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jelkie krakowskie spotkanie harcarskie mamy 

już za sobą. Przez” trzy dni Kraków stał się 
harcerskim miasten - nie. w przenośni, lecz do- 

słownie. 

_ Wielkie spatkania harcerskie msją zawsze niepowtarzsi- 

"ną atnosferę - sę okszją do zawierania nowych przyjaż- 

ni i kontaktów, Choć. tegoraczny Złot krakowski nie 

miał charakteru imprezy centralnej - gdyż był jedynie 

zaproszeniem do Krakowa i niejako krakowską okazję - 

_ to jednak "Harcerska Polska" ż£ tym razem dopisała. Lu- 

| bimy tego rodzaju możliwości kontaktu między poszcze- 

-gólnymi jednostkami naszego Związku. Jakoś nie trzeba 

nikogo namawiać do uczestnictwa choćby w dorocznych 
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od redaktora 

zbiórkach polowych harcerstwa starszego - biją one z 
roku na rok swoje własne rekordy frekwencji. Jest to 

chybś ergumeńnt poważny przy rozpatrywaniu koncepcji 

opólnopol skiego Złotu ZKP, który ma się odbyć za dwa 

lata, przed upływem obęcnej kadencji. Skoro kilkuty- , 

sięczne spotkanie zastępów, czy też rad drużyn aQże hyć 

programowo. atrakcyjne dla młodzieży i ciekawe dla aias- 

ta, goszczącego harcerzy, ten wielki ogólnopolski cen- 

tralny zlot powinien być wydarzeniem na miarę wielu, 

wielu lat! Już teraz Zwiążek powinien przygotowywać się 
$o tego zadania. Wsrtó. też pomyśleć o takim programie, 

by Zlot na trwałe pozostawił po sobie "harcerski ślad” 

nie tylko w.pamięci uczestników ale również tam, gdżie 
będzie się odbywał, 
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(MEGARIERGEEK 110. OC RAKKKGHKKE + UGBEE 
Starszoharcerskie Prezentacje Muzyczne 

"CHRYPA" 

Kogenda Choręgwi ZHP im. Tadeusza Kościuszki 
Krąg Instruktorski "Aiałej Podkładki" 
1a, Aleksandra Kamińskiego 

PIĄTEK (3.10.86) 
8.00 - otwarcie SWP "Chrypa" i wystawy fotograficznej 

*Ja i Co" 
9.00 - 12.30 - "Turystykon na żywo” - p:rwadzi Paweł 

Szeroaski 
12,30 - 14.00 - Koncert Zbigniewa Książka 
14.00 - 15.00 + obiad  * 
15.00 - 18.00 - warsztaty muzyczne 

= Klub Piosenki "Stafhia" - ha PL 
Andrzej Sterzec 
- Rozgłośnia Harcerska - "Klipper Sied 
miu Mórz” 
- "Wołosatki” - Piotr Frankowicz t Ry- 
szard Ponorski 
- KI "Piastowski Rekonesans" 

ałej Podkładki" - ha Jarosław 

- pha Stanisłow Orłowski ze 
połen 

18.50-19.30 - koncert Fiotra Bakala 
-otwarcie kiermaszu, śpiewników harcerskic 

19.30 - 20.30 kolacja 
20.30 - 23.00 ogniska warsztatów 

swoim zes 

*?5-lecie harcerskiego żeglarstwa” 
*Klipper Siedmiu Mórz”, "Szkwał" 

-"Bieszczady jak co roku" 
"Wołosatki", "KIPR", "Stajnia" 

-"nasze korzenie" - ha PL Józef Broda 
1 Stanisław Orłowski oraz ich żespoły 

SOBOTA (4.10.86> $ - 
8.00 - 12.00 - przesłuchania konkursowe, rozpoczęcie 

biegu HO 
koncert Andrzeja Sikorowskiego z espo- 
łem "Pod Budą" 
obiad 
przesłuchania konkursowe - c.d. 
kolacja 
koncert Elżbiety Adamiok z zespołem 
ogłoszenie wyników SPM "Chrypa", wybór 
Miss Chrypa ozaz nocne śpiewanki z u- 
działem laureatów 

12.06 - 14.00 

14.00 - 15.00 
15.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 

20.00 - 22.00 

22.00 - ? 

NIEDZIELA (5.10.06) 
8.00 - 11.00 

11.00 - 12.30 
hasło "Kraków" - zwiedzanie miasta 
koncert poezji śpiewanej - Józef Baran 
1 jego goście Elżbieta Adamiak, Anna 
Treter, Anna Bańdo 

12.30 - 13.30 - obiad 
13.30 - 16.30 koncert laureatów SPM "Chrypa" - rozda- 

nie" nagród 
17.00 - 20.00 "Majster Bieda" - koncert poświęcony 

pamięci Wojciecha Bellona 
20.00 zakończenie SPM "Chrypa" 
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SPIS TREŚCI 
1. Od redaktora.. 

WIELE; =sa0> : 

3. Nasz Ruch - Olgierd Fietkiewicz "W czym się 
zgadzam a w czym się nie zgadzam z Oruhem 
Molendą"... str. 

"wycieczki i Biwaki" kolejny fragment cyklu...str. 

5. Satyryczny Świat Druha Brucha,. «str. 

6. "Nie chcę odchodzić w przeszłość" - z druhem 
Rybskim rozmawia Janusz Wojtycza 

?. Harcerska Scena Literacka... 

8. Dział Harcerskie Poradnictwo - pod redakcją 
Wojciecha Śliwerskiego.... vo BRE; 

9. Tadeusz Gaweł "Naczelnik" «str. 

10.Stanisław Krakowski "Początki harcerskiego 
żeglarstwa w Przenyślu”. 

11.list z Nowego Sącza... 

12.7Akcje bojowe Agatu" - Wojciech Popiołek.. 

13.Niemalowane obrazki" kolejny artykuł cyklu 
Piotra Riwińskiego.... seewaceicsdsoso DŻP. 

la.Rozważania przy gasnącej watrze... 12.BYF. 

15.Magazyn "Z braku Laku* 

16.Galeria rysunku - pod red. A, Zięblińskiego 

17.Piosenka miesią 

18. Hobby - dział pod red. W. Popiołka..... 

W NUMERZE LISTOPADOWYM - 11/86 PRZEŚLEMY WAM BLANKIET 
NA PRENUMERATĘ "HR" NA ROK 1987 
* PRENUMERATA INDYWIDUALNA 

- przekaz pocztowy 

* PRENUMERATA ZBIOROWA (INSTYTUCJE) 
- polecenie przelewa 
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SKECE + GEZUNUEMI NASZ RUCH GEEEEGE 
humerze 66/86 "Hurcerża Rzeczypospolitej”, sy- 
sygnowiny winietą "Nasz Ruch? ukazał się nie- 

hm FL Bogusława Molenci 

w Pol 
zwykle ciekawy artykuł 

*Formalno-prawne podstawy działalności harcerstwi 

sce". Jak wynika ze stopki pisma, to właśnie je jestem 
redaktorem tego dziołu; mojej 
winy złożyło, że miałem możliwość przeczytać ertykuł 
dopiero po wydrukowaniu, czyli praktycznie w sierpniu. 

tak się jednak - nie z 

T coże się dobrze stało, ponieważ nie zo wszystkimi 

km. PE Olgierd Fietkiewicz 

powstały potem kolejno inne organizacje. 

N'ektóre z nich nosiły tę s nazwę, nawiązywały 

lub nie - do wspomnianego już obowiązującego od 1336r 
rozporządzenia i statutu, w niejednakowym stopniu kan” 
tynuowały charakter i działalność swych poprzedniczek, 
posiadały odmienne struktury i władze. 

Zacznę od ostatniego zkapitu rozdziału IV "ZHR-sto- 
warzyszeniem wyższej użyteczności” na str. 19. W wy- 
niku działań wojennych we wrześniu 19)9 roku został 

w czym się zgadzam 
a w czym się nie zgadzam 
z Druhenm Miolendq 

wątkami artykułu się zgadzam; być może, wcześniejsza lektura 
spowodowałaby jakicś spory i modyfikacje u tak arty- 
kuł ukazał się w swej oryginalnej postaci, tym wiraż- 
niej prowokując do dyskusji w okresie 75-lecia har- 
cerstwa i 30 rocznicy Zjazdu Łódzkiego. 

Chcę podkreślić na wstępie, że uważam artykuł druha 
Molendy za bardzo ciekawy, wartościowy, napisany rze 
Czowo i kompetentnie. Jeśli sią nie ze wszystkim zga- 
dzem, to dotyczy ta nie tyle kwestii ściśle prawnych, 
jako że dżentelaeni nie dyskutują o faktach , lecz ich 
interpretacji na tle historycznym. W zasadzie _ poza 
niektórymi sfarmułowaniani nie uwag co do wstępu 
1 rozdziałów | - III, z których dowiedziałea się no- 
wych rzeczy. Uwagi i wątpliwości zaczynają się dopiera 
przy końcu rozdziału IV, dotyczą rozdziału V,a zwł 
cza VI - "Ciągłość i zmiany harcerstwa w Polsce". Bo- 
wiem prezentuję inne, niż Druh Kolenda i charakteryzo- 
wane przezeń na str. 21 dwie grupy instruktorów, sta- 
nowisko w kluczowej kwestii: kiedy przestał istnieć 
Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie wyższej 

użyteczności, działające od 1936 roku na mocy rozpo- 
rządzenia Rady Ministrów RP z dnia B kwietnia 1936ro- 
ku oraz statutu nadanego zarządzeniem tejze Rady Mi- 

mistrów, z tegoż ania. Mianowicie uważam, że ówczewny 
ZHP został rozbity we wrześniu 1939 roku, w wyniku na” 
Jazdu hitlerowskich Niemiec na Polskę, natomiast w ja” 
fo miejsce w zachowującym ciągłość ruchu harcerskim 

rozbity Związek Harcerstwa Polskiego. 
Ocz,wiście, kontynuowały jego działalnońć liczne 

drużyny; harcerze stali się zaczynem wielu konspira- 
cyjnych organizacji młodzieżowych. Komendantka Pogo- 
towie Hercerek otrzymała od Naczelniczki Harcerek szereg 
prerogaty., oznaczających formalne jej upoważnienie 
do kierowania Organizacją Harcerek. Wi;kszość jednek 
statutowych ogniw, jednostek 1 władz, nie mogła wzno- 
wić działalności. Przestały w ogóle funkcjonować gruzady 
zuchowe i organizacja przyjaciół harcerstwa, więlu dzia” 
łaczy udało się na emigrację, lub przestało z różnych przy- 
czyn działać w ZHP. Pisano już o tym, że 27 wrześ- 
nie w Warszawie nie zebrała sią i nie mogła zebrać Na” 
czelna Rada Harcerska w statutowo wymaganym quorum 1/, 

Powstały i działały konspirecyjne władze tymczasowu, 
nawiązujące do władz ZHP wybranych na XVII Zjeździe w 
1939 r. erzające kontynuować w okupacyjnych, wo- 
jennych warunkach działalność ZHP, aż do wyzwolenia. 
Faktycznie stały się judnak władzami nowej, konspira- 
cyjnej organizacji harcerskiej pod tradycyjną nezwą: 
Związek Harcerstwa Polskiego, skupiającej działające 
równolegle orpanizacje: Szare Szeregi 1 Organizację 
Harcerek. Oczywiście organizacje te były bezpośrednią 
kontynuacją ZHP i wprost się z niego wywodziły, ale 
miały inne struktury, inny charakter członkostwa, ina- 
czej powoływane władze, odmienny - z konieczności „pro- 
gram, metodą; to wszystko miało w zamiarach charakter  



  

BEEN NASZ RUCH 
tymczasuwy, wynikający- z sytuacii Polski aż do powsta- 
nia warunków, gdy będzie można odtworzyć statutową 
działalność ZHP. 

Równolegle w ruchu harcerskim działać za. 

częło narodowe Harcerstwo Polskie, które utworzyło właa 
ną odrębną organizację, również nawiązującą do ZHP, 
Władze HP także składały się z prominentnych, znanych 
działaczy harcerskich, tyle że nie wchodzących do 

władz ZHP przed wrześniem 1939 roku. HP miało także 
własnę struktury, program, metodę, władze, nawiązywało 
do wzorów ZHP; możną jednak przypuszczać, że w zamia- 
rza organizatorów nie leżało odbudowanie po wojnie je- 
dnolitego ZHP, lecz oderwahie się miało mieć charakter 
trwały. Istniały też "Wigry", Tajny Hufiec Harcerzy i 
wiole innych drobnych organizacji harcerskich; fakty” 

czny charskter małych, organizacji harcerskich miały 
też w tym okresie te drużyny, które konspiracyjnie kon* 
tynuowały swą pczedwojenną działalność, a nie zostały 
scalone z Szarymi Szeregami czy inną organizacją har- 

cerską. Oddzielne organizacje harcerskie działały na 
wychodźstwie: posiadały także własny cherakter, struk- 
tury, władze itp., uważając się na ogół za tymczasowe. 
Odrębnego omówienia wynapałabyj sprawa stosunku wszyst - 
kich tych organizacji do jedynej statutowej władzy ZHP 
sprzed września, jaka sią zachowała, tj. przewodniczą- 

Olga Małkowska, jako przewodnicząca Naczelnego Konite 
tu Harerskiego . Ale są to już inne sprawy. 

V każdym razie na czes wojny 1939-1945 z przyczyn 
obiektywnych nie funkcjonował statutowy ZHP, nato- 
miast oczywiście istnióło, rozwijało się, aktywnie 1 
chlubnie dziełało harcerstwo; w miejsce ZHP powsta- 
ło szereg innych organizacji o charakterze tymczaso- 
wym. Nazwa "ZHP" byłe wprawdzie wspólna dla Szerych 
Szeregów i Organizacji Harcerek, ale też tych wspól- 
nych elementów było w tym czasie niewieie. Takiej sy- 
tuacji Stuatut - co zrozumiałe - nie przewidyweł. For- 
lnie obowiązywał nadal, wraz z rozporządzeniem z 

1936 roku, oba dokumenty fragmentarycznie wykorzysty- 
wana przez poszczególne organizacje, sle nie było 
warunków, by mogły być stosowane w pełni do kogokol- 
wiek. | 

Sytuacja zmieniła się zasadniczo w latach 1944-1945 
Wszystkie tynczasowe organizacje harcerskie z lat woj 

ny przestały istnieć, Szare Szeregi rozwiązały się, 
odwołanie Pogotowia Harcerek zarządziła Naczelniczka 
Harcerek przedwojennego ZHP - Maria Krynicka, ale, w 
tym czasie istniała już w ruchu harcerskim nowa, ko- 

łejna organizacja pod tą samą, tradycyjną nazwą: Zwią- 
zek Harcerstwa Polskiego; w niej kolejna organizacja 
Hercerek, 8 na jej czele inna Naczelniczka Harcerek 

(Kazimiera Świętochowska, potem Wiktoriś Dewitzowa). 
Zarządzenie kierowników resortów administracji publicz* 
nej i oświaty PKWN z 30 grudnia 1944 roku nie tyle re- 
sktywowało działalność ZHP w jego kształcie 1 formuie 
z 1939 roku, ile stwarzało po temu możliwość i uznawa- 
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ło prawo do istnienia. Co w owym czesie nie było bynaj- 
mniej tek oczywiste, jako że władze Polski Ludowej na 

przykład nie uznawały konstytucji kwietniowej Polski 
z 1935 roku, lecz opierały się na marcowej z 1921 roku, 
że harcerstwo dla wielu przedstawicieli tych władz ko- 
jarzyło się z Szarymi Szeregami, a poprzez nie z Armią 
Krajową i rządem londyńskia, działającym na podstawie 
uznanej za nielegalną konstytucji kwietniowej, wszyst- 
ko to w związku z oczywistością, ża nowa władze repre- 
zentuje przewrót społeczny w stosunku do ustroju Pol- 
ski przedwrześniowej, w której funkcjonował "statutowy 
ZHP. Ogniwa nowego ZHP powstawały spontanicznie i od- 
dolnie, prawne uznanie nadawały temu najpierw zarządze- 
nia kuratorów, potem wspomniane zarządzenie z 30.XII. 
1944 roku, a także intencje wielu działaczy harcerskich. 
Howe władze ZHP 1 podejmowane przez nie decyzje miały 
także charakter tymczasowy. Skład Tynczasowej Naczel- * 
nej Rady Harcerskiej był w całości powoływany przez re- 
sort oświaty, do zwołania Walnego Zjezdu nie doszło. 
Tek więc faktycznie - w okresie 1944-1950 pod nazwą 
"Związek Harcerstwa Polskiego" istniała kolejna w cią 
gu organizacja harcerska, mająca inny od poprzedniczek 
charakter członkostwa, inną strukturę, inne władze a 
także program i metodę; nawiązywała ona do ZHP z lat 
1918-1939, ale także na przykład do Czerwonego Harcer- 
Stwa TUR, a przede wszystkim wynikała z nowej rzeczy- 
wistości społeczno-politycznej. No 1 mimo, że niezmien- 
nie w systemie prawnym istniało prawo o stowarzyszeniach, 
rozporządzenie 1 statut z 1936 roku, ta nowa organiza- 
cja narcerska jedynie w części z nich korzystała, Nikt 
zresztą nie zastanawiał się wtedy nad tym, czy ten no- 
wy ZHP, to faktycznie organizacja, spełniająca wynogi 
powyższych aktów prawnych. Tym bardziej, że istniał już 
w tym czesie zorganizowany ruch młodzieżowy, w zakres * 
którego wchodził ZHP, a sprawy sterowania całym ruchen 
młodzieżowyn stopniowo przechodziły do czynników poli- 
tycznych w państwie. Ta właśnie kolejna w ciągu organi- 
zacja harcerska, stale pozostająca pod kuratelą władz 
oświatowych, została stopniowo przekształcona bez ja- 
kiegokolwiek aktu prawnego w Organizację Harcerską ZKP, 
która jesienią 1956 roku usamodzielniła się, jako Orga- 
nizacja Harcerska Polski Ludowej. Nie muszą dodawać, że 
z punktu widzenia członków ZKP, zwłeszcza jego działa- 
Czy, była to decyzja niedobrowolna, 1 że gdyby ńieZjazd 
Łódzki, oznaczałoby (6 zapewne kres nie tylko ZHP z lat 
1944-1950, ale ? ruchu harcerskiego w ogóle, przyna. 
niej w Polsce, Stało się inaczej: wewnątrz Organizacji 
Harcerskiej ZMP odrodził się ruch narcerski, a silny 
na to wpływ miała postawa społeczeństwa, gdyż harcer- 
Stwo w tradycyjnym kształcie silnie wzrosło w polskę 
kulturę narodową. Tak więc na Zjeździe Łódzkim doszło 
do powołania nowej, kolejnej w ciągu organizacji harcer- 
skiej, ponownie pod tradycyjną nazwą: Związek Harcer 
stwa Polskiego */. Wisła ona w stosunku do wszystkich 
swych poprzedniczek inny  charskter członkostwa, struk- 
turę, władze,program, lecz co ważniejsze - do swych 

podstawowych zasać wpisała uznania ideowego przewodni - 

Gtwa partii i klasy robotniczej, Pulskiej Zjednoczarej 
Partii Robotniczej,oraz wychowanie w duchu idei zocja- 
lizmu. Ko t zasadniczo inaczej ukreśliła swój rodowód, 
do którego zaliczyła nie tylko tradycje ruchu harcer- 
skiego lecz również pionierskiega, to właśnie jako cen* 
ny i ważny dorobek UM ZMP i OHPL 

Tak więc, wbrew Oruhowi Molendzie uwazar, ze Zjazd 
Łódzki nie oznaczał resktywacji ZKP, w kształcie z 1939 
Czy 174%, lecz powstanie kolejnej, nawe) organizacji 

la organiza harcerskiej pou tradycyjną nazwą” / 
przyjęła zresztą nawet własny statut, który choć nie 
miał charakteru prawiie obowiązującego, bo nie został 
nadany przez właćze państwowe, lecz faktycznie cbowią- 

zywał wewnątrz ZHP az du 1959 toku 4/. Mocytikacje te- 

go właśnie statutu (czy projektu statutu), wprowadzone 
przez URII w kwietniu 1958 roku, stanowiły punkt wyjścia 
rozwiązania kryzysu władzy, kiedy to przestało istnieć 

w systemie władz Frezydium KRH z Aleksandrem Kamińskim 

na czele. 
Rzeczywiście, formalnie przez cały teń czas obowię- 

zywało zatządzenie i statut z lóJEroku, aż do nowego 
ureguiowania prawiiego w 1959 roku. Mie raz się zdarza, 

łe istnieje 1 formalnie obowiązuje norma prawna, któ- 
ra jest brzprzedniotowa, mie jest wykonywana, ponie- 
waż nie istnieje poduiot prawa, lub uprawniony podmiot 
z niego nie korzysta. Tak działo stę w latach 1944 - 
- 1950, kiedy to działacze ZHP chcieli restytuować 
Żwiązek w jego kształcie z 193» roku lecz do tego nie 

doszło. Po pierwsze - mie było juz mo?liwości, by zgod- 
nie ze statutem mogło się-zebrać Naczelnictwo ZAP w 
jego wybranym w 1939 roku składzie ($53) 1 zwołać Wal- 
my Zjazd. lakże Nadzwyczajny Walny Zjazd wiałoprawo zwo 

łać Haczełnictwo ($54), innych mużliwości co do tego 

Statut nie przewidywał. Isk więc musiały być z koniecz- 
naści podejmowane kroki nadzwyczajne, które jednak nie 

mogły doprowadzić «do zwołania Walnego Zjazdu ponieważ 

- 1 to jest druga, najważniejsza przyczyna - władze po” 

lityczne i oświatowe nie mogły mieć pewności, czy w Ów- 
Czusnej sytuacji opołeczno-pulitycznej Polski Zjazd nie 
doprowadzi albo do rozbicia ideologicznego harcerstwa, 
slbo do określenia się w ZHP po stronie opozycji poli- 
tycznej. Nie leżało to w interesie socjalistycznego 
Tozwoju Polski. Pudobnie w 1956 roku, tyu bardziej nie 
tstniała wiedy możliwość zwołania Zjazdu Walnego zgod- 
Mie z postanowieniami statutu z 1936 roku, a garstka 
zwolenników odbudowy ZHP w kształcie z 1939 roku czy 

1945 toku było na Zjeździe Łódzkim nikła. Animatorzy i 

działacze 2WP z lat 1956-1959 zapoczątkowali więc me- 

todą odważnych faktów dokonanych istnienie nowej orga- 

Nizacji harcerskiej. Howe rogyorządznaie Rady Ministrów z 
2 lipca 1959 roku uchylało poprzednie ż 1936 roku, po 

prostu jaku bezprzedmiotowe, ponieważ od 1939 roku mie 
tstuiała już organizacja, dziołające zgodnie ze statu- 

tum z 1936 roku; w to miejsce status stowarzyszenie wyż 
szej użyteczności utrzymału organizacja, Źwiązuk Mar- 

Ceistwa Polskiego, istniejący wl Zjazuu Łódzkiego. 

9 ile nie zgadzam się z Oruhea Molendą Go do tego, 
że mieprzerusnie ad 50 lat istnieje jako stowarzysz 
nie wyłszej użyteczności, ten sam Związek Harcerstwa 
Polskiego, to sądzę, że obaj się zgodziey, że meprzec- 
wanie od 75 lat harcerstwo, rozumiane jako  ruct spo 
łeczne-wycnowawczy, koncepcja wychowania aziaci i mło 
dzieży, zjawisko polskiej kultury narodowej, stył ży 
cia. Nieprzerwanie też istnieje ciąg organizacji har- 
cerskich. 

łupełnie się natomuast zgadzam z Oruhem Moleodą w 
końcowych akapitach Jegn ciekawego artykułu, ze nele- 
ły "wyrazić uznanie animatorom i uczestnikom działań, 
które doptuwadziły do Z,aźdu "Łódzkiego. Ozięki sprowa 
dzeniu w życie ich koncepcji, będącej kompromisem róż 
nych punktów widzenia. Związek Harcerstwa Pulskiego z 
całyą swym bogatym dorobkiem metodycznym znalazł uzna 
nie we władzach PRL 1 cieszy się najdłuższym w swych 
dziejach nieprzerwanym okresem działania." 

PRZYPISY: 

1. zob. T. Strzembosz: Całym zyciem (recenzja książ 
ki), "Tygodnik powszechny" Ne 32 z 7 VIII 198), a tak- 
łe: 0. Fietkiewicz: 27 września "Harcerstwo" 1903 ne 
12. 

2. zacytujmy w tej sprawie "Uchwałę" organizacy* 
nych podstaw działania” Zjazdu Łódzkiego Jej pierwsze 
zdanie brzmi "Organizacja Harcerska Polski Ludowej 
stała się obecnie samodzielnym związkiem zrzeszojącyn 
dzieci, młudziez | instruktorów do realizacji wspól- 
nych zadań, określanych Deklaracją Ideową i Prawem 
Harcerskim", a rozdział I, zatytułowany "Zmiana nazwy” 
mówi: "Z uwagi na pełne usamodzielnienie i przeksztoł 
cenia się Organizacji Harcerskiej Polski Luuowej 'we 
wspólny związek dzieci, ułodzimły i instruktorów pra- 
cujących w optrciu o metody harecrskie, przywraca się 
tradycyjną nezwę: "Związek Harcerstwa Polskiegu*- Nato 
miast w zadnym dokumencie Zjuzdu tądzkiego nie ma na- 
wiązania do charakteru stow.rzyszenia wyższej użytacz 
ności. Za: kcajowy Zjazu Działaczy Harcerskici. w Ło- 
dzi, Warszawa 1957. 

3. jest to już szósta kolejna organizacje haccer 
ska pod tą nazwą; por. "Leksykon Harcestwa” pou red. 
0. Fietkiewicza, hasta "Związek Harcerstwa fulskiego 
zaszyt JI, s. 514-516, "harcerstwo" 1760 nr 7/6. 

4. zob. uchwała NAK z dn. 22IV 58., o zwianach w 
projekcie statutu ZAP 2 dnia 23. VI 1957., w: Biule- 
tyn GK ZHP ne 39 z 3 V 1958 r., tamże - tekst statutu 

P.S. Na stronie 70, w prawej kalumnie, w wierszu 14 
od dołu - olbo Druh Molenda, albo redakcyjna 
korekta zgubiła rok wydenia rozporządzenia Rady 

Ministrów z 6 maja, uzupełniającego poprzednie z 
lipca 1959 roku. Winna Być: 6 maja1265 r. Nz.U. nz 
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ledy wreszcie przybyliśmy na miejsce, po chwi- 
K 11 odpoczynku możemy przystąpić do rozmieszcza- 

nia urządzeń biwakowych. Oczywiście nikt po 
przyjściu nie rzuca plecaków byle gdzie, ale składany 
ja równo w jednym miejscu (stroną przylegającą do ple- 
ców na zewnątrz), najlepiej w dwuszeregu. Potem przys- 
tępujemy do podziału zadań. Trzeba ustalić, co każdy 
ma do zrobiebie, jakich potrzebuje narzędzi, jak szyb- 
ko wykona daną pracę. 
Na biwaku nikt nie siedzi bezczynnie. Część harcerzy 
stawia namioty (tyłem do wiatru), inni budują kuchnię 
polową, pozostali kopią dół ną śmieci 1 odpady, a jesz 
cze inni zbierają chrust do kuchni i na ognisko. Po wy 
„konaniu prac myjemy się i odpoczywamy. 

"Następnie zapoznajemy uczestników biwaku z regula 
minami, jakie będą obowiązywały podczas trwania biwaku. 
Regulamin biwakowy możemy też ułożyć na wesoło, mino 
to, że będziemy traktować go poważnie. 

Rozbicie namiotu. Jeżeli mamy kilka naaiotów, moż- 
„Aaeprzy okezji przeprowadzić małe zawody w ich rozbi- 
janiu, oceniając jakość 1 czas trwania zadania 
Rozbicie namiotu wymaga kilku czyności wstępnych: 
- przygotowania miejsca na namiot + przez wyrównonie 

powierzchni, usunięcia szkieł 1 kamieni, 
- przygotowania na miejscu podpórek, poszczególnych 

części, wykonania kołków (w razie braku śledzi). 
Budowa kuchni. 

ców. Wybier 
Kuchnię powinno budować kilku chłop- 

y miejsce dalej położone od rozbitych na- 

miotów w taki sposób, aby wiatr nie kierował dymu na 
biwak. 
Możemy zastosować różne rodzaje kuchni: 

- kuchnie zbudowane nad ziemią np. na cegłach, kamie- 
niach, na podpórkach; 

- kuchnie zbudowane pod powierzchnią ziemi, np. w wy- 
kopie, na stoku; 

- ogniska, z których dość często korzystamy przyrzą- 
dzając posiłki. 

Pumysłów w budowie kuchni jest mnóstwo. I jeszcze 
dwie zasady. Rozpalając ognisko musimy je zasłonić od 
stronv wiatru i w żadnym wypadku nie należy zostawiać 

6 

na biwaku 
go bez opieki. 

Budowa dołu na odpadki. W zupełności nam wystarczy 
dół o wymiarach 50 x 50 cm. Tam będziemy wrzucali od- 
pady żywnościowe 1 te, które nie dadzą się spalić w 
ogniu, na przykład puszki itp. 

A gdy już skończymy wszelkie prace przy rozbi ja- 
niu biwaku, sprawdzamy ich wykonanie. Gdy stwierdzimy, 
że wszystko jest już na swoim miejscu, przystępujemy 
do zakwaterowania w namiotach (pemiętając o tym, żeby 
na kuchni gotoyała się już woda na herbatę). Jeszcze 
raz "rzucamy okiem* na biwak i pozostaje nam już tyl- 
ko - życzyć udanego biwaku. 

A gdy biwak dobiegnie końca pamiętejny, by zost 
wić teren takim jakim go zastaliśmy, bez żadnych $la- 
dów. Zasypanie ogniska i miejsca na kuchnię, zamaskowe- 
ny teren - potwierdzi opinię, że biwakowali tu praw- 
dziwi harcerze! 

"SHACZNEGO... 

«smacznego życzymy W; 

Niechaj Wam smakuje, 
w żołądkach nie kłuje, 
smacznego, smacznego, życzymy W: 

Nie trzeba będzie wzywać lekarza, ani też nikogo 
nie będzie kłuć w, żołądku, jeżeli już przed wyprawą 
ustalimy odpowiedni jadłospis, na okres całego biwaku. 

Dlatego już prędzej zaopatrujemy się w te produkty, 
których nie będzie można zakupić w pobliskim sklepie. 
Te, które można będzie zakupić, w żadnym wypadku nie 
taszczymy na biwak. 
Nie będę wyliczał czego i ile należy ze sobą zabrać, 
ponieważ będzie to zależało od ilości uczestników oraz 
bądzie ta wynikało z Waszego jadłospisu. 
Chciałbym jedynie podać ola przykładu, a zarszem zapro- 
ponować niektóre potrawy, które możemy szybko przyrzą- 
dzić 1 ugotować w warunkach polowych. 
Polecam więc: 

O SEESY EROWID OZODOORA ORAWA TWE ROOTEOAÓC r 
arcerskie.pl 

BEE GGZOOACA 
Kartoflanką 

Obrene i drobno pokrajans ziemniaki po opłukaniu wrzu- 
gamy do wody. Możemy je wcześniej zagotować, aby było 
szybciej. Dodajemy morchew, pietruszkę, seler, por, 
kawałek włoskiej kapusty, przyrukieniioną cebulkę. $01i- 
my. fo ugotowaniu krasiny tłuszczem. Możemy także do- 
dać Śmietony, zaprawionej małą ilością wody. 

upa szczawiowa 

Przygotowujemy włoszczyznę, następnie zalewamy wodą 
1 gotujemy około pół gouziny, po czym wrzucamy pokro- 
jone ziemniaki. Dwie garści świeżego szczawiu płucze- 
my ! kroimy drobno. Następnie dusimy z tłuszczem. Udu- 
szony szczaw wrzucamy do gotujących sią ziemniaków z 
jarzynami, wtedy gdy ziemnieki są już prawie miękkie. 
Gotujemy jajo na twardo, białko kroimy na kawałki i 
wrzuceny do zupy, © żółtko mieszamy ze śmietaną i wle 
wamy do garnka z zupą. 

Zupa grzybowa 

Przed gotowaniem suszone grzyby zalać zimnę 
wodą na kilka godzin. Obrane, opłukane i pokrojcne w 
kostką ziemniaki wrzucamy do gotującej się wody (bę- 
dzie szybciej). W tym samym czasie wrzucamy grzyby. 
Gdy ziemniaki zaczynają mięknąć, wrzucamy odpowiednią 
ilość "rosołków" (tzw. "kogucików") oraz dodajemy goto- 
we (z torebek) przyprawy do zup. Następnie dodajemy za- 

prawionej mąką śmietany, po czym zupa jest gotowo, 

Najczęściej jednak stosujemy zupy gotowe - te w to- 
rebkach. To prawda, że są praktyczniejsze. Ale te trady 
cyjne mają w sobie wiele uroku szczególnie wtedy, gdy 

chcemy nauczyć się dobrze gotować. Przy zupach z tore- 
bek znajdują się pełne receptury ich przyr: a 

Parówki z wady 
Parówki myjemy w wodzie. Tymczasem gotujemy tyle wody, 
aby pokryła włożone - do niej parówki. Gotującą się wo- 
dę zdejmujemy z ognia, wkładamy do niej wędlinę, przy- 
krywamy i odstawiamy na 5 minut. Nie gotować! Po 5 mi- 
nutach, gdy wędlina rozgrzeje się dostatecznie, zja 
damy ją z chlebem 1 musztardą, zagryzając pomidorem 
lub ogórkiem. 

Kiełbasa na potyku 
Kilka parówek lub kiełbas nawlekamy wzdłuż na patyki 

(każdą na oddzielny batyk). Patyki wbijamy w ziemię 
tuż przy ognisku z tej strony, z której wieje wiatr. 
Nie wsadzać jej do ognia, jak to często robimy, ponie- 
waż popiół osiada wówczas na kiełbasie. Gdy jeden bok 
kiełbasy zacznie się rumianić, robimy na min kilke po- 
przecznych nacięć i odwracemy ją drugą stronę do ogni 
Po przyrumienieniu, wyciągamy patyki z ziemi i obraca- 

my kilkakrotnie kiełbasę nad żarem, w położeniu pozio- 
mym. Po chwili przysmak jest gotowy dó sporzycia 
UWAGA! Putyki, _ których używamy do pieczenia kiełba- 

sy, powinny być z suchego drewna, nie wydzielu- 
jącego żywicy. 

a” NAM 

W KREGU- EEEE 
Szaszłyk po tatersku 

Kroimy w plasterki surowe mięso, słoninę, cebulę i zien- 
niaki. Wawlekamy to wszystko na rożen w następującej 
kolejności: plaster cebuli, mięsa, słoniny, ziemniaka. 
Powtarzamy to w tej samej kolejności. Całość ściąga 
my na środek rożna. Potem wieszamy na dwóch patykach 
nad żarem (tak jak przy pieczeniu kiełbasy). Obracamy 
wolno 1 pieczemy. Pod pieczenią najlepiej podstawić 

będzie ociekał tłuszcz. Co pewien 
czas polewamy tym tłuszczem nasz szaszłyk. Za niecałą 
godziną potrawa bądzie gotowa, 

Jajecznica z ziemniakami 

Smażymy jajecznicę, dodając do niej drobno pokrajaną 
cebulę lub kiełbasę 1 trochą Boli. Gotujemy ziemniaki 
w osolonej wodzie, ewentualnie suażymy je na petslni. 
Najlepszym dodatkiem do tej potrawy jest zsiad'e mleko, 

Napo, 

Są najczęściej dostępne w butelkach lub torebkach 
(napoje turystyczne). Ma pewno nikt nie bądzie taszczył 

kilka butelek oranżady czy wody mineralnej. Jest to 
bezsensowi Natomiast na pewno będziemy korzystali 

z napojów w torebkach, które są bardzo wygodne w uży- 
ciu i nie trzeba wiele czasu by je sporządzić. 
Bardzo zdrowe i odżywcze są koktajle. Można je bez tru- 
du przyrządzić, nawet na postoje w czasie wędrówki. 

Oto kilka przepicśw: 

Koktajl jagodowy. Szklankę jagód ugnieść z łyżeczką 
cukru. Następnie zalać szklanką lub 
dwiema zsiadłego mleka lub kefiru. 
Wymieszać. 

Koktajl wiel + Maliny, wiśnie (bez 
pestek) rozetrzać z łyżeczką cyk- 
ru. Bodać 1 lub 2 szklanki mleka 
1 dokładnie wymieszać. 

Koktajl poaidorawy, Butelka soku pomidorowego, butelka 
kefiru, dwie łyżeczki posiekanej 
pietruszki, sól do smaku. Może rów- 
nież posłużyć zamias* herbaty na 
śniadanie. 

. Jeżeli gotujecie grochówkę z suchego grochu, nie 
sólcie jej na początku. Od soli twardnieje łuska 
grochu, co przedłuża gotowanie. Grochówkę solimy 
dopiero po ugotowaniu grachu. 

. Po ugotowaniu makeronu trzeba go zahartować. Bę- 
dzie wtedy smaczniojszy, nie będzia się zlepiał. 

Aby zehartować makaron wlewamy do naczynia, w któ- 
rym go gotowaliśwy, zieną wodę 1 przez chwilą mie- 
szany. Następnie odcedzańy 

. Zdarza się, że czasami przesolimy zupę. Wylać ją? 
Mia! Wystorczy wrzucić do niej kilka surowych zioa 
niaków : pogotować parę minut. Ziemniaki, gdy już 
pochłoną nadeiar soli, wyjmujemy i wyrzucany, 
Zapałki nejlepiej przechowywać w biaszanym, szczel- 
nie „zanykanya pudełku.  
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Xm f/ JANUSZ WOJTYCZA 

nstruktor od 1939 roku, od 21945 - podhsrc- 
l mistrz, od 1957 - harcaistrz, hm PL od 1969 r. 

Po odejściu z funkcji komendanta Chorągwi Kra- 
kowskiej ZHP w latach 1959-1969 szczepowy Szczepu "Żu- 
rawi”. Nadal czynny jako instruktor. To wystarczające 
aby zainteresować każdego harcerskiego komendanta. 
Moim rozmówcą jest druh hm PL Bogusław Ryvski - prze- 

wodniczący Komisji Kształcenia i Prób Instruktorskich 
Komendy Hufca Kraków-Krowodrza. 

- Druhu Bogdania, chciałbym zacząć os pytania: Które 
spizody na swojej harcerskiej drodze uważa Druh za 
najważniejsze? 

- Jeżeli przez epizody będziemy rozumieć pdjęcie trud- 
nych decyzji instruktorskich, a o tej mojej działalnoś: 
€1 chcemy rozmawiać, to miałem ich kilka. 
Pierwszy stanął przede mną już w pierwszych miasiącach 
Okupacji. Z moich najbliższych przyjaciół harcerskich 
2 "Irójki" przy II! Gianazjum im. Jana Sobieskiego 
w krakowie, jeden zginął przy przekradaniu sią przez 
granicę węgierską, dwóch dostało sią do obozu koncen- 

tracyjnego. Zarzutowało tu na podjęcie decyzji nie 
wstępowania do konspiracyjnej organizacji ałodzieżowej 
lecz bezpośrednio co wojskowej. Tym samym nie znalaz- 
łem się nigdy w Szarych Szeregach, lecz należełea do 

AK, choć we własnym zespole hurcerskim. Jest to o ty- 

le znamienne, że była nas cała prupa i teraz "Iróżka" 
nie moża sią szczycić bogatą historią z okrasu Sza- 
Tych Szeregów. 
Drugi - w roku 1945/46, podjęcia pracy na dwóch szczeb- 
lach, to jast w drużynie, ponownie w "Trójce" oraz w 

Komendzie Hufca Kraków Nawel. To lata pracy pełnej on 
tuzjazmu, organizowania obozów drużyny i zgrupowań 
hufca na Mazurach, co dopiero odzyskanych. Te piękne 
lata nie trwały długo, przyszedł nagły, przykry ko- 

niec w roku 1950. Jako ciekawostkę tego okresu, praQ- 
nę wspomniać, że przez pewien czas drużyny zuchowe 

nie wchodziły wskład hufców krakowskich, lecz stanu: 
wiły włesny hutlec zuchowy z kręgiem instruktorów zu 
chowych "Czaty Wawelskie". Sądzę, że specyfika pracy 

zuchowej znajdowała wtedy lepsze warunki do rozwoj:: 

Kolejny epizod to tok 1956. Podjęcie decyzji w peł- 
ne zaangażowsnie się w odbudowę Związku, zaangsżowa 
nie wyraźnie polityczne. Udział w Zjeździe Łódzkim 
po stronie instruktorów, którzy chcieli reaktywować 
Związek Harcerstwa Polskiego, a nie tworzyć nowy. 
Jest to okres mojej bardzo intensywnej działalności 
i to na sżczeblach Komendy Chorągwi, Naczelnej Rady 
Harcerskiej i Głównej Kwatery. Pracy w Komendzie Cho- 
rągwi przy kolejnych komendantach: M. Wierzbiańskim, 
E. Fiku, później mojej - bardzo krótkiej. Podnosimy 
pracę Chorągwi na wysoki poziom, znacząco uczestni- 
Cczymy w CA5-58, akcji GK, organizujeay własną akcję 
"Bieszczady" 195. roku, zakończoną wspaniałą wystawą 
w parku doktora Jordana w Krakowie. Uzyskujemy wysoką 
ocenę władz krakowskich. Okres ten końcczy się dl- 
mnie przykra i reptownie przez reorganizacją Komendy 
Chorągwi przez GK w jesieni 1959 roku. 
Tym samym staję przed nową trudną decyzją - pastana- 
wiam wrócić do pracy z młodzieżą i prowadzić Grużyny. 
Czyli taki praktyczny sprawdzian umiejętności instruk- 
torskich. Bqdź co bądź w wieku takim już nieco dojsza- 
łym obejmują - po tak długiej przerwie - drużynę, 

istniała. Rozwijam ją w Szczep "Żurawie" 
i prowadzą przez równe dziesięć lat, przy równoczes- 

nya iu drużyny przez pięć let. 

- Jo dziś byłoby raczej eweneaentua 
- To było wtedy w modzie Hufiec był wówczas silny, 
gdy jogo komendę stanowili instruktirzy prowadzący dru- 
żyny. I tak na jednych odprawach spotykaliśay się ja- 
ko instruktorzy Komendy w srebrnych sznurach, a na 
innych - z granatowymi. Nasz ówczesny komendant hul 

ca - Boyusław Molenda, Uoprowadził do tego, że wszys- 
cy fnstrul.torzy komendy byli równocześnie Urużynowy 
ni. 

- C2yli realizacja jednoj z tez VII Zjazdu 
- Motywacją było odczucie potrzeb Związku i młodzie- 
ły. Przez te dziesięć let poprowadziłea 9 obozów let 
nich, e więc jedynie bez jednego orsz 10 zimowisk. 
Jest to na pono dla anie okres najcenniejszy i naj 
milszy, dający wspaniałe pole do popisu i zadowola- 

"nia instruktora. 
- Qlaczego akurat "Żurawie"?  



  

NEEEEEKE WYWIADY. WUW + zw 
- łupełny przypadek "rodzinny".W jednej ze szkół sios 
tra browadziła drużynę żeńską, drużyna męska przeł po- 
nad rok nie miała drużynowego, prowadził ją młody 
przyboczny. Pragnę przypomnieć, 2e były to czasy, gdy 
forma szczepów nie była jeszcze popularna, drużyny by- 
ły w pełni samodzielne, miały osobny majątek, sprzęt, 
nawet izby i wymagało dużo zachadu, by doprowadzić do 
połączenia w szczep. W naszym szczepie nigdy nie zdo- 
minowaliśny drużyn. "Żurawie" sę zapewne jedynym w kra 

ju szczepem, który ma dwóch patronów drużyn i dwa Ko- 
lory chust. I tek żeńska 33-ka miała własną tradycję; 
10-ka męska dłuższą i własny sztandar. Spotkały się 
na terenie jednej szkoły dzięki reorganizacji szkol- 
nictwa w szkoły koedukścyjne. 5 

- ł-jakim-szczeblen.Oruh sią najbardziej identyfikuje 
jest-Druh instruktorem hufca, chorągwi czy tym jad- 
Nym z6-stu tysiący? 

- Ahsólutnie uważam się za instruktora Związku. W mo- 
mencie otrzymania stopnia instruktorskiego 1 naszycia 
lilijki w miejsce herbu, zostsje się instruktorem 
Żwiązku i w miarą zbodywania kolejnych stopni winno 
patrzeć sią carz sżerzej na sprawy całego Związku. 
Ż atakia czy innym stanowiskiem władz czy "centrali" 
*ogę sią zgadzać lub nie. Jeśli nie - walczą przedsta 
wiając swoje racje, dyskutują, piszę, przykonywują. 
Gdy jednak zapadną już odpowiednie uchwały i to w spo- 
sób demokratyczny, podporządkowuje się nim, w myś] za 
sady angielskiej: "Wolność, to żelazne posłuszeństwo 
prawu, które się samemu ustaliło". Poprę to przykła- 
dem. Swego czasu wprowadzono "aiana", nie miałem i nit 
mam do nich przekonania, lecz spróbowałem je dostoso- 

wać do własnych potrzeb szczepu, który wówczas prowa- 
dziłem, 1 okazało się, że zdawały swój egzamin wycho- 
Wawóży u ogólnym systemie harcerskim. W naszym Hufcu 
Xtaków-Lobzów wprowadziło je potem szeteg drużyn do 
awej pracy. 

- Pirepreszam zó osobiste pytanie. Cży wa Druh jakąś 
zasadą życiową? 

- Zasadę? Słowność, solidność opartą na dobrej organi 
zacji pracy. Aż do przesady. 

- tNa głowie harcerza polegaj jak ha łabiszy”? 

- Tsk. Tak właśnie wychowało mnie narcetstwo, nie tyl- 
ko przez tę wspaniałą zasadę, lecz przez przykład wspa- 
niałych instruktorów, którzy mnie wychowali. Zostało 

mi to naturalnie również w pracy zawodowej, choć nie 
jest to wygodne w dzisiejszych czasach. 

e t Druh z rocznika 22-go a więc Kolumb na gmerytu- 

rza 

- "Kolumb" na emeryturze? Nie, w każdym razie nie ha 
emeryturze, nawet zawodowej. Zawsze mam jeszcze wiel- 
kie nadzieje i wydaje mi się, że coś potrafię. Działam 
przeto w ZHP na tych odcinkach, na których uważam, że 
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starszy pan może coś jeszcze pomóc 1 przekazać młodsze- 
mu pokoleniu. Natomiast nie mam już ambicji, ażeby zaj- 
gować stanowiska decydenckie. 

- Słyszałem, 26 Oruh jest czynny i w innych ovganizac- 
jach? 

- Tek. Coraz bardziej czuję się zwięzany z PIIK. Ataos- 
tera w pełni społeczna, program swobodniejszy, łatwy 
do dostosowania do indywidualnych zainteresowań. (dzna- 
ki wielostopniowe turystyki kwalifikowanej to prawie 
Qasze stopnie, lnne podobne do sprawności - potrafią 

skupić dzieci, młodzież i dorosłych. Ciekawa integrac- 

ja różnych dyscyplin turystyki, krajoznawstwa, ochrony 
przyrody i zabytków. 
1 wreszcie samo kierowanie Towarzystwem wyłącznie spo- 
łeczne. Wszystkie szczeble kierowane są przez działa- 

czy » oparciu o zespoły etatowe. Zarząd 

Główny to 3/4 działaczy spoza Warszawy. Sam zasiadów 
w Głównej Komisji Rewizyjnej, w której prezesem jest 
Rzeszowianin, a w składzie tylko jed. lak. 
Nie przeszkadza to nam spotykać się co miesigc 1 -zi- 
łać ńader aktywnie. 
Zawsze byłem przeciwny etatyzacji w ZHP, a swego cza- 
Su dałem temu wyraz a artykule na łamach "Motywów" 
pod tytułem "Czy konieczna jest etatyzacja w ZHP”. 

= Czy kiedyś w harcerstwie obowiązywała taka zasada? 

- Naturalnie "do roku 1959-60. Sam przecież byłem ko- 
mencantem chorągwi społecznym. Z dalszej przeszłości 
na przykład J. Wierzbisńska była nauczycielką w Kato- 
wicach, a naczelniczką harcerek w Warszawie i to niko- 
mu nie przeszkadzało. 

- A_druh Mitera mieszkał i uczył w Podgórzu a był 

hutcowym Jawofzna. 

+ Uniemożliwienie takich sytuacji jest ograniczeniem 
biernych praw wyborczych tych instruktorów społecznych 
którzy z takich czy innych powodów nie chcą przejść 

na pracowników etatowych. 

PIIK. jako organizacją słabszą 

- Ale PTTK właśnie zreformowali harcerze. Cała śmie- 
tanka instruktorska w swoia czasie do nich przeszła. 
To właśnie instruktorzy harcerscy wymyślili bręzową, 
srebrną 1 złotą GOT a później jeszcze dwa szczeble 
w górę. Cała metodyka harcerska ma swoje odzwiercied- 
lenie w turystyce; to przecież metoda naszych prób, 
obbchości instruktorów harcerskich jest w turystyce 
wyraźnie widoczna. A jeszcze krajoznawstwo i etnogra- 
fis prawie już w hercerstwie są zapomniane. 

- Wigo może należałoby zacząć podgląda? starszych 
Gruhów z PIIK; 

- Nie wstyd uczyć się od lepszych. 

- Dźiękują 20 rozmową, Czuwaji 

tozmawiał: JANUSZ WOJTYCZA 

arc iwum SPPROHNOZEWA PEN POAREDE 

harcerskie.pl 

EMME) + ZUGEGGEW | TURA. GEE 
OPRACOWANIE : 
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$krzypienie trudu, poszum boru 
w tej mowie jest burza, Świt, 

nad strugą zgiętych wierzbin szelest 
1 czasu młyn, co ciągle miele, 

"niby klepsydra pełna piachu, 
Jest w nies i broni dawnej zgrzyt, 
słońce, gdy grzeje się na dachu - 

1 spokóż sinego wieczoru. 
Jest trąbka, hejnał na kościele, 

Jest sygnaturka srebrna rano, 
jest stadół sytość wonnych sianem 

*1 łyk gorzały na niadzie. 
Jest i mruczenie burych borów, 
w których ostępach niedźwiedź drzemie 

1 partyzencki bunkier w kniei, 
w tej mowie słychać twoją ziemię: 
rodzimą - jek drzwi wciąż otwartą 
wiatrom, gdy wieją - i zawiei... 
Tę ziemię kochać nam, bo rodna 

z naszej krwawicy, z potu, z trudu - 
z twardej, chropawej dłoni ludu, 
Śpiewa - bo rodzi bujne żyto - 
pszeniczny kłos od pereł droższy, 
polna - bo z pól swe imię bierze 
4 mocno tkwi aż po rubieże, 
od ścian tetrzeńskich, skalnych grani, 
aż po zbełtany bełt Bałtyku. 
- A coś zy dotąd zrobił dla niej? 

("Kraj rodzinny”) 

4... 

I znowu jestem w moim mieście; 
dachy lśnią w słońcu, błyszczą okne. 
W doniczkach pelargonie złote, 

zegary dzwonnie podzwaniają, 
gołębie z ludźmi chodzą w rynku 
przekupki już sprzedają wiosną - 

————L 

a wy - p.zybysze - zapatrzeni 
w tę wieżę naszą, najsłynniejszą, 
strojni na rynku przystajecie 
pod hejnał ołbo pod "Wierzynek". 

Znejdziesz-1i w Polsce takie miasto 
pod tysiąclecie najsławninjsze? 
Kopiec Kraku: sozkopano, 

Wisła się meandromi toczy 
1 w starych murach cawność żyje. 

Znam bicie dzwonów Zygmuntowych 
niosęce dumę, wielkość, smutek - 
Wawel dechami sinej śniedzi 
1 stare banzyt pochylone, 
brnay, podsienia, kamieniczki, 
tędy i moja młodość szła. 

Stolico Piastów, Jagiellonów, 
pod tysiąclecie już wypijnył 
Te Kraków - urbs celeberrima - 
tędy i moja młodość szła. 

Q czym mam mówić jeszcze (> was, 
gdy miasto pełne flag, sztandarów, 
trzepoc1, błyszczy - gdy scholary 
pod juwanslie gromko krzyczą, 
gdy odnowiony ratusz w złocie 
na nowo się urodą pyszni 
1 w Rynku marmur biały. błys! 

A moja słynna Alma Mater 
Jagiełlonica - pełne wspomnień - 

już w sześćsetlecia sią przystraja, 
togi przywdziewa w pochód rusza - 
tędy 1 moja młodość szła. 

("Cracovia urbs celeberrina") 

Jeślim to miasto ukochał do głębi, 
do wzruszeń aż, winna chmurka gołębi, 
co rankiem kołuje nad wieżą ratusza 
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a zegar milczy na wieży (cz 
Ej, te stare odrzwie, bramy, k 
podparte skosem krzywe, wąskie uliczki. 
Tu gotyk surowy 1 ostry w niebo strzela, 
tu renesans pogety, wesoły jak niedziela, 
tu zbytkiem form, przepychem błyszczy barok, 
*tu plac targowy dzwoniący krakowską gwarą. 
Ej, ty mjasto! Krowoderałą piosenkę zanyć, 
juzę, muzę osiodłaj i w mury Barbakanu 
browadż piękną Nawojkę 1 o niej śpiewki 
dawne, smutne » afbo Igrce Polewkt. 

Jeślim to miasto ukochał do głębi, 
do wzruszeń aż- winien rozpięty błękit, 
a na nim gwiażdy nocą, księżyc i złoto 
by jeszcze było liryczniej, 
tskrzą nad miastem po to. 
Cisza i noc, zaparte bramy. Kesków stary. 
W ulicech dawność. Biją, biją zegory. 
Z okienek wieży, ze spiżu uradzony, 
bejnał dźwięczy na wszystkie Świeta strony. 

APART, > REERSN 
Jeślim ta miasto ukochał do głębi, 
do wzruszeń aż, to było na Gołębiej....... 
odzie etary Nitach, profesor, otwierał dusze ołowew 
1 lata długie chylił nad piękną polską mową, 
idzie Pigoń, wraz z nami, strofą Adama urzeczony 
w nowogródzkie pesty powracoł strony. 
Ej, ty miąsto, mówiące po kamieniach. 
Ody stanę w porą deszczu w schylonych sieniach, 
e każdy dźwięk rynien dzwonnie dzwoni - 

1 .pomnę (już trochę siwizny u skroni) 
sita dawne, minione, wiek męski, 

pierwsze wzloty, tajone długo, wiek klęski - 
młodość rwała do góry. Jak młodość: leć 
Dzwonił deszcz w dachów śniedź i miedź - 
gdy pomnę dziś, miasta kamienne czoło 
marszczy się nagłe znów - 1 oto gołąb 
na gzyms okienny z szumem siada 
4 gołąb dzieje opowiada. 

(*Hój Kraków") 

  

  
HM WOJCIECH ŚLIWERSKI 

wiązek Harcerstwa Folakiego jako określona 
Z stituba wychoraroza posiada wypracowany 

cd lat eystem oddziaływań, pomagający w 
kaztałtowaniu i osobowości zuchów, harcerzy 1 inatru= 
ktorów. Służą temu zasady, motody i formy działania 
organizacji, realizacja systemu stopni 1 ajrawności, 
procesy koztałcenia i doskonalenia kedry inetruktor= 
akiej. Równocześnie od zarania istnienia nękają hare 
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oeratwo, juk każdą wielką organizację społeczną, 
określone problemy, będące pochodną Jego funko jonowa- 
nia, rożwoju, ciągłego wspierania i doskonalenia ks- 
dry instruktorekiej, Wóród różnych trudności wavto 
swrócić uwagę nai 
- dużą rotację na funkcjach instruktorakich, 920z0= 

gólnie silną fluktuację drużynowych, 
- niedostateczna/lub tylko dostateczna/ wiodza 1 

| arEWOREP O WOOREP RONA NEEEAPRAFEAO NOCE PAT OAETNEDOROOCZN 

harcerskie.p 

KM + KENUNENKME METODYKA ESEE 
pizygotowuuie kadry do jołnionych funkcji, 
nieprawidłowa rekrutacja na kurzy, 

extywności keztałceniu, 
z instruktarem pu kur= 

niski stopień u 

niedostuteczny syoten pracy 
sie, 
zanik wotoi, wzorów $ furm sanokształcenia i sano- 
wychowanie u kudry instruktorskie j orsz kształce- 
nia umiejętności korzystunia a nich, 
trudności 4 tworzonien w Jednostkach hurcęrskica 

puży uetołyczne j wspierającej działalność wychowa= 
wezą kadry, 
znucznu 1loóć nie przeszkolonych instruktorów w 
Związku, 
wewnętrzne zimykunie siy drużyn w epruwach 1 pro= 
blemuch swojego pionu, 
brak możliwości w małych ie jacowościach 1 uute ję” 
tnodci w licznych Grodowiskach korzystania z har 
cernkich wydawnictw i in. 

Jednocześnie niepropore jonulny do warunków działania 
rozwój organizacji epruwił, że instancje harcerakie 
ograniczyły awoją działalność do funkcji sterującej 
1 kontrolującej macę inetrukturów, Zwłuszcza młoda 
kadru ołczuwała silny brak pomocy w rozwiązywaniu 
problemów orsani zacy jne=net 1 
Jej oddziaływania wychowawcze, bez wystarczające j 
praktyki, a często tulcże znajomości wetodyki pracy 
lurcevskiej, opierały eię na intuicji, schematycznym 
powielaniu zasłyszanych lub poznanych z książek wzo- 
rów i rozwiązań, Wymienione wyżej przesłanki wpłynęły 
na wprowalzenie w praktykę funkcjonowania ZHP, metody 
porudnictwa, wzuacniającej harcerskie środowisko wy- 
chowawcze, Jej euisją zajął się ruch progranowo- me- 
tożyczny "lurcerskie Poradnictwo", Ponaganie drugiemu 
człowiekuwi jest jedną z podatawowych, powszechnie 
usnawanych wartości, a idea niesienia pomocy innym, 
hare rskiej służby, legła u podstaw tworzenia i fun- 
kcjonowania organizacji, Rołowodu współczesnego kar- 
cerskioge poruinictwa rozumiemy jako działanie skie- 
rowane do wmętrza oręanizucji, polegające na dawaniu 
lub udzielaniu pomocy przy równoczesnym organi zowanii 
toru wopierających skutoczność jej oddziaływania na- 
leży szukać w listopadzie roku 1977. Wtody to, z 
iniejutywy Boguszuwa 1 Wojciecha Sliwiorskich, 
uruchoniono w Łodzi Harcerską Poradnię Progranowo- 
Metodyczną "fmjulo". Od początku swego istnienia 
odgrywała ona bardzo ważną rolę w systemie zaspoka= 
miu potrzeb harcerzy, instruktarów, a także wło- 
dzioży niosrzeszonej. Jej organizatorzy uważali, że 
wiuna to być placówka: 

jnsa ksdrę instruktorską Związku w pełnio= 
nią funkcjach 1 volach w organtzucji, 

utującą praktyczne, wnrtosoiowa doówi sdcze- 
a wuktorakie j, 

inspirująca testruktorów do poszuctwwiia nowych, 
ych rozwiązań w pracach z młodzieżą, 

ną wych wychowawców. 
Początkowo głównyw jej zadaniom było peraduietwo 

profiluktyczne 1 prognostyczne pomagające w peźnioniu 
zustępowego, drużynowego, Bzczepowogo, w pełnieniu 
określonych ról iustruktarskich, w kształceniu kadry 
lub też przygotowujące ją do dobrego 'ich pełnienia 
w przyszłości, Realizację zadań poradni w zaspakaju 
niu potrzeb hurcerzy 1 inotruktorów wwjierała do= 
światczeniem, wykoztałceniem 1 umie jytnościuni ka- 
dra Zukładu Marit 4 'tychowania Uniwersytetu Łódz= 
kiego £ atulonei instruktorzy, członkowie SKI UŁ 
*Iupule", śsrt dodać, że warunki materialne i buzę 
do działania znalazła poradnia w Bibliotece Hascer" 
skiej, prowadzonej przez hu, Aleksanirg Trafalcką, 
w tworzonym przez nią specyficznym śrołowisku, 
Jednurodnym ideowo, wysoce uspołecznionyu, chętnie 

pode jnującym współpracę i co azczególnie żenie, ot 
wartym na nowatorukie pomysły, Ha akceptuc ję koncej— 
cji, funkcjonowanie i rozwój harcerskiego poradnictwa 
wyłynyły dwa jego elementyi 
- pierwszy - polegujący na akupieniu wokóż ideż nit 

sienia pomocy wewnątrz orgunizacy jnej tych inatru= 
ktorów, którzy czują potrzebę jej wprowudzenia, ro= 

zunieją konsekwencję istnie jących niedumgań 1 za= 
grożeń życia organizacji oruz ich wpływ na ułodych 
niedoświ 
drugi - polegający na metodzie pracy poradni. Jej 

istota sprowadzała się do udzielaniu pomocy na in 
dywidualny sygnał /zgłoazanie/ przez kilku inetru- 
ktorów /niezależnie od oiebie/ z różnych stron 
kraju, środowiok, o różnym bagażu doświudczeń 1 

umie jętności» Tak więc potrzebujący ponocy otrzymy 
wał kilka różnych spojrzeń na sytuscję, w której 
się znalazł 1 propozycji wybrnięcia z niej co z 
kolei zmuszało go do aktywności, wyboru 1 sunolzie) 
nego rozwiązanie problemu, znalezienia cparcia 1 
ponocy we włusnych aiłuch 1 umiejętnościach, 

W listopadzie 1978 roku podczas spotkania  władzani 
Związku określono atatus ergani zacy jno-progr mowy 
poradni, uznając jej działalność za ruch prugranowe- 
uetodyczny funkcjonujący w zgodzie z jwsopisani 1 
dokuwentami organizacji, ale niezależnie od jej 10= 
tychczusowych struktur, wapierający Jej funFcjunowo= 

nis, Zatem był to faktyczny okres narodzin xuot 
programowo-uetodyczne go "Hurcerokie Purminictwc”, 
choć nu przyjęcie tej nazwy trzeba tyło jevzcze kll- 
ka lat poczekać do uchwalenia przez VIL Zjazd ZIP 
smian w Statucie organizacji, Patronat nau organizu= 
<y jno=programowyu funkc jonowaniem ruchu jrzyjęła re- 
dakcja "Motywy", a od roku 1982 "Drużyna", Opieka 
redakcji, zainteresowanie aktywnoócią instruktorów 
poradni 1 ruchu jako całości a tukże, w uiury uożli- 
wości, ćwiadczona pomoc umożliwiuły egzystencję i 
rozwój różnorednych form harcerskiego po: uinic twa, 
Brak wówczas iunych mecenawów obojętnoóć 1 inercja 
organizacyjne instancji Związku wpływ: y zeauduiczo 
na znuczenię tego putronatu, Aktywność £ panja apo 
łecznego dziułania inotruktorów-doruiców, skupiony: |; 
w Zespole Eksjertów jwzy Harcerakiej Poradni Froguuw- 
mowo-stożyczna j "Iupula-ilotywy" owocowały, wpływa” 
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DEE METODYKA 
Jąc na powoływanie do życia kolejnych poradni har- 
cerskich, z których każda wnosiła do ruchu inne war- 
tośoi i dodwiadczenia wzbogacające jego działalność, 
I tak na przełomie 1978/79 roku hm, Ryszard wendt 
powołał do życia /w Kartuzach/ Harcerską Poradnię 
Metodyczną "Krąg" o apcejalizacji MSR „ Specjalizacja, 
w każdym przypadku, określała obszar wokół którego 
koncentrowała się aktywność inatruktarów poradni, 
niewykluczając udzielania pomocy w innym zakresie, 
Prohiemy współczesnego życia zmusiły dh Ryszarda do 
poszukiwania foru współpracy /kontaktu/ instruktorów 
poradni z Monarem w przeciwdziałaniu narkouenii, 
4 nastęjnych latach powatały:; 
- Porednia Metodycznej Pracy Harcerskiej w WSP w 

Opolu /1979 r./, 

- Harcerska Poradnia Wychowawcza w UJ w Krakowie 
119817 ż 

- Harceraka Peradnia Progranowe-lietodyczna "Pule" w 
Opołu /od 1983 r. w miejsce Poradni Metodycane j 

Pracy Harcerskie j/, 
- Harcerska Poradnia Programowe-letodyczna "Koncept" 

w Krakowie /1984 1e/, 
- Harcerska Poradnia Progranewe-Motodyczna "Spec" 

epecjalizująca się w peradnictwie wśród harcerzy 1 
instruktorów ze środowiska wiejskiego w krygowie 
/1985 r./ 

- Furoerska Poradnia Programowo-letedyczna Kręgu 
Białej Fodkładki w Bóbrce /1985 r./+ 

Katda z poradni prowadzi działalność ogólnopolaką, 
obejmując aktywnym oddziaływaniem określony teren, 
adresatów lub pion Związku, Na podstawie rozpoznanim 
potrzeb organizują one .lub wepółorganizują ponoc 
oręanizacy jno-aetodyczną, wychowawczą, udzielają po- 
wad, koordynują i inspirują działanie wychowawcze, 
Ich zadaniem jest wzmacnianie i mot,wowanie kadry 
instruktorskie j do aktywności prowadzonej w aposób 
Prawiółowy i pomyślny. Równocześnie, w miarę ujawnia” 

nych potrzeb podejnują one poradnictwo optymalizujące 
1 naprawcze gromadzą cenne doświadczenia, poszukują 
nowych, skutecznych środków zapobiegania trudnościom 
wychowawczym i niepowodzeniem w pełnieniu przez in- 
struktorów określonej funkcji lub roli w organizacji. 
Procesowi organizowania puradni towurzyszyło wzna- 
niunie 4 koordynowanie ich działalności w ranach 
Owólnopolskich Spotkań Instruktorów-Doradców, ożywio- 
nej korespondencji 1 dyskusji między, nimi araz niem 
ustanne doskonalenie metod i farm poradnictwa har= 
cerskiego+ 
W maju 1981 roxu' odbyło się w CSI w Oleśnicy pierwsze 
azkoleniowe spotkanie instruktorów-=ekepertów z har- 
cerakich poredni, Organizatorzy informowali ich o 
teorii 1 praktyce wapółczeanego poradnictwa, weryfi- 
kowuli jego założenia, dobierając starannie tematy 
zajęć oruz akupiejąc do ich prowadzenie znawców pro- 
blemu, Odtąd na ochenat Ogólnopolskich Spotkań In- 
struktorów Ruchu akżaduły się: 
- zajęcia aktywizujące, nawiązujące w awej treści de 

uktucinych doświadczeń 1 problemów, wynikających 
ż aktywności instruktaramekaperta w Ruchu, a tukże 
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MAKO (BEM 
wzbogacające jego wiedzę lub urieJętności, 

- dyskusją wokół najważniejszych dla przyszłości Ru- 
chu zagadnień, 

- apotkania i zajęcia z sojusznikami Ruchu: redakc ja- 
mi pism, Kłodzieżowej Agencji dyduwniczej, przed” 
stawicieluni najwyższych władz lub merytorycznych 
wydziałów GK, ZHP, 

- wymiana doświadczeń i poglądów na określone zega- 
dnienia /np. kwestiy roty Przyrzeczenia/» 

Ta właśnie paiczas apotkania w Oleśnicy z dyskusji 
nad przyszłością Ruchu zrodził się projekt statusu 
eksperta, deklaracji 1 regulaminu kuchu Progrumowo- 
Kotodycznego "Harcerokie Poradnictwo", Zapia, w przy- 
jętya po VII Zjeździe ZHP, Statucie Związku, formuły 
ruchów progremowo-uetodycznych umożliwił przy jęcie 
jej na określenie harcerskiego poradnictwa, Zapis 

ten usankojonował status guo Ruchu, Teraz jego dzia- 
łalność przypadła na akrea żarliwych dyskusji poli- 
tycznych i ideowych w kraju 1 organizacji, W latach 
1980-81 władze harcerskie traktowały ruch programowo- 
metodyczny "Harcerskie Poradnictwo" jako przeciuwagę 
dla KIHAMu i Przyszłości Harcerstwa, jako pozytywną, 
pożądaną realizację zapisu otatutowego, W kole jnych 
latach /1982-84/, po rozwiązaniu KINAMu i zaniku 
aktywneści Przyszłości Harcerstwa, puściły w zapom-, 
nienie "Harcerakie Poradnictwo" mimo jego stałej 
działalności, Taki stan odbił się niekarzyatnie na 
aposobach aktywności i warunkach funkcjonowania hur- 
cerskiego poradnictwa, zmuszając jego członków do 
powołania w Opolu podczas III Ogólnopolskiego Spot- 
kania Instruktorów Ruchu, Rady /rok 1984/ i podjęcia 

przez nią wszelkich możliwych działań, zmierzających 
do zniwelowania ograniczeń i blokad aktywności ruchu. 
Plena Rad Naczelnych ZKP /XI z 26-27.03.1983 r, i 
XVI z 17,X1.1984 n./ zatwierdziły, wyłonioną w wyboś 
ruch, Radę Ruchu "Harcerskie Poradnictwe* 1 noweli- 
zację jego dokumentów, W tym czusie stał się on 
trwałym elementem życia organizacji i mie jacem, 
w którym poszukujący pomocy spotka się zawsze z za- 
interesowaniem, serdeczną, życzliwą opieką i wspar- 
ciem, na miarę sił i środków, ze etrony harcerssich 
pofadni i współpracujących z nimi inatruktorów-io= 
radców, Mówiąc o poradnietwie harcerskim, jego 
dziułalności, nie można pominąć efektów wniesionych 
w darobek Związku, W okresie blisko siedmiu lat 
instruktarzysioradcy, udzielili około 6200 parad, 
motywujących Kadrę do działania w harcerstwie, wapie- 

rających jej aktywność, ułatwiających podjęcie de- 
ocyzji 1 wskazujących rozwiązania alternatywne, K 
ślad sa poradą telefoniczną, listową, beapośrednie 
wysłano 8676 materiałów progrenowo-ce todycznych 
różnego rodzaju, poczynając od własnych opracowań, 
a kończąc na wydawnictwach ksiązkowych, W odpowiedzi 
nu zgłaszane de poredni harcerskich problowy instru- 
ktorzy Ruchu ojracowali tukie materiały Jak: 
- wiosenne, jesienna i zimowe obrzędy ludowe w hur- 

cerstwie, 
- obietnica zuchowa /propozycje progranowe/, 

- Przyrzeczenia lisrcerukie /propozycje progranowe/, 

harcerskie.pl 

MEU ( KEZUNNNKNEM METODYKA. KEEEEEG 
» harcerekie biegi /listoriu, wskazówki arganizacy Jno- 

progranowe/, 

m aktywizujące metody doskonelenia kudry iratrurtar— 

skiej, 
» cykl moteriałów do dockonalenia 4 sanokoztałcenia 

kodry inatruktarskie j, 
- wapółżawodnictwo w drużynie 
- pornawanie zuchów i sainteresowań herocrzy, itpu, 
W efekcie współpracy z wyduwnictwem Młodzie Łowe 
Agencji Wydawniczej, część z nich ukazała się lub 
pojawi w najbliżazych latach w kaięgarniach. 

'Y Krakowskiej Ofioynie wydawniczej ukazały się 
książocski Z, Buławy "Ogień w życiu ludu" /uateriały 
4e gawęd/ 1 "Ogriske hurcerakie", dwa śpiewriczki 
pod wopólnym tytułem "Bułałajka Jacka Chleby*, 
będące autaroką prezencją dorobku opolskiego twórcy 
1 kompozytoru tarcersyich piosanek oraz minikatalog 
rysunków Ryszarda irucha promującego jego wystawę 
w Krakowie i w ranach Ogólnopolaciego Harcersziego 
Sejmiku Kultury, Wspomniane wyżej autorskie pronocje, 
próby zobrunia doświudczeń, twórczej aktywności 

4 poczynań iiwtruktarów Ruchu, to ostatnie, najnor- 
amze forzy jego dziułalności, Z innych warto wynie- 
nić; 

- organizację wystaw programowych w kraju 1 ka gro” 
nicą Avyotewa zbiorów hurcerskich w Czechosł owa- 
©j1/, 

- organizację seaji wyjazdowych w drużynach 1 fosty= 
nów dziecięcych w początkowym okresie działalności 
poredni "Impula" w Łodzi, 

- prowudzenie oksperymentulnej drużyny zuchowe j 
| miuisie* 1 harcerskiego kabaretu "Drzvzga*, 

- prowadzenie warsztatów inotvuktorakich w ramach 
CASu 1981 r., 

- organizację jubileuszowej wystawy odznak 1 syuboli 
harcerskich połączoną z wydaniem katalogu dokumen= 
tującego ich wartość histaryczną, poznawczą itp.» 

- udzisł instruktorów Ruchu w ważnych dla Związku 
wydarzeniach /Zjazd, konferencje, opotkania krajo- 
we 1 międzynar odowe/, 
1 wreszcie bezpośrednia działalność wychowawoza 
przejawiająca wię w tym, że część instruktorów 

korzystających systematycznie w dłuższym okresie 
czasu « porwi ekspertów Ruchu wyraziła z ozasem 
ukcept wstąpienia w jego azeregi i przyjęła na 
siebie obowiązki instruktora-daraócy, Można przy= 
Jąć, że od początku owego istnienia ruch progra” 
mowo-mwtodyczny "Harcerskie Poradnictwo" rozwi jał 
1 doskonalił awoją działalność, utrwalaż w świado- 
mości instruktorów Związku fakt iatnienia i powoły” 
wania nowych poradni harcerskich, spieszył pomocą 

młodzieży, harcerzom 1 instruktorom, suracającym 
się » proóbą o jej uwizielenie, wspierał pisanie 
prac mugietorokich © tematyce harcerskiej, inicjo- 
wał dyskusje redakcyjne /np © pradyspcayo jach 
i warunkach pracy drużynowych harcerskich, atruk- 
turza drużyn zuchowych, zastępie zustępowych, 

owawnościach harcerskich/, opracował w formie 
wyduwniotw, bądś upowszechniał nu ławach pramy 

uarcarskiej, doświwiczenia siry inawuktorskie je 
G nietypowoóch ruchu tuk w sferze zuspokajania 

potrzeb, jak 1 w zukresie udzielanych parad 
świadczy sposób funkc jonowani ae Jęst oni 

- wielopoziomowy - służy poradnictwa zawtępowym, 
ale także instruktorem z inatencji harcerskich, 

- wieloonobowy = porody udzielona są przes kilka 
omób z różnych utren kraju, 

- wielośrodkowy = wspiera działalność hurcerzy t in 
struktarów przez pormiy listowe, telefoniczne, 
bezpośrednie, prasowe, matericły progranowoue to 
dyczne itp.; 

- wielotwastyczny = wanlarz pora! jeot bardao a76- 
roki poczynając od próźb*o materiały progruńowę- 

ne „odyczne, repertuarowe pojwzez opisy koniret= 
nych doświadczeń, modele f sposohy rozwiązań pro- 
blomów organizacyjnych, progranowych, metotyck= 
nych, wychowawczych a także osobistych /r:ps wady 
wymowy, problem ubioru, uczuć, narkomunii ftpe/» 

Porady prowedzane są na osły kraj, śle przede wszy- 
atkia w ok, 80% płyną do harcerakich porsdui listy 

x uałych miasteczek i wsi, Tym sumyn inetruktaczy 
Ruchu docierają do tych zakątków, w których raodko 
pojawiają się przedotawiciele hufca, gdzie krak 
fechowej, dobrze przygotowanej kadry, materiałów 
1 wydruniot» w dotychozar wej, wieloletniej historii 
Zwiąsku tworzono ber większych efektów lub notywewu= 
no kadrę instruktaraką de zakłądania poradni hurcęre 
skich. Bez powodzenia. Można przyjąć, że niepraerwa= 

na sk tywność instruktorów ruchu progr anowe=m todycz= 
nege *Harcerskie Poradnietwe* funkcjonowanie paradni 

barcerokich są zjawiskiem wyjątkowym i jedynyu w 

awoim rodzaju, Coraz częściej instruktorzy Ruchu 
apotykają oię z zainteresowaniem, zrozumieniem, ży= 
esliwością i pomocą ze streny władz hurocrekich; 
instancji /wydziału instruktorskie ge (X ZHP, Chorą= 
gui Krakoustiej, Łomżyńskiej, hufoów: Kartuzy, Opale, 
Mrągowo 1 in./, Że względu na oweją istotę i funkcje 
Ruch wymaga właśnie od harcerskich instancji; 
- stałej pomocy i wsparcia finannowego, 
= atwłego, bezpośredniego dopływu de poradni i eka- 

pertów Ruchu inetruke.i, regulaminów wemiątcz= 
organizacyjnych, wydawnictw © tematyce harcerskie j, 
tworzenia warunków do opracowywania przea instruk- 
tarów Ruchu słaenych opracowań programoje-etody= 
oznych, 
tworzenia warunków de podnoszenia poziomu kwalifi- 
kacji inctruktorów udsielających porad, 
zainteresowania środków masowego przekazu populary= 
zacją idei harcerskiego poradnictua lub choóhy 
tylko adresów porudni, ky instruktorzy Związku 
wiedzieli pod jakim adreaem mogą zwrócić Bię © 
pemoc, 

udziału instruktarów Ruuhu w waśnych dla Związku 
wydarzeniach /np. BN. ZHP, Zjazd itp./, 

Każdy a tych warunków możę wyżywać na uktywność, 
rozwój Ruchu, wapieranie kadry Zwiąsku w pełnieniu 
służby inatruktorukiej arez realizacji przes nią 
qelów i zadań stojących przed organizacją: 15  
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fowrót do Ojczyzny - to zwykła tęsknota za utraconym 
rajem dzieciństwa. Dążenia powrotu do Polski wykaza- 
1i już inni instruktorzy, jak np. Józef Grześiak. 
4 druh Tryleki ? 
Osżatnie lata - relacjonuje iim.Vładysłuw Wenzel - Dy- 
ły dla niego bardzo ciężkie. Stracił matkę, którą 
opiekował się niezwykle troskłiwie podczaa jej kilku- 
letniej chołoby. Sam cierpi na nadciśnienie krwi. Co 
roku kiika miesięcy przebywa w szpitalu. W 1969 r. 
ma dwa Ataki śorca. Zżóżad go tęsknota za kraj 
dziećmi i żoną. Jest Świadowy; %6 zbliża się kres je- 
go życia. Pragnie być pochońśny w Poisce. 

W maju 1972 r. prżybywa do Krakowd. R czasie 
spotkania z druhem Stanfaławem Millańpn Serdecznie 

przypomina "Pucka" — wżddysiawa Pilińskiego i "Driad- 

kd" - Tadeusza Mitergi 
Druh Millan zwraca uwagę, mocno podkreśla to, ża 

były Naczelnik ZHP umiał swoje osobiste "ja" wycofać 
na pidxi dalszy. Udzielając inforzaoji autorowi niniej- 
szej noty zwraca uwagę, iż w Anglii Zbigniew Tryloki 
pracował w GK ZHP emigracyjnego w pionie zuchowym. 
Był to - mówi druh Willan człowiek oddany sprawie 
Ojczyzny. To wielki patriota. 
Druh Zbigniew Trylski zuarł 28 grudnia 1972 roku. £08- 
tał pochowany w zieńi polskiej, w Krakowie - Podgórzu. 
W dzielnicy, w której loty pracy harcerskiej rozwi- 
jała żona Jadwiga, syn Zdzisław 1 wnuczka Aina oraz 
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córka Danuta. Ten lot harcerskiej służby trwa nadal. 
Kcntynuuje go właśnie w Krakowie wnuczka. To 75 lat 

harcerskiej służby - tylko tej jednej rodziny, Zaia- 
ta - oałym życiem, zgodnie z Prawem Harcerekim. 

Twórczośś dla potrzeb ruchu harcerskiego. 
Autor szeregu prac z zakreou prograrów i otopni 

harcerskich oraz pionier obozownictwa harcerskiego, 
autor szeregu prac zawodowych 1 oświatowych. 

Od wczesnych lat harcerskich zasila krakowskie 
pisza harcerskie, wśród nioh znajduje się "W kręgu 
wodzów" redaktorem którego to piama jest jeden z je- 
go przyjaciół - Hm Władysław Szczygieł. 

Podczas pobytu w Anglii pisze artykuły do pia. 
na harcerskiego "Bądź Gotów". 

Koronnymi jego. pracami są: "Obozy", W-wa 1933 
1 "Mały podręcznik obozc muie" /przed wojną dwa wy- 
dania, w ręku autora noty - II-gie z 1934 r./, i po 
wojnie ostatnie wydanie w 1946 r. 

Zbigniew Trylski pisze przedmowy do kilku ksią- 
żek np: Do polskiego czytelnika w książce Baden 
Powella: "Skauting dla chłopców", Warszawa 1938, 
Przedmowa do książki Jerzego Kreinera: Zastęp star- 
szych chłopców, W-wa 1937, Przednowa do Brunona Hle- 

bowicza: 'Ćwiosenia przyrodnicze zuchów”. 
Przedmowa do książki "Zwyczaj i obrzydy napisana 
przez Tadeusza Kwiatkowskiego, W-wa 1939, 

HERREN PAG IEZZRAOERZAOE ATP PARZE POBOCZY ÓACOW ESO UZENTECA 
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W wydanej "Noworoczna Jednodniówka Skautowa 1917- * 
1918", Kraków, 1918 wśród licznych uutorów jest arty- 
kuł Zbigniewa Trylskiego pt.: Z "Koślich wypraw”. 
I w tym samym opracowaniu artykuł: Kilka myśli o 
"dobrym uczynku skautowya”. Jeat autorem artykułów, 
rozkazów, oprucowań w postaci dokumentów itp. 

Praca: "Obozy", sydana w Warozawie w 1933 r 
przez Główną Księgarnio Wojskową wyrosła z doświad 
ozeń Środowiska harcerskiego Chorąrwi Krakowskiej. 
Dadykuje ją towarzyszom obozowym. Kymienia ich naz- 
wiska i miana totemowe /Krąg Czarnego Liścia Dębowo- 
go/. W gronie tym znaleźli się: Dr Zdzieław Stieber 
pe. "Żbik Włóczęci Ka. Marian Luzar - ps. "Czarny 

Kruk", Dr iładypław Szczygieł - po. "Ryś Ojciec", 
Prof. Stanisław Sokołowski - ps. "Wilk Piewca", Adam 
Llauner ps. "Skrzętny Chomik" 1 Józef Trylski ps. 
*Sokół Grot" /brat rodzony Zbigniewa/. 

2. Trylski wyjaśnia, że "Obozy" jako zbiór dośm 
wiadozeń, mógł powstać tylko przy ich współpracy. 
Zatem nio dziwnego, że im dedykuje książkę podpisuje 
mię własnym mianem puszczańskim - "Kozioł Wódz”. 

Praca "Obozy" obejmują 232 strony. Jest bogato 
ilustrowana, okłada się z trzech części: 1. Przed 
obozem, 2. W obozie, 3. Po obozie. Stanowi ona ogrom 
ne kompendium wiadomości dotyczących życia na obo- 
zie harcerskia. Autor wymienia ogromną liczbę powin- 
ności, które spadają na organizatora obozu harcer- 
skiego. Mie miejsce na całą analizę pracy. Na uwagę 
jednak zasługuje stwierdzenie autora publikacji: 
*... jeżeli drużyna nie organizuje obozu, zupełnie 
dobrze może nie istnieć...". Pierwsze ało! 
oddają ducha tchnącego z tej publikacji: 
las, wycieczka, obóz - tam jest życie harcerskie. 
Tan harcerz młodą, swobodną piersią w pełni chwyta 
w płuca ówieży powiew wiatru. Tam w trudzie wyrebia 

pomysłowość, siłę i wytrwałość. Tam słońce, d 
Szcz i wiatr hęrtują mu skórę i całą powierzchnię 
Swego ciała. Może owobodnie korzystać z dobroczynne- 
80 działania Światła. Tam murza się on w czystej jak 
kryształ wodzie potoku. Tam oczy otwiera na cuda 
Świata 1 zbliża się do niego, podpatrując jego taj- 
miki. Tam zawiąsują się najsilniejsze więzy przyjaż- 
mi w probierczym ogniu obozowych trudów, gdzie egoiam 
musi wyjść na wierzch, jak szydło z worka. Tam duch 
unosi się wzwyż i nieras trudno pomieścić się w mło- 
dej pierui zachwytom, Bzczęściu 1 podświadomewu 
zwykle poczuciu piękna życia. Tyle tam szczęścia 
1 spokoju uimo ciągłe trudy, ciągłe pamiętanie © co- 

ch dla siebie i towarzyszy, tyle ko- 

Zbigniew Trylvki zauważa: ".., koroną życia harcer- 
skiego jest obóz wędrowny..." Praca "Obozy" uwzględ- 
nia obozy Btała, ale autor nie pomija spraw związa-* 
nych z koloniami i obozami wędrownymi. 

"Mały podręcznik obozowania" - to druga pozycja 
napisana przez Zbigniewa Trylskiego. Treść precy au- 
$or ograniczył do najważniejszych wskazówek, które 

głównie obejmują rady dla obozów krótkich. Autor du- 
żo miejsca poświęca sprawom odżywiania. Na treść pra- 
cy składają sig: 1/ wyprawa osobista, 2/ pakowanie, 

3/ maniot, 4/ rozbijanie obozu, 5/- pożywienie, 6/ co 
£ię robi w obozie, 7/ zwijanie obozu, 8/ literatura. 
Zbigniew Trylski podaje 7 pozycji odnoszących siy do 
tematyki obozowej. Zwraca uwagę, że "obozownikowi 
przydają się często wiadomości z zakresu terenoznaw- 
stwa 1 czytania mapy, ratownictwa, wychowania fizycz 
nego, gimnastyki itd. Wymieniona przez niego litera- 
tura zawiera o tem właśnie najważniejsze wiadomości. 
O bardziej azczegółowe informacje zdaniem Trylskiego 
- zwracać się należy do specjalnej literatury. Dla 
pełniejszego rozeznania tógo co zawiera treść "kałego 
podręcznika obozowsia" verto zwrócić vrugę zu takie 
sforuułowania autora:... Słońca, ruchu i powietrza! 
Miejsce pod namiot: suche, osłonięte i niedaleko 
woda... W obozie nie zapominaj o tem, żeby szanonać 
przyrodę, która daje tylo szozęścia... /a. 40/ 

Pożywienie - "pokarm w obozie powinion być pożywny, 
choć nie rozdymający, urozmaicony, łatwy do przygoto- 
wania a przy tem smaczny... /8, J4/. Co Bię robi 

w obozie. Obóz jest pomocą dla innych celów. Dła tu- 
rysty i krajoznawcy. Dla artysty malarza, topografa, 
przyrodnika, aportowców, fotożrafa. Podpatrywanie zja- 
wiek przyrodniczych. Skauci całego Świuta, podróż- 
nicy 1 ludzie piorwotni cenią wieczorne ognisko. 
/a. 60/. Okładka 1 część rysunków wykonane przez Ada- 
ma Kossowakięgo pozostałe rysunki wykonał Zbigni 

Trylski. Cała książeczka zawiera ledwie 64 stronice. 
W pół wieku po napisaniu "Małego podręcznika 

obozowania" jakżesz aktuelne są myśli: "... Słońca,” 

ruchu i powietrza! Ten pęd powszechny, to odruch in- 
stynktu samozachowawczego, którego cywilizacja IX w. 
jeszcze nie zdążyła stłumić docna. Wszędzie na kuli 
ziemokiej widzimy objawy tego ruchu, przenikającego 
da najniższych warstw ludności, zwłaszcza miejskiej...* 

Zbigniew Trylski dnia 1 listopada 1936 roku wy- 
breny został przez Naczelną Radę Harcerską nowym ila- 
ozelnikiem Harcerzy. Przejął tę funkcję po druhu An- 
tonim Olbrouskia. 

Nazajutrs po wyborze wygłosił do Kameudeatów 
Chorągwi w Warszawie gawędę. Dla zrozumienie tamtych 
lat, minionego czasu, warto wuiknąć w treści tego 
wystąpienia. Stwierdzamy — powiedział Naczelnik - że 
oelami haroeratwa nię jest dostarczanie zaszozytów 
starszym 1 zaapakajanie pustych amvioji. Ale tu to 
każda służba w harcerstwie 
Jest aaaszczyt em /podkr. 1.6,/. 

Inna myśl przypomina stosunek druha Naczelnike 
do słowa 1o ja lnoś 6. Zbigniew Trylski wy- 
jaśnia, że przez to pojęcie należy rozumieć - oto 
jego słowa: "...Cokolwiek się ozyni lub zarządza, 
trzeba zawszo wnikać w oudze intencje i to, nie tyl- 
ko zwierzchnika, ale 1 iunych...". Dąży Zbigniew 
Trylaki do wyrugowania w pracy dysonansów, trzeba 
liczyć się s własną omylnością i być sanokrytycznym. 
W sprawach organiaacyjnych i stosunkach między sobą 
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należy dążyć do uproszczeń. Mówi Naczelnik, że wzrost 
liosby harcerzy rodzi nowe sjawirka. Im więcej nas, 

uważa - tym łatwiej powatają między nani różnice. 
Dalej powiada: "trzeba dążyć do zoalania i wiązania. 
Sprawy drobne trzeba likwidować na miejscu, a z waż 
niejszymi i zaaadniczymi odnosić się dopiero do 
władz naczelnych. ." 

Pierwszy "Rozkaz Naczelnika Earcerzy* L.4 
dnia 16 lutego 1937 r składa się £ 2-ch części. 
Pierwsza odnosi się do zuchów, harcersy, zastępów 
chłopców starszych i starszych harcerzy. Druga część 

skierowana jest do drużynowych i starszyzny harcer— 
skiej. Dla zilustrowania rozkazu s "tamtych lat" 
przedstawia się drugą część 5 

* II. Drużynowi 1 cała Btarezyzno Harcerska | 
Czas suój i siły wolne od prac zamodowych oddajecie 
a dobrej woli umiłowanej harcerskiej pracy, a nieras 
przykładacie do tego i grosz zaonzczędzony. Każdy 
ozłowiek ma swoją "służbę" w życiu społecznym do 
spełnienia. Wy oprócz tej ałużby epołecznej, którą 
na Waa nakładają warunki rodzinne i zawodowe przyj- 
mujecie bezinteresownie na barki dodatkową służ- 
bę społeczną, służbę harcerską. 
Wielu z Was w swoich drużynach i na innych placów- 
kach harcerukich robi rzeczy wielkie i wspaniałe, po- 
magając młodzieży, by się wyrobili na ludzi - by wy 
rośli z nich ludzie bardziej mocni 1 dzielni, bar- 
dziej ofiarni, a przede wgzystkim rzetelni - lepiej 
przygotowani do życia, aniżeli wówczas, gdyby im 
nie było dane być w iaszych drużynach. 

Im więcej dzielnych obywateli wyjdzie z naszych 
drużyn, tym mocniejsza bydzie Polska i lepiej na 
Świecie. p 

Zbiorowym wysiłkiem dzwigany świat ku Jepszemu 
jutru. Chcę, abyśmy sobie to uświadomili, aby nam to 
dodawało bodźca do dalszej bezinteresownej pracy, 
jaka każdemu w udziale przypadła, aby nas to łączyło 
w zbiorowej pracy. Czekają na naa jeszcze ogromne 
rzesze młodzieży niezorganizowanej. Pracy nam nie 
zabraknie na długie late. Potrzeba nam jeszcze wielu, 

   

  

    

    

    

pomocników, Jednajcie ich, a zwłaszcza zdobywajcie 
nowych przyjaciół przez wą postamę życiową i szcze- 
ry, pogodny uśmiech, 

Trzeba, aby instruktorzy nią ustawali w kształ- 
ceniu się i pomagali w tym swoim wapółtowarzyszom. 
Od wyrobienia naszych drużynowych zależy poziom na- 
szych drużyn. 

Wszyscy kierownicy drużym, którzy nie mają pr 
inetruktorekich, muuzą w najbliższych miesiącach wy- 
kazać, że wą odpowiednio przygotowani, uby pełnić 
swoje obowiązki. Pierwszym Środkiem do tego jest sta 
łe czytanie pisz, przeznaczonych dła instruktorów 
oraz zebrania 1 rady instruktorskie. 

Czuwaj! /-/ Zbigniew Trylaki ". 
Nie trudno zauważyć, że w 1937 r. naczelnik wy 

kazuł pogodę ducha, optymizm. Podkreślił mocno, że 
najważniejszą jednostką organizacyjną w harcerstwie 
jest drużyna i jej drużynowy. 
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Przypadło mu kierować harcerstwem w najtrudniej 
szych chwilach - okresie, gdyż były to tylko /dzi- 
siej to już wieny/ dwa lata przed | września 1939 r. 

Na łamach piama instruktorskiego "W kręgu wodzów 
w nr. 5 £ maje 37 r. znajduje się gawęda naczelnika 
pt.: "Harcerski trzyletni wyścig pracy". Główny 
tego zagadnienia zamyka się w tym 'aby w drużynach 
harcerskich co roku zajęcia szły lepiej i lepoze da- 
wały wyniki..." Zbigniew Trylski akcentuje: 
+.."chcemy mieć dobre drużyny, aby się w nich wyra- 
Łiali porządni 1 morowi harcerze, 

Całość progranowo-orkanisacyjna obejmuje w tym 
temacie /wyścig pracy/ następującą postać: 

I rok Ściśle obowiązujące polecenia 
1I rok wytyczne do programów 
III rok wykazanie sanodzielności drużyn. 
Naczelnik z naciskiem podnosi problem samokształce- 
nia, potrzeby prenuneraty czasopism. Jakżesz czytel- 
ne staje się z tamtej epoki samokształcenie. 
Zerządza też wprowadzanie "próby drużynowego". Jeże- 
1i drużynowy nie zrealizuje "próby" - nie będzie 
mógł prowadzić drużyny a z braku drużynowego, praca 
drużyny musi być zi zona. W tym momencie wypada 
przytoczyć myśl wypowiedzianą przez Stefana Żerom- 

skiego: "gdybyż człowiek mógł nie znać innej troski 
nad troskę, którą stwarza praca Co przez to 
autor noty o Zbigniewie Trylskim chce wyrazić? Prze- 
de wszystkim to i tylko to, że w chwili obecnej 
aktualne jest wzmocnienie pracy samokształceniowej 
przez obecne tj. w roku 1985 kadry harcerskie. Czy 
w tym nie wizja potizeb harcerstwa? którą ponad pół 
wieku temu widział już Naczelnik Harcerzy | 
W okresie naczelnictwa przez Zbigniewa Trylskiego , 
harceratwo kontynuując wcześniejsze porozumienie 
z Ministerstwem Spraw łojskowych przygotowywało mło- 
dzież do sblitającej się wojny. I przygotowało ją 
dobrze jak wykazało Pogotowie Wojenne Harcerzy a 
później epopea Szarych Szeregów 
Jako Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego na pole- 
cenie kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
musiał utrzymywać kontakty z organizacjami młodzieży 
innych, często wrogich Polsce państw. 
W przypadku hitlerowskich Niemiec była to cena, któ- 
ra pozwoliła na dalszą, chociaż coraz bardziej utru- 
dnianą działęlność Związku Harcerstwa Polskiego 
w Nienczech. 
Nieświadomi tych spraw demagodzy i pseudohistorycy 
czynili 1 czynią z tego powodu zarzuty druhowi Tryl- 
skiemu. Trudno jest im się dziwić, skoro nawet przed 
wojną niezorientowana w niuansach sprawy część in- 
mtruktorów miała pretensje o te kontakty do ówczee- 
nego Naczelnika. Na tym szozeblu nad emocjami 1 os0- 
bistym spojrzeniem niestety często górę musi brać 
polityka. 

Mzór do nalladowania przez obecne 1 przyszłe 
kadry Związku 
Hm Ignacy Płonka wyraża aię o Zbigniewie Tryl- 

skim taki "Nie było dla niego rzeczy niomofliwych do 

    

na 
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wykonania. Ma kominku instruktorów w Szikazo w 1940 
to, co mówi, że "czło- 

  

tłumaczył z naturalną wiarą 

wiek to taka potęga, iż wszystko może zrobić, co 80- 

bie dokładnie i rzeczowo wyobrazi. Trzeba tylko 

  

chcie 
Jak Zbigniew Trylaki był krytyczny, zwłaszoza 

msglydem siebie - Świadczy list przez niego pisany 

do naczelnika Harcerzy w Londynie. Treść 
ta jest z wypowiedzi Hm Władysława Wenzla. Oto co 

pioze Tryleki: "Bodąo na urlopie od przeszło roku, 

nie ma niestoty widoków, abym w bliższej przyszłoś- 
oi mógł połnić jakąś funkcję, wynikającą z moich obo- 

wiązków instruktorskich. Bardzo leży mi to na sercu, 
gdyż zamoze uważałem, że zaszczytny tytuł inotruk- 

torski 1 z nim związane uprawnienia, powinny przy- 

sługiwać jedynie tym, którzy obowiązki instruktor- 
skie pełnią...” 

Czytając ten list do zwierzchnika, domyślany się, 

jek trudno mu było rozstać mię z ukochaną "Całym 

  

STANISŁAW KRAKOWSKI     
zeka San dzieląc miasto na dvie części, od 

R dawna przyciągała młodych chłopców. Tu uczyli 
się pływać, obcować z wodą, tu też niejedno- 

krotnie obserwowali groźny żywioł rzeki, która dość 
często wylewała, zwłaszcza w okresie wionennych i je- 
eiennych roztopów, 

KINEU + GEEKEMNKGE STOWIA MEBEREM 
życiem" pełnioną służbą. Ma on tylko jedno pragnie- 
nie: chce zatrzymać krzyż harcerski. Jest świadomy 
1 konsekwentny, nie prosi o zwolnienie z przyrzecze- 
nia harcerskiego, które damno temu składał. I oto 
cały Zbigniew Tryluki: "Raz harcerzet-zawsze 
harcerzem" 

W osobie Zbigniewa Trylakiego jest wspaniały 
wzór do pora, aby o nim 
współczesne pokolenia młodych druhów dowiedziały się 
1 choiały wejść na drogę ałużby harcerskiej, dro£ę, 

którą on wybrał zdecydowanie i óriadomie już w 1912 
roku. Jest to droga Wielkiej Harcerskiej Przygody, 
droga Wielkiej Gry Harcerskiej, droga Służby Harcer— 

skiej. 3 
Należy Zbigniew Trylski w sztafecie pokoleń do 

czołowych postaci ruchu harcerskiego. Jest jednym 
z wybitniejszych postaci-wychowawoów, prawy ozłowiek. 
Wielki patriota. Przywiązany ink mało kto i Szczerze 
oddany idei harcerskiej. 

uiektórzy próbowali w czasie tych powodzi, groźnych 

często dla życia *podróży* po wsburzonych falach Sanu, 

pływając na czy mię tylko da, a najczęściej Ba mat- 

osynej balii, lub sbitych kilku deskaćh. 

Początki działalności żeglarskiej w Przemyślu siq 
gają roku 1911 - 1912, kiedy to pierwsze drużyny skau- 
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towd na swym wyposażeniu posiadały łódki 1 Świczyły 
gię w wodnych harcach na Sanie, 

Okres I wojny Światowej przerwał zapoczątkowaną 
działalność w dziedzinie skautowego wychowania wodne- 

go. 

V 1920 r. zastęp "Wilków" II drużyny harcerzy ie. 
X. Pułaskiego buduje we własnym zakresie łódkę. Kroni- 
karz drużyny z humorem wspomina te poczynania, tytułu- 
jąc awój artykuł *Jak to II drużyna budowała łódki”, 
Pracami kierowali Ślus: ki 1 Edward Heil. Łódź wyko- 

nano na wiosuę 1921 r., na niej pływali harcerze po 
Sanie z Ostrowa aż do ujścia Wiaru, oraz w czasie ko- 

lomii letniej po stawie w Kosienicach. 

Niewątpliwym osiągnięciea przenyskich harcerzy był 
spływ łodzią wiosłową Sanem 1 Wisłą, członków II dru- 

żyny pod dowództwem Edwarda Beila na I Harodowy Zlot 
Harcerzy, który odbył się w 1924 r. na Sieklerkach 
w warszawie, 

£ początkiem 1925 roku postanowiono odbyć "wielkąs 
wyprawę harcereką Sanea i Wisłą do Gdańska, V tyn celi 
zorganizowały się dwie grupy harcerzy: % I drużyny ia. 
gen. D. Chłapowskiego oras II drażyny. Grupy tu przys: 
tąpiły do budowy dwóch odzi, Pracami kierował Bdward 
Heil, Zbudowano łódź płaskodenną wiosłowo-żaglową, 
której dano ioię "ZBYSZEK" oraz płaskodenną łódź wios- 
łową, którą nazwano *PATAORVUJ 2a ta to nic inne- 
go, jak pierwsze litery używanych - jak to i teras 
jest w zwyczaju - przezwiok załogi tej łodzi, Byli to: 

- hdam Malicki "Palicska*, drużynowy I1 FDH w 1925- 
26 r.. 

- Mieczysłuw Tabisz "Tabaki 
- Bogusław Jakóbczyśski *Organio 
- Józef Toczyński *Wuj", 

Załogę "Zbyszka" stanowili: Edward Heil, komendant wy- 
prawy, oraz Julian Gdettlich, Adan Wochańeki i Bronta- 
ław Kłodnicki. 

Te dwie grupy harcerzy były zalążkiem przyasłej 
barcerskiej drużyny żeglarakiej. 
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4 dniu 5 lipca 1925 roku rozpoczął się spływ Sanea 
1 Wisłą, który trwał 2 tygodnie. Do Gdańska harcerse 
dotarli po przebyciu 1.400 ka drogi wodnej, płynąc 
dziennie po około 100 ka. Z Gdańska wypri 
Orłowa, a następnie już pieszo 
wędrówkę przes Gdynię, Oksywie, 
wowo, Helenowo do Jastarni a następnie przes Rozewie 
Puszczą Darsslupską, Wejcherowo s powrotea do Orłowa. 
Do Przemyśla harcerze wrócili pociągiea. wyczyn prz 
myskich harcerzy był wydarzeniem dość sensacyjnya. 
Żeglarzy odwieduił ną wybrzeżu minister Wyznań Reli- 
gijnych i Oświecenia Publiczneso Gustaw Dobrucki. 

V 1926 roku Bdward Heil, organisator 1 twórca har- 
cerakiego żeglaretwa zakłada pierwszy w hufcu przenye- 
kia zastęp wodny. 

W lipcu 1926 r. E, Bell i J. Toczyński odbyli rejs 
na łodzi klepkowej "BDI" Bugiem od Sokala do ujścia 
Harwi, skąd Narwią pod prąd, do jej śródeł w Puszczy 
Białowieskiej. 

VM 1927 roku Bdward Eeil tworzy samodzielną drużynę 
żeglarską, otrzymała ona kolejny numer drużyny harcer- 
skiej VI, oraz iuię Jana z Kolna, wybitnego żeglarza 
polskiego s IV wieku, domniesanego poprzednika Kolun- 

YI aqska drużyna żeglaraka była w Przemyślu pierv- 
szą drużyną, której członkowie rekrutowali się s róż- 
mych szkół, ale byli to przede wszystkia harcerze wy- 
wodsący się s I i II drużyny, drużyn sałożonych już 
w 1911 roku, "Szóstka" była też jedną s pierwszych 
harcerskich drużyn żeglarskich powstałych w Polsce. 

M styczniu 1927 r. Edward Beil sostał wybrany na 
delegata Koła Przyjaciół Harcerstwa w Przemyślu, na 
VII Yalny Zjazd ZHP w Warszawie. W lipcu tegoś roku 
rusza Sanem do Gdańska kolejna wyprawa pod przewodnic- 
twem niestrudzonego, ofiarnego rzecznika harcerskiego 
wodniactwa Bdwarda Beila, Na trzech łodziach o nas- 

chi "BAŚA", "KONIK", SOBLIK* płynęło 14 harcerzy 

% VI drużyny. Łódź "Baśka" budowara była przez cztery 
miesiące przez flella 1 Mieczysława Tabisza w warszta- 
tach szkolnych Giunazjuu ia. J, Słowackiezo. "MONIE" 
został ztudowany przez braci Aronisława, Fryderyka 
1 Józefa Tomczyków na własnym podwórzu przy ul, Bato- 

rego, a końćzono łódkę na terenie przystani nad Sanem, 

Trzecią łódź wykonał zawodowy atolarz ta wynagrodze- 
ni 

Największym wyczynem VI żeglarskiej drużyny harcer- 
skiej była wyprawa nad Morze Czarne, rorganisowana od 
11 lipca 1926 r. do 19 sierpnia 1928, która rozaławiła 
przemyskie żeglaretwo, drużynę 1 jej drużynowego wśród 
całego harcerstva polekiego. Yyprawa doszła do skutku 
dzięki pomocy władz oświatowych 1 wojskowych w Prze- 
myślu, orez pozocy dr Jana Żaczka, prezesa Harcorskie- 
go Klubu Sportowego (HXS) "Czuwaj", Dużymi zdolnościa- 
mi organizacyjnymi wykazał się drużynowy kdward Heil. 
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Dzięki jego staraniom wyprawa została zaopatrzona 
w krótkofalówkę, broń myśliwską, aparaturę naukową do 
padań geograficzno-meteorologicznych, oras aparaty fo- 
tograficzne, Skład wyprawy przedutawiał się następują 
co: komendantem został Edward Heil, na trzech łodziach 
płynęło 11 barcerży. Wykonane we własnym zakrenie ł0- 
dsie przewieziono pociągiem s Przemyśla do Śniatyna, 

skąd Prutem rospoczęto wodną wędrówkę. 

Na łodzi o nazwie *EDI* płynęli: E. Neil, Tadeusz 
Owiński, Stanisław Bielikiewicz i Kazimierz Czajko: 
ki, obsadę łodzi "Monik" stanowili: Bolesław P. Bachy- 
rycz, Marian Klinger, Broniaław Tomczyk 1 Józef Tot 
Czyk. Na trzeciej łodzi znależli się: Bustachy Słobo- 
dzian (lekarz), adau Słobodzian i Adam Wochański, 

Wyprawa ta nie była przedsięwzięciem łatwym, spływ 
odbywał się Prutem i Dunajem - rzekami o zdradliwych 
wirach. Ponadto tego lata panowały okropne upały, tak 
że harcerze zmaszeni byli płynąć nocą w świetle księ- 
życa. Ze wsględu na trudy, kłopoty materialne i częste 
awarie, po naradzie w Jassach postanowiono kontynuować 
spływ na dwóch łodziach. Bronisław Tomczyk, Adam Wo- 
chański i Bolesław P. Bachyrycz wrócili pociągiem do 
Przemyśla. Pozostali dotarli dnia 6 sierpnia 1928 r. 
do miasta Gałacza, znajdującego się u delty Dunaju, 
a 10 sierpnia ujrzeli Morze Czarne. Następnie płynąc 
70 mil norskich, uczestnicy wyprawy dotarli do naj 
większego portu ruauiskiego Konstancy, gdzie 14 sierp- 
nia spotkali polski azkolny żaglowiec "Lwów". Oddano 
należne honory, ealutując banderą. Harcerskie łodzie 
wzbudziły wielki podziw załogi żaglowca, a kapitan, o- 
ficerowie i cała załoga przyjąli harcerzy bardzo ger 
decznie i gościnnie, 

W dniu 15 sierpnia 1928 r. harcerze-żeglarze u- 
czestniczyli w święcie rumuńskiej floty wojennej, na 
którym byli obecni przedstawiciele rządu i dworu kró= 
lewskiego. Była to doskonała propaganda polskiego żeg- 
laratwa oraz polskiego harceratwa w Rumunii, 

W 1929 roku przenyska drużyna żeglarska zaczyna bu- 
dować własną przystań, Dzięki staraniom buraietrza 
Przemyśla Józefa Kostrzewskiego, będącego przewodnie 
czącym Koła Przyjaciół Harcerstwa, drużyna otrzynała 
teren po dawnym placu ćwiczeń 4 Baonu Saperów, po le- 
wej stronie Sanu. Przystąpiono natychniast do wytężo= 
mej pracy, niwelując teren 1 gromadząc materiały bu- 
dowlane. Niektóre materiały zwożono na teren budowy 
tratvami s górnego biegu rzeki. 

Dużą pomoc otrzymała drużyna z Komunalnej Kasy Oaz- 
ozędności miasta Przemyśla, która przekazała na ten 
cel 40 tys, złotych. 

wybudowaro duży budynek drewniany I piętrowy o wy- 
sokim parterze, W budynku mieściła się izba harcerska, 
warsztaty szkutnicze oraz hangary dla łodzi. 

W dniu 29 czerwca 1929 r. odbyło eię uroczyste po= 
Święcenie kamienia węgielnego budynku przystani. Budo 
wą kierował Edward Heil, dowcipnie nazwany w czasopió- 
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nie vSkaut" - "admirałem cił morskich na Sanie", Po 
wybudowaniu przystani w isbie harcerskiej odbywały się 
zajęcia z różnych dziedzin wiedzy żeglarekiej, uczone 
się budowy jachtów, robót linowych 1 czytania uap 
morskich, h 

Ozłonkowie drużyny żeglarekiej byli umundurowani 
w oryginalne mundury marynarskie. Zakwpiono je za pie- 
niądze wypracowane prze członków drużyny. Harcerze 
wykonywali kościane odznaki: lilijki, odznaki szkół 
żeńskich gianazjów, Zbierano ńa wysypiskach śmieci 
kości wołowe (piszczele), cięto je na cienkie płytki 
1 odpowiednio wycinano 1 rześbiono. Taką produkcją 
koscianych lilijek 1 innych odznak zajmował się już 
w 1922 roku "zastęp przemysłowców wyrobów kościanych*, 
powszechnie zwanych "kościarzami" s JI drużyny har- 
cerskiej, 

Innym śródłem przychodów drużyny była sprzedaż wy- 
produkowanych kajaków, jak też opłaty wnoszone za 
przechowywanie 1 konserwowanie łodzi, dokonywane we 
własnych warsztatach, W warsztatach ezkutniczych wyt- 
warzano również narty, ponieważ członkowie drużyny 
wchodzili w skład sekcji narciarskiej HK$ "Czuwaj", 
której kierownikieu był przyboczny drużyny Julian 
GBettlich, 

W 1929 r. odbył się w Poznaniu II Zlot Narodory 
Harcerzy. W zlocie tym wsiął udział Hufiec s Przemyśla 
w ilości 120 harcerzy, wśród nich osobną jednostką 
stanowiła VI drażyna z jej drużynowym Edwardem Heilen, 
Do niej dołączyła wyprawa 6 przemyskich harcerzy-żeg- 

larsy, którzy dotarli na Zlot płynąc 2 łodziami pod 
dowództwem Tadeusza Błachuciaka, Trasa wiodła rzekami 
Sanea, Wiałą oros Yartą. 

Harcerze z VI drużyny rozbili namioty nad Wartą, 
w jednym z nich urządzili chyba pierwszą w Poisce'har- 
ceraką wystawę szkutniczą, Wystawa ta zrobiła turorę 
wśród zwiedzających gości, a przede wszystkim wśród 
żeglarzy, którzy mogli również podziwiać aprawność 
techniczną harcerzy rrzemyskich, budujących z przywie- 
zionych na Zlot aateriałów łódź morszą. W dniu 20 1ip- 
ca 1929 r. nastąpiło poświęcenie tej łodzi, której na- 
deno imię "POKA", Na tej uroczystości bylis gen. Hat- 
1ler oraz Naczelnik Głównej Kwatery Męskiej Stanisław 
Sedlaczek, Po zlocie drużyna żeglarska zorganizowała 
sygodniowy obós nad aorsem koło Pucka. 

*Ziemia Przemyska” z dnia 5 sierpnia 1929 r. relac= 
Jonując przebieg Zlotu w Poznaniu, zatytułowała avój 
artykuł: "Sukcesy Przewyśla”. 

w zorganisovanych zawodach lekkoatletycznych o uig- 
trzoatwo hufca męskiego w Przemyślu obejmujące nastę- 

pijące konkurencje: piłka siatkowa, piłka koczykowa, 
harcerski bieg na przełaj, lekkoatletyka, I miejsce 
zdobyła VI drużyna żeglarska uzyskując 47 punktów, 

W sierpniu 1931 r. Państwowy Urząd wychowania Fi- 
tycznego i Przysposobienia Wojekowego sorganisował 
w Gdyni kurs moraki, w którym uczestniczyli żeglarze, 
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harcerze s Przemyśla: Jósef SchSnborn, Fryderyk ?ou- 
czyk, dózef Tomczyk, Mieczysław Tabisz, Bolesław P. 
Bachyrycz, Edward Heil. Komendantea tego kursu był 
gen, Kariusz Zaruski, nestor żeglaratwa polskiego, 
serdeczny przyjaciel młodzieży harcerakiej, autor 
książki *Z harcerzani na Zawlazy Czarnya*. Po części 
teoretycznej odbyła się praktyka żeglaraka na jach- 
tach, sorganisowana ©la najbardziej saawansowanych, 
V dalekomoraki reja ną jachcie Oficerskiego Jachtklutu 
*JUBAX* pod dowśdztwea gen. M. Zaruskiego zabranc 12 
harcerzy, w tya dwóch z Przemyśla, tj. Edwarda Beilu, 
drużynowego VI drużyny teglarakiej oras Mieczysława 
Tabieza, przybocznezo tej drużyny. dszyscy uczestnicy 
rejsu dopassczeni zostałi do sgaamino pa sternika 
uorskiego. 

V lipcu 1952 r. ukóścąył kyrs sternika uorskiega 
w Gdyni Julian GGettlich, csłonek VI drużyny, 

V sierpniu 1032 r. Pryderyk Tomczyk uczestniczy 
w rejsie do Szwecji na jachcie *TEMIDA II". Reja tem 
zakończył aię niepomyślnie, na jachcie wybuchł pożar, 
ugaszony przez sałczę hąrcerską, poparzony zostąż 
r. Toaczyk, Któręgo uąieazcsono w azpitalą asvadzkia 
(Gotiand). 

W lipcu 1933 r. ukończył teglarski kurs aoraki Jó- 
gef Tomczyk. 

W 1952 r. drużynowym FI trutyny im. Jana z Kolna 
zostaja Józef Schónborn. W tys roku drużyna wzięła u- 
dział w Międzynarodowym Zlocię Skautów dodnych nad je- 

siorem Garcsydgkia. 

V 1933 r. wyjeżdża s Przemyśla założyciel drużyny 
Edward Betl, który w latach 1938 — 1939 pełni funkcję 
komendanta Poleskiej Chorągwi Harcersy. W czasie avej 
działalności na Polesiu B, Heil założył Harcerski 0- 
środek Żeglarski nad jeziorem Białym, w powiecie wło- 

dawskim, oraz w Horodyszczu koło Pińska, gdzie w cza- 
sie wakacji odbywały się 4 - 5 tygodniowe kursy 6zko- 
1eniowo. W latach 1937 - 38 prowadził je Mieczysław 
Tabisz. 

W 1933 r. drużynowym VI drużyny został Bronisław 
Tomczyk, zaś iustruktor tej drużyny Jalian GBettlich 
aż do 1937 r. był referentem ds. żeglarakich w Komen- 
dzie Hufca Harcerzy w Przemyślu. 

Następnie drużynę żeglaroką prowagsiti: Tadeusz 
Błachuciak, Zdzisław Siębab a.w 1935 r. drużynowym 
został Emil Dąbrowski, 

W 1934 r. ZUP otrzymuje do czasowego użytku jacht 

*TEMIDA 1". Kapitanee tego jachtu jest gen. M. Zarun- 
ki, pod dowództwem którego załogi harcerskie odbywają 
rejsy do Szwecji 1 Łotwy. W regatach Gdynia - Visby 
wziął udziat Bolesław ?. Jachyrycz, pełniąc na jachcie 
funkcję 3 oficera. d rejsie do Sztokholzu £ Rygi bie- 
rze udział 3 członków VI drużyny: B. P. Bachyrycz, 

(3 oficer), Fryderyk Tozczyk, Józef Tozczyk (żeglarz - 
gospodarz), 

W 1935 r. podczac Jubileuszowego Zlotu ZAP w Spale 
całonkowie VI drużyny żerlarskiej zbudowali kajak żaz- 

(BACON TOME 
lowy 1 ofiarowali go prezydentowi R. P. Ignacent Moś- 
ciekiem. 

* 1935 r. w I rejsie "Zawiszy Czarnego" do Kopen! 
st, Londyno, Antwerpii i ameterdamu, oraz w II rejsie 
do portów Szwecji, Finlandii 1 Bstonii 1 Łotwy bierze 
udział Pryderyk Tomczyk, który pełni na statku funkcję 
bosmana. 4 rejsach tych w skład sałogi wchodzi Józef 
Tonczyk. 

M 1936 r. kdward Heil otrzyauje Odznakę Dwudziesto- 
lecia ZAP. 

4 1937 r. zaokrętowany zostaje na sZawiezy Czarnym" 
Julian Góettlich i odbywa reja na raaie Gdynia - fyga- 
Gandawa, przepływając 700 ail morskich. 

w lipcu 13938 r, wyrusza z Gdyni barceraka wyprawa 
dalekonoreka ną jachcie "POLESZUK", w skład załogi 
wchodzi Pryderyh Tomczyk. 

W ostatrim rejsie przed wojrą "Zawiasy Czarnego” 
s Gdyni do Sztokholmu £ Visby uczestniczy Julian Gdot- 
tlich, oraz Tadeusz Błachuciak. 

ZBP przyjauje stopnie sportowe Polakiegc Związku 

Żeglarskiego. Harceratwo morskie posiada już 3 ins- 

truktorów - kapitanów j,ż.a.,, 8 kapitanów j.ż.a. 
a wśród nich wychowanka VI drużyny Bolesława 7, Bachyć 
rycza, 55 sterników morekich i 76 żeglarzy. 

£ Przemyśla wyjechało spore grono członków drużyny 
teglarekiej, w nowya alejncu zaaieszkania włączają się 
czynnie do działalności harcerskiej, nie zrywają 
a żeglarstwem. I tak np. Józef Tomczyk driała w Cho- 
rągwi Śląskiej, opracowuje 2 broszury a sakregu modem 

larstwa sorskiego pt. "Koiele morskie s kory", *Żaglu- 

jący model jachtu *Jaskółka*", Yydano je drukiem 
w 1939 r. 

v okresie przedwojennej działalności YI drużyny ia. 
Jana 8 Kolna wiele było jej członków. Wśród najbare 
dziej aktywnych 1 zasługujących na wapomnienie należy 
zaliczyć: Mieczysława Tabisza, Pryderyka, Józefa 
1 Bronisława Tomcsyków, Joliana Góettlicha, Bolesława 
P. Bachyrycza, Bogusława Jaxóbczyńakiego, Adama Malic- 
kiego, Józefa Toczyskiego, Kasiaicrza Czajkowskiego, 
Baila Dąbrowskiego, 4dama Wochańskiego, Mariana Elin- 
gera, Adama i Buetachego Słobodziana. 

Bibliografia: 

1.3. Gdettlich, przesłanki biatozyczne I Harcarekiej 
drużyny żeglarskiej im, Jana s Kolna w Przemyślu 
(maszynopis) 

2, 8, Krakowski, Historia i tradycje II przenyskie 
drażyny Larcerskiej ia. K. Pałaskiego 1911 - 1944 
M. Tabisz, Moja ułużba w ZRP (maszynopis) 

2. Siębab, Harcerska drużyna żeglaruka in. Jana 
Kolna (rękopis) 

*Z dziejów przemyci.jego harcerstwa 1911 - 1981" 
MAW 1935 

$. Krakowski, Harcereku działalność Edwarda ella 
w Przemyślu, HK rok 11 06)83 
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"Jest jeden dzień, sierpniowy dzień 
Gdy w leśnym teatrze wre życie 
I na ten dzień, sierpniowy dzień 
Piosenkę wołamy o przyjście." 

Zacytowałem motto z Informatora XIII Bieszczadz- 
kiego Jarmarku Artystycznego zorganizowanego przez 
Kielecką Stanicę, w miejscu jej stałego pobytu w Woło- 

satem. 2 
'Wołosate - niemy dziś Świadek tragicznych dziejów tych 
ziem - w okresie wskacji ożywa gwarem harcerskiego ży- 
cia. Na wymoszczonych wysoką trawą polankach małe obo- 
ziki przycupnęły między zdziczałymi już drzewami owo- 
cowyni. Z jednej strony szemrze Szczawinka a z dru- 
giej - Wołosatka, mająca swe Źródła gdzieś pod szczy- 
tem Tarnicy - najwyższego szczytu Bieszczadów, dumnie 
piętrzącego się nad całą doliną. W tak wspaniałym 
otoczeniu nie można sobiu nawet wyobrazić niedobrego 
obozu. To też Stanica Kielecka od lat kierowana wpraw- 
ną ręką drulia Staszka Adamczaka, jest podręcznikowo 
przykładnym obozem. Druh Adamczak ma czas na dopilno- 
wanie wszystkiego, a na dodatek pomaga mu stała, wypró- 
bowana "stara bieszczadzka gwardia". 

Reloc marku. 

Dziewiątego sierpnia już od wczesnych godzin ran- 
nych (pobudka o godzinie 6.00) w stanicy WIELKI RUCH 
Vpina sią kolorowe girlendy z bibułek, tu i ówdzie 
druhny poprawiają jprzyrodę, dodając jej całe naręcze 
„papierowych kwiatów, druhowie z młotkami, siekierami, 
piłami 1 innymi ostrymi narzędziami, kończą stawiać 
stragany, barierki, kierunkowskazy itp. Żar z niaba 

leje się na ten harmider, ale i ciemne chmury zzo 
Ternicy wyglądają. Komendant pyta anie z niepokojem, 
ozy będzie lało? Jestem w dziedzinie meteorologii 
najwyższym autorytetem, bo mieszkam najbliżej górali, 

OWEGO 
ĄCZA 

a 1 mnie od czasu do czasu łamie w kościach. 

Druh Luśnia, szef stanicowego hoteliku, przymuje już 

trzechsetnego gościa pragnącego skorzystać z gościny 

Stanicy. Kuchnia przygotowuje hektolitry napojów na 

gotowanej wodzie (salmonella) i zwiększone ilości po- 

siłków. Kwatermistrzostwo ustala sposób pozbycia się 

większości miłych gości, to znaczy spisuje kto i ja- 

kia transportem wróci do macierzystych stanic. SłCuem 
- kręci sią wielka machina festiwalo: 

Ponieważ nie mam żadnego przydziału, łażę tu i tam 

aż dobra duchy bieszczadzkie zagnały anie do fite- 

atru, gdzie druhna Scenoyrafka dekoruje scenę Na ma- 

jący się odbyć za kilka godzin festiwal. 
Amfiteatr jest przepiękny. W naturalny stok wars 

wiono grube belki udające ławki. Scenę od widowni ou- 

dziela pięknym zakołem płynąca Szczawinka, w której 

rosną jak żywe keczeńce. W tle pnie "drzew. poprocie, 

gałązki 1 kwiecisty klucz wiolinowy. 
Rysiek Pomorski - koapozytar niezliczonej ilości 

bieszczadzkich hitów, dziś - szef artystyczny festi- 
wslu, przesłuchuje ciągłe przybywające grupy srtystów- 
-wokalistów pragnących zaprezentować swoże umi zjątoś - 

ot. a 
Przemarsz w pobliżu gd hoc zmontowanej kapeli druha 

Pontona, śpiewającego ochoczo piosenkę: "Kupujcie lu- 
dzie w jermarcznej budzie, kupujcie ludzie pókt jest 
co", przypomniało mi, że razpoczyne się bieszczadzki 
jarmark. Czego tam nie było? Słup ogłoszeniowy, na 'tó- 
rym wisiały drogowskazy: amfiteatr, artyści, brana, Ja- 
niu, komenda, hotelik, kolacja, latryna, śpiewnik, ka- 

pele, stragany... a na straganoch, jak na prawdziwym 
odpuście. Zobawki z mchu i paproci, leśna biżuteria, 
jagody w kubkach, duży kubek 50M złotyct, mały - 35 4, 
z cukrem - ta Stanica Łódzka. Można sobia zrobić foto- 

grafię z misiem za 20 złotych i fotografię aisia za 
10 a. Robiłem zdjęcie jak miś napadł jedną harcerką 
i musiałem wybulić całą dychę. 23 
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Piotrków sprzedaje swoja specjały: cnieb z dżemem, 

chleb-z konserwą 1 świeżutkie, na miesjcu smużone na- 
leśniki z jakimiś dziwnymi frykasami. Auatorów jest 
bez liku. 

Poznań założył firmę pou nazwą "Harper Majning End 
Placek korporejszyn”. Hasłem przewodnim był dwuwietsz: 
"Jeśli macie kłopoty z krokodylami, jedzcie placki ca- 
łymi garściami". Wielbiciele telewizyjnej ramoty, ze 

S$ Tarą Łels w roli głównej ustawili się po owe piacki 

w długiej kolejce, nie chcęc dać szans miejscowym kio- 
kadylom. Były też sulony piękuości 1 starszuharcerscy 
*Murżyci" czeszącący huty pa 5 złotych ża parę. Stani 
ca stułeczna zorganizowała | "Salon odnowy biołogicz- 
uż)" a kilku salonowych "santariuszy".wyłapywało wę- 
drujące po jarmarku druhny i bezlitoście "odrawiało" 

Jalimiś dziwnymi mazidłami. "Odnowione" druhny pędziły 
do Wołosatki, doprowadzając się do stanu "sprzed odno- 
w”. 

Najdłuższa jednak kolejku ustawiła się po najnowsze 
wydanie "Śpiewniczka bieszczadniczk Cena 320 zło- 

tych nie była ala nikogo zbyt wysoka. Zdarzali się też 
1 tacy, którzy brali po kilkanaście egzemplaczy. Wartu. 
Informacja tylko dla Ciebie Edytorsko Zatroskany (iru 
hu Redaktorze. Na stopce redakcyjnej tegorocznego wy- 
dania jest zamieszczona taka oto rewelacja: podpisano 
do Uruku w iipcu 1986, druk ukończono w lipcu 1986. 

Stragany powali pustoszeją, a kupujący I sprzeda- 
Jący udają się na długo przed zrozpoczęciem festiwa- 
lu do amfiteatru, gdyż już widać, 2e o miejcsa będzie 
trudno. 

laóchadzi godzina 17.00. Arytści stłoczeni obok es- 
trady czekają na swoją szansę. Uroczystego otwarcia 
dokonuje komendant tanicy druh Staniszaw Adamczak, wi- 
tając wszystkich miłośników harcerskiej piosenki turys- 
tycznej 1 lundatorów nagród. A potem przez ponad trzy 
Qodziny słuchaliśmy piosenek. Wykonawcom "ponagał" 
czteroosobowy zespół hoysów z wymyślnym układem chore- 
ograficzno-satyrycznym. 
Nagród było sporo. Z reporterskiega obowiązku odnotowu- 
ję, że nagrodę Naczelnika ZHP otrzymała Stanica Opol- 
ska, nagrodę Komendanta Operacji - Stanica Poznańska, 
nagrudę WRPH w Krośnie - Stanica Białostocka, a nagro- 

dę Naczelnika Gminy Lutowiska i Wydziału Kultury iSztu 
ki UW - Stanica Opolska, zaś ostatnię trzy nagrody Wo- 
jewody Krośnieńskiego, Dyrektora Parku Narodowego i Ko 
mendanta Stanicy Kieleckiej otrzymała 21 Żeńska DH im 
Kostka Jagiełły "Atut" ze szczenu "Cza*a" przy UKU Za- 
kładów Chemicznych w Oświęciatu. 

Nagroda Komendanta Stanicy wręczona została za kul 
turę sceniczną i wysoki poziom artystyczny urezentowa 
nych utworów. 

A dziewczyny z "dwudziestki jedynki” nie są zespo 
łnm, a tylko lubią śpiewać. Na festiwal trafiły pokonu- 
jąc kolejny etap wędrówki turystycznej po Bieszczadach. 
Przyjechały tu po raz pierwszy i po raz pierwszy wzię- 
ły udział w takiej imprezie. Śwoim sukcesem są zasko- 
czone 1 zaclwycone, tym bardziej, że dwie konkursowe 
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Piosenki pizygutowały w trukciu wędrówki. KróLą tu 

Jeszcze, bo jak śpiewają w jednej ze swych ja 

"Przed tobą setki dróg, 
kazda z nich prowadzi w Świat. 

Choćbyś bracie nie żałował nóg 

Starczy ich na wiele lat"... 

Fu kolacji dalszy cięg piosunkowej uczty. Na zuim- 
prowizowanej na przyczepie samochoduwej scenie, rozpo- 
Ceyna się Aocy maraton piosenki. U godzinie 21.00 do 
stortu gotowi byli wszyscy - wykonawcy i słuchający. 
Nie był gotowy tylko sprzęt nagłaśniający. Festiwalo 
wy akustyk dwoił się i troił, ale złośłiwość rzeczy 
martwych jest powszechnie znana zwłaszcza, że to prze 
cież 13 jarmark. w końcu sprzęt musiał uznać wyższość 

człowieka i impreza ruszyła. Występowali wszyscy lau- 
reaci, a także "dinozaury" turystycznej piosenki biesz- 
czauzkiej z Wiesławem Jaraszem, Andrzejem Mrozem, Ryś- 
klem Pomorskim i całym na prędce zmontowanym zespołen, 
który co jakiś czas zmieniał nazwy nd "Hedekeru Kaszub 
skiego" poczynając, na "Głębokich Gardłach kończąc 
Konfkransjerem zespełu był niejaki Ryba, który oprócz 

śpiewów zarówno grupowych, jak i solowych, opowiadał 
mocno stłoczunej publicznoścu dowcipy (o góralach tak- 
że). 

sie "dinozaury" zaprezentowały się z jak najlep 
szej strony przydając imprezie wielu blasków, potrzeb- 
nych choćby dlatego, łe odbywała się w nocy. Ostatnim 
elementem niewyreżyserowanym było uśnięcie o godzinie 
4.46 wykonawczyni z Białegostuku na scenie, podczas 
wykonywania piosenki, A ponieważ wszyscy inni zasnęli 
już wcześniej, komendant stanicy uznał, że impreza za- 
kończyła się samorzutnie i nakazał przytomnemu jeszcze 

akustykowi wyłączyć aparaturę. 
Tak oto zakończyą się XIII Bieszczańzki Jarmark Ar- 

tystyczny. Wspomnieć jeszcze należy o zespole, którego 

historia związana jest od wielu lat zarówno z kielecką 
stanicą, jak i z festiwalem bieszczadzkim. Oczywiście 
mam na myśli "Wołosatki", kierowane wprawną ręką druha 
Ryśka Pomorskiego. W tym roku "Wołosatki" wystąpiły po- 
za Konkursem - słuszne to i szlachetne. Nie jestem 
wprawdzie specjalistą od spraw muzycznych, ale mini-re- 
cital zespołu pokazał, że "Wołosatki* to już wyższy po- 
źiom kultury wokalnej. Ubałość o środki wyrazu muzycz- 
negu, wzbogacanie brzmienia instrumentami nietypowymi 

w wędrówce, takimi choćby jak skrzypce (nie mówiąc o 
gitarach, fletach, tamburino) doskonale dobrane i ze- 

strojone głosy. Nie ma się też czemu dziwić, że "woło 
atki" corać częściej goszczą na antenie Rozyłuśni iłar- 

creskiej, bo jest to dohry t rzetelny propagator pio- 
senki harcerskiej i turystycznej. 

Gratulując Stanicy Kieleckiej i jej Kumendantowi 
naprawdę udanej harcerskiej impieży, zapraszam do Wo- 

tasatego na przyszły rok... chocby pa naukę 

R WALES 

harcerskie.pl 

phm Wojciech Popiołek 

olejną akcją miała być akcja na słyniego kontl 
denta gestapo - volksdeutscha - Alfreda Wilke. 

K Był on funkcjonariuszem IV referatu urzędu ko 
mendanta policji i służby bezpieczeństwa dystryktu war 
Sszawskiego. 
Zadanie "rozpracowania" Milkego przypadło szefowi wywia 

(Wanda Oczko) "Hankę" (Hanna Sza 
rzyńska- Rewskaj i "Wandę" (Irena Klimeszowa) orez łą 
6 zniczkę z III plutonu "Janinę" (Halina Ounin-Karwic= 
ka). 
Rozpoznanie przebiegało sprawnie i już pod koniec pierw 
szej połowy września "Rayski" złożył meldunek kapitano 
wi "Pługowi". W najbardziej istotnej części wyniki ob- 

$erwacji sprowadzały się do tego, że Milke codziennie, 
tuż przed ósmą rano, wychodzi z bramy budynku Szucha 8, 
Qdzie mieszkał 1 idzie wprost do pobliskiej siedziby 
gestopo mieszczącej się przy Szucha 23. 
*(...) Rozpoczęło się opracowywanie akcji, której wyka 

nanie zlecono 3 plutonowi "Agatu" -dowodzenenu przez 
pchor. "Lutego" (W. Dunin-Karwicki). Przygotowania da 
niej przerwało na pewien czas aresztowanie w alei Szu- 
Cha prowadzących tam obserwację: zaplanowanego na do- 
wódcę zespołu bojowego "Heńka" (H, Nowal) i wyznaczone 
go na drugiego wykonawcę "Mściwego" (K. Hurkowskiego)Y. 
Zostali oni poddani bestialskim torturom przez gestapow 
Ców. Żaden jednak się nie załamał i nie powiedział ani 

Jeunego niepotrzebnego słowa. 
Obserwacja Hilekgo kontynuowana przez wykonawców: do- 
wódcę akcji "Przygodę" (T. Wronowskie) i "Olka" (T. Ka 
mióski) powzowliła na określenie regulatności poruszu- 
nia się Milkego. 
Plan akcji opracowany przez "Przygodę" i "Olka" na poć 
Stawie uzyskanych ujemenetów sytuacyjnych przwidywał 
użycie w niej dziesięciu ludzi oraz dwóch samochodów 
4 zsplanowany został na 5 października. Założony prze- 
bieg działań był następujący: uczestnicy ekcji idą 2 
Plucu Zbawiciela, każdy osobno, do domu aleją Szucha, 

gdzie zajmują dyżurkę dozorcy i tutaj czekają na Mil- 
kego. W chwili gdy'Milke pojawi się w bramie, "Przygo- 

da" 4 "Olek" mają go zastrzelić. 

"| października przed nadchodzącą akcją wyłoniło się 
nowa trudność. W dniu tym zastrzelony został Ernst We- 
ffels. Zastrzelono go właśnie w tym rejonie i w chwili 
gdy także'udował się do siedziby gestapo. Oczywiście, 
zaostrzyło ta czujność Niomców."y 

'ronieważ akcja Milkego miała odbyć się w szczególnie 
niebezpiecznym miejscu, niewątpliwie najtardziej w o- 

wym czasie niebezpiecznym w Warszawie, spowodowało to, 

wzmocnienie zepołu likwidacyjnego i wyposażenie go w 
nie jeden, lecz w dwa samochody. Pierwszy z nich ocze- 

kiwał tuż przy siedzibie gestapo, na narożniku Szucha 
i Litewskiej. Znajdowali się w nim dwaj uczestnicy akcji 
"Bąk" i "Ssak" , którzy mieli ubezpieczać wykonawców od 
strony gmachu gestapo. Kierowcą był "Niemira", który 
tak świetnie spisał się przy wykonywaniu wyroków ua 

Kretschmanna i Weffelsa, a kilkanaście dni później 
uczestniczył w akcji na Fruabwirtha, zakończonej za 

strzeleniem gestapowce Kleina. Na odgłos strzołów w 
w podwórzu posesji pod numerem ósmym, gdzie zamierzano 

zlikwidować Milkego, "Nierira" miał natychriaet tam pod 
Jechać, zabrać trzech wykonawców, którymi byli "Przygo 
da", "Olok" 1 "Narwik" (L. Macay) i odskoczyć przez 
plac Unii. 
Zadanie uterowania mu drogi wyznaczono trzyosobowej za 
ładze drugiego samochodu, znajdującego się przed roz- 
począciem akcji tuż przy placu Unii, u zbiegu Bagateli 
1 Flory. W chwi!1 gdy rozlegną się pierwsze strzały, 

mochów ten miał wyjechać nę Lplac Unit Lubelskiej, a 
jego załoga winna oczyścić ogniem drogę odwrotu dla 
"Niemiry". Załogę drugiego samochodu stanowili: Kie- 

rowca "JAnek" ($. Ołdakowski), "Bryl" (A. Biernacki) 

1 Gang" (Janusz Kobyliński). 
0 godzinie 7.15 wszyscy znaleźli się na wyznaczonych 
uprzednia stanowiskach i wykonawcy weszli szybko do 

mieszkanie dozorcy i doskonale mówiący po niemiecku 
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eszcze pod koniec lat 50-tych krakowskie druży 
J ny - później szczepy - starały się zdobyć dla 

swoich potrzeb samochody terenowe. Pierwsi byli 
chyba "Huraganiarze", potem "Czarna 13" i "Biały Szcz%p" 

Przez lata całe remontowane ustawicznie gaziki służyły 
wiernie, "Trzymając się kupy" i jeżdżąc tylko dzięki 
przemyślności i wierze... w mechaników-cudotwórców. 
Czasy sią jenak zmieniają i to, co było dobre dwadzieś 
cia lat temu, jest już nie do przyjęcia dzisiaj. Prze- 
konała nad o tym "czarna seria" wypadków, których po- 
wodem byli nie harcerscy kierowcy i mechanicy, lecz 
po prostu zmęczenie materiałów w samochodach, którym 
harcerze przedłużali żywotww nieskończoność. Zaostrzo” 
fe przepisy i kryteris ekspoloatacyjne stały się ko- 
niecznością, która część starych, co tu dużo mówić - 

owroty bywają różne. Smutne i radosne, po dłuż” 

szej 1 krótszej rozłące, powroty do ludzi do 
miejsc, powroty pożyteczne i niepotrzebne. 

Ostatnio byliśmy świadkamił, lub uczetsnikami harcerskich 
powrotów z letnich obozowisk. I tukże w tym przypadku 
moglibyśmy odnaleźć kilka rodzajów, z wymienicnych, po- 
wrotów. 

Wracsją bowiem drużyny ,szczepy jako zespoły usatysfsk- 

cjonowane pożytecznym spędzeniem obozowych dni, z sze 
regiem nowych sprawności 1 stopni swych uczestników, 
z przygotowaną kadrą funcyjnych i dokładnie zeplanowy 
nym podziałem obowiązków oraz rozeznaniem co do poczy 
nań w niedługb rozpoczynającym się roku harcerskim. 

Mracając jednak i tacy, którzy nie chcą się już wią 
cej spotykać pod tymi samymi barwami. Powaśnieni, zre 
zygnowani, zagubienie i w kompleksach po niespełnio- 
nych planach wakacyjnych. Zdezorientowani nie tylko w 
swej najbliższej przyszłości ele i w celach i sensie 
harcerskiej służby. Oczywiście pragnęlibyśmy jak naj- 
więcej tych pozytywnych, optymistycznych powrotów: 
Ale w rytmie gorączkowych terminów - zabiegów organi- 
zacyjnych, kłopotów z benzynowimy talonami 1 transpor 
tem, nie zawsze mamy dość czasu by przygotować się 
'należycie do powrotu. Nadmiar instruktorskich powin- 
ności i obowiązków powoduje też często, że brakuje 
tych. przysłowiowych "pięciu minut" na poobozową reflek 
sję, ba podsumowanie, na zrozumienie, które każe wzo 
rem "małej metodyki" zastępu - pochwelić się innym 
przeżyciami i zdobyczami wakacyjnej pory. Nie dostrze 

gamy też walorów wakacyjnego zbratenia w polu jako 
elementu dopingwjącego do wejścia "z merszu” w nowe 
obowiązki. 

A gdy rozjedziemy się do domów i rozliczenia orsz do- 
kumentacja obozowa zniknie w sejfach harcerskich ko- 
mend, przychodzi ponownie jak przed rokiem dylemat od 
powiedzi na pytanie: Z kim zaczynać? Skąd wziąć sprzęt 
i zestępowych?! 

Powrót pozytywny - to taki, na który składa się wie 
le czynników a w nim najważniejsze, to efekty pożytecz 
nych 1 celowych zabiegów wychowawczo-programowych mi- 
nionych obozowych dni, Musi on też mieć charskterye- 
tyczny ryta 1 sens motywujący, by stał się zjawiskiet 
znaczącym w harcerskim życiu zespołu. 

BEBGG > ZDZ MOAGCAE 
wroków wyeliminowała. line nasze suta zostały poddane 

remontom generalnym za duże pieniądze. 

W tej sytuacji wielu szczepowych marzyło sobie o kupnie 

nowego samochodu dostawczego za szczepowe oszczędności 

Niestety, taks możliwość praktycznie nie istnieje, 
gdy? asygnaty w znikomej ilości dostaje cały Związek, 

co ledwo zabezpićcza potrzeby Chorągwi. Nic więc dziw 

nego, że fabrycznie nowy ŻUK, który Główna Kwatera 

przyznoła naszej Chorągwi wzbudził duże zainteresowa 

nie. Gdy wreszcie kwatermistrz przyjechał nowiuteńkim 

samochodem pod budynek Komendy, wcałe nie małe grono 

samochodziarzy przyszłu Żuka podziwiać. 

1 tu "clou" całej sprawy. Oto okazało się, że producen 

Ci Żuków dali harcerzom lekcję"rzetelnej"roboty. Samo 

chód ckazał się zwykłym bublem, który fabryka wypcha, 

Pomiątaw, z czasów mojej młodości, powroty z obozu 
fetowane przez całe nasze, niewielkie miasto. Drużyny 
wyjeżdżały na swe podobozy w ramach zgrupowania hufca, 

to też wracaliśmy wszyscy razem, tym samym towarowym 
pociągiem przypinanym do kursowych przebiegów "osobó 

wek". Na stacji PKP oczekiwały więc rzesze rodziców, 

u zbliżający się "parachod" był co chwilę zapowiadany 
kolejnymi komunikatami przez dworcowe megafony. Każdy 
postój z kilkupoprzedzających stacji 1 był sygnalizowany 
serdeczną informacją zawiadowcy, który też czekał na 
swego syna. 

- Są już w Sosnowcu, śpiewają! 
- $toją na stacji w Będzinie - donosił głośnik, a 

na peronie rosło podniecenie. Gdy przy wjazdowym Sena 

forze dał się słyszeć powitalny gwizd naszego parowozu, 
na peron wkraczała orkiestra. która w pełnej gali swych 
"górniczych pióropuszy przybywała by witać harcerzy. W 
gwarze i krzyku wiwatujących rodziców t w ogłuszaj 

Cym ryku puzonów i bombardonów, wtaczał się nasz "har 

cerski" pociąg pod strigi rzucanych kwiatów i cukier- 

ków. lak wracali harcerze!!! 

Komendanci podobozów dziarsko podkrzykując, zezwa- 

lali na jednominutowe szybkie powitania, by za chwilę 
sformować już nas w kilkusetosobową kolumnę obozowych 

drużyn. Kapelmistrz dawał znak i cała wiara ruszała z 
pełnyn ekwipunkiem przez miasto, na plac koło komendy 

hutca, gdzie następowała uroczyste zakończenie obozo- 

wej ackji. Pamiętom te marsze jako doniosła i dumne 
przeżycia, fason i paradę! 
Dopiero gdy orkiestra kończyła swój powitalny seana 
hymnem harcerskim, padał saktramentalny rozka: 

- W tył, do mem, rozejść się! Następowały teraz fak- 
tyczne, dokładne powitania, pobieżne przeglądy zadra- 
panych kolan 1 ocena poobozowej tuszy. Można już było 
udać wybitnie wykończonego 1 zrzucić uradowanemu ojcu 
plecak, a mamę zaciągnąć do najbliższego kiosku na lo 
dy. Do późnych godzin w całym mieście trwała »uforia 
powrotu "naszych harcerzy”, intensywne kąpile 1 bie 
siady z potrawami, "które on najleniej lubi". I były 
to dodatkowe akcenty pozytywnego powrotu. 

Z rozrzewnieniem wspominam dzisiaj atmosferę tau- 
tych powrotów. W warunkach dużego miasta rzecz wydaja 

się niemożliwa, nierealne, a powroty są często tak 

POGLADY 
z zakładu w myśl zasady "byle za bram 

nic w tym produkcie naszej rodzimej motoryzacji nie 
Już po drodze wyleciała zaślepka z blo 

! Praktycznie 

trzyma się kupy. 

Xu silnika. Wydmuchało jakąś uszczelkę, pękła rura przy 

nagrzewnicy. Z obwodu chłodzenia leje się ustawicznie 

woda. Instalacje elektryczna w wielu miejscach wisi 

w powietrzu. Lakier jest położony byle jak - często na 

nieoczyszczonych elementach. Fragmenty karoserii są 

pogięte, nie wykończone, śróby nie podokręcane. Właś- 

ciwie cłay ten nowy samochód należałoby poskładać "do 

kupy” od nowa. Nasi harcerscy samochodziarze przecho 

dzą właśnie lekcję dobrej roboty. Poznają jak praktycz 

nie wygląda uczciwość i rzetelność na co dzień. 
Pogratulować panowie producenci! 

bałaganiarskie jak tegoroczny, lipcowy powrót Z Zu- 

granicznych wymian. Prasa donosiła, jak to zdezorien- 
towani rodzice dowiedzieli się w ostatniej chwil* przez 
skrzeczący głośnik , że dzeci przyjeżdżają na inny 

dworzec, inny peron i o innej godzinie! 
Powroty wiązały się też z pełną mobilizacją « jed- 

nostkach, drużynach, zastępach. Nowi funkcyjni aż dy- 

szeli chęcią czynu, drużynwoi pragnęli jak najszybciej 
wcielić wydumane na obozie plany. Nic dziwnego, że na 
pierwsze alarmowe wezuanie stawiali się wszyscy, chęt 

ni, gotowi dn efektywnej pracy i radosnej współpracy. 

Darmo by szukać dzisiaj podpobnych zjawisk, to też 
raduje mnie wielce , chyba szczątkowy, zwyczaj w noia 
macierzystym szczepie W myśl niepisanej zasady. już 
następnego dnia po powrocie cały "stan obozowy" zgła- 
sza się w cywilnych ciuchach. domyty £ wyspany by wi 
logodzinna pracą zakończyć HAL. Trwa reperacja USZxO- 
dzeń w namiotach, odsortaw/wanie zdezelowanych ukła 
danie majątku na magazynowych półkach, Praza sodbywa 
się "na luzie”, już bez gwizków oboźnych, bez sztucz 
nego drylu i forowanego tampa. Ot, po prostu - tak trze 
ba ! Tak powarcamy z obozuł!? 

Bardzo odpowiadają mi taxie twórcze, gospodarskie 
powroty do miejskiej rzeczywistości, którą przecież 
będziemy kontynuować w kolejnym harturskim roku. 

Mijający, jubilauszowy rok prowokoweł nas częsta 

do przeżywania uniesień i wzruszeń związanych ze wspom 

nieniami przeszłości. Czuliśmy w tych chwilach Łącz- 
ność duchową z pionierami naszego ruchu, al3 często 

brak nam była prostego spojrzenia, że właśnie dzięki 
ich. ciągłym 1 upartym powrotom możemy być spadkobier- 

cami wartości, które c.asem marnotrawimy z dorobku sia 
demdziesięciopięciolecia. Zepiminaliśny też, w ich po- 
wrotach nie było miejsca na bylejakość, niegospodarność 
marazą, za to wiele było entuzjazmu , radości * wlary 
we wszechobecną harcerską ideę służby. 

Gdy w kolejnej porze harcerskich obozowych wyjazdów 
będziemy znowu szamotali stę, rozdzierali "na czworo” 
- znejdźmy chwilę na rozważenie faktu, że powroty mogą 
być nejcenniejszymi momentumi w harcerskiej zbiorowoś- 

ci, harcerskim życiu. Oczywiście - jeśli są one pozytyw a. c 
Rook Ga 
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IGOR SIKIRYCKI 
z tomiku "Piorunująca mieszanina” 

ORZEŁ 1 RESZKA 

Chciałem ostczem satyry 

W pewnym małym wierszyku 

Dotknąć takich bolączek 
Których mamy bez liku 

lecz gdy wierszyk nareszcie 
Już wyłonił się z pióra 
Zamiast ciętej satyry 

Wyszła skarga ponura 

Rzekł redaktor: - Niestety, 
Piszesz takie utwory 
Jakbyś widział do koła 
Same czarne kolory 

Przecież obok minusów 
Często plus także mieszka 
Bo gdzie orzeł, tam musi 
Być w pobliżu reszka. 

Tych kłopotów codziennych 
każdy człowiek już ma duść, 
więc stanowczo w tym wierszu 
Twórcza must być radość 
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Po namyśle ten wierszyk 
Napisałem od uowa 

By do strof niewesałych 
Optymizau wlać słowa 

A co wyszło z tych zmagań 
Może twór nieśmiertelny? 
Proszę bardzo, najlepiej 

„Niech osądzi Czytelnik: 
Wydobycie węgla wzrasta 
Coraz ciemniej w naszych miostech 

Prąd oszczędzam w czasie szczytu 
Nasze filmy wciąż do kitu. 

Gaz odkrytu koło Jasła 
Ale w sklepach nie aa 

Rośnie w kraju stan ludności, 
Wielu kradnie bez litości. 

Telwizja się rozwija 
Lud wiadrami wódkę pija. 

Budujemy w kraju statki 
Hocnik ciągle okaz rzadki. 

Rosną kopalń nowe szyby. 
Kto nam wytruł w rzekach ryby? 

Skończył się analfabetyzm 
Ale książek brak niestety. 

Chociaż mieliśmy Październik 
Mie ma jeszcze róż bez cierni. 

(1958) , 

ar iwum 
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Warszawy 
Icy, jako przy 
atury języ 

Biennale plskatu 
Pałac 
Krakai 
domy 
Okęcie 
Bielany 

Kultury Wauki 
» Przedmiaście 

W WARSZAWIE 

butelka 
kartofle 
kasza manna 
keks 
kotlet siekany 

zonę ogórki 

targ 
woda sodowa 
zaiadłe mlako 

na jagody 

——— 
KRAKOWIAK CI 
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NEEENENM KULTURA WUW tWWW | CM: KUWWNNWWE | IIURA KEKENNE 
ielada kłopot miałem wybierając rysunki do bie- 

N Tżłące) edycji Galerii. Autor prezentowanych tu 

rysunków jest człowiekiem tak niezwykle praco- 
witym, że przeglądanie tylko części jego prac rysunko- 
wych trwało niemal cały dzień, by wybrać tych parę przy 
kładów jego warsztatu twórczego, spośród setek dużych 
cykli rysunków. Autorem rysunków jest Wojciech Szumow- 

Ski, uradzonywi964 roku w Szczecinie.W1985 roku ukoń- 
czył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie 
1 rozpoczął studia na Wydziale Form Przemysłowych Kra- 
kowskiej ASP. Prezentację twórczości graficznej Wojtka 
Sżumowskiegc rozpoczynamy rysunkami wybranymi z długie- 
bo cyklu rozważań na temat człowieka i jego bezpośred- 
niego otoczenia, JEGO KONDYCJI PSYCHICZWEJ i zapubienia 
we współczesnym Świecie. Autor posługuje się interesu- 
jącym warsztatem graficznym o dużej sile wyrazu, operu- 

J4c zarówno linią jak i plamą. 
W następnych numerach zaprezentujemy dalsze ciekawe pra- 
ce tego autorś. 

AKG 
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HISTORIA UUNENUGU +GNEE  gmum:czummam 111 R. KEEEEWE 
€.0.zz STA. 
"Narwik" zażądał w języku niemieckim, aby dano mu do 
sprawdzenia książkę meldunkową. Powiedział, że są Z 
gestapo | chcą sprawedzić spis lokatorów. Gdy "Narwik" 
przeglądał książkę meldunkową, "Przygoda" przez okno 
wyglądał na podwórze, gdzie lada chwile pojawić się 
powinien Milke. Mijają minuty. "Narwik" już kilka ra- 
ży przejrzał książkę meldunków , a Milkego wciąż nie 
widać. Dozorca corsz uważniej przygląda się młodym lu- 
uziom. "OLek" wyjmuje pistolet maszynowy 1 rozkazuje 
dozorcam aby położyli się twarzą do podłogi. Mija jesz- 
cze kilka minut, Milke nie nauchodzi. Wtem strzały na 
ulicy! 
pochodziła 7.30 gdy do stojącego przy Litewskie) wozu 
"Niemiry" podszedł oficer gestapo. Szedł on od placu 
unii, a stojący przy krawężniku sanochód wydał mu się 
widocznie podejrzany, bo zatrzymał się kilka kroków 
przed nim, wydobył z kabury pistolet i energicznie zbli- 
żył się do wozu. Bierne oczekiwanie na d -szy rozwój 
wydarzeń nie miałoby najmniejszego sensu. Pierwszy zro- 
zumiał to doświadczony "Niemira". Wydobył błyskawicz- 
nie pistolet i gdy Niemiec znalazł się tuż przed nim 
strzelił doń, kładąc go trupem na miejscu. Jednocześ* 
mie ruszył w stronę placu. Ale już pod ogniem znajdują” 
cych cię na ulicy Niemców. Przed bramą numer B zatrzy” 

mał się wóz. Ostrzeliwali się we trzech, czekając na 
wykon . lamci, słysząc na ulici unadę, wypadli 
z bramy nie czekając na Milkego i wskoczyli da samacho- 
du. Zasypany niemieckimi pociskami samochód ruszyłw 

stronę placu. */ 

"Cała ulica grzmi strzałami. Jedna z serii niemieckie 
go erksemu trafiła w tablicę rozdzielczą samochodu. Sq 
ranni - najciężej "Śgak", który wymiotuje krwią. "U- 
lek" dostał postrzał w ńiogę. Nowe pociski przebijają 

karoserię. Po kilku chwilach "Ssak" nie żyje. 

1d strony Havszałkowskiej ogień uzbrojonych Niemców. Załoga 

wozu stłoczona w środku nie odpówiada na strzały 
"Kula przebija tylną oponę. Wóz zarzuca na skwerek ko- 
ło pomnika. "Niemira" wyrównuje bieg. Drugą tylną opo- 
nę przebija kula, gdy mijają budynek straży ogniowej - 

wóz zarzuca na świeżo posadzone drzewko, spod maski 

wydonywa się ogień, za wozem ciągnie się wyrwane drzew- 
ko. Samochód Jedzie teraz z szybkością 15 km/h. Z tyłu 
ukazuje się duże, otwarte autu niemieckie pełne żan- 

dermów. "Bąk" ciska przez okno filipinki. Granaty nie 
wybuchły, ale goniący Niemcy watrzymall na kilka chwil 

pościg. "Nareszcie Wspólna"! Tu mają czekać dwie łącz- 
niczki... "Niemira" 

*Przygoda" 1 "Niemira" oddają broń oraz fałszywe doku” 

aenty "Jadwidze" i w nogi. Zdenorwowany "Narwik" nie 

muje w umówionym miejscu... Są. 

dostrzegłszy łączniczek, kryje się na klatce schodowej 
przeciwległego domu. "Byk" biegnie w stronę Marszał- 
kowskiej. W samochodzie jeszcze chuilę pozostaje ran- 
ny w udo "Olek", Ten - obok "Niemiry" - jest najbar- 
dziej opanowany. Wyjnuje z kieszeni _ dokumenty nieży- 
jącego "Ssaka",także broń i dopiero usiłuja wyjść z sa- 
mochodu. Na szczęście podbiega druga łączniczka "Janina" 
1 chwyciwszy "Olka* pod ramię, prowadzi go w głąb uli- 
cy; w dali zza rogu wyłania się ścigający wóz gestapo. 
Ale uciekający zmieszali się już z potokiem przechod- 
niów. 

Następnego dnia przygaszony "Niemira" spotkał "Pizy- 
godę". -Cholerne pudło! - mówi - Milke zdrów i cały, 
"Ssak" nie żyje. Cała akcja do bani! - Człowieku, czło” 
wieku - woła podniecony "Przygoda!" - Wracam cd "Pługa". 
Wiesz kogoś rozwalił wczoraj przy aucie? Lechnera! 
Wauptsturmfubrera 55 Jacoba Lechnera, kierownika refe- 
ratu gestapo db walki z ruchem oporu na «kręg Warszaw- 
ski! "Pług" mówi, ze gestapowcy z Alei Szucha są prze- 
konani, że to był zamach na technera. Udany i skuteczny 
zamach, tozumiesz? */ 

Przypisy: 
1/1. Strzembosz Akcje zbrojne... 
2, q. Kunicki, Cichy front, s.114 

3/ Temże, s. 115 

4/A. Kamiński, Zośka i Parasol, wyd. I s. 

  

    
Kłębię się, rosną we mnie mceju 

Sen opada cięzka na powieki. 
wiatr, wiatr, wiatr... 
będzie padać? 

fwarz owiej mu włosami, 
"Ry miał w zyciu tę jedną nie wrogą mu burzę” 
A moja słówa polerą jak krowelki deszczu 
z chmur - myśli 

dolecą do najdalszych zakątków Ziemi, 
guzieś ci ciz uduajdą 

Zrozumiesz je 1 będzćsz przy mniam 
w każdej chwili mojego ?ycia 

Ghę być szczęśliwa 
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muzyka - Zbigniew Pi 
P. ognisko, otula je mgła 
a 8 > Wojciech Fiwek - słowa 

świerszcz na swych skrzypeczkach 

nocny koncert gra. 
A więc wszyscy razem zawtórujmy mu 
dobranoc, dobranoc 

pagudnego snu. 

I zatoczmy kręgiea w koło. 
rzućny czar w ognisko 
niech się spełnią nam marzenia, 
niech się spełni wszystko. 
Żeby jutro było słońce, 

piak mógł w gniazda wrócić, 
żeby wierzba nie płakała 
4 przestała smucić, (ls) 

wygasło ogniska, jeszcze w oczach blask, 
senne drzewa szumią 
więc my jeszcze raz zanućny ciuchutka. 
Pawtórujay im. 
Dobranoc, dobranoc, 
niech sję dobrze śni. 

1 zotoczymy kręgie! 

(Piosenka z XII Festiwalu Harcerskiego 
w Kielcach, 1985).     
   



      

MENEM KULTURA 

rodzy Czytelnicy - dzięki przychylności Naczel- 
D nego oraz Redakcji Krakowskiego Miesięcznika 

"Harcerz Rzeczypospolitej" systematycznie bę- 
dziemy przekazywali Wąm ciekawe informacje © filmach, 
opracowaniach i wspomnienia o realizatorach filmowych, 
kronikę i "Małą encyklopedię foto-kino-film" w-odcin- 
kach. Ą 
Już w listopadowym numerze "HR-a" będziecie mogli się 
zapoznać z przebiegiem i ciekawostkami XI Festiwalu 

Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku. Przedstawimy 
Mam też dalsze sylwetki harcerskich realizatorów fil- 
mowych. Zapraszamy do współpracy harcerskie środowiska 
zajmujące się fotografią - realizacją iilmówą i upow- 
szechnianiea Filmów. Wszystkich chętnych zapraszany - 
piszcie na nasz adres: 

Filmoteka ZHP "Harcfila" Kraków 
30-960 Kraków 1 s 
skr. poczt. 241 

W roku harcerskim 1986/87 planujemy dużo ciekawych 
iaprez oraz konkursów. 
Ponadto informujemy, że w opracowaniu już są: 

- propozycje sprawności harcerskich o tematyce filmo- 
wej, : 

- katalog filmów przydatnych w pracy harcerskiej wraz 
z propozycjami kursów; w druku powienien ukazać się 
w kwietniu 1987 roku, 

- harcerska "Mała encyklopedia X muzy" 
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WOGACZWNKE + BBE. 

arto zastanowić sią czy zdobywanie psrewności, 
W =: harcerskich i instruktorskich nie byłoby 

ciekawsze, gdyby zastosować odpowiednie tema- 

tycznie filmy . Jest bardzo dużo filmów, które można 
zastosować w pracy programowej. Wymienić można kilka- 
set filmów krótkometrażowych, które spokojnie w Film 
tekach OPRF-ów *) czekają, aby je wypożyczyć. Opieca- 
jąc się na katalogu filmów oświatowych "Człowiek - 
- Świat - Polityka" wydanego przez ŻRF**) rożna wybrać 
co najeniej kilka, które będą przydatne w pracy hac- 
cerskiej, Najczęściej spotykane krótkometrażowe filmy 
oświatowe w zależności od poruszanej problematyki 

oświatowej trwają od kilku do prawie 30 minut. 
M wielu przypadkach 

Są to dokumenty, które swą wartość historyczną na ce- 
luloidowej taśmie mogą ujawnić drużynom i szczepom 
harcerskim podczas "kampanii bohater". Dzięki filmowi 
dokumentalnemu można nie tylko poznać życiorys swego 
bohatera, ale też i jego działalność. 

Jest to tylko część propozycji ponieważ w takich 
harcerskich specjalnościachjaksamarytanka, pionierka, 
terenoznawstwo czy też działalność kulturalna, można 
zaoferować dość dużo filmowych propozycji , które 
ułatwiają nam parcę w drużynie lub szczepie harcerskim. 
Wielu Czytelników może zadać pytanie: skąd pożyczyć 
projektor filaowy? Odpowiedź jest łatwa - prawie każ - 
da szkoła lub klub kultury posiada tego typu urządzenie 
na wąską taśnę 16 mn. 

*)  OPRF - Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechnia- 
nia Filmow 

**) ZRF - Zjednoczenie Rozpowszzchniania Filmów 
(obecnie Przedsiębiorstwo Uystrybucji F11- 
mów) 

ZEFIUNONCY 4ARCERSCY ZEESZT 

D ruh Włodzimierz Dusiewicz jest przedstawicie- 
lem starszego pokolenia realizatorów filmowych 

(urodzony w 1931 roku). W wieku ośmiu lat przyszło mu 
przeżyć wybuch II wojny światowej oraz koszmar hitl 
rowskiaj okupacji. Po wojnie kończy studia polonistycz- 
ne. Z wytwórnią filmową "Czołówka” w Warszawie zwią- 
zany jest od 1965 roku. W jestwórczości filmowej znaj- 
dujemy filmy o treści patriotycznej, historycznej oraz 
tak bliskie jego sercu filmy o tematyce harcerskiej. 
Z listu jaki otrzymałem od tego wybitnego, choć tak 
mało nam znanego, harcerskiego realizatora filmowego, 
miełem możność przekonać się o tym, że filmy oraz fo- 
tografia harcerska są Druhowi Dusiewiczowi nadel blia 
kie. Nie tak dawno przekazał on Muzeum Fotografii Kra 
kowskiego Towarzystwa Fotograficznego bogaty zbiór fo- 
togratii harcerskiej, związanej z 16. Warszawską Dru- 
żyną Harcerską. 

cdn. 
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MEK WOZEM  |OBBY 
ontynuowany jest, chociaż z pewnyu apóźnie- 

niem, cykł emisji Poczty Polskiej poświęcony 
odnowie Krakowa. Ukazały się zapowiadane dwa 

znaczki z tego cyklu. Pierwszy walor wartości nominal- 
nej 5 a przedstawia jeden z najciekawszych polskich 
zabytków architektury, najstarszą siedzibę Uniwersyte- 
tu Jagiellońskiego z XV wieku - Collegium Meius. Uka 
ny został dziedziniec tej pięknej gotyckiej budowli. 

Qrugi znaczek wartości nominalnej 10 ż prezentuje go- 
tycko-renesansowy gmach Ratusza na Kazimierzu przy Fla- 
gu Wolnica, będący dzisiaj siedzibą Muzeum Etnograficz- 
nego. 
Hs ohu znaczkach umieszczony jest graficzny zaak UNES* 
CO - Gchrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przy” 

rodntczego. 
Znaczki według projektów Andrzeja Heindiicha wydrukowa- 
ne zostały wielobarwną techniką offsetową. 

Emisję uzupełniają ozdobne koperty FDC z okolicznościo* 
wym datownikien. 

  ZNACZ 
war ne 

. 5 
Znaczki o Krakowre_ 

Pierwsza wydana w bieżącym roku koperte pocztowa zosta” 

ła poświęcona tematyce krekowskiej. Ukazała się w ra- 
ach wieloletniego cyklu emisji pocztowych "Głowy W 

welskie". Wydrukouany ns niej znaczek opłaty wartości 
nominalnej 10 ż, ukazuje kolejną głową ze stropu sali 
Post lskiej ("Pod Głowami”) na Wawelu, tym rezem przed- 

stowiającą "Kobietę w czepcu z podwiką”, której wzorem 
musiała być niewiasta najwidoczniej bardzo gadatliwa, 

Skoro twórca zamknął jej usta opaską. W części ilustra= 

Cyjnyej koperty umieszczony jest rysunek profilu tej 

głowy. * 

PHAA WOJCIECH POPIOŁEK 

Piękna seria znaczków pocztowych ukazała się 
15. Kwietnia b.r. Weszła mianowicie do obiegu emisja 
złożona z sześciu walorów prezentujących ptactwa i zwit- 
rzynę Łowną. » 

Na poszczególnych znaczkach przedstawione . został 

"sa 
*52 
+10 2 
+20 2 
+10 2 
+40 3 

kuropatwa (Persix perdix) 
dz:ki królik - (Dryctalagus cuniculus) 
bażant (phasinus colchicus) 
zając szarak - (Lepus europaous) 
daniel - (Dama) 

muflon (ovis amnon)  



  
    

  
  

   

Znaczki zostały wydrukowane wielobarwnie techniką roto- 

grawiurową. Wraz z nimi ukszały się w sprzedaży trzy ro- 

dzaje ozdobnych kopert pierwszego dnia obiegu (FOC), 

na których znaczki zostały ostemplowane dstownikiem: oko" 

licznościowym stosowanym w UPY Warszawa 1. 
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kantka OlLOlcewoSUO4KQ — 

Corocznie od kilku lat Poczta Polska wydaje 

specjalne kartki pocztowe z okazji Dni Olim- 

pijczyka, propagujące wyhitne osiągnięcia pol 

skich sportowców. Tegoroczna kartka, emitcwana wkwiet- 

niu poświęcona jest sukcesom polskiej reprezentacji na 

lgrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Przy- 

powina ona,że polscy sportowcy zdobyli wówczas 21 me- 

dali: 7 złotych. > srebrnych i ? brązowych. 

Kartę ilustruje barwny rysunek dwóch piłkarzy w akcji 

z piłką i znak Polskiego Komitetu Ułimpijskiego. Na zna 

czku opłety wydrukowanym na kartce wartości nominalnej 

5a, przedstawiono awers i rewers medalu wybi .egb przez 

PY PR Pulski Fundusz Qlimpijski. z map1lSew: 

Cekeuostku _———— 

w grudniu 1985 roku, minęła 145 rocznica uka- 

Miesięcznik Krakowskiej Chorągwi ZHP 

  

SAOCWERNI JOB ARIANE * ARE 
zania sią pierwszego na świecie znaczka pocztowego i 

190 rocznice Rowlanda Hilla uznanego za jego "wynala;. 

cę*., Pierwszy jednak.znaczek, o czym się zapomina, zog. 

tał "wymyślony” i zaproponowany do wprowadzenia przez 

szkockiego drukarza Jamesa Cha]mersa, równo 150 lat tę. 

mu, ale jego projekt nie zyskał uznania i dopiero w5$ 

lat później R. Hill, poczmistrz generalny Wielkiej Bry 

tanii, wcielił ten pomysł w życie, wydając i wprowadzą. | 

jąc do obiegu dw3 pierwsze znaczki: 1 penny (czarny) 

i 2 penny (niebieski). 0d tego czasu zneczek szybko 

zdobywał świat: w 10 lat później jego "rodzina" rozros- 

ła się do ponad 50, po 20 latach - do przeszło 1.000, 

a po 145 latach czyli na póczątku 1785 roku - do po- 

nad 350.200, 

huzepomPoczty i Telekomunikacji w tym roku ob- 

chodzi 65-łecie istnienia i 30-lecia działalności wc 

Wrocławiu. Posiada cztery działy: historyczny, tilate- 

listyczny, teletechniczny oraz radia i telewizji, Gro- 

madzone są tu między innymi: eksponaty związane z uzia- 

łalnością poczty w przeszłości i współcześnie, znaczki 

pocztowe polskie i zagraniczne, urządzenia łączności 

radiowej i telewizyjnej. 

Ukazał się w sprzedaży "Katalog popularny Zna- 

czków pocztowych ziem polskich 1986" w nakładzie 70 ty- 

sięcy egzemplarzy i cenie 280 3. Za 

we na znaczki -i całostki polskie. 

Fueuyt 300000 LUQUkÓC| 
Podczas odprawy pasażerów udających się promem 

ra on ceny urzęda* 

"Pomerania" do Szwecji, celnicy znaleźli w jednym z Sa* 

mochodów marki "Toyota" należącym do 54-letnieygo Józefa 

S., zamieszkałego w Szwecji i posiadającego paszport 

konsulacny - foldzry, klasery, albumy i różne zeszyty, 

w których znajdowało się ponad 300 tysięcy znaczków 

pocztowych oraz różnego rodzaju manuskrypty. Próbował 

on je wywieźć bez uiszczenia należnych opłat celnych. 

Rzeczywista wartość rynkowa zakwestionowanych znaczków 

jest trudna do ustalenia. Liczne z nich pochodzą z lat 

1860-1944 i należą do unikatowych. 
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