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Numer ten, dwunasty z kolei, jest w pewnym sensie 

jubileuszowym, Tak oto, wbrew wielu fałszywym proro- 

kom jak i też sympatycznym niedowiercom = jednak 

utrzymaliśmy się na rynku, i co gorsza, mamy siłę 1 

ochotę na dalsze popełnianie tego nietypowego miesię= 

cznika, Trudności, musimy przyznać, były wielkie: po 

pierwsze by uzyskać 1400 prenumeratorów /co było wa 

runkiem samofinansowania/, po drugie, by osiągnąć 

społeczną akceptację /co przy żywym odzewie czytel- 

ników a braku oficjalnej opinii władz harcerskich/ 

chyba mimo wszystko, sBpełniliśmy /mamy przynajmniej 

taką nadzieję/ i wreszcie po trzecie, by pokonać trwa 

dności techniczne /a przecież sami redagujemy, pisze- 

my na maszynach, robimy skład i makiety, opracowuje - 

my grafikę i korektę, wszystko to prawie społecznie, 

przy znikomym nakładzie finansowym/,Niestety nie uch- 

roniliśmy się przed znacznym opóźnieniem i ciągle 

jeszcze niedoskonałą korektą/ zdarzają się nawet błę- 

dy ortograficzne z lektórą na czele/, 

Wprawdzie nie dostaliśmy ani jednego telegramu 

gratulacyjnego czy choćby skromnego listu /patrz na 

żale Druha Fietkiewicza na stronie trzeciej/, niem- 

niej na kolegium redakcyjnym fetowaliśmy ten jubile- 

usz postanowieniem zdecydowanej poprawy jakości tech- 

nicznej i merytorycznej "HR" wychylając /co nam czy 

telnicy i Druh Leonhard wybaczą/ RORYGYZNĄ lampkę 

«+. pepsi-coli /to jest to/, 

A oto nasze postanowienia: 

- będziemy w dalszym ciągu walczyć o"nowe" harcerstwo 

które nie musi się odcinać w wielu ideach od "sta- 

rego", 

- kontynuować będziemy dyskusję na tematy popularne: 
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i te mniej,ale istotne dla naszego ruchu, 

- publikować będziemy głosy czytelników z całej Pole 
ski pod stale tym samym i jedynym warunkiem, iż 
służyć one będą cementowaniu Ruchu Harcerskiego 
- natomiast odcinać się będziemy od wszelkich zja- 

wisk burzących dobrą pracę drużyn i szczepów; 

- przyrzekliśmy, mając szczerą wolę, zlikwidować wsze 
lkie niedociągnięcia i opóźnienia uważając, że na» 

szym największym obowiązkiem jest spełnienie ocze- 
kiwań naszych Czytelników, dzięki którym - mówiąc 
szczerze - możemy funkcjonować, 

Składamy podziękowania wszystkim autorom /a poja- 
wiło się ich w j2-stu numerach aż 55 /, koresponden= 
tom i czytelnikom, którzy przesłali wiele opinii,po= 

mocnych nam przy redagowaniu "HR", 

Liczymy na dalszą współpracę - proponując utworze= 
nie oddziałów "HR" /w większych miastach/ i zespołów 
korespondentów /w mniejszych skupiakach/, Prosimy o 
zgłaszanie propozycji i składów osobowych - zapewnia- 

my szybkie nawiązanie kontaktu i pomoc merytoryczną, 

Przekazuję również wyrazy uznania dla Krakowskiej 

Komendy Chorągwi, która udostępniła nam pomieszcze- 

nie i zapewniła pomoc techniczną bez jakichkolwiek zo» 

bowiązań, 

Na zakończenie dziękujemy tym wszystkim, którzy 

byli uprzejmi nam nie przeszkadzać — co wbrew pozoro 

rom jest też bardzo istotne, 

W związku z Nowym Rokiem Harcerskim 83/84 przeka 
zujemy wszystkim drużynom i szczepom życzenia dal- 

szej owocnej pracy na trudnym ale słonecznym Harcen- 

skim Szlaku, 
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Niezwykle udanie zakończyła się tegoroczna akcja letnia Krakowskiej Cho- 

rągwi ZHP, Ogółem sórganizowano 182 jednostki w tym: 87 obozów stałych, 
20 kolonii + 17 obozów „ 53 obozy 73 6bo= 
sy Nieprzetartego Szlaku oraz dwa samodzielne kursy instruktorskie /nie 
licząc tych, które odbyły się w ramach obozów stałych/, Tak więc z wakacyj- 
nego wypoczynku skorzystało 11,925 zuchów, harcerzy i instruktorów co sta- 
nowi niecałe 30% stanu chorągwi, Z wyliczeń statystycznych wynika, że 00 

trzeci harcerz był na obosie, 16 obozów zorganizowały drużyny a 86 szcze- 
py - ©0 jest zjawiskiem niezwykle pozytywnym Krakowscy harcerze przebywa- 
1i w 26 województwach /np. w nowosądeckim 44 jednostki, w suwalskim - 27, 
w gdańskim - 11, w olsztyńskim - 7 / 1 w siedmiu państwach / NRD, Bułgarii, 

Rumunii, Mongolii, ZSRR, Prancji, Norwegii/, Tyle statystyki - do osiągnięć harcerskiego lata zaliczyć na- 
leży dobre programowanie, ciekawe urządzenia obozowe, bardzo dobre 1 ciekawe lokalizacje a na dodatek 
wspaniałą pogodę. Natomiast zanotowano następujące problemy: trudności z zapewnieniem budynków na kolo- 
nie zuchowe, brak możliwości zakupu sprzętu obozowego i problemy z paliwem dla samochodów dostawczych, 
Postuluje się podniesienie stawki żywieniowej do 200,-zł, ujednolicenie dotacji tzw FAS-u s zakładów pra- 
cy, większą kontrolę lekarską przed dopuszczeniem na obóz czy kolonię. /r/ 

  

Tradycyjnym zwyczajem wraz z "Gazetą Krakowską", na łamach której co tydzień kie- 
rowano zadania dla zastępów, zorganizowano Nieobozową Akoję Letnią 1983, W tegoro- 
cznym NAl-n wzięło udział ponad 6000 dzieci - przede wszystkim ze Środowiska wiej- 
skiego, Zorganizowano 5 stanie nalowskich dla 700 dzieci, W 28 gromadach zuchowych 
bawiło się 560 najmłodszych nalowców, Obserwuje się jednak, jakby mniejszy rozmach 
1 ofensywność, które mam nadzieję zostaną zlikwidowane w jubileuszowym NAL-u /po 

raz 15/ w przyszłym roku, A na razie do zobaczenia w kolejnej"Zimie na medal",/r/ 

Informujemy,, że za zryczałtowaną opłatą 300,-zł. możemy przesłać rocznik "Han- 
cerza Rzeczypospolitej" /bez numeru pierwszego/. Wpłaty prosimy kierować na na 

sze konto: Krakowska Komenda Chorągwi ZEP - NBP VII OM Kraków 35073 - 3102 - 
- 132 s dopiskiem "HR - 83", Zaznaczamy, że posiadamy ograniczoną ilość - kto 
pierwszy - ten lepszy! 

Kolejny raz harcerze lotnicy udokumentowali przywiązanie do historii 
1 tradycji lotnictwa spotykając się na Jubileuszowym Zlocie 50-lecia 
harcerskiego szybownictwa, na gościnnej ziemi krośnieńskiej, na lot- 
„niaku Podkarpackiego Aeroklubu w dniach 9-10-11.IX.1983 r. Inspekto- 
ret Lotniczy Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP zaprezentowała 12 080- 
bowa grupa harcerek, harcerzy 1 instruktorów, Uczestnicy zlotu spot- 
kali się przy ognieku ze znanymi szybownikami Pelagią Majewską i Wik- 
torem Szydłowskim. Byli na szybowiskach w Bezmiechowej i Ustianowej — 

- wzywając w nowym roku harcerskim 1983/84 do różnorodnych zajęć lot- 
niczych w zastępach i drużynach, Jeden z zespołów reprezentujący Szcze- 
PY Lotniczę 19 KDH startował w biegu harcersko-lotniczym zajnując III 

miejsce na blisko 150 uczestników, Zespoły biorące udział w biegu prezentowały wiadomości i umiejętności 
s twó - gasiły czaszę, zajmowały miejsca w kabinach 
szybowców, KU przyrządami do sterowania, a także odbywały próby zręcznościowo-pionierskie, popula- 
ryzowały i szkoliły się w "małym lotniotwie"„W Jubileuszowym Zlocie 50-lecia harcerskiego szybownictwa 
uczestnicy gościli Naczelnika ZHP - hm PL Ryszarda Wosińskiego i z-cę Naczelnika hm PL Krzysatofa Piotro- 

wicza, Zlot był udaną imprezą lotniczą pozostawiającą po sobie wspaniałe wspomnienia, /xb/ 
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Ani się spostrzegłem , jak przyszła pora, że mógł- 
bym w "Harcerzu Rzeczypospolitej" obchodzić mały ju- 
bileusz: 12-ty już artykuł czyli pełny rok w stałej 
rubryce "Nasz Ruch", Ale chęć do jakiegokolwiek fe- 
towania odbiera mi gorzka Świadomość faktu, że przys 
łowiowy nawet pies z kulawą nogą nie napisał do mie 
lub redakcji o sprawach, o których pisałem, I nie 

wiem moje artykuły są jakąś pożywką do myślenia, 
wywołaniem do dyskusji, czy też może są uważane za 
zwykłe "podtruwanie"? Tym jeat to dla mnie ważniejsze 
że pisuję jednak ponad 300 km od Krakowa, że z rzad 
ka tylko mam okazję spotykać się z P.T. Czytelnika- 
ni „++ 5 

Bowiem z pisaniem jest trochę jednak inaczej, niż 
x publicznym mówieniem; na konferencyjnej sali, przy 
ognisku podczas gawędy widzi się i czuje reakcje in- 
nych, można zawaze coś smienić, dodać, polemizować, 
Autor tekstów pisanych nie ma takiej szansy, Aa co wię 
cej - to, co napisał, pozostaje, czasem na długo, O 
czymć ówiadczy, czasem o poglądach które, od dawna 
zdążyły się nawet wiele razy zmienić, 

Ale też w ogóle w harcerstwie na linii: nadawca — 
- odbiorca na ogół nie dzieje się najlepiej, Nie ku- 
sząc się o całościowe ujęcie sprawy powiedzmy tu o je 
dnym tylko aspekcie: rozmawianie działaczy z młodzie= 
żą o tew. ważnych sprawach, Od lat obsgrwujeny różne 
takie narady, których przykładem były fora HSPS, Nie 
tak jeszcze dawni orsanizatorzy, pragnąc "rozmawiać 
z młodzieżą” ustalili nie tylko w asczegółach, o czym 

na byś ta rozmowa, do czego doprowadzić ale 
także na wszelki wypadek przeprowadzili konsultacje 
poszczególnych wystąpień z wcześniej uzgodnionymi dys 
kutantami. Wyniki narad były przeto zgodne z oczeki- 
waniami, nawet jeśli "namieszał" ktoś nie uzgodniony, 
dawały się znakomicie"sprzedawać" na zewnątrz, dawały 
świadectwo, jaka to dzi6 młodzież jest mądra, uświa- 
domiona, zaansażowana ++» 

Ale przyszła moda na demokrację i oto wiele waż 
nych narad raczęto organizować na znakomitej odmien 

nej sasadzie: mówoie co ohcecie,o czym chcecie, py- 

tajcie o wszystko, zgłaszajcie postulaty, I po cichu . 
oczekiwano, z pewnym zresztą niepokojem, co to bę- 
dzie. Tymczasem młodzież często mówiła głównie o sym- 
bolicznych już guzikach, domagała się _ poprawy za- 
opatrzenia w CSH, postulowała wydawanie kaiążeczek 

harcerskich ... Nie inaczej mówiono od lat na konfe- 
rencjach sprawozdawczo-wyborczych w hufcach, s mizer= 
nym na ogół skutkiem, Wielcy i ważni działacze har- 

cerscy poczuli się zdegustowani! czy ta młodzież nap- 
rawdę nie ma ważniejszych problemów? A może - docie- 
kali niektórzy - boją się wyjawić to, co ich rzeczy- 
wiście nurtuje? 

Myślę, że aby dochodziło do porozumiewania się, 
do rozmowy, to warunkiem niezbędnym jest, żeby obie 
strony chciały ze sobą rozmawiać, miały przekonanie 
co do tego, że drugiej stronie też zależy na rozmowie, 

1 jej wyniku, że coś od wyniku tej rozmowy może zale- 

żeć. Zapewne dlatego też na większych i mniejszych 
naradach owszem, uczestnicy nawet ścierają się czasem 
wrajemnie w różnych pryncypialnych sprawach, gdy omu- 
ją, że za jakimś sadaniem stoi głębeze przekonanie, 
stoi człowiek, Natomiast najchętniej mówią o rzeczach 
i sprawach, w stosunku do których sądzą, że jest to 
możliwe do załatwienia, A tam, gisie pytani są o zda- 
nie pro forma, gdzie władza sana dobrze nie wie, cze-, 
go chce i co będzie robić lub zmienić nic nie samie- 

rza - po cóż atrzępić język? Natomiast sądzę, że wła” 
dza robi źle, jeśli lekceważy te drobne, ale autenty 
csne problemy, Ważną rzeczą jest, żeby obie strony 
w ogóle chciały rozmawiać; jeśli młodzież chce o gu- 

zikach, byle poważnie, byle z dobrą wolą, Zacząwszy 
od guzików, możemy kiedyś powoli dojść i do proble- 
mów wychowania patriotycznego czy innych ważnych i 
wielkich spraw „ Rozmawiajny nawat nie o tym co lu- 
dzi rzeczywiście nurtuje, lub nurtować powinno, ale 
o tym, o czym chcą z nami rozmawiać, I nie róbmy tegoj 
tylko od święta i wielkiego dzwonu, 

Tak więc nie powinienem i ja narzekać, że nie ot- 
rzymuję setek listów na tematy, związane » moimi arty 
kułami, Piszę o sprawach, w moim przekonaniu ważnych,  



KUNE + HUNNNENNNENE KULTURA. EEEEEM 
Kiedy trzeba i gdzie trzeba. A, jak się okazuje — 

EEEE NASZ RUCH EEEE © KUMA 
| wykżadan swoje poglądy, myśli, refleksje. Bardzo moż- 
liwe, że te 1 podobne sprawy nurtują także P.T.Czytel 
ników, Ale jaki mają interes w tym, by do mnie o tym 
pisać? Czyż mam realną szansę coś zmienić, załatwić? 

Ale też,być może, powinienem raz zejść z wysokiego 

pułapu owych ważnych i wielkich spraw i napisać o 

czymś bardziej życiowym, zwyczajnym, O guzikach? Te- 
mat jest mi o tyle niewygodny, że jak dotąd, nie by- 

się w mundurze, jest się zobowiązanym do stałego ma- 
nifestowania swej harcerskości, Z kolei w odniesieniu 

do dorosłych, harcerstwo /ozy harcerskość/ staje się 
czymó własnym, wewnętrznym, nie musi być stale manife 
stowan mundurem. Nie nosiły mundurów - z konieczno- 

ści - Szare Szeregi, nie noszą dziś czasem harcerze 
na wsi, gdy rodziców nie stać na kupno, Czy przez to 

byli i są gorszymi harcerzami? Mundur jest środkiem, 

  żem w CSH czy pdzi indziej by ć ku- 
|pić guaiki s lilijką, nie wiem zatem nawet tego, czy 
są dostępne i ile kosztują, Dotychczasowe służą mi 
dobrze, spełniają założone funkoje, tak więc biorę na 
swe instruktorskie sumienie naruszanie regulanina mun 

| Sroweko: w którego uchwalaniu uczestniczyłem ... Tym 

łatwiej, że w mundurze występują rzadko, Czemu rzad- 
ko? No właśnie, może nie o gasikach a Q mundurze. 

| właśnie wosoraj szedłem w okolicach Alei Ujazdow- 
skich, gdzie spotkałem sporą grupę harcerek i harce- 
|ęzy s Chorągwi Koszalińskiej, W mundurach właśnie, 
Jatąd wiem, kim byli 1 skąd, i dlatego mogę też powie- 
|asieć, że splendoru harcerawa nie przynosili. Poni- 
|jając już fakt, że spora ich część ła prze- 
chodzenie przes jezdnię przy czerwonym świetle, to 

umundurowanie, choć nie katastrofalne przecież, DOzo- 
stawiało wiele do ' życzenia, 
Patrokacizna fasonu, jedni w nakryciu głowy, drudzy 

bez, wytarte i łatane dżinsy na zmianę ze spodniami 

i spódnicami w różnych kolorach a paru chłopców z 
rękami w kieszeniach spodni; w moich czasach harcer 
jskich kazali za to zaszywać kieszenie, a co dziwniej- 

ze, rzeczywiście to robiono! Niech mi.wybaczy kosza 
ltńskie harcerstwo, że nin właśnie aię posłużyłem dla 
jegzempliłikacji zjawiska, które nie jest obce żadnej 

pewne chorągwi. Bowiem lepiej by chyba było wystę- 
ować w cywilu, niż w mundurach byle jakich, 
zym bowiem jest harcerski mundur? Symbolem? To praw 

da. Każdy z łatwością odpowie że podobnie nosili ska- 
koi 1 harcerze już w roku... itd,,, że symbolizuje 
więć z wojskiem, że - jedność organizacji, I strojem 
brganizacyjnym? Też prawda, Są regulaminy 1 przepisy, 
które drobiazgowo określają, żo trzeba, kiedy trzeba 
ł dlaczego trzeba nosić mundur, Jest wygodnym stro — 

jem na lato? Nie zawsze, ale coć w tym jest ... Bywa 
beż elementem "szpanu", zwłaszcza gdy się na nim za- 
viesi rozmaite odznaczenia, znaczki, plakietki i coś 

am jeszcze, Kilka jeszcze określeń mógłbym dótłać, 
kle najważniejsze jest to, że mundur jest środkiem wy 
jhovawczym, że służy celoq wychowawczym, M.in, zaś 
jakże temu, by harcerz /1 instruktor!/ na zewnątrz 
|ymbólizował godnie 1 dobrze harcerstwo, by o tym wie 
|sąc - czynił to odpowiednio odpowiedzialnie, co 2 
tolei przyczynia się do samodysoypliny,: Zapewne ważne 
ją samiki przy mundurze, ale ważniejsze by mundur był 
jały; czysty, przy występowaniu w grupach: drużynach 

Jsczepach - ujednolicony, a przede wszystkim, by z0- 
jowiązywał do harcerskiego zachowania. I właśnie dla 
Jego nie powinien być strojem codziennym, gdyż trui- 
lo - zwłaazcza młodszym + stale pamiętać, że oto jest 

arch   

do ni zresztą celu wychowawczego, 

Dlatego, nim zarządzi się obowiązkowe mundurowanie, 
warto się zastanowić, czemu ma gala mundurowa służyć 
1 czy stan umundurowania prowadzi do założonych celów? 

Inna sprawa, gdy chodzi o harcerskich instrukto- 
rów, Dodatkową przecie sprawą jest, jeśli nie pierwszo 
planową - że powinni dawać przykład, także w dziedzi 
mie właściwego, schludnego, regulaninowego umundurowa- 
nia, Młodzieży, a także wzajemnie sobie, Natomiast 
znowuż czy jest to im potrzebne samym we własnym 
gronie  , albo gdy idą coś gdzieś załatwić, jako ofi- 

cjalni przedstawiciele ZIP? Każdorazowo trzeba się 
wtedy zastanowić nad tym, czemu mundur ma służyć, Ro 

„ nie wy „, wys ony, łączony % 
elementami cywilnymi, nie najlepiej świadczy o właś- 
cicielu, a na zewnątrz 1 o harcerstwie, Lepiej już 
paradować cywilnie, Harcerski dziennikarz łatwiej 
uzyska na zewnątrz informacje o harcerstwie, jeśli 
nie jest s nim od razu przez mundur łączony, A tymcza 
sem, w całkiem już dojrzałym wieku, miewa się sylwet- 
kę, która niekoniecznie niestety kojarzy się z harcen 
stwem - młodością, zręcznością, zgrabnością. Zarów= 
no harcerzom, jak otoczeniu, 

Te umundurowane herezje zmierzają nie do tego, by 
się ktokolwie munduru wstydził, Przeciwnie, sądzę, 
że nie każdy i'nie zawsze jest jego godzien , Nato- 
miast chciałbym to jeszcze raz podkreślić: Wszystkie 
funkcje munduru są ważne, ale najważniejsza jego fu- 
nkcja wychowawcza a później samowychowania, A ta za- 
kłada z czyjejś strony świadomość celu: do czego uży” 
wanie munduru służy czy cel ten jest rzeczywiście 
qsiągalny? Natomiast, jeśli nie chcemy lub nie może- 
my się nad tym zastanawiać, to dysponujemy zbiorową 
mądrością organizacji: stosujemy się po prostu Ściśle 
do regulaminu. Także w kwestii guzików !! 

Przy tym mundur nie oznacza uniformizacji człowie- 
ka. Nadal zależy nam na tym, by wewnątrz harceratwa 
każdy był osobą, choć winien m.in, przez mundur być 
świadom, że z części niepowtarzalnej specyfiki dobro- 
wolnie rezygnuje za rzecz zbiorowości, 
Tym bardziej, że Harcerz Rzeczypospolitej, stając się 
już cywilnym dorosłym obywatelem, swój harcerski 
szlif będzie demonstrować wyłącznie już osobistą pos- 
tawą, a nie mundurem, odznaką, że harcerstwo ma się 
przede wszystkim stać jego stylem życia, Nim tak się 
rzeczywiście stanie, niech mundur go w tym wapiera, 
niech mu o tym przypomina, 

Harcerza i harcerkę! Bowiem dziewczynom do twarzy 
w mundurze, a jak to one rcbią, że będąc przepisowo 
1 regulaminowo umundurowane, potrafią zachować rys 

4       

indywidualny - nie wiadomo, 

Być może, te refleksje wydadzą się płytkie, a 

wnioski oczywiste, Dlatego właśnie nie tyle należy 

o tym pisać 1 mówić, lecz po prostu - nosić mundur. 

= 

CZĘŚĆ 

i okrutne lata niemieckiej niewoli, 
ciężko i Źle, by dodać sobie otuchy bardzo 

£piewano. Znana jest okupacyjna piosenka ulicy war- 
kiej, krakowskiej i innych mias 

ne koncerty w zakonspirowanych mies 
Chopina. lesie rodziły się pro- 

tyzanckie. Bojowe pieśni Szarych Szeregów powstawały 
na barykadach walczącej Warszawy. 
Jedną zych piosenek polskich partyzantów, któ 

kie tajne drużyny, była 
k powstała prawdopodobnie 

grudniu 1939 roku/!/ : 
Choć z dala swą mamy rodzinę 1 bliskich 

polscy żołnierze od Gór Świętokrzyskich. 
chciały niebiosa, by krew nam na wrzos: 

cieliła kobierzec wolności. 
lięc szumcie nan jodły piosenkę, 
Rodacy, podajcież nam 
śród 

Jędrustant", 

sta"-instruktora ha kiego z Taino + 
ła piosenka pt.'lętrusiowa dola": 

1030-1740 

jakże to trudne zadanie! /Choć niektórzy twierdzą,że 

obserwują w ostatnich latach postęp +../ 

hm Jadwiga. Skiba 

plosenkąa przez 

CZRCE 

"Iazie wojsko poprzez wieś 
słota,błoto,siąpi desz 
Leje deszcz jak z cebra, 
a to ci maniebra, 
a to ci żołnierka. fest. 

Jędrusiowa dola, partyzancka dola, 
będzie lepiej, pociesz się"!" 

Najwięcej piosenek, związanych z podziemną działalnoś 
cią Związku Harcerstwa Polskiego, powstało w okresie 
zrywu ludu polskiego jakim było powstanie warszawskie 
Najtragiczniejsze w swej wymowie a równocześnie naj- | 
bardziej heroiczne. Już w pierwszych dniach powstania! 
polegli w walkach najzdolniejsi poeci i pieśniarze 
młodego pokolenia, czołowi bardowie Polski Podziemnej 
Ich wiersze przekazywano z ust do ust, deklamowane i 
śpiewane na konspiracyjnych spotkaniach utrwaliły nie 
złomnego ducha walki całego narodu, patriotyczne na- 
stroje 1 nadzieje. 
4.VIII.104% roku poległ 23-letni poeta Krzysztof Kami 
Baczyński-ps. Jan Bugaj. Żołnierz harcerskiego bata- 

lionu "Zośka" a później "Parasol". To Jego piosenkę 
najchętniej śpiewali przy ognisku żołnierze "Zośki" 
w leśnej, wyszkowskiej bazie : 

"0 Barbaro, O Barb: 
Śmiało z nami naprzód 1 
bo wesoło z naszą wiarą 
nawet nosem w piachu ryć". 

16.VIII. zginął na Starym Mieście Tadeusz Gajcy-Żoł- 
nierz AK, poeta, dramaturg, autor piosenek, Najwiętz  
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szą popularność miała ; 

Mioja mała do widzenia już, 
jeszcze raz buzi daj, 
8 wywalczę ci kraj, 
wielki kraj pełen zbóż!. 

Przyjacielem obu poetów był Wacław Pojarski- młody 
publicysta. Jego piosenka : 

"0 Watalio, O Natalio 
Vez pamięci Cię uwielbie nasz Batalior 

zyskała ogronny rozgłos wśród młodych żołnierzy pow- 
stania. Autor zmarł 2.VI.,1943 r,, postrzelony pod pom- 
mikiem Kopernika w Warszawie. 
W r. 1943 J.Ośińska /Anna Pestka/ napisała muzykę i 

słowa piosenki; 

"Pytali nas daleko w świecie, 
0 co wy się tak Polacy bijecie? 
0 wiatr od Tatr, 
o każdą kroplę własnych rzek, 
o cień od drzew 
1 o Bałżyku chłodny brzeg 
1 6 piosenkę,co w lesie 
echo za nami niesie". 

Krystyna Krehelska była przed wojną harcerką 1 studen- 
tką etnografii, W czasie powstania pracowała jako sa- 
nitartuszka jednego z harcerskich oddziałów powstań- 
czych. Autorka wierszy i piosenek,które zagrzewały do 
walki żołnierzy powstania. 

"Hej, chłopy, bagnet na broń! 
długa droga, daleka przed nani, 
'mocne serca a w ręku karabin, 
granaty w dłoniach i bagnet na broni" 

To jedna.z.najbardziej znanych pieśni Krystyny. Napi- 

sana została na zamówienie batalionu "Baszta",w okre- 
sie fiędzy grudniem 1942 a styczniem 1943 r. Po raz 

Pierwszy wykonana została w lutym 1943 roku na koncer- 
cie piosenki żołnierskiej w.przekroju historycznym, 
Niedługo później harcerze "Baszty", "Zośki" i innych 
batalionów szturmowych ponieśli ją ną ulice Starówki * 
1 Woli. 
Świetna, marszowa piosenka pasowała jak, ulał do traś- 
ci słów, które wyrażały nadzieje całej walczącej mło- 
dzieży na zwycięskie zakończenie zmagęć z wrogiem, 

"Ciemna noc się przed nani 
roziskrzyła gwiazdami,  * 
białe wstęgi dróg w pyle, 
długie noce i dni. 
Nowa Polska zwycięska 
jest w nas i przed nami, 
w równym rytmie ,marsza, 

Raz, dwa, trzy. 

Krystyna Krahelska zginęła 1.VIII.196% r. ciężko ra- 
niona przy próbie ściągnięcia z Iinii ognia rannych 

żołnierzy. 
W r. 1942 powstała piękna,smutna,liryczna piosenka 
"Deszcz, jesienny". Jej melodia to parafraza arii z 
opery Bizeta "Poławiacze pereł".Autorem słów był Ma- 

riah Matuszkiewicz ps, "Rysiek", członek 25 Warszaw- 
skiej Drużyny Harcerskiej im.S,Żółkiewskiego. Zginął 
zamordowany w obozie koncentracyjnym Stutthof. A pio- 
senkę lubili nie tylko harcerze z batalionu "Zośka" 
czy "Parasol", Spiewany ją i dzić. Z zadumą, powagą 
1 smutkiem. 

"Deszcz, jesienny deszcz, 
smutne pieśni gra, 
mokną na nim karabiny, 
hełmy kryje rdza. 
Nieć po błocie w dal, 
w zachlapany świat, 
przepocone pod plecakiem 
osiemnaście lat", 

Zimą 104h r. Tomek Jaźwiński ps."Julek" z 
szawskiego "Zawisza" napisał taką piosenkę: 

"I Kędziemy iść przez Polskę 
Szarymi Szeregani, 

ie Bóg nad nani 

I będziemy równać w prawo 

Szarymi Szeregami . ' go ętonto, 

Piosenka została zadedykowana "Stefanowi Orszy! 

nisławowi Bronievskiemu, Faczelnikowi Szarych 

ole .oficerskiej Szarych je "iflarus", naro- 

dziła się natomiast pełna humoru, zi diacka piosenka: 

zy pełnili tu tru- 
rzałem służbę,mie- 

11 też swoją konspiracyjną piosenkę, lilała ona tytuł 

  

sławę zdobyła sobie w okupacyjnej Warszawie 
piękna w melodii 1 tekście piosenka Szkoły Podciorą- 
żych Szarych Szeregów "Agricola". Szkoła ta dała naj- 

lepszą kadrę dowódczą harcerskich batalionów "Zośka" 

1 "Parasol". Podchorążym tej Szkoły jest hm. Jerzy 
Dargiel - aktor,poeta, harcerz, uczestnik jubileuszo- 
wego zlotu harcerstwa w Spale i Holandii,b.drużynowy 
12 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im.ilarneńczyka.To On 
właśnie jest autorem "Doroty",tak bardzo związanej z 

"Agricolą" 1 Warszawą. 

"Kiedy drogą szła Piechota 

to z uśmiechem swym Dorota, 
otworzyła ścieżaj wrota- 
w pierwszej czwórce poszła w Świat", 

Była to piosenka "Z kluczem". Przez długi czas cała 
Warszawa zastanawiała się, czy "Dorota" jest dziew- 
czyną i kto to jest? ż 
Autor rozsławił tą piosenką pa prostu własny kurs "D" 
ze Szkoły Podchorążych. Mało znaną pioseną Dha J,Dar- 
giela jest "BS" ; 

"a straży polskich granic 
będziemy wiecznie stać 
Szarymi Szeregami,my harcerska brać, 

My młódych dusz gromada, 
gromada młodych serc. 
Pieśń nasza dumnie wzlata 
a ze wszystkich krań 
echo gromkie odpowie nam: 

/przyp.JS - BS to Bojowe Szkoły Szarych Szeregów/. 
Już w dniach powstania zrodziła się w tym samym Śro- 
dowisku piosenka wesoła,urocza,niefrasobliwa,opisują- 
ca z lekką nonszalancją "wyczyny"bojowe harcerskiego 
batalionu "Parasol", jąk również sytuację "ńa tyłach" 

"Pałacyk Michla,Żytnia-Wola, 
bronią jej chłopy od "Parasola", 
choć na"tygrysy" mają visy- 
to warszawiaki,fajne urwisy są. 

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 
pręż swój młody duch, 
pracując za dwóch. . 
Czuwaj,wiaro i wytężaj słuch, 
pręż swój młody dich; 
jak stal", 

Była to piosenka ułożona jakby na zamówienie, likwidu- 
jąca nastroje przygnębienia i pesymizm, jakie tu i 
ówdzie mogły się utworzyć pod wpływem niekorzystnej 
sytuacji powstania.Dla przypomnienia: "tygrys" to na- 
zwa najcięższego czołgu niemieckiego a "vis! to pisto- 
let wojskowy kaliber 9 mn prod.polskiej. 

ł poeta 1 pieśni: 
ef Szczepański ps. "Ziutek!,właś- 

nie w Pałacyku "Miichla /czyt. Michla/ bo tam stacjono- 
wała Jego drużyna w czasie powstania. Piosenka stała 

z "Parasola",strze- 

się od pierwszej chwili popularna we wszystkich har= 

KULTURA EEEE 
cerskich vatalionach 1 nie tylko.Lubimy ją śpiewać 1 
dzisiaj. 
Inną piosenkę "Ziutka" jest "Parasola piosenka sztur- 
mowa". Muzykę do niej napisali D. 1 D.Pokrassowie: 

«Chłopcy silni jak stal, 
oczy patrzą w dal 
nie nfe znaczy nam wojny pożoga. 
Hej,sokoli nasz wzrok 
1 marszu sprężysty krok 
i pogerda dla śmierci i wroga". 

Było wiele piosenek powstańczych,wyrażały różne na- 
stroje jak choćby ten, zawarty w piosence śpiewanej 
przez”Zośkę". ; 

"Choć nam braknie kul, naboi 
nie poddamy się, 
My nie, my nie 
my nigdy nie poddamy się!" 

I mimo to, że piosenka jest tylko piosenką a słowa 

słowami poety - Oni rzeczywiście nie poddali aię nie 
gdy, 
W dzielnicy warszawskiej "Mokotów" powstała pieśń 
pt. "Marsz Mokotowa", 
Jego twórcąmi byli dwaj żołnierze pułku "Bassta" t 
Jan Markowski ps. "Krzysztof" /muizyka/ 1 Mirosław 
Jezierski pe. "Karnisz" /słowa/. 

"Nie grają nam surmy bojowe. 

ni werble do szturm nie warczą, 
nam przecież te noce sierpniowe 
1 prężne ramiona wystarczą, 
Niech płynie piosenka z barykad 
wśród błoków, zaułków,ogrodów, 
s chłopcami niech idzie na wypad 
pod rękę przez cały Mokotów". 

Pieśń ta, śpiewana najpierw w "Baszcie" stała się ba 
dzo szybko hymnem powstania, Na Żoliborzu narodził 
się inny hymn - "Marsz Żoliborza" ; 

1411... Bo nasz obronny wał 
mocniejszy jest od skał, 
a nasze serca twardsze są | 
od stali ich najcięższych dział! 

Słowa napisał kapral "Zbyszek"-Bronisław Lewandowski 
-ze zgrupowania "Żaglowiec", Autor melodii nie jest 
mi znany. Harcerska piosenka powstańcza uosabiała ce 
chy tych, którzy ją Śpiewali : głębokie umiłowanie 
Ojezysny, pogardę śmierci 1 odwagę a równocześnie 
romantyzm i junacką zawadiackość, 
Zakończyła się wreszcie wojna, nestał czas pokoju. 
0 harcerskich piosenkach powojennych, w następnym 
artykule. 

P.e. Serdecznie proszę Wszystkich Czytelników, któ 
rzy zneją i posiadają inne piosenki lat okupacji 
/piosenki własne drużyn, hufców, batalionów powstań 
czych i zgrupowań /z wszystkich polekich miast gdzie 
działały w ukryciu harcerskie drużyny o wypożyczenie 
mi /zwrot w oznaczonym przez Wsa terminie/ do wyko= 

rzystania w opracowywanej przeze mnie "Historii har- 
cerskiej piosenki polskiej". 1  
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  rzy główne idee e ruchu iego, 
niezmienne ponad 70 lat, to SŁUŻBA - BRATERSTWO = 
DOSKONALENIE SIĘ. My, harcerze-łącznościowcy, nie 
musimy poszukiwać dla siebie pola służby harcer - 
skiej, tak jak to czyni dziś gorączkowo szereg dru- 
żym atarszoharcerskich - bowiem w istocie naszej 
specjalności tkwi jej potencjalna funkcja użytkowa - 
my służbę taką już od dawna pełniny . To my prze- 
oież zakładamy sieci telefoniczne na obozach i zgru- 
powaniach, my remontujemy telefony i centralki, my 
prowadzimy łączność radiotelefoniczną na potrzeby har 
cerskich komend podczas zlotów, rajdów, akcji zarob- 
kowych, biegów harcerskich, zawodów sportowych, itp. 

Jakaż to byłaby harcerska funkcja wychowawcza i 
gdzie harcerskie ambicje, gdyby np, do założenia te- 
lefonów trzeba było wzywać wojsko? Owszem, nie Żaw- 
sze mamy potrzebny sprzęt w wymaganej ilości 1 jakoś 
©i /zwykle jest go znacznie za mało i jest to sprzęt 

zużyty 1 wybrakowany przez instytucje/ nie zawsze , 
nasze umiejętności techniczne i organizacyjne są wys- 
tarczające - ale przecież my uczymy się tego 1 chce= 
my to robić dobrze! 5 

I w tym właśnie tkwi sens 1 idea harcerskiej łą- 
ozności /1 nie tylko łączności/ - telefony, radiostac 
je, itp. są tylko środkiem realizacji głównych idei 
ruchu harcerskiego, a więc osiągania harcerskich ce- 
lów wychowawczych, 

My sami organizujemy 1 kierujemy od wielu lat ra- 
diową siecią łączności "PILOT" w Operacji Bleszcza- 
dy - 40, która może być wzorem pełnienia harcerskięj 
służby dla innych specjalności, Że nie wszyscy idą w 
Bieszczady? Zgoda - dlatego też uruchomiliśmy ogólno- 
polską łączność obozową HASŁO, w której udział może 
wziąć dosłownie każdy harcerski zespół łącznościowy 

lub nawet pojedynczy harcerze, jako nasłuchowcy, odbie 
rając rozkazy i informacje GK ZHP z centralnej stacji 
SP5 ZHP. s   

- radiowa - może być traktowa- 
na jako rodzaj zabawy, relaksu, lub jak to ktoś okre- 
Ślił "ulubione hobby" grupy maniaków, Ale może to być 
również i narzędzie pełnienia służby społecznej, I o 
takie właśnie traktowanie łączności radiowej w druży- 
nach i klubach harcerskich chodzi, Tylko ile z klubów 
- drużyn harcerskich czy też harcerzy i instruktorów 

tak ideę harcerską rozumie? Ile pracuje w sieciach 
PIIOT, HASŁO, w ćwiczeniach operatorskich, ile pełni» 
ło służbę na obozach CAS, SAS czy na PZES? 

Nie znaczy to oczywiście, że mamy wazyscy natych- 
miast przerwać ulubione "żucie szmat" 1/ czy polo- 
wanie na dxny ?/ 1 poświęcać się bez reszty np. wy- 
mianie radiogranów, ale jak mawiali sarmaci, "znaj 
proporcjum mocium panie", Zresztą, moim zdaniem, właś 
nie np. praca dx-owa jest niezbędna, aby nabrać odpo- 
wiednio wysokich kwalifikacji operatorskich /jest to 

najlepsza szkoła/ i właśnie w harcerstwie powinniśmy 
ją popierać, podobnie jak i szybką telegrafię. Jednak= 
Że zawsze warto pamiętać, co jest Środkiem, a co ce- 
1lem, 

Harcerstwo uczy przez przykład starszego brata 
- harcerza i przez konieczność samowystarczalności - 
tak samo przy gotowaniu sobie obiadu na obozie, jak 
1 przez zapewnienie sobie łączności obozowej, Żać za- 
kładanie telefonów na obozie przez wojsko daje takie 
same efekty wychowawcze jak gotowanie obiadów przez 
kucharkę, 

Że do telefonów, podobnie jak do szefowania w kuch- 
ni potrzebne są kwalifikacje? Oczywiście - a cóż to 
za służba pełniona przez osobę bez kwalifikacji! Tak 
jak każda drużyna powinna sobie "wychować" kucharza 
/po to mamy system sprawności harcerskich!/, jak rów- 
nież powinna "wychowywać sobie" harcerzy ze sprawnoś- 
ciami telefonisty, sypnalisty, itp, a większe jednos- 
tki /duże szczepy, hufce, ohorągwie/ radiooperatorów 

1 radiotelegrafiatów, 8 

  

Że w drużynach młodszoharcerskich bariera wieku to 

uniemożliwia? Ejże - a czyż w tej młodszoharcerskiej 
drużynie nie ma przypadkiem "przerośniętych " harce- 
rzy, uczniów klas 8 i oczywiście absolwentów szkoły, 

którzy odohodzą z drużyny nie mogąc sobie znaleźć 
w harcerstwie interesujących zajęć dla tego wieku 
chłopca czy dziewczyny? Czyż jedynym rodzajem służe 
by, jaki możemy im zaproponować, to służba instruk- 
torska np. w zuchach? Kucharz czy łącznościowiec to 
dopiero dwa przykłady z całego szeregu funkcji niez- 
będnych do obsadzenia w dobrej drużynie czy na obo- 

zie, 
Nie może bowiem być tak nadal, aby operatorów do 

sieci PILOT szukać poza harcerstwem, bo w harcerst- 

wie ... nie znają telegrafii! Zaś zorganizowanie jed 
nego tygodniowo dyżuru stacji klubowej o oznaczonej 
godzinie przerasta możliwości organizacyjne klubu 
harcerskiego! /patrz udział w kręgach czy ćwiczeniach 
harcerskich/., Doświadczenia sieci HASŁO-81 wskazują 

również, że 1 na obozach obsadzonych radiostacjami 
1 grupą operatorów z instruktorem na czele,nie zaw- 
sze pod tym względem jest najlepiej - propozycja 
przekazania czy odbioru radiogramu /choćby ćwiczeb- 
nego/ wzbudza często panikę! O stałych zorganizowa- 

nych stacji obozowych /wachty radiowe na stałych czę- 
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stotliwościach i o stałych godzinach, obsadzone szko- 

lącymi się operatorani/ szkoda już mówić ! 
Pokutuje jeszcze u nas stale model harcerstwa ja- 

ko organizacji zabawowo-wypoczynkowej dla młodzieży 
fXub jeszcze częściej dla dzieci/, a nie organizacji 
ideowej dla młodzieży! Czas chyba zmienić pewne rze- 
czy 1 na naszym podwórku łącznościowym, stąd podję- 
te ostatnio w ramach ofensywy starszoharcerskiej,pro- 

pozycje znaków pełnienia służb przez harcerzy powin= 
nmiśmy chyba u nas skonkretyzować w ramach łączności 
radiowej. A może łączność radiowa to za wysoka pop- 
rzeczka, może ograniczyć się do łączności telefonicz- 
nej 100 najwyżej radiotelefonów? Nie wiem - proszę o 
dyskusję i opinie. A na razie załączam dwie propozyc- 

je znaków służby radiowej jakie wpłynęły do komisji 
operatorakiej Rady Łączności ZEP - jako podstawę na- 
szej dyskusji. 

1/- "śucie szmat" - żartobliwe określenie przydłu- | 
gich rozmów operatorów radiostacji ze skłonnościa * 
mi do gadulstwa, 

2/ - "dx" - zączności na bardzo dalekie odległości, 
s innymi kontynentani, 

  p” 
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Giaq dalszy... 
zestępowymi byli druhowie £ Wojtylek Aleksender, 
Pawłowski Leszek, Rieger Jerzy, Dątrowa Marek, 
Dzień obozory zeczyneł się, jek zwykle pobudłą, 
4pel był przed willą na obszernym placyku, na któm 
rym przytwierdziliśmy do rosnącego tam drzewż, lin= 
kę i flagę. Po wciągnięciu flegi śpiewaliśmy nasze 
motto; "Od żeru nammych 8erc..."> Zastępy "roschom 
daiły" się do tematycznych zajęć, wyjeżdżały w oko- 
liczne wioski, do Rycerki, do Węgierskiej Górki, do 
Milówii, Reclizowały tam zadanie, wynikające z hesłę 
zastępu i z plenu na deny dzień. Ceły program udało 
nam się zrealizować w pełni. Z ważniejszych zajęć 
ogólnych, związanych i wynikających z naczelnego 
hesła zimowiska, rysienię wizytę na strażnicy Wojsk 
Ochrony Pogranicza i bardzo ciekawe i pouczające 
spotkania z komendą i żożnierzemi plecówi, wizytę 
w odlewni rur żelirmych w Węgierskiej Górcć, zakła- 
dzie bardzo starym, z ogromnymi tradycjami lecz bar- 
dzo zacofanym w sposubfs produkcji i przez to wyma- 
gającym od zatrudnionych tam ludzi znecznis ciężm 
szej pracy niż w podobnych zakładach unowoczośnio= 
nych. Nie wiem czy do dzisiejszego dnia zakład ten 
istnieje w takiej formie jak wówczas. Wtedy zepoż 
nanie się ze sposobem produkcji w tym zakładzie bym 
ło dle moich kursantów bardzo pouczające i stanowi 
ło znakomite tło do, wynikających z naczelnego has 
ła kursu, zajęć na temat ciężkiej pracy ludzkiej. 
Wymienić należy również bezpośrednie wizyty w do- 
mach wiejskich, u ludzi serdecznych chociaż ciążko 

sapracowanych, wizyty, które przeradzały się w g0- 
Qsinne rozchowory s pruemiłymi gospodarzami o -wazyu 
mtkim 1 o niczym ale przeważnie o pracy na wsi, o 

potrzebie tej pracy dla dobra innych, którzy z niej 
koraystają. Sami nie wiedzieliśmy kiedy realizowa= 

liśmy neczelne hasło naszego programu, bo tkwiło one 
istotnie w każdym nassym poczynaniu, w każdej rozmo= 
wie, w każdym działaniu, ba, w każdej nawet zabawie. 
Wiewiele mieliśmy wspólnych zajęć x kursem, obozu- 
jącym w schonisku — oni mieli program inny, tradym 
cyjny, może łatwiejszy dla młodzieży, którą ten 
kurs grupował, ale my od naszego program nie odstąe 
pilibyśmy ani na krok. Wszystkim on się spodobał, 
wszystkich ujął swoją oryginalnością, zmiszaniem do 
semodaielnego myślonia, do indywidualnych i grupom 
wych, samodzielnych działeń. Wepólny z kursem Marysi 
Łyczko był tylko bal sylwestrowy, którego nie penię- 
tam bo musiałem nagle wyjechać w przeddzień Nowego 
Roku i wróciłem w dzień owego Roku po południu oraz 
bal maskowy na zakończenie kursów, połączony ze 
"zgaduj — zgadulą" harcerską, jako że tego typu kón- 
kursy były wówczas bardzo modne za sprawą Polskiego 
Radia i dwóch przemiłych konferansjerów tentego okre 

mu: nieżyjącego juź Andrzeja Rokity i Wacława Przym 
bylskiego. Naśladował więc kto mógł te radiowe 

"zgaduj — zgadule", dlaczego nasa kurs miał być gor- 
sży? Pytenia konkursowe przygotowywał nasz obóz, 
kaźde pytenie zawierało trzy odpowiedzi, z których 
tylko jedna byłe prawidłowa. Oczywiście sililiśmy 
Bię na odpowiedzi dowcipne i zaskakujące, a zarazem 
podchwytliwe. Oto niektóre z pytań i odpowiedzi, ja- 
kie zachowałem w notatniku łursowym; 

- 0o to jest "zwiadowca"? — stopień harcerski — 
—- harcera jugosłowiański — harcerz turecki; 

— Kto powiedział; "idziem jak fala załać polski 

świat"? - Henryk Sienkiewica — Andrzej Małkom 

wski — Juliusa Dąbrowski. 

lub kto to była "Dorota"? — nazwa czołgu, na 

którym walczyli powstańcy warszawscy — krypto— 

nim konspiracyjnej harcerskiej szkoły podchom 
rążych — imię żony andrzeja Mał kowskiego+ 

- Jaka budowla kojarzy się s historią walk harcerzyi 

- wieża ratuszowa w Krakowie — wieża spadochro- 
nowa w Katowicach - rarineria nafty w Krośnie, 

— Kto z kim walczył w Kamieńcu Podolskim ? — Polacy 

z Turkami — Polacy z Niemcami — Pietrzykowski 

s Pappem, 

- Kto nosi dwa grenatowe sznury? — szczepowy — pod= 
. hufcowy — przyboczny zustępowsgo. 

I wiele jeszcze innych pytań, potem pytania finało= 
wo, dla tych, którzy przebrnęli przez elimina= 
cje. Pytania fineżowe-składały się z 10 pytuś, 
trzeba było vdpowiedziać na jak największą 

11ość gdyż wygrywał ten, kto zdobył największą ilość 
punktów. Były też jakieś nagrody, o ile pentątam 
drobiazgi turystyczne nabyte w schronisku /niby nie, 
a spróbujcie na przykład toraz dóstać gdzieś szero 

10 
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kie sanurowadła do butów turystycznych, albo Łopat- 

kę 40 nakładania i rówmocześnie zdzierania smarów 

naroiarskichi/ coraz słodycze-/gdaie się podziały 
tak popularne niegdyś "Danusie" i "Zosie" z zakła= 
dów "Wawel", albo batoniki ganażowe?/. Bal maskowy 

odkrył nieprzeciętne %alenty młodzieży do robienia 

czegoś z niczego. Do dyspozycji mieli tylko prze- - 
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bez materacy i.sienników, po dwie, trzy osoby na 

jednej pryczy i troszczył sią o nas jak o dobrych 

znajomychsKiedy minęła pierwsza złość ma los, któcy 

spłatał nam takiego figla, zeszliśny na dół deo ja 

dalni, zaśłoczonej turyatant — na szczęście prawisi= 
wymi, górskimi wygami, jakich teras trudne epotkać 
w górskich scherniskach, a którzy młaknie tworzą 
  ścieradła, koce, menażki, plecaki, sprzęt 

1 narciarski. Jak na salę balową weszli kosmonauci, 
— trzeba mieć było wyobraźnię, bo prawdziwy kosmo= 
nauta jeszcze wtedy nie.wystertował — przybysze z 

Marsa, rycerze średniowieczni, zewoslowane damy 
dworu i inne wspeniale poprzebierene postacie, to 
powiało atmosferą wielkiego balu karneważowego, tra- 

dycyjnej reduty, bądź meskarady. Turyści, mieszkają” 
cy w schronisku nie mogli się napatrzeć i nadziwić 

pomysłowości braci harcorskiejl Pamiętam, że piern= 
sze miejsce za pomysłowość zdobył druh /a może druh= 

na/ udający przybysza z Marsa, załutany w prześciem 

radło i obnoszący na głowie obudowę kochera, na któ- 
rej zamontowana była radiostecja z jakichó drucików, 
sznurków, bleszek. Nawet nie pamiętam czy były tańm 
ce, = nejważniejsze i nejbardziej tkwiące w pamięci 
pozostały stroje balowel Nie obeszło się również na 

minowistu bez wycieczki narciarskiej, organizowanej 
pod hasłem pokonywania trudów i niewygód, wplecionej 
w naczelne hasło kursu poznawania piękna swojej Oj= 

ozyzny przez trudy i mozoły takich właśnie moźśnych 

i śnieżnych wypraw. Przed wyjazdem na kura wysłaliśw 

my s Komendy Chorągwi zemówienie na 25 noclegów w 
określonym dniu do schroniska na Przegibku pod Wiel- 
ką Będoszką. Tam też skierowaliśmy trasę docelową 
ncezej narciarskiej wycieczki: Mróz był siarczysty; 
Śnieg wspanieły, podejście stroma i "wyrypieste" 
z Rycerki — Kolonii do schroniska dało się uczest- 

nikom wycieczki potężnie we znaki. Niektórzy nieśli 
deski na ramionach, nie mejąc bowiem "fok" nie mogli 
pokonać ua nartach dużej stromizny podejścia. Z wiel 
ką więc ulgą i okrzykiem radości powitaliśmy migotau 
jące z dala, po wyjściu z lasu, oświetlone okna 
schroniska, I tu czekała nas przykra niespodzianka: 

miejsc nie byłol Kierownik schroniska odpisał do Kom 
mendy Chorągwi, że nie dysponuje wolnymi miejscami 
w tym okresie i rezerwacji przyjąć nie moża» Komen= 
da Chorągwi, miast zatelefonować do schroniska w 

Zwerdoniu i uprzedzić nas o tym, przesłała to pismo 
schroniska na adres naszego kursu i załatwiła spra— 

wę! List oczywiście przyszedł do Zwardonia, tylko 

już po zakończeniu kursul Trzeba sobie wyobrazić 
piełielnie zmęczonych chłopców, pokonujących trudy 
meoźżnej i śnieżnej drogi przez calutki dzień, kiedy 

dowiedzieli się, że albo mszą wraceć /1/ albo spać 
w jemach ónieżnychi Na szczęście kierownik schranis= 

ka — jak zresztą wszyscy kierownicy schronisk w tama 
tych czasach — był prawdziwym człowiekiem gór i nig- 
dy nie zostawiał żednego turysty własnemu losowis 

Poupychał nas na strychu i poddaszu, na pryczach 

fakich — 1 znalas 

esy tącik w pobliżu kominka wciągnęliśny wszyste 
kich obecnych w nasze harcerskie pieśni i opowieda= 

nia. Pamiętam, że gawąda składała się x fragmentów 
opisujących walki polskiego żołniarza na fxontach 
II wojny Światowej i kończyłe się przepięknym arty= 
kułem prof. Ludwika Leszki, wyciętym s Dziennika 
Polskiego, a noszącym tytuł "Orzeł tatrzański ned 

Kenadą", opisującym bohaterskie dzieje polskiego 
harcerza — nerciarza — pilota Kariena Zająca. Ant 

się obejrzeliśmy jak przyrzła północ a rómocześnie , 

odeszła od nes cała złość i żal-na niefortunną re / 

zerwecję noclegów. I o tej godzinie duchów, w prze . 

pięknej scenerii księżycowej nocy, w ciszy górskiej 
aż dzwoniącej w uszach, kilku z uczestników kursu 

wypowiedziało z ogromnym przejęciem najpiękniejsze 
słowa każdego harcerza;"... mam szczerą wolę całym 
życiem....". I było %o Przyrzeczenie uroczyste jak 

uroczystą była ta noc beskidzka, spowita w biel ni- 
czym nieskalanego śniegu, przyjmjąca wraz ze mą 

słowa harcerskiej przysięgi. I właśnie ta biel, 

skrząca się w blasku srebrzystogo księżyca, stano. 
wiła oprawę do tych słów, rzucanych z wezbranych 

wzruszeniem piersi, bo była %ak czystą jak czyste 

były myśli i serce tych druhów, którzy wraz ze mą 

przyszli ne Przegibek i uwieńczając hasło kursu przy 
rzekeli połnić Służbę Polece i nieść chętną pomoc 
bliźnim, "Ojczyzny szczęście, moc — to nasz najwyże . 
szy cel, do ludzkich chat, do serc radość poniesiem 
my my". Przecież to słowa Przyrzeczenia tylko ine- ; 

czej sformiłowane sle znaczące i wyrażające to saroj 

I o tym mówiliśmy po Przyrzeczeniu, skupieni pod - 
rozłożystym smrekiem, nie bacząc na kilkunastostop= 
niowy mrózi I może właśnie wtedy śnieg pod naszymi 

stopami "topniał od żaru naszych serc"? Kołatają mi 

się po głowie różne wspomienia, niektóre zacierają 
się w pamięci bezpowrotnie. Jednak dchrze paniętam, 
że to Przyrzeczenie, które odbiarałem ten, na Prze” 

gibku, pe trudach całodziennego podejścia, po gawę= . 

daie mówiącej o bohaterstwie Pelaków, były jednym 
z najpiękniejszych Przyrseczeń, jakich uczestnikiem 

byłem przez tyle lat mojej harcerskiej i dnstrukter=. 
skiej Służbyi Był z nami na tej wędrówce druh Tade- 

usz Rokossowski, popularny "Mió", który dzień przed 

naszą wyprawą przyjechał na zimowiskoż Ry? wprawdzie 
komendantem zgrupowania, ale na tej wycieczoe poddał 

się całkowicie pod roakazy prowadzącego na całej tra 

sio. Zjeżdżaliśmy na drugi dzień a Przegibka przez 
Rycerzową i Młedą Horę do Rajczy by wrócić pociągiem 

do Zwardonia: Zjazd był wspaniały, warunki wyśmienim  



| te; wprawdzie nie wszyscy dopisali narciarsko i niem 

| xeórzy, jak określił "Miś", zjeżdżali "miej więcej” 
| o maczy miej na nartach a więcej na spodniach, 
| ale humory 1 nastroje wyrównywały wszystkie brakil 

|Dle mie, jako dla śapalonego turysty « fiaroiarza, 
znającego wiele szlaków górskich, była to jedna 

| s najlepszych wycieczek narciarskich! Pod koniec 

| sinowiska jeden z zastępów, w ramach realizacji 
| swojego tematu z naczelnego hasła, zorganizował 

ólnie z ludowym k ar 
|wieczór pieśni i tańca w Koniakowie. Na wieczór ten 

|poszlióśmy gałym kursem, prowadzącym był zastęp, rea- 

lisujący zadanie "do ludzkich.chat, do serc radość 

| zaniesiem my”, I znowu była piękna wycieczka; wpraw- 

dzie krótka, ele również z pokoneniem wzniesienia 

jakie dzieli * linii prostej Zwardoń od Koniakowa, 
a na które skłsdeją Bię dwa szczyty: SołŁowy Wierch 

|4 Pochodzita. Pochodziliśmy zatem po tej Pochodzitej 
przed zejściem do Koniakowa, szukając najkrótszej 1 
najmiej uciążliwej drogi» Wieczór artystyczny .odbym 

| wał się w dom ludowym w Koniakowie. Zespół góralski 
| który się tam prezentował ludności Koniskowe, Tsteb- 

nej i okolicznych wiosek i sióż, był doświadczonym, 
bardzo dobrym zespołem, śpiewającym i tańczącym 

wspaniałe piosenki żywiecczyzny. ly mieśliśny do 

program wieczoru nasze harcerskie piosenki-i wier— 

sze, przygotowane przez nasz zastęp. Najlepiej "wy— 

|chodziła" nem piosenka "Rozazunieły się wierzby”, 
|myświczona na tle z początku cichego, a potem coraz 
się wzmagejącego, rytmicznego liczenia: "raz, dra = 

tray, cztery". W rytm tego skandowania narastał 

śpiew, też z rązu cichy, potem coraz głośniejszy; 
by przejść-we forte w słowach drugiej zwrotki; "to 

|na bój idzie leśna piechota". Doskonale nem to wy- 
szło, misieliśmy bisowąć. Wieczór był przeuroczy, 
sala zatłoczona do ostatniego miejsca mieszkańcami 

okolic, strojnymi w przepiękne tamtejsze ludowe stro 

je e przede wszystkim słynne koniekowskie i isteb= 
niańskie koronki, furkoczące na szyjach zarówno po 

ważnych matron jak i płochych dziewcząt Z uwagi na 

|przepsłnienie sali zamknięto drzwi wejściowe tuż 

przed rozpoczęciem wieczoru i na straży wejścia sta= 

nęło kilku krzepkich górali, nie wpuszozając-nikogo. 

|Pamiętam, jak w pewnym momencie nastrojową ciszę, po 
|wykonaniu jakiejć piosenki ludowej, przerwał nagle   

ERSDEM)| HISTORIA  EEEEEEEENENE + KEESEA 

$uml$ 1 wrzawa przy drzwiach, jakieś głosy, per— 

swadujące, że nie ma miejsca i wśród tych głosów tu 

balny, nieco zachrypnięty, podniesiony %on 'nie cał- 

kiem trześwego górala: "co, jo nie wojde??"+ Jesz= 
cze do dnia dzisiejszego, kiedy spotkamy się z Mar— 

kiem Fudasiewiczem, to nie witamy się ani tradycyje 
nym "dzień dobry”, ani harcerskim "czvwaj” tylko wo= 

łamy do siebie już z daleka; "co, jo nie wejde" 

Nie pamiętam już czy właściciel tego tubalnego głosu 

wszedł czy nie, wiem tylko, że amatorów oglądania-1 

usłyszenia zespołu wraz s harcerzami, było wielu 1 

wielu odeszło z kwitkiem /niestety/ . spod: dom ludo= 

wego. Wracaliśmy do Zwardonia « w wyśńienitych na= 
strojach, towarzyszył nam wspaniały księżyć w pełni, 

oświetlając drogę przez Pochodzitę 1 Sołowy Wierch 

4 słuchając naszych harcerskich piosenek, śpiewa- 

nych w marszus 

Zwardoń był dużym dorobkiem szkoleniowym Krakowskie4 

Chorągwi. Zarówno z kursu Marysi Łyczko jak i z mo— 

jego wyszło wielu świetnych instruktorów, pełniących 

później odpowiedzialne funkcje w drużynach i w huf— 

cachs Był zarazem ostatnim kursem drużynowych, pro= 
wadzonym przeze mies W następnych latach — a właś 

ciwie już w tym samym roku = rozpocząłem działal- 

ność na kursach wyższych szczebi ; podharomistr zowse 

rich. Ale o tym już w następnych odoinkach moich 

wspomnień. Muszę powiedzieć, że zarówno Kosarzyska 

jak 1 Zmardoń deły mi doskonałe przygotowanie do 
dalszego prowadzenia działalności w zakresie kształ 
cenia kadry, I dały mi przede wszystkim możliwość 

sprawdzenia samego siebie, swoich własnych umieję— 

tności w prowadzeniu kursów, swojego podejścia do 
młodzieży i zdolności przekazymania jej w sposób 
zrosumiały i efoktywny, mesad pracy instmiktorskiejy 

jej sensu, powołanis i ogromego znaczenia. Bez Ko= 

serzysk i Zwardonia nie podjąłbym się prowadzenia 
%ak odpowiedzialnego kształcenia, jak kształcenie 
instruktorów do stopnia podharomistrza. I dlatego 

wszystkim uczestnikom moich dwóch kursów drużyno= 

wych: letniego i zimowego, pragnę serdecznie po= 

dziękować za umożliwienie mi zrozumienia do czego 

mogę nadać się w pracy instruktorskiej, w pracy 

szkoleniowej, w pracy z młodymi zapaleńcami harcer— 

skiej metody wychonanczej: KoNiEC n częśc: 
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cegiełki 
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  W nowym roku harcerskim 1983/64 
INSPEKTORAT LOTNICZY 

życzy Wszystkim podejmującym Lib 
rozbudzającym zainteresowania 

    
Harcerze - Lotnicy 

lotnicze dużo sukcesów, 4 Sywgatycy Lotnictwa 
radości 

i szczęścia. 

Chorągwi Krakowskiej ZHP 
Wydział Harcerski 

Inspektorat Lotniczy 
Komendy Chorągwi 
Krakowskiej ZHP 
im.Taduesza Kościuszki 
liczy na ożywion 
kontakty w sprawach 
lotniczych w każdy 
wtorek w godz.18-19. 

ul.Karmelicka 31 /parter/ | 
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Dochód ze Rów ozn.kod. 
rzeznacz w. 

ORC dst na Budows Balonu ZE       

  

Społeczny Komitet ZHP Popularyzacji Latania Balonen 
apeluje 
do wszystkich zuchów, harcerzy,harcerek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego 
oraz całego społeczeństwa krakowskiego, aby włączyli się do gti wspólnym wysiłkiem 
BALONU NA OGRZANE POWIETRZE 
rozumiejąc potrzebę rozwijania zainteresowań młodego pokolenia. 
W roku 200-lecia baloniarstwa światowego zaszczytem jest, aby harcerze i młodzież 
uprawiała w nowej sekcji Aeroklubu Krakowskiego sport balonowy. 
Bardzo gorąco liczymy na udział Druhen i Druhów oraz Państwa i najbliższych w |poparciu 
tych szfachotnych 
geli i zadań: 
1/ Zgromadzenie funduszy w złotówkach i dewizach na zakup balonu na ogrzane powietrze, 
2/ Zakup balonu na ogrzane powietrze, 
3/ Nadanie balonowi nazwy harcerskiej, 
4/ Przekazanie balonu Aeroklubowi Krakowskiemu dla umożliwienia wychowania lotniczego 

hercerzy i młodzieży przez uprawianie sportu balonowego, 
przez złożony datek na konto: 

PKO 
I O/M_K r ak ów 
35510 - 5513 - 132 

SPOŁECZNY KOMITET ZHP-KRAKÓW 
POLUPARYZACJI LATANIA BALONEM 

z siedzib. 
dział Harcerski 

Komendy Chorągwi Krakowskiej 
31-131 KRAKÓW ul. kikeaticka| Uparta) 

aż wpłacona kwote znajdzie wpia do księgi Fundacji Balonu, a ofiarodewca otrzyma 
za wniesiony wkład w rozwój lotnictwa sportowego w Aeroklubie 

Polskiej Rzeczypospotitej Ludowej, 
Z harcerskim lotniczym pozdrowienien; 

Czuwaj! 
Zarząd Społecznego Komitetu ZHP 

PS. Popularyzacji Latania Balonem 

Wydawnictwa lotnicze: 
- "Balony" /zajęcia z popularyzacji/ 6 25,-zł, 
- Wymagania lotnicze na stopnie harcerskie 6 i0-zł. 
- "Dzieje harcerskich skrzydeł" 8 150,-zł. 
które można nabyć w Wydziale Harcerskim, dochód przeznaczony na balon.  
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 AlRgose Krakowskiej Choragwi ZHP 
w lataci 

1949-1950 
i właczenie organizacji do ZMP 

1. Związek Polskiego w latach 1949-50. 

W dniach 10-11 stycznie 1949 r. odbyło się III 
Plenum Zarządą Głównego Związku Młodzieży Polskiej, 
w wygłoszonym referacie przewodniczący ZG ZMP Janusz 

hm Krzysztoj Grzebyk 

j1 ło s 

pracy. 
Uwieńczeniem przemian w harcerstwie było wprowadse 

nie w czerwcu 1950 r..zmienionego tekstu Prawa i Przy 
  Zarzycki poddał krytycznej ocenie do dzia= 

łalność ZHP, Przed harcerstwem postawiono zadanie gru 
ntownej przebudowy form i metod pracy i przystosowa- 
nia ich do zmieniającej się rzeczywistości. Cytowany 
referat pod znamiennym tytułem "Walka o nowe harcer- 
atwo" stwierdził, że gwarancją wypełniania stawianych 
przed ZHP zadań będzie ścisłe organizacyjne i ideo- 
logiczne powiązanie harcerstwa z ZMP, 

Nie myślano wtedy jeszcze o likwidacji eamodziel- 
ności organizacyjnej Związku chociaż pojawił się już 
postulat ograniczenia wieku młodzieży harcerskiej do 
lat piętnastu. 

Po III Plenum 2G ZMP, Naczelnictwo ZHP wybrało no- 
wego przewodniczącego Źwięzku i zarazem przewodniczą- 
cego Tymczasowej Naczelnej Rady Farcerskiej - Jerze- 
go Berka. Od połowy lutego zaczęto wprowadzać nowe 
stopnie harcerskie: ochotnika, pioniera, przewodnika 
1 organizatora. W Choręgwiach 1 hufcach przystąpio- 
no do łączenia harcerstwa męskiego 1 żeńskiego w jed- 
nolite instancje. W sierpniu 1949 r. ukazała się 
książka Pelagii Lewińskiej pod tytułem "Walka o nowe 
harcerstwo", której autorka przedstawiła najważniej- 
eze kierunki dalszej pracy w ZHP. Przed organizacją 
stanęły do realizacji 4 najwaźniejsze zadania: 
- wprowadzenie nowego Prawa 1 Przyżeczenia harcerskie 

go, 
- umasowienie organizacji, 
- ścisłe współdziałanie ze szkołą,. 
- odnowienie kadry /ZMP-owcy instruktorami 

harcerskiej/. 
P.lewińska prezentując wiele słusznych postulatów 
dla dalszej działalności harcerstwa, nie ustrzegła się 
jednak pewnych uproszczeń i błędów, Można do nich za- 
liczyć zupełną negację dorobku wychowania metodą har- 
cerską opartą na skautingu, krytykę baden-poyellow- 
skiego systemu wychowawczego ,czy organizowanie zlo- 
tów skautowych, Wielu instruktorów harcerakich nie 
mogąc pogodzić się ze zmianami zachodzącymi wewnątrz 

Po tym okresie jakkolwiek da- 
lej używano nazwy Związek Harcerstwa Polskiego — 
tody pracy upodabniały się coraz bardziej do stoBowa- 
nych w Związku Młodzieży Polskiej. Stopniowy proces 
włączania ZHP do struktury ZMP zakończono ostatecz= 

nie na przełomie 1950/51 r. kiedy powstała nowa Orga- 

nizacja Harcerska Związku Młodzieży Polakiej, 

2.Barcerstwo Krakowskie w okresie gtyczeń-lipiec 
1949 r. 

Postanowienia III Plenum 26 ZMP wpłynęły decydu- 
jąco na pracę harcerstwa Ziemi Krakowskiej. Okres 
od stycznia do kwietnia 1949 r. upłynął pod znakiem 
przygotowań do reorganizacji i połączenia obu Komend 

Chorągwi,co ostatecznie nastąpiło 3.1V.1949 r, W tyd 
czasie doszło do poważnej selekcji kadry instruktor- 
skiej. Niezależnie od rezygnacji poszczególnych osób 
z pracy w harcerstwie,także Komenda Chorągwi Harcera; 
2 własnej inicjatywy wys: do Naczelnictwa ZHP 11 
wniosków o zwolnienie instruktorów ze Związku. Do 
pracy w instancji chorągwianej przyjęto kilku mło- 
dych instruktorów - członków ZMP. 

w lutym 1949 r. przyjęto do Chorągwi Śląsko-Dą- 
browskiej hufiec w Białej Krakowskiej przydzielając 
do niego część drużyn Hufca bielskiego.W marcu utwo- 
rzono nowy hufiec Harcerzy w Myślenicach, rozwiąza- 
no zaś Hufce Harcerzy w Skawinie i Wieliczce a czaso. 
wo zawieszono w Miechowie, W celu ułatwienia Ścis- 

tej z ZMP, 11 i 
wzmocnienia ZHP oraz ujednolicenia kierunków działal: 
ności obu członków organizacji,przystąpiono do akcji 

łączenia hufców męskich 1 żeńskich, W pierwszym rzę- 
dzie miały się połączyć hufce przygotowane do tego 
dotychczasową współpracą, bądź mające trudności w 
obsadzie personalnej, W dalszej kolejności miano po- 
łączyć hufce, które nie nawiązały ze sobą ściślej- 
szych kontaktów, oraz te, które nie miały odpowied 
nika żeńskiego czy męskiego na terenie swojego dzia-  
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zania, Z dniem połączenia komendy hufców miały podle 
gać Komendzie Chorągwi Harcerzy na podstawie porosu- 
mienia tejże z KCh Harcerek, Połączone hufce praco= 
jwały wg nowej jednolitej struktury organizacy jne. 

|v skład komend Hufców wchodzili: hufcowy, zastępe 
zastępca d/a zuchowych, referaty: szkoleniowy, skar= 
bowo-gospodarczy, sekretarz i sprawni. 15 maja 1949 
roku Naczelnictwo ZHP zatwierdziło połączone wcześ 
hiej hufce: Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Dąbrowa Tar 
howska, Krynica, Nowy Targ, Sucha, Szczakowa, Trze 
binia, żywiec 1 Kraków :Grzegórzki, Krowodrza, Wawel! 

Kolejnym etapem akcji scaleniowej było łączenie 
w jeden - kilku hufców z terenu powiatu, By ułatwić 

ko zadanie Komendant Chorągwi powołał Powiatowe Rady 
Fufcowych. «tórych celem była koordynacja całokaztał- 
ku spraw harcerskich na terenie danego powiatu, Prz 

kodniczący był jedynym przedstawicielem ZHP wobec 
(szystkich władz powiatowych. Na terenie Chorągwi 
Krakowskiej utworzono ogółem 16 Powiatowych Rad Huf- 
owych. 

Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja w symym 
krakowie. W celu opanowania trudnej sytuacji w poss- 
zególngch hufcach krakowskich jaka zaistniała po 
tyczniowym przełomie w pracy ZEP,komendant Chorągwi 
ktworzył z dniem 1.IV.1949 r. tzw, Komendę Miasta 
krakowa, która stała się jednostką nadrzędną dla 
|szystkich dotychczasowych męskich 1 żeńskich hufców 
|rakowskich oprócz Hufca Kraków-Powiat. Komendant 
jasta został bezpośrednim przełożonym hufcowych 1 
Jak głosił rozkaz komendanta Chorągwi Harcerzy skon- 
|entrował "w swoim ręku całokształt spraw organiza- 
lyjnych, gospodarczych, programowych i rozkazodaw- 
zjch ZHP na terenie miasta Krakowa"2/, 

Po trwającym od początku 1949 r. okresie przygo- 
lowawczym 3.IV.1949 r. na uroczystej odprawie w obec 
ości przedstawicieli Naczelnictwa ZHP doszło do po= 
lączenia Krakowskich Komend Chorągwi Harcerek i Har- 
Jerzy. Przygotowania do połączenia polegały m.in. na 
|rganizowaniu wspólnych odpraw i wspólną pracę nie- 
których wydziałów 1 Rady Chorągwi. Trzeba podkreślić 
le Chorągiew Krakowska okazała się być jedną z nieli- 
nych, gdzie połączenie Komend odbyło się bez wię- 

szych t ś k ej 
pstał hm Mieczysław Politowski a skład KCh był nas- 
|epujący: u ż 
z-ca d/s prozramowo-szkoleniowych /łączńie z kier. 
wyda. pracy harcerskiej/ - hm Krystyna Reja 

z-ca d/s organizacyjno-gospodarczych /łącznie z 

kier.wydz, orzanizacyjnego/ - phm Stanisław 
Koperski 

kierownik wydz, kształcenia - hm Władysław 

-Piliński 

kierownik wydz. zuchów — phm Marian Kozarski 
kierownik wydz. finznsowo-gospodarczego — 

phm Bogueław Rybski 
pmendant Chorągwi był jednocześnie kierownikiem 
|dz. osobowego. 

Jednym z pierwszych działań Komendy Chorągwi było 

  

a = | DOLCELSKIE DJ 

Przygotowanie podległych jej instancji Związku do 
ograniczeniu wiekowego członków ZHP. Naczelnictwo 
ustaliło wiek młodzieży harcerskiej od 7 do 15 lat, 
Starsza młodzież należąca dotychczas do harcerstwa 
miała być przekazana na uroczystych zbiórkach w sze- 
regi Związku Młodzieży Polskiej. Górna granica wieku 
nie dotyczyła jedynie funkcyjnych pracujących w dm- 
żynach. Akcja przekazywania młodzieży harcerskiej 
do ZMP nie wszędzie przebiegała bezproblemowo mimo 
zaangażowania władz harcerskich i szkolnych. W oelu 
uaktywnienia młodzieży 1 pogodzenia chęci pozostania 
w harceratwie £ przynależnością do ZMP,Komenda Chorą 
gwi zaleciła hufcom tworzenie tzw. Ośrodków Szkole - 
niowych, które miały służyć przeszkoleniu młodzieży 
na funkcje sprawnych oraz drużynowych zuchów 1 har- 
Serzy, W ich skład wchodzili starai harcerze będący 
jednocześnie członkami ZMP, 

W omawianym okresie Komenda Chorągwi oraz poszcze: 
gólne hufce nawiązały ścisłą współpracę z instencja- 
mi Związku Młodzieży Polskiej, Komendant Chorągwi 
Krakowskiej był członkiem Prezydium Zarządu Wojewódz- 
kiego ZMP. Przy Komendzie Chorągwi zorganizowano ko- 
ło ZMP a ponieważ większość młodych instruktorów by- 

ła jednocześnie studentami - postulowano nawiązanie 
współpracy ze Związkiem Akademickiej Młodzieży Pol- 
skiej. Coroz większe zainteresowanie pracą harcer- 
stwa przejawiały władze oświatowe. 

Najważniejszym zadaniem realizowanym w II kwarta» 
le 1949 r. były przygotowania do Akcji Letniej, któ- 

rej celem miało być masowe szkolenie nowych kadr dla 
harcerstwa. 294 osoby zostały przeszkolone przed roz 
poczęciem AL ne kursach: kierowników AL, gospodar= 
czym, służb technicznych, zdrowia i WP organizowa - 
nych przez Wydział Kształcenia Komendy Chorągwi. 
Akcje Letnia 1949 r. była planowana ne bardzo dużą 
skalę. Zakładano, że weźmie w niej udział 3187 har- 
cerek co stanowiło 35% ogółu harcerek w Chorągwi, , 
4001 harcerzy co stanowiło 30% ogółu harcerzy oraz 
654 zuchów tj. 15% ogólnej liczby zuchów w Chorągwi 
Krakowskiej. V ramach akcji szkoleniowej zamierzano 
Przeszkolić 923 nowych drużynowych na kursach zorga- 
nizowanych w Szczecinku, Piszu,Kujanie, Krośnie, 

h, Piwnicznej oraz na centralnym kursie har- 
cerskim i zuchowym, Te ambitne zamierzenia nie zosta- 
ły jednak w pełni wykonane, W lipcu np, na obozy wy- 
jechało zaledwie 55% planowanej ilości uczestników. 
Instancje powiatowe Związku Młodzieży Polskiej, któw 
re otrzymały do dyspozycji 700 miejsc na obozach 
wykorzystały zaledwie 11. Większość obozów oprócz 
progrom szkoleniowego realizowała prace społecznie 
użyteczne wynikające z Harcerskiej Służby Polsce, 

W czasie 'trwania Akcji Letniej nastąpiła zmiana 
na funkcji komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP, Z 
zebranych informacji, które wymagają jednak dokład- 
niejszego potwierdzenia, wynika, że dotychczasowy 
komendant hm Mieczysław Politowski jako lekarz z za- 
wodu,został oddelegowany i przerzucony do Grecji w 

, 

celu pomocy dla rannych partyzantów gen,Marcosa, Ne- 
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czelnictwo ZHP udzieliło M.Politowskiem beztermino- 
wego urlopu 3/, Obowiązki Komendanta Chorągwi powie- 
rzono dotychczasowemu zastępcy phm Stenisławowi Ko- 
perskiemu. 

3. Działalność w okresie wrzesiń 1949 - czerwiec 
1950 roku, 

4 września 1949 r. Komenda Chorągwi zorganizo- 
wała w związku z rozpoczęciem nowego roku azkolnego 
1 harcerskiego odprawę wszystkich hufcowych i ich 
zastępców, Podstawę do dyskusji stanowił referat hm 
K.Reja oparty na wystąpieniu P.Lewińskiej na nara- 
dzie Komendantów Chorągwi w Warszawie. Treścią prze- 
wodnią referatu było stwierdzenie o potrzebie wycho- 
wania młodzieży harcerskiej w oparciu o pracę, kszta 
Itowania wśród dzieci właściwego stosunku do własno- 
ści społecznej, współzewodnictwa pracy, pojęcia pra - 
cy kolektywnej i "patriotysm ludowego", Przedstawio" 
ny na odprawie plan pracy Komendy zakładał zskończe - 
nie akcji scaleniowej hufców, zepewnienie w nich od- 
powiedniej obsady kadrowej, uporządkowanie spraw pa 
tronów i numerzcji drużyn. Uczestnikom nerady zapre- 
zentowano hową książkę pracy drużyny, która przez 

wprowadzenie elementu ścisłego planowania pracy mia- 
ła przyczynić się do lepszego wiązania działalności 
programowej z organizacją. Aby umożliwić szybką wy- 
mienę drużynowych,komendant Chorągwi zwolnił z chwi- 

lą rozpoczęcia roku szkolnego wszystkich dotychcza- 
sowych drużynowych harcerskich i zuchowych*/, 

W październiku 1949 r. dobiega w zasadzie do koń- 
ca akcja łączenia bufców męskich z żeńskimi oraz huf 
ców a jednego powiatu w jeden duży hufiec. Po zakoń 
czeniu reorgenizacji Chorągiew Krakowska liczyła 17 
hufców pokrywających się teoretycznie z powiatami, 

Były to Hufce: Biała, Bochnia, Brzesko, Chrzanów, 
Dąbrowa Tarnowska, Kraków-Miasto, Kraków-Powiat,Li- 
manowa, Miechów, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, 
Olkusz, Oświęcim, Ternów, Wadowice i Żywiec. W zwią- 

zku z połączeniem hufców rozwiązano istniejące od 
maja powiatowe Rady Hufcowych, 

Największe trudności w akcji łączenia hufców mia 
ły miejsce w Krakowie. Skomplikowaną sytuację w huf- 
cach krakowskich zaogniło dodatkowo żądanie Naczel- 
nictwa ZHP rozwiązania istniejącej Bursy” Hircerakiej, 

w której mieszkało kilku znanych instruktorów harcer- 
skich. Po wycofaniu się przez nich z czynnej pracy 
harcerskiej w 1949 r. wysuwano pod ich adresem pre- 
tensje o nieprzychylny stosunek do zmian zechodzą - 
cych w organizacji. Początkowo hufce krmkowskie zre- 
orpanizowano tak, aby pokrywały się one z dzielnica- 
mi pracy ZMP a dopiero w lutym 1950 r. scalono je 

| eałkowioie w jeden Hufiec Kruków Miasto, 
Najwięcej miejsca inatancje zaczęły poświęcać pro- 

blemowi umasowienia harcerstwa, be wrześniu 1949 r. 
pojawiło się hasło "w każdej szkole drużyna" a odby- 
ta 3.11.1949 r. odpruwa Komendy Chorągwi była w cało- 
ści poświęcona planowanemu rozwojowi organizacji w 
roku szkolnym 1949/50, Zakładano, że w okresie 1.VI. 
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1949 - 1.VI.1950 stan Chorągwi Krakowskiej powiększ; 
się z liczby 16 746 do 45 000. Były to zamierzenia 
bardzo ambitne «le nie bardzo liczące się z realnym: 
możliwościami. Tak np. w Hufcu Brzesko plan przewid; 
wał aż 6-krotny wzrost liczebny a w Limanowej blis= 
ko 4-krotny”/, Na podstawie dostępnych materiałów mi 
tna natomiast prześledzić umasowienie organizacji w 

poszczególnych hifcach, Wynika z nich, że w czerwcu 
1949 r. najliczniejsze były Hufce: KXraków-Miasto — 
- 3100, Chrzanów - 2349 1 Tarnów - 1822 harcerzy, 
zaś najsłabsze w Brzesku - 361, Myślenicach = 419, 
Limanowej - 459 członków ZHP. Odbyta w końcu listopi 
da 1949 r. Rada Fufcowych postawiła przed inatancja: 
harcerskini zadanie dojścia do liczby 160 tysięcy 
dzieci zrzeszonych w harcerstwie w 1951 r.*/. Zalec 
no, by przy powstawaniu nowych 1 umasowieniu staryci 
drużyn osiągnąć liczbę 0k.40 dzieci w jednej druży= 
nie. Jekkolwiek krytycznie należy oceniać nierealnoi 
planowania,to jednak postulat ofensywy harcerstwa ni 
wieś należy uznać za bardzo słuszny. /Dla porównani: 

można przytoczyć liczby 30% dzieci wiejskich wobec 
10% w miastach należących do Z:IP,/ W celu przygoto 
nia instruktorów do tak znacznego rozwoju liczebnegi 
ZHP oraz ożywienia działalności drużyn,Komenda Chori 
gwi zorganizowała tzw. Akcję Terenową wysyłając do 
4 ośrodków /arnów, Chrzanów, Nowy Sącz, Nowy Targ/ 
swoich instruktorów do szkolenia miejscowej kadry. 
Od listopada akcję Terenową przejęły poszczególne 
hufce. 
Jesienią 1949 r. zaszły pewne zmiany personalne w 
Komendzie Chorągwi, Pełniącym obowiązki komendanta 
pozostał nadal phm S.Koperski a z-cą została phm A, 
Morawiecka. Członkiem KCh został przedstawiciel Za- 
rządu Wojewódzkiego ZMP, Ciałen doradczym miała być 
Rada Chorągwi - w jej skład mieli wchodzić przedsta: 
wiciele PZPR, ZSL, ZMP 1 PO "Służba Polace".Działal. 
nością ZHP na terenie województwa krakowskiego zaję: 
ło się na specjalnym posiedzeniu 9,XI.1949 r. Prezy: 
dlum Zarządu Wojewódzkiego ZMP, Zobowiąsano instan- 
cje Związku Młodzieży Polskiej do udzielenia wszech. 
stronnej pomocy w działalności ZHP w hufcach 1 dru- 
żynach na terenie szkół. Decyzje te wpłynęły na za- 

cieśnienie,nie zawsze do tej pory,najlepszej wepół- 
pracy zwłaszcza na szczeblu Komenda Hufca ZAP- Za- 
rząd Powiatowy ZMP. 

Od 1.X11,1949 r. zaczął obowiązywać Regulamin 
współzawodnictwa między hufcami a Naczelnictwo ZEP 
formułując koncepcję centralnego kierowania działal: 
nością harcerską przystąpiło do opracowania tzw. mit 
sięcznych prac masowych dla drużyn. Tak np. w posz- 
czególnych miesiącach I połowy 1950 r. praca drużyn 
miała koncentrować sią wobec następujących tematów; 

zagadnienia planu sześcioletniego, 
przygotowania do wprowadzenia nowego pruwa 
i przyrzeczenia, 
obchody Światowej Federacji Młodzieży Demo- 
kratycznej, 
Święto Pracy, 1  



HISTORIA EEMEEEEEENEJ + Km 
propaganda wychowania fisycznego, igrzyska 
dziecięce, wprowadgeńie prawa i przyrzecze- 
nia hntcerskiegó. 
przez cały ten okre misno położyć duży m= 

oisk na umasowienie czytelnictwa prasy i jej prenuma- 
ratę. W związku m rozpoczęciem realizacji plunu 6-163 

| tniego za główne zadania harcerstwa uznano dulsze 
umacnianie organizacji przez docierunie do środowis- 

|ka robotniczo-chłopskiego, zwiększanie kadry instruk- 
torakiej poprzez szkolenia, Ścisłe powiązanie ze 
szkołą oraz rozwiązanie problemu zuchowego”/, Jednak- 
że nowe metody prucy orgznisacji nie możły trafić 
do przekonania wszystkim środowiskom. Tylko w pięciu 

| hafcach /Kraków-Miasto, Chrzanów, Nowy Targ, Miechów 
1 Żywiec/ liczba dzieci należących do harcerstwa 
przekraczała 2000, * lutym 1950 r. podczas anelizy 
mytuacji w Chorągwi stwierdzono brak hufcowych w wie- 
lu hafcach oraz słabe zeinteresowanie Zarządów Powia* 
towych ZMP spruwani harcerstwa. W celu przezwycię- 

|| żenia pojawiających się w pracy instancji trudności, 

w lutym 1950 r. zorganizowano Radę Rufcowych z udzia- 
łem przewodniczących ZP ZMP, Określojąc zadunia sto” 
jące przed inatruktorami komendant Chorągwi stwier 

|dził, że "kadra pracująca w ZHP musi niejako stano- 
wić transmisję zadań 1 prac ZMP na odcinku dziecię” 
cym"*/, By zepeźnić lukę po rezygnujących z prucy 
w ZHP.instruktorach, podjęto decyzję o rozpoczęciu 
planowanej na dużą skalę skcji szkolenia opiekunów 
drużyn harcerskich rekrutujących się głównie spośród 
nauczycieli, którzy mogli przejść do pracy etatowej 
ako szkolni opiekunowie drużyn. 

Istotne zmiany następowały w inatancjach harcer- 
skich. W mercu 1950 r. wszyscy członkowie Komend iuf. 
ców byli członkami ZMP, W następnym miesiącu zmienio- 

|no nazwy Komend Hufców na Komendy Powiatowe % kozen- 
dy Chorągwi na Komendę Wojewódzką ZHP, Zewnętrznym 
|przejawen tych zmian było zastąpienie tradycyj 

|swrota "druhu" przez określenie "kolego". 1 Maja 50r. 
|arużyny harcerskie biorąc udział w pochodach defilo- 

ały pod sztandarami ZMP umandurowane w nowe czerwo- 
jae chusty, Tradycyjny szary mandur przestał być uży 

eny wpłynęły na roawój 
fców nie wykonała planów wzrostu 

iektórych np..w Krakowie i vedowi. 
ażny ilościowy spsudek członków organizacji, 31.111, 

1950 r. Chorągiew Krakowska liczyła 27 091 członków 
smiast planowanej liczby 39 510 7, 

Od meja 1950 r. praca wszystkich inst.ncji ZEP 
koncentrowała się na przygotowaniu obchodów Między 
harodowezo Dnie Dziecka. Z poczytkiem czerwca na 
roczystych zbiórkach drużyn w obecności władz BzkOĄ- 

nych 1 ZMP-owskich harcerze złożyli nowe Przyrzecze- 
1e Harcerskie. Zmienię uległo również Prawo 

tradycyjny krzyż harcerski: został za 
|przez znaczek wzorowany m: odznace Zwi:zku Młodzieży 

Czerwiec 1950 r. możn: więc uważuć Za datę koń 
czącą przebudową organizacyjną i progromowo-netodyczną 

ZHP zapoczątkowaną w 1948 r. progrumem Harcerskiej 
Służby Polace. Okres od lipca 1950 do pierwszych dni 
stycznia 1951 r. jakkolwiek dalej używana jest naz- 
wa "Związek Harcerstwa Polskiego" cechuje się pracą 
wg zupełnie nowych wzorów, 

4. Praca hurcerska w okresie lipiec 1950 — styczeń 
1951 

Akcja Letnia 1950 r. miała odrębny charukter od do 
tychczas prowadzonych, Miejsce obozów zajęły kolo= 
nie harcerskie, Celem programowym akcji kolonijnej 
było przygotowunie do ostatecznego włączenia harcer- 
stwa w ' skład ZMP, W województwie krakowskim zamie - 
rzano objąć letnim wypoczynkiem połączonym 2 pracą 
społeczną ok.10 tysięcy dzieci na ogólną liczbę 160 
tysięcy w całym kraju, 
Po cjach od początku rozpoczęto organizowanie 

nowych drużyn horcerskich. Po raz pierwszy przepro- 
wadzono wybory do rad drużyn 1 rad zastępów, Praca 
w drużynach wiązała się ściśle z realizacją progra- 
mu szkoły. W połowie października do organizacji 
należało już 46 344 dzieci. 26,X1.1950 r. poprzedzo- 
ny długotrwałą pmcą w drużynach odbył się w Krako- 
wie Zjazd Młodych Bojowników o Pokój, Vzięło w nim 
udział 525 dzieci z krakowskiego, delegacje dzie- 
cięce z woj. rzeszowskiego £ Śląskiego orez grupa 
dzieci indonezyjskich. Drużyny harcerskie wykonywały 
prace użyteczne na rzecz szkoły 1 Środowiska ,zbiera= 
ły podarki świąteczne dla dzieci koreańskich, obcho- 
dziły rocznicę rewolucji peździernikowej, brały 
udział w akcji wymiany pieniądza, W listopadzie od- 
były się uroczyste capstrzyki 1 wie 
zwiezane z odbywającym się w Warszawie II Światowym 
Kongresem Obrońców Pokoju. Wszystkie drużyny z tere- 

rcerskie 

nu województwa wziąły udział w zorgunizowanym przez 
Zw ZMP konkursie "Mój wkład w walce o pokój", W okre 
sie ferii zimowych praca drużyn harce: 
czała się do organizacji zabaw kar 

W ostetnim okresie pracy Związku Hercerstwa Pol- 
skiego nastąpiły w woj. krakowskim pewne zmiany tery 
terialne. W Zekopanem utworzono Komendę Miejską 
ZRP przekszując jej 10 drużyn z powiatu nowotarskie- 
go. W związku z ponownym włączeniem części powiatu 
Biała Krakowska do województwa katowickiego przeka- 
zano tam 30 drużyn, Od września 1950 r. komendan- 
tem wojewódzkim ZHP był Stanisław Nowosielski . 
12.X.1950 r. Komenda Wojewódzka zomtała przeniesio- 
na do budynku Zarządu Wojewódzkiego ZMP. W Zarzą- 
dzie Wojewódzkim i Powiatowych ZMP utworzono wydzia- 

jch weszli kome 
ndanci ZHP, Ostatecznie w pierwszych dniach stycznia 
1951 r. zakończył się okres włączania _ uparatu ZHP 

ły 1 referaty harcerskie, w skład 

do ZMP a miejace Związku Harcerstwa Polskiego na 6 
lat zajyła Organizacja Harcerska Związku Młodzieży 
Polskiej. 

Przypisy, 

1/Rozkaz z dnia 1,V1.1949 r. Komendy Chorągwi. 
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2/Rozkus L.4 z dnia 1.1V,1949 r.Komendy Chorągwi 

harcerzy, 
3/Rozkaz Personulny Naczelnictwa ZEP 1.25 s dnia 

15.VII1.1949 r. 
4/Rozkaz L.6 z dnia 1.1X,1949 r, Komendy Chorągwi 
5/Protokóż nr 20 z odprawy połączeniowej KCh z 3,X1, 

1949 r. w: Archiwum Komitetu Krakowskiego PZPR 
sygnatura 89/1V/1, 

Pląsy_ 
„po_harcerskich łamach 

skandalk z 
ogniskiem 

Napisała do nes Druhna H aria Irena Iile— 
wska z Warszawy, ",.. A co najbardziej boli — że 

podając pieśń "Płonie og- 

muzyka i słowa — 
a opinia dotyczy nowości 

sólności jego autora Pena 
go, który po prostu wykazał 

o hercerzu, poecie filozofie i 
Braunie+ Jest to oczywiate niem 

e nie powinno mieć 
elonakładowym śpiewniku. 

Mile może gwoli 

Ozytanio z 
artościowe pozycje uł 

ce większo lub niej ałalności 
coratsa, Jost jednak jedno "ale" — don. 

ś/Protokół z Rady Hufcowych z dnia 27.X1.1949 r. 
ws Archiwum KK PZPR sygnatura 89/17/1. 

1/Protokół £ III Rady Hufoowych z dnia 18.X11.1949 r. w: Archiwum KK PZPR sygnatura 89/1V/1, 
8/Protokóż z Rady Hufcowych z dnia 5,II.1950 r. 

w: Archiwum KK PZPR sygnatura 89/1Y/2, 
9/Analiza rozwoju Organizacji Rarcerskiej z dnia 

21.1V.1950 r. w; Archiwum XK PZPR Bygnatura 89/1V/2 

ża szym ciągu ukazują cię 
tylko II Wojny Światowej, Dalej 

poprzez uk4zysenie niebywałych 
narodu i precy konspiracyjnej 

młodych ludzi« deny nłodych, że bo- 
haterstzo to ty ojny. Brakuje netoriast 
książek o vematyco rspółczesnej o pogłębionej ref 
leksji nad czesem nes współczisnych, Gdy zdarzy eię 
wyjątek — "Klucz do serc rłodzieży" kndrzeja Glassa- 
na wszelki rypadek tej książki się nie vydaje /zrom 
biło to tylko wydemictwo Cnorągwi Zrakowskiej/, 
4 przecież nie nożna wychowywać tylko na patriotyf 
mie lat wojny. Xyślę, że problem jest niezwykle zło« 
żony — brak jest chętnych do pisania, ucieczka pisa- 
*ay od współczesności /czego ja i jek sądzę, cełe 

je pokolenie nie może im tego nybaczyć/ wreszcie 
mała operatywność nładz hercerskich w tym zakresie. 
Nie wystarczy tylko jedna harcerska negroda literaca 
ka - potrzebne są liczne konkursy dla piserzy o róże 
nych dziedzinach życia harcerskiego, Przecież bar- 
Geratwo to nie tylko organizacja to styl | Większa 
ofenayvność 1 zdrowsza polityka finansowa przy za- 
wiereniu umów autorskich nie zamykająca sprawy do 
urzędniczego traktowania budżetu w danym roku spra= 
wi, iż zainwestorane pieniądze mogą bardzo szybko i wysoko procentować, nawet w niedalekiej przyszłości; 

Na zakończenie z zadowoleniem odnotowywują fakt 
iż magazyn harcerzy "Krąg" — jak wszystko na to wska 
zuje — przestaje być sprawą li tylko Telewizji 
Polskiej, Nie cieszny się abytnio, gdyż nie stało 
się to z inicjatywy GKZHP ale znanego z niekońwen= 
cjonalnych pomysłów Hm PL Wojciecha Dębrowskiego, 
którego losy rzuciły do pracy w tslewizji, Życzyny 
Wojtkowi wytrwałości a naszych czytelników zachęcamy 
do przesłania ocen, pomysłów i propozycji do wyko 
rzystania przez megezyn harcerzy "Krąg", Nie mogą 
mię powstrzymać od uwagi, że równo rok tema w felie- 
tomie "Krąg milczenia" pierwszy zwróciłem uwagz na 
samotną walkę "Kręgu", Przez cały rok nikt niestety 
nie zyrócił na to uwagi. Miejny nadzieję na lepsze 
czasy dla przyjaciół s telewizji 

ZUC  
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Działo się to w Ochotnicy 

Tej góralskiej wiosce 

Przyjechały tam wypo0 

Dzieci 5 wielkopolski 

Jak kolonia, t0 kolonia 

Czas zabaw beztroski 

Hocne filmy w telewizji 

Disko na pół wi. 
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ZALICZA. 

' Ostatni Zjazd ZHP uchwalił obowiązek zaliczania 

służby instruktorskiej, Okazało się, mając na uwa- 

dze praktykę działania, iż niezwykle trudno jest me- 

chanicznie,bez głębszego przemyślenia wprowadzić sta- 

re harcerskie tradycje, Nie wystarczy przecież same 
zapisanie obowiązku bez określenia celów i metod, 

, jasnych dla większości instruktorów, Sytuacja stała 

się paradoksalna - chwalebny pomysł potwierdzania 

harcerskiej służby, z gruntu słuszny i potrzebny, z0- 

Stał w wielu środowiskach sprowadzony do nieistotnego 
mało ważnego faktu, Tylko nieliczne jednostki organi- 
'zacyjne odnalazły w tym systemie motywacyjny sens 

działalności instruktorskiej, bodziec do podwyższania 
kwalifikacji, instrument naturalnej 1 koniecznej se- 
lekcji w korpusie instruktorskim, W większości przy 

padków zaliczenie służby instruktorskiej traktuje 

się jako jeszcze jeden przykry administracyjny obowią 

zek. i 

Zastanówmy się w dzisiejszych rozważaniach nad 

przyczynami tepo niekorzystnego zjawiska, dochodząc 

być może, do określenia pewnych dróg rozwiązania. 
Dla przybliżenia sprawy - omówmy kilka charakterys- 

tycznych przypadków - wziętych z życia, 

W szczepie o bogatej tradycji zebrano w tzw, krę- 
gu seniorów kilkudziesięciu instruktorów o różnym 

stopniu zasług dla szczepu i aktualnej orientacji 

o kierunkach pracy dzisiejszego harcerstwa. Gdy chom 

dzi o zaliczenie służby rodzi się dylemat - czy ich 

praca /okazjonalna pomoc w imprezech szczepu, "załate 

wianie” wielu spraw - niekiedy bardzo ważnych dla 

funkcjonowania drużyn/ jest porównywalna np, z cięż- 

ką pracą wychowawczą drużynowych, którzy na rzecz 
dzieci poświęcają wiele godzin tygdniowo. Czy senio- 
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rzy spełniają następny wymóg regulaminowy dotyczący 

obowiązku pełnienia określonej funkcji, Czy nie two= 

rzymy kolejnej fikcji kamuflując ten wymóg w postaci 
tunkcji zastępcy - zastępcy? Wprawdzie są potrzebni 1 
płacą składki — ale „++ 

W wyniku reformy organizacyjnej placówek wychowa» 

nia szkolnego /na szczęście teraz następuje proces od- 

wrotny/ namnożyło się wiele koślawych, małych szkółe» 

czek - nazwanych uczenie szkołami lub punktami filia* 
1nymi - w których rację bytu miała tylko jedna drużym 

na zuchowa lub harcerska, Drużyny te działają prę* 

żnie, wiele wysiłku wkładają drużynowi, Ale niestety 
są bardzo daleko od siedziby hufca a szczebel ten mam 

ło się nimi interesuje - by nie powiedzieć, że ma ich 
gdzieś, Dochodzi do zaliczenia służby - drużynowym o 
których mowa nie zaliczy się pracy, bo hufiec nie ma 
© nich żadnej informacji. Lepiej 1 prościej zaliczyć 

tym co kręcą się koło hufcowego - a że nit konkretnego 
nie robią, tym jak widać lepiej, Ale drużynowi w tere 
nie ++. 

Zdarzają się też takie śmieszne wypadki, Instruk= 

tor etatowy komendy chorągwi prowadzi drużynę w hufcu 
"X" 1 działa jakc weteran w hufcu "Y", Gdy dochodzi 

do zaliczenia służby - zalicza ją komenda chorągwi, 
gdzie pracuje, komenda hufca gdzie prowadzi drużynę 
i komenda hufca gdzie jest weteranem szczepu, Można 

i tak aleja 
Aby była zachowana równowaga w przyrodzie ,to są 

1 takie przypadki obejmujące tzw. instruktorów samo= 
tników, Wygłaszają oni wspaniałe gawędy przy 'harcer- 

skich kominkach i ogniskach, piszą świetne podręcz- 
niki metońyczne - słownie robią dla harcerstwa dobrą 

robotę. Gdy dochodzi do zaliczenia służby okazuje się, 

  

  

że nie mają oni określonego przydziału inatruktorskie 
go - bo ich to po prostu nie bawi» Tym sposobem nikt 

im niczego nie zalicza, ale przecież ,.. 

Słowem, jak widać na załączonych obrazkach, zabawa 
na całego, Jedni zaliczają, robią ©gzaminy, biegi i 
rozmowy, drudzy zaliczają bez ceregieli, a jeszcze ine 

ni niczym się nie przejmują, A co ciekawsze - strata 

ni są przede wszystkim tylko szarzy zapaleńcy harcer= ; 

skiej służby, Coś w tym wszystkim nie gra. 

Znajdujemy się aktualnie w momencie rozpoczynania 
roku harcerskiego, w tym i zaliczania służby instruk- 
torskiej, Zastanówmy się co chcemy przez nią osiągnąć, 
Jak ma wyglądać metodyka zaliczeń, zapewniająca elemen 
tarną sprawiedliwość ocen i dotarcie do wszystkich, 
bez wyjątków, instruktorów harcerskich. Pomyślmy rów- 

nież czy w każdym Środowisku - w tym i także Twoim, 

Drogi Czytelniku - zaliczenie służby przebiega prawi- 
dłowo, a również czy spełnia ono swoje podstawowe zóa 
łożenia. Bo jeżeli nie - to po prostu nie twóżsiky koa 

lejnej fikcji, 

A może zaliczać służbę zgodnie z okresem kadencji 
hufców, czyli co dwa lata? Czy nie występuje botrze- 
ba opracowania specjalnego kodeksu instruktofa senio- 

ra, / nie mylić tego tytułu z odznaczeniem/ $żwalniają< 
cego od obowiązku zaliczania służby? Czy w ogóle na 

ten temat myśli coś Wydział Instruktorski GK ZHP? 

A może, uaktywnione ostatnio, Prezydium RN ŻHP wypo» 

wie się w tej materii? A co na to kręgi instruktor- 

skie - czekamy na listy i wypowiedzi, 
I na tym kończę, zalatujące dymem z obozowego og" 

niska, kolejne rozważania - życząc wszystkim sukce- 
sów i satysfakcji w nowym roku harcerskim, 

wnu 

     



Kotto: — Kto wielkie stawia krold 
deleko nie' ujdzie. 

fe0 — cy/ 

Widok Połoniny Wetlińskiej rozciągającej się wokół 
Kotliny w Suchych Rzekach towarzyszył Bieszczadz= 
kiej Bspedycji Naukowej przez trzy tygodnie, chro— 
niąc i osłaniając wszystkich jej uczestników od 
silnych wiatrów południowo-wschodnich, U podnóża 
tej "Królowej Bieszczad" rozbiło swoje nerioty 80 
uczestników BEN — y z całej Polski, dwa obozy har= 
Gerzy młodszych z Krakowa i gości z Tarnowa oraz 
Krąg Instruktorski Błękitnej Jedynki, Od pierwszych 
dni zapanowała gorączka naukowa w labolatoriech, 
warsztatach i klubach, którą wzniecał i żarliwie 
podsycał duch naukowy bieszczadzkiej wyprawy w som 
bie z-cy komendanta d/s naukowych dr Lesława Mora 
wieckiego, Był on jednocześnie filarem całej struk= 
tury "góry naukowej", jaką skonstruował wspólnie 
z komendantem człego zgrupowania hm Pl Kezimierzem 
Schitterlym. U stóp tej "góry" rozpościerał się 

niczym kwiecista łąka — bukiet młodzieżowej kadry 
naukowej, pełen uroku, fachowy, zdolny realizować 
keżdy cel i założenia progremove ekspedycji» 
Kiedy wyprawa doterła na miejsce do Suchych Rzek, 
a było to po południu 3 lipca br., przed oczani 
amęczonych podróżnych ukazał się malormiczy obraz 
miejsca obozowenia skąpanego w dyskretnym słońcu 
rozówietlującym zielone liście „drzew zmoczonych od— 
delającą się burzą, Na plecu steł mejestatycznie 
rozbity namiot świetlicy obozowej, a obok ledwie 
widoczny obłok dym informował o rozpalającym się 

życiu kuchni obozowej i o gotującej się gorącej 
herbacie. I na tym kończą się pierwsze wreżenia 
estetyczne, bowiem po chwili na pustym plecu obozo= 
wym zaroiło się niczym w mrowisku od biegających i 

chodzących w różne strony postaci, skupionych na 
czynnościach bytowo-obozowych — w języku wszystkich 
kwaternistrzów — uczestników ogarnął zapał graniczą- 
cy z entuzjazmem, zwany rozbijaniem obozu. I w mom 
mencie postawienia wszystkich namiotów mieszkalnych, 
a było bo późną wieczorową porą, nad całym obozem 

przeleciało zbiorowe westchnienie ulgi — nareszcie 
koniec | 

Gwoli kronikarskiej rzetelności należy przypomnieć 
o okresie poprzedzającym Suche Rzeki, był to 7-mio 
dniovy cykl poznewczo-rozpoznawczy-przygotowawczy» 
Poznaweno ciekavych ludzi /fentastyczne spotkenie 
z red. Leszkiem Mazanem/, wchłanieno atmosferę stam 
rych, zabytkowych murów Krekowa i jego historii, 
rozpoznaweno samych siebie; stąd pojawiające się 
pytanie "czego tu szukasz ? — czego oczekujesz ? " 
Przygotowywano w ciężkim mozole 1 trudzie wyłaniają 
cy się z otchłani ambitnego programu — cel ekspedy— 
cji naukorej, 
Tym przygotowaniom towarzyszyła nigdzie niewypowie- 
dziena, ele w praktyce wszechobecna zasada — "wszys 
cy bez względu ne płeć i wiek, niezeleżnie od postaw 
ideowych i przynależności do jakichkolwiek struktur 
i bez ogreniczeń tworzą i realizują program wyprawy". 
Bravo — tek trzymać! Jest to modelowy omalże przykżać 
demokracji pragnetycznej realizowany przed wyprawą 
w Bieszczady. 
Oatatecznie o celach w sposób zwięzły wypowiada się 
biuletyn informacyjny nr 4 harcerzy starszych pt. 

"co robić w drużynie starszoharcerskiej", w którym 
czytamy; "Celem obozu jest sprawdzenie na ile zain 
4 ie mogą być Służby Stars 
kiej oraz czy zaiteresowenia realizowane metodą har= 
cerską mogą stanowić propozycję programową dla ucz= 
niów szkół średnich", Obok celów biuletyn roztacza 
wizję optymistycznej przyszłości na niwie naukowej; 
"Ponadto obóz stworzy możliwości skonkretyzowania 

asnych zainteresowań uczestników, a harcerzom ze= 
awoli na sprewdzenie włosnego mistrzostwa . Biesz= 
czadzka Zkspedycja Naukowa będzie prowadzona w kon= 
wencji autentycznej wyprewy, Jej efektem winny być 
noe rozwiązania metodyczne e także biuletyny naukowe 
opracowane przez uczestników vyprawy i jej kedrę nam 
ukową". Koniec kropka. 

Grupa dziewcząt i chłopców podzielonych na 12 zestę= 
pów codzień rano dziarsko prężyła swoje piersi pod- 
czas porannych epeli, tłumiąc nepierającą "34 

NEUENM + CHRNZENNNSKA POGLADY EEEE 
potencjalną zdolną burzyć rury, przesuwać niebotycze 
ne szczyty. Ta młodzieńcza jurność ducha 1 nieskażo= 
ma tężyzna intelektu zmuszała kadrę obozu 1 zespół 
uaukowy do wytężonej pracy koncepcy jnej wy ś 
cej obszary przyszłej eksploracji badawczej. Przyj= 
mując konwencję analizy dialoktycznej w pierwszych 
dniach trwanie wyprawy "baze" wyprzedzała "nadbu- 
dowę". 
Konieczne jest w tym miejscu przedstawienie pozosta= 
łych, dwóch filarów kadry obozu = wyprawy naukowej 
harcerzy starszych. Plerwszy z nich będąc z-ca ko= 

d/s tam. programowych w ramach 
wań naukowo-hobbystycznych wytyczał nowe szlaki tu- 
rystycme z grupą zapaleńców, na terenach zbliżonych 
do Połoniny Wetlińskiej, ponadto brylował wokalisty 
cznie i folklorystycznie na nielicznych ogniskach 1 
kominkach obozowych» 
Oboźny zgrupowania 1 BEN-y jednocześnie, to drugi 
filar — struktury organizacyjnej życia obozu» ŁĄCZYŁ 
w jednej osobie wdzięk osobisty pozbawiejący oddechu 
wpatrzone w niego uczestniczki-entuzjastki oraz rea 
pekt, budząc postrach starych repów obozowych» 
Oboje stanowili w krajobrazie personalnym ekspedycji 
wdzięczny przykład szczerego 1 pełnego ekspresji 
saangeżowania» 
Pierwsze, na własną rękę prowadzone wyprawy badawcze, 
przyniosły nadspodziewane rezultaty, stwierdzono z do 
kłednością do trzech tygodni, że malin wokół terenu 
zgrupowania starczy dla wszystkich uczestników REN-y, 
do ostatniego dnia pobytu» Nie będzie to zbyt śmiałe 
określenie, jeśli przyjmiemy, że odkryto prawdziwe 
Zagłębie lelinowe| Ale w miarę upływu dni obozowych 
powoli zaczynały kształtować się zręby konsekwentnej 
w sposób zorganizowany, działalności laboratoryjnej 
1 wsrestetowo-llubowej. W wyniku tej datełalności 
ściśle określone grupy młodych bedaczy-naukowców 
znikały w sposób precyzyjnie zeplanowany na perę dni 
/wyruszały na wyprawy/ powodując ubożenie obozostanu 
i komplikując matematyczne obliczenia zespołu usłu= 
gowo-adminietracyjnego tj. kuchni 4 zeplecza kwater= 
mistrzowskiego, przyprawiejąc tym samym o troskliwą 
drżączkę całą ałużbę medyczną w zgrupowaniu» 
Każdą powracejącą grupę /miej lub bardziej tajemni- 
czą/ wędrowników oczekiwała niespodzienke eutorstwa 
kuchni obozowej, która chcąc uczcić poszukiwania i 
trudy badawcze, w pocie czoła, z pełnym zoengażowa- 
niem i przede wszystkim na czes, wyczarowywała cuda, 
cudeńka kulinarno, schlebiające najwybrodnie jozym 
podniebieniom, Zważywszy na niespokojne czasy epro- 
wizacyjne, centralny rozdzielnik żywności 1 nieko= 
rzystną koniunkturę dla wszystlich zaopatrzeniowców 
były to zyny sięgające heroicanego patosu kuchen= 
nego. 
Jedno z piorwszych osiągnięć poszuki wawczo-badaw- 
czych wykorzystanych pruktycznie na rdejscu było 
odkrycie -'na Połonienie Vetlińckiej jest dużo jam 
Bód". Z praktycznego punktu widzonia miało to takie 
anaczonie, że zepasy Zagłębia llelinowego nie będą 

eksploatowane w sposób rabunkowy, Może być 40 przym 
kłed zastosowania konkretnych wyników badawczych 
w aktualnej sytuacji epołecznomobozowej» 
Czym były 1 a, kluby i ? W jednym 
niewyczerpującym zdaniu określić można je jako kuźe 
nice wykuwające nieszablonowe osobowości» 
Nejintensywniej pracowały laboratoria: archeologów, 

historyków i krejoznawców, Ich nieliczne wyprawy np. 
do Sanoka, Hoczwi i Leska — przyniosły obok dużej 
ilości trofeów naukowych, wiele niezepommianych wra 
żeń. Uczestnicy wypraw do Hoczwi 1 Leska w remach 

docierail do sta= 
rych polskich 1 ukraińskich cmentarzy Zdarzyło się 
im dotrzeć na cmentarz o północy» Efektem tego po= 
bytu był cały ciąg dalszych wydarzeń: jeszcze tej 
samej nocy natcknieni cmentarną atmosferą uczestnicy 
biwaku historycznego przystąpili do wywoływania du= 
chów w miejscu biwakowania przy użyciu szklanego ta= 

lerzyka. A ponieważ całkiem przypadłiem w Laborato= 
rium historycznym dominówali przedstawiciele klubu 
dziennikarzy i warsztatu "poezji i prozy” — wywołym 
wane duchy pochodziły w przewadze z branży literac= 
kiej. Hm, działy się różne rzeczy? Doszło do kilu 
nieodpowiedzialnych ekscesów spirytystycznych. Go 
było, to było | Szczegółowe relacje zewarte zostały 
na łamach gazetki obozowej BEN-benek nr 44 
Krajoznawcy okrywali się tajemnicą, ich wyprawy dwu 
1 trzydniowe podobno po znanych szlakach turystycz= 
nych 4 nieznanych ścieżkach bieszczadzkich wracały 
w taki sam sposób, jak i wyruszały» Przed i po za— 
kończeniu wyprawy towarzyszył jej besgraniczny en- 
tuzjazm jej uczestników, bardzo wstrzemięśliwych 
w wyporiedzisch na temat wędrówkie Podobno okolice 
Połoniny Wetlińskiej i jej przyległe tereny nie są 
obecnie żadną tajemnicą lub zagedką dla tych wytraw 
mych tropicieli ścieżek do wydeptania» 
Jeśli zdarzyły się w obozie pojedyncze przypadki 
niemocy psychiczhej — taka życiowa przypadłość 
w końcu zdarzyć się może — zawsze na ratunek spiom 
szyła, i tym pozostającym, w obozie, jak 1 tym niem 
zedowolonym z sukcesów wyprawy — druhna psychologe 
Jej czarującem i ujmującem uśmiechowi, jej głębo= 
kiemu, spokojnemu głosowi — każdy chwilowo epatycz= 
ny wracał radośnie do dalszej spontanicznej eksplo- 
racji badawczeje 
Były i dni pochmurne, i dąsy po obu stronach, ale 
wszystko to odbywało się w aureoli lepszoj sprawy 
jaką jest wiedza, Pojawiały się przeciwieństwa w 
końcu niezbędne dla powstania siły tworzącej wiedzę 
prawdziwą. 

Przedstawiony powyżej rys tej już historycznej wy= 
prewy odawierciedla niewielką jej prawię, wydarzenie 

jade pojawiły się w wymienionych już wierszach to 
mała cząstka tego, co działo się w Suchych Rzekach, 
Niech ze gęsie, kronikerskie pióra sięgną inni um 
czestnicy i uzupełnią ten niezgrabny opis.  
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taje Ikarserzem.. 

Biszkopt jest lekkostrawnym ciasteczkiem zaleca- 
nym przy stosowaniu diety, W potocznej mowie harcer- 
skiej słowo to ma jednak całkiem inne znaczenie. "Bi- 
szkopt" to członek ZHP, który nie zaznał jeszcze peł- 
ni harcerskieso życia, nie był ani razu na obozie, 
rzadko zdarzało mu się wziąć udział w biwaku, czy 
wycieczce - słowem pełny "żółtodziób" z którego dopie 
ro pierwszy udział w letnim obozie zrobi prawdziwego 
harcerza, 

Rok rocznie na obozy harcerskie wyjeżdża tysiące 
"biazkoptów". Niezdarnie zabierają się do stawiania 
namiotów, budowy półek 1 innych sprzętów namiotowych, 
tak bardzo potrzebynych do utrzymania ładu i porządku 
na kilkutygodniowym obozie. Uczą się wszystkiego od 
początku, Nawet składanie ubrań na noc idzie im nie- 
szczególnie, Nie można się temu dziwić, Przecież 
każdy z nas uczył się kiedyś harcerskiego życia od 
podstaw, od początku. 

Aby przygotować"biszkopta" do pełnienia funkcji 
wytrawnego wygi obozowego potrzebna jest długa i cier 
pliwa nauka, opieka tych którzy przeszli już nie je- 
den obóz, Dlatego proponuję Wam zorpanizowanie takiej 
opieki nad "biszkoptami", Roznoczniemy ją już z chwi- 
lą podziału na zastępy obozowe, Wszyscy ci, którzy 
brali już udział w obozach harcerskich przyjmują pod 
swoją opiekę jednego, lub kilku"biszkoptów" /w zale- 
żności od sytuacji/ których należy nauczyć podstawo- 
wych zasad współżycia obozowego. 

Naukę rozpoczynamy. od wskazuwek przy rozbijaniu 
namiotów, budowie urządzeń obozowych, totemów i in- 
nych obiektów dekoracyjnych, ucząc jednocześnie wie- 
lu pożytecznych rzeczy jak nv, składania mundurów, 
wieszania ręczników w przeznaczonym miejscu, układa- 
nia rzeczy w plecakach, ścielenia łóżek i.t.p. "Bisz- 
kopt"będzie hariziej zadowolony, jeżeli od początku 
spotka się z iwą radą i pomocą. 

Dalszą formą przeszkalania "Biszkonta" jest służba 
zastępu w kuchni 1 na warcie nocnej, Wiemyz doświad- 
czenia, ża ten który pełni taką pierwszą wartę jest 
bardzo mocno zdenerwowany, że w jego fantazji nawet 

blemu, że cień jałowca w poświacie księżyca wydaje 
się leśnym upiorem ezyhającym 'na biednego wartowni- 
ka. Dobrze byłoby więc, aby jedna z pierwszych gawęd 

prowadzonych na wieczornych ogniskach poświęcona zog- 

tała legendom o duchach i częściowym wyjaśnieniomitzw. 
"rzeczy nadprzyrodzonych", 

Po jakimó czasie organizujemy dzień przemiany "bi- 

szkopta* w harcerza, Nie możemy go jednak zaplanować 

wcześniej, nim wszystkie zastępy odbędą swoją służbę 
w kuchni i na nocnych wartach, wykonają z dodat 
mim wynikiem swój podstawowy obowiązek na obozie, 

Dzień przemiany "biszkopta" w harcerza musi odbyć 
się bardzo uroczócie, Najlepiej zapoczątkować go ra- 
no, tuż po śniadaniu,specjalnym apelem "biszkoptów", 

Kiedy jeszcze "biszkopty" jedzą śniadanie, zastępo- 
wi i inni wtajemniczeni ukrywają niektóre części wy- 
posażenia delikwentów, aby ci mieli problemy stawie- 
nia się z regulaminowym wyposażeniem na sbiórce, 

Następnie całe sastępy obozowe przychodzą na upa- 
trzone uprzednio miejsce / może być to polana, pla- 
ża nad rzeką, lub strumykiem/ gdzie odbywać się bę- 

dzie główna uroczystość, Rozpoczyna ją wyłonienie 
się z lasu lub wody ducha lasu /wody/ w asyście wod- 
nych i leśnych duszków, zwodnie, niaf,topielic,cza- 
rownic, czartów itp. , który zasiądą na przygotowanym 
uprzednio tronie, Taki tron w zależności od warunków 
można zbuiować np, z pni drzewnych, kamieni itp. 

Następuje egzamin "biszkoptów" polegający na zada- 
waniu im podchwytliwych pytań np: 

- Jakich kamieni jest w rzece najwięcej? 
Odpowiedź : Mokrych, 
lub 
- Jakich zwierząt jest w 200 najwięcej? 
Odpowiedź : W klatkach, 

lub 
- Z jakiej miski Bolesław Chrobry jadł ziemniaki - 

złotej, srebrnej, czy drewnianej? 
Odpowiedź : Z żadnej, Ziemniaków wówczas jeszcze 

w Polsce nie znano, 

Po poddaniu"biszkoptów"egzaminowi z inteligencji 
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drobny szczegół urasta do wielkiego, drażliwego pro- duch lasu /wody/ proponuje im przyjęcie poczęstunku 
r   
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akładającego się z kanapki i navoju, Posiłki te muszą 
być tak pomyślane, aby nie szkodząc zdrowiu wywołały 
trochę nieprzyjemne wrażenia. Farcerz bowiem nie wyb- 
rzydza sobie jedzenia, a tego rodzaju próba jest spra- , 
wdzeniem starej dewizy. "Biszkopt" otrzymuje więc np. 
kanapki smarowane powidłami, obłożone surowymi ogór= 
kami i pomidorami, a przy tym mocno pocukrzone, Do pi- 
Sia może być np. osolona kawa lub herbata, czy też 
herbata nie słodzona z dużym dodatkiem kwasku cytryno- 
wego itp, » 

Po tym poczęstunku, który może być jednocześnie 
powiązany z innymi cechami przemiany "biszkopta" w 
harcerza np,"goleniem", następuje kulminacyjna część 
uroogystości, czyli mianowanie "biszkopta" harcerzem 

tefę. poznałem jesienią 1929 r. na zbiórce harcer- 
skiej w Doma Polskim przy Alexanderstrasse. Byłem 

wówczas na, pierwszej zbiórce polskich harcerek 1 ha- 
roerzy w Berlinie,po trzyletnim pobycie w Ginnazium 
w Polsce, w Kravnynstawie,gdzie wstąpiłem do ginnaz= 
jalnej drużyny harcerskiej we wrześniu 1926 r. W gwa- 
rze harcerskiej gromady zwracała uwagę tryskająca Ży- 
ciem młoda dziewczyna, Prowadziła rej wśród swoich 
rówieśniczek i rówieśników. Jak z biegiem czasu zau- 
ważyłem rywalizowała śmiało i zwycięsko z druhami, 
poprżez awoją odwagę w różnych zadaniach podczas 
biegów harcerskich, grach i sportowych wycieczkach, 

| /fiależaża także do Towarzystwa Gimnastycznego "S0- 

|kOz"/ Potrafiła także wyjść zwycięsko z opresji, 
Była bardzo lubiana przez nas wyszstkich, a podkre- 
ślić także należy jej urodę. Imponowała nam. 

Wa imię miała właściwie Stefania. Znana była w ca- 
łym Hufcu Berlińskim jako Stęfa i każdy wiedział o 
kim mowa. Z domu nazywała się Przybyłówna, po mężu 
zaś Jung-Hochnacka. Rodzice jej, Andrzej Przybył i 
Marianna z dom Malinowska, pochodzili z poznańskie- 
|go 1 Pomorza, skąd przybyli do Berlina, "Szli za 
chlebem", gdyż dla nićh, uporczywych Polaków nie bym 
|Ło go w ojczyźnie opańowanej przez. obcych przed I 
wojną światową, Ojoiec po Lwojnie światowej zachoro« 
wał na raka, zmarł osierociwszy pięcioro dzieci, 
Matka musiała ciężko pracować, ażeby utrzymać oałą 
gromadkę, a mimo tych ciężkich warunków każde s pię= 

i nadanie mu harcerskiego imienia, bądź pseudonimu. 
"Biszkovty" klękają pojedynczo lub zbiorowo przed 
tronem ducha lasu /wody/, który nadaje im imiona 1 

przezwiska związane z charakterem obozu, wadami, przy 
warami czy też zaletami, 

Po części oficjalnej następuje ogólna zabawa, gry, 
konkursy itp. 

Organizując tak uroczystość musicie pamiętać jed- 
nak o jednym, Dzień"biszkopta" jest wspaniałą, humo- 
rystyczną zabawą całego obozu, a nie próbą "natrzą- 
sania się" z poszczególnych osób dlatego tylko, że 
po raz pierwszy biorą udział w obozie harcerskim, 
Niech poznają urok harcerskiego życia. 

A teo nie należy zapominać! 

ciorga uczyło się 1 zdobywało zawód. 
Najserdeczniej była Stefa związana z najstarszą sio- 
strą Heleną, która się nią opiekowała . Obie należa 
ły do harcerstwa polskiego w Berlinie, gdzie Stefa 

została później drużynową. Nie było to zaskoczeniem, 
gdyż była inteligentna, miała dobrze opanowany język 
polski i z całej duszy była harcerką i to popular- 
ną; bardzo lubianą, Nie opuszczała żadnego obozu na 
terenie Niemiec, a tym berdziej w kraju. Zachowało 
się po niej dużo fotografii z obozów harcerskich i 
wiele innych pamiątek, które mogłyby być przechowywa- 
ne w jakimó muzeum harcerskim,Brała udział we wszyst= 

kich ważniejszych imprezach polskich w Berlinie 1 
zlotach w Polsce, w Warszawie 1 w Spale. Często od- 

wiedzała z siostrą Kreków, W czasopiśmie "Perspekty- 
wy" z dnia 13,08.1982 r. jest zdjęcie jej 1 siostry 
Heleny, po mężu Maćkowiak, zrobione przed Barbakanem 
w Krakowie, do artykułu pt, "Ucieczka z Moabitu"- 

pióra Moniki Warneńskiej 
Okres wojny i okupacji rozdzielił nas wszystkich. 

„Ja osiadłem w 1948 r w Krakowie. Zacząłem szukać na- 
<bzych harcerek 1 harcerzy na terenie całej Polski 1 
wielu z nich odnalazłem . Tylko o Stefie nio nie wie- 
działem, a jak się okszało w 1969 r. Stefa była już 
wówczas od 18 lat mieszkanką Krakowa. W tym bowiem 
roku, latem, przechodząc z uwagi na swój stan zdrow 
wia na emeryturę, żegnał się z radnymi Rady Narodowej 
Miasta Krakowa Przewodniczący Prezydium Rady Narodo- 

wej - Zbigniew Skolicki, Kiedy podchodził, po aes- 
ji do każdego z nas - radnych, powiedziałem mu wów 
czas, ściskając dłoń: "Żegnam Was jako Polak spod 
suuku Rodła” - "Co - Ty jesteś spod znaku Rodła?*- 
zapytał jowialnie, "znasz Jana Boenigka?" - "Oczywi- 
ście pracowałem razem z nim w Centrali Związku Po- 
laków w Niemczech w Berlinie" - odpowiedziałem. Koń- 
cząc naszą rozmowę zaprosił mnie w krótkich słowach: 
"Proszę do mnie jutro wstąpić". W następnym dniu w 
gabinecie Przewodniczącego Prezydium Rady Narodo- 
wej, wspominał o tym, że Jana Boenigka poznał pod- 
czas delegacji zagranicznej i zamieszkał razem z nim 
w hotelu.Boenigka opowiedział mi o dziejach Polaków 
spod znaku Rodła, Okazało się, że Jan Boenigk pro- * 
sił w jednym z listów do Zbigniewa Skolickiego o za- 
opiekowanie się Stefą Przybył /Jung-Mochnacką/ ,boha- 
terką "Ucieczki z Moabitu". Podczas tej rozmowy w 
gabinecie Przewodniczącego zostałem upoważniony, 
przez Niego do odnalezienia Stefy. Zamierzony cel 
udało mi się osiągnąć w Zarządzie Wojewódzkim ZBoWiD, 
gdzie otrzymałem jej adres - ul.Daszyńskiego 15. 
Z bijącym sercem stanąłem przed drzwiami mieszkania 
1 nacisnąłem dzwonek, Drzwi otworzył mi sterszy,wy- 
soki Pan, Przedstawiłem się dość wyraźnie i głośno 
moim nazwiskiem i w tym momencie usłyszałem z głębi 
mieszkania wołanie: Paweł, chodź, wejdź, Wpadliśmy 
sobie w ramiona i łzy radości 1 wzruszenia nie poz- 
woliły nam przez dłuższy czas cokolwiek powiedzieć, 
Ochłonąwszy z pierwszych wrażeń związanych z przywita 
miem, mogliśmy już wymienić pierwsze nasze wspomnie- 
nie,Niechętnie wracałe Stefa do swoich wspomnień ,nie- 
wiele było czasu na pogawędkę o własnych przeżyciach, 
gdyż Stefa z mężem, jak i również ja także, byliśmy w 
przededniu wyjazdu na urlop. 
Odtąd jednak, kiedy to już Stefę odnalezłem, bywałem 
u niej wieczorami kilka rezy w tygodniu, co pozwoli= 
ło mi poznać jej przeżyci».„To wszystko było okrop- 
ne”- wtrącił jej mąż. Na samo wspomnienie Stefa wciąż 
przeżywa od nowa tragizm tamtych wydarzeń. Głęboko 

utrwaliło się to w jej duszy. Woli o tym nie mówić, 
Zafresowany z troską, dla oszczędzenia jej tych ponow 
nych przeżyć, chciał nasze rozmowy skierować na inny 
temat, 
Toteż w te długie wieczory rozmawiażąc ze Stefą usły 
szałem od niej historię jej życia. Teraz dopiero w 
szczegółach opowiedzała od dzieciństwa awoją histo- 
rię. Co wieczór jakieś wspomnienie. 
Po śmierci ojca w 1919 r. cały ciężar utrzymania ro- 
dziny spoczywał na matce. Pewnym oparciem matki by- 

ła Helena, najstarsza z rodzeństwa, choć liczyła wte- 
dy zaledwie 12 lat, a Stefa miała wówczas dopiero 5 
lat /ur. się 12.XII.1913 r./. Jak na swój wiek, Mele- 
na, byłe berdzo zaradna, pomysłowa i zapobiegliwa. 
Poprzez swą pomoc i serce Helena była dużą podporą 
dla matki, a dla rodzeństwa serdecznyn opiekunem. Ste- 
fa wyznała: "Byłam oczkiem w głowie Heleny", Najwię= 

0ej też w życiu zawdzięczam siostrze Helenie i jej 
niezwykłej dobroci, W każdej potrzebie zwracałam się 

do niej, zwierzejąc się z najintymniejszych kłopotów 
1 radości". 
Do szkoły przy Vilmeredorferstrasse uczęszczało pię- 
«ioro Przybyłów 1 sześcioro stryjecznego rodzeństwa 
s sąsiedniej ulicy, Ta duża gromada Przybyłów miała 
zwrócić uwagę zwłaszcza s okazji sprawozdań sporzą- 
dzenych okresowo przez "gorliwych"nauczycieli,odnoś- 
nie znajomości języke polskiego i umiejętności czyta- 
nia oraz pisania po polsku, jak również uczęszczania 
na kursy języka polskiego, czytania polskich gazet 
1 książek, udziału w organizacji harcerskiej itp. 
Szkoła niemiecka była katorgą dla polskich dzieci, 
tekże dla Stefy. Drażniło tam niemieckich nauczycie- 
11 1 dzieci niemieckie nawet nazwisko, które było 
trudne do wymawiania dla Niemców, To wszystko wywoły 
wało bunt w dziecku 1 nie mogło nie pozostawić trwa= 
łych śladów w duszy Stefy, 
Nietrudno mi było zrozumieć jej intensywne zaangażo 

wanie się w polskich organizacjach zwłeszcza w har- 
cerstwie 1 w "Sokole", 
Po wybąchu wojny z Polską wielu działaczy berlińskiej 
Polonii rozpoczęło działalność w antyhitlerowskim 
ruchu oporu, Nastąpiły sresztowania,więzienia i obo- 
zy koncentracyjne. Pozostali na wolności berlińscy 
Polacy zbierali się w mieszkaniach prywatnych na po- 
ufne narady. Spotkonia takie miały miejsce również 
1 w mieszkaniu siostry Stefy, Heleny Maćkowiak . 
Stefa to jedna z tysięcy kobiet polskich, które w 
okresie wojny przeszły hitlerowskie piekło. Polacy 
w Niemczech, jako obywatele niemieccy, byli zatrud- 
nieni w różnych instytucjach 1 placówkach, stąd też 
mieli możliwość dostarczenia berdzo ważnych wiadomo- 
ści wywiadowi ZWZ-AK,Również i obie siostry były za- 
angażowane w ruchu oporu, bowiem Stefa przyjęła w 
tym czasie pracę w "Reichsbriefprifstelle" /krajowy 

urząd kontroli listów"/ instytucji podległej "Oberko- 
mando der Wehrmecht" /Naczelne Dowództwo Sił Zbroj- 
nych/. Sama nazwa określa cel tej instytucji: kon- 
trole korespondencji. Kontrolerzy mieli obowiązek uel 
dowania nedawców listów, którzy w korespondencji ujs= 
wnieli treści antyhitlerowskie. Angażowano ludzi 
przede wszystkim ze znajomością różnych języków ob- 
cych. Ns jednej zmianie pracowało 1500 ludzi tylko 
w tej jednej "Reichebriefprifatelle" w Berlinie, a 
pracowano na dwie zmiany, Urzędnicy zostali zeprzy- 
siężeni. Polacy działający w rucha oporu albo nisz- 
czyli listy, obciążające adresatów i nadawców, lub 
przekazywali wywiadowi polskiem przydatne dla nie- 
go informecje. 

2 początkiem drugiej połowy 1942 r. zaczęto się orie- 
ntować, że gestapo śledzi Polsków zaangnżowanych w 
ruchu oporu, Bowiem szybko nastąpiły :resztowania 
dużej prupy Polaków, Oprócz Stefy i jej siostry He= 

leny aresztowano także, harcerkę „nauczycielkę z Gło- 
meka - Mirię Gąszczakówną, hercerkę berlińską - Ma- 
rię Rybacką, Jadwigę Neumunnową, Mariana Porembskie- 
go, Edmunda Nawrockiego z Berlina oruz Bronisława 
Kokowskiego.  



| EU HISTORIA KUUUNW cum mum 
Celem konfrontacji z innymi grupami ruchu oporu prze- 
wożono Stefę do różnych więzień: jak w Fuhlbittel-Ha- 
mburg, Alexanderplatz w Berlinie, by wreszcie ocze- 
kiwać miała na rozprawę przed osławionym sądem ludo- 
wym w więzieniu Moabit w Berlinie. 13 października 
1943 r. odbyła się rozprawa przed uprzednio wspomnia- 
nym sądem ludowym, który w rekordowym tempie wydawał 
wyroki śmierci w tym samym dniu rozprawy. Rozprawa 
przeciw Helenie Maćkowiak trwała bardzo krótko - 8 
minut i wyrok Śmierci był gotowy, Podczas ogłaszania 
wyroku Helena zemdlała i wyniesiono ją. W tym samym 
dniu sądzono również Stefę 1 jak sama twierdziła, wy- 
rok zapadł po rozprewie trwającej nie dłużej jak 10- 
-14 mimit. Pozostałych Polaków zasądzono w różnych 
dniach w takim samym tempie, Stefa uzyskała jedynie 
tę łaskę, że ostatnie 24 godziny przed wykonaniem wy» 
roku mogła być razem z siostrą w jednej celi. Wyrok 
śmierci dla obu przez ścięcie gilotyną. 
Rok wcześniej zanim Stefę w Krakowie odszukałem,napi- 
sała wanda Kiedrzyńska książkę "Na granicy życia 1 
Śmierci" - Listy Krystyny Wituskiej - w 1968 r.i we 
wstępie tak opisuje ucieczkę Stefy z więzienia  Mo- 
abit w Berlinie: 
vyyrok ómierci nie był dla sióstr niespodzianką. Ste- 
fe,od trzech miesięcy przygotowywała się do ucieczki 
Siedząc sama w celi na trzecim piętrze. Przekonała 
się, że głowa jej przesuwa się przez otwór między kra 
tami o szerokości 16 cm. Głodziła się jedząc tylko su 
chy chleb, Wychudła na szczapę, Wtedy przeniesiono 
ją do celi na drugim piętrze. Tu skonatatowała, że 
odległość między kratami wynosiła © pół centymetra 
mniej. Wysokość otworu około 50 cm. Dalsze próby. 
Przy przesuwaniu głowy dotkliwy ból uszu.Przesuwała 
się do połowy tułowia zupełnie nago. Piersi i biodra 
stawały się sino-czarne, Zaczęła przygotowywać sznur. 
Miała w celi maszynę do szycia, Pocięła w pasy cały 
prywatny koc, Pasy zazywała z odcinkami s więziennych 
koszul kawałkami płótna /koszule była do samej ziemi/ 
Przeszywała je w niesłychanym pośpiechu i napięciu ne 
rwów po kilka razy na maszynie i w ręku. Gotowe chowe” 
ła pod stosy uszytych ubrań, Gdyby zeuważono co szyje 
byłaby zgubiona.Ale szczęście jej dopisywało. Po foz 
prawie połączono Stefę z siostrą. Były razem dwa dni, 
15 października Btefa ucieka, Co musiała przeżywać, 
zostawiając siostrę - można się domyślić, Zdecydowała 
się na ryzyko ze względu na matkę, Około godziny szós 
tej reno przesunęła się.przez otwór między kratami, 
Siostra podała jej ubranie i buty, sietkę z kawał- 
kiem chleba i jebłkiem, Uchwyciła podwójnie złożony 
sznur i zsunęłe się w dół, Dalej skok na mały, nie- 
uczęszczany więzienny dziedziniec. Z jednej strony - 
przylegał do niego genek, sięgający do wysokości nie- 

całego piętra, Był opleciony gęsto kolczastym drutem, 
Za nim budynek gospodarczy wychodzący drugą stroną na 
podwórze sądowe. Po drutach, raniąc sobie. dotkliwie 
kolana i ręce, dostała się na ów budynek, Jeden skok 
1 była na podwórku sądu, Wzięła z sobą Śrubokręt od 
maszyny do szycia, chcąc nim, jak wytrychem otworzyć 

bremę. Nie udało się, Usłyszała głosy dozorczyń z wię 

mienia: "Aufstehen"! /wstawać/, Nie było czasu do 

stracenia. Wsunęła się do budynku sądu. Na korytarzu 
matknęła się na sprząteczkę. Nie tracąc rezonu, czy 
stym berlińskim akcentem poprosiła o wskazówkę, jak 
może się dostać do więzienia, gdzie ma zastąpić chorą 
koleżankę - sprzątaczkę, Niczego nie podejrzewa jąc, 
kobieta wyprowadziła ją na ulioę i wskazała następne 
wejście. I tu szczęście sprzyjało Stefie dalej, Wła- 
Śnie podjechał autobus, do którego wskoczyła. Miała 
przy sobie dwie marki, przechowywane jeszcze z wol- 
ności, Zapłaciła 20 fenigów za bilet. Byle tylko da- 
lej o Moabitu! Odnalazłe znajomych, u których tym- 
czasowo się schroniła, Dalsze jej losy - to taśma bar 
wnego filmu. Ucieczka Stefy zrobiła w Moabicie ogrom- 
ne wreżenie, Władze więzienne nie chciały wierzyć,że 
uciekła prze okno. Posądzano, że skorzystała z czy - 
jejś pomocy 1 wyszła drzwiami. 
2 listopada 1943 r.ścięto Helenę Maćkowiak, zapewnia 
jąc ją, że Stefę złapano. W odwet za ucieczkę areszto 

wano matkę - Marię Przybył 1 siostrę Wandę. Siedzia- 
ły parę miesięcy na Alexanderplatz, 
Od czasu jej ucieczki więżniarki Moabitu oczekujące 
na wykonanie wyroku miały skute ręce". 
Po wojnie matka Stefy zamieszkała razem ze Stefą w 
Krakowie i tutaj też zmarła i pochowana jest na cmen- 
terzu Rakowickim,Stefa, nasza bohaterka mieszkając 
przeszło dwadzieścia lat w Krakowie zmarła 24 lipca 
1973 roku i pochowana została w grobowcu rodzinnym 
na cmentarzu Rakowickim /Kwatera LIII grób nr 7/. 
Nie me już nikogo z rodziny Stefy w Krakowie kto by 
się zaopiekował grobem, szczególnie w dniu Święta Zma 
rłych, jej dnia urodzin 1 dnia Śmierci. 
Może któryś z kręgów szczepów, lub drużyn w Krakowie 
pregnąłby przyjąć na patrona imię Stefy Przybył? lub 
Rodło? 
Dysponujemy dla tej jednostki harcerskiej pamiątkami 
po Stefie oraz kopią taśmy magnetofonowej z nagrania 
w TV krakowskiej w 1971 r. z okazji 50-lecia założe- 
nie Związku Polsków w Niemczech. W tym nagraniu rela- 
cjonuje Stefa szczegółowo swoją ucieczkę z więzienia 
Moabit, Jest to wstrząsające opowiadanie. Również 
te jednostka harcerska, która przyjmie imię Rodło ot- 
rzyma księgę pamiątkową "Polacy spod znaku Rodła"/su- 
torzy Helena Lehr oraz Edmind Osmańczyk/ wskażemy tak« 
że gdziemożna by zdobyć inne jeszcze materiały i pa- 
miątki o Polakach spod znaku Rodła, 

"Wśród innych pamiątek po Stefie znajduje się 

jej poświęcony, napisany przez Konstantego Kaczmarka. 

Pamiętasz? 

Kraty na niebie i przepaść na ziemi? 
Długi sznur szyty z bielizny i koców? 
I ten wzrok błędny, ten bunt, co w piersiach niemy, 
I to pytanie: dlaczego i po 00? 

HISTORIA KENA 
Pamiętasz piersi sczerniałe od kraty, 
Skrwawione pędem do życia, do ludzi? 
I straszną prawdę, że rano już katom 
Położysz głowę za wielkość tych złudzeń, 
Złudzenia? Mrzonki? Nieprawda! to poryw, 
Co wichrem kruszył przemocy betony, 
Jęki szubienice i światy toporów. 
Nie powstrzynały cię kraty i mty, 
I drut, kolczasty, co piętrzfł się wkoło , 
Bo z dali szły już znojome mndury, 
I ty szłać ku nim wyrwana popiółom. 
Cela więzienna 1 okno - i przepaść. 
Podworze, mury, strażnicy 4 brama! 
Byle wytrzymać w tym biegu i nie paść, 
Byle nie przerwać w połowie ten dramat! 
Nareszcie wolność! Nie wolność, a męka, 
Gonitwa straszna na samym dnie piekła. 
A w Moabicie więśniarkom na rękach 
Dźwięczą kajdany, bo jedna uciekła. 
Berlin i Poznań, Bydgoszcz 1 nieznane, 
Noce koszmarne i dni pełne grozy. 
A wreszcie cisza, Po ziemi zasłenej 
Trupami pędzą umajone wozy. 
Na Berlin! Warczą silniki w obłokach, 
Ne Berlin! Tętnią mieżdżące bruk czołgi, 
Na Berlin! Wołe błyszczący krzyk w oczach, 
W oczach żołnierzy znad Wieły i Wołgi. 
Zawisły barwne sztandary nad miastem, 
Biało-czerwone_chorąąwie łopocą 

I to , co było dotąd takie ciasne, 
Nagle pęcznieje jakąś dziwną mocą. 
Zwycięstwo! Chwała bohaterskim czynom, 
A śmierć tym wszystkim, którzy śmierć posiali! 
Z ciałem zrastają się pod gilotyną 
Głowy, dla których świat cały się palił, 
Wróciłas zdarta s tułactwa bezdroży, 

Aby w ruinach domu nocną porą 
Strudzoną głowę na progu położyć, 
Tę samą głowę, co uszła toporom, 
Aby w snach o tym, co było, zepomnieć 
I ujrzeć przyjazne oblicze, 
Które w uśmiechu lub słodko spokojnie 
Powie ci o tym, że piękne jest życie, 
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Przy ogniu watry - krąg serc bije młodych 
W cichość śpiącego lasu saełuchanych 
I mrocznym chłodem nocy apowitego. 

Myśli biegnące Pierwszej Iakry torem, 

Zagasłej w głębiach Mesyńskiej Cieśniny, 
Przeszkód nie znają i nie znają granic 

Nie naruszając głuszy abysalu 
W piach wbity masy omszałej potęgą, 
Znieruchomieniem krzyczący żelastwa, 
Rozdarty wraku odnajdują ukwiał, 

Przez czasu, mroku i morze odmęty 
Tętno zamarie - bliskim wraca echem 
Szlak ztały znacząc w formach przemijanie, 

Wiatr wstęgi z żaru ogniste wysnuwa, 
Trzaska czerwienią żywicza jedlina. 4 

Primo: 
Szalenie lubię Druha Witkowicza . Mógłbym długo 

wymiać jego zalety oraz błyskotliwość myśli, lecz 
pozostanę przy tym krótkim zdaniu, w obawie przed 
posądzeniem o niewłaściwe inklinacje, Mogę skromnie 

uważać, że druh Witkowioz odwzajemnia te uczucia - 
aczkolwiek nie byliómy sobie przedstawieni - albowiem 
pył uprzejmy zwrócić na mnie uwagę w organie, poświę- 

eając mi nawet 32 wiersze drukiem, oo mnożąc przez 

nakład "Motywów" wychodzi na wcale zgrabną książkę, 
Stąd me serdeczne podziękowania i oczekiwania na dal- 
szą miłą konwersację za pomocą dwóch znakomitych pien 
ozyli rozmowy redaktora z Warszawy i pisarza z Gali- 
cji. Nie powinien nam w tym przeszkadzać fakt rozwią- 
sania naszych stowarzyszeń twórczych, gdyż związek 
Druha Witkowicza powołał się od nowa, a ja nie nale 
żałem do żadnego oprócz ZHP, 

Szalenie lubiąc Druha Witkowicza, 2 całym obrzy- 
dzeniem dla siebie, muszę jednak zwrócić uwagę, iż 
zarzucając prsynętę byłem przekonany o słapaniu się 
na nią kogoś innego niż Druh Witkowicz, Ho cóż, sta 
ło się jednak inaczej. Tekst "Motyw a Galicji" był 
sympatycznym, jak mniemam, pastiszem na motyw z tere 
nów na północ od Galicji, Miał się on ukazać w krako 
wskim wydaniu "Na tropie", Ponieważ w okolicznościach 
nie znanych do dzisiaj nie pojawił się tam - więc sa 
sgódą naczelnego wydrukowałem go w "HR". A w ogóle 
- w 300-setną rocznicę odsieczy wiedeńskiej chciałem 
przyjść s taką saną mojemu ulubionemu felietoniście 
pokazując, iż Janów Jerzowskich mamy conajmniej parę 

Pamięci, 
Założyciela 

Przed wielki ołtarz gór, w leśnej świątyni, 
Płynie potężna modlitwa milczenia, 

Wiersz dedykowany Druhnie Oldze Małkowskiej 
w listopadzie 1975 roku /8.1,/ 

  

  

tuzinów i że pod tym pseudonimem niekoniecznie musi 
się ukrywać ... ten co usilnie chce nim być - a tam 
kie słuchy dossły do nas do Galicji. 

Sekundo: 
Szalenie lubiąc Druha Witkowicza, z całą przykroó- 

cią dla siebie, muszę poruszyć temat pieniądza. W 
przeciwieństwie do mojego wspaniałego adwersarza 
lubię małe pieniądze ale inne w kolorze 1 o większej 
mile nabywczej, Wprawdzie mamy inne gusta lecz łączy 
nas wspólna myśl i jak sądzę cel, różni nas natomiast 

sposób dojścia do niego, Druh Witkowicz robi duży 
pieniądz wydając magazyn nastolatków i powiększa go 
na motywie do zastanowienia - patrz myślenia, Jest 
to swoją drogą jedyny wypadek jaki znam, by ktoś w 
naszym kraju robił pieniądze na myśleniu. Ja nato- 
miast mam posadę o pensji poniżej Średniej krajowej 
1 piszę do "HR" za frajer, Tak więc będąc materia- 

listą bez pieniędży tak sobie myślę - również za dan 
mo /czyli społecznie a to się ceni najwyżej/ kiedy 
GUS przestanie podawać średnią pensję, do której nie 
dochodzi 60% zatrudnionych a będzie obliczać średni 
zarobek gałęziami gospodarki - co stosuje się od lat 
prawie na całym Świecie, Przyjmując tę metodę dopro 
wadzimy do jasnego i czytelnego wskaźnika, na który 

czeka każdy obywatel. 
Zdawać by eię mogło, iż odchodzę od zasadniczego 

tematu - ale nic bardziej błędnego, Jedyny w swoim 

rodzaju Druh Witkowiez robi duży i gorący pieniądz 

na *Na przełaj" - lecz obojętne ile osiągnie zys- 
ku zawsze będzie miał tę samą pensję - aż do podwyż- 

ki /urzędowej/, Z kolei ja mam msę brać pienią- 
dze s "HR* gdy on zwiększy nakład - bo pismo jest 
na własnym rozrachunku. Na razie starczyło na tech- 

nikę, druk i wysyłkę prenumeraty, I myślę, że tak 
jest dobrze - życzę Druhowi Witkowiczowi multum bi- 
letów NBP a sobie, odwrotnie, Wtedy "HR" zachowa awo- 
ją indywidualność, 

Tertio: 
Szalenie lubiąc Druha Witkowicza cenię aobie je- 

go finezyjny przytyk o regularności naszego miesię- 

ceznika, Jest to słuszna uwaga i pozostaje tylko prze 

prosić naszych Czytelników, Niemniej z całą satysfa- 
kcją wręczyłem własnej córce oo dopiero kupiony nu- 
mer "Swierszczyka", z którego bije tytuł na okład- 
ce - witaj wiosno! Sądzę, iż dobrze jest mieć parę 

wiosen w roku, kilku Jerzowskich ale tylko jednego 
Druha Witkowicza, A swoją drogą czyż nie jest to 
wspaniałe, że mogę pisać tekst do Druha Witkowicza 

20 września w sprawie jego motywu z 22 września, a 
który to tekst ukaże się w sierpniowym numerze "HR" 
pod koniec października? Tym niewątpliwie frasobli- 
wym pytaniem kończę, przesyłając pozdrowienia, niewą- 
tpliwie całemu Druhowi Witkowiczowi od harcerzy, któ- 
rzy poszli na całość, , 

  
  

  
  
   



Pisanie o składnicy harcerskiej jeat oczywiście saję- 
oiem bez sensu, bo żadna krytyka stylu dziąłania tej 
inatytucji nie zmieni, Zbulwersował mnie jednak pro- 
blem z cyklu ceny, Bo popatrzcie mili moi, oto krzyż 
hańcereki kosztuje 97 sł, Ceną bluzy mundurowej do- 
chodzi do 755 zł /w zależności od rozmiaru/, krótkie 
spodenki 285 zł, 114 sł beret /czapka odpowiednio wię 
©ei/. Do tego dochodzi jeszcze chusta, aznur funkcyje 
ny, pas harcerski, plakietki, sztuce, a w zimie dłu= 

gie apodnie granatowe, Sima sumarum około 2000 zł. 
Kogo stać na taki wydatek na początku roku szkolne - 
go? Niektórzy jeszcze twierdzą, że przynależność do 

ZAP to zaszczyt, ale zaczyna być to drogi zaszezyt. 
Nie tylko ceny budzą jednak moje zdziwienże, Wszystko 
podrożało muszą więc drożeć 1 artykuły w składnicy 
harcerskiej. Zastrzeżenia budzi jednak system pracy 
w/w instytucji. Przyglądając się podaży artykułów 
w sklepach składnicy daje się zauważyć przewagę arty- 
kułów konfekcyjnych, politechnicznych nad podażą arty 
kułów harcerskich, Nie ma książek pracy, wybór litera 
tury harcerskiej jest żaden, Brak znaczków sprawnośw 
ei i innych akcesorii mundurowych, Drużyną harcerska 
która chciałaby nabyć sprzęt na obóz, mając nawet pie 
niądze nie ma szans e mówię tu o jakości /np."zna- 

komite" saperki składane/, ale o możliwości zakupu, 
Chyba, że metodą harcerską zorganizuje całodobowe war 

ty pod upatrzonym sklepem by utrafić towar, Harcer- 
stwo nis ma prawa pierwokupu w swojej składnicy, Po- 
niekąd słussnie - dlaczego paru ułodych obywateli ma 
zawracać głowę, by kupić jeden namiot, Przecież przy- 
jedzie zaopatrzeniowiec s przedsiębiorstwa nabędzie 
9d razu 50 eztuk 1 a głowy, Plan jest, są obroty, 
Dlaczego Panie Dyrektorze składnicy harcerskiej har-- 
cera chcący nabyć chustę słyszy, że tego koloru nie 
ma w sprzedaży? Dlaczego harcers w sklepie słyszy, że 
nie otrzyma rachunku bo nie mą limitu, Przecież on 
przyszedł po konkretny artykuł, a nie limit! Jeśli 
mamy artykuły mundurowe zbyt drogie i niższa cena nie 
wchodzi w rachubę ze wsględów ekonomicznych, to trze- 
ba by sprzedaż innych artykułów - w jakiś sposób - 
dotowała cenę umundurowania, Cena munduru nie może 
być barierą w przystąpieniu do ZHP. Powie ktoś niech 
sobie harcerze zarobią, Można i tak tyle,że za dużo 

tego sarabiania, Ogólnie wszyscy są sdania, że Harce1 
stwo jest potrzebne, a nawet podają hasła o progremo- 
wym znaczeniu Harcerstwa, o jego roli w wychowaniu 
socjalistycznym, Jeśli tak to należy powiedzieć dru- 
gie zdanie - o środkach. Propaganda wszędzie kosztu- 
je. Należy więc pomyśleć o spółdzielni harcerskiej, 
która by złamała na rynku monopol CSH, Spółdzielnia 
mogłaby zająć się zaopatrzeniem w artykuły mundurowe 
1 krzewieniem działalności gospodarczej Związku, Cóż 
stoi na przeszkodzie w rozpisaniu konkursu dla drużyn 
1 szozepów na najlepszy magazyn, najlepiej utrzymany 
oprzęt harcerski na akoję sarobkową, Mogłaby to zri 
bić właśnie składnica z przymiotnikiem harcerska, 
Mogłaby? 
Rozumiem argument o samofinansowaniu bo reforma i 
tak dalej, ale by samofinansowanie funkcjonowało pra- 
widłowo, a handel przynosił zysk potrzebna jest ofe- 

nsywność i operatywność. Podobno akładnica świadczy 
ze ewego zysku na rzecz Związku globalnie, ale z pun- 
ktu widzenia harcerza czy też drużyny ważny jest da- 
ny sklep i to co tam można kupić, i jak zostanie ob 
służony, Pomijając jednak wszystko co wyżej i nie 
chcąc z poważnej instytucji czynić chłopca do bicia 
"odpowiadającego za braki w zaopatrzeniu tudzież wyso- 
kie ceny,mam parę pytań również do władz Związku, 
Dlaczego Składnica Harcerska nazywa się Harcerska? 
Dlaczego Związek nie rozpocznie sam działalności go- 
spodarczej zgodnie z możliwościami jakie tworzy Sta- 
tut ZAP 1 odpowiednia uchwała Rady Ministrów? 
Dlaczego nie ma możliwości sprowadzenia do granice 
rozsądku 1 możliwości przeciętnego człowieka cen umu- 
ndurowania tym bardziej, że jest to dyktowane wzglę” 
dami wychowania zgodnymi z najżywotniejezymi intere- 
sami Państwa. Dlaczego nie dbamy w Związku o rozwój 
materialny bazy druzyn 1 szczepów - czyli tych ogniw, 
które są podstawowymi jak chce VII Zjazd? Przecież 
niejednokrotnie nie mogą one same sprzętu zdobyć, a 
założę się z druhem Kwatermistrzem Związku, że sprzęt 
drużyn 1 szczepów jest dużo lepiej wykorzystany i za- 
dbany niż sprzęt hufców, chorągwi czy centralnych ope 

racji Związku, Dlaczego? 
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Z działalności pierwszej druż; skautowe 

Sączu. 

Andrzej Małkowski w swoim sprawozdaniu z pobytu 
w Nowym Sączu podał: ".,.W Nowym Sączu wiadomość o 
skautingu do młodzieży nie dotarła, Wprawdzie przed 
wakacjami było kilka ćwiczeń, prowadzonych w polu na 
wzór wojskowy, ale ruch ten wnet upadł, Na odczycie 
/[28.X.1911 r./ było obecnych około 280 osób, w tym 
większość uczniów gimnazjalnych, Bezpośrednio po tym 
kilku z nich wyraziło chęć wstąpienia do patrolów 
skautowych, a następnego dnia w niedzielę rano odby 
łem z 16 chłopcami, podzielońymi na dwa patrole, dwu- 
godzinne ćwiczenia, Te jednak miały miejsce nie tuż 

pod Nowym Sączem ale między Marcinkowicani a nim, 
dokąd udaliśmy się koleją, Iubo bowiem bezpośrednie 
sąsiedztwo N.Sącza przedstawia teren otwarty i stąd 
trudny do podchodzeń - to okolice dalsze są tak wspa- 
niałe, że piękniejszych rzadko przyszło mi spotkać, 
Wóród gór 1 lasów rwie Dunajec, który podczas rozto- 
pów wzbiera do rozmiarów potężnej groźnej rzeki, Wsgó 
rza i doliny wprost proszą się, aby na nich odby 
wać harce, Duszą ruchu w N.Sączu jest prezes "Sokoła! 
dr Stanisław Flis, Patrole będą miały w najbliższej 
przyszłości instruktora w osobie naczelnika "Sokoła" 
p. Adama Biedy ..." « 

A więc początek pierwszej drużyny skautowej w No- 
wym Sączu datuje się od dnia 28,X.1911 r. kiedy to 
Andrzej Małkowski wygłosił w"”Sokole" odczyt o skautin 

gu. Już w następnych dniach uczniowie klas IV do VI 

II gimnazjum - 6 patroli, Patrole te co tydzień odby- 
wały wycieczki w okolice, Drużyna składała się tylko 
z ochotników. Instruktorem prowadzącym drużynę był 
Adam Bieda, 

fSkaut nr 4 1 5 z 1911 r. Iwów/ 

2 działalności I Rzeszowskiej Drużyny Skautowaj, 
Andrzej Małkowski podał w swoim sprawozdariu, że 

na jego odczycie wygłoszonym 4.X1.1911 r. w Rzeszowie 
było obecnych około 320 osób, sprawą skautingu żywo 

Ka zimierza Wnętrzyckiego 

arcerskie 
orzenie 

zajęli się członkowie Wydziału 1 Grona "Sokoła", wi- 
dział patrole skautowe ówiczące na sali "Sokoła", 

Utworzono 3 patrole, które składały się B uosniów 
klas I do IV £ I gimnazjum, Powstała więć I R: 
ska Drużyna Skautowa im, Michała Wołodyjowski 
Naczelna Komenda Skautowa we Lwowie mianowała 16,XI, 
1911 r. drużynowym - Juliana Sspuńara, Drużynowy prowa 
dził pogadanki 1 Świczenia skautowe, Na styczeń 1912 
r. obmyślony był uroczysty egzamin na skautów I klasy 

w obecności władz sokolich i szkolnych. Praca roswi ja- 
ła się pomyślnie, ochotnicy Ćwiczyli się w sporządza 
niu modeli namiotu, Łodzi, mostu linowego itp, 16 
ochotników złożyło egzaminy na skautów drugiej klasy, 

II Tarnowska Drużyna Skautowa im,Mohorta, 

W ekład drużyny wchodzili uczniowie I gimnazjum, 
Pierwsze dwa zastępy zorganizowano ostatecznie 27 
października 1911 r. Drużyna urządziła kilka więk- 
szych wycieczek w okolice Tarnowa, Posiadała włas- 
ne przybory i oszczędności kasowe, Drużyną kierował 
Stefan Język. W roku 1912 drużyna liczyła 96 osłon 
ków w 12 zastępach, natomiast według stanu na dzi. 
1.V1.1913 - 29 skautów, 

II m Drażyna im, Miohałą Wołody jow- 
skiego, 

Do drużyny należeli uczniowie II gimnazjum - dru- 
żynowy Bolesław Kudelka, Przed wakacjami 1912 druży- 
na miała w 12 zastępach 90 członków, Pierwszą wapól- 
ną wycieczką był udział w Zlocie doraźnym II okręgu 
sokolego w dniu 15,IX,1912 r w Tuchowie, gdzie wraz 
z innymi skautami pełniono służbę wywiadowczą,Gimna- 
stykę w drużynie prowadził druh Żołądź a izbę skauto- 
wą urządzono w budynku "Sokoła", Zastęp I prowadził 
zajęcia z tematyki "Archeologia Polski" 1 "Historia 
ustroju społecznego Polski". Przygotowano także refe- 
raty z socjologii, ekonomii, geografii 1 kultury Pol- 
ski. Drugie Ćwiczenie polowe drużyny odbyto 3.II1, 
1913 r. pod lasem Lipie, Według stanu na dzień 15,VI,  



  

1913 r, drużyna liczyła 59 skautów, 

IV Tarnowska Druż Skautowa_im.Mariana Langiewicza 

  

W skład drużyny wchodzili uczniowie seminarium na- 

uczycielskiego a pierwszym drużynowym był Franciszek 

Włodyka, Przed wakacjami 1912 r. drużyna liczyła 64 

ezłonków w 8 zastępach, natomiast w dniu 1.VI.1913 r, 

- 79 skautów, 

V Tarnowska Drużyna Skautowa_ im, Tadeusza Kościuszki, 

Drużynę tworzyli robotnicy i rękodzielnicy, Według 

stanu na dzień 1,VI,1913 r. drużyna liczyła 16 skau- 

tów fw roku 1912 — 64 członków/. 

Duże znaczenie dla skautów ze wszystkich drużyn 

skautowych Tarnowa miały wspólne wykłady w "Sokole", 

gdzie wykładąli prof. Godowski z kartografii i prof. 

Ję gk - o prawie skautowym, Prof, Godowski w szeregu 

niektórzy a nich pozawiązywali z rówieśnikami dalsze 

patrole i pod kierownictwem drużynowego albo instruk 

+ora odbywali z nimi pogadanki skautowe, Skutkiem 

serdecznego poparcia dyrektora I gimnazjum p.Ostrow= 

skiego, który na egzamin skautów przybył osobiście 

4 w pięknej przemowie zachęcał uczniów swych do pra- 

cy w tym kierunku - rozwijała się wśród młodzieży 

idea skautingu polskiego. Żyskano również poparcie 

społeczeństwa - przy "Sokole" utworzył się opiekuń- 

„czy Komitet Skautowy. Od 30.,III do 10.IV.1911 r. by» 

ła otwarta wystawa skautowa w gmachu "Sokoła" w Rze 

,szowie. Skauci przygotowali z tej okazji szereg mo- 

deli obrazów, namiotów, tratew, łodzi, mostów itd, 

Dochód 3 wystawy przeznaczono na cele skautingu w 

Rzeszowie.W tym czasie drużyna liczyła 88 członków 

w 11 zastępach, z 

/skaut nr 4 i 5 z 1911 r, nr 10,13 i 15 z 1912 r/ 

2 działalności pierwszych tarnowskich drużyn skauto- 
wych; 

Początki ruchu skautowego w Tarnowie sięgały poło- 

wy kwietnia 1911 r. Była to jednak działalność oddzia 

łów, które na wzór wojskowy ćwiczyły się w czytaniu 

map i eygnalizacji,Właściwa praca skautowa rozpoczę- 

ła się we wrześniu, dopiero jednak odczyt A. Małkow- 

skiego w dniu 5,XI,1911 wzbudził większe zaintereso- 

wanie i spowodował zawiązanie się Komitetu Skautowe- 
go, którego przewodnictwo objął T,Woynowski„ 

  

Miesięcznik Krakowskiej Chorągwi ZAP 

EKURREW HISTORIA. UKAKSERAEMI + WEZ 
I Tarnowska Drużyna Skautowa im, Zawiszy Czarnego, 

Do drużyny należeli uczniowie szkoły realnej, po 

czątki pracy sięgają połowy kwietnia 1911 r. Naczelna 

Komenda Skautowa we Lwowie mianowała 16,X1.1911 r. 

drużynowym druha Stanisława Dubelskieg» /który w póź- 

niejszym okresie kierował pracą całego skautingu w 

Tarnowie/. W 1911 r. drużyna liczyła 11 patroli, Od 

5 listopada 1911 do końca stycznia 1912 odbyło się 

31 ćwiezeń / w tym nocnych w tropieniu, urządzaniu 

biwaków itp./. W okresie późniejszym drużyną kiero- 

wał Maurycy Godowski, Przed wakacjami w 1912 r druży 

na miała 80 członków w 9 zastępach, Według stanu na 

dzień 15.VI.1913 drużyna liczria-24 skautów, 
0.08, 

Duże znaczenie dla skautów ze wszystkich drużyn 

skautowych Tarnowa miały wspólne wyhiaay w "Sokole" 

gdzie wykładali prof.,Godowski z kartografii i prof, 

Język o prawie skautowym, Prof, Godowski w szeregu 

zajmujących wykładach przechodził kolejno cały kurs 

kartografii, uczył orientacji w terenie według mapy, 

przekładając ćwiczenia praktyczne na wiosnę. Każdy 

wykład składał się z dwóch części, gdyż w pierwszej 

prof. Język omawiał poszczególne paragrafy prawa ska- 

utowego, w drugiej zaś mówił prof. Godowski, Wykłady 

te służyły także wspólnemu spotkaniu się młodzieży 

jako że nie było innych kontaktów pomiędzy realista- 

mi, gimnazjalistami i uczniami seminarium nauczyciel- 

skiego. Planowano, że w pierwszych dniach lutego ro- 

ku 1912 rozpoczną się nadto wykłady i ćwiczenia pro- 

wadzone przez prof,Dubelskiego, które będą miały za 

zadanie bezpośrednie przygotowanie patrolowych do eg- 

zaminów skautowych, ci zaś będą uczyć swych podkomen- 

dnych. Przed wakacjami 1912 r. było w Tarnowie 5 dru- 

żyn skautowych a w nich 330 członków w 41 zastępach, 

,Nastąpił jednak regres skautingu tarnowskiego, dopie- 

ro od kwietnia 1913 r, kiedy z ramienia Wydziału "So- 

koła ?” został wybrany referent odpowiedzialny za pra 

cę skautową - datuje się żywszy ruch skautowy. Przede 

wszystkim oddano do użytku skautów kancelarię w gma- 

chu "Sokoła I*, Tam prowadzono rejestr wszystkich 

drużyn, stamtąd wychodziły wszelkie rozkazy, W dniu 

18 maja 1913 r zorganizowano wielkie ćwiczenia w Łę- 

kach Górnych. Według stanu na dzień 15.VI,1913 r,by- 

ło w Tarnowie 5 drużyn skupiających 208 skautów, 

/Skaut nr 4 1 5 z 1911 r, nr 9 1 15 z 1912 r, 8 i 13 

z 1913 r , Lwdw/. 
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