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eby choć w części wynagrodzić naszym czytelni- 
kam zmianę ceny HR-a postaraliśmy się jak widać 
o kilka nowości. Choć nie całkiem ale nasz mie 

sięcznik staje się kolorowy, zaś cena... też zmieniła 
usytuowanie. Ale mówiąc poważnie - chcemy dojść do 
tego, by cały "Harcerz Rzeczypospolitej" co miesiąc był 
kolorowy. Tak jak numer jubileuszowy Zlotu 75-lecia 
harcerstwa krakowskiego. 

Zima nieco skomplikowała życie nam wszystkim. Wiele 
zimowisk już "zaklepanych" trzeba lokalizować od nowa 
lub wręcz odwoływać, bo siarczyste mrozy spowodowały sze- 
reg kłopotów z wodą, opałem, czy też komunikacją. 0g61- 

nie wygląda na to, że przygotowanie przez Władze Oświar 
towe obfektów do wypoczynku sprowadza się do tego, że 

kuratoria powielają wykaz wytypowanych szkół, czy inter- 
natów, rozsyłają ten wykaz zainteresowanym i... koniec. 
Często zainteresowany daną szkołą harcerski organiza- 
tor zimowiska, pokazuje zdumionemu dyrektorowi szkoły, 
że jego obiekt przeznaczony jest ZHP, zgodnie z wykazem 
kuratoryjnym. Wniebowzięty dyrektor przeważnie stwarza 
takie "ułatwienia" petentowi z przydziału, iż ten czem 
prędzej... rezygnuje z zimowiska. Na ten moment tylko 
czeka "przedstawiciel służb socjalnych kopalni "X" z 
walizką pieniędzy lub własną brygadą remontową. 

Dzieją się też inne fakty. Oto w naszym pięknym Kra- 
kowie wytypowało kuratorium pewien internat, na wynia- 
nę - czyli po to by Komenda Chorągwi mogła go zaofero- 
wać komuś w zamian za jakiś obiekt - na przykład w 
Sudetach. Wszystko szło dobrze do momentu kwalifikacji 
Sanepidu, który zgody odmówił. Okazało się, że przez 
cały rok szkolny stołówka i sanitariaty mogą służyć 
młodzieży bez szkody dla zdrowia. Dopiero realne zagro 
żenie występuje w czasie ferii szkolnych, Osobiście 
sądzę, że Sanepid postąpił słusznie. W Krakowie szansę 
na przeżycie ma tylko Homo Cracoviensis. Tylko, że 
w takim razie wyjazdy naszych harcerzy z Krakowa rów- 
nież mogą grozić zdrowiu. Zatruciem świeżyp powietrzem. 
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ażdemu harcerzowi (a także wielu harcerkom) 

i< dobrze wiadomo, co to takiego jest azymut, W wy- 
maganiach stopnia tropictela-tropicielki znaj- 

duje sią nawet: "potrafi... maszerować na azymut i wyzna 
czyć go". W praktyce, z szymutem spotykamy się najczęś- 
ciej w trakcie biegów harcerskich 1 rozmaitych rajdów 
Jedni pracowicie wyznaczają trasy lub ich odcinki, in- 
ni usiłują zgodnie z podanymi w opisie azymutemi przejść 

NASZ RUCH 
przeszkodą - jakiś cherakterystyczny punkt orientacyj- 
ny, a następnie szukamy sposobu, by łatwo 1 bezpiecz- 
nie nbejść przeszkodę, odotrzać do naszego punktu orien 
tacyjnego 1 w ten. sposób wrócić na trasą. Mysimy tyl- 
ko „uważać, by się nie zagubić, no i nie zapomniać, ja- 
ki punkt wybraliśmy... A tekże - nie dać skusić jski- 
miś tam innymi atrakcjami, które na oboczu dostrzeżemy, 
(na przykład znakomite lody w sklepiku nieopodal...) 

oil8% 
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azymiucie I uśmiechu 
ad punktu do punktu. Doskonale pamiętam, jak kiedyś w 

pewnym PTTK-owskim rajdzia "Świetlików" w neszym, re- 

prezentującym jedno z kół PTTK patrolu, była nas trój- 

ka naremistrzów i jak z ogromną pawnością siebie przy- 
jęliśmy zadanie przejścia według podanych zzymutów pew- 
nej drogi. Zlekceważyliśmy praktyczną na takie okazje 
zasadę, by po prostu pójść tropami naszych poprzedni- 
ków; wszystku starannie pomierzyliśmy sami i przeszliś- 

my strumyk nie tym mostkiem, którym należało, potem 
nic się już nam zgodzić nie chciało, no i doszliśmy 
wprawdzie do celu nawet bez większego spóźnienia, ale 
dumni z siebie wcale nie byliśmy. Do dziś nie wiem, 
czy organizatorzy coś naknocili, czy to my, pewni sie- 
bie harcmistrze, daliśmy wtedy plamę? 

Umiejętność obliczania azymutów sprawdzają jeszcze 
czesem instruktorzy na przeszkodach w trakcie biegów 
harcerskich 1... na nie - azymut ma jeszcze jedno zas- 
tosowanie, jest nośnym hasłem dla harcerskich progra- 
mowców i propagandystów. Na przykład "Leksykon Harcer- 
stwa” wymienia tu: Azymut - Huta Katowice, Azymut - 
- Polske 1980, Azymut: VII Zjazd PZPR, Azymut Słubice, 
Azymut Studzianki, Azymut 1917. Nie zapomnijmy jeszcze 
rajdu instruktorskiego "Azymut" hufca Kraków-Śródmieś- 
cie. 

Ale nie o takim znaczeniu azymutu chciałem tu pi- 
Sać. Otóż maszerowanie na azymut miewa pewną bardzo 
ciekawą 1 ważną właściwość. Mianowicie, kiedy wędruje- 
my gdzieś wedle azynutu bywa, że na drodze pojawiają 
się nagle przeszkody, które utrudniają lub wręcz unie- 
możliwiają dalszą naszą drogę; jakieś grzęzawisko, mok- 
ra:łąka, głęboka rzeczka, uprawne pole (a czasem zły 
pies!). Cóż wtedy robimy? Ano, nie rezygnujemy prze- 
cież z marszu. Najciąściej i najpewniej - staramy się 
na drodze naszego dalszego marszu dostrzec - już poza 

Myślę, że zupełnie podobnie jest w życiu. Jeśli 
stawiany sobie w nim jakieś cele, duże czy małe, byw 
że na naszej dradze do ich osiągnięcia wyłeniają'się 
trudne do pokonania przeszkody. Czosea nie można lch 
sforsować przebojem; trzeba obejść, albo odczekać. 
Rzecz w tym, by chciać wrócić na naszą órogę, by się 
nie zagubić, by trzymać przyjęty kierunek marszu... 
Tym łatwiej, jeśli azymuty obliczeliśny sobie 
Choć w stawianiu sobie życiowych cełów pomaga nam Pra 
wn Harcerskie, to przecież te naprawdę ważne cele sta- 
wla sobie każdy man. Kikt nie może oczekiwać, że ktoś 
inny wytyczy mu szlak a następnie poda wszystkie po- 
trzebne azymuty, W każdym razie Harcerz Rzeczypospoli- 
tej, jok sądzę, różne mniejsze marsz już ćwiczył, 1 
takie ważniejsze własne azymuty już soble w życiu wyz- 
naczył. Na progu Nowego Roku 1987 życzę wszystkim Czy- 
telnikom, by takie azymuty, przez siebie wyznaczone, 
Już posiadali, by nie gubili się w obliczu różnorakich 
przeszkód. lecz umieli powracać na trasę wego życio- 
wego marszu, by czynili to po harcersku - z uśniechen 
na ustach. 

I tak przechodzę do Urugiej sprawy, jaka że właśnie 
dotarł do mnie numer 1l-ty HR-a. Rzeczywiście, staram 
się uśmiechać do ludzi. Ogromnie się cieszę, że Druh 
Franek to zeuważył (w tym miejscu uśmiecham się właśnie 
do Niego!). Ale przyznaję, że nie zawsze można i trze- 
ba się uśmiechać. Bywają sytuacje, -gdy człowiek z peł- 
nym zaangażowaniem 1 napięciem o coś walczy, trudno 
wtedy o uśmiech. Bywają momenty, gdy jest się przygnę- 
bionym 1 zadumanym, albo zmęczonym, wręcz skonanym. 
Ale ważne jest, by uśmiech był naszą drogą do innych 
ludzi, by klerunkował nesz życzliwy stosunek do nich. 
I gdy obejdziemy przszkodę, pokonamy trudność, niech 
uśmiech zaraz wraca na nasze oblicze. Oczywiście zga- 
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dzam sią z Druhem Frankiem, że jeszcze ważniejsze od 

uśmiechu jest stwarzanie różnorodnych okazji do tego; 
by uśmiech był dla nas czymś naturalnym, a nie wymuszo- 
nym. By ludziom żyło się radośniej. Myślę zresztą, że 
dla harcerzy całkiem już dorosłych, także dla harcers- 
kich seniorów, uśmiech wręcz staje się czymś ważniej- 
szym, niz noszony przez nich mundur czy synbole har- 

cerskie. Można i należy od dorosłych harcerzy - nie 

tylko od instruktorów - oczekiwać, że będą oni wzorem 

1 przykładem dla swych młodszych druhów. Nie tylko w 
sensie moralnym, siły ducha, charakteru, ale także - 
sylwetki fizyczneżl Oczywiście, należy uprawiać poran- 
ną gimnastykę, ale jednak łysy grubas 4 mundurze, choć- 
by najpiękniejszy w sensfe.ducha, może wzbudzać wśród 
młodzieży uśmiech nie taki o jaki, ta chodzi. Natomiast 

o wiele ważniejsze jest, by człowiek w życiu tak pos- 

H * 
tępował, że pozwala się to domyślać, że był lub jest 
harcerzem. A zaczyna się to wszystko właśnie od tej 
prostej sprawy, życzliwego uśmiechu, który trzeba tre- 
nować! 

Przy okazji pragnę wyjaśnić, ze ani w 1259 roku (22) 

ani nawet w 1964 nie miałem najmniejszego wpływu na 
kształtowanie się roty Prawa Harcerskiego; aż tak za- 
siedziały w gronach centralnych Uostojników harcera- 
kich nie jestem... 

Skoro zaś jesteśmy przy numerze ll-tym HR-a, to nie 
podejnę kolejnej rundy polemiki z Oruhem Molendą, któ- 
ry zepewnia Czytelników, że w sprawic ciągłości ZHP 
mówimy - każdy o różnych sprawach. Cóż, niech spór ten 
rozsądzają Czytelnicy... 

Do nich wszystkich się serdecznie - i noworocznie - 
uśmiecham. 

  

aRaŻal 

igos uchodzi za potrawę prawie narodową i jako 
taki, posiada swoją długą historią. Pierwotnie 
przyrządzano go z kilku gatunków mięs posieka- 

nych na paseczki”), duszono we własnym sosie, dodawano 

przyprawy 1 kwas w formie żurku lub soku z kiszonej ka- 

pusty. Jedna z odmian bigosu zrobiła światową karierę 

pod nezwą "Strogonoff", ale nikt prawie nie pamięta o 

jego polskim pochadzeniu, tym bardziej o powinowactwie 

z tym, co dziś nazywa się bigosem. Bo w odróżnieniu 

od "Strogonoffa" konserwatywnie trzymającego się starej 

receptury - nasz.bigos przeszedł, szczególnie w o$tat- 

nich latach, szybką ewolucję. Zamiast kapuśniakowego 

kwasu dodawano kwaszoną kapustę w ilości proporcjonal- 

nie coraz większaj i większej. Mięsa było coraz mniej 

4 coraz gorszego gatunku. Aż powszecnną rozrywką np. 

w wagonach restauracyjnych stało się poszukiwanie kawe- 

łeczków kiełbasy w daniu przypominającym zupę. O dawnej 

świetności bigosu świadczą dziś tylko trzycyfrowe ceny. 

Jedynie bary mleczne zdobyły się na uczciwość, umiesz- 

rzając w swych cennikach pozycję pn. "bigos jarski", 
co oznacza gotowaną kapustę kiszoną. 
Zapytacie, co to może mieć wspólnego z ruchem zuchowym? 

IGOS 
RSKI 

Tak naprawdę, to nic ale losy bigosu notorycznie mi się 
kojarzą z losem metody zuchowej. Ta, stworzona przez 
Kamińskiego i spółkę odpowiadała psychice dziecka i wy- 
chadziła naprzeciw społecznym potrzebom. Ryła klarowna, 
logiczna a co najważniejsze - skuteczna. Nawet bardzo 
wzniosłe cele nakazywała realizować przy pomocy zabawy 
w coś lub w kogoś, zadania przekładając na język zucho- 

wych sprawnoścj. Była otwarte na wprowadzanie zmian, tak 
w tematyce , jak w rodzajach zamierzeń czysto wychowaw- 
czych. 

Byłoby dobrze, gdyby nie rozcieńczalniki, W małej iloś- 
cł byłyby nieszkodliwe, być może nawet dodawałyby sna- 
ku, ale niestety było ich więcej i więcej: kilka rodze- 
jów festiwali, konkursy, turnieje wiedzy, rajdy, nie- | 

umiałe dla dziaci manifestacje, pseudospołeczne 
prace, s przede wszystkim zbiórki-lekcje w ławkach, w 

izbie lekcyjnej, z "panią Druhną” na czele. W wielu 
stronach kraju, w chorągwiach, hufcach i drużynach, pro 

wadzi się zającia "zuchopodobne", które mają się tak 
do metody Kamińskiego, jak ów bigos Jarski do tego 
pierwotnego. 

zroz 
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* METODYKA 

Zuchowe ABC... 
doczekało się prawdziwego książkowego wydania, po 

trzech, powielonych przy pomocy małej poligrafii *** 
Wydawcą jest Młodzieżows Agencja Wydawnicza, a nakład 
wynosi 30 tysięcy egzenplarzy. MAW nie byłby MAW. 
gdyby wydania nia oszpecił paskudnymi rysunkami w środ- 
ku. To tak na pierwszy rzut oka, bo jeszcze nie zdąży- 
łem przeczytać samej treści i porównać z wydaniem zr 
lizowanym w czasie CAS-u w 1982 roku. Stwierdziłem tyl- 
ko, że Druh Adam Kiewicz we wstępie podtrzymuje legen- 
dą o podręczniku zredagowanym przez satki jeśli nie 
tysiące uczestników tej akcji. Aby tę legendę umocnić, 
wyrzucił imienny wykaz piętnastoosobowego zespołu re- 
dakcyjnego. Pozostał tylko on sam na czele owych mas, 
o czym informuje strona tytułowa. Żarty, żartami, ale 
należy odnotować ważny dla ruchu zuchowgo fakt: po upły 
wie czterech lat kandydaci na drużynowych, przyboczni 
zuchowi otrzymali podręcznik tak bardzo potrzebny, w 
ilości na początek zupełnie przyzwoitej. A instrukto- 
rzy? Nię wiem czy to prawda, czy plotka, ale podobno 
Marek Wardęcki nie zgodził się na kolejne wznowienie 

"Zuchów" (czego można było oczekiwać). Tak to skończyła 
się epoka "Książki wodza zuchów”, a teraz epoka "Zuchów 
Autorami byli kierownicy wydziałów zuchowych Głównej 
Kwatery. Dlatego nasze oczy i uszy kierujemy w stronę 
stolicy ku gmachowi przy ulicy Konopnickiej 6 t czekamy 
na wiadomość o naszym podręczniku na miarę przełomu 
tysiącleci. 

r. 
Sprawności zuchowe... 

„..są tematem aż trzech pozycji wydanych przez naszą 
krakowską Oficynę, po tysiącu egzemplarzy każda. Mamy 
więc"Regulsmin sprawności zuchowych, który ukazał się 
staraniem Referatu Zuchowego Hufca Kraków-Śródmieście, 
"Regulamin zuchowych sprawności zespołowych" oraz dru- 
ha F. Dębskiego "Zuchy bawią się w Polską - część I 
"Polske rycerska” Lada tydzień może stę też ukazać 

oficjalny regulamin sprawności zuchowych, podobnie jak 
harcerskich w formie wkładki w "Motywach". Jak nie ma 
nic to nic, a jak się coś ruszy to masowo. Jest o czym 
podyskutować. A jek się dyskutuje, to występują różni- 
ce zdań. Również w kwestii czym są, © czym nie są spraw- 
ności. Pierwszym błędem jest wymienianie jednym tchem 
sprawności harcerskich i zuchowych. Co prawda zuchowe 

sprawności indywidualne wykazują pewne pokrewieństwo 
z harcerskimi, ale sprawności zespołowe, to zupełnie 
coś innego. Nie mieszczą się w definicji sprawności w 
ogóle. Czymże więs są? Zespołowo sprawność zuchowa jost 
cyklem zataw poł tematem 
pizyznaniem zuchom odznaki sprawności. Dla każdego in- 
struktora zuchowego jest rzeczą oczywistą, że zuchy ba- 
wią sią w coś lub w kogoś nie po to by zdobyć jakąś 

sprawność, lecz po ty, aby przeżyć wspólną przygodę, 
być tym "kimś". Odznaka sprawności na rękawie mundużu 
jest dowodem, że zuch brał autentyczny udział w zaba- 
wach o określonej t 

jał podziału ról, to zuchy 
« Na 

w cyklu zabaw w kosmonautów zuchy przygotowały wyprawą 
międzygwiezdną. Do tego potrzebni byli specjaliści: 
stronomowie, meteorolodzy, fotoamatorzy, majstrowie do 

wszystkiego czy nawet tacy, jak kuchcik czy nowoczesna 
gospodyni. Zuchy zdobyły takie ułaśnie sprawności nie 
po to by mieć więcej kolorowych łatek na prawym ramie- 
niu, ale żeby być członkiem owej kosmicznej ekspedycji, 
Tak to sprawności zespołowa łączyć można z indywidual- 
nymi. Nie wykluczając kwitowania umiejętności małych 
hobbystów nadawaniem sprawności przy innych okazjach 
lub bez okazji. Na koniec o dość ważnej różnicy w spo- 
sobach formalnego przyznania prawa do noszenia adzna- 
ki sprawnościowej. W drużynie harcerskiej przyza 
drużynowy rozkazem, w zuchowej - sprawność przyznają 
zuchowi pozostali członkowie drużyny w Kręgu Rady a 
sam fakt notuje się w kronice druzyny. Podstawą, tak 
jak u harcerzy, jest próba ale komisja jest tak liczna 
jak ceła drużyna zuchowa. Wnikliwa i wysagojąca. 

PS. Miałem przedstawić Czytelnikom nowego kierownika 
Wydziału Zuchowego Komendy Krakowskiej Chorągwi 
druhnę phm Urszulę Lachman, ale w ostatniej chwili 
zrezygnowałem. Przypomniałem sobie, że ilekroć na- 
pisałem coś tekiego o jej poprzednikach nie zagrzali 
długo miejsca na tym stenowisku. A druhnie Urszuli 
1 wszystkim zuchom w chorągwi życzę, aby pracowała 
długo i owocnie. 

BP 
stąd: narobić bigosu w przenośni oznaczało uczynić 
coś takiego z przeciwnika (lub przeciwników) przy 

pomocy szabelki. 

**) „ tym bsrdzo szybko wydane przez krakowską HOW 
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KULTURA 

Zanim progi naszej szopki 
Przekroczą ludzie z wyższych ster 
Na pierwszy ogień pójdzie odważnie 
Wieustraszony HR. 

naas) 

ca Jak dabrze m 
lu być Naczelnym 

pźąty 0 większy nakł 

Piąty roczek nam już mija Do przodu iść z zespołe 
- piąty rok druhny, druhowie - Zdobywać czytelników rój 
jek miesiącznik się rożwija Mieć ciągle mieć 
w zacnym podwawelskim grodzie Mieć ciągle mióć 
Bz4ś do szopki zapraszamy Pomysłów sto 
Czytelników naszych wiernych Pomysłów sto, 
»już kurtynkę podnosimy ryz papieru, że ho, ho 
głos zabierze sam Naczelny! 

kłopotów EK 
z którymś się boryka kraj 
Mimo trosk, różnych 

toczyć bó 

piewa 

Już do szopki Dziadek wchodzi u nas w redakcji HR-a 
powitajny go serdecznie; 

wbrew wszystkiemu ciągle Raj. 
by wśród redakcyjnej młodzi 
żył nam długo, żył nam wiecznie 

śpiewa 
z nas 

Dziadek, młody Dziadek 
obrzędowy piecyk ma, 
historycznych sto zagadek 
1 fakcików dziś 

Chcę być históryk 
i utrwalić to i to 
Chcę zabłysnąć nową książką 

Kto, kto, kto? 

zedł Dziadek 
orogi chce sią dostać. 

ku nam od Warszawy 
ruszyć ważne sprawy 

nowa postać 

jest młody” 

mel 

mel 

"Jak dobrze 

"Chociaż każdy 
) 

  

      

  
(śpiewa na mel. "Ej, 
jadę") 

od Krakowa 

Ej, do Krakowa jadę 

ej, ze stolicy miłej, 
by mi tu w Haerze, w Haerze 
artykuł zamieścili 

Ej, szefuję redakcji 
co się w stolicy chowa 
lecz chętnie i często i często 
przyjeżdżam do Krakowa 

Pisuję wam wstępniaki, 
z Holendą też stę spieram 
i zawsze poważne, poważne 
tematy Wam wybieram. 

Ej, do Krakową jadę 
artykuł wiozę nowy, 
wszak jestem krakowiak, krakowiak 
choć tylko honorowy 

1.odjechał, trudno, bywa 
Już ktoś nowy tu przybywa 

(śpiewa na mel 
taksówkarz”) 

"warszawski 

Nie wiem czemu Arsen mnie zwą, 
to trucizna, pierwiastek niemiły 
Wszak piętnuję na łamach tych zło, 
tracę zdrowie Swe,nerwy i siły 
Jestem grzeczny dla grzecznych, a gdy 
nieuprzejnie ktoś zachowa się, 

"wiązkę" posyłam mu i 
po chwili delikwent wie, że 

Dla mnie nie ma cwanisków, 
ja naturę mam taką, 
że nie bawię się w żadne układy 
piszę zwięźle i ostro 
raz zawile raz prosta 
Arsen wszystkim i zawsze da rady! 

Stuk puk. Co to? Góral do ni 
Wpuśćmy Druha, niech nam powie, 
co tam w Sączu piszczy w trawie. 

"Ej, bystra 

Ej, bystra woda 

bystra wodzi: 

pytają 'Druhny o Buchcicka. 
Pyteją druhy druhny pytają, 
i na me listy wciąż czekają, 

Ej, w Nowym Sączu 
ej, w pięknym mieście, 

mieskoa se na piknej ulicy. 
I pisem sobie, ej do Haera, 
Co tylko zechce, bez różnicy. 

Ej, potem druhy 

to coś cytają 
casem sią tylko uśmiechają. 

Bo jo se pisem, oj satyrycnie 

1 krytykujem syćko ślicnie. 

        
         



KULTURA 
£j; jo redaktor 
z Sqca Nowego 
piknie się kłaniam 
swym kolegom 
Zycę. wom myćki 
by ten rok nowy 
przyniósł nom HR kolorowy! 

Któż to się za drzwiami chowa? 
To Januszek - tęga głowa. 

(śpiewa na mel. "Złote lato") 

Daj mi rękę pomogę poradzę, 
jam psycholog, socjolog i druh. 

Tue kłopoty zbledną lub znikną , 
o nich piszę, rozbijam je w puch. 

Artykuł jest w "Motywach", 
znaczy: Janusz. 

M "Harcerstwie" często bywam, 
znaczy: Janusz. 

I Sejmik czasem też, 

1 zbiórka, tam gdzie wiesz, 

"Stalówką Złotą” też zdobywam, 

gdzie temat - harcerz starszy, 

znaczy: Janusz, 

gdzie Ładny, prosty wierszyk 

znaczy: Janusz. ż 

Ja piszę ciąple tem, 

gdzie poklask z tego m 
jam Janusz jest, 
jam Janusz, 
mądry Janusz! 

W szopką wchodzi Zuch Wspaniały, 
mądry, Śmiały zuchwały. 

w 
(śpiewa na mel. "Wesół 

i śmiały" 

Wesół 1 ały 

dzielny, zuchwały, 
otom jest Franuś-Zuch. 
Tutaj coś napiszę, 
przedłożę, dołożę 
bo siły mem za dwóch. 

w zuchowyn pionię Swym. 
Czujne oczy, 
nikt nie "podskoczy", 
nie umknie krytykom nyn. 

Lecz chociem krytyk 

lubig anie zuchy 
1 instruktorów gro. 
Brzydkie docinki i żaden przytyk 
oie straszne dla mnie są 

Zaszumiało, przeleciało 1 do szopki coś wleciało 

(śpiewa na mel. "Hej, na kra- 
kowskim Rynku") 

Jam Piotruś - prawa ręka 
Druha Naczelńego, 
Druha Naczelnego. 
Kierownik Wydziału 

hej, Wydawniczego s 

Zwijam się jak w ukrópie, 

odwiedzam drukarnię, 
odwiedzam drukarnię, 
Bo z papierem ciągle 

rniutko, aj 
bis 

Pięknie się wam dziś kłaniam 
i szybko uctekam 

1 szybko uciekam. 
Bo na moim biurku 

korekta mnie czeka, 

  

* KULTURA 
Jak to w szopce zwykle 
toś odchodzij; ktoś: przybywa MA). z 20: MDA OWA 
Jeszcze chwilę wa zostań 
Oto idzie barwna postać Ledwie skowronki srebrzyste dzwonki 
Ghoć na czarno jest ubrana w lazurach nieba rozpoczęły ton. 
Postać ta w Krakowie zna Już z laską w dłoni 
Tu Druh Andrzej znany w św na Turbacz gonię 
Dzięki pędzłam i palecie by potem pisać piosnek nowych sto 

Hej, ha świat przed sobą ma 
hejże, ha, na gitarze gram 

Po górach chodzę, przewodnikuję, 
cozpalam wstrę latem pośród hal 
W małym kociołku barszczyk gotuję 
przy ogniu śpiewam pioseneczki wam 

Hej, ha. 

W Haerze własny Magazyn tworzę, 
fraszką dowcipem chcę zabawić was, 
czekam, że ktoś z was w tym mi pomoże, 
bo trochę zmian tu już wprowadzić czas. 

Hej, ha 

Czas już kończyć, trudna rada, 
więc pożegnać się wypada. 

(śpiewa na mel, "Gra w kolory") 

Tam gdzie ludz wrony kraczą 

w czarnych barwach widzą świat 

ja cierpliwie im tłumaczę 
na różowo s at 

Zamiast krakać, weżcię pęc 

pomalujcie co się da 
Wszak żieleni chcemy więcej, 

zee (śpiewają na mel. "Stary naaiot") 

Będziemy dumni niesłychanie 
gdy Heer nową szatę dostanie 

wzór niedościgły, prosto spod igły, 
ogólny podziw i uznanie 

Nowe okładki są jak marzenie, 
w -409C nowe okładki zrobią wrażenie, 

ć piękne kolory 1 zdjęcia dwa, 
czy które pismo tak piękne ma 

Już Was żegnamy nast mili, 
coście tu z nami w tej szopce byli, 
zdrowia życzymy, życzymy szczerze 
spotkamy znowu się w Haerze 

Nnwa akłarki 

  

        EE:   
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REPORTAŻE * 

hm. Tadeusz Perzanowski 

qczy nas wszystkich jedna sprawa - sprawa mło- 
dzieży i przekonanie, że dla niej warto oddać 
szystkie siły, cały entuzjazm i zapał". 

Sława te towarzyszyły atnosferze Ogólnopolskiego Semi- 
narium na temat "Dorobek ideowy Zjazdu Łódzkiego”, któ- 

re odbyło się w Łodzi w dniach od 5 do 7 grudnia 1986 

foku. Seminarium to było potrzebne naszej organiza - 
cji aby uświedomić wszystkim znaczenie Zjazdu Łódzkiego, 

który jak żaden w historii ruchu harcerskiego wytyczył 
kierunki działania i określił charakter ZHP pozwalają- 
cy na twórczą i niezmienną działalność przez 30 let. 
Było to spotkanie owocne - bo pobudziło do szeregu ref- 
leksji nad patriotycznym wychowaniem poprzez wiązanie 
życia młodzieży z życiem kraju, ukazało konieczność 
prowadzenia ustawicznych badań nad historią ruchu, tsk- 
że najnowszą. Seminarium było również dyskusją nad har- 
cerskim ideałem wychowawczym. W inarium wzięli udział 
organizatorzy Zjazdu Łódzkiego, wśród nich: Józef Haen- 
sel, Roman Muranyi, wielu jego uczestników a także na- 
czelnicy ZHP - Wiktoria Dewitz, Stanisław Chladek, 
Zofia Zakrzewska, Wiktor Kinecki, Stanisław Bohdanowicz, 
Ryszard Wosiński. 
W atmosferze secesyjnego wnętrza lokalu Łódzkiej Komen- 
dy Chorągwi spotkali się na wspólnym kominku uczestnicy 
Łódzkiego Zjazdu, instruktorzy ZHP i harcerze starsi, 
reprezentujący wszystkie chorągwie. Przyjaźnie migota- 
ły płomienie świec wydobywające z mroku twarze młode 
1 nieco starsze o jednakiej żarliwości spojrzeń. By- 
ła to wspaniała lekcja historii i umiejętności prowa- 
dzenia dyskusji przez ludzi o różnych poglądach i do- 

świadczeniach. Podobnie jak przed 30 lety fascynowsła 
swą osobowością druhna Zakrżdwska. Uczestnicy Zjazdu 

nie oceniali jego efektów, każdy miał jedynie własną 
ocenę. Padały słowa o spójności harterśtwa ż sytuacją 
kraju, o sejsmograficznym odzwierciedlaniu nastrojów 
społecznych w gronach instruktorskich: Głoszono prawdy 
o Zjeździe Łódzkim - nie o dyskusji, lecz o starciu po- 
litycznym i wielkim mądrym kompromisie ludzi reprezen- 
tujących różne dążenia ideowo-polityczne. Podreślano 
wartość Uchwał Zjazdu, obiecujących młodzieży hercer- 
stwo-radosną przygodę, organizację uczącą patrzeć na 
świat, uczącą stawiąć przed sobą wymagania, uczącą Jak 
żyć w tym ustroju, w tych warunkach, jakie w kraju pa 
nują, uczącą jak w ustroju socjalistycznym kształtować 
program harcerski. Młodzi instruktorzy i harcerze zbie- 
rali informacje o rolach jakie na Zjeździe odegrali: 
minister Bieńkowski, były naczelnik Szarych Szeregów 
druh Stanisław Broniewski czy wreszcie Aleksander Ka- 
miński. Ten niewątpliwie najwybitniejszy instruktor 
w historii harcerskiego ruchu raz jeszcze znalazł roz- 
wiązanie bezcenne dla dobra młodzieży, dla istnienia 
ZHP - kompromis. I choć wszyscy dorównali mu rozsąd- 
kiem, w późniejszych latach w większości poszli Jego 
$ledem. Niezastąpiona w reprezentowaniu prawd harcer- 
skich Druhna Zosia przestrzegała przed przekraczani. 
barier, za którymi można zatracić harcerstwo. Ukazała 
niebezpieczeństwo uchwał, haseł nigdy nie trafiają 
cych do młodzieży, której najbardziej potrzebne jest 
codzienne zwyczajne życie - głębokie przeżycie. "Trze- 
ba tworzyć warunki, w których harcerstwo będzie uczyło 
ludzi stawiać sobie wymagania i realizować je w dzia- 
łaniu zespołowym". Nie brakło też głosów o goryczy 
1 żalu i dwóch celach, które kazały zapomnieć o wła 
nych krzywdach. Te cele to Polska i Dziecko. 
Kiedy wsłuchiwałem się w tę przejmującą dyskusję star- 
szyzny z wszystkich Środowisk harcerskich kraju, widzia - 
łem jak niepokój stopniowo ogarniał harcerzy starszych 
z chorągwi krakowskiej. Mówiono o instruktorach z Wat- 
szawy i Kielc, Krosna i Poznania, Katowic i Łodzi. 
0 Krakowie nie mówiono nic - krakowscy instruk 
torzy nie przybyli na seminarium. 
Owi harcerze wychowani na mitycznym stwierdzeniu, że tam 
gdzie ważyły się losy harcerstwa nigdy nie brakowało 
instruktorów z Krakowa, tym razem poznali gorzką praw- 
dę, a raczej tylko jej część wyrażoną pytanien- czyżby 
środowisko krakowskie w minionym 30-leciu nie odegra- 
ło żadnej roli w ZHP? Całość prawdy zaprzecza temu 
stwierdzeniu, lecz jeszcze o takich postawach niektó- 
rych instruktorów krakowskich, które wyrażają się bra- 
kiem umiejętności odnoszenia zwycięstw. Oni poznają 
tę prawdę, że w polskiej tradycji pomiki buduje się 
przegranym... 
Stoję na tarasie ośrodka ZNP w Harbutowicach, kończy 
się przerwa w naradzie Komendantów Hufców Chorągwi 
Krakowskiej ZHP. Jest zimno, grabieją palce. Coraz 
trudniej pisać. Na szczęście o szczegółach seminarium 

napisano także w"Harcerstwie", "Motywach". Patrzę w 
grudniową, gęstą mgłą i smutno mi. Nie widzę ludzi. 
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Druha „Piysią ” 
hm PL.Kazimierz Lichnowski 

agła śmierć wyrwała z naszego grona Druha 
haremistrza Polski Ludowej Zygmunta Dyląga. 
Jeszcze parę dni temu rozmawialiśmy - oczywiś- 

cie o harcerstwie, jeszcze Zygmunt snuł plany, jeszcze 
przygotowywał jubileusz 5 KOH i szczepu "Dzieci Pioru- 
ja", 

Był Druh Zygmunt Lyląg postacią w krakowskim harcer- 
stwie nietuzinkową. Zawsze pełen młodzieńczej werwy, 
zawsze bez reszty zaangażowany w działalność instruktor 
ską, miał Zygmunt wielu przyjaciół. Miał 1 wrogów bo 
przecież sukcesy rodzą zawiść. Nie było natomiast w 
stosunku do Niego ludzi obojętnych. I chyba ten fakt 
jest najlepszą miarą Jego pozycji wśród instruktorów 
naszej chorągwi. 

Miał Druh Zygmunt wielkie zasługi dla szczepu "Dzie- 
ci Pioruna" jako jego założyciel i wieloletni komendant. 
Gdy szczep "Dzieci Pioruna" pod Jego komendą przeszedł 
z hufca Zwierzyniec do Hufca Podgórze, był to przodu- 
jący szczep starszoharcerski powadzony z rozmachem 
1 nowocześnie. To właśnie od Zygmunta uczyłem się jak 
zorganizować i prowadzić duży szczep. Był czas gdy 
szczepy prowadzone przez nas ostro z sobą konkurowały 
1 konkurencja ta wychodziłe na zdrowie obydwu jednost- 
kom, bo była stymulatorem lepszej pracy i dalszego do- 
skonalenia działalności. Bywał Druh Zygmunt na naszych 
szczepowych uroczystościach, Potrafił bez zawiści doce- 
nić dorobek tnnych, potrafił też oceńić 1 wskazać błę- 
dy. Potrafił poradzić w trudnych momentach, podtrzymać 
na duchu. Był jednym z tych, którzy zostali obdarzeni 

magicznym wpływem na innych ludzi, na otoczenie. Potra- 
tił skupić wokół siebie młodzież i dorosłych, umiał 
tworzyć harcerski czy instruktorski zespół. Za czasów 
jego "szczepowania" (i długo potem) "Dzieci Picrune" 
były uznaną firmą. Potrafił przy tym rozumieć problemy 
harcerstwa starszego i już przed kilkunastu laty wi- 
dział potrzebę nieszablonowego podchodzenia do młodzie- 
ży ze szkół średnich. Był prekursorem tych nowoczesnych 
metod na terenie Podgórskiego Hufca. Był harcerskim 
legalistą. Będąc głęboko wierzącym i praktykującym ka 
tolikiem, stał na gruncie tolerancji wyznaniowej w har- 
cerstwie, na gruncie przestrzegania statutu ZHP. Widział 
w harcerstwie ideę, podmiot swego życia, swej pracy wy- 
chowawczej. Widział w harcerskim wychowaniu sposób na 
nauczenie życia. Nie lubił traktowania harcerstwa jako 
instrumentu do doraźnych celów. Dostrzegał potrzebę po- 
ważnego i głębokiego traktowania harcerstwa, jego idei 
i swego instruktorskiego powołania. Był po prostu zna- 
komitym instruktorem i wychowawcą młodzieży. 

Trudne to zadanie pisać o takim instruktorze, jak 
Oruh Zygmunt nie popadajac w hagiografię. Dla mnie żed- 
nak Oruh Zygmunt pozostanie na zawsze w pamięci jako 
człowiek, który oddał Harcerstwu wszystko. Wszak: 

"Nas nie rozdziela przestrzeń lat 
Choć się odmienił czas i świat 
I wciąż tak samo śpiewa w nas 
Harcerski czas i polski las 

Czuwaj, harcerzu, Polsce służ!" 

      
  

      

      HR fi |     

HBJQrmram 
—=| harcerskie.pl 

   



        
      
       

    

                                              

    

      

Echo zbiórki Kregu Seniorów 
byłego ZHP w Niemczech im. 
Józeła Kachla w dniach 11-13 
IX 1986 r na terenie Warmii 
1 Mazur. 

REPORTAŻE 
  %$ == 

Józef Kąchel nie doczekał tego spotkania. Nie do- 

czekali się go także instruktorzy i działacze ZHP w 

Niemczech terenu Warmii, Mazur i Powiśla, którzy zgi- 
nęli w obozach koncentracyjnych lub na skutek działań 
wojennych, tacy jak: Ryszard Knosała, Zenon Włodarczyk, 
Tadeusz Pezała, Józef Groth, Jan Bauer, Franciszek 
Jankowski, Alfons Baczewski, Kostański. 

im CRL Otylia Śrt SPOTKANIE 
RODŁAKÓW 

W OLSZTYNIE 

".,.Nam trud nie straszny ani znój, 
Bo myśmy złu wydali bój. 
I z nim do walki wciąż nas gna 
Harcerska dola radosna..." 

atto to przyświecało naszej trzydniowej zbiór- 
ce Kręgu Seniorów byłego ZHP w Niemczech im. 
hm PL Józefa Kachla. Rozpoczęła się ona w dniu 

11 IX 86 apelem i uroczystą zbiórką w Sali Tradycji 

Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej im. "Grunwaldu" « Olszty- 

nie. - 

Trzydzieści osiem druhen i druhów, w większości siwo- 

włosych lub przyprószonych siwizną, zasiadło w wygod- 

nych totelach świeżo odrestaurowanej sali wsłuchując 

się w słowa powitania druhny Grażyny  Wągorzewskiej, 

Komendanta Chorągwi Zenona Chmielińskiego oraz druhny 

Grot, Przewodniczącej Rady Kręgu Regionu Warmii, Mazur 

i Powiśla. 7 koloi zabrał głos komendant Kręgu hm Ste- 

fan Styszyński nawiązując do ostatniej zbiórki, która 

odbyła się w maju w Turawie na Śląsku Gpolskim. 

Zbiórkę naszą zaszczycili swoją obecnością Przewodni- 

czący Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Wisła- 

„Odra red. naczelny Tadeusz Wildan, Przewodniczący Ko- 

misji Historycznej przy Komendzie Chorągwi Warmińsko- 

Mazurskiej red. Henryk Leśniewski i członek komisji 

Chargowianej hm PL Tadeusz Siwicki. 

Spotkanie Kręgu w Glsztynie nie było przypadkowe. To 

realizacja marzeń naszego Naczelnika Józefa Kachla, 

który zobowiązał mnie do zorganizowania: takiego spot- 

kania z harcerzami tych terenów. Pragnął widzieć n 

- byłych instruktorów ZHP w Niemczech na ziemi Warmiń- 

sko-Mazurskiej. W naszej młodości było to niemożliwe. 

Zabiegaliśmy o to daremnie. Władze hitlerowskie nie 

  

wyraziły zgody na zorganizowanie harcerskich obozów 

na naszym terenie. Zebraliśmy się dziś dzięki życzli- 
wości Kcmendy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej. 

Program zbiórki był bardzo bogaty. Chcieliśmy bowiem 
pokazać naszym Druhnom i Druhom z innych regionów - 
"wielu z nich nigdy tu nie było - jak najwięcej z na- 
szej historycznej przeszłości oraz teraźniejszości. 
Żyjemy przecież w czasach wielkich przemian, które 

dokonały się w okresie 40-lecia Polski Ludowej. 
Druh Stefan Styszyński, jako komendant Kręgu miano 

wał na czas naszej zbiórki druha Augustyna Banię o- 
bożnym. Wiele włożył on pracy w przygotowanie tego 
spotkania. Wybór był bardzo trafny, nasz "Gustlik", 
jak go tu nazywamy, wywiązał się ze swoich obowiąz- 
ków na piątkę z plusem. Przebieg pierwszego dnia mimo 
drobnych niedociągnięć - jak długie wyczekiwanie na 
przystanku autobusowym (nie z jego winy, bo jeden kurs 
wypadł z planu) odbył się sprawnie. Zwiedziliśmy ob- 
serwatorium astronomiczne, znajdujące się w dawnej, 
wysłużonej wieży ciśnień. Trzeba było wprawdzie poko- 
nać niezliczoną ilość schodów, by dotrzeć na samą gó- 
rę, ale trud się opłacił. Poyoda była w tym dniu wspa- 
niała. Słońce świeciło od samego rana, to też widok 
na miasto był zachwycający. Nigdy nie oglądałam go z 
takiej wysokości, a mieszkam w Mlsztynie dziesiątki 
lat. Duma rozpierała mnie, gdy słyszałam głosy zach- 
wytu - ależ to piękne miasto! - przede wszystkim jest 
czyste i pełne zieleni - powiedział druh Paweł Gaźuzik 
z Krakowa. 
7a moich młodych at naokoło wieży było pusto a wzgó- 
rza otaczające ją zachęcały do sportów zimowych. Nie 
jeden raz zjeżdżaliśmy z nich na nartach. Dziś wszyst 
ko jest zabudowane. Przed nami Technikum Budowlane z 
warsztatami, obok Wyższa Szkoła Pedagogiczna, dalej 
Szpital Wojewódzki i Dziecięcy, a jeszcze dalej wie- 
towce - jest ich mnóstwo, prawie po sam horyzont. 

  

2 drugiej strony hotel "Relaks", basen pływacki. Wi- 
doczne są wieże kościołów, ratusza, Stare Miasto, a 
hen na horyzoncie lasy, które okalają miasto. 7 no- 
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wuczesnością miasta kojarzy się kopułe Planetarium, Ha- 
ia Widowiskowo- Sportowa, Fabryka Opon Samochodowych. 

Olsztyn liczy sobie 150 tysięcy mieszkańców. Przed 
wojną było 44 tysiące. Miasto w 60% było w czasie dzia 
łań wojennych zniszczone. D tym wszystkim informowa- 
liśmy naszych gości. 
Nadzwyczaj interesujące jest urządzenie obserwatorium 
z którym zapoznawali nas przemili gospodarze obiektu. 
W drodze do Zemku złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem 
Wdzięczności na Placu Armii Czerwonej, a także przed 

pamnikiem Michała Lengowskiego - poety ludowego i wiel- 
ce zasłużonegn dlo sprawy polskiej działacza. W 0lsz- 
tyńskim zamku zwiedziliśmy Muzeum Waraii i Mazur 
oraz wystawę związaną ze stuleciem Gazety Olsztyńskiej. 
Cnwilą milczenia uczciliśmy naszych bohaterów, którzy 
za sprawę narodową uddali swoje życie w więzieniach 
i obozach koncentracyjnych. Wiązankę kwiatów złożylić 
my przed tablicą z wyrytymi ich nazwiskami - na dowód 
naszej n nich pamięci. 

Specjalna delegacja udała się na cmentarz św. Jaku- 
ba, by złożyć kwiaty na grobie pierwszego hufcowego 
Leona Włodarczyka, zamordowanego w lutym 1940 roku, w 
obozie Hohenburch. Zwłoki jego zostały ekshumowane i 
złożone na olsztyńskim cmentarzu. Stamtąd delenacja 
udała sią do parku przy MDK przed pomik poświęcony 
bohaterom walki o wyzwolenie warii i Mazur, a nąstęp- 
nie na cnentarz komunalny na grób Ryszarda Knosały, pa 
trona hufca warmińskiego oraz Marii Ziętary-Malewskiej, 
przed.dwoms laty zmarłej pisarki i poetki. W wierszach 
swoich nie tylko zachęcała do trwania, ale wysławiała 
też piękno naszej warmińskiej ziemi. 

Po cbiedzie gościliśmy w Zespole Szkół Ekonomiczno- 
Handlowychi im. "Polaków spod znaku Rodła", który przed 
rokiem wprowadził się do wybudowanego w czynie społecz 
nym gmachu szkolnego. Dyrektor Kochanowicz jak zwyk- 
le gościnny, zorganizował nam spotkanie z grupą dziew- 
cząt uczących się w tej wielozawadowej szkole. Przy 
herbacie i ciastkach wysłuchaliśmy relacji dyrektora 
o historii szkoły, jej zmaganiach, trudnych warunkach 
lokalowych, które zmusiły dyrekcję do podjęcia niszwyk 
ie trudnych zadań budowy w czynie społecznym. Z dumą 
oprowadził nas po szkole, izbie pamięci, w której rów- 
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nież są zbiory naszych druhen i druhów. Szkoła ta, w 
której na honorowym miejscu umieszczono "Pięć Prawd" 
Związku Polaków w Niemczech co dzień prawdy te wprowa- 
dza w czyn, organizując spotkania z ludźmi spod znaku 
Rodła, wzbogacając tym samym program wychowania patrio- 
tycznego. 

Po obiedzie, zapoznając się po drodze zmiastem, uda 
liśmy się do Domu Polaków. Tu w letach międzywojennych 
koncentrowało się życie organizacji polskich, tu miały 
one swoją siedzibę. Dziś mieści się tu ośrodek badań 
naukowych. Wnętrza budynku zostało po kapitalnym remon- 
cie zmienione i przystosowane dle obecnych użytkowników 
Spotkanie z dr Filipowskim odbyło się w sali, na któ- 
rej ścianach umieszczono portrety byłych dziełaczy 
Dzielnicy IV Związku Polaków w Nieaczech. Doktor Fi- 
lipowski poinformował nas o historii tego domu, jak 
też o pracach nad którymi obecnie pracuje. Przeszłość 
historyczna jest domeną badań wszystkich naukowców 
olsztyńskich. Zapowiedział wydanie biogramów byłych 
nauczycieli szkół polskich na terenie byłej Rzeszy 
niemieckiej, Dyskusja, która się potem wywięzała była 
owocna dla obu stron. 

        

Po kolacji zebrała się Rada Kręgu w sali tradycji, 
by przedyskutować program działania na przyszłość, 
Uczestniczył w niej druh Zareabski z Głównej Kwatery 
oraz zastępca Komendanta Chorągwi. Druh Stefan Styszyń- 
ski odczytał na wstępie protokół z ostatniej Rady 
Kręgu w Turawie. Na tej podstawie przedyskutowano to, 
co już zostało zrobione i co jeszcze pozostało do re- 
alizacji. Dyskusja była bardzo burzliwa lecz konstruk 
tywna. Najgoręcej dyskutowane były sprawy uznania kon- 
batanctwa Rodłaków, które w dalszym ciągu nie zostały 
rozwiązane, a które przyniosły wiele goryczy 'i rozcza- 

rowań. Podnoszono również sprawę przyznania medalu 
Rodła, która traktowana jest w poszczególnych kręgach 
bardzo różnie. Stwierdzono, że praca Kręgu Regiona 
Warmii i Mazur nie nastręcza kłopotów i przebiega pra- 
widłowo. Druh Zarembski poinformował, że GKH zomierza 
zająć się sprawą przyznania Medalu Rodła dla członków 
Kręgu Seniorów byłego ZHP w Hiemczech i spowodować, 
by odznaczenia te zostały wręczone na uroczystej zbiór- 
ce w Warszawie. Tak minął nam pierwszy dzień. 
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METODYKA 

hmPL 
Janusz Wójtycza 

indiańskie 
stosowane 
"w totemach 

© ZER 
znak leśne. 
mądrości, » sygnalizacje leśnej mądrości 
niebieskie pole, _ niebieski - kolor pokoju 
biełe rogi bizona biały - symbol czystości: 

czarny - symbol siły i obrony czarne końce rogów 

A FL 
w 

roślina - symbol 
wzrostu, usiłowania 
czegoś, dążenia 

do czegoś 

Sx
 2 

m
a
 

UB
 

UJ
 A 

/ A 
j 

ć wigwam, tipi 
nasienie klonu obóz miejsce 
symbol życia pobytu 

P
o
z
z
o
 3
 

Pdv 

ogień 
więrność 
braterstwo 

kotwica 
nadzieja 
żegluga 

różdzka, 
rozwidlona 
gałązka - 
synbol wędrowców 

ZNAKI STOSOWANE 
W PODPISACH 

SRR 
węźlarz ea   
strzelec 

wbitę siekiera praca, 
rozpoczącie 

Z 
gwiazda - * 
wczesne rano 

*Q7 
kwiat (rozeta) półksiężyc 

noc przyjażń radość 

delfin - 
sztuka, 

Ka umiejętność » sowa mądrość 
wieczność ść uczono! 

uskrzydlone 
serce - radość 

i 
łańcuch . 
jednomyślność 

METODYKA 

A 
ul - 
współpraca 

: skóra - 
garbarz 

a 
kucharz 

X 
astronom 

lilia na starych mapach 
odwrócona północ, 
pochodnia czystość 
smi figura heraldyczna 

Ń 
nożyc: odkowa - ki krawiec skóra medycyna kowal 

gospodarność 

mistrz lassa 
rybak 

9 

tropiciel 

= 

wodniak 

Ą 
strzała 
marzenie aby 
być szybkim 

Prezentowane znaki totemowe wywodzą się z tradycji 

indianizmu E.7. Setona (indiantzm ahistoryczny) ale 

w toku rozwoju do znaków przejętych od Indian Navsho 

dołączyły symbole heraldyczne i znaki cechowe, rodtm 

ze Średniowiecza a potem także późniejsze. Dziś już 

trudno oddzielić wymienione grupy. Wiedząc, że indiań- 

ska stylizacja jest w harcerstwie bardzo popularna, 
przekazują załączony zestaw udostępniony mi przez 

hobbystów - indianofilów z Pragi do wykorzystania 

wraz z życzeniami: pomyślnych łowów. 
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AJEDNAK ŻAL 

"hm 
rucdolf 

arcmistrz, magister ekonomii, działacz PPS, 

W 75-letniej historii Harcerstwa Polskiego 

postać Rudolfa Korzeniowskiego - kolejnego 

Komendanta Chorągwi Męskiej ZHP w Krakowie każe uświa- 

domić wielką moc utajoną w tym ruchu. 

Oto życie 1 dzisłalność Rudolfa Korzeniowskiego zaczy- 

na się w jego nłotocianyn okresie życia, gdy mając 

1% lat wstępuje w szeregi ZHP i pełni kolejno funkcje 

od zastępowego po komendanta chorągwi. Działalność 

organizacyjno-społeczna wykracza poza ramy hercerstwa, 

jest różnorodna, barwna i niezwykle pożyteczna. Ujaw- 

nione własne pasje harcerskie przekazuje dzieciom - 

córkom i synowi a ci z kolei wnukom. 

parafrazując myśl . Adama Mickiewicza można śmiało po- 

wiedzieć, 12 w dziejach Harcerstwe Polskiego działal- 

ność, gdy się raz zaczyna, najczęściej krwią własną 

dziedzictwem z ojca na dzieci i wnuki przechodzi, I tak 

było w rodzinie założonej przez Rudolfa Korzeniowskie- 

go. Rodzice Rudolfa: matka Maria z domu Kubica, pocho- 

dziła ze wsi Regulice, ojciec Ludwik Korzeniowski był 

pracownikiem kolei (kierownik pociągu). Rodzeństwa Ru- 

dolfa było liczne.Jedna z sióstr była nauczycielką. 
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hufcu unosiła się intensywna woń denaturatu. 

wątpliwości, że komendant jest w 
miejscu pracy. Rzeczywiście siedział przy biur- 

ku 1 pisał umowę dzierżawy terenu pod przyszły obóz. 

- Witam lud pracujący miast i wsi - powitałem go ser- 

decznie. " 
- Cześć dyrektorze! Czuć, że pracuję - pociągnął zn: 
cząco no komendant. 

Rie podjąłem drażliwego tematu. Do trzynastej brakowa- 
ło kilku godzin, a gdzieś w zakamarkach kieszeni pałę- 
tała się legitymacja członka społecznego komitetu an- 
tyalkoholowego. Poza tym jeszcza ciepłe było wspomnie- 
nie niedawnej wizyty komendanta hufca w moim miejscu 

pracy. Wówczas, po powitaniu, wyciągnął z teczki pół 
litre czystej i postawił przede mną na biurku 

Zdrętwiałem... Głupota czy prowokacja? - myślałem go- 
rączkowo. Delikatnie, jak bym miał do czynienia z gra- 
natem, zdjąłem butelkę i schowałem pod biurko. Było 
już wprawdzie dobrze po trzynastej ale rzecz działa 

się w godzinach pracy. Wiadomo z prasy, jak takie 
praktyki skończyły się dla kilku osób na wysokich 

stanowiskach. Hufcowy miał jednek duże zdolności w za- 
kresie empatii i szybko zorientował się, że należę do 
tych osób, u których wątroba marszczy się na sam wi- 

  

  

            

hm PŁ. Tadeusz 

Gaweł 

korzeniowski 
Dwaj bracia Julian i Józef żyją jeszcze. Siostra Jad- 
wiga mieszka w Oświęcimiu. Żona Rudolfa Korzeniowskie- 
go - Stefania z domu Bytomska, z zawodu nauczycielka, 
odbyła studia muzyczne w Krakowie i nauczyła muzyki 
między innymi w Chrzanowie i Ślemieniu. Była jakiś 
czas dyrektorką szkoły. Obecnie prowadzi po mężo sklep 
z artykułami chemicznymi przy ulicy Pstrowskiego w Kra 
kowie. Z małżeńątwa Stefanii i Rudolfa narodziły się 
dzieci: Andrzej w Siemianowicach, był tylko zuch 
Ukończył szkołą średnią i został chemikiem. Natomiast 
córki - Maria - nauczycielka wychowania fizycznego u- 
kończyła studia AWF w Krakowie. Od 1956 roku harcerka, 
uzyskała stopień podharemistrza. Brała udział w kursie 
drużynowych, prowadzonym przez hufiec Łobzów w Piwnicz 
nej. Córka Barbara, zwana w domu Ewą, ukończyła WSE 
(obecna AE) w Krakowie i pracuje jako ekonomistka. 
Uzyskała stopień instruktorski przewodnika. Była ja- 
kiś czas czynna w harcerstwie. Marta, mając cztery la- 
ta zmarła. Najmłodsza córka Małgorzata, również har- 
cerka, ukończyła studia psychologiczne na Uniwersyte- 
cie Jagiellońskim. Wależy do 3 KOH im. K.. Pułaskiego. 
Wnuczki Rudolfa Korzeniowskiego s jest ich sześcioro są 
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dok alkoholu. Bez żalu schował butelkę do teczki. 

Byczy chłop! 
- Co słychać w firmie? - zmieniłem temat rozmowy. To 
banalne pytanie wywołało niespodziewanie lawinę słów, 
składających się w barwny obraz stosunków hufcowo-cho- 

rągwianych. 
- Ja chyba p..... (czyt: rzucę) to wszystko! - rozpo- 
czął monolog hufcowy. - Wczoraj wróciłem z komendy 
chorągwi. Czy wiesz, że te sk (czyt: przełożeni) 

zamknęli mi konto i zabrali pieniądze? Pokręciłem z 
niedowierzaniem głową. 

    

- W ubiegłym roku zbieraliśmy pieniądze na sztandar. 

Do dziś mampokwitowania z zakładów pracy na 50 tysię- 
cy złotych. Pytam więc księgową co w tej sytuacji bę- 
dzie z tymi pieniędzmi? A oni mówią mi, że nie miałem 
na koncie złamanego grosza. Jak to nie miałem? Jesz - 
cze się przyczepili, że kupiłem za 70 tysięcy koloro- 
wy telewizor do hufca. Ja - mówi komendant chorągwi - 
jak pracowałem w hufcu, to nie miałem czasu na oglą- 
danie telewizora. Ja też nie mam - odpowiedziałem mu 
- ale jak zuchy i harcerze przychodzą do hufca, to mo- 
gą obejrzeć chociaż magazyn harcerzy "Krąg" w kolorzę. 
A poza tym, ile zarobili na mnie. Zorganizowałem 
1 rozliczyłem akcję letnią na kwotę 1200 tys. złotych, a 

  

obecnie członkami drużyn krakowskich. 

Jak bliskie były powiązania z kręgiem instrukto- 

rów Krakowa, nich świadczy fakt, że córka Maria do 

chrztu trzymana była przez druhnę Władysławę Szczygieł, 

żonę byłego Komendanta Chorągwi, 
Curriculum vitae Rudolfa Korzeniowskiego. 

Owojga imion Rudolf Ludwik Korzeniowski, urodził się 

22 marca 1909 roku w Szczakowej, w dawnym powiecie 

chrzanowskim „„ województwo krakowskiego. W latach 1915 

do 1919 do szkoły jw 

wej, W 1919 roku wraz z rodziną przenosi się do Dświę- 

W mieście tym wstępuje do g mnazjum humanistycz 

nego im. ks. Stanisława Konarskiego. W 1928 roku zda 

1 od nowego roku szkolnego zostaje studen- 

  

je maturę 
tem Wyższego Studium Handlowego (obecnie AE w Krako- 

wie). Studiuje pedagogikę i towaroznawstwo. W 1932 

roku kończy studia. W 1932/33 rok odbywa praktykę 

pedagogiczną (nauczycielską) w  konomiczno Handlowej 

Szkole (obecnie Liceum Ekonomiczne w Krakowie). Rów- 

nocześnie z praktyką pedagogiczną prowadzi pracę nau- 

kowo-badawczą jako stypendysta Ministerstwa Wyznań Re- 

ligijnych 1 Oświecenia Publicznego. Zajnuje się zagad” 

nieniami towaroznawstwa. W dniu 30 maja 1933 roku na 

podstawie pracy naukowej i egzaminu klauzulowego uzys- 

kuje dyplom WSH w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym. 

W dniu 2 grudnia 1933 roku obejmuje pracę w placówce 

państwowej Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śląskich. 

W kwietniu 1934 roku na własną prośbę przechodzi na 

prywatną posadę do Wspólnoty Interesów w Katowicach, 

Pełni funkcję kierownika działu W grudniu 1937 roku 

HISTORIA | 

wpłat miałem na 2 mln złotych. To gdzie są te pienią- 
dze? Mało na mnie zarobili? Albo przyczepiają się do 
rachunku za telefon do Płocka. A co prywatnie dzwoni- 
łem? Załatwiałem formalności związane z przygotowaniem 
umowy dzierżawy na teren pod obóz. To tak nie można - 
zwrócił mi uwagę komendant chorągwi - trzeba zapłacić 

za tę rozmowę, jak za prywatną. Niech was szlag trafi 
- cisnąłem mu pensję pod nogi. Przeżyję bez waszych 

pieniędzy. Już zapomnieli, że jak podjąłem się tej 
funkcji i przyszedłem do tego budynku, to zamiast ko- 
mendy hufca było to zgniła norg, do której nikt prócz 
myszy nie zaglądał. To ja wyremontowałem wszystko, 
wyposażyłem,młodzież chętnie przychodzi i ma gdzie 
przychodzić, a oni tak mi dziękują za wszystko. Rzu- 
cę wszystko! Mam już dość tego! 

Jak widać z tego monologu hufcowy był wyjątkowo źle 
traktowany przez nadrzędną jednostkę. A im bardziej 
wkurzał się na przełożonych, tam częściej bluźnił. 
Z czasem wypalał się wewnętrznie, cichł i po chwili 
zadumy nad ciężką i niewdzięczną dolą hufcowego docho- 
dził da wniosku, że z drugiej strony szkoda zostawić 
to wszystko do czego już doszedł. 

Zwyczajnie, żal.... 

wstępuje w ziązek małżeński ze Stefanią Bytonsk 
żonkowie zamieszkali w Katowicach. Zbliżała się wojna. 
Rudolt Korzeniowski pełni szereg funkcji. Między in- 
nymi jest sekretarzem Zarządu Okręgu Śląskiego Związ- 

ku Harcerstwa Polskiego. Niemcy zaczynają wkraczać na 
teren Śląska, Rudolf i inni działacze społeczni i oświa- 
towi muszą przed nimi uciekać. Odbywa wędrówkę na wschód 
Dostaje _. się do niewoli rosyjskiej. Wraca do Oświę- 
cimia, gdzie mieszka matka i żona. Wchodzi w kontakt 
z im podziemiem Szarych Jest w gru- 
pie Seweryna Udzieli. Służbowo wyjeżdża do Pragi Czes- 
kiej. Zna dobrze język niemiecki. Czy pełni rolę ku - 
riera? czy jest czynnym w Szarych Sżeregach? Poszuki- 
wania w tym zakresie dadzą nam odpowiedź. 
Po wojnie zamieszkuje w Krakowie, Pracuje cały czas w 
prywatnym sklepie zajmując się handlem materiałani 
chemicznymi. W wyniku zachorowania na raka (odkryto 

u niega guza złośliwego) poddaje się leczeniu szpital- 

nemu w Zakładzie Onkologii w Krakowie. Umiera w lipcu 
1967 roku. 
Służba harcersk 

      

    
   

  

Jest wielu wybranych, ale mało powołanych., Nie wsuyst 
kim się udsje przejść szczeble hierarchii harcerskiej 
od szeregowego do komendanta Chorągwi. Rudolf Korzeniow 
ski mając 14 lat, dnia 30 października 1923 roku wstę- 
puje do harcerstwa. Rozpoczyna długą, bo trwającą 25 
lat służbę harcerską w drużynie sokolo-skautowej w 
Oświęcimfu. W roku następnym zostaje zastępowym. W 3 
lata później zakłada I-wszą drużynę harcerzy im. Ks. 
Józefa Poniatowskiego w Oświęcimiu,i zostaje mianowa- 
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KULTURA 
ny jej drużynowym. W 1928 roku zakłada drugą drużynę 
harcerzy im. Zawiszy Czarnego w tym samym mieście. 
W 1929 roku bierze udział w organizowaniu AWademickiej 
Gromady Starszoharcerskiej "Chrobita" w Krakowie i peł 
ni obowiązki drużynowego. W 1930 roku organizuje Komen 
dę Hufca Harcerzy w Oświęcimiu. Dnia 1 maja 1939 roku 
zostaje mianowany hufcowya. Od 1930 roku powoływany 
jest ne lustratora obozów i kolonii. Ostatnie powoła- 
nie do też funkcji pochodzi 2 15 czerwca 1939 roku 
a podpisane jest przez druha Jerzego Lisa w zastępstwie 
Komendanta Ślęskiej Chorągwi Harcerzy, którym w tym 

czasie jest Józef Bielec. W latach 1930 do 1932 jest 
członkiem Komendy Chorgąwi Harcerzy w Krakowie. Pełni 

kolejno obowiązki kierowników wydziału: obozowego, WF 
1 PW, Propagandy i Prasy. W 1932 roku przejściowo peł 
ni funkcję hufcowego III hufca harcerzy w Krakowie. 
W styrzniu 1934 roku zostaje zwolniony ze stanowiska 
hufcowego w Oświęcimiu ze specjalnym podziękowanie: 
w rozkazie Krakowskiej Komendy Chorągwi Harcerzy. Opusz 
cza teren Krakowskiej Chorągwi gdyż przechodzi do pra 
cy zawodowej na Śląsk. Już w czerwcu 1934 roku objmuje 

funkcję kierownika wydziału obozów i wycieczek w Śląs- 
kież Chorągwi Harcerzy. W październiku 1934 roku zosta- 
je wybrany przez Walny Zjazd sekretarzem Śląskiego lkrę- 
gu ZHP i pełni tę funkcję przez cały czas przewodnicze- 
nia przez generała brygady dr Józefa Zająca aż do 1937 
roku. Od stycznia 1934 roku do września 36 pełni funk- 
cję sekretarza redakcji "W kręgu wodzów" oficjalnego, 
organu -Głównej Kwatery Harcerzy, to jest do czasu 
przeniesienia redakcji do Warszawy. W październiku 1935 
obejmuje stanowisko prezesa Harcerskiego Klubu Narciar- 
skiego w Katowicach i pełni' tę funkcję do października 
1937 roku. W 1935 w czasie Zlotu w Spale jest członkiem 
Głównej Komendy Zlotu w dziale zagranicznym, pełniąc 
ohowiązki kierownika wycieczek po Polsce dla delega- 
cji zagranicznych. Od maja 1937 do września 1939 roku 
psłni funkcję kierownika wydziału starszego harcerstwa 
w Śląskiej Komendzie Chorągwi Harcerzy. Już od 1935 ri 

ku bierze udział w organizacji harcerskich mistrzostw 
narciarskich. W 1937 roku pełni obowiązki wiceprzewod- 
niczącego komitetu Wykonauczego Międzynarodowych Mist- 
rzostw Narciarskich ZHP w Zakopanem. W roku następnym 
zostaje przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Har- 

cerskich Mistrzostw Narciarskich w Zwardoniu. Ta dzia- 
łalność w ruchu harcerskim pozwala Rudolfowi Korzeniow- 
skiemu wejść w przyjaźnie z takimi druhami jak hm, 
Ludwik Kohutek, hm Stanisław Mitko, hm Marian Pieczar- 
kowski. Rudolf Korzeniowski jako działacz w Harcerskim 
Klubie Narciarskim w Katowicach staje się współtwórcą 
szkolenia w narciarstwie. Szkoła dla tego sportu uzyska- 
ła pomieszczenie w gajówce w dolonie Dziechcinki koło 
Wisły w Beskidzie Śląskim. W 1924 roku brał udział w 
obozie w Tyrze, w następnym roku w Stryszawie. Następ- 
nie był uczestnikiem czterech kursów instruktorskich: 
zastępowych, drużynowych, podharcmistrzów i haremistrz- 
ów. Pełnił też funkcję komendanta obozów — sześć razy. 
£yły to obozy drużyn. Cztery oboay odbył na terenie 
Korpusu fchrony Pogranicza, które zostały wyróżnione 

jako obozy wzorowe w pracy społeczno-kulturalnej. 
Osiem razy broł udział w charakterze kadry obozowej. Ma 
podkreślenie zasługuje "akt: w sierpniu 1937 rcku był 
drużynowym Śląskiej drużyny zlotowej na Jamboree w Ho- 

landii. 

Tuż po wyzwoleniu, już 30 stycznia 1945 roku Rudolf 
Korzeniowski znajduje się w gronie krakowskich harcerzy- 
instruktorów, którzy wybierają Eugeniusza Fika Komen- 
dantem Chorągwi Krakowskiej, Dnia 12 kwietnia Eugeniusz 
Fik składa podpis na legitymacji Rudolfa Korzeniowskiego. 
Jest tam zapis, iż Rudolf Korzeniowski spełnia funckję 
I zastępcy Komendanta Chorągwi. 

Za posuwającą sią Armią Czerwoną, prącą na zachód, 
idą instruktorzy harcerscy, potwierdzający w czynie ide 
«ły wychowania patriotycznego. Rudolf Korzeniowski do- 
ciera do Jeleniej Góry. Pod datą 26 lipca 1945 roku u- 
kazuje się rozkaz. Jest to potężny apel do harcerek i 
harcerzy. Na treść tego niezwykłego Rozkazu składają 
się słowa, które warto by współczesne pokolenia sobie 
uświadomiły: "Na prastarych ziemiach Piastowskich Dol 
nego Śląska przystępuje ZHP do nornalnej pracy urgani- 
zacyjnej w służbie dla Polski. Nakaz chwili wymaga cd 

Was ogromnego wysiłku i wytężonej pracy. Komenda Chor 
wi Dolnego Śląska zarządza rejestrację wszystkich har- 

cerzy i harcerek; jak również młodzieży pragnącej wstą- 
pićw szeregi harcerstwa..." 
Pomiżej zawołania "Czuwaj" znajdują się podpisy hm Ja- 
na Dobskiego, hm Rudolfa Korzeniowskiego i phm Mariana 
Stolarczyka. Druh Korzeniowski, przez przyjaciół zwany 
"Rudek", objął funkcję Komendanta Chorągwi Męskiej Har- 
cerzy w Krakowie po hm Eugeniuszu Fiku. Okres komendan- 
tury "Rudka" trwał od 15 czerwca 1947 do września 1948, 
W tym okresie dokonano podsumowania Akcji Czytelnictwa 
1 Walki z Anślfabetyznem, o czym komendant chorągwi 
Rudolf Korzeniowski donosi w Rozkazie L.6 z l kwietnia 
1948 roku. Studiując rozkazy tego okresu zauważy _ mu- 
simy konsekwentną postać komendanta, który zą brak sub 
ordynacji przez niektórych hufcowych dokonuje zdjęcia 
ich z funkcji. Padają ostre słowa pod adresem tych dru- 
hów, którzy łamią prawo i przyrzeczenie. "Rudek" to 
twardy 1 konsekwentny komendant harcerzy. 
Interesujący jest list, który wpłynął do druha Korze- 
niowskiego, datowany 2 czerwca 1948 roku. Autoren jest 
Pelagia Lewińska. Informuje adresata o wydarzeniu po- 
litycznym , to znaczy ukazaniu sią listu Papieża do 
biskupów niemieckich. Autorka pisma zwraca się do komendan- 
ta chorggwi aby problem ten został podjęty w kręgach 
instruktorskich. Było to w czasach, kiedy dopiero co 

Ojczyzna nasza wshodziła w posiadanie Ziem Odzyskanych. 
Jakżesz dziwnie historia kołem się toczy. Oto fragment 
rezolucji Ogólnopolskiej Odprawy Instruktorów Związku 
Harcerstwa Polskiego: "... w dniach 27,28,29 maje 1948 

roku uchwalono jednogłośnie następującą Rezolucję, 
Instruktorki i Instruktorzy harcerscy... czują się 
głęboko dotknięci treścią listu Papieża do biskupów nie 
mieckich. Tragiczny los Polski w okresie okupacji zos- 
tał w tym liście jakby zapomniany a przedmiotem troski 
stał się naród, który przez nikogo obiektywnie patrzą- 
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cego na prawy nie może być zwolniony 2 odpowiedzial= 
ności za zbrodnie jakich ofiarą pdło 6 milionów Polaków. 
Przemilczenie tej prawdy traktować musimy nie tylko ja- 
ko brak obiektywizmu, ale jako wyraźne urpuprzywilejo- 
wanie naszych wczorajszych ciemiętycieli. Naród Polski 
nie kieruje się żądzą odwetu. 

k cić 
Rudolf i jego żona Stefania szczególnie zaprzyjaź 

nieni są z pewną grupą instruktorów harcerskich w Kra- 
kowie. I tak serdoczne nici przyźni łączą to małżeń- 
stwo harcerskie z Annę Udzielową, wdową po Sewerynie. 
Anna jest matką chrzstną córki Rudelfa i Stefanii — Ewy. 
więzi koleżeńskie łęczą Korzeniowskich z Tadeuszem Mi- 
terę "Dziadkiem". Wzajemnie odwiedzają się -. Władysła 
wą i Władysławem Szczygłem. Do tego grona przyjaciel- 
skiego dochodzi rodzina Wierzewskich i Pieczarkowskich. 
I znowu staje przed nami zjawisko roli harcerstwa w 
zbliżaniu ludzi ,pocniej nawet, niż w więzach bliskie- 
go pokrewieństwa. 

Odz. 1 
Rudolf Korzeniowski otrzymał odznaczenia sportowe, 

ponadto 7łoty Krzyż za Żaługi dla Harcerstwa oraz Me- 
dal Zwycięstwa i Wolności. Trawiony przez chorobę ra- 
kową zmarł w Krakowie w lipcu 1967 roku i pochowany 
został na cmentarzu Kakowickim. Godny, by onim.w har- 
cerstwie pamięteno. 

Druh hm Rudolf Ludwik Korzeniowski we wspomnieniach 
młodszych instruktorów przypomina się jako komendant 
z dystansem. Ogromna dyscyp]jina, podobna do wojskowej, 

wymagana tak od siebie jak od innych, jest powodem - 
zwierzają się - że nie możemy o nich nie krytycznie po- 
iwedzieć. Po prostu to pył komendant, przed którym sta 

wało się nabaczność i odpowiadało "tak jest; zadanie zos- 
tało wykonane, proszę O usprawiedliwienie nieobecności". 
Komendant Chorągwi Krakowskiej ZKP Kęskiej posiadał 
takie cechy charakteru jak: duża odwaga cywilna, praw- 
domówność, prostolinijność, punktualność. Nie znał 
kłamstwaj łamania prawa harcerskiego. Wymogi stawiał 
przede wszystkim sobie, ale również i kadrze. 

Rudolf Korzeniowski należy do PPS. Jest również dzia 
łaczem społecznym do końca życia. Pracuje na przykład 
w Dzielnicowej Radzie Narodowej w Podgórzu. 
Z pasją zajmuje się fotografiką. Znane są widokówki o 
tematyce harcerskiej wychodzące z jego warsztatu pracy. 
Doskonały organizator; w spotkaniach towarzyskich wyka 
zuje szeroki wachlarz zainteresowań. Jest niezwykle o- 
czytany, W dyskusjach na spotkaniach organizacji lub 
w kręgu przyjaciół zdradza wiedzę zarówno polityczną, 
historyczną, jak i znajomość muzyki i literatury. Jest 
też zamiłowanym kibicem. 
Rudolf Korzeniowski - godny by o nim w harcerstwie pa- 
niętano. 
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W pewnym południowym województwie, szefowie związ- 
ków młodzieży, plus przyboczny aktyw, zorganizowali 
wspólne dniowe spotkanie, na którym jak zwykle bywa 
przedyskutowano, zapoznano się, uchwalono i zalecono 
do realizacji. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego 
lale podczas spotkania zorganizowano spotkanie spotyka- 

||gących się z Czynnikiem, na którym (spotkaniu, nie 
Czynniku) zdumieni słuchacze dowiedzieli się, co jest 

|la co nie jest tajemnicą służbową i państwową. Ogólnie 
mówiąc prawie wszystko jest jedną lub drugą. I tak 
poinformowanie osoby postronnej, że magazynier wyszedł 
do sklepu po ołówek może być poczytane jako zdrada ta- 
jemnicy służbowej, s wygadanie się ile hufiec Wielka 
fziura liczy instruktorów bez stopnia, to już trąci 
|wydanien tajemnicy państwowej. Rozumiesz teraz, czym 
powodują się instruktorzy różnych instancji, którzy 
zapytani gdzie jest kierownik wydziału, milczą jak 
grób, lub dają wykrętne odpowiedzi. Hasło z lat pięć- 
dziesiątych: "Uwaga, wróg podsłuchuje” nie straciło 
na aktualności. 
Właściwie powinienen na tej ważnej wiadomości poprzes- 
tać i dalszą część listu pisać szyfrem, ale ja się aku- 

||rat wrogów nie boję. 

o 
(tekst do czytania dla wszystkich, bez względu na orien 
tację polityczną) 

  
Druhna Alina, nasza była przełożona z Centrali, zo- 

stała jak C1 wiadomo Twoją koleżanką i to zarówno co 
Jdo profesji jak i stanowiska z tym, że w naszym Orga- 

e; Niewiele brakowało a byłoby to powodem mojej zdra 

z 

    
y HR-a.Na szczęście w porę wróciłem na prowincję i 
nów galicyjska solidarność zwyciężyła. Ale "Motywy" 

przeglądam przez to jakby uważniej. W jednym z ostat- 

— NOWEGO | 
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mich numerów przeczytałem, że nasz Tygodnik chce do- 
browolnie sprowokować rewolucją! Rewolucja ma zmienić 
oblicze harcerskiego wypoczynku. Aby zamiar wprowadzić 
w cżyn, zwabiono do redakcji kilku instruktorów-znaw- 
ców 1 w szczerej atmosferze rozpoczęto dyskusję. 
Już sama myśl robienia rewolucji "od góry" jest rewo- 
lucyjna do tego stopnia, że wszystkie inne względy 
bledną przy niej zupełnie. Bo jak świat światem, a uczy 

o tym Historia, wszelkie rewolucje robiono, że tak po- 
wiem z odwrotnej pozycji, to jest"od dołu". Jeszcze 
jedno: tak myślę, że poprzednie rewolucje raczej naj- 
pierw zrobiono, a później opisywano w gazetach. Odwra- 
canie kolejności nie wychodziło organizatorom tychże 
na zdrowie. Skoro jednak zostaliśmy (my-czytelnicy) 
zaproszeni do współudziału w przewrocie - działajny, 
bo kto wie kiedy znowu taka gratka nam się trafi. 

W artykule dyskusję właściwą poprzedzono analizą 
aktualnego stanu. I jak wynika z analizy tylko 1/4 
akcji, to obozy drużyn i szczepów, "choć od kilku lat 
Związek stara się preferować działalność drużyny". 
Preferować - to znaczy co? Może są jakieś ulgi na 
przykład dla organizatorów obozów drużyn? Albo jest 
opracowana jakaś koncepcja programowa naprawdę prefe- 

rująca takie obozy? To może instrukcja akcji letniej 
przewiduje specjalne ulgi dla drużynowego, a dużo częś- 
ciej drużynowej i to takie, aby mogli w czasie wolnym 
od pracy i obowiązków zawodowo-rodzinnych zaprogramo- 
wać, przygotować i zorganizować obóz dla swojej druży- 
ny? Nie wspomnę już o 16-17 letnich drużynowych. A są 
1 młodsi. A ilu drużynowych-nauczycieli pojedzie z 
harcerzami-uczniami za darmo na trzy tygodnie i to 
najwyżej z jeszcze jedną osobą? (Limity), Idea takich 

obozów jest piękna, ale na idei niestety koniec. 
To Jest mniej wiecaj żak, Jakby właściisi tora iwa: 

cigowego zaproponował właścicielowi "syrenki 
pan samochód, tor 1 bij pan rekordy. I jeszcze że 
dziwił, że nie bije. Ale ja mam pomysł. Oczywiście ne 
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rewolucyjny obóz. Ma być tak: 

„dradzanie tajsenicy drużyny 

Obóz drużyny (dwa tygodnie) zaplanowaliśmy we wrześ- 
niu. Pojedziemy na Mszury. Bądzie nas około 30 dzieci 
ków i dwóch dorosłych. Wszystkie czynności w naszym o- 

bozie wykonujemy wszyscy i demokratycznie (łącznie z 
instruktorami). Kucharze, kwatermistrze, magazynier , 
zaopatrzeniowcy, księgowe, kierowcy, ratownicy i ich 
pielęgniarki, instruktorzy WF, zastępcy zastępców - 
to wszystko my sami. Bierzemy ze sobą jedzenie 1 skład- 
kowe pieniądze, z których rozliczamy _ się przed sobą 
Będziemy się bawić w Indian, buszmenów, piratów, leś- 
nych ludzi, a przed oficjalnymi wizytacjami udawać wy- 
cieczkę rodzinną. Nawet mundury pochowany. Jedynie co 
będziemy pokazywać na zewnątrz, to harcerski fason i 
działania zgodne z Prawem. W ten sposób będziemy wolni, 
szczęśliwi i niezależni. Z góry rezygnujemy ze współ- 
zawodnictwa o tytuł najlepszej placówki akcji letniej, 
a erkusz wizytacyjny opracujemy i wypełnimy sami. Ma- 
ła rewolucja? Mała ale własna. 

Przed nami jednak zima i jak można było przewidzieć 
jest gorzej. O wypoczynku (z preferowaną drużyną) w 
macierzystej chorągwi nie ma co marzyć. Ledwo wyst 
ne z mizernych kuratoryjnych zapasów kilka szkół 
zadanie ratować nabierający wody statek, na którym 
płynie szkolenie instruktorskie. A wypoczynek dzieci?... 

Z-innej beczki-- czyli moje trzy grosza -o HR-rze. 

Z dużą przyjemnością czytam większość materiałów 
zamieszczanych w "Harcerzu". Stwierdzam nawet, że 
temperatura niektórych felietonów rośnie, a tu i ów- 
dzie wkrada się nieśmiało Śmiała polemika. Przy okazji 
chciałbym się posolidaryzować z druhem Frankiem. Uwa- 
żem podobnie jak On, że na gościnnych łamach HR-o gło 
szący swoje poglądy, i firmujący je swoim nazwiskiem 
mają prawo do własnego osądu spraw i rzeczy. Nie mi 
też aż takich ambicji, aby moje spostrzeżenie i uwagi 
przyjmowała za własne cała Redakcja. Ma ona prawo i 
możliwość wyrażenia własnej odmiennej opinii. Zwłaszcza, 
że gazeta robiona jest społecznie, o czym pisze Piotr 
Niwiński, a działanie "długim ołówkiem" skutecznie ten 
zapał ostudza. Na błędy maszynowe zgadzam się świado- 
mis, ale Izie wybaczam z góry wszystko. 

Wracam do HR. 
Otóż oszołomiony jestem ostatnio cyklem "Wycieczki i 
biwaki"harcerskie"..." . Wielokropek na końcu tytułu 

sugeruje, że Autor ma w zapasie więcej tego typu ma- 
teriałów. Co za ulga. Już się cieszę na samą myśl, że 
w kolejnych edycjach przeczytam o takich rewelacjach, 
jak na przykład: harcerze w marszu posługują się noga- 
mi, czapkę harcerską zakłada się na głowę, 2a pomocą 
busoli oznaczamy strony Świata, a drużynowy stoi na 

czele drużyny. Bo któż przedtem mógł przypuszczać, że 
bieqi kontrolne mają charakter kontrolny, leśne - to 
te w lesie, a uliczne po ulicach. Całe szczęście, że 
drukujesz te odkrycia w dziale "doświadczenia", bo od 

razu widoczne się staje kto i jskie posiada. A tak mię-| 
dzy nami Druhu Redakcyjnie Doświadczony, tego typu wi. 
domości w mojej (5 HOA "Heca") drużynie mają ochotnicy. 
Może uda mi się ich namówić aby w Twojej gazecie po- 
prowadzili dzisł "z pamiątniko szóstkowego", w którym 
poradzą jak zapinać guziki od munduru lub jak zskła- 
dać prawy but na prawą nogę. 

9.harcerskiej służbie -góron. 

Przeczytałem artykuł w całości..., a potem jeszcze 
raz i nie bardzo mogę nadążyć za biegiem myśli. 
Jestem zdania, że harcerz (harcerz-instruktor też) w 
każdym środowisku,.czy to górskim, czy podwodnym powi- 
niem kierować się zasadami Prawa 1 dodatkowe adminis- 
tracyjne ramy będą tylko ramami. No, jeżeli komuś 
potrzebne są do tego programy, znaczki, naklejki, re- 
gulaminy, grupy 1 podgrupy - to jego i jemu podobnych 
sprawa. Nie neguję potrzeby rozważania, nawet na ła- 
mach tego typu propozycji (sam biorą jak widać udział), 
ale wydaje mi się, że wytoczono zbyt wielką armatę, 
Jeden z jej elementów (armaty) cytat przytoczę: "do- 
piero określona wiedza połączona z konkretnym dzia. 

niem i postawą życiową człowieka pozwala stwierdzić, 
że pełni on służbę" Tu się całkiem załamałem. Od dziec- 
ka prawie po górach chodzę, przez kilka lat wspinałem 
się w Tatrach, prawie nigdy nie wiedząc jak się droga, 
po której się drapię- nazywa. Ze szczytami miałem 
kłopoty, a w góry chodziłem dla przyjemności, a i inni 
ze mną też wiązać się lubili. Teraz też jak mnie przy- 
gniatać zaczynają wielkie słowa i wielkie sprawy, gna! 
na szlaki aby z samym sobą pogadać i odetchnąć normal- 
nością. Swoich harcerzy prowadzę gdzie oczy niosą, nie- 
koniecznie wiedząc jaką to przełączką przechodzimy. 
Zbieramy przy tym Śmieci, ustawiamy przewrócone znaki, 
cieszymy się, że góry tuż, tuż, a my możemy się z niai 
zmierzyć... 1 wędrujemy, a tu się okazuje, że nie peł- 
nimy. 

Moja scena literacka, 

«Nawet jeśli problem mały 
Pod uwagę sprawy weź te 
Lepiej nie przeginać pały 

Ani "wefte", ani "wefte"." 

pozdrowienia dla możch nowych 
przełożonych i kolegów z CSJH 

  
  
  
  
   



  

PROPOZYCJE 

1 pierwszego hymnu Związku Harcerstwa Polskiego 
- napisała w roku 1908 Maria Konopnicka, znąko- 

mita poetka polska. Był to protest na osławioną akcję 
tzw. Hakaty, której celem było wywłaszczenie i wynaro- 
dowienie ludności polskiej, zamieszkałej na terenie 

ówczesnego zaboru pruskiego. Muzykę napisał Feliks 
Nowowiejski - znany kompozytor polski. Ti t muzyczny 

przyszedł mu do głowy podobno wtedy, gdy spacerował po 

krakowskich Błoniach. Zanotował wówczas przewodni no- 

tyw melodyczny na starej kopercie, bo nie miał przy so- 

bie pspieru nutowego. Dopiero w domu, przy fortepianie 

napisał cały temat do końca. Czy tak było napręwdę, 

nie wiemy. Sam kompozytor nigdy tego oficjalnie nie 
potwierdził. 

Po raz pierwszy Rota" została wydrukowana w 1910 roku, 
pod tytułem "Hasło". Prawykonanie pieśni nastąpiło w 

S łowa pięśni - patriotycznego hymnu polskiego 

Słowa: Maria Konopnicka 

Muzyka: Feliks 
Nowowiejski 

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, 
nie damy pogrześć mowy, 
polski my naród, polski lud, 
królewski szczep Piastowy. 
Nie damy, by nas gnębił wróg. 

Tale nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

Do krwi ostatniej kropli z żył 
bronić będziemy Hucha, 
aż się rozpadnie w proch i pył 
krzyżacka zawierucha. 
Twierdzą nam będzie każdy próg. 

dopomóż Bóg! 
dopomóż Bóg! 

Mie będzie Niemiec pluł nam w twarz 
ni dzieci nam germanił, 
orężny wstanie hufiec nasz, 
duch będzie nan hetaanił. 
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty 

Tek nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

niezwykle ważnych dla Krakowa okolicznościach - z okazji odsłonięcia na Placu Mstejki przez Ignacego Paderewskie- 
go Pomnika Grunwaldzkiego. Było to 15-1ipca_1910 gokuy 
Ogromnym chórem,liczącyn ponad 1000 śpiewaków z ca- 
łej Polski, dyrygował sam Feliks Nowowiejski, I wykona- 
nie i tekst pieśni - żarliwy, patriotyczny - sprawi- 
ły, że tysiące ludzi zgromadzonych na Placu Matejki 
płakało. I w późniejszych latach "Rota" stanowiła bo- 
dziec do walki o wolność, wyzwolenie Ojczyzny. Kompozy- 
tor pieśni spoczął po swojej śmierci w 1946 roku na 
krakowskiej Skałce, obok twórcy narodowego Hymnu pol- 
skiego- - Józefa Wybickiego. 

(opracowano na podstawie książki 

72. Adrjańskiego "Pieśni sercu 
bliskie" - Iskry 1976) 
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rzeprowadzane od września 1743 roku przez od- 

P dział dyspozycyjny KG AK "Agat" zamachy na 
funkcjonariuszy więzienia na Pawiaku, okazały 

się skuteczne, co spowodowało przeniesienie terroru in- 
dywidualnego na urzędników policji średniego i wyższego 
szczebla. 

Hergl 
Kompania "Agat" w grudniu znów zadała Niemcom trzy cio- 
sy, tym razem wymierzone w cywilną administrację dys- 
tryktu. 
Pierwszy z nich ugodził w zarządcę nad drukarniami w 
dystrykcie warszawskim i lubelskim, Antona Hergla, przed 
wojną pracującego w Warszawie jako główny mechanik-kon- 
Serwator Domu Prasy przy Marszałkowskiej 3/7, a który 
zaraz po zdobyciu przez Niemców Warszawy zjawił się tu- 
taj w charakterze komisarza z pełnomocnictwami władz 
okupacyjnych. Szkodliwość jego działania spowodowała 
wciągnięcie go na listę "Główki" i wydanie przez Kie- 
rownictwo Walki Podziemnej wyroku śmierci. Rozkaz Kedy- 
wu wykonania wyroku został przekazany do wykonania "A- 
gatowi". Pierwsza próba "likwidacji" wyznaczona na ) 

grudnia 1943 roku nie powiodła się, z uwagi na nieo- 
becność liergla w Warszawie. Dowódca zespołu kpt "Pług" 

wyznaczył do przeprowadzenia akcji III pluton, zaś na 
jego dowódcę wyznaczono "Marylę" (Stefan Pakuła), 
W skład zespołu likwidacyjnego wchodzili: "Madziar" 
(Czesław Czaki), "Hipek" (Stefan Królikowski), "Leszek" 

BE 

PHM WOJCIECH POPIOŁEK 

(Jerzy Jarkiewicz), jako kierowca "Bruno" (Bronisław 
Hellwig) z I plutonu. Łączniczkami były: "Janina" (Ha- 

lina Strąchąlska), "Krystyna" (Wanda Gąssowska-Oczko), 
"Jagoda" (Jadwiga Strachalska) 1 "Irmina" (Irmina Busz- 
czyńska). 
Po dłuższych poszukiwaniach wybrano na miejsce akcji 
okolice drukarni znajdującej się przy ulicy Leszno 
138/140, do której jak się okazało - Hergel przyjeżdżał 
co dzień autem. Skład zespołu likwidacyjnego pozostał 
bez zmian, z wyjątkiem kierowcy, na miejsce "Bruna" 
przewidzianego do innego zadania, wyznaczono "Olka" 
(Tadeusz Kamiński). Dnia 10 grudnia, skoncentrowany w 
tym rejonie zespół bojowy pod dowództwem "Maryli" za- 
atakował wyjeżdżający z bramy samochód Hergla. Lecz 
jednak nie całkiem skutecznie. Gdy obaj wykonawcy "Mary 
la" 1 "Madziar" podbiegli strzelając do samochodu, w 
którym na tylnym siedzeniu obok Hergle siedział niezna- 
ny cwil, auto skręciło w inną, niż przewidywano stronę, 
wyminęło ich, jadąc ku ulicy Młynarskiej i dopiero wy- 
biegający naprzeciw . ubezpieczający ten kierunek "Le- 
Sszek" zmusił je do zatrzymanie seriami z peemu. W wy- 
niku strzałów Hergel osunął się ne podłogę samochodu, 
ale jego towarzysze wyskoczyli na ulicę ostrzeliwując 
się i dopiero następne serie powaliły ich na jezdnię. 
"Maryla" widząc leżących przeciwników, wydał rozkaz 
odwrotu, nie sprawdzając czy ostrzelani żyją i nie za- 
bierając ich dokumentów, po czym auto z zamachowcami 
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| 
odjechało ulicami Młynarską, Wolską, Karolkową i dal- 
szymi do Twsrdej. 
* wyniku akcji Hergel został jedynie ranicny w bark 

|1 pe dłuższym pobycie w szpitalu wyleczył sią. Jedno- 
| |cześnie raniono jego towarzysze - szefa prasowego przy 

urzędzie GG - Heinze Strożyka i zabito szofera. 

   

   
    

    

                  

   

        

   

                                      

   

     

      

   

Braun 
Jesienią 1943 roku Warszawę obiegła wieść o planowa- 
nej przez Urząd Kwaterunkowy akcji, polegającej na po- 
zostawieniu w tym mieście jedynie osób zatrudnionych 
w urzędach i fabrykach niemieckich bądź w inny sposób 
pracujących na rzecz okupante, pozostałą zaś ludność 
- wysiedlić, . 
Autorem tego pomysłu był kierownik Wohnungsaatu, Emil 
Braun. Fanatyczny hitlerowiec, długoletni członek SA 
i NSDAP. 

|Goy kierownictwo Walki Podziemnej wydało wyrok Śmierci 

na Braune, Kedyw zlecił przeprowadzenie akcji oddzia- 
łowi "Agat". 
Da orzeprowadzenia akcji wybrano zespół z II plutonu, 

|noszącego kryptonim "Bravi", w składzie": dowódca 

|"orkan" (Kazimierz Kardaś), "Cyklon" (Zbigniew Dąbrow- 

ski), "Kastor" (Jerzy Kozłowski), "Polluks" (Jerzy Sar- 
|nowski), "Daniel" (Ryszapd Dulniak) mający stanowić 
ubezpieczenie akcji. Zespołowi przydzielono dwa s 
chody. Kierowcą jednego był szef służby "moto" z I plur 
tonu "Rruno" (Bronisław Hellwig), zaś drugiego "rezer- 
wowego” - "Niemira" (Tadeusz Kostrzewski). 

|sako łączniczki-sygnalizatorki: "Zojda" (Zofia Świeszcz) 
*Dewajtis" (Elżbieta Dzienbowska), "Hanka" (Anna Sza- 
rzyńwka) oraz "Maja" 1 "Kaja" (siostry Maria i Krysty- 
na Chuchla). : 
Skład zespołu był wynikiem szczegółowo opracowanego 
planu przeprowadzenia acji. W jednym z najbardziej 
strzeżonych rejonów okupowanej Warszawy, 13 grudnia 
został zastrzelony kierownik Wohnungsamtu Emil Braun, 

  

  
autor zbrodniczego planu wysiedlenia ludności Warszawy. 
Akcję wykonano w sposób wzorowy, z wielką precyzją, 
zgodnie z ustalonym planem. 
0 godzinie 8.04 Braun wyjechał ze swego domu przy uli- 
cy. Rozbrat, co stwierdziwszy stojąca naprzeciw niego 
14-letnia wywiadowczyni "Dewajtjs" uruchomiła cały łań- 
leuch sygnalizacyjny, dzięki czemu wieść o tym w parę 
minut dotarła do znajdującej się na Placu T 
*Hanki". Gdy o godzinie 8.15 samochód Brauna, 

Adler-Diplor nadjechał od ulicy Wierzbowej, "Hanka" 
sprawdziwszy numer wozu (8605) dała chustką umówiony 

znak i natychmiast odeszła. Samochód Brauna wjechał 
w ulicę Daniłowiczowską i stanął przed domem z nume 
rem 1/3. wysiadł z.niego Braun, jakiś mężczyzna i ko- 
bieta. Za wyprzedzającym ich samochodem biegną wyko- 
Jnawcy zamachu: "Kastor" i "Polluks", a za nimi sięga- 
jąc po broń obserwujący ich cywilny agent, za którym 
lz kolei biegnie "Cyklon". Zobaczywszy rewolwer w ręku 
"Polluksa", Braun robi unik, a jego kompan, który już 
Ivcześniej zdążył wyciągnąć broń, strzela dwokrotnie 
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do wykonawców, pucłuje i pada skoszony serią ze stena 
*kastora". W tej samej chwili "Polluks" strzels Brau- 
nowi w brzuch i dwukrotnie w głową. Po usunięciu nie- 
bezpieczeństwa grożącego ze strony towarzysza Brauna, 
"Kastor" strzela do kobiety, a następnie otwiera ogień 
do ustłującego strzelać policjanta granatowego, który 
pojawił się w polu widzenia. W tym czasie właśnie zas- 
koczony przez "Cyklopa" agent klęcząc błaga o życie. 
"Cyklop" puszcza go wkierunku Senatorskiej, a następ- 
nie staje nieosłonięty na ułicy i wali serię w drzwi 
domu Daniłowiczowska ł/3, za którymi tkwi posterunek 
złożony z 3 niemieckich policjantów z erkaemen, po 

czym rzuca ku nim filipinkę £ odskakuje w kierunku 
auta. Ukryty dotąd w głębi ulicy, pod filurani "Orkan" 
w chwili, gdy padły pierwsze strzały, wyskakuje na róg 
placu Teatralnego i bije ze stena w stronę pałacu Blan- 
ka, następnie rzuca w jego bramę filipinkę, znów strzela 
1 cofą się pod filary, sle dostrzegając zielone mun- 
dury wyglądających zza rogu Niemców, po raz drugi wy- 
biega, ciskając w ich kierunku grenat. Jednocześnie 
*Daniel", który stoi na rogu Daniłowiczowskiej i Sena- 

  

    

torskiej otrzeliwuje okna narożnika pałacu Blanka, z 
których Niemcy usiłowali interweniować. Akcja jest 
skończona, Trwała ona 40 sekund. Fo stronie niemieckiej 
polegli poza Braunem: jego towarzysz, przybyła z Niem- 
cami kobieta-Polka 4: policjant granatowy. Zabitym to- 
warzyszem Brauna był Friedrich Pabst, architekt, autor 
planu przekształcenia Warszawy w "nowa, niemieckie 
miasto” (Neues Deutsches Stadt). Żołnierze "Pegaza" 
wyszli ze starcia bez szwanku. 
Jak widać, wzajemne współdziałanie członków zespołu 
była idealnie zgrane, a cała akcja wykonana w sposób 
pokazowy. Wszyscy spisali się znakomicie, « szczegól- 
nie wyróżnił się "Orkan", który dzięki błyskawicznej 
orientacji i zimnej krwi niemal zupełnie przygwożdził 
Niemców, spieszących Braunowi na spóźnioną odsiecz. 

  

"W sumie był to jeden z popisowych wyczynów II plutonu. 
Szybkość 1 brawura żołnierzy, mądry plan i komplotne 
zaskoczenie Niemców złożyły się na piękny sukces. 
Piękny i cenny, bo po likwidacji Brauna o planie wy- 
siedlenia mieszkańców Warszawy przestano mówić." |/ 

yrcha 
Współpracownik i pomocnik Hergla, przedwojenny dru- 

karz volksdeutsch - Władysław Myrcha wydatnie służył 

pomocą Niemcom w wykrywaniu tajnych drukarni. 
Podobnie jak w przypadku Hergla, akcję przeprowadził 

zespół III plutonu w składzie: 

dowódca "Zabawa" (Jan Wróblewski), "Leszek" (Jerzy Jar- 

kiewicz), "Maryla" (St. Pakuła), "Hipek"(St. Królikow- 

ski), kierowcą był "Staszek" (Stanisław Ołdakowski). 

w trzy dni po zamachu na Hergla, 15 grudnia  zlikwi- 
dowany został w swoim mieszkaniu przy ulicy Pańskiej, 
Władysław Myrcha. 

1, A. Kunicki, Cichy, front, s. 137 
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uż prawie 12 lat trwa współpraca Krakowa i Ho- 

J rymbergi w ramach podpisanej przez władze obu 

miast umowy o współdziałaniu. Łańcuch bratnich 

miast łączy już w Furopie wiele niast bez względu na 

kraje i systemy polityczne. Jost to piękna idea, stwa- 

rzająca szerokie możiiwości do przyjaźni i pokojowego 

współistnienia. W szerokiej formule współpracy zakreś- 

lonej wspólną umową obu miast młodzież ma swoje ważne, 

kto wie czy nie najważniejsze miejsce. By sprostać te- 

mu zadaniu, cztery związki młodzieży powołały wspólną 

komisję do spraw współpracy z Norymbergą'KKOM. Co ro- 

ku przewodnictwo tej komisji obejmuje kolejny Związek. 

1 tak w 1984 roku było to ZSP, zaś od stycznia 1987 

przewodnictwo obejmuje ZHP. Co roku wiosną odbywają 

się wspólne seminaria młodzieżowe, raz w Polsce,raz 

w RFN, w których uczestniczy młodzież polska reprezen- 

tująca swe organizacje i młodzież REN reprezentująca 

Kreisjugendring (KJR), czyli forum wszystkich organi- 

zacji młodzieżowych Norymbergi. (Taka forma wspólnej 

płaszczyzny młodzieży istnieje w całej RFN). Prócz 
woich partnerów,   tych spotkań, każda organizacja ma s 

z którymi prowadzi dwustronną współpracę. Chorągiew 

Krakowska utrzymuje kontakty » Ruf (Hund Ueutache Pfad- 

finderin und  Pfadfinder) 1 Sokołami (Die Falken). 

DOŚWIADCZENIA 

          

Tak po krótce wygląda obraz oqólny współpracy, pora 
wspomnieć o aktuainych poczynaniach. 
Otóż od przeszło miesiąca w ratuszu w Horynberdze czyn- 
na jest piękna wystawa "Kraków - Stare miasto, młodzi 
ludzie". W przygotowaniu 4 otwarciu tej wystawy miałem 

przyjemność uczestniczyć. 
Wystawa te została zaplanowana wspólnie wiosną, gdy 

w Krakowie przebywała delegacja KJR-u na wspólnym se- 
minarium dotyczącym rozwoju normalizacji stosunków 
t współpracy między młodzieżą obu krajów. Sympatyczna 
młodzież z Norymbergi bardzo nas zachęcała do tej wy- 
stawy, dletego starania o należyte jej przygotowanie 
zaabsorbowały wszystkich. | 
Po wielu dyskusjach, nocnej pracy fotografów i plasty- 
ków powstało trzydzieści imponyjących plansz, wspania- 
le zaprojektowanych i wykonanych. Wystawa pokazuje 
pracę krakowskich organizacji młodzieżowych na rzecz 

i dziedzictwa kulturo-        

   

  

swego miasta. Ochrona środowisk 
wego, to główny motyw przewodni tej ekspozycji, ca wzbu- 
dziło niekłamane zainteresowanie zwiedzających. 
Norymberga, to stare, piękne miasto o podobnych jak 

Kraków problemach. 
Norymberczycy zgotowaji nam bardzo serdeczne prz 

cie. Całą wystawę zawieźliśmy chorągwianą tiyskę, cu sa- 
mo w sobie miało cosmak harcerskiej przygody. Jechaliśmy 
półtora dnia, by wreszcie zawitać krętymi uliczkami | 
pod sieczibę Jugendringu, który mieści się w pięknej | | 
starej baszcie - części dawnych murów miejskich. Jugend- 
ring nie jest odrębną organizacją młodzieżową. Jest je- 
dynie formą ponocy władz państwowych dla organizacji 
młodzicży, które mogą choć nie muszą w Jugendringu współ 

  

pracować. 
władze municypalne dotują organizacje młodzieżowe, prze- 
kazując fundusze dla Jugendringu i zatrudniając pracow- 
ników. Nasz przyjazd z wystawą stał się okazją go wie- 
lu ciekawych spotkań z młodzieżą RFN, reprezntującą 

bardzo szeroki wachiarz zainteresowań. Mimo dużego zróż- 
nicowania organizacyjnego dwa problemy wydały mi się 
wspólne i synpatycznym młodym norynberczykom i nam, pizy- 
byszor z Krakowa. Pierwszy - to problem pokożu. który 
w Norymberdze zyskuje szczególny wymiar, Doyż miastu 
temu III Rzesza narzuciła rolę kolebki teszyzau. Do dziś 

  

stoją jeszcze przerażające, pigantyczne reszthi dzkorecji 
terenów zjazdów partii nitlerowskiej - moenstruzlne sta- 

diony i trybuny oraz nie zrealizowane do końca Kaloseum. 
Norymberga została całkowicie zniszczona dywanowym nalo- 

tem aliantów. Dziś jest bardzo pięknie odbudowana, zaś 

jej mieszkańcy dobrze rozumieją znaczenie pokoju w Euro 
pie. Drugą sprawą jest ochrona dziedzictwa i środowiska 

człowieka przed bialogiczrą degradacją. Tej problems ty- 
ce młodzi Niemcy poświęcają wiele uwagi nie poprzesta- 
jąc na słowach i deklaracjach. Podejnują oni wspólnie 
szereg propagandowych akcji, marszów protestacyjnych 
czy też innych działań inspirowanych przez coraz bardziej 

wpływową partię "Zielonych". | 
Norymberga jest świetnym miejscem spotkań młodzieży. 

Stare piękne zabytki 1 współczesność tego miasta harmo- 
nijnie tworzą klimat do wymiany myśli i doświadczeń. 
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FIAT VOLUNTAS TUA! 
- Niech się dzieje wola twoja! 

FIDE ET AMORE 

- Wiarą 1 miłością 

FIDE MALA 
- W złej wierze 

FIDE, SED CUI, VIDE 
- Ufaj, lecz bacz komu 

FILIUS POPULI 
- Syn ludu „aE” 

FORTUNA CAECA EST 

- Los jest Ślepy 

FORTUNA TIBI EST 
- masz szczęście 

FRONTI NULLA FIDES 

- nie ufaj pozorom 

FUGIT HORA 
- czas ucieka 
FUROR SCRIBENDI 
- pasja pisania 

FORTUNA PATRIAE NOSTRAE ETIAM MEAM FORTUNA EST 
- los mojej ojczyzny jest moim losem 

KULTURA 

Na czerpanym papierze 
Napisał krótki liścik 

ktoś ten liścik przeczytał 

A on czerpał korzyści. 

Piszesz dużo i 7 ochotą, 
tylko my nie wiemy 
po co?   
w prezencie pod choinkę 
Ktdś mu*podłożył... Świnkę. 

u z i 
ST savoir vivre =... 

Ażeby nie uchybić prawidłom zaznajaniania się ludzi 
ze sobą, trzeba mieć sporo doświadczenia przytomności 
umysłu. 
0 zaznajamianie się swoich gości dbają przede wszystkim 

|gospodarze, ponieważ nie zawsze mogą wiedzieć lut pa- 
miętać, kto się z kim już zna, powinniśmy sami o tym 
pamiętać i albo prosić o przedstawienie nieznajomym, 
albo uczynić to na własną rękę. 
Zasadniczo przedstawiamy młodszych ludziom starszym wie- 
kiem lub rangą, mężczyzn - paniow. Pań, choćby najmłod- 
szych, nie przedstawia się mężczyznom, wyjąwszy stosun- 
ki urzędowe i służbowe. 
Panie zaznajamia pani domu, mężczyźni proszą o przed- 
stawienie ich paniom, a między sobą przedstawiują się 
Nawzajem z wyjątkiem wybitnych osobistości, osób wieko- 
wych i dostojników, którym przedstawia ich pan domu. 
Wszyscy młodsi wiekiem (kobiety i mężczyźni) czekają 
na podanie ręki im przez starszych, a wszyscy mężczyż- 
ni czekają aż im sama kobieta poda rękę. 
Podczas, gdy przedstawiany mężczyzna zawsze stoi, ko-   
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bieta siedzi. Unosi się tylko lekko przy zaznajamianiu 
(8 00 
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e zdziwieniem obserwują jak w telewizji dwóch 

Z ohywateli, zwanych popularnie "janosikami" 
wlecze po schodach trzeciego, aby za chwilę ich 

szef "poczęstował” go wprawnym ciosem noża. Punieważ 
jak wiemy, ograniczenie wiekowe jest już tylko kate- 
gorią teoretyczną, co potwierdził w wywiadzie sam Mi- 
nister Kultury i Szutki, nie należy się dziwić, jeśli 

dzieci wykłuwają oczy kotu lub rzucą go z 10 piętra, 
o czym ze zgrozą dorośli przeczytają w "Polityce". 
Kot w końcu - nie człowiek. © 

się z kobietami mniej więcej równymi sobie wiekiem 

i stanowiskiem, a wstaje. wobec wiekowych d: 
Przez wymienienie najprzód czyjegoś nazwiska zaznacz. 
my, że to on lub ona są właśnie przedstawiani temu kd- 
muś, czyje nazwisko wymieniemy na drugim miejscu i spe- 
cjalnie tu trzeba bardzo uważać, ażeby przez nieuwagę 
nie wymienić najpierw nazwiska osoby, której chcielibyś- 
my kogoś przedstawić. Ale są i takie sytuacje, w któ- 
rych nie wymieniamy drugiego nazwiska, na przykład gdy 
idzie o dostojników kościelnych czy świeckich. Tsk sa- 
mo przedstawiając młodziutką dziewczynę kobiecie wie- 
kowej. 
Gdy ktoś zapyta: nię wiem, czy państwo się znają? - męż 
czyźnie nia wolno odpowiedzieć: nie, ja pani nie zni 
albo - nie znamy się dotąd - lecz: nie miałem dotąd 

przyjemności (lub zaszczytu) być pani przedstawionym. 
Taka sama formułka abowiązujs młode kobiety wobec pań 
wiekowych albo na wybitnych stanowiskach. Wobec równych 
wystarczy uprzejmy frazes: nie miałem dotąd sposobnoś- 
ci, itd. 
Przedstawiając ludzi wzajemnie, wymieniamy nazwiska wy- 
raźnie | dokładnie, tak ażeby potem nie było żadnych 
wątpliwości. 
Z tytułami jest tak: używa się ich jedynie wtecy, gdy 
zachodzi konieczność poinformowanie kogoś od razu, z 
kim właśnie mówi, a także w sytuacji, w której nazwiska 
nie wymieniamy. Zasadniczo błędem towarzyskim jest nad- 
używanie w rozmowach tytułów. 
Zwykła formułka przedstawienie brzmi: Pani pozwoli, że 
jej przedstawię pana Z. Albo też: pani pozwoli - pan Z. 
Z zeznajemianiem ludzi poza prywatnym domem a na tere- 
nie neutralnym trzeba bardzo uważać i zapytać poprzed- 
nio obie strony o zgodą. Czasem można komuś sprawić 
przykrość zaznajamiając go z kimś, czyjej znajomości so- 
bie nie życzy albo z kim zerwał znajomość.   
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REPORTAŻE 

dące przodem zastępy "Andy" i "Tatry" pod kie- 
jrownictwem Władka docierają wieczorem 11 paż- 
sdziernika do Kyangjin Gompa. Mżył drobny desz- 

czyk. Hikt nie chciał moknąć w nocy, więć nie zrazając 
się ceną noclegu (10 rupii) - zdecydowali się spać w 
miejscowym hotelu-schronisku., 
7 listów wysyłanych, przez Władka: 
"W nocy okazało się, że nie był to najlepszy wybór, bo 
parę osób - w tym ja - pobudziła się pogryzionych przez 
jakfeś insekty. Ranek zastał nas na trzepaniu śpiworów, 
a ra zównątcz sypał drobny śnieg. Po porannych marze- 
ntach iobfitym śniadaniu ruszyliśmy dalej w górę, zosta- 
wiając wiadomość óls grupy Wojtka. Oni tu mieli dojść 
z tragarzomi... Zrobiła się piękna pogoda, wokół po- 
tężne góry. Dnem dołtny;, źrazu nierównym dotarliśmy 
do około kilometrowego spłasżczenia, na którym jest 
lotnisko. Minąwszy go żwawo, bóprzez kolejne dw2 oro- 
9i doliny dotarliśmy około godziny ł6-tej do Lanshisy. 
Zastaliśmy tutaj tylko dwa biedne szałasy z dziurawy- 
mi dachamk, opuszczone i bezludne, ba pasterze zeszli 
już w dół do Kyangjin Gompa." 
Z notatnika Krzyska (Mr. Sajrek): Ą 
"czwartek 1] x 64 Kyangjin - Lanshisa 
... wczesnym popoiudniem przechodzimy wysoką. sterą 
morenę czołową. Otwiera się widok na ponad kilometrowej 
długości halę wznoszącą się daleko aż po obecną mo- 
reną czółową lodowca Langtang. Ścieżka doprowadza nas 

do dwóch szałasów, z których jeden ma pcawie konplet- 
ny dach z bambusowej plecionki. Tu zakładamy bazę. Al- 
timetr _ wskazuje około 4100 m npm. 

M większym szałasie budujemy z kamieni piec, składa- 
my żywność i ekwipunek górski. W mniejszym - tym z lep- 
szym dachem urządzamy sypialnię. Karimaty kładziemy na 
resztkach gałązek, siana i mchu,... po prostu luksusi 
Ze swego legowiska nam widok na boczną olinę nad któ- 
tą góruje biała, reguiacna piramida Dorje Lakpo (6990 m), 

a dalej śnieżna piła Urkinmang (6151 nm). 
Po obiedzie - kolacji Władek ustala plan działania na najbliższe dni. el: w Hagen 's Col - przełęcz w górnej 
części lodowca. Ustalamy, że w pieiwszej grupie pójdą 
cztery osoby, a jeśli wyjście będzie łatwe, pójdą gru- 
Py następne. Wreszcie konkrety! Przełęcz w górnej gra- 
ni Himalajów, wysokość ponad pięć i pół tysiąca metrów, 
widoki na najbliższy ośmiotysięcznik Shisha Pangma, 

możliwości rzucenia kamyczka de ChRL-u - wszystko ta 
barazo nęci, więc chętnych do wyjścia jest wielu. 
Przyboraki z Mariuszem zostają w bazie , wobec czego 
oni przejmują tunkcję komisji sęcziowskiaj przy losowa 
niu. Siedzimy w kręgu przy menażce gorącej herbaty, na- 
pięcie jak namięczypaństwowym meczu. Trzask szarej, ne 
pelskiej zapałki. Czuję się jak w trakcie ważnego ży- 
ciowego egzaninu... wyciągam rękę i trzymem zapałkę 
bez łebka - idę! 
Szczęście uśmiecha się jeszcze do Przylepy i już cały 
zespół wyłoniony, bowiem wcześniej Władek wybrał Owi- 
kę. Odprężenie, radość a równocześnie obawa - czy dam 
radę, czy nie będę w ogonie. Przygotowania sprzętu na 
jutro, przepakowanie plecaków,do spania, 
Z listów Władka: , 

Rano szybkie śniadanie i osiem osób sprawnie wy- 
ruszyło w górę, Około godziny 15-tej założyliśmy skład 
żywnaści w miejscu obozu I na hoczneż morenie lodowca. 
Dwaj Bicze, Magda i Zbyszek pożegnali się z nami, ży- 
Ccząc nam powodzenia i zaczęli zbiegać w dół, aby zdą- 
żyć do Lanshisy przed zmrokiem. Wynieśli nam tu sprzęt 
wspinaczkowy i żywność na cztery dni (bardzo skromnie 
licząc). My po pńłgodzinnym odpoczynku zdecydowsliśmy 
sią podejść jeszcze wyżej. Przed zmrokiem założyliśmy 
obozik na wysokości około 500U m., jeszcze na morenie 
lodowca. Hoc była obłędna! Miałem okazję to podziwiać, 
bowiem w namiociku było bardzo ciasno więc wyszedłem 
ze śpiwora spać na kamienie pod wygwieżdżonym niebem 
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1 w niesunowitej górskiej scenerii. Janusz w nocy wy- 
miotował, Krzysiek i Andrzej już po kolacji byli ta- 
cy zwolnieni w ruchach - to już oznaki wysokości. Za- 
sypiając w ślicznej scenerii z niepokojem myślałem 
jak będą czuć się jutro. Byłu dobrze. Wybraliśmy się 
tuż po śniadaniu, około godziny 7-nej, a potem było 
dziesięć godzin wyrypy po gruzowo-lodowej powierzchni 
lodowca. Około dziesięć kilometrów w poziomie, wielo- 
krotnie w górę 1 w dół, sapiąc i dysząc, błądząc w 
rozpadlinach i przekraczając szczeliny puste i ciemne 
luh syczące wodą. = 
(koło godziny 17-tej znaleźliśmy wreszcie miejsce na 
biwak. Byliśmy u podnóża przełęczy, ale jeszcze nisko, 
bo na wysokości około 5400 m. Andrzej prawie padł, 
tak że musiałem mu zaserwować głucardiamić, Krzysiek 
był zmęczony ale twardy, Janusz trzymał się zupełnie 
nieźle jak na dzień wysiłku po nocrych sensacjach. 
Gotowałer: więc kolację z obawami a dzień następny. Ja- 
nusza, który mi pomsgał, wypędziłem do namiotu do Śpi- 
wora. Po kolacji zrobiłem sobie kawę, maluśką z odro- 
baną cukru, bo było go w sumie mało i zasnąłem w płach- 
cie biwakowej obok namiotu..." 
Z notatnika Krzyśka: 
"Piątek 12 x 84 
Idziemy powoli prawą moreną lodowca. Później kchodzi- 
my do dolinki między moreną a zboczami bezimiennych 
szczytów. Zbocza te do wysokości wiecznych śniegów 
porastają kępki rudozielonych traw, a sama dolinka 
przypomina Gerlachovske Kvetnice lecz uboższe i chłod- 
niejsze (jest przecież ponad 4,5 tys. netrów). Jest 

dość płasko, dużo trawy, coś przypominające brusznice, 
silnie pachnące przy złamaniu gałązek. Środkiem pły- 

nie mały strumyk zamarzający w nocy. Gdyby to nie by- 
ły Himalaje i gdyby nie ostre limity czasowe chętnie 
urządzilibyśmy tu kilkudniowy biwak. Przy resztkach 
kamiennego murka znajdujemy stary kartusz z japoń- 
skimi napisami - jedyny Ślad człowieka. Cykam sobie 
zdjęcie z First Lady of Langtang Himalaya - Msgdą. 
Żegnamy odprowsdzającą nas ekipę i podchodzimy jeszcze 

30 minut w górę moreny. Tu nad brzegiem strumyczka o- 
bok olbrzymiej wanty rozbijamy obóz. Fo kolacji gdy 
wszystko pogrąża się w szarościach 1 wzrastającym mro- 
zie, kontempluję zachód słońca na ścianach | szczytach 
Triangle. Przylepa i Świka już moszczą się w namiocie 

"kuli". Władek chwaląc głośno wyrób spółdzielni "Ża- 

giel" (z Sopotu) układa się w płachcie na mchu. Wyso- 
kość około 4700 m - sto metrów do szczytu M. Blanc. 
sobota 13 X 84 
Rano mróz jak byk. Dużo nisko snujących chmur, trochę 
świeżego śniegu. Mróz daje nam możliwości podziwian 
wspaniałego zjawiska. Oto przed nami wznosi się na 
odcinku kilku kilometrów ponad półtoraki]ometrowej 
wysokości ściana, miejscami wzbogacona o śnieżne pół- 
ki-galerie, rynny, zygzaki wiszących lodowców. Z niej 
"to bezustannie osypują się pyłowe lawinki, łączą się 

z innymi, wyglądają jak strumienie, wodospady. 
Moreną idziemy jeszcze 40 minut i dopiero gdy dalej 

już nie można iść, schoczimy na lodowiec. Znora! Ta 
Szara rzeka kamieni wygląda z bliska jak gigantyczny 
Śmietnik. Pełno tu osypżsk, hałd i dólin. Brniemy to 
w górę, to w dół i znów w górę, potem w Oćł ponad o- 
siem godzin. Rzadko monotonię wędrówki urozmaicały nam 
strumienie, łachy piasku lub lodowe turnie, które 
skwapliwie fotografowaliśmy. 

Po dojściu do kolejnego zakrętu lodowce zbliżał się 
już koniec dnia, a przed nami był jeszcze solidny ka- 
wał drogi tym gruzowiskiem wykręcającym nogi i łomią- 
cym kije narciarskie (bardzo przydatne w tym terenie). 
Idziemy dalej, choć wiemy, że nie dojdziemy dziś do 
lodowczyka spływającego z Hagena. W miejscu połącze- 
nia dwóch lodowców jest taki galimatias i chacs, że 
na wszelki wypadek wiążemy się linę. Do miejsca obazu 
drugiego dochodzimy o zmierzchu. Jest to sympatyczna 
dolinka, na dnie której znajdujpny w miarę płaskie 
miejsce pod namiot. Koafortu dodaje strumień wypływa- 
jący z lodowego tunelu o cztery metry od namiotu. Wy- 
sokość 5300 m. Janusza rozpiera energia. Twierdzi, że 
będzie spał spokojnie jeśli zrzuci w dół wiszący na 
brzegu urwiska głaz wielkości małego biurka. Dla je- 
go spokojnych snów walczymy z nim dłuższą chwilę. 
W końcu kamol drgnął i runął wprost do strumienia, tam 
odbił się i uderzył o drugi pękając na kilka kawałków. 

Przylepa stał na dole zobojętniały i patrzał na dzie- 
jące się o kilka metrów od niego zdarzenie, jak na 
nudny film. 
Tu mała refleksja. Od ośmiu dni jesteśmy w drodze. Każ- 
dą noc spędzamy wyzej. Dd kilku dni każdy nasz krok 
to życiowy rekord wysokości. No i ten klimat, jedze- 
nie. Mamy prawo do lekkiego zaęczenia." 
Z listów Władka: 
"... Otóż ta pierwsza noc pod przełęczą była dla mnie 
wyjątkowo niespokojną psychicznie. Fizycznie czułem 
się zupełnie dobrze na tyle, że ostro i wyraźnie re- 
jestrowałem co działo się wokół. Krzysiek, Andrzej i 
Janusz spali w namiocie pochrapując i pojękując na- 
przemian, a ja leżałem w płachcie biwakowej za namio- 
tem,  słuchsjąc tych odgłosów nakładających się na 
delikatny plusk strumyka ginącego kawałek dalej w lo- 
dowcu. Chmury kłębiły się, znikały, pojawiały na nowo, 
Momentami sypał drobny śnieg, mieciony silnym wistrem, 
który pędził gdzieś tą naszą lokalną kotlinką w lodow 
cu. Czasami pojawiały się gwiazdy łudząc chwilami ppo- 
gnozę dobrej pogody na jutro. Było jednak ciepło, a 
więc znak niezŁyt dobry w tych warunkach. Zapadałem w 
sen 1 budziłem się myśląc jak będzie i co będzie jut- 
ro. A następnego dnia już od godziny 3-ciej było cie- 
pło, pochmurno, ale na szczęście bez śniegu. Ponieważ 
chłopcy spali dalej smacznie, postanowiłem zrezygno- 
wać z planowanego wsześniejszego wychodzenia z obozu 
i dopiero o 5.30 zacząłem rozpalać juwla  , aby coś 
zagotować. Wybór był bardzo skromny,o czym Ci już 
chyba pisałem: dwie porcje rosołku cienkiego z kostek, 
dwie porcje zupy (chyba grochowej) z połówką konser- 
wy mięsnej, menażka herbaty na i trochę słodyczy do 
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kieszeni. Dopiero o godzinie 7.30 byliśmy gotowi do 
wymarszu." 

Z notatnika Krzyśki 

"niedziela 14 X 84 

Wstajemy późno, bo około 6-tej. Jemy typowe śniadanie, 
które warte jest szczegółowego opisu. Na każdy posi- 
łek górski przypadały sardynki w oleju w ilości pół 
puszki na łebka. Była to bowiem jedyna potrawa, któ- 
rej mieliśmy wystarczającą ilość, Pod koniec obozu u- 
mieliśmy je spożywać na kilkanaście sposobów i byli 
nawet tacy, którzy chcieli napisać książkę z przepisa- 
mi pod tytułem "Miesiąc z sardynką w oleju, Czyli wa- 
kscje w Himalajach" lub "1001 dań z safdynki". Posiłki 
uzupełniały mielonki turystyczne, zupy w proązku (da 
wyboru żurek śląski lub barszcz biały), bulioniki w 

kostkach, owoce suszone, cukierki, visolvit. 
Tsk więc po zjedzeniu trzech sardynek, Ćwierci mielon- 
ki, pół suchare (najbardziej było nam brak pieczywa) , 
wypiciu menażki kompotu bez cukru - pakujemy drobny 

eni nad naszym obozem pozostawiliśny 
jeden kijek narciarski, potem idąc dalej - drugi, by 
łatwiej trafić do obozu przy powrocie. Rozoranym różny- 
mi rozpadlinami lodowcem dotarliśmy idąc w górę w skos 
do lewego orograficznie krańce pod piargowe stożki, u- 
sypujące się w dolinę. Zboczem tym, pokrytym częścio- 
wa swieżym śniegićm mozolnie trawersowsliśmy wznosząc 
się po trochu do góry w kierunku zerw lodowca opadają- 
cego spod naszej przełęczy. Nie szło to najsprawnieb . 
Janusz szedł dzielnie -zeraz za mną dając mi co pewien 
Czas zmianę w torowaniu i wyborze drogi. Krzysiek wol 
niej ale uparcie szedł naszym śladem, trochę górzej 
gyło z Andrzejem, który miał wprawdzie tylko aparat 
fotograficzny 1 swoją kurtkę puchową, ale mimo to sys- 
temstycznie pozostawał coraz bardziej w tyle. Dochodząc 
do zerwy lodowca zrobiłem trochę dłuższy postój, tak, 
że spotkaliśmy się wszyscy. Po odpoczynku ruszyliśmy 
dalej, wybierając drogę możliwie najłatwiejszą, aby 
dostać się na lodowiec, Przez resztki kłębiących się 
chmur zaczęło wyglądać słońce. Po jakimś czasie, gdzieś 
po około pół godzinie, udało nam się wydostać na płas- 
ką część lodowca, Dochodziło południe, przed nami w 
ostrym blasku słońca, przez cienką warstwę chmur lśnił 
potężny śnieżno-lodowy kocioł spiętrzający się pod 
przełęczą. Na pierwszy rzut oka przełęcz była tuż, 
$ażnośi. 
Z notatnika Krzyśka: 
"Idziemy początkowo przez lodowiec, potem piargami na 
zboczach pięknego Goldum. Pogoda raczej niechętna, 
jest mglisto, szczyty zasłonięte chmurami, czasami po- 
sypuje drobny Śnieżek. Widoczność kiepska, a szkoda - 

- bowiem posuwamy się ponad potężnym kotłem górskia, 
do którego spływa pięć lodowców dających początek 

wspólnej lodowej rzece Langtang Glacier. W przerwach 
pomiędzy chmurami widać tak charakterystyczne, a zna- 
ne nam jedynie z książkowych ilustracji zakrzepłe lo- 

dowe fale, obrywy seraków —, śniażne koronki zdobią- 
ce niedalekie ponad siedniotysięczna szczyty. Uroku 
kontenplacji dodaje samotność, bowiem Władek polecił 
mi trzymać łączność wzrokową mięczy czołówką i ogonem. 
Idą więc właściwie san oglądając się do tyłu i mając 
dużo czasu na podziwianie widoków.” 
Z listu Władk 
"Były dwa łatwe warianty wejścia (na Przełęcz Hagena - 
uwaga J.B.) ale żaden z nich nie wchodził w rachubę ze 
względu na bezpieczeństwo. 2? prawej gładki zachód Śnież- 
ny biegł cały czas pod stromym polem zasypanym śniegiem, 
nad którym 300-400 m wyżej wisiały dwie potężne bariery 
od czesu do czasu. Z lewej było trochę trudniej w sen- 
sie technicznym „ale też do zrobienia, Jednakże w gór- 

nej części drogi również wisiała potężna zerwa seraków, 
pod którą niestety prowadziła znaczna część drogi wej- 
ścia. Środkowa partia progu pod przełęczą była stroma 

i poprzecinana spękaniami i sterczącymi blckami lodowy 
mi. Będąc w dobrym, sprawiym zespole można by próbować. 
Postanowiłem sprawdzić możliwość wspięcia sią jeszcze 
bardziej z lewej strony 1 obejścia seraków górą. Żeby 

to zrobić trzeba było przejść w skos przez kocioł po 
lodowcu, którego powierzchnia była silnie spękana i co 
gorsza pokryta około półmetrową warstwą świeżego Śnie- 
gu. Zarządziłem więc wyciągnięcie z plecaka liny, wy- 
Jałem młotki i karabinai oraz haki lodowe i skalne. 
Wszyscy wyjęli pętle osobiste , no i założyliśwy ra- 
ki . Trwało to niestety około 40 minut, co świadczy 
o sprawności zespołu (usprawiedliwionej wprawdzie fak- 
tem, że byliśmy na wysokości około 5600-5700 m.). Nikt 
z trójki moich towarzyszy nie był nigdy na takiej wyso- 
kości, a prócz tego wczorajszy dzień dał nam wszystkim 
nieźle w kość. Ruszyłem lawirując między pęknięciani 
w lodowcu. Słońce zaczęło palić niemiłosiernie i tet 
peratura gwałtownie wzrosła. Było około godziny 13-tej. 
Andrzejowi trzy razy po kolei spadały raki, zdecydowa- 
łem więc aby związany pomiędzy nami szedł z czekanem 
ale bez raków. Po okało godzinie błądzenia w śniegu, 

klucząc wśród szczelin i przechodząc niektóre z nich 
z asekuracją po śnieżnych mostach _ , znaleźliśmy 
się na prawym orograficznie skraju lodowca. Dd kilku- 
nestu minut padał powoli drobny śnieg, nadal byłó ciepło, 

a poprzez białoszare obłoki pędzone wiatrem przygrzewa- 
to słońce. Zatrzysfałem się pod wielkim grzybem lodowym. 
To taki duży kamień leżący na cieńszej od niego nodze 

lodowej w wyniku silnej operacji słońca w strefach, 
gdzie słońce świeci prawie pionowo z góryy Lodowiec 
wokół sią topi, a noga będąc w cieniu kamiennego kape- 
lusza nie topi się i z czasem rośnie. Byłem już prawie 
pewien, że w tym tempie i w tym zespole nie mamy szans. 
ns Przełęcz. Dotkliwie i wręcz namacalnie odczułem brak 
Janka Woźniaka, Gdyby... Ale to tylko marzenia! Ćmiqc 

spokojnie ekstramocnego oznajmiłem obojętnie, ze trze- 

bu będzie stąd wracać. Nie padło właściwie żadna słowo 
sprzeciwu, ale w oczach moich wspaniałych towarzyszy 
tlił się chyba żal pomieszany z jakimś oóprężeniem, tak 

mi się przynajmniej wydawało. CDN 
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"Przebojem lata" - nazwano elektroniczny zegar gabine- 
towy wyprodukowany przez zachodnioniemiecką fitmę Con- 
rad Elektronic. Zaprojektowano go tak, aby wskazywał 
Czas z dokładnością do sekundy; na sześciu wyświetla- 
Cczach może on również wskazywać datę z końcówką roku. 
Mle nie to jest najważniejsze. Posiadacze naręcznych 
czy stołowych zegarów elektronicznych wiedzą najlepiej, 
ile kłopotów związanych jest ze zmianą czasu letniego 
na zimowy, lub odwrotnie. W latach przestępnych, w lu- 
tym znów kłopoty z przestawieniem daty. Super-zegarek 
Spacetimer 2000 nie ma tych niedogodności. Rola posia- 
dacza - o ile mieszka w określonym miejscu, ale o tym 
nieco później - sprowadza się wyłącznie do włączenia 
zegara do sięci i wciśnięcia odpowiedniego przycisku. 
Otóż Spacetimer sterowany jest sygnałami radiowymi na- 
dawanymi przez rozgłośnię we frenkfurcie nać Menem. 
Dokładność tego zegara zaopatrzonego w mikroprocesor, 
wynosi -ż 1 sekundę na... 300 000 lat! 

"Ma już 1100 lat 
Brytyjska królewska mennica ukończyła już 1100 lat. 
2 tej okazji w londyńskiej City, w izbie złotniczej, 
otwarto wystawę poświęconą historii i tradycji bicia 
monet w Wielkiej Brytanii. Zaprezentowano tu między 
innymi srebrną pensówkę bitą w 886 roky n.e. za cze- 
Sów kióla Alfreda Wielkiego. Na jednej stronie monety 
wyryta jest podobizna władcy, a na odwrotnej nazwa 
"Londonia" w formie monogranu. 

* Muzeum Mody 
Toalety Marii Antoniny, rękawiczki Anny Austriackiej 
i suknia ślubna Grigitte Bardot - oto tylko niektóre 
z eksponatów w ogromnej kolekcji liczącej około 10 
tysiący przedmiotów, należącej do Krajowego Muzeum Ma- 

dy we Francji. Otwarte niedawno przez prezydenta Mitte- 
rrande Quzsun mieści się w pawilonie Luwru, zbudowąnyr 
w 1666 roku. Muzeum utworzono na podstawie duóch aroma - 
Szonych przez dziesięctolecia koiekcji, nalezących do 
Związku sziuki Uekoracyjnej i francuskiego Związku 
Sztuki krawieckiej. Do chwili obecnej ukończono restau- 
rację pięciu górnych z 11 pięter pawilonu Luwru, gozie 
rozmieszczono pierwszą ekspozycję muzeum - "etepy mody”. 
%ybrano dla niej iiż ubrań i sukni, ukazujących histo- 
rię mody nd początku XVIII wieku. 

*Xotłownia opalana pieniedzmi 
Według doniesień z La Paz, w mieście tym przez pewien 
czas jedna z kotłowni przemysłowych tego miasta była 
opalana... pieniędzmi. Bank Harodowy wynajął ją soy 
spalić ponad 20 ton banknotów papierowych. Przyczyną 
całej operacji jest galopująca inflacja, jaką przeżywa 
Boliwia. 

* Największa perta 
W pobliżu wybrzeży filipińskiej wyspy Sula, znalezio- 
No w stosunkowo niewielkiej małży największą w datych- 
czasowej historii naturalną perłę. Jak wiadomo, obec- 
nie w wielu państwach prowadzi się na olbrzymią skalę 
sztuczne hodowle perłopławów. Wspomniana neturalna per- 
ła ma 8,89 cm średnicy. Z miejsca wyceniono jej wer- 
tość na ponad 90 tys. dolarów. 

* Już 400 lat! 

% ubiegłym roku minęło sto lat... gumy do żucia, Wy- 
myślił ją bezrobotny Amerykanin Thomas Adams w 1850 
roku, podczas eksperymentów z gumą, którą zamierzał 
wykorzystać jako...powłokę ochronną do kół powozów. 
Eksperyment się nie udał, więc pokroił maż gumową na maleńkie kawałki, zapakował w kolorowy papier, sprze- dał właścicielowi sklepu spożywczego jako nowy rodzaj krakersów. Po latach prób, pierwsza guma do żucia o 
smaku miętowym pojawiła sią w Ameryce w 1886 poku. 
William Wrigley, komiwojażer, który reklamował po ca- łych Stanach proszki do prania zwietrzył dobry interes i wszystkie awoje pieniędze włożył w gigantyczną rekla 
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mę gumy do żucia, która do dziś sprzedawana jest we 
wszystkich krajach świata. 

* Zegarek tłumacz 
Japońska firme Casio wypuściła na rynek zegarek kwar- 

cowy, który oprócz tradycyjnej "obsługi" właściciela 
(godziny, minuty, data, dzień tygodnia, budzik, sygnął 
co określony czas) orez możliwości samoczynnego prze- 
chodzenie z "jednego czasu na drugi" w zależności od 
długości geograficznej, wypósażony jest w mikrokompu- 
ter pamiętający 200 słów po japońsku, angielsku, hisz- 
pańsku i francusku. Ten podręczny słowniczek uzupełnio- 
ny jest cztercziestoms najczęściej używanymi zdaniami 
w każdym z tych języków. Tłumaczyć można "w każdą stro- 
nę", a ne życzenie określone zdanie wyświetlane jest 
pięciokrotnie. Właściciel zegarka ma w ten*sposób ułat- 
wione zakupy czy proste rozmowy niemal w każdym kraju. 

ASALE CI 
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- Muzeum Makaronu 

Huzeum makaronu to jedyną atrakcja niewielkiego miastecz- 

ka włoskiego - Montadossio. Pokazuje się tutaj z dumą 

eksponaty opowiadające o historii przemysłu makaronowe 

SEE 

go, poczynając od 1602 roku. Odwiedzający - na specjal- 

ne życzenie - mogą też otrzymać wybrane przepisy na 
potrawy z makaronu, których w dokumentacji muzealnej 

znajduje się kilka tysięcy. 

* Najmniejszy telewizor 
Znów nadeszła wiadomość z Japonii, że znana firma Sony 

wyprodukowała najmniejszy telewizor na Świecie. Ma on 
wymiary 163 na 76 milimetrów, waży 510 gramów. Zasila- 

ny jsst bateriami, oczywiście japońskimi mini, które 

zapewniają odbiór przoz 12 godzin bez przerwy, ale moż- 
ne również włączać odbiornik do sieci elektrycznej. 

* Niezwykty Koncert 
Niezwykły koncert odbył się w jedynm z niewielkich 
miast Szwajcarii. Wzięli w nim udział muzycy, rywali- 

zujący w grze na rogu alpejskim. Największe zaintereso- 
wanie wzbudził róg-gigant, długości 28 metrów. Mimo 

tak pókaźnych rozmiarów, można na nim wykonywać partie 
solowe. 

* Genialna 
ł3-letnia Ruth Lawrence stała się najmłodszą absolwent- 
ką Uniwersytetu w Oxfordzie (W. Brytania). Jej praca 
dyplomowa w dziedzinie matematyki została wyróżniona 
nagrodą I stopnia. Dziewczynka ukończyła studia matema- 

tyczne w okresie 2 lat. Jest ona córką konsultanta kon- 

puterowego, który zrezygnował ze swej pracy by zająć 
się genialną dziewczynką. Aktualnie Ruth przygotowuje 
się do pracy doktorskiej. Zajmie jej to 3 lata zamiast 
tradycyjnych pięciu. 

Rowerowe szaleństwo a właściwie jego bardzo specyficzna 
odmiana wymagająca akrobatycznych wprost umiejętności, 
opanowało bez reszty parki i skwery wielkich miast USA. 
Gprowadza się on do cyrkowej jazdy na rowerze w rytm 
dochodzących z przenośnych magnetofonów najnowszych 
przebojów, a całość uzupełnia wykonywanie ruchów właś- 
ciwych dla tańca-połamańca czyli break-dance. Choć ta 
sportowo-dyskotekowa dyscyplina jest bardzo młodziutka, 
ma już swoich misżrzów, własne kluby i liczne grono 
zwolenników, gotowych zapłacić za jedną lekcję rowero- 
wego baletu nawet 100 dolarów. 

* Kieszonkowy telefon 
Brytyjska firma Technophone podjąła produkcję pierwsze- 
go prawdziwie kieszonkowego telefonu bezprzewodowego. 
Ma on wymiary 15-7, 5-2,5 cm 1 waży niewiele ponad 0,5 
kilograma. Jest zasilany bateriami wystarczającymi na 
6-8 godzin normalnej pracy lub 50 minut nieprzerwanej 
rozmowy. Na miniaturowym ekranie urządzenia można za 
pomocą ciekłych kryształów wyświetlić do 32 znaków - li 
ter bądź cyfr, w pamięci zaś można przechowywać 39 nu- 
merów najczęściej wywoływanych rozmówców. 
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HARCERSKA OFICYNA WYDAWNICZA w Krakowie wydała ostat- 

nio następujące ciekawe książki: 

1. "Przyrzeczenie w drużynie harcerskiej", Bogusławą 
Śliwerskiego, cena 200 ż 
Pierwsze w historii harcerstwa całpściowe opraco- 
wanie losów Przyrzeczenia harcerskiego na przestrze 
ni 75-lecia! Książka długo oczekiwana i potrzebna. 

2. "Jak być zastępowym”, W i B Śliwerskich, cena 200 8 
Nie jest to podręcznik dla zastępowych-nowicjuszy. 
Jest to książka ala tych, którzy chcą lepiej i - co 
najważniejsze - nowocześniej _ prowadzić pra- 
cę zastępu. 2 pewnością tą książką powinien się za- 
interesować każdy drużynowy. 

3. Regulamin zuchowych sprawności indywidualnych, 
cena 110 2. 

4. Aktualnie obowiązujące "Sprawności zuchowe zespo- 
łowe" wraz ze sprawnościami autorskimi druha 
Franciszka Dębskiego. 

5. "Pożyteczna zima", St, Śmietany, M. Kudasiewicza, 

trzecie wydanie poradnika dla drużynowych i organia- 
torów NAZ. 

Wszystkie te wydawnictwa można nabyć osobiście w HOW 

w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej J1. 

Wysyłką za zaliczeniem pocztowym realizujemy jedynie 
na podstawie zamówienia dużych jednostek harcerskich, 
potwierdzonego przez głównych księgowych lub kwater- 
mistrzy hufców.   

74 (wik 
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niedzielą 21 grudnia 1986 roku w lokalu Komen- 
dy Chorągwi w Krakowie odbyło się spotkanie 
byłego Metodycznego Studenckiego Kręgu Instruk- 

torskiego przy Wydziale Młodszoharcerskim. 
W jesieni minęło 20 lat od powstania tzw. "Krężka". 
Krąg działał do 1974 roku, grupując instruktorów z róż 
nych uczelni Krakowa. Na spotkanie przyjechało kilka- 
naście osób z różnych stron kraju i świata. Przybyli 
także zaproszeni goście z byłym Komendantem Chorągwi 
dh Tadeuszem Prokopiukiem i jego zastęncą dh Ewą Pis- 
trusińską na czele. 

Współorganizatorem spotkania hyła druhna Hanna Urbań- 
Ska, dawna szefowa Wydziału. 

(am) 
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Adres redakcji: 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31, telefon: 22-77-22, Adi 79-93, teler: 0325666 Prenumerata: Komenda Krakowskiej Chorągwi ZHP, 
NBP VII 0M Kraków 35073-3102-132, rocznie 960 zł, z dopiskiem ,, 
Fietkiewicz - Dział Nasz Ruch, Adam Hanuszkiewicz 

edaguje Zespół: hm PL Franciszek Dębski - Nział Zuchowy, hm PL Olgierd „ł 
edaktor Techniczny, Izabela Kaplan 

hm PL Kazimierz Lichnowski, him PL Piotr Niwiński - Zastępca Redaktora Naczelnego, phm Wojciech Popiolek - Sekretarz Redakcji 
- Dział Instruktorski, lim PL Paweł Raj - Redaktor Naczelny, in Marian Satała - Dział Reportażu, hm PL Kazimierz B. Schutterty - Z-ca Redaktora Na: 
czelnego, hm PL Jadwiga Skiba - Uział Kultury, hum Wojciech Śliwerski - Dział Harcerskie Poradnictwo, hm PL Anna Szeliga-Zahorska - Dział Historyczny, 
hm PL Janusz Wojtycza = liział Starszoharcerski, hm PL Andrzej Zięblińs 

Druk Zakład Poligraliczny SSP «Żaczek» zam. 21/87 nakład: 1200 D -3  



 
 

 
 

 
 

 
 

E
E
 

T
o
C
H
A
.
B
I
     

t
o
r
y
c
z
n
e
,
.
 

d
o
t
y
c
z
ą
c
e
 

n
a
s
z
 

u
c
h
u
 

od 

   

d
a
w
n
a
 

p
a
s
j
o
n
u
j
ą
 

n
i
e
 

t
y
l
k
o
 

h
a
r
c
e
r
z
y
.
"
K
o
l
e
k
c
j
o
n
o
w
a
n
i
e
 

    J
a
i
 
o
k
a
 
E
e
)
 

a
s
j
ą
 

o
a
r
o
m
n
e
j
 

r
z
e
s
z
y
 

  

z
h
i
e
r
a
c
z
y
.
.
 

Ta 
s
y
t
u
a
c
j
a
 

ma 
s
w
o
j
e
 

d
o
b
r
e
 

i 
z
ł
e
 

s
t
r
o
n
y
 

- 

sta 
w
i
e
d
z
a
 

o 
r
u
c
h
u
 

h
a
r
c
e
r
s
k
i
m
,
 

z
ł
e
 

- 
bo 

  

p
a
m
i
ą
t
k
i
 

h
a
r
c
e
r
s
k
i
e
 

na 
p
r
z
e
r
ó
ż
n
y
c
h
 

a
u
k
c
j
a
c
h
 

i 
g
i
e
ł
d
a
c
h
 

j
ą
 

a
s
t
r
o
n
o
m
i
c
z
n
e
 

c
e
n
y
.
 

P
r
z
y
k
ł
a
d
e
m
 

m
o
q
ą
 

b
y
ć
 

c
h
o
ć
-
 

  

je 
a
n
t
y
k
w
a
r
y
c
z
n
e
 

  

[US 
K
s
i
ą
ż
k
w
y
'
,
 

na 
k
t
ó
r
y
c
h
 

  

w
y
d
a
w
n
i
c
t
w
a
 

h
a
r
c
e
r
s
k
i
e
 

os     

1
a
j
ą
 

c
e
n
y
 

k
i
l
k
u
n
a
s
t
u
 

y 
z
ł
o
t
y
c
h
.
 

P
r
a
a
n
ą
c
 

c
h
o
ć
 

w 
c
z
ę
ś
c
i
 

w
y
n
a
n
r
o
d
z
i
ć
 

  

w
s
z
y
s
t
k
i
m
 

h
a
r
c
e
r
s
k
i
m
 

h
o
b
h
y
s
t
o
m
 

b
r
a
k
i
 

w 
z
a
o
p
a
t
r
z
e
n
i
u
 

, 

r
o
z
 

  

c
z
y
n
a
m
y
 

n
o
w
y
 

d
z
i
a
ł
 

*
"
L
A
M
U
S
"
 

- 
c
z
y
l
i
 

r 
i
k
o
a
w
a
n
i
e
 

  

r
ó
ż
n
y
c
h
 

h
i
s
t
o
r
y
c
z
n
y
c
h
 

p
a
m
i
ą
t
e
k
 

i 
c
i
e
k
a
w
o
s
t
e
k
.
 

  

F
A
L
L
S
 

u
k
o
w
a
n
y
 

Ze 
s
t
a
n
o
w
i
 

k
o
m
p
l
e
t
 

o
z
n
a
c
z
e
ń
 

s 

        

we 
L
w
o
w
i
e
 

w 
1
9
1
3
r
:
 

 
 
 

r
d
z
o
n
y
c
h
 

p
r
z
e
z
 

  

l
e
p
i
 

n
a
p
i
s
 

to 
o
z
n
a
k
a
 

m
ł
o
d
z
i
k
ó
w
 

i 
o
c
h
o
t
n
i
c
z
e
k
 

  

t
a
r
c
z
a
,
 

a 
w
y
w
i
a
d
ó
w
c
 

  

- 
s
o
k
o
l
i
k
,
 

to 
o
z
n
a
k
a
 

"
P
o
-
e
q
z
a
m
i
n
i
e
 

ć
w
i
k
o
w
s
k
i
m
 

K
o
m
p
l
e
t
n
ń
y
 

z
e
s
t
a
w
 

o
z
n
a
k
 

j
e
s
t
 

d
z
i
ś
 

n
i
e
z
w
y
k
ł
ą
 

r
z
a
d
k
o
ś
c
i
ą
.
 

K
o
l
e
j
n
e
 

t
r
ż
y
 

r 
ne 

o
d
z
n
a
k
i
 

to: 

  

    

   

Ż
2
5
5
P
!
 

  

a 
Po 

  

a
n
i
z
a
c
j
i
 

S
k
a
u
t
e
k
 

j
e
d
y
n
e
j
 

s 
U 

m
o
-
 

d
z
i
e
l
n
e
j
 

ż
e
ń
s
k
i
e
j
 

o
r
q
a
n
i
z
a
c
j
i
 

w 
h
i
s
t
o
r
i
i
 

h
a
r
c
e
r
s
t
w
a
,
 

w
e
s
z
ł
a
 

w 
Reprc 

    

doża 
N
W
A
:
 

a 
r
u
c
h
u
 

ws 

  

   


