Drozdowskiego ,lajduka i Rusinka wydaną przez 0- 
pofdkie Towarzystwo Kulturalno Oświatowe. 

Odżyły wspamnienia,odżyli koledzy i przyjaciele. 
Dażyli oiąktórzy dziś m ją wiele za sobą,a wtedy do- 
piero szli w życie,odżyła pamięć o tych,którzy pozos= 
tali na szlaku, 

"Co wam z tego przyszło?”=pytał już niejeden,.."na 
go wam to było?" a nie była to naprawdę Joanna Rawik 
w awojej piosence!Nie pytali też ci,którzy krwią i' ży- 

siem pieczytowali prawdę:*Co dzień Polak Narodowi słu- 
ły".lfy,pozostali przy życiu,nadal w miarę aił-to la- 
tek przybywa-liarod ymy.linie osobiście jeszcze 
pa wcześnie zostać zabytkiem historycznym na nieodku- 
rzenej półce. 

*xy aą chiopcy,co się nie boimy, 
aj nas nienażoł 

Kto nom w drodze stanie,ten dostanie lanie 
Aż bydzie trzeszczało!" 

Śpiewałen z całym zespołem,odegrawszy "Skalnierzanki" 
na scenie opolskiego "liotel Forma" w 1935 roku,choć 

tak prawdę mówiąc to czesani i nes "Loli" „ly 
my słuszność,a nasze akta w "Gestapo" nart: 
wi noem 2o emi A ależy się gestapowcon 

zgrożenie dla "zgleich- 

Fol- 

powiatu opolskiego odbyżo się 11.04.1937 r 
m Wiktor Gorzołku z Groszowice powiedział 

ub staje się zgoła od= 

azietmi awoich 0j- 

archiwum 
harcerskie.pl 

dzień zmienia mowę ojczystą i wiarę." 

Nie zaten dziwnego,że jego nazwisko w tych aktach po- 
i w zesłany w 1939 roku do obo- 

ntracyjnego ginie w Buchenwaldzie 24.08.1944 
u progu wolności. 

am:0d 1 maja 1930 roku istnieje Centrala Pol 
skich Związków Zawodowych /,../kierowmikiex jej jest 
Pranciszek Trąbalski /,../.Do kwietnia 1933 roku Cen- 
trala wydawała miesięcznik"Głos Ludu".Zakazano wydane 
wania tego miesięcznika z powodu napestliwej i podbu- 
rzającej czytelników treści. 
Trąbalski powędrował po procesie wytoczonym m za to 
w 1937 roku do więzienia. 

Czytam:"4,12.1938 roku o działalności Jans Wawrzy- 
nka,prowadzącego kurs Związku Młodzieży Folsko-Kato- 
lickiej,ocena "Abwehr-Stelle" w Gliwicach: *...nło- 
dzież uczy się tam nie tylko czytać i pioać/w domyśle 
po polsku/ale i wygłaszać referaty, spisywać protokóły 
angażować się politycznie i umieć CZYNIIE odpowie= 
dzieć nu każdy utek ze strony niemieckiej.Z takich 

stają nowi OFICEROWIE walki o polskość 

natyzzu i umiejętności posługiwunia 

Ten przywódca młodzieżowy,płomienny mówca i agita» 
wr był w swoin życiu aresztowany kilkanaście razy 
a w 19J9 roku trafiłejak większość z nas-lo Konzen- 

"Buchenwald" a potem do  Riivensbruock 

we = weidnitzserstadtgraben 16a,sie= 

Związku Harcerstwa Polskie go 
iezcradhaDRYAJOPE Zarezbowiez Władysław, zamiesz= 

kały Hirs urodzony 30.08.1918 roku. 
Pamiętan:Apelplutz obozu koncentracyjnego w końcu 
kwietnia 1940 roku.Reportfuehror woła Władka przez 
megafon do stawienia się w Politische Abteilungsła= 

dek uścisnął mi rękę i bez słowa w 
Spotkaliśmy się po apelu wieczornym. 
współprocy z polskim wywiadem.Znaleźli w darszawie 
akta.Pokazali mi mój włesny szkice lotniska wrocław 
skiego.Przyznać się?" 

*NIEL" 

"Bili?" 
"Bardzo! " 
"Trzynej się! * 

Trzymał się Włedek tydzień później ale ledwo. 
"Słuchej „liska/nój; pseudonim wrocłowski/dalszych prze- 
słuchań nię wytrzynam,” 
"MuoioziJeśli się przyznasz, zginieszi" 
Po trzecim przesłuchaniu nie wrócił na blok.Poszedł 
na transport.Po procesie pokazowym we Wrocławiu tra- 

14.12.1910 roku w Cisku,powskozieloki,znurż 16.02. 
1944 rokua 
Umierało wielu,powie niejeden,Suierć Władka-nojego by- 
łego drużynowego z ŻHP była posolna,pełna grozy,męki. 
zwątpień i nadzieś„Inponoważ wiedzą, naradnością i płow 
miennyn przymięzanium do Polski.Zginąż osamotniony 
2 wycieńczenia,Picze w liście-grypsie do siostry;bo 
ojciec i brat pokutują w Buchenwaldzie:.+.tylko głod= 

ny jestem stale,ale i to przetrwan i może przeżyję 
  fit p do Spal 

30.03.1944 roku-ponoć jeszcze żydęgo-na stosie obozo= 
WYMo 

Czytam;Stenisłew Cvołek,hużeowy ZHPvN w Zabrzu. 
„Był moim kolegą jeszcze w Lublińcu a potem w Bytoniu. 
Atletycznie zbudowany i szaleńczo odważnysAtosztowa- 
ny był razem ż Gorzołką i innymi już w 1937 roku, 
a ponownia w 1939 roku,Był w latach 1936 do 1939 
dowódcą polskiej grupy odwetowej,zorzenizowanej przez 
ówczesnego naczelnika ZHPWI haremistrza Jów fa Ka- 
chla.łybili np.w Jędryni w powiecie atrzeieckim bez 
reszty z pięciu głów Sh-manów myśl o ponownym napa- 

dzie na polską szkołę,której kierownikiem był podłar= 

enistrz Włedysław Bzówka.Potłuczeni bojóskarze nie 
mieli nawet odwagi poskarżyć się+ 
fosiliómy kamienie z obozowego kanieniołom,"Stania"- 

bo tak go nozysaliśny-szepnął niespódzianie:"Trzasna 
wachnane karieniem, już mi wszystko jedno! ""Przydasz 
się jeszcze"-rspokoiłez go.i! 1942 roku zmieniono mu 
pasiek ne mundur Wehrmachtu,Eroni jednak nie dostał 
do ręki.kompanaa karna broni nie nosiłalRozbrajała 
niewypały,usuwałe miny,budowała pod obstrzałen prze” 
prawy zawsze pilnowana przez wybrene oddziały 5S-na 
nów.Nie zdążył jużejęk sobie obiecywał-ponownie znie 
nić munduru,Zginął ten wspeniały chłopak na froncie 
wschodnim, 

1 taki san sposób zginął Paweł Kulig z Maliny-ko- 
mendant opolskiego hufca ZiPwN."...Pfadfinder-Fae- 
hnleinfuehrer ..."napisano w aktach Gestapo, który 
jszcze w 1937 roku został "wycofany z obiegu" przez 
Józefa Kachla do roboty wywiadowczej i dywersyjnej: 
4h do kompanii karnej trafił przez KL "Buchenwald", 

Czytem:Raport Gestapo z 30.04.1937 roku. 

Artur Gadziński i Władysław Planetorz prowadzili 
kurs drużynowych ZHPwA w Zabrzu dla 23 chłopców 
i 7 dziewcząt w okresie od 20 do 23 marca 1937 roku. 
Zuchmistrz Artur popełnił nie tylko to jedno przea= 
tepstwosAresztowany jeszcze przed wybuchem wojny,po= 
kutował za nie aż do wyswolenia obozu w kwietniu 1945 
roku wraz za owoim ojcem Toodoreu.Należał do najbar— 
dziej zakonapirowąnego obozowego komunietycznego kie- 
rownictwa ruchu oporu.Pracując w obozowym *"Revirze" 

uratował życie setkom ludzi.Ontatnie 6 tygodni przed 
wyzwoleniem ukrywał się w obozio-też jeden z cudów 
obozowej wzeczywietości-poszukiwany codziennie prze 
straże SS,Był przeznaczony do "likwidacji"„Gestapo 
wiedziało,że należy go znaleźć! 
"Kartoteka śmierci" podaje:Planetorz Władysław ur. 

/asei a więzienia wrocławskie,trzy obozy kon= 
centracyjue,tyfus,ostre zepalenie oskrzeli,cztery ra= 

zy krwawa biegunka, zbity ciężko,że ruszać się nia mo= 
8% .../kręgosłup naruszony,nerki odbite/.../ważę juń 

tylko 53 kg,a kiedyć ważyłem 75.79 irnym zrypsie pi= 

szet".+.j "ai fpin,bin hungrig,I an hungry+:+" 
Pracował ciężko i bity był co dzień w kezanotach twie 
rdzy kłodzkiej i tam pozostał.Zwiedziłem po wojnie tę 
twierdzę.Do dziś mi straszno na to wspomnienie„Studen- 
ci wrocławskiego uniweroytetu zobowiązali się kilka 
Jat temu dbać o grób Władka,ale z Wrocławia do Kłodz 
ka to przecie sznat drogi a czasu sznat jeszcze wię 

kszy. z 
Pieze trzydziestoletni Józef Cygan 2 Chrząszczyc 

członek Związku Akedemików "Silesia Superior"v przed- 
dzień swojej śmierc: stak ogromnie ciężko mi dzić 

pisać,gdyż ma to być ustatni list do Was,list pożege 
nalny.Bądźcie dzielni i znieście ten cios,o którym 
Was teraz powiadanian /.../Umieram za Ojczyznę a czy 

m połu czy tu we więzieniu,to różnica już nie wielka, 

Pójdę do Boga jako Polek,na jakiego wychowaliście 
nnie,nie mpierając się ani wiery,ani nowy,Dziękuję 
Wam teraz za wszystko eoście kiedykolwiek dla mnie 
zrobili i coście dla mnie cierpieli,+.”. 

Rankiem 2 sierpnia 1940 roku spadła jego ba ZEE 
na głowa do kosza z trocinemi na podwórzu więzienia 
Berlin-Ploetzensce+ 

-Czytam spis moich kolegów ginnazjelnych: 
Stanisław Czeruiński  /- ścięty 
Pranciszek Krawczyk — ócięty 

Stefan Żurawski = zastrzelony w obozie 
„ koncentracyjnym 

- ócięty 
= ścięty 

- rozstrzelany 
— rozstrzelany 
- rozstrzelany 

— rozstrzelany 

— rozstrzelany 

-zginął w obozie 
koncentracyjnym 

- zginął w obozie 
koncentracyjnym 

Pronciszck Pandza - rozstrzelany 
Rafał Bortel: - rozstrzelany 

Ci młodzi „osieunastom,dwudziestolotni wspaniali chło+ 

poy ginęli za cośl l! 
Franck Pańdza,wysłany na front francuski przecho+ 

Józef Ghyliński 
uarian FPoremoki 

tenryk Gbiorczyk 
walter Guzenda 

Klojzy Grzonka 

Józef Warzecha 

Alojzy Wilk  



4: 
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dzi do polakiej armii generała Sikorskiego,walczy 

do niewoli.Napotyka swój były,nieniecki oddział i z0* 

staje rozpoznsany.Dnia 22 czerwca 194! roku-w dzień 

napaści hitlerowców na Związek Radziecki-zostaje jako 

odstraszający przykład zdrajcy rozstrzelany w Bran= : 

denburzgue k 

Napisał Staśko książkeę:Brandenburg=kraina słowiań- 

skich mogił.Przybyła tam jeszcze jedna-Franta Pandzy: 
usypana z piasku brandenburskiej narchii.Tak byto 

aż po dni dzisiejsze od czasów Gerona i Albrechta 

Niedźwiedzia.Dopiero w lutym 1945 roku było można 

powiedzieć za moim ojceu: 

"gynoście się drachy 

Na brandenburskie piachy!” 

Ale jeszcze przedtem padł pod kulami plutonu egze* 

kucyjnego w Cpawie młodziutki Rafał Bortel,z kłiejsca 

Odrzańskiego w dniu 11.10.1944 roku.h wolność była 

już tak blisko.Przystał Rafał do partyzantki działam 
jącej tu,na Opolszczyźnie, pod dowództwea Serafina 

Kyśliwcy w Obwodzie Zewnętrznym R 316-4rzii Krajowej, 

Zaaresztowany został wraz ze swoim dowódcą podczas 

obławy,iyśliwiec mino,że sxuty/o tym może kiedy in- 
dziej/ ,unknął żandarmom"..»i zmylił pogonie..."* w wie 

klinie nadodrzańskich łęgów.Rarełowi się nie powiod= 

ą Ło. A 

Albo pn 7neia Paliwadzianka z Wójtowej dsi.Uczen= 

nica grupy "raciborzenek" czekąjących w Tarnowskich 

Górach na otwarcie pierwszego ginmnszjun polsxiego 

"w Raciborzu,którego budową kierował Karkosz z Ciska, 

Zwolniona z. obozu koncentracyjnego Ravensbrueck,na= 

tychnidat podejmuje pracę konspiracyjną w ZaZeńi. w 0» 

polu B eresztowana ponownie trafia do KZ Aatsehwitz, 

ratując się potem cudowną ucieczką z transportu 

do Rfvensbruecko - 

Giną za pracę w konspiracji Gozdek Helena,jej sioc= 

try Hande Łengowska i JózeŻa Szczepaniakowae 

Giną i inne wspuniaże dziewczyny i nie zniej bo= 

haterscy chłopcy+A żywi???4alczą dalej!!!Straty się 

nie liczą! ll 

Telewizja kręci obecnie film o przygodach prawdzie 

wego "Klossa"„Był nin harcerz bytonsri ,Stenisław 

Schwallenberg paeudonia "Skręt" svychowarek Franka 
Kachla.Jan Gałązka i Tomasz Szynała walczą w szere” 

przeciwko Niemcom do ostatniego naboju,a poten'idzie „. 

EAMEEFEN] HISTORIA. EEEEMEMI + MA 
gach dywizji kościuszkowskiej a Gerard Spiala 

"uSwierczewskiego"”.Franek Klina bije się w Afryce, 

a Feliks włodarczyk pada jako dowódca czołgu pod Fa- 
laisee 

W czasie walk pod lonte Cessino i Nettuno przechó: 
dzi"do Andersa"uój brat Konstanty a poprzez Kowno; 

'Moskwę,iśładywostok,Japonię,Kanadę do Szkócji wędruje 
Eaanuel Brieger/paeudo:Brzeski/z Grabiny Prudnickiej, 

i grupie "synkór=ślązsków"przebi ja się po wschod= 

niej ofensywie styczniowej mój drugi brat Rafał 

z Frankfurtu/nad Kenem/ ne Sląsk.iiniejsza o ich przy” 
gody;choć w Halle na dworcu,postrzelali sobie trochę 

bo gdzie indziej schodzono im przezornie z drogi 

i tan zostawili "na liście strat" dwu żandarmów woj 

akowychoDo domu w Ciechqwicach jednak nie zdążyżłe 

Utknął w Ligocie Książęcej;na lewym brzegu Odry,ukry* 

ty u awojej "sympatii"-mówi się dzió-Gabrysi.Jej oj- 

ciec;powstaniec śląski,Łużyna,bywał u nas częstym 

gościem.Ponieważ front "stanął" byli oni wszyscy 

jeszcze po stronie nienieckiej,choć gołym okiem może 

na było popatrzeć ne Ciechowice po druwiej stronie 

Odry,zajęte już przez wojska radzieckie, 

Front,który na południu stanął w lutym,drenął do= 

piero w kwietniu i dotarł do Raciborza, a: 

I po cóż wielkie słowa!?Ostatni etap najnowszej 

historii łączenia Sląska z kacierzą jest w swojej 

| wymowie i tak należycie wzniosły.Są tablice ne gro- 

bach,pamiątkowe na murach domów,są nazwy ulic.Są 

w izbach pemięci fotografie i pisemne dowody świad- 
czące,że ; 

"...Kraj to znany 

Sląsk Kochany s«." ; 

Sląsk,semper fidelis od czasów najdawniejszych; 

którego powrotu do Polski dozagał się-jak Długosz 

przekazuje-ten,który sprzedał go za Ruś Czerwoną Cze 

chomsOd czasów Kazimierza dielkiego dopiero w 1945 

roku"historia zmieniła swój bieg". 

Szkicowo dziś zarysowałem losy kilku moich przy= 

jaciół,a takich było tysiące.Nam na Sląsku wolności 

nikt nie podarował.Po 600 latach niewoli stanowi ta 

ziemia wespół z innymi o przyszłości i dobrobycie 

Narodu.kiamy z czego być dumnil—a młodzi niech wśród 

poległych szukają swoich bohaterów.Jest w czym wy— 

bierać. c.d.m. 
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