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ML to właściwie pierwszy miesiąc prawdziwej 

wiosny. Budzi się nowe życie, wszystko się widzi we- 

selej i w interesujących kolorach, Harcerstwo kojarzy 

się z kolorem zielonym, zielony nasz mundur i zielone 

lata w nim przeżywane. Zielone serca i myśli skrzące 

się przy harcerskim ognisku, Zbliża się okres inten- 

sywnych wycieczek i biwaków drużyn i zastępów, Może 

łatwiej jest teraz rozmawiać o naszych sprawach, bo- 

lączkach, błędach i sukcesach, W niedługim czasie za- 

kończymy stary rok harcerski wieńcząc go obozami, sta- 

nicami i koloniami, Podczas akcji letniej rozpocznie- 

my planowanie w zastępach, drużynach i szczepach, Bę- 

dziemy przygotowywać się do nowej, trudnej i odpowie- 

dzialnej służby harcerskiej, Każdy z nas musi w niej 

znaleźć własne miejsce, by spełnić ambfcje, oczekiwa- 

nia i marzenia, 

Szybkimi krokami zbliża się nowa kampania sprawo- 

zdawozo-wyborcza naszego związku. Myślę, że nadchodzą: 

sy Zjazd ZHP będzie dużym wydarzeniem służącym scemen- 
towaniu ruchu harcerskiego. Bo z tą spójnością nie 

jest najlepiej - bądźmy szczerzy - nie jest najlepiej 

W całym harcerstwie, Mamy poważne kłopoty w najstar- 

szej gałęzi naszego ruchu - mniejsze w najmłodszej i 

średniej - a przecież słyszy się o pewnej infantylnoś- 

01 programu zuchowego i nadmiernej intelektualizacji 

Piropozycji dla drużyn starszych. Ścierają się myśli, 

Poglądy i propozycje /czege dajemy wyraz w niniejszym 

Biimerze/ ale obserwuje się także zjawisko zniechęcenia 

hlemecy czy nawet niewiary w ruch harcerski, we własm 

he możliwości i umiejętności, 

ża archiwum 
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Zbyt nagłe przejście z centralnego programowania 

de absolutnej samorządności w formułowaniu i tworze- 

aiu programu w drużynach - spowodowało w niektórych 

środowiskach znaczne obniżenie poziomu pracy wychowaw- 

czej. Okazałe się, że przy dużej fluktuacji kadry dru- 

żynowych nie zawsze przekazuje się własne doświadcze- 

nia i osiągnięcia następcom, którzy zaczynają pracę 

od podstaw, W wielu wypadkach nudzi to harcerzy, któ- 

rzy z natury rzeczy chcą zmieniać świat na lepszy, a 

kadra nie stwarza im w tym kierunku możliwości, Zbyt 

często brniemy w tradycji, nie zauważając iż świat 

się jednak zmienia. Przecież naturalną rzeczą jest za- 

miana kuchni polowych na urządzenia gazowe, wycieczek 

rowerowych na motorowerowe czy wyparcie telefonów po- 

lowych /z sympatycznym ale archaicznym "drutem w zie- 

mi”/ na radiotelefony i radiostacje. Kto nie zauważa 

tych zmian a co gorzej nie rozumie ich jest skazany 

na niepowodzenie wychowawcze - może przyjść chwila, 

że nie znajdzie wspólnego języka z harcerzami, A wte- 

dy podstawowy kanon wychowania przez przykład traci 

swe znaczenie, 

Nie nauczyliśmy się także kultury wyrażania włas- 

nych sądów, zbyt często dyskusje instruktorskie pre- 

wadzone są w sposób urągający podstawowym zasadom, 

Nie umiemy szanować prawa do odmiennego punktu widze- 

nia, poglądu i stanowiska. Brak nam umiejętności doj- 

ścia do kompromisu, A na to czeka większość zuchów i 

harcerzy, którzy choą realizować i przeżywać harcers= 

twe po swojemu. 

Dajmy im tę szansę,    



  
  

AMEGGAWAFCA 15! DABOBNACGMA - dk 

Hm Jan Hrynczuk Komendantem Krakowskiej Chorągwi ZHP 
  

W dniu 9 maja br. Rada Chorągwi powierzyła zasz 
Druhowi harcmietrzowi Janowi Hrynczukowi, Z tej ok: 

tną funkcję Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP 
31 redakcja "HR" składa druhowi Jankowi serdeczne gratulacje i życzenia spełnienia wszelkich marzeń,! tych harcerskich i tych osobistych. Z satysfakcją odnotowujeny, 1ż w Radzie Chorągwi uczestniczył Naczelnik Związku linrceretwa Polskiego hm PL Ryszard kosiński, 

Wywiad z nowym Komendantem z.1ieścimy w nurerze wićdnyn. 

Pożegnanie druhny ha PL Dunuty Noszki 

Biorąc udział w wielu zebraniach, naradach 1 spotkaniach harcerskich msiny przyznać, iż w porów= paniu s nimi ta Rada była nieaztaupowa, ciekawa i sympatyczna. w pierwszym punkcie obrad dotychcza- sowa Komendantka Chorągwi, w związku z przejścien do służby w aparacie administracyjnym na szczeblu Urzędu Miasta, złożyła rezygnacją 2 pełnionej funkcji harcerskiej, W mnkcie drugim - Rada Chorągwi była uprzejma nie przyjąć rezygnacji. W punkcie trzecim Druhna Danusia Stanowczo podtrzymała swą de- Syzję. I dopiero w punkcie czwartym obrad - Rada dała się przekonać 1 przychyliła się do prośby Ko- mendantki, Punkt piąty to bardzo, bardzo długa przerwa i bardzo, bardzo dużo kwiatów wraz z drobiaz- gami o wymiarach zbliżonych do pudła po telewizorze. wszystko to dla uroczej dziewczyny /już nie jest komendantką więc możeny od siebie tak aniej służbowo/, która zjednała serca niejednego £ nas. Wpraw- dzie uęczyliśny się prawie cztery lata s szefem - kobietą, ale wyszło nam to na zdrowie, Teraz musi- mY przywyknąć do mniej, z natury rzeczy, delikatnezo wąsacza, Żegnając Druhnę Danusię, gwoli zacho- wania prawdy historycznej, musiny podziękować Jej za umożliwienie nam startu awego, czyli powsta- nia redakcji "HR". Dzięki poparciu Komendantki, od początku nam sprzyjającej, noziiścy się narodzić 1 ujrzeć światło dzienne we wrześniu 1982 roku, kiedy to ukazał się pierwszy numer "Harcerza Rzeczy- pospolitej", Żegnamy Druhnę Denusię jako Kowenduntkę 1 witamy ją zarazem jako naszego współpracowni- 
ka. Czekamy na pierwsze teksty! A na razie Czuj! Czuj! Czuwajł 

Harcetskie Seminarium Pilnowe 

W dniach 28-29 maja br. Harcerskie Ćentrua kultury Filmowej "Rarefiln" zorganizowało już po raz drugi seminarium nt. "Przestępczość wśród nieletnich". Seminarium odbyło się w kinie "Tęcza" w Kra- kowie. Podczas iuprezy uczestnicy obejrzeli trzy filmy fabularne o tej tematyce: "Odwet" i «go dzień dlitej nieba" prod, polskiej oraz "Recydywiści" prod, węgierskiej. Ponadto odhyła się projekcja pię- odu filmów o narkomanii oras pięciu filmów antyalkoholowych. wykłady prowadzli inspektorzy s *ydzia- łu Prewencji VUSV w Krukowie, Studenoki Krąg Instruktorski przy UJ, Pilmoteka AA ZW SK, PSS 0/Podgó- rze i inni. Do zostali h i zajmujący się upo- wazechnianiem kultury 1 młodzież ze szkół Średnish. Seminarium prowadzili hu Henryk Czechowski 1 phm Maria Kulozycka. 

Qoś dla kolekcjonerów "Earcerza Rzeczypospolitej" 

Informujemy, że za aryczałtowaną opłatą 300,- sł, możemy przesłać rocznik 82/83 "Harcerza Rzeczy pospolitej" /bes_duneru piezwezego/, Wpłaty prosimy kierować na nasze konto: Krakowska Komenda Gho- rągwi ZEP - NBP VII OM Kraków Hr 35073 - 3102 - 132 z dopiskiem "HR" - 85, Zaznaczamy, że posiadany ograniczoną ilość - kto pierwszy — ten lepszy | 

*Złota Góra '84" 

W czabie Zlotu liurcerzy Starszych trzydziestu haroerzy pracowało prey sprzątaniu Ojcowskiego Parku Narodowego. Nie jest to może wynik imponujący ale trudno oceniać poczynania wychowawcze tylko w kate- geriech ekonomicznych. W Zlocie nie wzięła udziału żadna g drużyn, które w innych chorągwiach nazywa mię "ortodoksyjnymi skautani", Cóż, w czasach dziadka Baden-Powella nie trzeba było sprzątać lasów. M może wartałoby delegować na Zlot chociaż jedną taką drużynę, żeby pokazała "jak skauci pracują"? /L/ 
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IEBEK 50 
Z4ZB się szybko kolejna kampania sprawozdawczo- 

wyboroza do władz Zwiąsku, Jeszoze nie tak dawno prze 
żywaliśny ouooje, związane s pamiętnym VII Zjazdem 
ZAP, a oto już na hor$zonoie - kolejny, VIII Zjazd, 
a przed nim y w huf- 
cach i chorągwiach. Czym będzie ta kampania, co przy- 
niesie, 00 przynieść może i powinna? 

Można by sucho powiedzieć, że jest to po prostu 

zwykły statutowy, organizacyjny obowiązek. Nie tak 
mało instruktorów uważa jednak, że cała kampania iwy 
bory są zwykłą, ewidentną stratą ozasu /1 pieniędzy/. 

NASZ RUCH EEEE 

Gdyby ZHP był tylko zbiorosą nazwą dla ogółu sa- 
sodzielnych pojedynczych drużyn, to nawet wtedy nale- 

Łażoby poszukać platformy dla wymiany doświadczeń s 
ich pracy. Ale ZHP jest organisao. ególnepolską, 

ruch „ mającą własne oele, 

pregraa, metodę. ?0-prawda, że są one dość stabilne, 
1 aie zmieniają się se zjasdn na zjazd, Ale... 

Ale zmienia się wszystko wokół nas, Świat sownętre 
my smienia się obecnie bardzo szybko. Zmienia się 
szkoła, Środowisko, a nawet nasz sposób myślenia, 
Sytuacja sprzed dwu lat w każdym hufou jest już ed 

hm PO Olgierd. (Fietkiewiez 

ansa na lepiej 
Skoro jest statutowy mus, to mię jakoś tam odfajkuje 
odbycie kampanii, byle jak najtaniej, a to, co naj- 
ważniejsze, czyli praca wychowawcza, harcerska służ 
ba - odbywa się przecież w drużynie, a ma to ce się 
dzieje tam wyżej i tak ma się w sumie minimalny wpływ. 

Rzeczywiście, bywa 1 tak. Bywają konferencje, na 
których ciągnięta "za włosy" dyskusja ogranicza się 
do ogólnikowych sloganów © wychowaniu i służbie oras 
narzekań, czego to komu jeszcze brakuje, a ozego pil- 
nie potrzeba. Bywają konferencje, na których trudno 
kogoś wybrać do władz, bo nikomu jakoś trud Kierowa- 
mia nie przypada do serca. I odwrotnie - bywają kon- 
ferencje, na których ciągle budzą się gwałtowne ani- 

mozje Środowisk i ambicje działaczowskie oo poniektó- 
rych. Odbywają się więo czasem przemyślne walki, za- 

wiłe rozgrywki taktyczne, formją bleki, kwitnie agi- 
tacja, w wyniku czego czasem nieoczekiwanie okazuje 
się, że do rady nie wszedł ktoś zasłużony, kto powi- 

mien wejść do władz, i oto nagle nie ma-jak powołać 
konendy.., Bo w wyniku zaciętych bojów wzajemnie po- 
skreślały się możne Środowiska i ma placu boju pozo- 
stali ludzie nikomu wprawdzie nie wadzący, ale też 

nie 1 nie do 
bufcem. Opada nastrój rosgorączkowania i jakoś lu- 

4ziom robi się głupio... 

Weterani z przekąsem powiadają czasem, że OóŻ s: 
mogło właściwie przez te dwa /ozy oztery/ lata zasać 

miozego zmienić? A więci przepisać by starą uchwałę 

prograzową, przedłużyć mandaty radzie i komendzie, 
S8Ś tam tylko zaktualizować, dopisać i będzie dobrze. 
Jeśli dotąd byżo dobrze, może rzeczywiście, jesżoze 
nadal tak będzie, do ozasu. Ale czy będzie lepiej? 
Ao to przecież zawsze w harcerstwie przede wszyst- 
kim chodzi. /Jeśli nie, to może jest to harcers 

Śrlko s nazwy?/, 

mienna. Poozątkujący wtedy drużynowi są dzis aoswiad- 
ozonymi, przeszkolonymi instrukteremi, Miejsce nie- 
których weteranów sajęli nowicjusze. Niektóre druhny 

zmieniły stan cywilny, 00 s reguły rzutuje dość zasa- 
dnioze na ich aktywność harcerską. Harcerze starsi 
też się zmienili i wymienili; ówczesny aktyw dziś już 
sapewne pokeńczył szkoły, być może - rosprysnął się 
po świecie, a na miejsce tamtych starszych harcerzy 
przychodzą młodsi ich koledsy, którzy wtedy poozątko- 
wali w ruchu starszoharcerskim, a dzić są wytrawnyni 
Świkami. No i hufiec osęato też już nie taki sam; 
obejmuje ozasea obszar znacznie większy w wyniku łĄ- 

mia się uniejszych w większe, dopracował się soju- 
szników 1 dorobił majątku. 

Ta sama organizacja, te same cele, ten sam prog- 
ram 1 metoda /na rasie - bo może VIII Zjazd ooś istot 
nego zaieni?/. Ale w tych samych ogólnych ramach w 

każdym hufou /1 w każdej ohorągwi/ zupełnie inna, no- 
wa sytusoja problemowa. lia wejściu - mówiąc cyberne- 
tyoznię - doświadczenia z ubiegłej kadenoji, istnie- 
jący potencjał kadry 1 ruchu starszoharcerakiego, po- 
trzeby społeczne środowiaka /które snamy?!/, oozeki- 
wania i harcerzy /które znany?!/, oozeki: 
nia potencjalnych harcerzy, którzy chętnie by do na- 
szych drużyn wstąpili, gdyby... /osy wiemy, gdyby 

?1/. Do tege jeszoze - oczekiwania rodziców, władz 
i sojuszników /które znamy zapewne najlepiej, be 0% 
ste 1 wyraźnie je sygnalisują/. Plus baza materialna 
i parę dalszych rzeosy. I oto przed nami zadanie ze- 
społowe. Mając do odbycia długie, problemowe spotka- 
nie instrukterów i aktywu starszoharoerskiego, nasy- 
wanę formalnie konferencją sprawosdawoze-wyborozą, 
«w. poprzedzone spotkaniani w tzw. rejonach - trzeba 
tak się do niego przygotować, żeby sensownie zaplano: 
wać oo się wspólnie chce przez dwa /przynajaniej/ 
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EEEE NASZ RUCH 
ta zrobić /a nie tylko "robić" - to jest jednak róż- 
nica/, jak się do tego zabrać, jakie stoją bariery 
1 przeszkody, czyja pomoc jest niezbędna. Tego wszyst 
kiego konsekwencją jest oczywiście i to, że należy 
wyłonić tych, którzy sechoą i potrafią tą pracą po- 
kierować. Zechoą i potrafią - podkreślmy to ras jesz- 
0ze, Te zamiary zatem trzeba w dyskusji wypowiedzieć, 

uzgodnić, przyjąć, by następnie - zrealizować, Cóż, 
jeśli na Gzęść © tni 

POEREZESCWE SE 4 BEE 

ooną szansą. 
Oczywiście kampania nie jest celem, lecz środkiem 

do celu. Nie po te się ją robi, by zadość uczynić 
statutowym postanowieniom, ani po to, by przejawić 

ducha demokracji. Jest ona środkiem do celu, właśnie 
takiego, o jakim tak długo rozprawiałem, Stworzenia 
szansy, by instruktorzy i harcerze starsi mogli głę- 

biej, szerzej i dalej spojrzeć na ową harcerską i in- 
  

ków nie przyjdzie z tego rodzaju konkretną wizją, te 
ohećby się najpiękniej następnie przenawiało o posta- 
u instruktora, współdziałaniu se szkołą, o Prawie 

oraz służby, 
RR © brakach w asortymencie mundurów - będzie to 
brzuiało puste i sztucznie. Podobnie, jeśli treścią 
konferenoji staną się głównie próby zbawiania od ra- 
su całego harcerstwa, ogólnikowe frazesy i postulaty, 
nie podbudowane realiani konkretnych wizji własnego 
Środowiska i hufoa. Harcerstwo jest przede 
tem gdzie młodzież, a zatem w drużynach. Najpierw 
więc zajmijmy się tyń, by właśnie tu było ono dobre 
1 ooraz lepsze, Co nie oznacza, że nie należy zajno- 

zystkim 

działalność, we wszystkich jej aspektach. 
Oczywiście są liczne inne sytuacje i szanse, jakie 
stwarza działalność kręgów instruktorskich, praca rad 

tkich szczebli, ruchy 
w kursach, seminariach, naradach, Kampa- 

nia stwarza szanse wszystkim, zobowiązuje haroerskię 
władze do zapewnienia szansy wszystkim. Zrozuniałe, 
że mie wszyscy z miej skorzystają - zawsze będzie 
przecież jakaś ilość tych, którzy poza własną druży- 
mę wyjść nie choą, a niektórzy już samo prowadzenie 
drużyny uważają za oiężki szarwark, Ale i w stosunku 
do nich otwiera się szansa ioh wciągnięcia i zainte- 
resowania. Jak to zrobić? Te już kwestia indywidua- 
lisaoji prowadzenia sanej kampanii se strony władz, 

do systemu wartości każdego, sprawa właści-   wać się pi - właś 
mie Zjazd ma się zająć sprawami najogólniejszymi i 
najważniejszymi, tyczącymi nas wszystkich, i bardzo 
jest ważne, by"oficerowie pierwszej linii" - drużyno- 
wi i ektyw starazoharcerski mogli się przebić ze ewy- 
mi sprawaai, postulatami, aspiracjani, ze swoim spo- 
sobea widzenia koncepcji, celów, programu, metody 
współozesnego i przyszłego harcerstwa. Ale, nim przyj 
dzie kolej na Zjazd, nim zacznieny mądrze uogólniać, 
uporządkujmy nasze gospodarstwo przede wszystkim wo- 
kół siebie. 

Tak właśnie widzę kampanię sprawozdawczo-wyborczą 
1 wieńczące ją konferencje: jako szansę na rozeznanie 

swego podwórka, na dogłębną refleksję a następnie na 
konkretne, gospodarskie zaplanowanie własnej roboty, 
wedle aspiracji i możliwości. la tej dopiero mocnej 

podstawie - zgłaszanie spraw i postulatów odnoszących 
mię de szerszych problemów, w skali województwa i 
chorqzwi, kraju i Związku, a także — ruchu młodzieżo- 

wego, młodzieży, systemu oświaty i wychowania, Jako 
szansę, s której możemy i powinniśmy skorzystać. Moż- 
ma ją przegapić, zmarnować, można odfajkować sprawę 

lub pobawić się przy tej okazji w formalistykę czy 
w walki wyborcze. Wtedy zapewne zostanie jak było, 
jeśli nie gorzej - w poczuciu niejasnego żalu za utra- 

january 

harcerskie.pl 

wego motywowania i agitowania. 
Kaupania - to dla kręgów instruktorskich i drużym 

uważających się za przynależne do ruchu starszohar — 
oerskiego - nie tyle szansa, co swoisty sprawdzian. 
Wie tak dawno odbyły się Przeglądy Drużyn i Kręgów. 
Myślę, że tylko statystycznie istniejącym należałoby 
nazwać krąg, który nie ma nio do powiedzenia i zapro- 
ponowania w Środowisku, w którym działa, Myślę, że 
trudno byłoby zaliczyć do ruchu starszoharoerskiego 
drużynę, która nie ma własnych poglądów na temat te- 
ge, 00 należałoby robić w harcerstwie, z jej udzia- 
łem. Dla kręgu 1 drużyny starszoharcerskiej, jeśli 
istnieją rzeczywiście, jest to zatem nie tyle szansa, 
ile okazja do przeprowadzenia swoich planów, oczywiś- 
«ie w imię tego, by było lepiej! 

*Bie wystarczy zapewnić salę, zaprosić uczestników 
1 gości, napisać słuszny referat, załatwić obiad i ka- 
mapki, powielić porządek obrad, ustalić kandydatury 
4o regulaninowych komisji. Przede wszystkim trzeba 
choieć wykorzystać ową szansę na lepiej, Bieda z tym, 
że owego "chcieć" mie uczą na kursach, braknie go 
w ordynacjach wyborczych 1 poradnikach, Ale bez 
*chcieć" trudno o jakiekolwiek rzeczywiste efekty 
w haroerstwie /i1 nie tylko.,./. 

Ślonso » «% 

Wyrzucony przez fale 
na bezludną wyspę 
powoli zapominałem 
języka ludzi, 
Pozostałę mi jedno 
słowo: 

kochani 

EEE + EEN MOTYWACJE. BEEEEEEE 
PP. w "HR" nr 3/84 o "Akoji pod Arsenałem" nie 

1dywałem, że materiały, na podstawie których po- 

wstał artykuł będą zawierały szereg nieścisłości, fik- 

aji litersokiej, 00 wpłynęło ujemnie na prawdę histo- 
ryosną © tym wydarzeniu. 

W roku 1983 nakładem wydawnictwa "Książka 1 Wiedza 
w serii "Biblioteka Panięoi Pokoleń" ukazało się II 
wydanie książki "Akcja pod Arsenałem" autorstwa Sta- 
misława Broniewskiego, ps."Orsza", który wówozaa był 
komendantem Chorągwi Warszawskiej i dowodził tą akoją 
Jaktura tod książki rzuca Światło na szereg spraw de- 

ń 1 tej akoji, która 
była aktem | odwagi 1 męstwa ozłonków Szarych Szeregów. 

Aresztowanie Janka Bytnara, "Rudego", nastąpiło 

phm Wojciech Popiołek 

jeszcze raz o 

Pierwsze rozmowy 00 do wyrażenia zgody na przepro- 
wadzenie akoji przebiegały w innym składzie osobowym 
1 innych okolicznościach niż podałem. Otóż po zaalan 
mowaniu Komendanta Chorągwi "Orszy" /Stanisław Bro- 
niewski/ szybko powiadomiono © wydarzeniu Naczelnika 
Szarych Szeregów - Floriana Marciniaka. Niezwłocznie 
uruchomił en swoje możliwości, aby jak najszybciej 
dotrzeć do właściwych władz wojskowych i uzyskać po- 
zytywną decyzję 00 de przeprowadzenia akcji. 
W tym miejsou należy wyjaśnić sprawę, dlaczego muisia- 
mo uzyskać zgodę władz wojskowych, Otóż Grupy Sztur- 
nowe, zgodnie z sałożeniami programowymi, pełniąc 

służbę podporsądkowane były i wchodziły w skład Odn 
działów Dyspozycyjnych Kedywu Komendy Głównej Armii 

akcji 
pod arsenałem 

w jego domu przy Alei Niepodległości 159. nae było 
wówczas w mieszkaniu matki Janka i jego młodszej sios- 

try Duśki, co uchroniło je od aresztowania przez ges- 
tapo. Matka przebywała na wsi pod Warszawą, zaś Duśka 
mie zdążyła poprzedniego dnia przed godziną policyjną 
wrócić do domu i została na neo u znajomych przy ul. 
Hożej. Pozwoliło to na ogłoszenie natychmiastowego 
alarmu o aresztowaniu Rudego, Duśka,nie sdążywszy po- 

dnia, do państwa 
Bukowskioh, powiadamiając ioh o miejsou pobytu. To 

wystarczyło, Noony dramat w mieszkaniu Bytnarów sły 

szeli Bukowsoy i zaraz po upływie godziiy policyjnej 

ich syn - Staszek, popędził na ożą. W czasie, kiedy 
trwała jeszcze rewizja, Duśka powiadomiła "Zośkę” — 
Tadeusza Zawadzkiego, najlepszego kolegę Rudego, © 

moonym wydarzeniu, fo był początek alarmu w Szarych 

3zeregach. 
Podozas przesłuchania Rudego /0 ozym brak w poprze- 

dnim artykule/ Niemoy 11 fakt Ś 
30 aresztowania "Heńka" /Henryk Ostrowski/ wprowadza- 

|f0 go w ozasie przesłuchania. Liczyli, że wrażenie, 
lakie zrobi widok kolegi oraz cała podstępna reżys 
*ia konfrontacji złamie ostatecznie Bytnara, Dlą al 

tomanego Rudego było to strasznym oiosem. Czuł się 
mdradzony przez bliskiego towarzysza walki i pracy, 

Sądził, że szereg wiadomości o nim pochodzi od Heńka. 
lecz się zaciął, nie powiedział nio. 

<rajowej. Dlatego też roskazy lub zgoda na akoję mu- 
stała być wydana przez dowódoę tych Oddziałów, majo- 
ra Jana Wojciecha Kiwerskiego. 

Już w południe w dniu aresztowania Rudego nastąpi- 
ło decydujące spotkanie. Odbyło się ono koło fontanny 
na terenie Politechniki Warszawskiej. Z Kedywu przy- 
azedł zastępca dowódcy Oddziałów Dyspozycyjnych Armii 
Krajowej - kapitan Mieczysław Kurkowski "Mietek", 

jego byli Orosa i Zośka, Ka wstępie zła 
wimuomOBC, KYOTA ZACIĄGJŁA RA WBZyBSKIMI GOWÓdOY UA- 
działów Dysponycyjnych, majora Kiwerskiego /"Lipiń" 
ski*/ nie ma w Warszawie - wyjechał w teren. Kurkow- 
ski, mimo, iż rosumiał sytuację, nie mógł wydać decy- 
mji ostatecznej. Rozpoczęła się wymiana argumentów 
1 poglądów. Zośka domagał się, żądał. Nie tylko wyda-: 
mia pozytywnej decyzji, ale wydania jej szybko, pra- 

e natychaiast. Gdy Mietek wysuwał argumenty, że ak- 
oja jest wielkim ryzykiem dla oddsiału, że ten oenny 
1 a oddział może ulec zni! niu 
- Zośka s miejsca odpalił, że chodzi o siły 10 pro- 
oent oddziału, bo tyle tylko wejdzie do akoji. Gdy 
Mietek wysuwał z kolei, że nikogo, nawet Delegata Rzą: 
du dotąd nie odbijano, dlaczego więc Rudy miałby być 
pierwszym - Zośka nie miał wątpliwości: 7.. be Rudy 
jest tego wart i Budy ma przyjaciół, którzy gogrecia 
się te zrobić." 

Mime argumentów i usilnych atarań Zośki akoja z0-  
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staje odwołana, 00 opisał Orsza w azaroszeregowyn piśmie konspiracyjnym "Brzask" w gawędzie © tych chwi- 
lach - gawędzie o karności: 
Y.../ decyduję odwołanie akoji, Jestem przygotowany na protest, na wybuch argumentów, Mija chwila miloze- 
nia - auto za parę minut nadjedsie, 
Trzeba powiedzieć ohłopoom, że Rudego tym razem nie wiosą, inaczej odwołanie akcji wywoła wielkie sałana- nie - Zośka mówi to spokojnym, dziwnie spokojnym gło- sem. Patrzę mu w oczy, Ściskam mu dłoń, nie odpowia- dam ani słowa. d akoji z mot; niem obnyślonym przedtem przes Zośkę. Po trzech dniach, po powtórnie smontowanej 1 doprowadzonej do zwycięskiego końca walce, dowiedzą się dopiero całej 
prawdy, Tymozasem ostatni z nich znikają za rogiem ulicy, Pozostajemy we trzech na skrzyżowaniu Bielań- skiej i Długiej /trzecią osobą był kapitan ż, 
Od strony placu 7. jedzie auto 
Wiemy, że jedzie w nim Rudy: dzieli go ed nas saled- 
wie parę metrów. Czuję, jak Zośka zaciska dłoń ma pi- stelecie, a myśl w mózgu hkłada się w jeden tylko wy- ras: karneść, karność, karność, huto znika s ulicy, Bez słowa zawracany ku Śródnieściu. Mam pełne prze- 
Św. że byłen* 
pojęcia karmości /.../* 

Pisząc © przygotowaniach do akoji warte trochę po- rzyć te zagadnienie. Prócz informacji, które dos- $arozył "Wesoły" - Zygmunt Kaczyński - hufoowy Bojo- wych Szkół na Ochocie, mający kontakt z Aleją Szucha, jake sprzedawca tam wyrobów "Wedla", również kilka in. nych osób dostarczyło cenne wiadomości, Szosegółowe informacje 00 do sposobu przewożenia więźniów przeka- 
zał jeden z drużynowych hufca "CR" /Centrun/ - Grup Szturmowych - Konrad Okolski '"Kuba", który z jakiegoś błahego powodu aresztowany 1 Świeżo wypuszczony na wolność fachowym okiem zaobserwował mało ważne dla in- nych szczegóły. Dzięki Naczelnikowi Szarych Szeregów Plorianowi Waroiniakowi istniał kontakt z Pawiakiem, Na czym on polegał? Otóż do przedwojennych ozasów 
funkojenowała w Warszawie organizacja społeczna pod nazwą "Patronat opieki nad Więźniani", Przedwojenna oharytatywna działalność małej grupki osób stała się w ozasie wojny niesłychanie ważnym instrumentem pol- skiej samoobrony i walki. Tak się złożyło, że jedną z aktywnych działaczek "Fatronatu" była Wanda Opęchow ska, będąca jednocześnie wiceprzewodniozącą Związku Harcerstwa Polskiego. To był punkt zaczepienia. Levż 
istotne ogniwo w tym łańcuchu stanowił ktoś inny. 
Haromistrzyni Helena Danielewicz - "Lola", która m: 
ła prawo wstępu na teren więzienia ną Pawiaku z racji 
pracy w "Patronacie" 1 mogła kontaktować się z aresz- 
towanymi. Konsekwencją tych wizyt mogło atać się każ- 

go dnia aresztowanie. Mimo tego była na Pawiaku 00- 
dziennie, w ciągłym napigoiu nerwów, To był ów kon- 
takt na Pawiak, To właśnie ona 23 marca około godziny 
12-ej w południe przekazała Maroiniakowi informację, 
że Rudy został rano zatrany na Szucha, Teraz należałe 
uzyskać wiadomości co do pobytu Rudego w siedzibie 

archiwum 

SENEDIERA + SER 
Gestapo, które te zadanie miał do wykonania Wesoły. 
Sały system przekazywania został dokładnie i szozegó. 
łowo dopracowany, gdyż każdy błąd lub opóźnienie by- 
łoby zmarnowaniem wysiłków, 

Wybór przeprowadzenia akoji padł na skrzyżowanie 
Bielańskiej s Długą, na wprost Arsenału. Zadecydoważy 
«© tym względy taktyczne, Otóż na niewielkim odoinku 
trasy między placem Teatralnym a bramą getta wybrano 
miejsce, gdzie przebieg ulic,układając się w kształt 
litery "3",smusi kierowcę ciężarówki renault numer 
72076, więśniów,do zwolnienia, 
Od dnia kiedy odwołano przeprowadzenie akoji, przez 
trzy dni trwały . 
wano sanitariat z prawdziwego zdarzenia, Mieścił się 
om w domku jednorodzinnym państwa Mirowskich przy uli 
sy Ureynowskiej 46. Sanitariat stanowili: chirurg dr 
kndrzej Tri znaną lszka ze Szpi 
tala - Zofia Tri ja "Tamara" i Łącz 
niozka Konendy Chorągwi - Maria Broniewska "Elżbieta", 

Piątek 26 marca 1943 roku. Początek dnia nie wró- 
żył żadnych zaian. Przyszła tylko jedna, jakże szale- 
nie ważna wiadomość, Major Kiwerski wracał po połud- 
niu do Warszawy, Nie znał on zupełnie sprawy, Spotka- 
nie i Orszy sapl ma godzinę szesna- 
stą na placu Trzech Krzyży, obok Instytutu Głuchonie- 
mych, gdzie miano go poinformować o sytuacji i doma- 
gać się wydania pozytywnej decyzji. Wóród szaroszere- 
gowoów oczekiwanie. Nagle o godzinie 13.45 - alarm. 
Lola podaje wiadomość, że Rudy wyjechał na badania. 
4 więo zą szanse, że będzie wieziony z powrotem i 
szanse na przeprowadzenie akcji, Natychmiast Wesoły 
dostał polecenie pójścia na Szucha, Haroiniak i Orsza 
punktualnie przybyli na miejsce spotkania, Orszy to- 
warzyszył "Giewont" /kirosław Cieplak/. ajora Kiwer- 
skiego jeszoze nie było, Minęło parę minut i oozekiwa 
my ozłowiek nie zjawił się , W miarę jak wskazówka 
znanego warszawiakom zegara przesuwała się swoim bez- 
względnym rytnem - niepokój wóród ozekających nara- 
staż. Spoglądali coraz częściej na zegar. Rozpoczyna 
się "walka z czasem”. Prawdopodobieństwo przybycia 
Kiwerskiego zmniejsza się. Godzina 16.45 - Oreza i 
Giewont muszą odjechać pod Arsenał, gdzie przebywają 
w pogotowiu harcerze. Zostaje Maroiniak i bez względu 
na to ozy się doczeka, ozy nie - wyda decyzję, Jaką? 
Można sobie wyobrazić, jak trudne były dla Maroiniake 
następne minuty. Nagle pojawia się Kiwerski, Decyzja 
apada w pobliskiej aptece. Marciniak przekazał przez 

telefon wiadomość: "Decyduję, byście załatwili trans- 
akoję". Kiedy Orsza 1 Giewont dotarli do sklepu na 
Świętokrzyskiej, Antoni Pauker przekazał otrzymaną 
wiadomość. Batychniast więc udali się po broń i ryk- 
szą pod Arsenał, zać Kiwerski z Maroiniakiem w pobli- 
3a akoji, koto zanku Polskiego. Decyzja została wy- 
dana, należało tylko mieć pewność, że Rudy będzie je- 
ohał s powrotem na Pawiak, O tym miał zawiadomić W. 
soły, Krążył on w Alei Szucha tak, aby w krytycznym 
momencie widzieć 1 jednocześnie być blisko wyjścia, 
Kiedy ujrzał nosze s Rudym ładowane do ciężarówki, , 
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2 jak najprędzej przekazać wiadomość, Brawura wsię: 
FR órę nad trzeźwym rozsądkiem, Otóż według planu 

aż ż opuścić Szucha i udać się do kawiarni Domań- 
skiego, mieszozącej się u zbiegu ulio Koszykowej 1 
6-go Sierpnia /dzisiejsza Aleja Wyzwolenia/ i telefo- 

mioznie przekazać wiadomość do "Jura" /Andrzej Wol- 
ski/, który przebywał tuż przy miejscu akoji w knajp- 
oe przy ulicy Długiej, Leoz Wesoły, któremu wydawało 
się, że nie zdąży dojść w ozasie do kawiarni Domań- 
skiego, prosi znajomego gestapowca o możność połą- 
ozenia się z jego telefonu. Wykręca numer... Na syg= 

nał telefonu Jur rzuca się do słuchawki. Usłyszane 
|gżowa konale, ",.. ponieważ towar oka- 
-gał się dobry...", biegnie pędem na stanowiska. Or- 
sta i Zośka otrzymują wiadomość, O godzinie 17.30 po 
otraynaniu sygnału od Kuby i Kadłubka /Witold Bart 
mieki/ Orsza gwizdkiem daje sygnał do rozpoczęcia 
akoji, która zakończyła się uwolnieniem Rudego oraz 
innych więźniów, w tym rómież ... Heńka, co byżo 
dużym abiegiem okoliczności, Akoja pociągnęła za 80- 
bą śmierć trzech jej uczestników oraz uwolnionego 
Rudego, którego przewieziono na Ursynowską, zaś wie- 
ozorem przetransportowano do mieszkania prof „Gustawa 
łuttke przy ulicy Kazimierzowskiej 15, ze względów 
bezpieczeństwa, Walka o jego życie stawała się bez- 
madziejna. Jego stan zdrowia pogarszał się tak gwał- 
tomie, że Zośka postanowił przewieźć go do szpitala 
Wolskiego, w czym bardzo pomógł ozłonek Głównej Kwa- 
tery Szarych Szeregów Jan Rossman "Kuna", Rudy zmarł 
wkrótoe po przewiezieniu do szpitala, Stan rannego 

klka był poważny. Rana postrzałowa brzucha wymagała 
Bzybkiej interwencji chirurga. Został on przewiezio- 
my do szpitala Dzieciątka Jezus, gdzie trafił do rąk 
dr.Trojanowskiego. Niestety operacja nie mogła już 
uratować Alka, Ranny"Buzdygan" przewieziony z Urey- 
nowskiej do szpitala Przemienienia Pańskiego natych- 
miast został poddany operacji, lecz i jego nie udało 

się uratowąć. Zmarł w trzy dni po swoich kolegach - 
2 kwietnia 1943 roku. "Hubert" /Hubert Lenk/ zatrzy- 
many przez Edmunda Somnera w bremie domu przy ulicy 
Długiej 25, kiedy ładował magazynek pociskami, został 

oddany w ręce gestapo, Podozas przesłuchań został za- 
katowany na śmierć. k 
Rudy pochowany został na omentarzu wojskowym na Pową- 
£kach w tym miejscu, gdzie grób znajduje się obecnie, 
Spoozął on pod "lewym" nazwiskiem jako ppor. Jan Do- 
mański. Brzmienie tego nazwiska przesądził Zośka, 

Ohoąo w ten sponób podkreślić więź istniejącą między 
Rudym a jego wychowawcą z gimnazjum imienia Stefana 
Batorego, nieżyjącym już wówczas harcnistrzem Lechem 

Demańskin, Alka pochowano na omentarzu Powązkowskim 

o©ywilnym w jego nowej wówczas części, Dopiero po woj 

nie zwłoki Alka zostały ekshumowane i przeniesione 

la "działkę" batalionu "Zośka". Spoczął wówczas we 

Wapólnej mogile : Rudym, Ta wspólna mogiła stała Bię 
syubolen braterstwa, które nie cofa się przed ofiarą 
$ycia. Buzdygan pochowany został również na omenta- 
Ż6U cywilnym, lecz w starej jego części, w grobie ro- 

dzinnym. 

W pierwszą noc po akcji w odwecie gestapowsęy 

oprawcy dokonali aresztowania rodziny jednego s uozęs 
tników akoji, Jerzego Trzoińskiego "Tytusa" oras paru 
osób s mieszkania państwa Zdanowiozów, w którym odby- 
wały się zbiórki drużyny Alka. Te dwa adresy mógł 
mieć zanotowane zatrzymany Heniek. Żadne inne aress- 

towania, które można by powiązać z akoją nie nastąpi- 
ły w Szarych Szeregach. Następnego dnia po akcji, 27 
marca 1943 roku hitlerowcy zamordowali na dziedzińcu 
Pawiaka 140 osób - Polaków.i Żydów. 

Warto przypomnieć nazwiska wszystkich uczestników 
"akcji pod Arsenałem": 
Sekoja "butelki" - Janek Rodowicz "Anoda"/dowódca/, 

Tadeusz Hojko "Bolec", Henryk Kupis "Heniek" i Stani- 
sław Pomykalski "Stasiek", Sekoja 1" - Maciej 
Bittner "Maciek" /dowódca/, Bugeniusz Kocher "Koł- 
ozan" i Wiesław Krajewski "Sem", Sekcja "sten II" - 
Jerzy Gawin "Słoń", Tadeusz Krzyżewioz "Buzdygan" lub 
"Tadzio II" 1 Tadeusz Szajnoch "Cielak", Sekoja "gra- 
naty* - Aleksy Dawidowski "Alek" /dowódoca/, iubert 
Lenk "Hubert" i Jerzy Zapadko "Mirski". Dowódca gru- 
py "atak" składającej się s tych czterech sekoji — 
Tadeuas Zawadzki "Zośka". Prócz grupy "atak" wohodzi- 
ła do akoji druga grupa "ubezpieczenie" - pod dowódz- 
twem Mirosława Cieplaka/"Giewent"/: sekcja "sygnali- 

zacja” - Konrad Okolski "Kuba" /dowódca/, Witold Bart. 

mieki "Kadłubek" i Andrzej Wolski "Jur", Sekoja 
"Stare Miasto" - Józef Saski "Katoda" /dowódca/, Sta- 
misław Jastrzębski "Kopeć" 1 Żelisław Olech "Rawicz". 

Sekoja "gette" - Jerzy Trzoiński "Tytus" /dowódoa/, 
Pelika Pendelski "Felek", Józef Pleszozyński "Ziutek" > 
1 Jerzy Tabor "Pająk". Dowódoy grupy "ubezpieczenie" 
podlegał ponadto środek ewakuacji, przy którym ozuwa- 
li Jerzy Pepłowski "Jurek TK" i Andrzej Zawadowski 
"Gruby", Całością oddziału dowodził Stanisław Bro- 
niewski "Orsza". Razem 28 ludzi, 

Po przeprowadzeniu akoji 1 odbiciu więźniów, komen- 
dant warszawskich Szarych Szeregów -« Stanisław Bro- 
niewski - "Orssa" długi ozas spędził na rozmowie m 
zmaltretowanym przez gestapo Janem Bytnarem "Rudym", 
aby dowiedzieć się co gestapo wie o organizacji, Dru- 
gim informatorem był uwolniony z odbitego transportu 
dh Henryk Ostrowski "Heniek". Również Naczelnik Sza- 
rych Szeregów - Plorian Maroiniak osobiście choiał 
się zobaczyć z "Heńkiem", Spotkanie odbyło się na Wy- 
brzeżu Kościuszkowskim, pod pomnikiem Dowborozyka 
1 znów uzupełniło wiedzę na ten temat, Jednym £ 08 
tecznych wniosków było przekonanie, że gestapowcy 
lange i Sohultz urzędujący w pokoju 228 gmachu przy 
Alei Szucha 25 - wiedzą o Szarych Szeregach najwięcej. 
Tę wiedzę należało jak najszybciej zniszozyć. Lange 
1 Schultz muszą więo zginąć. Taka była decyzja Naczel- 
nika - Ploriana Marciniaka. Ich likwidacja miała być 
aktem zemsty. Odstraszająca kara winna też spotkać 
Somnera - restauratora z ulicy Długiej, który zatrzy- 
mał w bramie i wydał w ręce gestapo "iluberta" fame  
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Lenk - zamordowany w czasie Śledztwa/. Decyzje te z0- 
stały przekazane do zaakceptowania przez Kedyw. Zamie 
rzeniem Głównej Kwatery było wziąć Schultza żywcem i 
wydobyć wszystko eo wie o Szarych Szeregach. 

W dniu 6 maja członkowie Grup Szturmowych, wcho- 
dzących w skład Oddziału Specjalnego "Jerzy" pod do- 
wództwem komendanta warszawskich G3-ów hm Tadeusza 
Zawadzkiego dokonali zamachu na oberscharfuhrera 
Schultza. Akcja ujęcia nie powiodła się s uwagi na je. 
go opór. Zensnizesree pismo *Polaka Karząca" w arty- 
kule "Zadanie 228" "/ pisało: 
"... Schultz padł 6 maja w dzień imienin swej ofiary, 
Rudego. Wychodził z domu przy ulicy Hokotowskiej 3. 
Suche i krótko trzaskały wystrzałyj s ośmioma kulami 
w oielsku przebiegł jeszcze całą szerokość ulicy, aż 
aziewiąca wpakowana w kark położyła go trupem... Spra- 
woy zamachu snikli im sprzed nosa, zabierając broń 
1 tekę zabitego..." 

W dwa tygodnie później - 22 maja padł od kul patro- 
lu G3-ów drugi z oprawców - Lange, Akoją dowodził Je- 
rzy Zapadko "Mirski". . * 

... lange otrzymawszy zawiadomienie o wykonaniu 
zamachu na Schultza miał się na baczności, Wyraźnie 
„an za oo Sohults padł, winami dzielili się obaj 
A jednak 22 maja sprewiedliwe kule dosięgły go nieo- 
mylnie. W sanym serou miasta, na rogu Wiejskiej i Pla 
ou Trzech Krzyży, Wśród mrowia mundurów nienieckich. 
+.. Dostał dwie kule w tomi 3 sięgał po broń, 
zwracając się do ucieczki. . 

Po zastrzeleniu Sohultza i Langego policja niemiec 
ka robiła wszystko,'aby volksdeutsch i konfident ges- 
tapo - Sommer nie ucierpiał, Mimo to trzeci z zama- 
ohów dokonano w dniu 18 lipca na stacji kolójowej w 

Józefowie pod Otwockiem.  * 
Somner ukrył się w Józefowi: Aż wreszcie 

O ZAPALE 

kkk 

nadszedł dzień wykonania wyroku. 18 lipoa 1943 roku. , 
Na peronie tłum gęsty... W tłumie oi, 00 czekali tak 
długo - sbrojne ramię Polski Podziemnej. Poznał je 
Sommer, gdy z odległości pół kroku zajrzały mu w Śle- 
pia dwie lufy piatoletowe. Pierwszą kulę dostał w 
skroń," 3/ 
Wyrok na Edmunda Somnera wykonał patrol z nieharcer- 
skiego oddziału "Osjan". 

I tek "Akoji pod Arsenałem" nastąpił koniec, 
Akcja pod Arsenałem była jednym z sygnałów wzmaga. 

jącej się walki polskiego podziemia, Śmierć Rudego, 
Alka, Buzdygana nie załamała kolegów s Grup Szturmo- 
wych. Przeciwnie. Z ozoią zanieśli niebiesko-ozarne 

tążeczki Virtuti Militari na groby Rudego i Alka, 
a biało-anarantową Krzyża Waleosnych na grób Buzdy- 
gana. A gdy stanęli w krąg nad mogiłą Rudego, to chy. 
ba wtedy właśnie rozpoczęło się na Powązkach Wojsko- 
wych misterium wokół prawdziwej skarbnicy narodowej. 
Misterium, które trwa do dziś, Potem przy tym pier- 

zym białym brzozowym krzyżu wyrosły następne, pow- 
staży długie, © wiele za długie szeregi. Na mogiłach 

było berwnego świeżego kwiecia. Tu i tyl- 
regi te przestały być szare, 

W 41 rocznicę tych wydarzeń na grobach w kwaterze 
batalionu "Zośka" pojawiły się kwiaty i znicze od 
harcerzy i ludzi, którzy nie zapominają o tym wyda- 
rzeniu i przekazują jego historię następnym pokole- 
niom. 

ZZA 
1 / uiozba 228 wiąże się s pokojem, w którym urzędowa- 

11 Schultz 1 Lange 
/ pismo "Polska Karząca”, 1943, art.vZadanie 228" 

3/ pisao "Polska Karząca”, 1943, art.wRachunek za Ar- 
senał wyrównany" 

| PESYMIŹMIE 
(zuchowym) 

Dz. Pranku - mówi Naczelny - trzeba pomyśleć e choćby ze względu na to, że nie pamiętam co napicażom 
materiale do najblitszege mineru. Dobrze - edpowiadan w styczniu, a nie chcę czegoś powrórzyć bez petrzeby: 
- ale chciałbym przeczytać w Haroerzu Rzeczypospoli- 
tej trzy oddane do druku poprzednie moje felietony, 

- Druhu - mówi na te Naczelny - ja wam sprawię mie- 
spodziankę - za ten pesymizm 00 de terminowości ukacy 
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EIEMI + EEEE METODYKA EEEE 
wania się naszego pisma. W maju wyjdzie numer majowy. 

Zobaozyciel Kryzys jaki nam przypadł w udziale możemy 

przezwyciężyć tylko wspólnym wysiłkiem, do 0zego sani 

musicie się zuobilizować, W przyszłym roku numer naje 

wy ukoże się Już z dwuniesięoznym 

przez 00 prześcigniemy najbardziej przedujące redak- 

cje. Dzięki temu Średnia dwuletnia będzie w san ras 

świadczyć e naszej punktualności i rzetelności, Mie 
łamać się, nie garbić się, a pisać, pisać, pisać! 

Przyznaję, że to przemówienie zrobiło na mnie wra- 

żenie. Perspektywa jakże szybkiego wyjścia pisma 8 ra- 

żących opóźnień 1 dojścia do ozołówki wręcz unie wsru 
szyła i zmobilizowała. Postanowiłem od jednego zama- 
chu napisać ten oto odoinek do kącika "Pod trzema 
griazdkami" oraz następny na czerwiec, O akcji let- 

niej napiszę w czasie Świąt wielkanocnych. W okoli- 

cach Święta Pracy jako ozyn napiszę coś aktualnego na 

wrzesień i październik, W wakacje poradzę sobie z li- 

stopadem 1 całą zimą 1984/85. We wrześniu pójdzie 

kwiecień i maj 1985 i tak dalej, aby w grudniu 1984 
Naczelny otrzymał materiał do numeru 12/85, Jak Ba- 
reagował Naczelny na ten mój niewątpliwie znakomity 
plan - napiszę przy okazji. 

Wydaje mi mię, że jak na wstęp, to i tak za dużo 
a rozpędu napisałen. Teraz wypada wrócić do prozucho- 

wej tematyki. 
Najpierw opiszę trzy autentyczne obrazki: 

Obrazek 1. 
Jestem na wizytacji drużyn zuchowych, W pierwszej 

zastaję 12 dziewozynek i chłopca ustawionych pięknie 
ma scenie i śpiewających razem s drużynową i przybocz- 

04, Siadam i słucham jeden kwadrans, drugi, trzeci, 
Wreszoie drużynowa wypowiada krótkie "koniec sbiórki” 

1 możemy teraz z nią pogwarzyć, Jaki jest temat tej 

ubiórki? - Przygotowanie do festiwalu hufoa. A póprze- 
iniej zbiórki? - Też ten sam. - Już od trzech miesię- 
Jy mio ianego nie robimy, tylko ćwiczymy, Moje zuchy 

są ambitne, choą zdobyć nagrodę - ohwali się drużyne- 

ma. - Ale ten poziom jakoś jeszcze nie został osiąg- 

mięty - próbuję wtrącić, - Tak, to prawda - mówi dru- 

żynowa - ale zuchów jest 25, a na zbiórki przychodsi 

najwyżej połowa, w dodatku woale nie oi sami - te jak 

można ten śpiew wyćwiozyć? 
faktycznie, przyznaję rację. Udaję się później de 

paru innych drużyn: obrazek ton sam - moena lub 50: 

ka, grzecznie ustawione dzieci znużene powtarzaniem 
W kółke tych samych piosenek. Bardzo niska frekwencja 

W niektórych drużynach zbiórek nie ma już woale, Żu- 

chy przestały prsychodzić. Drużynowi zresztą też. 

Ubrazek 2. 
Zebranie, nazwijmy te, "sztabu wodzów zosiejh 

Szozebla miejskiego. Rozpatruje się właśnie w 
Plan Zuchowych Igrzysk Olimpijskich, Dziesiątki dru- 

żyn mają brać udział w licznych konkurencjach. Woześ- 
niej drużyny zostaną, jak się to mówi, wyłonione w 

czasie eliminacji, w których uczestniczyć mają wszyst 
kie, idące w setki, drużyny. Wydaje się, pozornie, że 

paniała inicjatywa, okasja do zabawy dla tysięcy 
zuchów, Ale odpowiedź na moje pierwsze pytanie roz- 

wiewa %e mają być zawody sporte- 
we ze stoperami i magietrami w.f, w charakterze sę- 
dsiów, Był styczeń, a już niektóre drużyny rozpoosęły 
treningi. Nieśmiało zapytałem ozy będą zdobywać w dru- 
żynach oprawność "Olimpijozyka" lub sprawności indy- 
widualne, sportowo. - Skąd, wszystkim przysna się hur- 
tem sprawność *Olimpijozyka" za udział w Igrzyskach. 

Obrazek 3. 
Siedziba "uodsa wodzów" guchowych. Wpada dwóch młe- 

dzieńców s pytaniem oczy mogą otrzymać materiały raj- 
dowe, Bo suchy ich hufca mają mieć rajd. Świetny po- 
uysł - pochwalam — ale w ramach jakiej sprawności? 
- Bez sprewności - odpowiadają. - A jak się to ma do 
plama pracy? — Też się nie ma, ale rajd to atrakoyjna 
rze0a, więc robimy, — Chosoie powiedzieć, że będzie 
to zabawa w rajd - upewniam się. - Woalo nie, te ma 
być prawdziwy rajd. - A oczy trasy gą dostosowane do 
fisycznych możliwości dzieci, np. 3 km. w jedną i ty- 
leż w drugą stronę? Druhowie popatrzyli na siebie i 
mie nie odpowiedzieli. Dobrze, że nie zrobili palcem 
kółeczek na czole. Ale bes tego zgadłem oo sobie © 
mnie pomyśleli. 

zas na wnioski. Jak na konserwatywnego inatrukte- 
ra zuohowego przystało zaognę od tego, jak to dawniej 
bywało, A więo bywało tek, że drużynowy bawił się 8 
dsiećni w te co je bawiło, teraz oorez ozgóciej dzie- 
ei robią to co bawi drużynowych, namiestników i kie- 
rewników wydziałów zuchowych, Bo zainteresowania dzie- 

ei 1 specyfika ich wieku nie są już ważne, Nie obser 
wuje się, jak dawniej, canorsutnych zabaw dzieci, nie 
ubiera się opinii rodziców, podagogów. A ma Porua 
Zuohmistrzów, mimo konkretnie postawionego przes Mav- 
ka Wardęokiego pytania "U oo się bawią dzić dsieci?" 
- odpowiedzi nie było, raczej wielka konstornacja, 

Boję się ogromnie e dalsze losy ruchu suchowego. 
Odszedł on daleko od mądrych doświadczeń lat trzydzie 
stych, mie stworzył w te miejsce nio, 00 mogłoby za- 
atąpić ten stary i na zs e jgęóci nieaktualny sys 

tem, 
Gdyby mój Naczelny był suohmistrzón, to by mi wyt- 

kaął, że poddaję się pesymisnowi, I miałby rację. 
Ale jeżeli wkoło tyle twórozogo zadowolenia, te dla 
urozmaicenia ktoś może się nie cieszyć. Prawda? 

Gsujl 

druh Franek 
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harcerstwo starsze 
L sy harcerstwa w sskożach bu- 

dsą niepokój. Sytuacja tego najstarszego pionu naszej 
organizacji nie napawa optymiznen, Oznaki złej sytua- 
©ji można zauważyć zarówno w statystyce niezbyt popu- 
larnego spisu harcerskiego, jak też i w oodziennej 
obserwacji pracy drużyn starszoharcerakich. Sytuacja 
jest zła i wymaga zdecydowanego działania harcerskich 
komend. Bierne tolerowanie uwiądu drużyn w szkołach 
średnich prowadzi w wyjątkowo niebezpiecznym kierun- 
ku - utraty przez ZEP znamion związku młodzieży na 
rzecz organizacji dla dzieci. Ietota problemu polega 
na tym, że od dłuższęgo już ozasu stan taki wydaje 
mię zadowalać zarówno władze związku jak też i dużą 
Qzęść kadry instruktorakiej, Trzeba wreszcie chyba 
odsunąć na bok zawiłe rozwiązania i wywody i zacząć 
nazywać rzeczy po imieniu, Otóż, jak wiadomo, od 
trzeci lat w burzliwym ruchu tzw. odnowy harcerstwa 
pojawił się silny nurt poczynań znierzających do prze 
budowy haroerstwa starszego. Poczynania te wsparte 
zostały nadzwyczajnym zabiegien Rady Naczelnej, czyli 
powołanien aztabu ofensywy z pro- 
granem j-etapowej ofensywy. Ofensywa starszoharceraka 

spotkania 

nie została zaadresowana do drużyn, jak oczekiwało 
lu „ została "... na harcer skie komendy", by szeregiem oddziaływań zmienić ich 

instrumentalne podejście do drużyn i harcerzy, Równo- 
oześnie z inspiracji wydziału starszoharcerakiego 

GK ZAP zebrane i zanalizowane zostały bogate trady- 

cyjne doświadozenia metodyczno-programowe związku w 
pracy drużyn starszych. łykorzystano też liozne doś- 
wiadozenia środowiskowe jak i nowe inicjatywy, 2 któ- 
rych najistotniejsza to rady harcerzy starszych, Wy- 
dawałoby się, że taka sytuacja może dać jedynie dobre 
rezultaty. Niestety tak się nie stało, Jak już wspon- 
niełem wcześniej ofensywa starszoharcerska została 
skierowana na komendy harcerskie. Druh Lech Pilawski 

/zastępoa szefa centralnego aztabu ofensywy/ w "Na 
Tropie" uzasadnił takie rozwiązanie ohęcią ugruntowa- 
nia przemian w ruchu, Dał on równocześnie gwałtowną 
odprawę tym, którzy ohoieli pobudzić drużyny ofensy- 
wą, argumentując mocno, ale qiestety nieprzekonywują- 
00 przeciwko temu "doraźnemu" rozwiązaniu. Z perspek- 
tywy trzech lat jestem przekonany, że ofensywa star- 

nie rezultatów, 
właśnie ze względu na swe ukierunkowanie. Po pierwsze 

phm 
Barbara 
Odzionek 

rajd na raty 

Ru na raty "Spotkania" zawsze będsie naa się 
kojarzył z Oleśnicą. Bowiem pomyst'jege zerganizowa- 
nia stał się tematem pracy końcowej Komendanta nasze- 

ge Eufoa na I Kursie Kadry Kierowniczej ZEP, Na roa- 
lisację nie trzeba było długo czekać, bo wzajemne od- 
wiedzanie się drużyn s różnych środowisk, s a 
mich szkół, wymiana doświadczeń, wspólna praca i zam 
bawa te chyba jedne 5 ważniejszych potrzeb w haroer 

skiej pracy. 

|harcerskie.pl 

Pe powrocie s Oleśnicy do wszystkich drużynowych 
harcerskich s terenu Hufoa Limanowa rozesłaliśny re- 
gulamin Rajdu na Raty wraz s zaadresowaną kartą sgło- 
azenia, "tajną" instrukoją dla Rady Drużyny i list do 
Drużynowego s mottem: 

"Podajny sobie dłenie 
by drogi nie zagubić, 
będziemy coraz więcej 
potrzebni jedni drugin" 

Złeszenia i krótkie opisy każdego ze spotkań miał 
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| - nie stworzono możliwości systematycznej odbudowy 
podstaw organizacyjnych, programowych i metodycznych 
drużyn starssoharcerskich, Po drugie - zabrakło zro- 
sunienia zasadniczej prawdy, że gros kadry drużyn zy- 
skuje swe uaiejętności poprzez proste powtarzanie ras 
już przeżytych doświadczeń w początku swej drogi. 
Horualna, © zróżnicowanym wieku ożłonków drużyna sta- 
nowi przecież swoisty i jedyny sanonapędzający się 

imtałoenia kadry, tworzenia tradycji i 
„Być ted pracy, Taki organizm jednak musi pow- 

stać i kształtować się w pewnym kilkuletnim cyklu. 

Doświadczeni drużynowi powiedzą, że jest to okres, 
gdy pierwsza rekrutacja będzie mogła wydać przybocz- 
nych. Takich jednak działań "u podstaw" nie podjęto, 
Wokóż bogatych poczynań rucha 
wokół corocznych SAS-ów, polowych zbiórek, spotkań 
rad haroerzy starszych wytworzył się szeroki, ale 
jednak sanknięty krąg życia 
Wiestety, drużyna znalazła się poza tym kręgiem. Rówe 
mież najbardsiej interesujące przeciętnego drużynowe- 
ge problemy, jak regulaminy stopni, sprawności, czy 
prosty podręcznik napisany zrozumiałym językiem, bo 
gaty w praktyczne przykłady, nie zostały rozwiązane 
u Nie zostały 
zane do dzisiaj w sposób ostateczny, 

Jest słusznym założenie, że specyfiką harcerstwa 

Starszego jest jego różnorodność, ale trzeba też pa- 
miętać, że ruch starszoharcerski ma sens, jeśli rodzi 
się wokóż istniejących struktur związku, a nie obok 
mich, Saa z siebie nie będzie się długo rozwijał. Po 
prostu zabraknie paliwa. Bardzo trafione formy aktyw- 

SMEEREER| POGLADY. MER + EKE EEE + KEEMMNMNJ DOSWIADCZENIA EE 

QUO VADIS |1 neści etarszoharocrekiej jak kuźnić 
Szy metoda oskolenia "343" są dobre, ale jako kolej- 
my, a mie podstawowy "krąg wtajemniczenia”, kogą być 
nadbudową a mię bazą pracy drużyn, 

Wróćmy jednak do problemu ofensywy, Obek ewident- 

nego błędu w ukierunkowaniu ofensywy, popołmieno dru- 
gi, który zaważył na losach przedsięwzięcia, Sztab 
oentralny, a 00 za tym idzie i sztaby chorągwiane nie 
zostały wyposażone w żadne praktycznie kompetencje, 
Od oazego początku iototą układów sztaby - harcerskie 
konendy stały się zawiłe spery kompetencyjne, Jest 
te zdumiewająca sytuncja. Skoro podejmuje się nadzwy- 
szajne działania, trzeba' też podejnować nadzwyczajne 
regulacje. Tak uozy historia i te nie ta najdawniej- 
sza. ohęć ze asta- 
bu jedynie grona ekopertów bes "egzekutywy" nio nie 

wodniczących sztabów ohorąguianych! 
Mamy więc sytuację, którą odnalował Dh Bogumił 

Łych w artykule "Harcerstwo starsze wiedzą nadal ta- 
jemną" /Motywy ur 50 z 14.12.83/. "Mijają niebawem 
trzy lata formułowania programu, opracowywania mete- 
ty 1 el . 
Rzeczywiście mijają i druh Zych w tymże artykule traf 
nie ocenia sytuację, nie daje jednak pełnej diagnozy; 
"lany więc fundamenty, a nawet parter i półpiętro w 
metodycznej konstrukcji harcerstwa starszego”, 

I słusznie, ale budową tego gmachu zaczęła się od 
półpiętrą, a nie od fundamentów Szyli drużyny, zastę- 

powego i drużynowego. 

/edn. 
ZELL 

etrzynać Komandor Rajdu, Jako pierwsza zgłosiła się 
Rasta drużyna 16 DH iu, O.Małkowakiej w Limanowej, 
która uczestniczy w rajdzie do dsió, osyli już drugi 
Tok. Jesteśmy więc pewnego rodzaju "weteranami", tak- 
ża pod względem ilości zaliczomych spotkań /w ubieg- 
Żm reku 5, a w tym roku szkolnym już 5/, 

Sprawy organizacyjne takiego spotkania są bardze 
Proste do załatwienia - o ozym mie ohoą się przekonać 
mai drużynowi mimo naszych zachęt. Trzeba umówić się 
£ drużynowym, do którego chcemy pójść ozy pojechać, 
uzyskać zgodę dyrekcji sskoły na nocleg /my preferu- 
Jemy biwaki dwudniowe/ oraz garnek na herbatę i kon- 
Maki - ma grzażkę. Nasz rekord w sałatwieniu takich 

/przygotowania do Pestiwalu/, zaliczając zadania ma 
sprawność saneozkars i terenozna Niektórzy pieru- szy raz bawili się w kucharzy, słyszeli o busoli itp, 4 więe takie spotkanie było petrzebno, Było tak jak 
w piu » która jest hymnea "Spotkań": "Harcerskie 
życie urok ua..." Zgodnie s tradycją najgłośniej śmia- 
ła się Bwoia, najbardsiej rostrzepane były "Iakry". 
najwięcej kanapek zjadła drużynowa, a najdłużej spała 
luoynka, która dokonała prawie cudu ds. 
na 22 ozęści - tyle nas było, np, 5 pączków, | ozeko- 
ladkę. Zgodnie s"hierarohią ważności” najmłodsi z dru- 
żyny spali na materacach /s sali gimnastycznej/ i ko- 
gach /wypożyczonych nau  uagazynu kolonii/, harcerze 
  

"fermalności" wynosi 2 dni, 4 telefony i 2 
sa baroerakiej gazetce, 

Właśnie wróciliśmy z piątej w tym roku wyprawy s lekkimi Plecakani, bo wszystko zjedliśmy /prowiant za- biera każdy dla wspólnej kuchni/, pozostały więc w 
Plecakach tylko śpiwory i dresy. Biwak u lał się, tzn, saVarllimy nove znajoności harcerskie, wspóluie £ go- 
SPodarzani spotkania uczyliśmy się pląsów i piosenek 

na a DA+ ++ 1 kocu, 
Wszysoy byli zadowoleni, 

Rozstając się s haroerzani znowu usłyszałam: Druh- 
no, a kiedy pojedziemy na następne spotkanie?" Wszyst. 
kie trudy przygotowania do biwaku, niewygody, nerwy 
zostały w jednej chwili wynagrodzone. Zwłaszoża, że 
harcerze - gospodarze polubili nas i wraz z p.Dyrek- 
ter zaprosili ponownie do siebie. 

RZEZ WZT FTOWEZO TWENTE WERE  



MIE! MOTYWACJE BREEEEEENENE + SEEM 
W asus wiielka Gra” Aleksander Kamiński oha- 

rakterysuje młodzież żyjącą na początku naszego wieku 
pisząc © niej tak: "...lłodzież zorganizowana w Soke- 
le wyrzuca z sal gimnastycznych kręgle, usuwa s sokol 
mi piwiarnie, wyprasza starszych panów z ich klubowym 
trybem życia, kuflaui i oygarani, wprowadza nową gim- 
mastykę szwedską i gry sportowe na boisku. Młodzież 
skupiona w wznawia 
1 spartańskie tradycje, uprawiać zaczyna życie ludzi 
puszezy i wędrówki, pasją jej stają się ćwiczenia cha 
rakteru, ulubioną postacią gawęd — Zawieza Czarny i 
Kim,"przyjaciel całego Świata". Elsowie nadają walce 
£ nałogami niespotykaną dotąd atrakcyjność, Młodzież 
Zarzewiacka stara się realizować ideały donokratyzmu. 
Młodzież przoduje w ko- 
leżeństwie i ozynnym patriotyzmie; marzeniem Strzelce 

t marzenie o krwi przelanej za Ojczyznę. Ruoh ti 
terniozy, krajosnawozy porywa dziesiątki tysięcy mło- 
dych ku oudom wędrówek i przyrody, trudów i przygody. 
Cudowna młodzież!... Cudawne OBaSy..”. 

2 tych te szeregów wyrośli ocaleni z pożogi wojennej 
instruktorzy, pedagodzy, uczeni, którzy przekazali 
nam ideały ochrony przyrody, Ich wskazania są dzisiaj 
tak bardzo na czasie, tak aktualne, że warto do nich 
wrócić po te, by lepiej zastanowić się nad naszym 
dniem dzisiejszym 1 przyszłością, a 

Zerganizowane krajoznawstwo powstało w 1906 roku, 
U zarania PTK legła idea ochrony przyrody ojczystej 
/uszyscy działacze od A,Janowskiego po A.Patkowskiego 
1 S.Leszczyńskiego przejęci byli tą ideą/, Młodzieżo- 
we krajoznawstwo zrodziło się w 1919 roku, kiedy to 
s inicjatywy ludomira Sagiokiego Leopold Węgrzynowioż 
zakładać zaczął Koła Krajoznawcze Młodzieży, Jednakże 
już w zaraniu harcerstwa, po 1911 roku, młodzież ku 
ochronie przyrody skłoniło prawo harcerskie, bowiem 
punkt szósty brzuiał: "Harcerz miłuje przyrodę i sta- 
ra się ją poznać”. 4 

W maju 1984 roku mija 65 rocznica powstania KKM, 

'sących od 1957 r. nazwę Szkolne Koła Krajoznawozo- 
Turystyczne a od 1977 r. Szkolne Kluby Krajoznawczo- 
Turystyczne PTTK. Organizacje te współpracują s ZHP. 
W długiej historii swego istnienia krajoznawstwo szko 
lme tkwiło mocno w nuroie idei ochrony przyrody, Sa- 
wioki pisał: "Krajoznawstwo jest centralą wiadomości 

o syntetycznym charakterze, które pod tym względem 
wskazuje bardzo daleko idące podobieństwa do geogra- 
fii... nie dąży do iązani a 
mych zagadnień, ale choe jedynie zbliżyć jak najbar- 
dziej ogół społeczeństwa do Środowiska swego. Krajo- 
znawstwo występuje w roli propagatora i popularyzato. 
ra wyników nauki, staje się równocześnie jej służebni 
cą i 1aą". /1928/ 

Nauczyciele azkóż podstawowych i średnich oraz in 
struktorzy haroeraoy ri rsali potrzebę wszechetror 
nego poznawania kraju, Ruch ten nawiązywał do myśli 
Pola, Zejsznera, Raciborskiego, Wspomagany był myśla- 
mi i ozynami uczonych 8,Romera i J.Smoleńskiego. Ten 
ostatni powiedział: "Krajoznawstwo jest nauką o kra- 
jobrazie patrzy na jak na ogra 
nmiczoną całość, złożoną z elementów korelacyjnie zwią 
zanych. Widzi w nim Środowisko twórcze, pod wpływem 
którego kształtuje się życie. Trzeba syntetycznie ana 
lizować z myślą o całości, dla poznania ich roli w 
kompleksie, dla uzyskania syntezy krajobrazu w jego 

pajoznawstwo 
a ochrona 

regionalnych odmianach..." /1929/. W minionym 65-1e- 
oiu krajoznawstwo szkolne oparło się silnie o wskaza. 
nia, rady, natchnienie Władysława Szafera, Walerego 
Goetla i Adama Wodziezki. 

Zagadnienie poznania i ochrony przyrody dało pole 
do wszczepienia w paychikę młodzieży miłości ziemi 
ojczystej, W tej dziedzinie przewodnikiem dla nauczy. 
oieli i szerokich rzesz krajcznawców w Kołach był 
prof. UJ Władysław Szafer. Odnosił się on do młodzie- 
ży z wielką miłością i umiał wiązać ją z przyrodą oj- 
ozystą rozumem i uczuciem. Wdzięczni m byli młodsi 
1 starci wychowankowie 1 opiekunowie za piękne i mą- 
dre przemawianie i artykuły w "Orlim Looie". W okre- 
sie 1919-1920 młodzież ochoczo współpracowała z Radą 
Ochrony Przyrody i na jej wezwanie inwentaryzowała 
stare drzewa: lipy, dęby, buki, Wszystkie Koła nale- 
żały do Ligi Ochrony Przyrody. W oiągu 70 lat istnie- 
mia harcerstwa przystępowało do niej zbiorowo także 
wiele harcerskich drużyn. 

Poprzez wycieczkowanie, akcję odozytową, zebrania 
kół 1 zbiórki zastępów, biwaki 1 wykapki, krajoznaw- 
stwo zbliżyło całe pokolenia do przyrody, cudów natu- 
ry. Nie poprzestało jednak na tych formach, włączając 
krajoznawoów do służby nauce polskiej poprzez zasto- 

KME + KNENEEENEN MOTYWACJE HEN 
sowanie prostych, łatwych tzw. kwestionariuszy. Jed- 
mym s pierwszych był uporządzony przez prof.Kreutza 

i do głazów na- 
gzutowych. Wykorzystało go Koło Krajoznawcze w Bochni, 
którego opiekunem był prof.Piotr Galas. Opiekun ten 
jako Prezes Oddziału PTK w Bochni poddał myśl, przy- 
Jeta przez Zarząd Główny PIK, w sprawie utworzenia 
rezerwatu przyrody z grupy skał występujących na Pa- 
protni, nazwanych następnie "Kamieniami Brodzińskie- 

m 
Kołom Krajoznawczego Zrzeszenia KKMS - współpracu- 

jącym s haroerzani, spieszył z pomocą Zakład Ochrony 
Przyrody Polskiej Akademii Umiejętności /później PAN/ 
w Krakowie, Zarząd Wojewódzki Ligi Ochrony Przyrody 
dostarczał materiały, jak afisze "Chronione ptaki? 
*Chronione kwiaty", liczne publikacje książkowe, pizy. 
ayłał prelegentów /np.Tadeusza ilichalskiego, Stefana 
Guta, Józefa Dudzika i innych/. 

Ruch krajoznawczy nie był nigdy bierną kontempla- 
oją.przyrody, kultury i przeszłości narodu. Siła tego 

siły psychiozne 1 fizyczne. Praktycznie zapoznaje sze 
rokie kręgi młodzieży z ogrodami botanicznyni, rezer- 
watami 1 pomnikani przyrody, parkami krajoznawozymi 
1 parkami narodowymi. 

Zadaniem krajoznawstwa staje się budzenie w mło-, 
dzieży potrzeby 1 chęci działania przes zrozunienie 
wartości ohronienia przyrody. Współczesne prawo har- 
oerskie głosi: "Harcerz jest przyjacielem przyrody, 
poznaje jej piękno 1 tajemnice", 

Czynny krajoznawca nie tylko ozuje swój związek 5 
przyrodą i oałym otoczeniem lecz i myśli o nich wni- 
kliwie, a wreszoie dochodzi do sformułowania swych 
obowiązków względem ojozystej krainy /B.lassalski/. 

Między ziemią a jej mieszkańcami zai 1 wszędzie 
istnieje silny związek. Nieuchwytnymi drogami oddzia- 
ływa natura Krainy przez wszystkie swe przejawy na 
psychikę członków społeczności i wytwarza w nich pew- 
ne swoiste oechy stanowiące w rezultacie to, co nazy- 
wamy typem psychicznym /8.Massalski/. 

Młodzież krajosnawoza w ozasie wędrówek odkrywa 

w harcerstwie” 

yrody 
ruchu tkwi w woli wszechstronnego poznania kraju, je- 
go przeszłości, życia i pracy ludzi jako podstawy spo 
łecznego działania, 

W pismach krajoznawczych: miesięcznikach "Orli 
lot", "Poznaj swój kraj" oraz w "Skaucie", "Na prze- 
łaj", "Na tropie", "W kręgu Wodzów", "Harcerstwie", 

"Motywach" 1 innych znajdujemy rozliczne formy prac 
krajoznawczych, zapoczątkowanych przez młodzież w oza- 

sie wędrówek po kraju. Ich zaczątkiem są spacery po 

wsi, mieście i najbliższej okolicy. Młodzież poznaje 
życie przyrody, zabytki kultury ojozystej. Oznacza 

1 ochrania miejsca pamiątkowe, utrwala i notuje to, 
00 jutro może się zatrzeć i zginąć w pamięci /Dobro- 
Wolska, 1969/. Krajoznawoy Śledzą wiosnę życia przy- 
rody, W kołach powstają Sekcje Ochrony Przyrody, W 

*Orlim locie" wychodzi z iniojatywy prof, W.Szafera 

bezpłatny dodatek Rady Ochrony Przyrody. 
Każdy składnik krajobrazu stanowi dla krajoznawców 

Przedmiot poznania, opisu, rysunku lub fotografii. 
Piekno krniobrazu rozwija zmvsł estetyczny, % ruchu 
Wyoieozcowego ozorpią treść naukową przyszli botanioy, 
zo0logowie, geografowie, geolodzy, 4 

k: yozynia się do zwiększenia atrak- 
Qyjności pobytu na obozach wędrownych i stałych, k 
Tzystnie wpływa na psychikę młodzieży, regeneruje jej 

hm Tadeusz Gaweł 

prawdę, że ludzkość walozy s przyredą, ujarzmia ją, 
ulegając jednocześnie jej oddziaływaniu. W ideologii 
krajoznawstwa przewija się osynny stosunek do przyro- 
dy. Stąd to Koła Krajoznawcze i harcerstwo propagują 
1 realizują w swym sakres: iałania ideologię Pań- 
stwowej Rady Ochrony Przyredy, Dzięki tej akoji mło- 
dzi krajoznawoy odozuwają i rozumieją, że niszozenie 
drzew pamiątkowych, tępienie rzadkich kwiatów, zaśmie- 
canie murawy w górach itp. jest takim samym czynem 
barbarzyństwa i dzikości, jak bezmyślne niszczenie 
dzieł sztuki. Dzięki tej akoji młodzi krajoznawoy od- 
osuwają i rozumieją prawdę słów Artura Górskiego: 
"Iasze Tatry są tyle warte dla narodu, 00 Boska Kome- 
dia Dantego dla Buropy, Są miejsca w Tatrach, stojące 
na równi tego poematu co do wzniosłości i powagi." 

Działalność instruktorów, funkcyjnych ZHP oraz 
opiekunów Kół Krajoznawozych zmierzała do wprowadze- 
nia młodzieży w krajobraz naturalny. Wszyscy dooenia- 
li w ruchu ogromną rolę kontaktu człowieka z przyrodą, 
Zasilali kadrę strażników przyrody, Dążyli s młodzie- 
żą zobaczyć i przeżyć piękno Tatr, Pienin, Puszczy 
Jodłowej, Niebieskich Źródeł, ostańców na Jurze; po 

z okupacji zaraz pospieszyli 
poznać Wolin, uroki wydm piaszozystych w okolicach 
Łeby, wysokie wybrzeże w Jarosławcu, okolice =="A3 
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lubuskie, Karkonosze, Góry Stołowe, Krainę Wielkich 
Jezior, groty w Mechowie, jaskinię "Raj", jar rzeki 
Wąłsz, szumy Tanwi; parki i ogrody w Przelewicach 
koło Pyrzyc, w Kórniku, w Łańcucie, Brzegu i wiele, 
wiele innych miejsc, Terenem obozów harcerskich, raj- 
dów, zlotów, złazów są lasy Puszczy Kampinoskiej, Gór 
Świętokrzyskich, okolice Łagowa i Suwalszczyzna, 

W hasłach /prawach/ krajoznawcy uwypuklone zostały 
zadania w zakresie chronienia przyrody kraju ojczys- 
tego. "Krajoznawca dąży do poznania ziemi i życia kul- 
turalnego", "Krajoznawca odnosi się z ozcią do przy- 
rody i pomników kultury, pozostawionych przez minione 
pokolenia lub stworzonych przez współczesnych, stara 
się je szanować i chronić przed zniszczeniem" /1937/4 

Wychodzący od 1958 roku miesięcznik "Poznaj ewój 
kraj" zamieszoza artykuły z dziedziny ochrony przyro- 
dy, artykuły o parkach narodowych, krajoznawczych, re. 

zerwatach przyrody, Ogłaszane są konkursy z dziedziny 
znajomości ochrony przyrody, Bogaty materiał ilustra- 
cyjny wzbudza uczucie piękna i wartości skarbów przy- 
rody kraju ojczystego. 

W czasie wycieczek, przeżyć obozowych kształtują 
się poglądy i dojrzewa świadomość społeczna, Rośnie 
poczucie odpowiedzialności za ochronę przyrody, Już 
w młodych latach, kiedy najżywsze są uczucia, rośnie 
poczucie odpowiedzialności za celowe korzystanie ze 
skarbów przyrody, za przystosowanie dzieł techniki, 
zakładów przemysłowych do warunków nawodnienia, za 
urządzenie oczyszczalni Ścieków celem ochrony rzek 
przed mechanicznym zanieczyszczeniem, 

Wartości ochrony przyrody w ruchu szkolnym krajo- 
znawczym przez całe 65-leoie trwały, żyły, wywierały 
wielkie piętno na psychice wielu pokoleń. We współ- 
ozesnej rzeczywistości muszą odradzać się i nadal żyć 
w służbie człowieka i nauki, 

hmPL Janusz Wojtycza 

O PROGRAMOWANIU | 
REGULAMINIE 

J każdy młody instruktor uważałem pieanie planu 
pracy sa dopust boży, Dopadłem kiedyś poprawne zało- 
żenia i kopiowałem je z niewielkimi zmianami, przy- 
kładejąc są to szozególną uwagę do harmonogramu sg0- 
dnie z zasadą "wszystko 00 złe na obozie - to s nu- 
4y* /» niedostatków programu/. Z ozasem na grunoie 
tych modyfikacji założeń zaczęło kiełkować inne nyś- 
lenie. Skoro wychowanie jest dsiałalnością celową 
1 planową sależy wigo, a przynajaniej w ozęźci, od 
plam, I tak powstał schemat warunkowania realizacji 
procesu wychowania. Organizacja warunkuje realizację 
programu, a realizacja tego założonego programu - 00 
lów i założonych sposobów działania /metodyki/ warun 
kuje skuteczność wychowawczą. Oczywiście ani ten 
schemat nie wyczerpuje wszystkich sprzęże: jakie wy 
stępują w procesie wychowania, ani nie stanowi jedy- 
mię ałusznej drogi Prograa tu 
w rozumieniu najszerszym a 1 tak nie sposób objąć 
nim takich osynników wpływających na kastałtowanie 
postaw, jak organizacja i dyscyplina życia 

OBOZOWYM 

W moim mniemaniu kaśdy dobry plan pracy powinien być 
wewnętrznie spójny a kolejne punkty planu winny z 
siebie wynikać, I tak, punkt pierwszy to Dane orga- 
niżacyjne jednostki. Najważniejsze informacje doty- 

« łarunków pracy obozu jak czas, miejsce, orga- 
nizator, charakter obozu, warunki zakwaterowania itd 
W tym punkoie również - Obsada kadrowa - wymieniona 
oała kadra obozu lub przynajmniej ta najważniejsza: 
komendant, obośny, kwatermistrs z podaniem ich da- 
mych personalnych, jak stopień instruktorski i har- 
oerski, wiek, zawód, funkoja w ZAP, adrea i ilość 
zaliczonych obozów, Bo nie obojętne przecież, kto 
będzie obozem kierował, Punkt drugi to (| 
żyka drużyny obozowej, £ charakteru grupy obosującej 

wynikać będzie ciąg dalszy plamu, dlatego ważne jest 
umieszczenie w tym punkcie dużej ilości różnorodnych 

danych ś tę grupę. A więc - wiek, pozioz 
wyszkolenia haroerskiego, staż pracy i ilość zaliozo 

mych obozów a nawet uważałbym za słuszne przedstawie 

  

przykład osy atuosfera secpożłu. | Ponieważ artykuł 
ten z założenia ma służyć radą młodym komendantom , 
obozów, przejdę do meritum sprawy. 

nie tników obozu. 
Kolejny - trzeci punkt to Zamierzenia wychowawcze. 
Pormułujemy je, znając drużynę obozową /z informacji 

w punkoie drugia/. Cele założone powinny być konkre- 
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*ne 1 ma miarę sił drużyny, alo "trochę powyżej gło- 
wy”. Przestrzegam przed zbyt ogólnymi oelani /te 

soajdują się w Statuoie/ lub niercalnymi bądź niea- 
dekwatnymi do charakteru grupy. Błąd taki nienohron- 
mie spowoduje brak logioznego oiągu poszosogólnych 

punktów planu, a ten uważam za najważniejszy nie tyl 
w planie, ale i w każdym podejmowanym 

dsiałaniu. W punkoie otwartym Założenia progranowo- 
jsne widsiałbym określenie elementów metodyki, 

s których będziemy korzystać w czasie obozu, Elemen= 
ty te s kolei powinny znaleść swoje odpowiedniki w 
konkretnych działaniach znajdujących się w punkoie 

piątym - Harmonogram dzienny, zawierającym roskład 
sajęć w poszczególnych dniech i porach dnia. 
frosumienie podanego schematu i 00 sa tym idzie akon 
struowanie poprawnego metodycznie program uważan za 
miesbędny warunek dla dopuszozenia komendanta do kie- 
rowania obozem. Powyżaze rozważania można również od- 
mieść do planu pracy drużyny. 

Pominia obozu należy traktować jako mwego rodzaju 
konstytucję obozu i najwyższe prawo obowiąsujące na 
jego terenie. Zowierać więo musi wszystkie najważniej 
se obowiąsujące przepisy dotyczące obosu od prawa 

harcerskiego do instrukoji sanitarnej OK ZEP. Pracę 
s regulaminem obosu uważam sa bardzo istotną s punk- 
$%u widzenia keztałtowania w haroerkach i haroerzach 
poczucia praworządności, samorządności i demokracji. 
Dlatego też regulanin obosu musi uwzględniać warunki 
oharakterysujące dany obóz. Powinien być ponadto ma- 
pisany językiem srosumiałym dla jego uczestników, 
Szkielet regulaminu - oparty o wielokrotnie już st0- 
gawane - winien być przygotowany przed obozem a sko- 
Tygowany do istniejących ustaleń w pierwszym dniu o- 
bosu /np. godziny posiłków oczy potrzeby w zakresie 

służb obozowych/. Regulamin obozu winien zawierać na- 
stępujące dsiały grupujące ważniejsze ustalenia orga- 
misacyjne i powtórzenia ogólnie obowiąsujących prze- 
pisów: 

I. Prawa i obowiąski uczestników. 
Praw i obowiązków powinno być, przynajmniej op- 
tyoznie, tyle samo. Nie należy ufieszozać pra- 

wa "być uczestnikiem obozu" bo to truism, A * 
kiedy podamy np, że uozestnik ma prawo do bre- 
mia udsiału jasystkioh sajęciach drużyny 0- 
bozowej, to nie możemy mu tego prawa odbierać 
mp. kerająo go. Obowiązki powinny być konkret 
me i możliwe do realizacji. 
Zakresy obowiąsków. 
Prawidłowe sformułowanie zakresów obowiąsków 
1 koapetencji komendy oraz funkoyjnych ułatwi 
1ch prawidłowe wykonywanie i zapobieganie 5a- 
równo ich niedopełnianiu jak i wohodseniu in- 
mym w paredę, W tym punkoie snajdą się zakresy 
obowiąstów komendy, funkoyjnych oraz ew. sastę* 
pu ałużbowago, 
Regulaniny szozegóżowo. 

Tu umieszosany ukróty innych regulaminów, o 
długości uzależnionej od wieku uczestników. 
Dla obozu młodszohareerskiego trzeba będzie u- 
mieścić regulanin w całości, dla starszoharoer- 

skiego - w skrócie, przypominając tylko najwat- 
miejste ustalenia. Znajdą się tu takie regula- 
miny jak: przeciwpożarowy, kąpieli, poruszania 
się po drogach, sanitarny, zajęć terenowych 
/mareiarskich/, regulanin zgrupowania. 
Regulaminy służb. 
Tu szosegółowe regulaminy służb kuchennej, war. 
towniozej, ew. także gospodarosej lub innych 
usnanych za niesbędne oraz obowiązki kierują- 
aych nimi harcerzy lub instruktorów, 
Instrukcja alarmowe. 
Alarm to sprawdzenie gotowości harcerzy do na- 
tyehsiastowego dsiażanie, np. udzielenia pomo 
©y, ewakuacji itp. Nie należy go nadużywać np. 
poprzez otosowanie jako kary osy przynaglenia 
do szybozego wychodzenia na sbiórki - takie 
gtogowanie dewalunje wartość alarmu, a prze- 

oież właśnie on ma być praktycznym sprawdsia- 
nem naszego sstandarowego hasła "Jzuwaj". Dla- 
tego radzę w pierwszym punkcie umieścić ogra- 
miozenie: "Alarm ma prawo zarządzić jedynie ko. 
mendant obogu, inny instruktor na jego polese- 
mie, lub wartownik w przypadku niebespieozeńs- 
tua”, 
Rada Obozu. 
W tym punkoie znajdsie się określenie składu 
rady obozu, jej kompetenoji i sależności pomię, 
dsy komendą 1 radą obosu - tak jedno jak i dru- 
gie będzie uzależnione od wieku i wyrobienia * 
harcerskiego uczestników, Komendant sam rezyg- 
muje s pewnej ilości swoich kompetencji, usna- 
jąc radę obozu za zespół © odpowiednim wyrobie- 
niu harcerskim, Może np, sadecydować, że prawo 
nagradzania i karania ma tylko rada obosu, ale 
wtedy ausi konsekwentnie tego ustalenia przes- 
trsegać, bo jest om wzorem przestrzegania pra- 
worządności obozowej i sam regulaninowi jako 
pierwszy podlega. Może natomiast umieścić w re- 
gulaminie sapis o prawie veta w stosunku do u- 
ohwał rady, przy omym skutkiem veta powinno 
być jedynie sawieszenie decyzji, a nie jej u- 
mieważnienie - decyzja taka powinna być jegz- 
«©ze ras rozpatrywana i zmieniona przes samą ra- 
dę. Ha niektórych obozach stosuje się jeszoze 
formę plenarnej rady obozu, w której uczestni- 

Ozą wsmyscy uczestnicy obozu. Jest ona stosowa- 
na w bardzo rzadkich przypadkach konfliktów 1 
problemów nie do roswiąsania przes redę obozu. 
Hagrody i kary, A 
W wielu regulaminach punkt ten jest jednym s 
pierwszych, hierarohisując jednak wagę kolej- 
mych punktów, dochodzę do wniosku, że na dob- 
rym obomie kar prawie się nie stosuj 
dy praktycznie też nie specjalni: 

harcerskie.pl  



  

NEJ METODYKA 
żę należałoby ozęściej/, więo umieszozenie tych 
ustaleń pod koniec regulaminu zupełnie wystar- 
osy. Myślę, że punkt ten powinien zawierać nie 

tylko określenie rodzaju nagród i kar /zwracan 

uwagę na kolejność!/ ale również zakres postaw 

nagradzanych /wzorowa postawa, wzorowe kierowa 

nie powierzonym zespołem lub pełnienie funkojy 
lub sagrożonych karami /naruszanie prawa har- 

nie się, do 0- 
bosu, naruszanie ogólnie przyjętych norm postę: 
powania harcerskiego lub zasad współżycia mię- 

Eco ik 
dzy ludźmi/, Ilość nagród 1 ioh gradacja powin. 
na odpowiadać ilości kar. 

VIII. Ramowy rozkład dnia, 
Qdpowiadający miejscowym warunkom i w miarę po 
trzeby modyfikowany. 

Regulamin powinien być powszechnie znany, powinien 
więc być omówiony w pierwszym dniu obozu ozy może ne 
wot na zbiórce przedobozowej, a następnie podpisany 

przez 1 kadrę. Przez cały obóz powinien 
być wywieszony w dostępnym dla wszystkich miejsou - 
najlepiej na tablicy rozkazów. 

  

a w kilku poprzednich numerach "Har. 
Serza Rzeczypospolitej" refleksje związane s działal. 
nością Krakowskiej Chorągwi ZEP w latach 1945-1950 
nie mogą być uznane za całkowite wyczerpanie tematu, 
Artykuły te w zamierzeniu autora mają być jedynie pun 
ktem wyjścia do dyskusji zarówno wśród osób interesu- 
jących się historią haroórstwa jak i przede wszystkin 
wśród wielu bezpośrednich uczestników opisywanych zda. 
rzeń, którzy sani współtworząc historię mogliby wnieś:, 
wiele nowych szczegółów i wniosków związanych s przed 
stewionymi faktami. 

Poniższy artykuł stanowi próbę ia nie- 

Chorągwi Harcerek posiadała w Składnicy 1/3 udziałów 
pozostałe 2/3 stanowiły udziały Komendy Chorągwi Har- 
oerzy. Udziały reprezentowali każdorazowo Komendant 
1 Komendantka Chorągwi oraz Zarządoa Składnicy — bę- 
dący ozłonkiem ZHP. Tę ostatnią funkoję sprawował do 
1948 r. hm Wacław Wierzewski, Rolę organu kontrolu- 
jącego spełniał powołany wspólnie przez obie Komendy 
Chorągwi mąż zaufania w osobie hm Iudwika Dudy, We 
wszystkich sprawach zasadniczych organem decydującym 
było walne zebranie wspólników. 

ą kład: tykała w swojej działalności 
szereg posia-   

zmiernie ważnej afery działalności krakowskiego har- 

serstwa w okresie jaką była działalność 
dając zaledwie 50 tys. złotych gotówki oraz prze 

  

zospodaroza. 

hm Kraysztoj Grzebyk 

1. Składnica Harcerska. 

Już w kwietniu 1945 r. w Krakowie wznowił dziażłal- 
ność pierwszy sklep harcerski oparty na kapitale pry- 

tnym 1 harcerskim. Był 'on wzorowany na przedwojen- 
mym sklepie "Ka-De-Ha" /Komioja Dostaw WA 

Jednakże zgrupowane wokół obu Komend Chorągwi in- 
struktorki 1 instruktorzy dążyli do oałkowitege usa- 

ielnienia się pod wsględem gospodarozyn. Efektea 
tych atarań było powołanie harcerskiej spółdzielni 
"Czuwaj", która nie funkojonowała zbyt długo, Już 
1 lipoa 1945 r. w wyniku porozumienia obu Komend Cho- 
rągwi utworzono w Krakowie Składnioę Harcerasi ją jako 

spółkę 2 ograniozeną odpowiedzialnością, chociaż dź 
piero 4 września 1945 r. fakt ten został prawnie usan- 
kojonowany podpisaniem umowy notarialnej, !/ Komenda 
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rzały towar wartości 190 tys, zł. Sprze- 
daż prowadzono w sklepie w Rynku Głównym 5 oraz w dru 

Działalność 
Krakowskiej 
w latach 

gim lokalu zdobytym dzięki pomocy Naczelnika Wojewódz. 
kiego Urzędu Informacji - A,Polewki przy ul. 1 Maja 1 

Umiejętnie prowadzone przedsiębiorstwo zaczęło szy- 
bke osiągać dobre wyniki, Składnica stała się prawdzi- 

wya /dziażalność wy- 
dawnioza będzie omawiana oddzielnie/, W ciągu pół ro- 

ku osiągnięto obrót wartości ponad 3 mln, zł. W grud- 
niu 1945 r. doraźna subwencja Składnicy Harcerskiej 
pozwoliła Komendzie Chorągwi Harcerzy zorganizować 
kurs podharonistrzowaki, który miał być odwołany wsku' 
tek nieotrzynania obiecanych woześniej dotacji. 1 gru- 
dnia 1945 r. uruchomione szwalnię harcerską zaopatru- 
jącą Składnioę w umundurowanie, 
Ważnym sukcesem umożliwiającym dalszy rozwój byłe umo- 
rzenie Składnicy podatku obrotowego 4 dochodowego za 

Em: WOCNEBE 
rok 1945 przez Izbę Skarbową w Krakowie, która kontro- 

lujgo pracę Składnicy uznała przedsiębieratwo sa jedy- 

ną podstawę gospodarczą i finansową obu Komend Chorąg- 

Ls 
4 1946 r. Składnica Harcerska ustabiligowała swo- 

ją dziażalność nawiązując Liozne kontakty handlowe 

pokrewnyai placówkami w całym kraju. Z dostaw UNRRA 

zskupiehe samochód półoiężarowy, który pozwalał na 

dużą ruchliwość w szukaniu okazyjnych źródeł zakupów. 

w sierpniu 1946 r. podozas II Centralnej Akcji Szkolę 

niowej nad Turawą Składnica Harcerska prowadsiła włas 

my punkt sprzedaży obsługujący 16 podobozów. Ż osi4s- 

aiętej wtedy nadwyżki przekazane na ręce Naczelnika 
Harcerzy hm. R.Kierzkowskiego kwotę 10 tys,sł. £ prze- 

znaczeniem na ele oświatowe dla dzieci opolskich. 

2 końcem 1946 r. Składnica zatrudniała już 26 pracev- 

ników a osiągnięty zysk przekazany Keaendom Chorągwi 

ósł ponad 2 mln.zż. 

m k roku sta- 

ła się jedną s najsilniejszych 1 najlepszych tege ty- 

pu placówek w Polsoe. Obok dsiałelności wydawniczej 

zwrócomo uwagę na dalszy rozwój pr 

biorstwa rozbudowując szwalnię i uruchamiając własną 

osapkarnię. Krakowska SH udzieliła kredytów toware - 
6 tego typu w * 

Rea P. lu i Szoseci- 

mie. Ponadte Składnica pomagała drużynem i hufoom, 
które podjęły produkcję określonych asortymentów w 

ramach własnej działalności gospodarczej. Wraz z per- 

DOZ 
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"Ogniske Harcerskie", które nie będąc nastawione na 
sysk stanowiło bardzo ważny ośrodek działalności har- 
oerskiej. Lokal "Ogniska" przy ul.1 Maja został przo- 
jęty w 1945 r. w mocno uszkodzonym stanie, Pierwi 
8 tys. sł. na jege remont przekazał wspomniany już 
A.Polewka, widząc prowadzoną w tym pomieszczeniu ak- 
cję sbiórki książek dle Polaków z Ziem Zachodnich. 
Przy ergenisoraniu i urządsaniu "Ogniska" pracowały 
społecznie haroerki III KDH. Stopniowo umeblowane i 
|sagospodarowane kuchnię, która zaczęła wydawać pe nis 
|kiej cenie obiady dla harcerzy i niezamożnej młodzi 
ży szkolnej. Lokal Ogniska" był wykorzystywany na or- 
ganizację większych iuprez i uroczystości. Dochód z 
pierwszego występu artystycznego został całkowicie 
przeznaczony na rzeos więśniów wracających s obozów 
koncentracyjnych. 2 
Akcją © dużym znaczeniu wychowawczym było zajęcie się 
napływającyni do Krakowa wycieczkami szkolnymi, któ- 

rya (lono do końca 1947 r. blisko 130 tys. noola- 
gów! Pe oałkowitym wyposażeniu "Ogniska" w roku 13946 

smaczęły się tam zatrzymywać wycieczki zagraniozne « 
Pranoji, 1 i ZSRR. 

Wapomnianą wyżej akoję wydawania tanich obiadów 
uzupełniono rozprowadzaniem bezpłatnych posiłków dla 

potrzebujących harcerzy i inatruktorów. 

Ogółem wydane ich 8.307 na ogólną liozbę 106.062 ebia 
dy. 

3. Zmiany w działalności 

hoaawi ZHP 
145 1990 

400%16a Ugniska iarcerskiego" pracowało w Sli 40 080D 

a wypracowany zysk przekazany Komendem Chorągwi w re- 

Ku 1947 osiągnąż sumę blisko 4 mln.sł, Składnica Har 
Seraka będąc przedsiębioratwem handlowym służyła prze- 
de wszystkim harcerkom 1 harcerzom, W roku 1947 £ ©- 
«iągniętej nadwyżki wypża: w formie zasiłków 27 
tys.sł. rodzicom instruktorów ZEP poległych w walce 
£ okupantem hitlerowskim, Składnica Harcerska przeka- 

tała bezpłatnie dużą ilość książek dla młodzieży © 
Żiem Odzyskanych, a jej tabor samochodowy służył har- 
Qeratwu w ozasie akoji letniej i wyjazdów na lustra- 

je. 

2, "Ognisko harcerskie" 
Pod zarządem Krakowskiej SH znajdowało się też 

0d roku 1948 nastąpiły istotne zmiany w dziedziala 
gospodarczej. Komendy Chorągwi zaczęły być dotowane 
s budżetu ZUP i Naczelnictwa ZHP. Wprowadzono etato- 
we stanowiska w połączonej Komendzie Chorągwi. 
W 1949 r. obrót miesięczny Komendy wynosił ponad 3 

ł. Zmienił się profil działania Składnioy Haroer 
skiej, aż wreszcie podjęto decyzję "na skutek zarzą- 
dzenia Naczelniotwa ZHP wozystkie dotychczas istnie- 
jące Składnice Harcerskie mają zmienić swoje firmy 

zaprzestać używania emblematów harcerskich z 
dniem 1.1.1950 r. Wszystkie te firmy zostały wezwane 
de zmiany firmy oraz zaprzestania produkcji krzyży, 
mundurów i lilijek oraz otrzymały zakaz sprzedaży. 
książek będących na indeksie."4/ 
Ostatecznie sniany w ogólnej sytusoji huroeratwa w la. 

LJ  



NIEEEEEKE POGLADY: EEEEEEEEESE + GEE 
tach 1949-1950 doprowadziły w konsekwencji do zaniku która służyła przede wszystkim zapewnieniu warunków 

  
nienal oałej sfery w któ- 
rej harcerstwo krakowskie wyróżniło się w skali oażej 
Pelaki. 

Na słowa usnania 

grupy instruktorów harcerskich, którzy jak na ówozes- 
ne trudne powojenne warunki potrafili własnymi siłani 
uruchomić dobrze prosperującą Składnicę Harcerską, 

dla pracy oraz £ie 
nansowo Komendy Chorągwi, Również funkojonujące pod 
patronatem SH "Ognisko harcerskie" stanowiło ważny 

ośrodek i ś haroer- 
skiej. y 

Przy pisaniu tych refleksji nie sposób oprzeć się 
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tatnio czołowi ideolodzy ruchu starszoharoer- 

skiego znacznie się uaktymili. Ich aktywność jest 
odwrotnie proporojonalna do ilości harcerzy starszych, 
Bezpośrednią przyczyną nagłego wybuchu nowych ideolo- 
gii stał się rozważny, spokojnie punktujący niedomogi 
harcerstwa starszego jak i wskazujący na nowe rozwią- 

zania, a przynajnniej zmuszający do pogłębionej ref- 
lekaji, artykuł w "Harcerstwie" sygnowany przez 0.P. 

De boju wyruszyli haromistrzowie Polski Ludowej Wajda 
1 Wojciechowski, Dostrzegając niezaprzeczalny autory- 
tet 0.P. w dziedzinie zwanej naukowo harcerstwem, po- 

minęli wszystkie jego istotne argumenty i napisali 
rzecz trudną do przeczytania, oryli epopeję w odoin- 
kach zatytułowaną "Harcerstwo starsze /w odpowiedzi 
0.P./*, 

Otóż tak się złożyło, iż epopeja nie jest ani o 
harcerstwie starszym ani tym bardziej odpowiedzią 

OePowi. 0.P. rozpoczął budowę domu od fundamentu, a 
Wajda i Wojoiechowski wznosząc się na wyżyny ukończy- 
11 budowę już X piętra i to w dodatku z pełnym wypo- 
sażenien i, dla upiększenia, ze Śliczną elewacją. Ro- 
dsą,się w tej sytuacji dwa problemy, pierwszy — wg zna 
mych praw fizyki budowla taka nie może się utrzymać, 
drugi - może, na nieszózęście, waląc się przysypać 
©ały fundament Ó0.P,-a, I to nam niestety grozi, Co się 
wtedy stanie? - jasne - zostaniemy zredukowani do or- 
ganizaoji dziecięcej. 

Wie pomogą wtedy Rady Harcerzy Starszych, które 
masowo produkują oświadczenia i stanowiska - o wszyst- 
kim, tylko broń Boże nie o sobie, A jeśli już - to w 
kategoriach ostrych żądań, Rady te są zupełnie oderwa- 
me od bazy, w większości reprezentują tylko i wyłącz- 
nie siebie, Powołuje się je bardzo dziwnie 1 przypad- 
kowo - na 120 zaproszonych harcerzy starszych przyby 
wa tylko 15 i... ż nich wybiera się Radę, Jest to nie- 

stety reprezentatywny przykład dla wielu tego typu 
rad, Po prostu zabawa - że żałosna - no cóż, ma ona 
swych gorących, jak widać, zwolenników, 
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porównaniu, że powojenne doświadczenia krakowskich in. 
struktorów na polu działalności gospodarozej mogłyby 
1 dsisiaj stanowić swoisty wzór do naóladowania dla 

| obecnych włodarzy harcerską gospodarką, 

||| ——— 
1/ "Sprawozdanie z działalności Składnicy Harcerskiej 

Spółki z oxr, ndo. Komendy Chorągwi Harcerek i Har 

Druhowie Wajda i Wojciechowski mają w zasadzie ra- 
'oję poza tym, iż ruch starszoharcerski w praktyce nie 
istnieje a są tylko ciągle oczekujące na program i me- 
todykę, a więc sposób drużyny 
oerskie, w których ostało się już naprawdę niewielu 
haroerzy, 

Druhowie Wajda i Wojciechowski mają w zasadzie ra- 
cję pisząc, że: "... po pierwsze: samodzielnie odkrym 

wać sfery życia i działania, ustanawiać swój program 

życia, swojej życiowej aktywności..." 
po drugie: wybierać spośród odkrytych szans i możli 
wości te, które w imię preferowanego systenu wartości 
©hoe się spełnić..." 

?.po trzecie: własnym wysiłkiem erganizować własne 
działanie, przygotowywać je tak, by odnieść zamierso- 
my skutek /zaprogranować, określić harmonogram prac, 
podzielić czynności, przygotować odpowiednie warunki/ 
4 wykonać to co się zanierzyło.,.* tylko jak to rea- 
lisować i spełniać mając w dyspozycji pomoce metodycz- 

wiązanie węzłów, przykładowe 
Składania złamanych kończyn, alfabet Morse a, tudzież 
wiele typowo harcerskich technik, 

Druhowie Wajda 1 Wojciechowski mają w zasndzie ra- 
©ję pisząc iż ..."uetoda starszoharcerska jest romwi- 
hięciem metody harcerskiej, Tak jak rozwinięci. jto- 
dy harcerskiej jest metoda zuchowa..." *Poza fakti 5 

gim. Od czasu programu /nie mylić z nadbudową/ 

HSPS /proszę przejrzeć jego pieruszą weraję/ nie 
Stworzono żadnej alternatywy, Bo także ucieczka w wy- 
1 

Ek: EG 0CJLADY EiS 
oerzy w Krakowie sa rok 1945,1946 1 19476; Krakówi 
1948 r. > 

2/ "Ha Tropie" ur 3 s dnia 15.VII.1945 r. 
3/ "Sprawozdanie s dsiażalności,..* 
4/ Protokół s Rady Hufoowych » dnia 5.11.1950 r. AKK 

PZPR, sygn. 89/1V/2. 

szczeblach - a 00 robić w drużynie? - dalej nie wia- 
domo. Chyba, że druhowie Wajda 1 Wojciechowski widzą 
taki układ organizacyjny drużyny - drużynowy, przybo- 
ony, . 

Siel rady starszych, uczestnik kuśnicy w sąsiednim 
szozepie. Tylko nie nazywajmy tego drużyną lecz zastę- 
pem speojalnościowym, Wtedy nasze aabioje sprowadzą 
się do hasła "w każdej szkole średniej jeden zastęp 
speojalnościowy", 

Całość epopei, od której, jak sądzę, nie przybę- 

dzie ani pół haroerza, kończy następujące zdanie: 
"...precyzowanie, ukonkretnianie metody starszoharcen 
skiej to już nadawanie tym wytycznym praktycznego 
kształtu, te poszukiwanie wzerów metodycznego postępo- 
wania..." 

Wie dodać, nio ująć - tylke po 60 było to oałe po-- 
przednie' pisanie? 

23. 
W jednym s mumerów "la Tropie" redaktor był uprzejmy 
x wrodzoną sobie inteligencją zwrócić uwagę, iż parę 
tysięcy pracowników etatowych i dobrych kilkanaście 
tysięcy instruktorów społecznych pozbawienych możli- 
wości korzystania z wczasów może się pocałować gdsioń. 

4 dlaczego? Bo haroerze starsi miast szkolić się na 
©bosach letnich ohoieli te osynić w ośrodku wozasewym. 
Osobiście uważam, że redakter jest pruderyjny i nie- 
Bzosery. Trzeba mówić całą prawdę 1 tylko prawdę — 
4 nie pozwolić instrukterom na zakładanie redsin, a 
zgodnie s X punktem Prawa Harcerskiego zakazać także 

  nie zdaje i 
Wszystko oo stworzono w ostatnich latach jest po 

Prostu nadbudową ozyli opisem ściśle teorety- 
%uvaym. To się wszystko zgadza - tylko niepotrzebni 

84 sani harcerze, 

Są czynione próby nowych rozwiązań jak kuźnice, 
Wszęchnice, zbiórki harcerzy starszych itp. Tylko pro- 
3%ę zauważyć, że są one realizowane na harcerskich 

dsieci. Tylko czy redaktor nie zabierze 
owych brudnych pieniędzy harcerskich za honorarium 
1 nie pojedzie na wozasy? Poza tym,wakacje trwają dwa 

1 s powodzeniem mońna jechać na obóz i na 
dwutygodniowe wozasy, Skończny s tą tanią demagogią 
1 zabierzmy się za rz naprawdę ważne, 

zuch 
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zanomnie Nieregularny Druhu Redaktorze, 

uotto nie mające nio wspólnego z dalszą treścią 
Irtu, ani z żadną znaną mi sytuacją: 

"uieznośnie jest żyć w kraju, w którym nie ma 
poczuota humoru, ale jeszoze nieznośniej jest żyć 
ten, gdzie poczucie humoru jest do życia koniecz- 
ne. 

B.Breoht 

Metyw wiosenny. 
Wreszcie rozbuchała się za a s nią weszła w 

ludzi kolejna nadzieja na kolejne lepsze. Btatowa ka- 
dra instruktorska zapomniała już o zimowych rozmowach 

/ozyli pracujących społecznie/, ponieważ t» sżozątko- 

we pozostałości nie mogą zmienić ogólnego obrazu więk 

stości funkoji atołkowych. 
Zastrzeo się jednak muszę, że kura jest wynikiem 

moich obserwacji i spaczenych donysłów, I chociaż is- 
tnieje duże prawdopodobieństwo sukcesu, to kurs ten 
jest, jakby powiedzieć, propozycją prototypową. Tym, 
którzy podejmą trud pozostaje mi życzyć zimnej krwi 
1 końcowego sukoesu. 

Lekcja 1. 
Wbrew pozorom, start do stanowiska jest identyczny 

dla tych, którzy ponownie próbują zostać obdarzeni za. 

    

podmumowującyon, które w różnych ludziach wywośują 
różne emocje, Wspominam © tym, bo każdy okres przed- 
świąteczny podobno powinien być okazją do jakichś taa 

uogólnień. Do uogólnień nie: nam nastroju, a rozmowy 
owe kojarzą mi się raczej ze spowiedzią, z tym, że 
oiało spowiadające jest zdecydowanie poszerzone. Waż- 
ne jest jednak tylko to, że rozmowy potwierdziły ko- 
lejny już raz, że kadra etatowa jest zdecydowanie ele- 
mentea pozytywnym, a zdarzają się także jednostki do- 
bre, ba, bardzo dobre, a nawet się. Wio- 

NOWEGO 
SĄCZA 

ufaniea zucnów i harcerzy, jak 1 tych, którzy jeszoze 
obdarzani nie byli. Tak wigo pierwsza lekcja jest dls 
obu w dalszym oiągu zwalczających się grup taka sama. 

Kiedy postanowienie naase już dojrzało i mamy pew- 
ność, że choemy władzy - nie mówimy © tym nikomu, Za- 
ozynamy natomiast rozpowiadać wszem i wobeo, że jes- 
teśmy ostatnimi ludźmi pod słońcem, którym wpadłoby 
kiedykolwiek do głowy pomyśleć o kandydowaniu na jaką 
kolwiek funkoję s wyboru. Mówimy to wszystkim zainte- 

i do-   

senny optymizm jest więc zjawiskiem całkiem na miej 
Bau. 

Ale jak to w życiu bywa, tę wiosenną sielankę za- 
kłóca zdawałoby się odległa, ale sbliżająca się nie- 
ustannie zuora konferencji sprawozdawoze-wyborozych. 

Temat odległy, ale tylko dla tych, którzy postano- 
'wili dreptać po lesie ż zuchami lub harcerzami i obce 

są im ambicje przewodzenia innym, 
Wie możemy jednak, Szanowny Redaktorze, zapominać 

e ambitnych a mało doświadozonych. Wydaje mi się, że. 
gdzie jak gdzie, ale w Twoim miesięczniku powinni oni 
snaleść jakąś poradę dla siebie i dlatege proponuję 
krótki kurs w odcinkach pn. "Jak zostać konendanten". 

Wstęp. 
Kurs ma na oelu besnerwowo przygotować kandydata 

do walki © stołek. Nie w swoim epi 
niu sporadycznych przypadków komendantów bez stożka 

rzucamy od niechcenia, że nawet nie bardzo się na tę 

funkeję nadajemy, że są lepsi ohoć mniej zdolni od 

nas. Działanie to jest konieczne, aby uśpić zazdrość 

/azujną zazdrość/ we wszystkich naszych przyjaciołach 
którzy w trosce o nas zrobią wszystko, aby przeszko- 
dzić nam w realizacji naszych zamierzeń, Tutaj dobrze 

jest podeprzeć swoją niechęć do wysokich stanowisk i 
skorzystać z jednej u aktualnych obiegowych mód i wy- 
głosić takie zdanie np.i"ja, wiecie, jako stary /mło- 
dy/ instruktor mogę się realizować jedynie w bezpoś- 
redniej pracy z dziećmi, która jest dla mnie,." tu oy- 
tujemy czym jest dla mnie. Cytat jest ważny dla słu- 
chającego. 

Pakt, że od lat nie prowadzimy żadnej drużyny, 
lub ta, którą prowadziliśmy właśnie się rozpadła nie 

może pi nam w opinii. 
Realizując to pierwsze, niepozorne ale ważne zać 
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nie rozglądamy się w Środowisku wyłapując wszystkich 
zachowujących się podobnie do nas, Przy ozym najgor- 

liwszych umieszczamy najwyżej, Dodatkowo nie od rze- 
ozy będzie delikatnie wyrażać swoją dezaprobatę dla 
woześniejszych i obeonych poczynań instancji wyższej. 

Od tego miejsca rozchodzą się drogi "społecznego" 
1 "etatowa". Ale o tym innym razem. 

Howelka. 
| Gdzieś w kraju jest miejscowość, w której dawno te- 

mu przebywał CZŁOWIEK. Wyjechał, zapisał się w pamię- 

oi i w Historii. Po latach wmurowano tablicę, sporzą- 
dzono skwerek. 

Ge jakiś ozas pod ową tablicą zbierają się różnego 
sodzaju "przedstawiciele" w oslu uozozenia owego CZŁ0- 
MISKA. Przedstawiciele się zmieniają, kwiaty co jakić 
osas świeże, znać że naród pamięta. 

Już pewno kombinujesz, SzDR, o 00 mi znowu chodzi? 
Ao to, że organizatorzy różnego rodzaju i równej waż- 
mości życzą sobie jako asysty, i to tłumnej asysty, 
młodzieży szkolnej, najlepiej w jednorodnych szarych 

1 zielonych uniformach. 
Wieszozęśliwe dzieci biegają 00 jakiś czas na zna- 

ne sobie na pamięć miejsce pamięci i wysłuchują ko- 
lejny raz życiorysu WIELKIEGO z dodatkiem "co my w 
tym temacie". Referującym zwykle jest kilka razy od 

mich starszy działacz, któremu nigdy nie przyszło na 
myśl, że większość audytorium stanowią 12-14-latki 
i jak to bywa w soenariuszach mówi do tych, którzy 
aktualnie w impresie nie uczestniczą. Pytanie kte 

kogo ozoi, a kogo szanuje? 
I jeszoze jedno. Czy lubisz, Stale Eatetyozny Re- 

daktorze, otrzymywać nieświeże kwiatki na urodziny? 
Pytanie retoryczne, ale zakiełkowało we mnie po prze- 
czytaniu kilku programów różnych obchodów, Otóż ax 

roi się tam od zasuszonych i przywiędłych kwiatków, 
Właściwie to są to bukiety staroci, a do tego różnej 
maści - od oorooznych biegów terenowych do zbiorów 
makulatury. Praktycznie wszystko jest w owe bukiety 
pakowane. Aż dziw bierze, że instruktorzy nie potra- 
fią ułożyć piękniejszej wiązanki koktailowej s okasji 
takiego święta. A może ktoś Ci o takiej napisze. 

Buohoie s prowinoji 
PS. Zwrócono mi uwagę, że Nowy Sącn w 1975 roku z08- 
taż wojewódstwem i przestał być prowinoją, ja jednak 
sądzę, że było odwrotnie 

  

Harcerstwo starsze 
PIOOA wyjścia Z MoOsu 

N. dawno miałem przyjemność uczestnigzyć w spotka: 
miu Redakcji "Na Tropie" z sympatykami, W ozasie tego 
Spotkania znany niewątpliwie naszym Czytelnikom 

4h Witkowioz podał informacje, które zainspirowały 

ten artykuł, są bowiem zbieżne z moimi obserwacjami, 

Na konkurs "Pregment życiorysu" zorganizowany 

przez Redakoję "Na Przełaj" czytelnicy nadesłali 998 
Prac, z tego ok, 300 prao było autorstwa harcerzy 

/odpowiada to stosunkowi między ozytelnikani haroerza: 
mi 1 nienależącymi do ZHP/. Z tych niemal 1000 prac 

tylko dwie przeżyć leż 
Mością do naszej organizacji i, dodajmy,  peażijć tak 

jak nielegalne wyjście z terenu obozu i jego 
reperkusje. Wniosek niepokojący — skoro na 300 harce 

Tzy /a ozęść obeonie nie należących do ZHP też pewnie 
miała jakiś kontakt z organizacją/ nie uważa sa godne 

Opisania jakiegokolwiek zdarzenia mającego charakter 

obrzędu, uroczystości, przygody, które wynikażeby z 
przynależności do harcerstwa, to można sądzić, że 
harcerstwo nie odpowiada na normalną dla starazej młe- 
dzieży potrzebę emocji i przygody, To ważna przesłan 
ka dla programowoów, myślących cały ozas, 00 by tu 
jeszcze srebić, 

A jak jest s innymi potrzebami, Można by sądzić, 
że podobnie. Ogólny obraz harcerstwa starszego, © któ. 
rym również ma spotkaniu w "Perkesie" była mowa, nie 
jent bynajaniej świetlany. Organizacja straciła w ok- 

resie. roku ok. 10% stanu harcerzy star- 
szych, 00 stanowi ok, 20 tys. I mie liczby są tu u: 
pokojące ale fakt dalszego zmniejszania się szeregów 
harcerzy starszych. Żar s okresu pierwszej ogólnopol- 

skiej sbiórki przedstawicieli harcerzy starszych sna- 
osnie przygasł. Niezależnie od takich ozy innych ken- 
oepoji pracy odonytanie 1 wyjście naprzeciw autenty- 
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oznym potrzebom i zainteresowaniom młodzieży jest 
dsiś sprawą palącą. Nasz program te dziś alternatywa: 
program "krótkich spodni", w którym to pojęciu zawie- 
ra się zarówno sztywne i prymitywne pojmowanie tech- 
nik harcerskich jak i fetyszyzowanie munduru /oby w 
parze s jego sohludnością/ oraz druga możliwość — 

przeintelektualisowanie i wielosłowie - kuźnioe, 
(wazechnioe, zbiórki przedstawicieli 1 rady haroerzy 
starszych, z których po większej części jeszoze nio 
konkretnego nie wyniknęło, 

Na pytanie "Co robić?" wielu instruktorów odpowia- 
da dziś: "Specjalności". Ta odpowiedź wynika z obser- 
wacji wielu dobrze pracujących środowisk starazohar- 
oerakioh, gdzie realizacja specjalności wpłynęła na 
ukenkretnienie i uatrakcyjnienie programu. Po części 
zgadzam się z tym poglądem, ale co najmniej pod dwo- 
ma warunkami: po pierwsze - w konoepcji pracy druży- 
nowego specjalność nie może przesłaniać nie metodyki, 
ale celu harcerstwa, którym jest, przypomnę, wychowa- 
mie obywatela, po drugie - jako specjalność rosumiem 
pewne sprofilowanie programowe działalności, nieko- 
nieoznie wyrażające sif w nazwie drużyny. Taka 5) 
ojalizącja pracy może obejmować zarówno żeglarstwo 
jak 1 ekologię 1 astrónomię, a obok specyfiosnych 
form realizowanych w drużynie działającej na terenie 
szkoły plastycznej /plenery, wystawy, wycieczki do 

Kasa Haroerskś Akcja Letnia przed nani i jak 
00 roku wabudza ena wiele emocji, nowe nadzieję i ©- 
ozekiwąnia, a wras s nimi rodzą się plany i twerzy 
się perspektywę roi ową Związku Harcerstwa Polskie- 

go. 
Tą formą akoji letnich, która winna uspokoić spej- 

rzenie w jest zorga- 

*Kto nie umie daleko spoglądać, ten blisko na 

muzeów w innych miastach/ realizację zainteresowań z 
dziedziny historii harcerstwi 

W następnej kolejności za niezbędne na szozeblu 
komend chorągwi oraz dentralnym uważam szerokim fren- 
tem i długefalowe realizowane patronaty nad sportem 
masowym, amatorskim ruchem artystycznym młodzieży i ir 
Taka propozycja winna być skierowana także pod adre- 
sem młodzieży niezorganizowanej. 

K propos. Bardzo podobał mi się i wzbudził zazdróć 

konkure "Bpiewać każdy może” zorganisowany już po raz 

ósmy przez klub ZSP "Zaścianek". Zamiast łzawych gos- 
podyń domowych i podstarzałych nieudaczników, jakiob 
się ujrzeć spodziewałem, zobaczyłem i wysłuchałem ca- 
łej serii, no może nieco pastiszowatych, ale ooiera- 
jących się © profesjonalny poziom, wykonawców prezen- 
tujących bardzo dobre programy, Występowali tam z po- 
wodzeniem również uozniowie szkóż Średnich i to chyba 
nawet niższych klas, Przeglądy takie odbywają się nie 
tylko w Krakowie, ZSP inicjatywy pogratulować, a nam 
pozostaje pytanie "ozemu nie u nas?". Liczę na pole- 
miki, 

P.S. Zuch młody - na ludziach i lisach się nie zna. 
Te oo napisał w numerze 2/84 o mojej mentalności 
jest nieprawdą. Ja tylko staram się chronić 030- 
„bę Haczelnika przed nadużywaniem i spowszednieniem 

lis 

ras ostatni przy ogniaku i s ukontentowaniem snuć ge- 
wędę o Świetlanej przyszłeści polskiego skautingu. 

Te wstępne, żartobliwe potraktowanie szkolenia kur 
sewego, bo takim ohoiałbym zająć się na stronicach te- 

harcerskiego miesięcznika, nie jest próbą odwróce- 
nia uwagi od wątpliwości jakie powstają z chwilą gdy 

się do a potęgują się one 

kłopoty" 

DOKĄD ZMIERZASZ 
KURSANCIE ? 
nizowana 1 przeprowadzona Akcja Szkoleniowa, akoja 
niełatwa, wymagająca wysokich kwalifikacji harcera - 
kich i umiejętności organisatorakich. I jak oo roku 
większość Chorągwi na terenie kraju wybiera ustronne 
zaciszne miejsca pod lasem do rozbicia namiotów, aby 
w ich oieniu kształcić dziatwę harcerską, a po zakoń- 
ozeniu oyklioznych zajęć cała kadra mogła usiąść po 
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hm Mieczysław. Rogin 
s ohwiią, gay gromkim ohórem wosysuy komendanci kur- 

sów meldują e zakończeniu udanej akoji szkoleniowej. 
Duże mówiło się, mówi się i mówić będzie o tym je- 

ki ten nasz Zwiącek będzie za kilkanaście lat, Wielu 
instrukterów lata oałe poświęciło temu tematowi i na- 
dal zabierają głos w tej sprawie, tony ioh wypowiedzi 
dźwięczą troską i ebawą, niektórym głoa w grdyce nię 
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łanie, a wychodzące poza drzwi sali obrad wnioski nie 
zmieniają zasadniczo nio w krajobrasie haroerakich 
kursów, oo pozwoliłoby s więkazym optymizmem myśleć 

msie organizowania tej formy szkolenia, 
Dlaczego tak się dzieje, że ostatnie Centralne Ak- 

oje Szkoleniowe nie usunęły obaw o szko- 
lenia? Wiadomo przecież, że skuteczność każdej akoji 
szkoleniowej to gwarancja ustabilizowania się liczby 
drużynowych i poprawa metodyki pracy w drużynach, 

fantazja, te suutna rzeczywistość. Przyczyny i fakty 
omówię dalej, 

Organizowany obóz; jego rodzaj i forma te pierwsze 
i podstawowe kryterium zakwalifikowania pod obozowy 
namiot. Jeśli mamy organizować np. kurs I-go stopnia, 
00 wiedzy j na poziomie stop- 
mia przewodnika, to niech ten przyszły przewodnik ua 
przynajmniej 16 wiosen przeżytych, oo najmniej roozuy 
staż w drużynie zuchowej lub haroerskiej oras dyspe- 
  Ge wpływa na niską or. 

ganizowanych w ostatnim 10-cioleciu/ akcji? 
Są to pytania, które doczekały się do dnia dzisiej. 

szego co najmniej kilkudziesięciu odpowiedzi. Zastana. 

nuje wiedzą Wie odkrywam "amery- 
ki", Konia z rzędem temu kto wymieni przynajaniej 
dziesięć kursów na stopień przewodnika, które spełnia 
ły te trzy wymienione warunki. Przypuszczam, że na 

  wiając się nad 1 zau 
ważyć ich przegadanie. Gdzie idące z nich praktyczne 
sedno rozwiązań? Pewnie gdzieś na górnych piętrach 
abstrakcji. 
Spróbujmy taki przykładowy kurs szkoleniowy na pozio- 
mie hufca lub chorągwi obejrzeć w nieco innym ujęciu, 
nie gubiąc z pola widzenia dorobku akoji szkoleniowych 

lat poprzednich. 
Kiedy planujemy tego rodzaju formę obozu harcerskiego 
/eaży ozaa mam na myśli kurs/ przygotowujemy /lub kon- 
oepoyjnie pracujemy nad nim/ program i zwołujemy kad- 
rę kształcącą. Jeżeli z programem już sobie jako tako 
poradziliśny, skompletowanie instruktorów kadry kształ 
oq0ej okazuje się problemem pozornie trudniejszym. Pi- 
szę pozornie, bo i tak druh tego kur- 
m umawia się » druhem przewodnikiem X, druhną pod- 
haromistrz Y i druhną haromistrz Z, że będą prowadzić 
*takie a takie zajęcia” - oczywiście celowo przedsta- 
wiam sytuację skrajną. Jestem jednak przekonany, że 
nie jest ona taka sporadyczna. W każdym razie tę fa- 
zę przygotowań możemy odfajkować - gotowe! Służby 
kwatermistrzowskie również zapobiegliwie woześniej 
przygotowały miejsce, przygotowały preliminarz kosz- 
tów i zrealizowały przewidująco pierwsze wydatki, Ak- 

oja jak wiadomo jest poważnie dotowana z funduszy 
oentralnych, co nie jest bez znaczenia dla uczestni- 
ków, zobowiązanych pokryć ozęść kosztów pobytu, a su- 

ma ta nie obciąża skromnej kieszeni ucznia. Many na 
tym etapie jedną sprawę 2 głowy, tsn, hufiea, chorą- 
Zlew otwierają biura werbunkowe a przyszli kursanci 
już powinni stawać w długą kolejkę. Przepraszan, jest 

te cytat snu urzędnika harcerskiego, a nie poważne 
traktowanie tematu. Kandydaci na kurs to kluczowy — 

jeśli nie najważniejszy - problem na wszystkich kur- 
Jach, I tylko od komendantów, od ich odpowiedzialnośm 
01 zależy czy rekrutacja doprowadzi do końca s powo- 

dzeniem całe przedsięwzięcie, Jeżeli nie, to akcja 
kończy się riewypałem. Na czym polega rekrutacja na 

Obóz? Może zaczniemy od tego jak wygląda rekrutacja 

"na dzień dzisiejszy”. Rekrutację należy zaczynać od 

głowy, nie od nóg. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że 

mie zrekrutowani uczestnicy mają wpływać na oharakter 

kursu. Gdy już mamy po wielu trudach komplet uczestni: 

ków często organizatorzy zastanawiają się do jakiego 

kursu zaliczyć rozpoczynający się obóz. To nie jest 

15 lat w całym kraju byłoby nie- 
zafóżdia trudno wskazać na pozytywne przykłady kursów 
realizujących swoje programy szkoleniowe w oparciu © 
rzetelne podstawy metodyczne i jednocześnie w oparoiu 

jatutowe! Ostatnie lata te przykład na 
że przewodnik to 

instruktor ZHP, a instruktorem może być każdy kte 

spełnia harcerskie wymagania... i ukończył 16 lat. 

Wachnięto ręką na ten podstawowy wymóg i 00 roku na 

kursach biedne dzieci z klas szóstych, siódmych /sda- 

rzały się i s klas piątych/ szkoły podstawowej łamią 
sobie łepetyny i zarzynają swoje szare komórki, by 
móc cokolwiek zrozumieć z tego 00 im się mówi i ozego 

się od nich wymaga, Nie edwołuję się de psychologii 

1 żeby dalej jakie skutki te 

przynosi, każdy z nas będąc laikiem w metodach naucza 
nia zdaje sobie sprawę ozym te grozi. Jeżeli nie in- 
walidztwam umysłowym to na pewno długotrwałym komplek- 
sem u tych superułodocianych instruktorów, Ce bardziej , 
doświadczeni komendanoi wiedząc o tym koge mają /a nie 

jest te tylko ich wina/ redukują pregram, obniżają 
poprzeczkę i s kursu przewodnikowskiego tworzy się 
mieformalnie kura przybocznych, a dla najlepszych u- 
ozestników kursu trzyma się w zanadrzu patent druży- 
nowege, Do władz hufoa lub chorągwi wysyła się raport 
o sakońozenym kursie I stepnia. To nie są wymysły - 
są te smutne fakty, Spróbuję wytłumaczyć. taki stan 
rzeczy tym: 
19 Sposób rekrutacji przebiega w sposób żywiełowy i 
niekontrolowany, niesprecyzowanie kryteriów oraz wy- 
magań stawianych kandydatem na kura powoduje sbyt 
dużą dowolność przy kierowaniu i typowaniu uozestni. 
ków na kursy. 

Należy zwiększyć odpowiedzialność personalną tych de- 
oydentów, od których zależy kwalifikowanie na obóz 
szkoleniowy. 

2? Utarż się swyczaj, że najważniejsza jest ilość u- 
«1 tników na kursie, nie wiek, be jakość sama przyj 

dzie. Spowodowało to przejście od fleści /olbrzy - 
miej/ do harcerskiej przeciętności lub dosadniej — 

do nijakości, Włos się jeży kiedy co krok apotyka- 

my owoce pracy uzdrawiaczy w naszym Związku, Ten wą- 
tek można by rozwijać dalej, ale nie przy tym tema- 
©ie, nie na tych łamach i nie w tym gronie,  



EEE DOSWIADCZENIA HEER + EEEE 
3? "Historia lubi się powtarzać" - kiedy mówi się © przykład wymagań na kurs podharomistrzowski, wydany 
  tym myślimy naj jop Z 

oych się co pewien okres, W przypadku naszego har- 
oerstwa jest to krótka pamięć, sapominanie o podsta 
wowych wartościach twerzących fundament progranewo- 
wychowawczy harcerskiej organizacji. Gubiny te war- 
teści w aloganowych idench. Jedną z tych wartości - 

wysoki posiem wiedzy harcerskiej i ciągłe jej dosko- 
nalenie poprzez swoje umiejętności zgubiliśny lub 
mie dostrzegamy od ładnych paru lat. 

w latach przez Wydział Zuohowy Komendy 
Chorągwi Krakowskiej ZHPi 

"Kandydat na kurs podheromistrzowski 
powinien wykazać się w dniu przybycia na kurs następu 
jącym przygotowaniea: 

1/ Stopień Harcerza Orlego 
2/ Sprawności: gimnastyk, otrzele: 

zownik i komunikacyjna 
krajoznawca, obo- 

  bardziej 1 1 
©ją innych instytucji, obniżyliśmy wymagania. Zrobiłe 
się nam zjawisko, wytworzył się mechanizm i tak powo- 
lutku obojętniejemy na niski posiom kursów i uczest- 
ników akademii polowych, Potem dostrzegamy malejącą 
ileść drużyn, nienajlepiej pracujących drużynowych 
1 coraz mniejszy autorytet organizacji w społeczeń - 
stwie. Kiedy jest bardzo kiepsko,na sympozjach i in- 
nych "forumach" wałkujemy dysputy © skutkach, bez koń- 
oowego efektu. 

Wnioski jakie nasuwają się £ powyższych spostrze- 
żeń można określić jako potżzebę generalnego odejścia 
od zasady "kursy zelką cenę", a zastąpienie jej 
nowym weryfikatorem tj. "wysokie umiejętności przede 
wszystkim”. Konkluzja jest genialnie prosta - mniej 
nas, ale więcej dobrych. Nie będziemy musieli wiedy 
aż tak bardzo obawiać się o przyszłość polskiej Bzko- 
ły skautingu, bo dobry przykład i zauważone przez: Śro 
dowisko pozytywne rezultaty wychowawczej pracy druży- 
nowych zapewnią stały dopływ sympatyków oczarowanych 
magią harcerskiej szkoły życia. 

Dobrym zwyczajem, w tym miejscu należałoby zakoń- 
ozyć rozważania na temat szkolenia kadr liniowych 
/drużynowych/. Temat niebagątelny, mimo woli autora 

poruszający zagadnienia, których te stronice nie wy- 
czerpią, a których nie sposób byłe pominąć. Mie zamy- 
kam tematu, nie wyczerpuję odpowiedzi na postawione 
pytania. Odpowiadam nie wprost, kierując ozęść odpo- 
wiedzi w sferę domysłów. 

Na zakończenie przytaczam ciekawy, moim zdaniem, 

3/ y dla - Baden-Pt 
wella 

System zastępowy - Phillipsa 
Antek Cwaniak, Książka Wodza Zuchów - 

Aleksandra Kamińskiego 
Wilozęta - Baden-Powella 
Obozy - Trylskiego 

4/ Przemyślał 1 przygotował na piśmie 3 z podanych po. 
niżej tematów: 
a/ roozny program pracy w gromadzie 
b/ program gromady wodzów 
©/ program pracy namiestników zuchów 

5/ Przygotował 2 z podanych niżej ówiozeń /praktycz- 
nie przeprowadzi na kursie/: 

a/ 1/2-dniowa wycieczka zuchów 
„b/ bieg szóstek w zakresie I i II gwiazdki /jako 

spoBób przeprowadzenia gwiazdki/ 
zbiórka gromady zuchów w lesie /we wsi, na łące 
nad rzeką itd./ 
pokaz zuchowy do ogniska /lub na kominek/ 
praca społeczna obozu /zajęcia z młodzieżą wiej. 
ską/ 
gra polowa drużyny harcerskiej 
2-godzinne ćwiozenia z zakresu techniki haroer- 
skiej 

h/ przeprowadzenie kominka z zuchami 
1/ cisza na kolonii zuchów. | 

Wszyscy kandydaci na kursie prowadzą dzienniczek, 
' w którym odzwierciedlają swoją pracę. Dzienniczek bę-| 

dzie przedkładany komendantowi kursu." 

NEM + KUNNUENENK METODYKA. EEEE 
1 początku swojego istnienia harcerstwo opierało 

się na harcerzach starszych, Cały program szkolenia, 
oele /służba Ojozyśnie, usyskanie niepodległeści/ by- 
ty de tej grupy wiekowej, Lata 
wykazały zasadność tego programu, Ale już w ozasie I 
wojny światowej, kiedy coras te nowe roczniki star- 
szych harcerzy odohodzą na front - jedynym Środkiem 

zaradozym, aby harcerstwo jeszoze istniało, było sa- 
jęcie się młodzieżą s młodszych klas ginnazjelnych 
/podówozas do gimnazjum watępowali uczniowie w wieku 
10-11 lat/. 

FACES WU 

la VII Zjeździe ZHP Harcerstwo Staraze wystąpiło 
s tezą, że jest niedoceniane i jest jedynie "przy- 
wieszką” w ZUP eras przedstawiło własny punkt widze. 
nia na tego ruchu. I tutaj trzeba pos 
wić pytanie, osy rzeczywiście starsze harcerstwo jost 
"przywieszką”, ozy "solą ziemi”? Ja twierdzę, że w 

ZHP harcerstwo starsze jest i musi być "solą sieni". 
Jeżeli tak nie będsie - te pe prostu nie ma ono racji 
bytu. 

Permy organizacyj 

SIAIRSZEMU 

sowaętrzne atrybuty przyna 

NA DALSZĄ DROGĘ 

phm Józef Biedruń HR. 

lata międzywojenne, pełne rozwoju drużyn mżodszo- 
harcerskich, wyścigu młodszoharcerakiego, były ozasa- 
mi stabilizacji ruchu starszoharoerskiego na wysokim 
poziomie. Powstają Kluby Starazoharcerskie, Kręgi - 
po raz pierwszy sadane pytanie: oo delej s harcerst- 
wen starszym? Dotyczyło ono przede wszystkim harcerzy, 
gdyż harcerki od dawna miały swój wypracowany program 
- ukierunkowany przodo wszystkim na służbę społeczną. 

Wtedy to.druhowie Juliusz Dąbrowski i Tadeusz 
Kwiatkowski w swojej książce "Jeden trudny rok" zanta- 
nawiają się ozy dalej rozwijać do perfekcji 
mie pelewe: pionierkę, terenoznawstwo, łączność, ony 
zająć się całkiem nowymi zadaniami? Czy otworzyć się 
ma służbę społeczeństwu? Jeżeli tak, jaki sposób 
Odpowiedzi na te pytania wydają się dzisiaj być nie- 

poradnymi i ozęatokroć mijającymi się z aspiracjami 
samej młodzieży. Ale nie można przejść obojętnie mine 
faktu, że odpowiedzi tej udzielone przed deświad- 
Szeniani II wojny światowej, odbudową Polski, Harcer- 
*ką Służbą Polsce, edrodzeniem haroeratwa w 1956 roku 
łoświadozeniami HSP3 i wielkim ruchem odnowy wewnę- 

trsnej harcerstwa w 1981 r. 
W okresie tych 45 lat po raz miódny zapytano: 00 

4alej z hurcerstwom starazyn? Kilkakrotnie odpowiedź 
Ba te pytanie byża bardzo prosta: Orupy Szturmowe 
"Szarych Szeregów", Bataliony Haroerskie w Powsteniu 

Warczewakim, ilaroerska Służba Polsce w 1948 roku, a 
Wreszcie po prostu usunięcie harcerstwa se sskóż po- 
„Badpodstawowych w 1949 roku, 

leżnosoi do ZEP, które uchodzą sa rzeczy najważniej- 
sze i © które zaswyczaj kruszy się kopie - są sprawa 
mi drugerzędnyni. Naprawdo istotnymi są ele tego ru- 
©hu i metody pracy harcerskiej umożliwiające zdobycie 

tych celów, 
Postawny sobie najpierw oele. Muszą te być cele 

wielkie, prawdziwe i możliwe do osiągnięcia po rooz- 
nej - do kilkuletniej pracy 
osiągania tych selów jest praca 
w jednym zastępie, Klubie, Kręgu być ktoś, kto robi 

za przed ponad 
« innym pozostaje rola biernych widzów. 

I tu przechodziny do metody, Zespół musi składać 
się s ludzi sainteresowanych szozerza osiągnięciem 

konretnóge oeiu, omas osiągania tego oelu powinien 
trwać najmniej jeden rek, JEDEN TRUDNY ROK. Pormami 
satysfakoji na drodze de osiągnięcia oelu mogą być po- 
ważnie potraktowane Znaki Służb i trudne do osiągnię- 
oia stopnie starszoharoerskie. 

Ważnym jest harmonijne połączenie trzech elementów 
służby: Ojozyśnie, ludziom i sobie. Dyaproporoja w re- 
alisaoji tych kierunków służby fatalnie może się od- 
bić na efektach pracy, W rezultacie może się skończyć 
ua działalności harcerskiej "jednorooznej". 

Blementem wartym podkreślenia jest równoczesne peł. 
nienie funkoji lub służby inetruktorskiej w drużynach 
zuchowych i młodszych. Harcerstwo starsze 
omłkowioie autonomiczny nie ma racji bytu! 
sprowadzi się jedynie de rozwijania indywidualnych 

||harcerskie.pl  



    

NSEESE HISTORIA BEMEEEEREM + EE 
zainteresowań, przyjaźni w tworzonych lużno grupkach 
lub "klubowania". Stąd drużymy starszoharcer- 
skie, bez pełnienia tej ważnej służby jaką jest więź 
s młodszymi pionami ruchu harcerskiego, skazane są za 
wegetowanie od reku do roku lub na zamknięcie się 
własnym życiu klubowym. I jednego i drugiego starsze- 

mu harcerstwu nie życzę! 
A cele? Celani do osiągnięcia mogą być różne ważne 

sprawy. W ulotce propagującej ruch "starszych skautów 
w Wielkiej Brytanii, tzw. RE czytamy: 

+++. " - ozy byłeś w Himalajach? — starsi skauci byli! 
- ©zy płynąłeś żaglowcem dookoła świata - star- 

si skauci płymęli! k 
- ozy byłeś na Antarktydsie? - starsi skauci 

byli! . 

Poszukajcie uważnie oelów dla siebie w swoim Dliż- 
szym i dalszym otoczeniu. Tylke pamiętajcie: mają to 
być Himalaje 1 Antarktydy naszej harcerskiej służby 
1 służby ludziom. 

  

wiatada Rałakaiem 4od 
Rec a hm Andrzej Bukowski 

powsinogi 
ieszczadzkie 

"Usiądź, mój Druhu, kiedyś, wieczorem 
Gdy siemię zmroku przesyci cień 
Gdzieś, pod stuletnim, szumnym jaworem, 
Owiany czarem młodzieńczych tchnień, 

1 spojrzyj w niebo na gwiazd tysiące 
I szukaj wzrokiem wśród gwiezdnych dróg 
Tej, której złote światło błyszczące 
Gdzieś, nad Smerekiem, sawienił Bóg. 

I wtedy wspomnij: kiedyś, przed laty 
Przy oiohym Śpiewie Wetliny wód 
Szliśmy przez jasne połonin płaty 
Hen, do nieznanych przyjaźni wrót, 

I szła wraz z nami młodości siła, 
Młodość znaczyła każdy nasz krok 
I w sercach naszych pieśń mocy biła. 
Światło przyjaźni. śląc w życia urok. 

I każdy gotów był serce «woje 
Złożyć u złotych przyjaźni bram 
I zanknąć w sercu tym wspomnień roje, 
Ja takie serce oddałem tan, 

I nie szukajcie w nia ideału, . 
Nie patrzcie, jaka drzenie w nim moc, 
Ono jest tylko pełae zapału, 
Przyjaźń w nim wzrosła w tę jedną noc. 

Więc wspomnij kiedyś, Druhu kochany 
To, ©0 w mym sercu wciąż będzie trwać: 
Wspomnij połonin szumiące łany, 

kłótna naniotów i - naszą brac!" 

harcerskie.pl 

Może wydać się dziwnym, że historię Kursu rozpoczy- 
naa od wiersza, jaki ułożyłem na ostatnie ognisko 
"końcówki" podharomistrzowskiej w Smereku. Jak to: 
początek zaczyna się od końca? Myślę jednak, że treść 
tego wiersza, jego siła wynikająca ze szczerego, iu- 
pulsywnego uczucia, jakie włożyłem w jego strofy 
/niezależiie od tego ozy ma on jakąś, ozy też nie ma 
żadnej wartości literackiej/ oddaje najlepiej atmo- 
sferę Kursu, jego nastrój, podłoże, ma którym powstał 
nie tylko dorobek programowo-metodyczny Kursu, ale 

*na którym powstała również - i może przede wszystkim 

- drużyna kursowa "Powsinogów Bieszozadzkich". Druży- 
na, która żyje i pracuje do dnia daisiejszego i która 
w roku bieżącym - 1984 - obohodzi przepiękny, srebrny 
jubileusz 25-lecia. I może właśnie dlatego jest pra- 
widłowością niejako umieszczenie tego wiersza na 
pie opisywania historii "Powsinogów Bieszczadzkich 
Przecież przy ostatnim obozowym ogniaku nie zakończył 
mię kurs - wręcz przeciwnie, od wypowiedzianych wów- 
Oza ważnych, a oszczędnych słów, od krótkich lecz 
jakże wynownych uścisków bratnich dłoni rozpeczął swą 

' wieloletnią systematyczną pracę, prowadzoną pod po- 
stacią jedynej w kraju drużyny instruktorskiej, Dru- 
tyny, która zawiązała się tam włąśnie, u stóp wynio- 
słej Połoniny jetlińskiej, na rozległej polanie poło- 
żonej nad brzegami rwącego górskiego potoku, nazwane 
go również d4etliną, I jeżeli ktoś twierdzi, że nasze 

harcerskie "kanony", wyrażające się w słowach: "har- 
cerzem jest się na całe życie" i "harcerska przyjaźń 
Jest najtrwalsza" są tylko sloganem, hasłem, nie 

26 

mm: « ERERNGME 
__ „najdującym dowodów w obsonej 

5 tości; jeżeli ktoś wątpi w możliwość udowodnienia 
w praktyce przepięknych słów Przyrzeczenia: +. B= 

łya życiem pełnić Służbę..." niech przyjdzie do na, 
ło "Powsinogów Bieszozadzkich" na jedną z naszych do- 

rocznych zbiórek. Albo niech wozyta się w stronice 
maszej Kroniki. Zobaczy to, w co trudno mu było uwie- 
rzyć i na co właśnie szukał dowodu: zobaczy grono 
prawdziwych przyjaciół, "związanych węzłem brater- 
skiej miłości", pełniących całym życiem harcerską, 
dnstruktorską Służbę i działających na zasadach dru- 
żyny instruktorskiej - kręgu instruktorskiego przez 

25 lat. Zobaczy i pozna ludzi, którzy na spotkania 
«Powsinogów" przyjeżdżają ze Śląska, z Zakopanego, 
s Warszawy, a nawet z Olsztyna, Którzy, jak druh Zby- 
szek Kroguleoki przesyłają pozdrowienia i wiadomości 
o sobie z portów dalekiej Afryki, Azji i obu Ameryk. 
ludsi, którzy, jak w wypadku druhny Ady Golonki, po- 
trafią przyjechać z Brzeska do Bukowiny Tatrzańskiej 
na jedną tylko godzinę, aby zobaczyć i uśoiskać przy- 
jaciół, a potem zaraz wracać nocnym pociągiem do cho- 
rej matki. I kiedy zobaczy i pozna tych ludzi, wówozaa 
uwierzy w harcerską przyjaźń i w jej ideały i może 
żal mu będzie, że sam nie przeżył kiedyś takich wspa- 
miałych dni i może smutno mu będzie, że nie danym mu 
jest być ozłonkiem tej niezwykłej, harcerskiej rodzi- 
c 
Poddałem się czarowi wspomnień 1 nieprzepartemu uro- 

/ kowi przyjaźni już na samym początku przedstawiania 
historii drugiego Kursu Podharomistrzowskiego, prowa 

_ isonego przeze unie, a trzeciego w chronologii kształ- 
»enia podharomistrzów s moim udziałem. Ale przyponi- 
mam, że na początku moich wspomnień zastrzegłem się, 
że mie będzie to historia w pełnym tego słowa znacze- 
Miu, tylko opowiadanie - gawęda o kształceniu instru- 

„ 4 gdzie, jeśli nie właśnie w gawędzie, mieja- 
se na "stubarwną falę wspoanień", których "każda 
iskra w sercu nam płomień rozpala"? Niech więc - jak 
w tej piosence harcerskiej, która naraz przyszła mi, 

/ w trakcie pisania, do głowy - "nigdy nie przestanie 
Się wić złota nić" haroerskich wspomnień, które "w za 
dumie pżyną w dal". W dal 25-letnią. Z Wami, kochane 
*Powsinogi Bieszozadzkie" i z Waszą historią, 

| fak się złożyło, że na początku roku 1959 byłem ko- 
mendi dwóch Kursów zowskich 
nie: rocznego 1958/1959, który już trwał i pracował 
W zastępach /zespołach/ środowiskowych i zimowego 
12-dniowego w Krościenku n/Dunajcem. Z tym, że Krośm 

Sienko miało przyspieszyć uzupełnienie instruktor- 

Skiej kadry podharomistrzów, stąd uczestnicy - jak 

pisałem w poprzednim odoinku wspomnień - rekrutowali 

Się w większości z instruktorów z otwartą próbą pod- 

haromistrzowską, a roczny kurs miał długofalowy .pro- 
Gran i był oparty organizacyjnie na podobnych zasa- 
dach jak roczny kurs phm 1957/1958 z końcówką w Pod- 
azklu. Zrezygnowaliśmy jedynie s opracowania przez 

Kandydatów na kurs tematów wstępnych, a więc tzw, Be- 

J 
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lekoji j. Typowani pozosta- 
wiliśmy całkowicie Komendom liufców, respektując tym 
samym ich liczne i słuszne głosy o konpetenoje i u- 
prawnienia, a równocześnie doceniając postęp w pozio- 
nie kadry, jaki nastąpił na przestrzeni roku harcer- 
skiego 1957/1958. Skład Komendy 'Kursu,zatwierdzony 
przez Komendę Chorągwi,przedstawiał się jak niżej: 
phm Andraej Bukowski - komendant 
hm Anna kndrusikiewios  -  z-0a komendanta 
phm Stanisław Podusowski -  oboźny 
płm Stanieław Struś -  kwatermistrz 
phm Barbara Chwastek - instruktor 
pha Ronan Bey - instruktor 
pha Adan Rozkrut - instruktor 
phm Ryszard Wróblewski — instruktor 

x/stopnie instruktorskie podaję wg stanu na dzień 
rozpoczęcia roku haroorskiego 1958/1959. 

Skład ten"dotruał" do końcówki w Snereku. Na saną 
końcówkę został uzupełniony o p.o. lekarza, podówczas 
świeżo upieczonego absolwenta Akademii Medycznej, a 
dzisiaj doo,dr.hab, medycyny Mariana Barozyńskie, 
Trudno w tej ohwili powiedzieć ozy wtedy, w 1959 re- 
ku był on harcerzea. Bie wydaje mi się to teraz waż 
ne: wówczas, na końcówce był tak "uharcerzony", że 
liczyła się tylko jego wspaniała post: a nie przye 
należność organizacyjna, Pomimo liosnych notatek i 
pamiątek s kursu mie potrafię, niestety, odtworzyć 
pierwotnego stanu zastępów /zespołów/, pracujących 
w ciągu roku harcerskiego 1958/1959 ani też instruk- 
torów, opiekujących się zastępani. Pamiętam tylko, 
że był zastęp "Zagłębie", skupiający uczestników i 
s Hufców: Chrzanów, Jaworzno, Oświęcim, Olkusz, 5 0- 
piekunem hm Stefanem Dwornickin, zastęp /nazwy nie 

pamiętam/ skupiający uczestników z Hufoów: Wadowice, 

Sucha, Żywiec, Myślenice s opiekunem phm Józefem Rua- 
narczykiem, zastęp krakowski, zastęp tarnowski i za- 
stęp podhalański /Nowy Sąoz, Zakopane, Nowy Tarz/. 

Zastępy te zresztą całkowicie "wymieszały się" na 
końcówce, nie wszyscy bowien uczestnicy, biorący 
udział w zajęciach śródrocznych, mogli również wziąć 
udział w końcówce. Najbardziej sintegrowany i podda- 
my zajuniejszym"przetasowaniom" na końcówoe był za- 
stęp "Zagłębie", przękształoony później w zastęp 
"Wilkołaków", pełen inicjatywy, najlepiej pracujący 
w oiągu roku i wyróżniający się potem na końcówce. 
4 w pracującej systematycznie do dnia dzisiejszego 
drużynie "Powsinogów Bieszozadzkich" stanowiący 
opokę, na której budowane są wszystkie wspólne poozy- 
nania i realizowane wszystkie iniojatywy Komendy, 
Nie pamiętam również /a szozegółowe programy złoży- 
łem po kursie do archiwum Komendy Chorągwi i dzisiaj 
1ch nie znajdę/ tematyki zajęć śródrocznych i orga- 
nizaoji oraz teruinarzy zbiórek poszczególnych zastę- 
pów. Mogę tylko z czystym sumieniem stwierdzić, mimo 
braku notatek i bezskutecznego grzebania w ozeluś- 
oiach panięci, że najaktywniej pracował w ciągu roku 
zastęp "Zagłębie", Właściwie dla anie historia kurm  



      

HENENEEM HISTORIA BEMMUEREMAM MG: 
- rozpoczyna się od zlotu na Leskowou, gdzie po raz 
pierwszy spotkały się wszystkie zastępy kursowe 
w dniach 23 i 24 uaja 1959 roku, Zlot ten, czy może 
lepiej Złaz /zastępy "złaziły się" bowiem na szczyt 

Leskowca, a nie "zlatywały”/ oparty był na podobnych 
zasadach organizacyjnych jak Złaz poprzedniego kursu 
rocznego 1957/1958. Był więc Złazem gwiaździstym, 
trasy wiodły s kilku gwiaździście rozrzuconych miejsc 
by spotkać się w oentrun"gwiazdy", to jest przed 
sohroniskiem PTTK, prowadzonym wówczas przez znanych 
w całym Beskidzie Nałym państwa Rzyokich. Bywałem 
w owych latach, poprzedzających reaktywowanie ZAP, 
ozęstym gościem w tym przeniłym schronisku, zarówno 
w czasie letnich, jak.i zimowych wędrówek z PITK-0w- 
skim plecakiem. Wiadomo było, że instruktorzy liarcer- 
soy w ozasach zubożonych © brak harcerstwa znaleźli 
w Polskin Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawozym bazę 
dla swych społeoznikowakich pasji 1 nierzadko drużyny 
rajdowe na rajdach letnich, a zwłaszcza na zimowych 
narciarskich pozdrawiały się na szlaku gronkim "Osu- 
waj!”. Tam, w górach, wśród wyniosłych sosen, jodeł 
1 smreków, między szałasami pasterskimi, które były 
Świadkami niejednego harcerskiego ogniska i znały na 
pamięć ałowa wszystkich harcerskich piosenek - można 
było bez obawy pozdrawiać przyjaciół ich braterskim 
wezwaniem. I bór iglasty i pasterskie szałasy miloza- 
ły bowiem jak grób i wtedy, w tych czasach smutnych 
1 uiebezpieoznych, były najlepszymi powiernikani har- 
cerskich tajemnie. Ale oddaliłem się wspomnieniami 
od Leskowca i od schroniska państwa Rzyckich, u któ- 
rych qzasami Epiewało się piosenkę, zapewne niezbyt 
miłą dla ucha gospodarzy, ale o którą nikt się nie 
obrażał: "Na Leskowou rośnie psiara, Jadzia” Rzycka 
jest już stara..." no i potem jeszcze dalsze porówna- 
nia, których nie przytaczam, bo nie mają one nio 
wspólnego z naszym Złazem. Otóż gwiaździste trasy 
Złazu wiodły - o ile dobrze pamiętam - ze Skawiec, 
z lucharza, z Inwałdu, z Suchej, s Andrychowa. Wzoreg 
rajdów PITK-owskich zastępy miały do wykonania na tre 
sie coś w rodzaju czynu społecznego, jakąś pracę spo- 
łecznie użyteczną dla Środowiska. Dlatego też na po- 
konanie trasy, która na najdłuższym odoinku wymagała 
maksymalnie 4-5 godzin marszu, przeznaczono oały 
dzień. iieczorem wszystkie zastępy spotkały się pod 

hroniskiem i na gtowej polanie,w uz- 
godnionych z kierowniotwen schroniska, rozbiły biwak. 
Konenda Kursu zjawiła -się w komplecie, przybył również 
zaproszony przeze mnie Chorągwi 
hm Bogusław Rybski. Biwakowa kolacja, zapoznanie 
uczestników z programem szczegółowym dnia następnegó 

1 przejęcie "władzy absolutnej" prźez oboźnego kursu, 
dha Staszka Podusowskiego, wypełniły czas przed ognis 
kiem. Ognisko było pierwszym ognińem łąceącym w bra- 
teraki krąg przyszłą drużynę 
kich". Któreż harcerskie ognisko nie ma mocy "wiążą- 
oej Beroa na wieczny czas”? I która drużyna albo któ- 
ry krąg harcerski nie zaczyna swej działalności właś- 
nie od ogniska? Do uczestników kursu mówił przy tym 

ognisku słowani harcerskiej gawędy Komendant Chorquy, 
W bratnim kręgu zwarły się ni! dogasającym oguiem 
dłonie przyszłych "iilkołakó" '. "Czortów" i "Ko:.v*, 
przyszłej wielkiej rodziny *.eszozadzkioh Powsino- 
gów". Czy ktokolwiek z uas przypuszczał wtedy, że z 
tego kręgu powstanie taki wspaniały zespół ludzi, t.- 
kie niezwykłe grono przyjaciół? Czy ktokolwies + nas 
zdawał sobie wtedy sprawę, że to właśnie na tej pola- 
mie pod szczytem Leskowca zaczyna się fenouen "Powai- 
nogów Bieszczadzkich"? Drugi dzień Złazu minął pod 
znakiem gorącej dyskusji nad wstępnymi założeniami do 
programu Krakowskiej Chorągwi na rok harcerski 1950/ 
1960. Komenda Chorągwi uzgodniła już bowiem wówczas, 
że jednym z zadań końcówki kursu ma być wzięcie udzia 
łu w budowaniu szczegółowego programu działania Cho- 
rągwi na następny rok harcerski, W tym celu końcówka 
kursu miała się zakończyć dwudniową konferencją pro- 
gramową całej Chorągwi, w której oprócz uczestników 
kursu mieli wziąć udział członkowie Komendy Chorągwi 
1 Komendanci wszystkich Hufoów. Na Leakowou rrzvsoto- 
wywaliśmy więc wstępnie zręby przyszłego programu, 
jego podstawowe założenia i oele. Słuchaliśmy również 

obszernej informacji dha Władka Pilińskiego, nieodża- 
łowanej pamięci "Pucka", na temat kierunków i założeń 
organizacyjnych letniej akcji obozowej 1959. 
Wadszedł wreszcie czas końcówki i wyjazd drużyny kur- 
sowej w Bieszczady. Jeszoze w lipou 1959 roku wizyto- 
wałem wraz z Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Przy- 
jaciół Harcerstwa, nieżyjącym już Józefem Nagórzań- 
skim, ówozesnym Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Na- 
rodowej oraz z Konendantem Chorągwi hm Bogusławem 
Rybskim obozy zlokalizowane w Bieszczadach, na miejs- 
ou sierpniowej akoji szkoleniowej, w tym również na 
miejscu mojego przyszłego obozu /końcówki/. Wohodzi- 
liśmy naszym kursem na teren obozu 33 Żeńskiej Druży- 

my Harcerek, prowadzonego przez dh-nę Ninę Rybską. 
Sam nie wiem dlaczego ten właśnie teren wybrałem wów- 
czas pod naaz obóz. Po drugiej stronie drogi, która 
miała później stać się słynną "pętlą bieszozadzką"- 
a wtedy była bitą drogą jezdną - znajdował się ład- 
niejszy teren obozowania, w uroczej kotlinie tuż nad 
szeroko tam rozlaną Wetliną. Obozował tam w tym samym 
ozasie 00 my kurs drużynowych, prowadzony przez dh-nę 
Hankę Urbańską - widocznie Komenda tego kursu wozeń- 

niej sobie tamten teren, dzisiaj już 
mie pamiętam okoliczności, Zresztą Bieszczady były 
wtedy tak urokliwe, że każdy teren obozowania był 

piękny, dziki, w miarę niedostęp 
ny, pionierski i romantyczny. Trzeba pamiętać, że na: 
sza akcja szkoleniowa w Bieszozadach odbywała się ze 
ledwie w pięć lat po turystycznym odkryciu Bieszozad 
kiedy pokrzywy wokóż Śladów wyburzonych i wypalonych 
domostw dochodziły do dwóch metrów wysokości i kryły 

Po tych ło sit 
gdzie były niegdyś zabudowania, zrównane z ziemią 

przez bandy U.P.A. lub przez paoyfikujące sprzyjające 
bandom wsie. oddziały apecjalne Wojska i Milicji. 
Przyjechaliśmy na teren obozu ciężarówką "8 

wypożyczoną na akoję szkoleniową przez miejscowy 
sztab wojskowy. Ciężarówka ta służyła nam przes całe 
dwa tygodnie jako jedyny Środek lekemooji doweżący 

| EE + WEEUEESEEMA KULTURA. EEENĘ 
szacowny więcej stał mit jeździł, chociaż 1 jego kli 
rowea, niecoeniony Tadzie, dokonywał oudów sztuki 
mechanicznej, Dla jasności podaję, że zaopatrzenie 

  saopatrzenie, a jej kierowcy, dwaj młodzi 
Wojsk Ochremy Pogreniosa dokonywali oudów, aby utrzy- 
mać ją w stałej gotowości "bojowej". Mieliśmy wpran- 
dzie do dyspozycji "łazika" Komendy Chorągwi, ale ten 
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byłe centralne dla kursów 
/opróoz naszego, podharomistrzowskiego, zlokalizowane 
w naszym rejonie były jeszese trzy kurey drużynowych/ 

ciąg dalszy na str.36 

Na cztery strony świata 

Na cztery strony óćwiata, 

gdzieś u rozstajnych dróg 
piosenka brzmi skrzydlata 
w rytm naszych młodych nóg. 

1 gromkie "Czuwaj" niesie wiatr 
na krańce świata, 

Piosenka brzmi skrzydlata 
na nowy bój i trud, 

Tam, gdzie rozstajne drogi, 
gdzie trąbka hejnał gra, 
harcerskie młode nogi 
po wielu wrócą dniach, 

Opowie siostra, powie brat 
prostymi słowy, 
kto jakie przeszedł drogi, 
kto jaki znalazł Ślad. 
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Z działalności kręgów instruktorskich nie 
są formy pracy, styl działania i częstotliwość spot- 
kań, lecz przede wszystkim 061, dla którego zostały 
powołane. Gdy prawdy tej nie zrozumieją członkowie 
kręgów - ich praca przeradza się w zabawę dla samych 
siebie, powstaje finezyjny klub dyskusyjny, który nie 
koniecznie musi się nazywać harcerstwem. Niestety 00- 
raz częściej spotykamy takie kręgi, w których satuos- 
nie szuka się problemów, najczęściej dla podtrzymania 
jedynej formy pracy - dyskusji. Owszem, kręgi spoty- 
kają się ozęsto, w pełnym składzie, ostro Ścierają 
się sądy i poglądy - tylko z całej tej sytuacji nio 
nie wynika. I tak od -zotkania do następnej zbiórki, 
Następuje swoistego rodzaju symbioza rozważań Ściśle 
teoretycznych z szerokimi uogólnieniani praktycznymi 
- 60 również nie jest celem istnienia kręgów, jak i 
nie jest siłą sprawczą w formułowaniu nowych wnios- 

Fa nie z tej ziemi! Drużyna za zajęcie pierw 
szego miejsca we wspdłzawodnictwie hufcowym otrzymała 
pełne wyposażenie biwakowe czyli 10 namiotów 2-3 - oso. 
bowych, 20 materacy dmuchanych i trzy butle gazowe z 
kuchenkami, Radości było co niemiara. 

Odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu na spe- 
ojalnie zwołanej zbiórce, był hufoowy i szozepowy, 
była cała rada szczepu. Wszyscy uśmiechnięci i zado- 
woleni, słowem pełna gala. Sprzęt oczywiście wręczał 
hufoowy a odbierał oczywiście sam drużynowy, Tak 50- 
bie podawali dobra materialne przez całe pół godziny, 
Harcerze stali w równym dwuszeregu i obserwowali tę 
uroczystość. W dalszej części imprezy hufoowy udeko- 
rował drużynowego specjalnym odznaczeniem hufca a ten 
w dowód wdzięczności wręczył hufoowemu chustę drużyny, 
którą w sposób nie sztampowy zawiązał na szyi wyróż- 
nionego. Imprezę zakończono tradycyjnym uściskiem dło- 
ni, 

W miesiąc później na zbiórce drużyny drużynowy zor- 
ganiżował konkurs plastyczny, podczas którego harce- 
FEE malowali na specjalnie przygotowanych kartach blo- 
ku rysunkowego otrzymane namioty, Drużynowy spraw- 
dził czy na rysunkach zgadza się liczba linek, masz- 
tów, kolor itp. 

Późną wiosną drużyna wzięła udział w tradycyjnych 
dniach hufoa organisująo w parku miejskim pokazowy o- 
bozik harcerski - wykorzystując oczywiście namioty, 
materace i kuchenki. 

Taż przed obozem drużynowy zorganizował na podwor- 
<u szkolnym grę harcerską, której istotnym elementem 
było sprawnościowe, oczywiście na czas - rozbijanie 
namietów zastępani. 

Tak to sobie płynął ozas w tej drużynie, zdobywano 
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ków, wytycznych i propozycji do dalszej pracy drużyn 
1 szozepów. Bo właśnie tej idei - pomocy konkretnym 
drużynom winny służyć kręgi - jest to ioh podstawowy 
oel. Omobiście uważem, że najpilniejszą potrzebą 
Związku jest odbudowanie prężnych kręgów metodycznych. 
Jest oczywiste, że kręgi te należy powoływać na 
Bzozeblu hufca lub rejonu /skupiającego po kilkanańw 
oie drużyn/ gdyż tylko niewielka grupa szozepów może 
sobie na nie pozwolić. Nie odkrywam tu nio Romeo, 

W KRĘGU EEEE 

rada szczepu - spotykała się z drużynowymi s całego 
hufca. Były to, s korzyścią dla obu stron, wymiany 
doświadczeń, prezentacje własnych pomysłów i rozwią- 
sań progranowo-netodyoznych a także spotkania łączące 
towarzysko, 00, wbrew pozoroa, było 1 jest bardzo 
trzebne. W grupie łatwiej, prościej a i mobilisująco, 

Rozważcie więo na kolejnej zbiórce kręgu czy wasza 
praca służy drużynom, ozy zapewnia wam i innym pełną 
satysfakoję s tego co robicie, czy odpowiada ona kon- 
  w latach sześćdziesiątych kręgi jy ży 

jak grzyby po deszczu. Ich spotkania odbywały się w 
formie zbiórki drużyny, pracowały zastępy, realisowa- 
mo przykładowe zadania pa i drużyn. Kręgi two- 
rzono i zuchowe i 

kretnym waszego środo- 
wiska. Bez eatysfakoji 1 konkretnych wyników nie może 
pracować żadna grupa instruktorska, gdyż byłoby to 
sprzeczne 2 podstawowymi ideałami ruchu harcerskiego, 

  

ozłonkani ich byli Sa drużynowi. Była ah 40- 
bra szkoła metodyczna i programowa, Kręgi odbywały 
zbiórki w różnych harcówkach, gospodarz spotkania — 

które ją nas do służby dla dobra dzieci i 

młodzieży w szarych i zielonych mundurkach, 

wnuk 

  

sprawności 1 stopnie i tylke nikt nie pomyślał © zer- 
ganizowaniu ohoćby jednego biwaku... 

o 
F. rajda nie z tej ziemi! Szczep za wygranie na 

otrzymała s harcerskiej centrali talom na samochód, 
Z talom odozytano, że jest to "Wołga" a termin odbie- 
ru przypada za tydzień, Ponieważ chorągiew nie miała 
jeszcze etatu kierowcy, po dobiór samochodu pojechał 

wydziału 1 19.0 pięk-   szczeblu chorągwianym manewrów 
otrzymał pełne wyposażenie radiowęzła, A w nim magne- 
tofon szpulowy, kasetowy, mikser, wzmacniacz, kolumny 
głośnikowe, komplet mikrofonów i wiele taśm magneto- 
fonowych. Radości było co niemiara. 

Odbyła się impresa, na której wręczono szozepowi 
nagrodę. Stało się te podczas zbiórki całego jozepu, 

zaszczyconej obeonością samego z-0y komendanta chorąg- 
wi. Jak zwykle wymiana uprzejmości, gratulacje, prze- 
kazanie wzajemnych upominków, Po wręczeniu nagrody 
zaproszono komendanta do harcówki a harcerzy oczywió- 

Gie zwolniono do domów. Jeszcze by mogli powiedzieć 
komendantowi coś nie tak, On sam zwiedził isbę haroer- 

ską i także pojechał do domu. 
Po miesiącu odbyła się rada szozepu, ponieważ kil- 

ka drużyn zwróciło się z prośbą o przekazanie im 

są, osarną i pachnącą nowością, Radości było ce nie- 
siara, 

Ustalemo, że na pierwszą jazdę udadzą się komen- 
dant chorągwi, najstarszy instruktor z komisji histo- 
rycznej, przedstawiciel rady harcerzy starszych, a 
jedne miejsoe zarezerwowano dla przedstawiciela oen- 
trali - opiekuna oherągwi. 

W określonym dniu przybyły delegacje zuchów i har- 
oerzy, utworzono szpaler, przez który wolne przeta- 
ozała się "Wega". Stawała oo chwilę - siedzącym w 
niej poszczególne delegacje hufoów składały życzenia 

i wręosały kwiatki. Harcerze intonowali znaną pieśń: 
".., bo wszyscy harcerze te jedna rodzina, "Uołga" 
1 jazda i cenna bensyna..."+ 

Pe upływie miesiąca cerez mniej osób miało zasz- 
  sprzętu do własnej dyspozycji. Wyszli z. 

założenia, iż to drużyny przecież zdobywały punkty 
Na manewrach. Po długiej debacie rozparcelowano nagro- 
dę pomiędzy wszystkie drużyny. 

Jedna drużyna zorganizowała dyskotekę, druga zaozę* 
ła przerabiać wzmacniacz na radiostację, w innych — 

Ponieważ nie było sprzętu gdzie gohować - zaopiekowa- 
li się nim sani drużynowi, 

I to by było właściwie wszystko gdyby nie fakt, że 
nikt nie pomyślał by urządzić w szkole prawdziwy har- 
Seraki radiowęzeł... 

o 
rajda nie s tej ziemi! Nowo powstała ohorągiew 

ozyt w "Wołdze". 
w miej filię gabinetu 1 dopuszozał do siebie tylko 
sekretarkę. Jeśdsił "Wołgą" de urzędu i instancji na 
następny róg, jeździł na wszystkie narady i seminaria, 

Renga chorągwi od razu się podniosła, Jeśli ktoś 
przyjeżdża "Uołgą" te musi to być rzeczywiście ktoś, 

4 tymozasem instruktorzy chorągwi.uokli na przy- 
stankach PKS odwiedzając hufoe 1 szozepy, Materiały 
biurowe, program książki i iune wydawnictwa noszo- 
ne w plecakach /powrót de tradycji/. 

Chorągiew dalej pracowała, komendant dalej jeździł, 
tylko nigdy nie pomyślał o odwiedzeniu jakiejś druży- sim "1  
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S 4 ludzie, którzy na wszystko reagują jak purohaw. 

xi. fuszy się te, pussy, a nadepnięte reaguje niegroś. 
nym'purkaięciem, Nie robiąc wiele, twierdzą że najważ. 

niejsze jest zachowanie porządku /nienaruszalność ich 
koapetencji/. Hanują działalność innych, a ich naczel 
ną sasadą jest spokój i porządek w tak zwanych "ukła- 
dach", Ich najważniejszą wadą jest krótkowzroczność, 
a drugą absolutny brak krytycyzmu w stosunku do sie- 
bie, a może nawet poczucia rzeczywistości, 

Pozbywając się zdolnych współpracowników i"konku- 
rentów" tworzą w obszarze swojego działania martwy 
ugór. Przodują w ten sposób i są w danej dziedzinie 
najlepsi,w 00 wierzą sani, a do pewnego ozasu wierzyć 
w to będzie i otoczenie. 

Tymczasem dziedzina, którą kiedyś pielęgnowali, 
usycha. Wreszoie pozostają sami, nienaruszalai jak 
Święte krowy. A to dla harcerzy niezbyt ohwalebna sy- 
tuaoja. 

Druhowie, taktyka taka nie ma przyszłości, a może 
już ozas"na grzybki”? 

omega 
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MENEZEK 0ORN: WIEMENKKUOM EE 
K. ejny odoinek cyklu "Hobby" dotyczy drugiej 

mojej pasji jaką jest sport, a szozególnie piłka noż- 
na. Sport - słowo to rozuniane w szerokim ujęciu może 
wywołać mieszane uczucia w temacie kolekojonerstwa. 
Muszę jednak stwierdsić, że daje hobbystom szerokie 

możliwości. Na pytanie 00 można zbierać o tematyce 
sportowej odpowiedź moja brzmi: 00 kto uważa za sto- 
some. Uczestnicząc w różnego rodzaju sportowych gież 

obrazić sobie, aby można było zbierać np. odznaki klu. 
bów piłkarakich, nie znając nazw klubów danego kraju 
lub mie wiedząc, gdzie jaki klub ma siedzibę. Przy 
tym zagadnieniu występuje osęsto sprawa identyfikacji 
odznak. Otóż szereg klubów używa symboli lub skrótów 

/BSV, AS, MTK ozy GK3/ 1 winno się je umieć rozszyfro 

wać. Potrzebna też jest tu wiedza historyczna. Należy 
w fym przypadku wiedzieć o klasie danego klubu ozy re- 

  dach aby nie pominąć tych pamiątek wśród swo- 
  

oyoh różne rzeczy, niektórym mogące się wydać nawet 
dziwne, związane ze sportem, np. szklanki s emblena- 
tami klubów piłkarskich, szaliki klubowe, stroje pił- 
karzy klubów angielskich, reklamowe naszywki kierow- 

©ów Pormuły I, kalendarze sportowe czy parasolki z ©m- 

blematani klubów, 3 
Osobiście dzielę sportowe hobby /piłkarakie/ w na- 

stępujący sposób: 
edznaki /największa rzesza kolekojonerów/ © wydaw-, 

miotwa książkowe /statystyczno-historyczne/ © prasa 
sportowa /magazyny piłkarskie/ © programy s meczów 
preporozyki © medale © autografy e zbiory filu- 
meniozne 1 filatelistyczne. 

Zrozumiałą rzeczą jest, że, aby zajmować się kolek 

ojonerstwea sportowym, prawdziwy hobbysta musi posia- 

dać wiedzę © przedmiotach, które gromadzi. Trudno wy- 

ieh zbiorów. Trudno też zrozumieć "kolekcjonerów", 
którzy kierują się upodobaniami artystycznymi i zbie- 
"rają odznaki, które im się podobają. Często prywatni 
wytwórcy, szozególnie krajowi, "produkują"takie odzna- 
ki, będące dla początkujących kolekcjonerów łatwą 
przynętą, nie stanowią jednak często wartości, gdyż 
różnią się od prawdziwej odznaki wprowadzanymi upię- 
kszeniami ozy zmianą kolorów. Działający Ogólnopolski 
Klub Kolekcjonerów Pamiątek Sportowych z siedzibą w 
Krakowie w swoich informatorach zamieszcza rysunki 
odznak klubowych, które są szczególnie pomocne dla po 
ozątkujących zbieraczy. Ukazuje się też "Katalog od- 
znak" opracowany przez p.Wieczorka z Łodzi, 

Jażną cechą przy kolekojonowaniu odznak jest sys- 
tematyczność. Wie można prowadzić zbioru od przypadku 
do przypadku, czy zajmować się nim w zależności od ka 
prysu. Często w ciągu miesiąca ukazuje się kilka lub 

ARTE ZZ KT OOZYTZWO SKÓRĘ EWOZO OBWE ÓLZSETCA 

arcerskie.pl 

  

kilkanaście odznak, które w okresie późniejszym są 
trudne do zdobycia lub często pramie nieosiągalne 
£ uwagi na małą ilość wykonanych egzemplarzy. 

Przy prowadzeniu zbioru odznak ważne jest określe- 
nie tematyki tego zbioru, Nie możne sbierać odznak 
mjak leci". W tym przypadku należy zwrócić uwagę na 
tematykę i jakość zbioru, a nie ilość posiadanych od- 
gnak. Mniejszy zbiór, lecz kompletny posiada większą 
wartość i jest znacznie ceniony wśród zbieraczy. 
Wśród odznak piłkarskich można tematycznie zbierać 
mp. odznaki: kluby polskie ligi I-IV, kluby angiel - 
skie lub Wysp Brytyjskich, liga NASL, mistrzostwa Bu- 
ropy i świata /uczestnicy/, reprezentacja - ozłonko-_ 
wie Fira /międzynarodowa Pederacja Piłkarska/, 

Jak zbierać i w ozym przechowywać odznaki? Obecnie 
s uwagi na dużo większe zainteresowanie klubów pol- 
skich, można je zamawiać bezpośrednio w klubach. Częs- 
to przed meczami w specjalnych 
są pamiątki klubowe, w tym 1 odznaki. W przypadku od- 
snak klubów zagranicznych zamówienia nie zawsze są 
Fealizowane i tutaj trudno winić klub, W tym przypad 
ku najlepiej nawiązać kontakt i prowadzić wymianę z 
Kolekcjonerami z zagranicy lub też krajowymi, którzy 
madwyżki odznak wymieniają bądź też sprzedają. Odzna- 
ki najlepiej przechowywać w specjalnych albumach pro- 
dukowanych w Czechosłowacji. Jeżeli nie mamy możliwoś- 
oi zdobycia takich, można zbierać odznaki na zrobio- 
mych samemu wkładkach z cienkiej gąbki lub grubego 
sukna. kolekcjonerzy, którzy przedstawiają swoje zbio- 
Ty na pokazach czy wystawach prowadzą zbiory w spe- 
ojalnych gablotach. Prawdziwym rekordzistą światowym 
pod względem zbioru odznak jeat dr J,Kukulski, który 
posiada ich ponad 20 tysięcy. 

Drugą pod względem zainteresowań grupę zbieraczy 
stanowią kolekojonerzy programów z meczów i proporezy- 
ków klubów, Tutaj w przypadku programów sprawa jest 
Klaroma, natomiast przy proporcach jest szereg puła- 
pek 1 niespodzianek, które są niebezpieczne dla po- 
Szątkujących zbieraczy, Dlaczego, zaraz wyjaśnię. 
Programy wydawane są przez kluby lub związki piłkar 
skie /dotyczące reprezentacji/. W przypadku polskich 

programów jest ich niewiele i szata graficzna nie 

Jest zbyt ciekawa. Natomiast programy zagraniczne to 
istne "cacka". Piękne kolorowe zdjęcia, duży format 

1 objętość, szereg danych 1 
Wywiadów, autografy, Przy próbie wymiany nasze polskie 

Programy są z góry na pozycji straconej i często nie 
Bożna nic za nie wymienić. 

00 de proporców, to tutaj sytuacja przedstawia się 
Żak jak w przypadku odznak, Ukazuje się, szozególnie 
U prywatnych producentów, szereg ich falsyfikatów. 
Są one tandetnie zrobione i w Żadnym wypadku nie mogą 
"zaśmiecać" zbioru. Ostatnio polskie kluby wydają pro- 

POToe i można je, po zamówieniu, za zaliczeniem pocze 

towym otrzymać, Proporce klubów zagrenioznych niektó- 
Te z nich przesyłają, lecz tutaj też należy przy zbie- 

Taniu uzupełniać je drogą wymiany, 
Proporce i programy, tak jak odznaki, też należy 

ubierać z sensem 1 logiką. Trzeba się zastanowić 00 

/będziemy gromadzić, w zależności od zainteresowań, 
Gzy tylko pochodzenia polskiego ozy też zagranicznego 

s jeżeli już te czy europejskie w rosbioiu na kraje 
omy ligi, czy pod innym względem. Należy paniętać, że 
starannie prowadzony i uzupełniany zbiór programów 
ozy proporców wywołuje często zazdrość u innych kole- 
kojonerów, 

Kolejna grupa hobbystów, to tzw."ssperacze". Dla- 
osego użyłem tu takiego określenia? Otóż, mą to lu- 
dzie, których pasją jest statystyka. Muszą oni opie- 
rać się na materiałach z różnych Źródeł. W tym celu 

bardzo pomocne będą wydawnictwa książkowe, czy też ma- 
gażyny piłkarskie, szczególnie zagraniczne. Polski ry- 
nek wydawniczy nie rozpieszcza nikogo również w tym 
temacie. Wydawnictwa tege rodzaju rozchodzą się spod 
lady a ukasują się raz na kilka lat. Insozej sprawa 
ua się z wydawni Ukazują się tam 
trerótne encyklopedie, almanachy czy informstory 
książkowe, będące prawaziwą kopalnią wiedzy, kagazyny 
piłkarskie prócz pięknej szaty graficznej zawierają 
również szereg ciekawych danych, które prezentowane 
są w odoinkach. Muszę przyznać jednak, że jest to ko- 
sztowne hobby, gdyż takie wydawnictwa najczęściej 
trzeba kupić, co pociąga za sobą duże koszty /lub, w 
innym przypadku, otrzymać od znajomych z zagranicy/. 

Wąską grupę sbieraczy stanowią hobbyści medali i 
uutografów oras filumeniści i filateliści sportowi. 

Muszę przyznać, że medali o tematyce piłkarskiej uka- 
ruje się niewiele i stanowią one ozęsto drugi zbiór 
obok odznak. Autografy ozęsto zbierane są przez mło- 
dych wielbicieli, którzy s notatnikami w ręku biegają 
sa piłkarzani, Jest w tym trochę "sztuki" i zabawy. 
Pelscy piłkarze /00 trudno mi wytłuqaonyć/ nie zawsze 
chętnie składają autografy. Podczas wizyty piłkarzy 
manchester United, przed meczem s Widzewem, na lotnie- 
ku przy wsiadaniu do autokaru większa ozęść z nich 
* olbrzymią cierpliwością podpisywała ohłopooa albumy, 
notesy czy plakaty, Nikt nie marudził, wszyscy byli 
weseli iwyrorumiali. Warte byłoby, aby i nasze "gwiaz. 
dy" mie tyłko piłkarskie wiedziały, że sympatię zy 
kuje się też przez skreślenie dedykacji czy podpisu, 

Z uwagi na coraz większą popularność sportu w agen- 
dach zajmujących się edycją walorów filumenicznych i 
tilateli , wzrasta e tym tema- 
tem u hobbystów. Dużą tutaj rolę odgrywa plastyka i 
grafika, co powoduje, że ten temat interesuje ooras 
szersze kręgi ludzi, 

Zachęcam do zbierania pamiątek sportowych różnego 
rodzaju, Wybór pozostawiam Wam, Jeżeli ktoś z Was już 
ma jakieś osiągnięcia w tym temacie - ozekam na listy, 
W miarę otrzymywanej korespondencji, jeżeli zajdzie 
potrzeba, w "HR" ukazywać się będzie "Kącik Hobbysty”, 
gdzie zamieszozane będą adresy 1 wymienione Wasze za- 
interesowania, Choielibyśmy po wakacjach urządzić wy- 
stawę, na której niektórzy z Was prezentowaliby swoje 

sbiory s różnych dziedzin. Jeszoze raz zachęcan do ko- 
lekojonerstwa i ozekam na listy,  
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i rzeczone wyżej samochody były w dyspozycji central- dach, w których pracują nieprzerwanie do dzisiaj: 

  
nego kwaternistrzostwa, gdzie królował nieoceniony Zastęp I 

i najlepszy kwatermistrz wszech czasów, sławny "Pu- Stanisław Bronicki - zastępowy - Hufiec Chrzanów 

cek" czyli dh hm Władysław Piliński, iładek nie tylkc Jan Baczyński z Tarnów Miasto 

organizował zaopatrzenie i doglądał sam wszystkiego Józef Budka " Oświęcim 

w kważernistrzostwie, ale również gotował i - co było Zdzisław Filipski z Olkusz 

nierozerwalnie związane z Jego osobą - rąbał stosy Tadeusz Kiełtaczyński kę Wadowice 

drzewa na opał w kuchni, W tym nie dorównał mu żaden, Zbigniew Krogulecki ” Oświęcim 

nawet najlepszy, zastęp służbowy, Stanisław Mandeoki p Chrzanów 

Rozbijaliśmy obóz w strugach deszczu, Bieszozady przy. Kazimierz Pue » Chrzanów 

witały nas niegościnnie i od razu w pierwszy dzień Stanisław Rusek ky Chrzanów 

zmusiły przyszłych podharemistrzów do maksymalnego Julian Skaliński e Jaworzno 

wysiłku pionierskiego przy stawianiu obozu i urządza- Helena Stanek Ś Wadowice | 

nlu nariotow 1 wspoanycn urząazen na błocie, w desz-  Mlojzy Sterniosuk = Tarnów Miastc | 

czu i we mgle. I tutaj okazało się, kto przyjechał ne Varia Targosz ć Wadowice | 

kurs! Ani słowa zniechęcenia, ani jednej zawiedzionej  Zastęp II 
miny! Wszystko odbywało się ze wspaniałym humorem, w Kazimierz Janicki - zastępowy - Hufieo Kraków-Powia 

tempie zawrotnym jak na zaistniałe warunki. f czasie Halina Cieślik M Kraków-Powiat 

tych dwóch pierwszych dni rozbijania i urządzania obo  /ntoni Dańda : Kraków-Powiat 
Adela Golonka h Brzesko 

su, dokonano tak jakby "przy sposobności" /w wojsku 

nazywa się to "z narszu"/ organizacji społeczności 

obozowej i podziału na zastępy. Jako się już rzekło 

na poprzednich stronicach, zastępy śródroczne "wymie 

Maria Kasza 

Janina Kostrz 

Amalia Mruk 

Tarnów-Powiat 

Kraków-Powiat 

Kraków-Powiat 

szały się" na końcówce, a ponieważ z niektórych Huf- Barbara Pajdak-Maj ” Brzesko 

ców przyjechało mniej uczestników niż planowano, prze. Zygmunt Paszkowski s Tarnów-Powiat 

to dokonano podziału na trzy zastępy, grupujące uczes. "ładysława Podrazik "._ Tarnów-Powiat | 

tników z Hufoów, możliwie najbardziej ze sobą zbliżo- Czesław Ziemian % Tarnów-Powiat 

nych terenowo bądź specyfiką środowiska /niejskie i Zastęp III 

wiejskie/. Tak więc powstał podział na zastępy, które Danuta Rosner - zastępowa - Hufiec Kraków-Kleparz Łot 

jeszcze nie przyjęły nazw, chociaż rwały się do tego zów 

od manego początku. Ilie przyjęła jeszcze nazwy druży- Zdzisława Donagalska-Olszewska " Kraków Nowa Huta 

na kursowa, chociaż pomysł nazwania jej "Powsinogami Adam Pijoł « Kraków Nowa Huta 

Bieszczadzkimi"” wykiełkował w nojej głowie już w po- Zofia Guzik " Proszowice 

ciągu Kraków - Zagórz, Druhna Wanda Andrusikiewicz Andrzej Klimek " Nowy Sącz Miasto 

przygotowała bowiem grę terenową na trzeci dzień obo- Aniela Kojs " Nowy Targ | 

zu, której przebieg trzymała w wielkiej tajemnicy i Jadwiga Kral " Zakopane 

w Nowy Targ 

Komenda Chorągwi | ' 

Hufiec Kraków Podgórze 

w Kraków Podgórze 

która niała być niespodzianką zarówno dla uczestników Irena Pałka 

jak i dla ozłonków Komendy Kursu, Druhna Wanda celo- „Bogumiła Waoław-Rozkrut 

wała w ponysłach obrzędów i uroczystości, zapadają - Maria Millan-Trylska 

oych na długo w pamięci ich uczestników. Tak więc za- Danuta Trylska-Siekańska 

'stępy zostały zoryanizowane w pierwszym dniu obozu Ryszard Włodarczyk " Proszowice | 

i rozpoczęły prace pionierskie w następujących skła- [Michał dojta " Zakopane /zmarł/ | 

  

  

    

o ZZ 

Miesięcznik Krakowskiej Chorągwi ZHP 
Mires redakcji: 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31, telefop: 22-77-22, telex: 0325686 , 

Redaguje Zespół: hm Wojciech Brzeski, hm PL Franciszek Dębski - Dział Zuchowy, hm PL Olgierd Pietkiewicz - Dział Nasz Ruch, Adam Hanuszkiewicz - 

- Hedaktor Techniczny, Helena Horowirz - Sekretariat, hm PL Marek Kudasiewicz - Dział Harcerski, hm PL Kazimierz Lichnowski, hm PŁ Ewa Pietrusińska, 

phm Wojciech Popiołek - Sekretarz Redakcji, hm Hegina Pytlik - Dział Instruktorski, hm PL Paweł Raj - Redaktor Naczelny, hm Marian Satała — Dział Re- 

portażu, hm PL Kazimierz Schutterly - 7-ca Redaktora Naczelnego, hm PL Jadwiga Skiba - Dział Kultury, hm PL Anna Szełiga-Zahorska - Dział Historyczny, 

(irażyna Trybuś - Korekta, hm PL Janusz Wojtycza - Dział Starszoharcerski, hm PL Andrzej Ziębliński, 
Druk Zakład Poligraficzny SSP «Żaczek» zam. 159/34 1400 A3 R-20 

RR" 

  

archiwum 
harcerskie.pl  


