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Radą Białego Jzczepu nrononuje : 

u Rada Białego pu zwraca się z wnioskiem o nodjęcie w hufcu Kraków — 
zacyjno - programowych wspierających inicjatywę podjętą pr 

Rzeczypospolitej" - upamiętnienia 
leży przecież w granicach naszego 

Zebrana w dniu 12.12.1983 r: 
Śródmieście działań orga! 

rednkcję " larcerza 
miejsca zamachu ną Koppego, Miejsce to, znajdujące a 

hufca, Obecnie Plac Kossaka z dnia na dzień jest 
wszelaką tandetą pamiatkarską, Uważany, że hufiec Nasz jak dotąd słabo 1 późno podją 
ruchu harcerskiego, choć 

ę na Placu Kossaka, 
abudowywany budami z 
ł problematykę historii 

przecież to właśnie w śródmieściu Krakowa, w gimnazjum Nowodworskiego działał je - den z vierwszych zastępów skautowych, pierwsze po lwowskich drużyny, uczył się w gimnazjum Witkowskiego - Andrzej Małkowski. To właśnie drużyny Naszego hufca podjęły walkę z okupantem hitlerowskim już od pierwszych dni września, zaś pierwszego aktu sabotażu dokonali harcerze Ozternastki, paląc magazyny skonfiskowanego przez Mienców sprzętu obozowego, Jako kontynuatorzy tradycji Brązowej Czternastki czu jeny się w obowiązku 
przypomnieć o nowyższych sprawach, 

Akcja zimowa Chomgwi Nowosądeckiej 

Z wowodu braku bazy lokalowej tegoroczna akcja zimowa chorygwi była znacznie mn 
się dowiadujemy nodobne problemy występują w całym kraju, Chorągiew zorganizowała w Krynicy "iarcerską Zimę * Begazem" /nie mylić z tym telewizyjnym/. tlarcerki 1 harcerze, ozłonkowie nieobozowej akc ji zimowej a tak- że kuracjusze mogli podziwiać w sali teatralnej starego Domi Zdrojowego "1 
"larcerski Uśmiecli* ze Szczawnicy, chór szkolny z Raby Wyżnej, 

iejsza od poprzednich, Jak 

arcerskie Wiolinki" ze Szczyrzyca, 
"ierodki" z Linnicy na Orawie, Gronicki" 

z Kamienicy 1 *Vałych Wierchowian z Bukowiny Tatrzańskiej, Gospodarzani imprezy były słynne poznańskie "Łe- Jery". Fatomiast w Frakowie szkoli1i się irużynowi harcerscy 1 starszovarcescy a takż, e, © czym donosimy 2 satysfakcją, członkowie (SI - harcerscy dziennikarze, Szlifowali oni oni swój warsztat, wydając codzienną gazetkę oraz biuletyn tygodniowy. Zwiedzili drukarnię, redakcje gazet, studia radiowe 1 telewizyjne. Wydział Tarcerski K.Ch. vrononował dzieciom pozostającym w miejscu zamieszkania - kolejny zimowy turniej zastępów, Ciekawe propozycje przygotowały poszczególne komendy hufców m.in, Gorlice organizowały wspaniały bal masko- wy dla harcerzy starszych a młodszych zanraszano ba zawody łyżwiarskie, w Limanowej w szkole nr 1 zorgani - zowano bazę dla zastępów harcerskich, w Nowym Targu jako /do niedawna/ stolicy polskiegi © hokeja organi zowa- no oczywiście zawody na loizie o "Błękitną sztafetę" i "Złoty Krążek". /WB/ 

15 - sta "Zima na Fedal" Chorągwi Krakowskiej 1 "Gazety Krakowskiej" 
Tym razem trzynastka była pechowa dla organizatorów akcji i w związku z tym RaakE ia zrezygnować z tradycyjnie stosowanej nazwy "Zima na Medal" na rzecz okropieństwa w rodzaju FAZ, Można to aprawdzić na plakietce reprodukowanej obok /GŻ oznacza "Ga 
Szkoda, że w dobie teoretycznego nawiązania do tradycji 
sze, ale zawszeć to trzynastoletnie. Warto przypomnieć, 
"Gazety Frakowskiej" datuje,się od piętnastu lat 1 była 
szych w krajn propozycji orowadzenia nieobozowej akcji 
Sądzimy, iż to drobne ale widoczne "oonrawienie" nazwy, 

tę trakowską"/. 
niszczy się te, może nie najstar- 
1ż współpraca Komendy Chomgwi 1 
lat temu kilkanaście - jedną 2 pier 
letniej w sposób zdecentralizowany. 
W przyszłym roku już nie nastąpi, 

40 -sta rocznica zamordowania Floriana Varniniaka 

Czterizieści lat temu zamordowany został przez hitlerowakich oprawców w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen 
pierwszy Naczelnik Szarych Szeregów - Plorian Marcinjak, pa, "Krzemień", Urodzony w roku 1915, z wykształ- 

cenia prawnik, członek Akademickiego Koła Harcerstwa, od Foku 1938 kierownik Wydziału Młodzieżowego w Wiel- 

kopolskiej Komendzie Chorągwi ffarcerzy. W dniu 1 września 1939 roku udało mu się wrócić do kraju z wakacii 
we Prancji i mimo prowadzonych Już działań wojennych przedarł się do Warszawy, Jo stolicy ściągali tymcza- 

Bem instruktorzy i starsi harcerze z Łodzi, Poznania, Bydgoszczy. Szukali kontaktów, pomocy, rozkazów, Za- 

nim do Warszawy wkroczyły oddziały hitlerowskie, 27 września zapadła decyzja o kontynuowaniu pracy w konspi- 

racji, podczas zebrania obecnych członków Kaczelnej Rady Harcerskiej - Naczelnikiem Harcerzy wybrano Ploria- 
na Marciniaka, Naczelnik uważał, że głównym zadaniem organizacji jest w dalszym ciągu przygotowywanie mło - 

dzieży do życia w noralnym ówiecie, Dlatego Szare Szeregi jako jedyna organizacja młodzieżowa działająca 
w noiziemiu wkrótce uruchomiła konspiracyjne gimnazjum, W rozkazach stale podkreślano konieczność nauki, by: 

to program na"pojutrze", na"jutro" hyła walka zbrojna, do której szykowano się Utworzono najmłodszy 
pion "Zawiszę" i opracowano dla niego programy działania, 6 lutego 1943 roku Marciniak zostaje aresztowany 

przez gestapo a następnie osadzony w Porcie VII w Poznaniu, Dwukrotnie próbowano odbić go z rąk oprawców 
na ulicach Warezawy, jednak akcja "Chicago" nie dochodziła do skutku, Potem-przygotowywano się do akcji 
"Biała Róża", która też nie odbyła się, Varciniak po prawie rocznym, okrutnym śledztwie wywieziony został 
do obozu Gross-Rosen i już stamtąd nie wrócił, Podczas przesłuchań nie załamał się. Jego aresztowanie nie 
pociągnęło za sobą "wsypy", Wytrzymał, Szerzej o fiaczelniku w jednym z najbliższych numerów "HR", /wp/ 

Mażian przesadnie się na zbiórkę nie Śpieszył. 
Było już wprawdzie kilka minut po czwartej, ale spokoj- 
«ie oglądał witrynę księgarni, Dobrze wiadomo, że nie 
zmoznie się punktualnie, że najpierw będzie nudne odli- 
ozanie, chwila musztry, ta sama piosenka .,.. 

Rada drużyny przeszła właśnie do kolejnego punk - 

tu: przyzuanie sprawności. Wniosek druha drużynowego, 
żeby wszystkim, którzy w zeszłym tygodniu pracowali 
przy porządkowaniu lasu, przyznać oprawność "leśnika" 
- nie spotkał się ze sprzeciwem, Beata pomyślała sobie 
tylko, że byłoby warto choćby zapoznać się 2 wymagania- 
ui tej sprawności, tym więcej, że nie pamięta, czy ta- 
«a w ogóle istnieje, ale machnęła ręką /w duchu/. 

Lilka kończyła przepisywać na czysto plan pracy 
swojej drużyny. Jeszcze dzić musi go oddać panu dyrek- 
torowi. Niejasno pomyślała, że może warto byłoby komió 
z drużyny ten plan pokazać, ale ... nie ma już czasu, 
Zresztą, co oni mogliby wnieść od siebie? Wszystko 
jest: prace apołaczne, wycieczki, zarobkowanie, "And - 
rzejki" - zrenztą w meszłym roku Józek robił to zupeł- 
nie podobnie i było fajnie ... 

wiązania, przyjęte reguły; że można zlekoeważyć, ga — 
niedbać, zawalić to, co nie jest ważnie - czyimó 
z daniem, Uczy się harcerzy /i siebie przy oka- 
zji/, że Bamorządność, porządek, dyscyplina - to "mo— 

wa-trawa", Jutro, jako dorośli, być może podobnie bę- 
dą traktować obowiązki zawodowe, społeczne, praworząd 
ność 1 ład społeczny, przyjmując niesławną dewizę: 
*Gel uświęca Środki", 

zatwo się usprawiedliwiać, że: tak przecież pos- 
tępują inni, Spóźniają się pociągi, autobusy, ważne 
konferencje i narady, a nie może - harcerska zbiórka? 
Nie, nie może, Bo w harcerstwie, właśnie m.in. pop = 
rze sbżórkę, chcemy kształtować punktualność, OLO « 
wiązkowość ... Każdy spóźniony powinien odozuć, że 

tracą na tym inni, a także on oam, W szkole można cza 
sem dostać piątkę, korzystając ze Ściągi, w życiu — 
nagrodę, na którą się nie zasłużyło - a stopnia, spra 
wności w harcerstwie "na piękne ogzy" nie można ? 
Wie, nie można. Bo nawet nie chodzi o formalistyczne 
czepianie się sztywnych przepisów. leca o to, by każe 

dy, właśnie k a ż d y - czegoś się miaiczył, dowiedział 

hm TR Olgierd fietkiewicz 

Toniek wracał ze szkoły zły, Po lekojach miaża 
się odbyć rada drużyny, ale zamiast tego, druh Ryszard 

zarządził sprzątanie sali gimnastycznej, Wszystko pra- 
wda: i to, że jutro ma się odbyć zebranie przedwybor- 
0ze i że bardzo było potrzebne ustawienie przes harce- 
rzy stołów i krzeseł, dekoracja sali ; ale czy opie — 
kunka nie mogła o tym pomyśleć wcześniej? Można było 
zorganizować zadanie któregoś zastępu, może całej dr 
tyny, połączyć ze zwiadem, a zamiast tego" znów to kom 
menderowanie, Czy Rysiek masi się zawsze tak poddawać 
opiekunoe? 

I tak dalej, 1 tak dalej, Ileż to można by przy- 
toczyć podobnych mini-historyjek, spotykanych na co 
dzień, pokazujących, że dla wielu nieważne są drobla - 
z6i, skoro cel jęst wzniosły, skoro w ogóle odbywają 
się sbiórki a na nie przychodzą harcerze, przykładów 
świadczących, że możne nie liczyć się z obowiąsujący- 
mi regulaminani, przyjętymi zasadami. Na zasadzie przy 
uróżenia oka - gą rzeczy ważniejsze, Samo życie ,... 

1 tak oto początkuje się owo "aamo życie", juQ 
dorosłe, uoząc, że mało ważne są terminy, umowy, zoło- 

przeżył, zrobił, stał trochę innym, lepszym. I po to 
jest w drużynie drużynowy /ohoćby miał dopiero 16 lat 

i formalnie nie był nawet jeszcze instruktorem ZHP/, 
żeby tego pilnował, W życiu dorosłym często nieliozni, 
upoważnieni do tego, podejmują decyzje za innych, A w 
harceretwie? W harcerstwie po to właśnie są reguły, ga 
pewniające udział wszystkich w planowaniu, w realizacji 
planów, w ich ocenie, by uczyć trudnej sztuki współ — 
rządzenia, współdecydowania. Samorządność jest szkołą 
demokrecji, Tak więc, choć komuś łatwiej czasem zro — 
bić samemu, niż zapewnić współudział innych, łatwiej 
rozkagać, niż do czegoś przekonać - ale czy wtedy wpa- 
jamy umiejętności współżycia społecznego? 

Bywa tak i w innych regionach życia organizacyj- 
nego, Statut przewiduje, że rada hufca zbiera się co 
najmniej 3 razy w roku; ale ... ważnego się nie wy 
darzyło, komenda działa sprawnie, po co traóić czas? 
Ordynacja przewiduje wybory tajne, ale 1 tak nie 
ma innych kandydatów, po co bawić się w zbędne formal= 
ności. Kto jest za? Wszyscy, A nawet, jeśli ubrakło 

niezbędnego quorum, to te kilka osób podpisze się na 

archiwum 
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liście później, Przecież wybiera się najlepszych ,,.' 
Harcerstwo jest organizacją ideowo-wychowawczą, 

Każdy o tym wie, Każdy /no, prawie każdyl/ potrafi wy- 

mienić punkty Prawa Harcerskiego, obrazujące nasz ide- 
ał wychowawczy, Ale może warto też pamiętać, że młody 
człowiek, mający zbliżać się do owego ideału, nie snaj 
dzie się następnie w pustelni, lecz w samym Środku żym 
cia społecznego, politycznego, gospodarczego, kultural 
nego. Będą go oceniać, nie na zasadzie "bywania", lecz 
stałej aktywności, nie za szlachetność duszy, ale za 
postępowanie, za to, jakim się okaże - dla ludsi,wóród 
ludzi, Otóż w stosunku do harcerzy, czy nam się to po- 
doba, czy nie - poprzeczka jest ustawiona wysoko, Zap- 
racowały na to pokolenia dawnych harcerzy, Haroera,to 
jednak jest ktoś ze swoistym Znakiem Jakościj Od ko 
goś, kto "był w harceretwie", oczekuje się jednak na 
ogół czegoś więcej, niż od zwykłego zjadacza chleba, 
"Między innymi - różnych zalet, obserwowalnych w życiu 

społecznym, od osobistej punktualności poczynając. By 
takie cechy "harcerakości" wyrobić, by ukształtować 
w młodych ludziach harcerski styl życia, nie wystarczy 
że odbywają się w ogóle zbiórki, że realizowane są waż 
ne zadania, że harcerze noszą mundury tudzież, że na 
wyrywki znają Prawo, Ważne jest nie tylko, co się robi 
- należą do harcerstwa, ale i - jak się to robi, A w 
tej mierze szczególnie ważne jest to, by "po harcerski! 

znaczyło "dobrze" /jeśli nie "możliwie jak najlepiej"/. 
Sposobem do kształtowania pozytywnych cech i umie: 

jętności życia społecznego jest tworzenie właściwych 
nawyków w toku działalności organizacyjnej. Tysiąc ra- 
sy pisano już i mówiono o ważnej roli 1 przykładzie in. 
struktora. Oznacza to koniecznie, że jest on m.in.dob- 
rym organizatorem różnych form życia zbiorowego w dru- 
żynie. To w odniesieniu do tej jego funkcji używany 
terminów "style kieromnia”, chcąc, by od roli życzli - 
wego autokraty przechodził na pozycję demokraty. By nie 

  

tylko sąm wszystko robił ale pozwalał się sprawdzać 
innym, by wysłuchiwał wszystkich, by ozuwał nad ucie - 
leśnianiem się woli zbiorowości, A także, jeśli trzeba 

by starał się chronić delikatne samorządne życie har - 
cerakiej zbiorowości przed zakusami tych wszystkich, 
którzy nie rozumieją, © 00 idzie w harcerskim wychowa- 
niu. 

Jasno więcz tego ohyba wynika, że "drobiazgi" w 
postaci ogólnie obowiązujących przepiaów, norm i ro - 
guł, jak również - przez siebie samych przyjętych pla- 
nów, ustaleń, zwyczajów - są bardzo ważne. Oczywiście, 
bez przesady, Harcerz, Śpieszący na zbiórkę, może się 
spóźnić, jeśli po drodze musiał wykonać dobry uczynek, 
Trzeba czasem złożyć jakić meldunek nagle, bez konsul- 
tacji, dopiero po fakcie informując zainteremowanych, 
Może się zdarzyć, że trzeba odstąpić od planu, by zto- 
bić coś nieprzewidzianego, bardzo potrzebnego, Ale - 
na zasadzie odstępstwa od reguły, zawsze wyjaśniając, 
dlaczego tak sdecydowano, 

Za często w naszym życiu dorosłym funkcjonują owe 
"jakoś to będzie", "grunt się nie przejmować", od któ- 
rych krok tylko do "Śmierć frajerom". W dorosłym życiu 
społecznym potrzebny jest ład i porządek, funkcjonowa- 
nie pewnych stałych norm. Między innymi po to, by pew- 
ne rzeczy zmieniać, by wprowadzając w życiu innowacje, 
postęp i nowatorstwo, wiedzieć, "na czym się stoi", 
Zupełnie podobnie w społecznym życiu młodzieżowym, Pot 
rzebne jest pewne awoiste poczucie bezpieczeństwa, mię 
dzy innymi także i po to, by móc trafnie planować swe 
tycie osobiste, własny rozwój, by poznawać świat ist - 
niejący,wokóż nas, Żle temu służy stałe naruszanie 
norm i reguł, ich przestrzeganie jako fikcji i pozo — 
rów, a także ciągłe zmiany, płynność, awoista anarohia 

I dlatego - drobiazgi są ważne, choć nie najważe 
niejsze. 
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401st temu, 1 lutego, pierwszy pluton u zespołu 
»Pegaza" stanowiący zalążek słynnego później batalionu 
parosrskiego "Parasol" dokonał w Warezawie zamachu, 11k- 
widując dowódcę 33 1 policji dystryktu warszawskiego 
Brigadefihrera 1 generała majora policji - Pranza Kut- 
cherę. 

     Dokonano go w odwet za masowe egzekucje zarządzane 
przes "Dowódoę polieji i 5S".„Przybył on do Warażawy 
jesienią 1943, jako kierownik bezpieczeństwa dys 
tryktu warszawskiego. Poprzednio z polecenia miniati 
88 1 policji hitlerowskiej Rzeszy - Himnlara niszczył 
ruch oporu w Czechosłowacji, Danii, Holandii, Norwegii 
1 Jugosławii, Wśród hitlerowskiej elity uchodził za 
specjalistę w operowaniu bezwzględnym, masowym terro - 
rem, To on rozplanował i urszeozyvistniał potworności 
masowych rozetrzeliwań niawinnych ludri na ulioach War 
Bzawy, mężczyzn i kobiet, a także starców i dzieci /np 
jedenastoletni chłopiec wóród rozstrzelanych pod Dwor- 
oem Gdańskin/, 

Żadenie opracowanie planu zamachu otrzymali *Je- 
remi* /jerzy Zbrowski/ 4 "Bruno lot" /Broniażaw Piet- 
raazkiewicz/, mianowany później dowódcą całej akcji, 
W bezpośredniej akcji udział brali: "Ali" Stanisław 
Ruskouski, "Kruszynka" Zbigniew Poradzki, "Mió" Micha; 
Tssajewicz, "Cichy" Marian Senger, "Bruno" Bronisław 
felwig, "Sokół" Kazimierz Sott, "Olbrzym" Henryk Hu = 

miecki 1 "Juno" Zbigniew Gęsicki. 
«.." 1 luty 1944 rok, Jest ciepły, słoneczny, niemal 
wiosenny ranek. Na ulicach ani Śladu Śniegu, Lekki wia 
tr porusza nieznacznie gałęzie drzew Parku Ujasdowskie- 
80. Promienie słońca odbijają się w oknach pałacyku 

stojącego frontem do Alei Ujazdowskich 1 jednym skrzyd: 

łem opartego o ulicę Piusa II, Pałacyk ten - Aleje Uja 
zdowskie nr 23 - to miejsce urzędowania generała Kut- 
schory ... z wzorową niemiecką punktualnością, między 
dziewiątą a dziewiątą piętnaście rano przyjeżdża wiel- 
ką limuzyną,., Agenci nie zwracają uwagi na wytworny 
samochód, który zatrzymał się tuż prsed godziną dzie - 
wiątą na rogu Piusa i Alei, naprzeciw pałacowege urzę- 

du Kutachery. „.. Przy przystanku tramwajowym w Ale - 
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dach, po tej aamej stronie, £ której stoi pałacyk Kut- 

schery, 1 w bezpośrednim pobliżu tego pałacyku oczeku= 

je na tramwaj pięciu młodych ludzi „.. Przyszli pa pa- 
rę minut przed dziewiątą i całą nadzieję pokładają w 
punktualności Kutschery, gdyż tak liczna grupka ni6 mo 
że stać długo bez zwrócenia uwagi, A naprzeciwko po 

PHM WOJCIECH 
POPIOŁEK 

drugiej stronie Alei, przy budóe % papierosami — Bro — 
nek Lot, Bronek wpatrzony jest uważnie w lewo, w kie — 
runku ulicy Szopena, gdzie widać stojącą wywiadowczy - 
nię - młodziutką dziewczynę z długimi warkoczami, *uoze- 
nnicę" - "Dewajtis" /Elżbieta Dziębowska/, 

Wszystko było zaplanowane co do minuty, każdy z 
uczestników akcji doskonale znał swoje zadanie i wie= 
dział oo ma czynić w ravie niepowodzenia, które było 
wkalkulowane z uwagi, że cała akcja odbywała się w 
"bzielnicy niemieckiej" - dzielnicy niemieckich miesz- 
kań 1 urzędów, W niewielkiej odległości od siebie sta» 
ły budki wartownicze, W ulicy Piusa mieściła się 8ie= 
dziba żandarmerii, paręset metrów na południe Alejami 
- był gnach policji kryminalnej i Aleja Szucha, 

"Dziewiąta pięć... Dziewiąta siedem „,, Daiewią" 

va jedenaście .., Nareszcie! "Uczennica" w białych 
skarpetkach przechodzi koło wylotu ulicy Szopena przen 
jezdnię. Wielka, błyszcząca w słońcu, ciezmostalówa 
limuzyna "Opel-Admiral" szybko i bezgłośnie pędzi ale- 

Wronek lot zdejmaje kapelusz - w tej samej chwi- 
11 elegancki Miś, siedzący przy kierownicy auta, włą = 

cza gaz 4 wóz jego powoli wysuwa się z ulicy Piusa XI, 
4szystko to, co się teraz dzieje, trwa zaledwie kilka= 

dziesiąt sekund, Wóz Misia, prowadzony s nieswykłą 

przytomnością umysłu, zatacza łuk w kierunku nadjeżdża 
jącej limuzyny akurat w tym momencie, gdy limuzyna, ha 
mując, skręca ku pałacykowi, słaaki dwóch wozów ubliża» 
ją się ku sobie, Wóz Kutschery staje, by przepuścić 

intruza, Intruz też hamuje, jakby starając się srobić 
miejsce dla przejazdu generała, Hamuje jednak tak "nie. 
zręcznie", że zatrzymuje się w poprzek drogi limuzyny, 

Równocześnie z dwóch różnych stron do limuzyny ztłiża- 
ją się dwaj młodzi ludzie - Bronek i Kruszynka, Mają 
już płaszcze rozpięte... Pistolety ... Podohodzą,.." 

    

   jami



        
   

Zadanie zostało przeprowadzone sprawnie w oiągu 
jednej minuty 1 osterdziestu sekund. 
W czasie akcji zostali ranni Bronek, Cichy, Miś i O1b- 
rzym, którzy samochodem Sokoła wraz z Juno udali się 
do szpitala, Szpital Maltański przyjął tylko rannego 
w piersi Olbrzynka i rannego w głowę Misia, Doktor 
Maks, lekarz kompanii wydzielonej, wsiadł do samochodu 
1 udali się na ulicę Zygmuntowską do Szpitala Przemie 
mienia Pańskiego na Pradze, Fo przyjęciu rannych, So- 
kół i Juno nie ozakają, tylko udają się ku mostowi Kie 
rbedzia, na drugą stronę Wisły, Po wjeździe na most 
przerażenie ogarnia Sokoła, Po drugiej stronie mostu 
pełno żandarmów, manewr zawrócenia wozu na wąskiej 
przestrzeni mostu nie udał się. Policjanci zauważyli 
co się dzieje i rozpoczęli strzelać w kierunku samo - 
chodu. Sokół 1 Juno nie widząc możliwości odwrotu ost- 

rzeliwują się, "... Sokół strzela coraz oszozędniej. 
Juno po chwili zaprzestaje ostrzeliwać się - koniec z 

amunicją, Tak jak postanowili - szybko zrzucają jesion 
ki, marynarki i ku poręczom mostu, i przez nie! Chwila 
sawiśnięcia na rękach nad przepaścią - skok! .... Dwie 
głowy wyłoniły się z wody i płyną ż prądem, Kilkadzie- 
siąt luf pistoletów i ręcznych karabinów maszynowych 
zieje w te dwie głowy nieustannie ogniem, Mijają okro- 
pme chwile. Jedna - zniknęła. Druga oddala się powoli. 
Dwadzieścia metrów, trzydzieści ... I niknie wśród bry 
sgów wody wyrzucanych przez pociski, Jeszcze raz się 
wyłoniła, ale wnet zanurza się znowu. Tym razem osta- 
teoznie R 

Bo dowódoy kompanii "Pługa" /Adam Borys/ napły- 
wają coraz gorsze wieści, Kierownictwo Szpitala Prze - 
ienienia Pańskiego ło najbliższy komi iat 

granatowej policji, że znajdują się dwaj ranni z pos- 
trzałami brzucha, Pług podejmuje błyskawiczną decyzję. 
Jeremi wraz z dowódcą drugiego plutonu Mirskim /Jerzy 
Zapadko/ mają natychniast zorganizować zespół .do akcji 
ocalenia rannych, Mirski w "mig" wykonał zadanie wywo- 
łując z tajnych kompletów licealnych kilku swoich har- 
cerzy, 
„..” Jeremi ze zbrojną asystą przejeżdża przez miasto 
1 most ... dwóch zostaje w drzwiach, dwóch innych - Ko- 
peć /Stanisław Jastrzębski/ 1 "Orkan" /Kazimierz Kar- 
dań/ - idzie z pistoletami za Jeremim na górę, na właó- 
ciwą salę. Na korytarzu policjant granatowy, Policjant 
zrywa się 1 sięga po broń. Kopeć uderza go kolbą pis - 
toletu w głowę. Drugi policjant szybko podnosi ręce do 
góry. Gdy Jeremi wszedł na salę, gdzie Jeżeli Bronek 
4 Cichy - obydwaj byli już po operacji .... Nie ma ln- 
nego wyjścia, siostro, Ranni muszą być stąd zabrani. 

Po piętnastu minutach obaj ranni są już w karetce, Je- 
remi ze swoimi odjeżdża 1 znika, Karetka z obsługą 
oraz z Alim i "Ziutkiem" /Józef Szczepański/ jako ubez 
pieczeniem rusza w kierunku mostu do Warszawy, Gdy kan, 
retka zataczając łuk opuszcza podjazd. szpitalny, z dru 
giej strony wjeżdża na ten podjazd wielki samochód kri 
pó = policji kryminalnej .... Wciąż jeszcze jest wie- 
ozór 1 lutego, Przed kilkunastu godzinami dokonano za 
machu na Kutscherę. Całą policję niemiecką postawiono 
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na nogi. Na ulicach aż gęsto od patroli SS, które re - 
widują przechodniów, zatrzymują i przeszukują riksze, 
dorożki, samochody osobowe i ciężarowe. Karetka powoli 
jedzie Alejami Jerozolimskini. Przy rogu Marszałkowa - 
kiej zielone Światło : stop! Przejście dla ruchu wzd- 
łuż Marszałkowskiej, Gdy tak stoją, podchodzi patrol 
SS 1 oświetla latarkani wnętrze sanitarki, Ali ostroż- 
nie odbezpiecza pod płaszczem stena, Ziutek bierze do 
ręki granat, Wzrokiem wskazuje "Dużej Zosi" /Zofia Kra 
ssowska/ na pudełko z granatami, stojące obok siedze - 

nia, Zosia kiwa potakująco głową, Światła latarek jesz 
cze chwilę óliegają się po Ścianach karetki - pogasży, 
Poszli ... A Bronek jest bliski zapaści. Tętno niknie 
zastraszająco..» Stan rannych jest ciężki, "o okropne 
pragnienie przy ranach brzucha, na które daje się ty1- 
ko do potrzymania w ustach wilgotną łyżeczkę i zwilża 
się gazą wargi, Szczególnie niespokojny jest Cichy, 
Bronek woiąż ma fatalne tętno... Od czasu do czasu 
Bronek ma silne drgawki... W pewnej chwili otwiera 
oczy. I mówi niemal szeptem ; 

- Czy to wszystko warto było Pobić ? „4s+4+12 
++++ - Warto, Bronku, na pewno warto, To nie tylko ty, 
Bronek Iot, zastrreliłeś Kutscherę i teraz cierpisz, 
Tego chcieli wszyscy Polacy, Wykonałeś wolę narodu, 
Wielu z nas doczeka kiedyś innych dni, Będziemy mogli 
dzięki tobie 1 innym oddychać zdrowym powietrzem ..,." 

  

   

  

",,. Obaj ciężko ranni nie wytrzymali skutków walki w 
Alejach i kilxakrotnych, niespokojnych, męczących tran 
sportów, Bronek umiera czwartego lutego rano, z krót - 

kim, pożegnalnym westchnieniem skargi: " mamo ".ł 
Piątego lutego odchodzi Cichy. Ranny w głowę szofer 
Miś 1 ranny w pierś Olbrzymek — ocaleli .+.. 
... Zgładzenie Kutachery wywołało wielkie wrażenie w 
całym Świecie. Społeczeństwo polakie jednomyślnie za - 
aprobowało ten manifestacyjny akt odwetu i ostrzeże - 

nia, Nareszcie polska ręka uderzyła silnie, celnie 1 
dotkliwie - uderzyła w to jedyne miejsce, w które włać 
nie trzeba było uderzyć", 

..."Gdy na żołnierskim cmentarzu powązkowskim 
wielka, ściśle wyznaczona grupka przyjaciół składała 

  

„do grobu w zupełnej ciszy - obok Zośki, Rudego i Alka 
- ciało ich następcy Bronka lota, a na usypenej mogi - 
le = wieniec ze wstęgą Virtuti Militari, wszyscy czuli 
że uczestniczą nie tylko w uro-zystości żałobnej i cho 

wają nie tylko kogoś, kto był ix bratem w waloe.W i o - 
dzieli, że uczestnicząc w ostatnim akcie history- 

cznego zamachu słuszną podjęli walkę". 

    

0 innych akcjach i działaniach harcerskiego ba- 

talionu "Parasol" w kolejnych odoinkach cyklu "Harcer- 
stwo w II wojnie światowej”, 

- Cytowane fragmenty pochodzą z książki Aleksandra Ka- 
mińskiego pt."Zośka i Parasol"Wyd.lskry, Warszawa 1970 
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Zadaniem haroorstva jest, jak wiadomo, ksstażtowa- 
|nie charakteru młodego oałowieka, oposobu myślenia, 
umiejętności obserwacji i oceny pracy nad sobą, Żeglar 

stwo uczy samodzielności myślenia i działania, odpo - 
na piękno pi wresz 

, e1e umiejątności wykonywania podstawowych prac przy 

sprzęcie pływającym. 
Wydawałoby się, £e połączenie harcerstwa i żeg - 

larstwa, w wyniku którego powstały drużyny wodne, poz= 

woli na wszechstronną i pożyteczną działalność. fax - 
oerstwo wodne ma przecież bogate tradycje. Zaoznijny 
od początku, W roku 1917 w ramach działania Harcerskie 

  

PWD ZBIGNIEW RATAJEWICZ st.j. 

od 1972 aż do 1982 roku, To tylko niektóre fakty s be 

gatej historii harcerskiego żeglarstwa, 
Czy harcerstwo wcdne wykorzystuje w pełni możli - 

wości oraz bogatą tradycję ? Cholałbym moim cyklem 

pod tytułem "Harcerstwo wodne - mity i rze- 

czywistość" rozpocząd dyskusję właśnie na ten temat, 
docierając do najistotniejszych dla drużyn wodnych 

problemów, 
Zacznijmy od pytania » ozy drużyna wodna jest dru 

żyną harcerską czy też klubem żeglarskim ? Trudno na 
to pytanie jednoznacznie odpowiedzieó, Dla harcerzy 

nie związanych z żeglarstwem wodniacy zajmują się prze 
  go Bufca we pod 

kiem Józefa 1 

wieza drużyna wodna, W tym samym roku powstaje w Cary= 
oynie /obecnie Wołgograd/ pod kierownictwem Jórefa Hen 

mana harcerski zastęp wodny, Warto wspomnieć o wypre= 

s E EW FP 

  

wie harcerzy poznańskich z Drużyny Wilków Morskich na 
slot ukautów wodnych w Helaingor w Danii na pokładsie 
jachtu *Rybitwa" w 1927 roku, osy też o rospoczętym 
w 1932 roku rejsie dookoła Świata Władysława Wagnera na Xolejnych *Zjawach", Wraazcie rejsy "Zawiazy Czar — 
nego" dookoła Islandii oraz udział w Operacjach Żagiel 

    

de pracą przy sprzęcie lub też wiąsaniem wę- 

zeżków, To prawda, że pogodzenie szkolenia żeglarakie- 
go i remontów sprzętu oras szkolenia harcerskiego jest 
bardzo trudne i wymaga dużej ilości ozasu, Wiele dru- 

żyn wodnych preferuje tylko działalność żeglarską, róż 
miąo się od klubu tylko tym, że członkowie noszą gra- 

natowe harcerskie mundury, Brak konkretnego programu 

dsiałania drużyn o specjalności wodnej, trudności ze 
zdobyciem podstawowych materiałów szkoleniowo-neto — 
dyoznych harcerskich i żeglarakich pogłębiają jeszo: 
ten stan, W jaki sposób można więc wyjść z impasu ? 
Ha początku lat siedemdziesiątych próbowano wprowadzić 
kolejny aystem sprawności dla drużyn wodnych, w któ — 
rych wymagania na stopnie harcerakie 1 żeglarskie po - 
łączono w jedną całość, Zmodyfikowanie lub opracowanię 
ich na nowo poswoliżoby na zażegnanie procesu odoho — 
dzenia drażyn wodnych od metodyki harcerskiej, ale aby 

Vyło skuteczne, należy opracować atrakcyjny program 
/eyatem/ ieh zdobywania oraz wykonać piktogramy /np. 
biały plastik ne granatowym filou/, System sprawności 
powinien być tak skonstruowany, aby zdobycie określo — 
nej ilości sprawności poswalało ma zdobycie umiejęt — 
ności z zakresu kolejnego stopnia harcerskiego i żeg - 
larskiego. 

Moim zdaniem jest to jedyne możliwe i mające szan 

ge powodzenia rozwiązanie, 
Artykuł mój ma być, jak już wcześniej zaznaczy — 

łem, wstępem do dyskusji. Redakcja chętnie zamieści, 
jak nądsę, inne opinie 1 poglądy na temat harcerstwa 
wodnego, które dotychczas na łamach "HR" jeszcze nie 

zaistniało, Równooseśnie informuję, że drużyny wodne 

mogą kontaktowad się w sprawach metodycznych z Wydzia- 
łem Starazoharoerskim, który przystąpił do organizacji 
zespołu instruktorów drużyn wodnych dziażającego w ra- 
mach kręgu instruktorskiego wydziału, 

 



  
    

ZOBACZYMY, 

h zdarzył mi się ostatnio obowi. 
zek i zaszczyt oceny projektu program Magazynu Harce- 
rzy "Krąg" na rok bieżący. 
Ponieważ projekt tem w wielu punktach budzi moje zas- 

trzeżenia, chciałbym przedatawić moje uwagi, 
Ogromnym nieporozumieniem jest, że wśród Golów 

magazynu adresowanego do harcerstwa młodszego nie ma 
ani głowa o zastępie, sprawnościach i w ogóle czynkol - 
wiek co przypominałoby poradnię metodyczną - a mdto — 

dyka czy raczej jej powszechną jajomość stanowi 

dziś jeden z zasadniczych problemów harcerstwa młod. 
go. Przy pomocy takiego mase medium, jakim jest tele 
wizja wzmocnionego specjalnym wydaniem "Świata Mo: 
/cnoćby raz w miesiącu/ można przeszkolić w ciągu rol 

bardzo, ale to bardzo wielu zastępowych, W to miejsco 
Magazyn "Krąg", robiąc ukłon w kierunku władz ZKP, pro 
ponuje comiesięczną gawędę Naczelnika, Man nadzieję, że 

przekonany moją argumentacją Dh Naczelnik ustąpi miej- 
Bca Telewizyjnemu Zursowi Zastępowych. Tak wyobrażam 
sobię to pierwsze /1 najważniojsze/ wydanie magazynu 
w miesiącu, Drugie spotkenie to np. coś z historii ZHP 
- epizody, spotkania, wywiady, fragmenty keiążek i f11. 
mów, Trzecie - prezentacje drużyn i azczepów - wiodą « 
cych środowiak haroerakich /na wzór prezentacji "Zie - 
lonego Szczepu"/. Czwarte spotkanie poświęcone hobby 
ale, także w powiązaniu z uprawiejącymi je haroerzani. 

Teraz drobiaegi: pomyeł z przygotowaniem kroniki 

dla Naczelnika wydaje mi się fasadowy i nieszozery, 
Wydanie - niespodzianka /temat nieznany/ nieco infan - 

tylne. Wydanie specjalne - nie podano z jakiej okazji 

1 jakie widowisko zobaczymy, Odpowiedzi na listy po - 
łączone z prezentacją poczt harcerskich « co z czym ? 

Sformułowanie "przebój harcerski" okropne, Nauozenie 
całej organizacji 10 piosenek uważan za niercalns i 
mocno demagogiczne, Wydania terenowe skasować na rzecz 
omówionych powyżej, 

I to by było na tyle. 

BYLE NIE 

(O)KRAG Maz natomiast zaszczyt polega na tym, iż s uporem 
staram się o tej obłędnej godzinie jaką jest 

szesnasta /ostatnio szesnasta trzydzieści/ - nie opuń- 
oić żadnej audycji emitowanej pod nazwą "Magazyn Har - 
oerzy Krąg". 

W przeciwieństwie do "Lisa", który czyta projek - 
ty - ja jednak oglądam "Krąg" w telewizorze, Po długim 
nanyćle stwierdzam, że nie jest on taki zły, To co m 
można zarzucić, to emisję czarno-białą, oo pewnie wpły= 

nęło na taką osarną wizję u "Lisa", A przecież to nie 
od nas zależy, zawsze jako organizacja uchodziliśny na 
ubogich krewnych. Narsekania "Lisa" dotyczące stopni, 
jak żywo, przypominają wypowiedź Śliosnej druhonki, ktd 
ra na sapytanie o sdobywanie atopni i sprawności w mwo- 
jej drużynie - rozkosznie odpowiedziała - "ja ich po 
prostu nie mam kiedy zdobywać, taki napięty i bogaty 
progrem jest mojej drużyny"... Zgadzam się natomiast s 
potrzebą uruchomienia kursu zastępowych i w "Kręgu" 1 
"Świecia Młodych", Tylko po jakie licho *Kis* żąda ustą 

pienia Naczelnika /na szczęście tylko z "Kręgu"/ kie- 

dy jako wódz organizacji powinien być właśnie blisko 
swoioi haroerzy - co znakomicie można srobić w "Kręgu". 
Chodzi tylko o wypracowanie formuły, modelu tych roz - 
mów, by były autentyczne i w miarę bespośrećni?. DyG - 
kusyjna jest teza o realizacji program historycznego 
w wymiarze całej audycji /czego mieliśny dowód 11.01 bi 
Mie lepiej wprowadzać krótase formy ? Ten sam problem 

tyczy tematów hobby, prezentacji dorobku drużyn 1 azoza 
pów, a także innych, 

Teras drobiazgi: mentalność "Lisa" polega na tyn, 
$a gdziekolwiek i kiedykolwiek oraz w jakimkolwiek kon- 
tekócie pojawi się słowo naczelnik - od"razu jest to 

działanie fasadowe. Można i tak - tylko po 00 ? W lis - 
tach nie odpowiada ma co z ozym, może w takim razie sai 
nteresuje go rubryka kto z kim, Wa całkiem nowoczesne 
sformułowanie /trzeba 166 jednak do yrzodu/ "przebój 
harcerski" też wiesza... liay, A żeby wreszcie każdy 

harcerz uniał przynajmniej dziesięć takich samych pio - 

senek - uważa za demagogię. Coś mi sią wydaje, że nie 
»a mądrych jaki ten "Krąg" ma być, A może taką dobra - 
nocką, którą dzieci z przyjemnością oglądają, Niestety 
takich many niewiele, oj niewiele - wiem to po uwoich 
dzieciach, 

I to byłoby na to,  



  
  

wiem czemu zawdzięczam wybuch zaufania redak- 
tera naczelnego "Harcerza Rzeczypospolitej". Co praw - 
da, miałem kiedyś szczerą wolę wapółpracować z tym sna- 
cownym miesięcznikiem, nawet napisałem dłuższy artykuł 
ale po paru miesiącach rękopis wycofałem, zanim zdążo- 
no opublikować, 
*Druhu Franku" - powiedział Naczelny - "mam dla waa 
propozycję nie do odrzucenia: zajmiecie Bię w naszej 
redakcji sprawami ruchu zuchowego, już od stycznia ro- 

ku 1984", Propozycję przyjąłem. Później przyszły ref - 
leksje: Co będzie, jeśli nie napłyną rateriały lub nie 

będą nadawać się do niczego, Zapytałem Konpstentnego, 
który spokojnie oświadczył: "Będziesz pisał sam, albo 
naraziez się po paru miesiącach na zwolnienie z pełnio- 
nej funkcji i to bez wypowiedzenia, bo to funkcja ho - 
norowa", Moje najgorsze obawy wkrótce się sprawdziły. 
Kadszedł termin przókazania materiałów do numeru styc. 
niowego, 8 tu nie ma nic p zuchach. Naczelny nastro — 
szył wąsy 1 mówi: "Druhu Pranku, byliście chorzy więc 
wam tym razem wybaczam, ale na luty materiał musi być. 
Zrozumieliście?1" Zrożuniałem. Wróciłem do domu, wzią- 
łem papier, długopia 1 eiadłem przy stole, Zacząłem pi- 
gać, Na początku starałęm się wczuć w styl 1 charak — 
ter "HR-a". Nie wychodziło, Zapałem się na tym, że po- 
wielałem myśli A,Kamiiskiego, M.wardęckiego, a nawet 
S.Chladka, w dodatku słownictwo przypominało mi moją 
byłą urzędniczą karierę. Udałem się znów do Kompeten - 
tnego. Wysłuchał moich zwierzeń i powiada: "Kochany, 
nie wychodziło oi, bo nie byłeś Bźzery, Vrakżło ci za - 
angażowania, musisz do tego podejść zupełnie inaczej. 
Otwórz przed czytelnikami serce, napiez co przeżywasz. 
Zrozumieją i docenią." Ale czy mi ta szczerość wyjdzie 
na zdrowie ? - pytam, "Może tak, może nie - musisz ry- 
zykować”, Zaryzykowałen. n 

Zacząłem pogpiesznie szukać w pamięci możliwie najówie- 
tezych, a zarazem najmocniejszych wrażeń związanych 
z moją prozuchową działalnością. Doszedłem do wniosku, 

|łe tym warunkom odpowiadają moje przeżycia w czasie 
I Ogólnopolskiego Forum Zuchmietrzów, 

Już na samym początku zacne gremium zostało poddą, 
ne wielkiej próbie, Próba ta mi zać czy doroś — 

ltómy do demokracji, Aby nam zego nie narzucać, or . 
ganizatorzy nie przygotowali propozycji tematyki 1 try. 
bu obrad, a co za tym idzie również żadnych tez, infon. 

macji czy innych materiałów. O wszystkim mieli decydo- 
wać uczestnicy, Wybuchła zażarta dyskueja, która wypeż. 
niła połowę przeznaczonego na obrady czasu, Można było 
zauważyć nowe, niespotykane od bardzo dawna akcen 
jak zarzucenie przeciwnikowi wrogich ruchowi zuchow 
intencji, zamiast zdruzgotania rzeczowymi argumentami, 

HMPL FRANCISZEK DĘBSKI 

, 

Nie wiem na czym skończyłaby się cała sprawa, gdy! 
Autorytet, który potraktował wszystkia powiedzi 

ko głosy o konsultacji, wysunął włnenę zupełnie inną 
koncepcję, która została oczywiście przyjęta. Ten po - 
wiew demokracji odbił się nawet na wnioskach końcowych. 

Zaproponowano zwiększyć samodzielność zuchów w wybie - 
raniu tego w 00 będą się bawić, W tym momencie przypon- 
niało mi się następujące, autentyczne zdarzenie. Ma 
odbyć się pokazowa zbiórka zuchowa: Sala, a w niej 
przygotowane okienka pocztowe, papierowe torby doręczy- 
cieli i inne rekwizyty, Na środku przejęta awą rolą 
kureantka z drużyną zuchów. W pewnym momencie druhna 
zadaje zuchom pytanie: "Czy choccie bawid się w liato- 
nosza?. Owszem, owszem nie, nie, nie - odpowiadają 
chórem zuchy, Ko,to rozpoczynamy zabawę w listonoeza-" 
- zapowiada drubna. Bardzo dawno tem: obowiązywała ta 
ka zasada: Jedyną osobą, która na zbiórce zuchowej mu- 
si wiedzieć co chce, jest drużynowy, Po to, aby jego 

zamierzenia nie roznijały się z zaintoresowaniami i 
oczekiwaniami dzieci msi wiele z dziećmi roumawiać, 
a przede wszystkim obserwować ich samorzutnie organi - 
zowane zabawy. la zbiórkę drużynowy przychodzi stara - 
nnie przygotowany, a tym samym nie pyta w 0o zuchy 

chcą się bawić, Musi być wcześniej tego pewien, 
Jednym z zaskakujących dla mnie wniosków był: 

TRZEBA WYJSC ŻE ZBIORKĄ ZUCHOWĄ W TEREN, Przyznam, że 
nie zauważyłem kiedy ze zbiórką zuchową we sz 1li- 
śmy pod dach, ale zjawisko jest powszechne skoro 

k 
trzeba podjąć taki wniosek, 

| 

Mie znaczy to, że ta kwestia jest mi obca, Oto przył - 

ład: Na kursie drużynowych, zwracają się do mnie druh- 

ny z następującą prośbą: "Druhu, mamy przeprowadzić 

zbiórkę z cyklu "Indianin", Nie wiemy jak 1 z czego 

4 wigwam." Wbijoie w ziemię pięć, sześć kijów, 
bd 

zi y - odpowiadam, Tak, ale nakryjcie kocami i to wystarcz, 

wbić się kijów nie da, bo zbiórka ma być w sali Rycer- 

skiej - martwią się druhny, = Ę 

| jak ciepło 1 pięknie na dworze. Popatrzyły, pokiwały 

głowami, i nic. A jak wrócicie do awoich drużyn i nie 

będziecie miały ani sali Rycerskiej, gdzie cię będzie- 

cie bawiły z zuchami w Indian - sapytuję - Na sali gim 

nastycznej-odpowiada jedna z druhen, Autentyczne, 
4 my zastanawialińny się, dlaczego chłopcy nie chcą 

należeć do suchów, Widocznie pozostało im jeszcze coć 

£ instynktu samozachowawozego. W serii rzeczy dziwnych 

pojawiły się dwa przeciwstawne wnioski: Jeden, aby do 
pracy ze starszymi zuchani wprowadzać elementy harocr- 
skie /bez nazywania ich po imieniu/ drugi, aby jak og- 
nia unikad form pracy harcerskiej /np, brania zuchów 
na obozy pod namiotemi/. 
Dwa lata temu w czasie jednej z wizytacji drużyn zucho- 
wych natknąłem się na jedną, w której było paru na oko 
zbyt wyrośniętych druhów, Ile masz lat - pytam jednego 
Trzynaście, odpowiada. Przy omawianiu wizytowanej zbió 
rki proszę drużynowego o wyjaśnienie. "Zuchy nie chcą 
przechodzić do drużyny harcerskiej. U mnie chłopcy mo- 
gą się wybiegać, wykrzyczeć, mają unóstwo różnych gier 
Drużyna harcerska nie wychodzi poza teren szkoły, Cały 
czas ÓĆwiczą musztrę i marsze defiladowe na podwórku", 
Do czego zmierzam: System zuchowy nie jest ani mniej, 
ani więcej atrakcyjny od harcerskiego, Różnią mię oba 
od siebie tylko tym, że jeden jest dostosowany do młod- 
szego, a drugi do starszego wieku wychowanków. Rezulta- 

ty są zależne od umiejętności i chęci stosowania każ » 
dego z nich w praktyce. A z tą praktyką nie jest jak 
wiadomo dobrze, Nie ze złej woli ludri, którzy podej - 
mują pracę z zuchami, Trzeba sobie uświadomić, że co 
trzecia osoba prowadząca drużynę zuchową nie ma żadne- 
go przygotowania do tej pracy, Najczęściej jeat to mło- 
da wiejska nauczycielka dokształcająca się w zawodzie, 
Poznaje system klasowo-lekcyjny 1 wokół niego gromadzą 
się jej doświadczenia pedagogiczne. Kusi troszczyć się 
o autoryset w środowisku, które może poczytać za nia — 
normalne bieganie z grupą chłopoów po połsch i lasach 
s łukiem w ręce i "pierzem" na głowie, Kto nie zna wsi, 
ften powie że coś takiego nio nauczycielce nie zaszkodzi 
Jakże się myli | 
Znany mi jest przykład z dawnych lat, że rodzice zab- 
ronili dzieciom uczęszczać na zbiórki, bo druhna na 
te zbiórki przychodziła w apodniach, Teraz w spodnia- 
ch chodzą gospodynie wiejskie nawet w ekwarne lato, 
ale tolerancja w odniesieniu do zachowania się nauczy: 
cieli nie poszła daleko, Co więo pozostało druhnie — 
nauczycielce? Robić zbiórki tem, gdzie czuje cię naj 
pewniej tj. w azkole 1 jej otoczeniu, a w konsekwon — 
©ji w zubożonych formach, Konflikt między praktyką,a 

założeniami systemu suchowego jest oczywisty. 
Forum Zuchnistrzów uznało zgodnie, że system zu — 

chowy /nazywany metodą/ nie dojrzał do obalenia, I 
słusznie, bo nie byłoby go czym zastąpić, A mnie chom 
dzi woiąż po głowie myśl, że system ten został stwo.» 
rzony głównie dla chłopców s wielkich miast, a obecne 
zuchy to w przewadze dzieci ze wsi oraz małych miast 
czek 1 są to w przewadze nie chłopcy, a dziewczęta, 

Mimo postępu 1 kulturalnego 
polska wieś ma jeszcze wiele konserwatywnych poglądów 
a opinia społeczna jest potęgą zmuszającą jednostkę 
do podporządkowania się im, Dotyczy to równięż nauowy: 
cieli, a wśród nich naszych drużynowych, Nie żądaj„y 
od nich za dużo tj.portępowania, które spotkać się mu 
si z dezaprobatą wsi. Raczej trzeba im wyjść na prze- 
ciw, Potrzebny jest podręcznik dla początkującej dru= 
żynowej wiejskiej, uwzględniający odmienność warunków 
jej pracy, np! uwypuklający rolę przybocznych, którzy 
mogą nauczycielkę zastąpić w wielu fragmentach zbić - 
rek w polu i lesie, Takie jest moje aianie, chociaż 
Porum odrzuciło sugestię wydania wspomnianego podrę= 

cznika. Pewną nadzieję można wiązać z masowym wyda m 
niem "Zuchowego ABO*, Wie widziałem go jeszcze, Mam 
obawę, że MAW zrobi z "Zuchowym ABO" to co zrobiła z 
"Mntkiem Owaniakiem”, tzn. oszpeci broszurkę taką ssa- 

tą grafiozną,które zniechęcać dędzie do wsięcia jej w 
rękg.Dlaczego nie wydano"Antka"s ilustracjami Vładys- 
ława Czarneckiego? Dla mojego pokolenia treść wielu 
zuchowych wydawnictw swiąsapa jest z formą nadaną 
przez tego artystę, 

*To by było na tyle" - jak zwykł mówić znany pro- 
fesor 5, Być może za miesiąc zostanę okolicznościami 
zmuszony do napisania dalszego ciągu. 

Ssuj! 
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Zachęceni 40 dyskusji przes druha Wajdę / "Spraw — 
ności starszoharcerskie - propozycje"/ oraz druha Bied 
ronia /art, w "HR" nr 1/84/ przeprowadziliśmy w czasie 

końcówki kursu podharomistrzowekiego dyskusję i zaję = 
cia sprawności, s których wnioski prezentujemy po= 
niżej, 

W sprawie jednolitego system sprawności dla har- 
cerzy starszych i młodszych sdania były podzielone, na 
tomiast w sprawie oznaczania zdobytych eprawności jes- 
teśny jednomyślni - sprawności powinny być oznaczane 
odrębnymi piktogramani o kolorystyce - czerwony plas = 
tik lub nić na kolorze munduru, jedynie najwyższa spra 
wność samarytańska ze względu na jej wagę winna byd | 
wyróżniona tłem białym, nawiązywało by to do sprawno -| 
ści "Służby ambulasowej” nonzonej w tej kolorystyce 

I stopień II stepie: III stopień 

= Trzy pióra 

Sanitariusz 

Higienista e 
- . Opiekun chorych Pielęgniarz 

Zwiadowca 

Saper 

- Terenoznawea 
Sebieradsk Technik obozowy 

- Zdebnik 
Łącznik Sygnalista 

- Telefonista 
Gos podarz Magazynier 

- Skarbnik 

Kucheik Kucharz 
Mistrz musztry - - 
Łazik /górski/ włóczęga /górski/  Wyga /górski/ 

- Nareiarz turysta 
- fKolarz/, 
- Autostopowicz 

Kwateruistrz 

Kuchnistrz 

Traup 

Przewodnik po mieście - 
Przyrednik Ekelog 
Piłkarz 
Keszykarz itd, 

= . 

Miłośnik miasta 
Przyjaciel przyrody 
Lekka stopa 

PWD JERZY KIKTA 

HMPL JANUSZ WOJTYCZA HR 

PWD ANNA ZACHWIEJA HO 

na obu rękawach munduru, Stopień trudności sprawności 
proponujemy oznaczać poprzes pojedyńcze, podwójne bądź 
szerokie obwódki sprawności - najwyższy stopień, Spre- 

wności proponujemy podzielić na trzy grupy ! sprawno - 
ści ogólnoswiąskowo, sprawności specjalistyczne - lot 
miose, łączności, wodne itp. oras regionalne, lokalne 
1 drużyn /trzeoia grupa/, zatwierdzane w trybie prze - 

widzianym dla regulaminów stopni przes Komisję Metody- 
ki RE lub na szczeblu władz chorągwi, Proponowany 
przes nas zestaw sprawności I grupy /ogólnogwiązkowych| 
przedstawiany poniżej. 
Sprawności I stopnia przeznaczone byłyby dla harcersy 
młodszych, II stopnia = dla harcerzy w wielu 14-15 lat 
III stopnia dla harcerzy w wieku 16-18 lat, 

Starszy ratownik 

Ratownik wodny 

Łącznościewiee 

Wyga narciarski 
/kolarski/ 

Przewodnik pe okolicy Krajoznawea 

Mistrz dyseypliny 
fr1ł ka.sportowa/ 

-konkureneje letnie oqdpowiednio do st.II 
Narciarz alpejezyk j/w 

liarafarz klasyk 
Saneczkarz 

-kankurencje zinowe 

Organizator gier Sędzia 
Kanie sportowych 

Kronikarz 
Miłośnik teatru 
Gawędziarz 

Przyjaciel książki Redaktor 
z Reżyser 

Miłośnik żywego Axter 
owa 

Recytator 
Lalkarz 

Tancerz Choreograf 
Wodzirej 
Historyk sztuki 
Młody architekt 
Geolog 
Etnograf 
Archeolog 
Historyk 
ita. 
Mechanik 

Hydraulik 
Stolarz 

Murarz 
Malarz 

Elektryk 
Radiotechnik 
Radionodelarz 
Modelarz redukc 
Krawiec 

Kierowca 

Plastyk 

Badacz 

Kustosz 

Majster do Sprawne ręce 
wszystkiego 

Medelarz 

Mistrz igły 
Znawca ruchu drego- Motorewerzysta 
wege 

Kierowca-noch. 
Fotograf Mistrz foto. 
Filatelista - 

Marynista 
Tłumacz 

Zielzrz 
Pszezelarz 

/lub Rowerzysta/ 
Fotoamator 

Zbieracz 
- Przyjaciel morza 
- Ambasador 
- Ogrodnik 
8 Hodowca 

Przygotowując powyższy zestaw zespół autorów ni — 
niejszego artykułu przy obec — 

9.Zna adres 1 telefon pogotowia i najbliżsgogo lekarza 
10.Posiada podstawowe wiadomości dotyczące higieny naż 

szu. 
11.O0rientuje mią w sasadach rozplanowanie urządzeń hi- 

gienieznych na biwaku i obozie, umie przeprowadzić 
16h dezyntekoję, 

RATOWNIK /piktogren - krzyż czerwony na tle koloru 
munduru, obwódka podwójna/ 

1.Posiada podstawowe wiadomości s sakresm anatomii 1 
fiujologii, 

2.Udzieli pomocy w przypadku urazów mechaniosnych, ter- 
mioznych, porażeń, zatrud, utraty przytomności, pam 
daozki, 

3.tykona astuozne oddychanie 1 masaż serca, 
4.Umie przenieść rannego, 

5.Sprawiie opatruje £ bandażuje, unierrehania, tamuje 
krwotoki, 

staw leków do apteczki obozowej, okre 
Śli zastosowanie tych leków 1 ich trwałość, 

7.Umie opiekować się chorym, 
8.?otrafi wybrać miejsce na urządzenia higieniesne bie 

waku i obosu. 
9.Potrafi regulować tempo maresu, organisownó wypoczy- 

mok w czasie wycieczki, 
10 Zna przepisy dotyczące bezpieczeństwa kąpieli, 
1ieWie jex sprowadzić pomoc medyczną w nagłym wypadku, 

SPARSZY RATOWNIK /piktogram - czerwony krzyż na tle 
białym 1 szeroka obwódka/ 

1.Zdobył sprawność "Ratownika" 
2,Udzieli pomocy przedlekarakiej w każdym przypadku, 
3.Pełnił funkoję sanitariussa na obozie lub zlocie, 
4.Brał udział w projektowaniu i budowie urządzeń sani= 

tarnysh obozu. 
5.Zorganizował lmrs eanarytańcki dla kandydatów na 

sprawność "Ratownika", 
6.2us "Inetrukoję sanitarną GKR dla obozów harcerskich 

pod ", 
  mych na końcówce kurm s różnych - 

mych opracowań sprawności, Przykład opracowanych prze: 
mas wymagań na sprawności « adekwatnych do nazwy, 
wierających umiejętności i wiadomoówi praktyczne 1 
przydatne oraz realisujących zasadą stopuiowania pro — 
sentujemy poniżej, E 

SANTRARIUSZ /piktogran torba apteczna - obwódka wąska/ 
1.Przestrzega zasad higieny osobistej i prawidłowego 

roskładu dnia, 
2.Wakaże położenie podstawowych narządów wewnętrznych, 
3.2ma skład polowej apteczki zastępu, umie się nią pos 

łagiwać, 

4.0patrzy skaleczenie, przestrzega zagad aceptyki,umie 

zastosować opatrunek osobisty, 
5.Umie zatamować krwotok, unieruchomić kończynę, prze- 

nieść rannego, 
6.Potrafi okrećlid sposoby zapobiegania odmrożeniom, 

udarowi słonecznem, zaradsi w wypadku omdlenia 
1.Zna 1 potrefi zastosowad sztuczne oddychanie, 
8,Wie jak gasió płonące ubranie, 

WAREZ ni 

Uwaga: Uważamy sa niesbędny udział lekarza lub dyplo- 
uowanej pielęgniarki w komieji prób na spraw — 
ność "Starszego ratownika”, 

Uważamy, że przy założeniu przynależności do drużyny 
harcerskiej, a potem starasohareerskiej 0d 10 do 18 ro ku życia liosha trzech sprawności ratowniczych noże okazać się sbyt małą, W zwiąsku z tym proponujemy w na 
azym zaatawie także oprewność "Higienisty", swracając także uwagę na sprawności dotyczące opieki nad chorym, sw. iatnioje także mośliwość poaerzenia grupy spraw — mości sanitarnych o *Przodowaika zdrowia” MAI at./ 1 
*Higienistę obogowego" /11I st./ z wymaganiami dotyczą 
cymi oświaty sanitarnej 1 nadzorowania stanu higienica nego. 
Materiał powyżozy dedykujemy zespołowi przygotowujące 
ma zostaw sprawności harcerskich, 
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hm Jadwiga shiba 

stelę świeżego powietrza i mielonej t. 
. lozajcie gały, nastawcie słuchawyj 
Zaozynany przedatawięnie, 
Przedstawienie na arenie. 
Waleczni harcerze, urogz6 harcerki — 
otwieram drakę ną 124 fajerki! 

Cgołem, społem, niebawem, 
czuwaj, zasuwaj na przełaj, 

czołenę społem, niebawem, 
czarną kawę na ławę !* 

Tymi słowami rozpoczynały się przedstawieni qłynnych 
sielonogórskich "Hakusynów" równie słynnych w Polace 
jak obecnie teatr "Gawęda" w Warszawie. 

Rarcerski osczep im.Kornela Makuszyńskięgo w Z1e- 
lonej Górze "Yakusyny" 1 ioh kierownik, a takżę qzcze- 
powy hm Zbignięw Czarmuch pojawili się w nagzym Źwiąs= 
ku w 1957 roku. 
Stworzyli przeuroczy, wiele lat pracujący "Earcęrski 
Qyrk-Cudaki". Swoje teksty pisał dla niego np. w roku 
1959 Jęrzy Litwiniuk, znany poeta warszawski /"Opera 
© ludożęrcnch*, "Opera o Krzysstofie Kolunbie"/. Z tej 

niej opery pochodzi np.wesoła piosenka; 
| wiej, bo wesoły uśniech 

w ozas burzy jest pogodą, 
Uśmiech ku brzegom wiedzie 
roggniewaną wodę”, 

Z oyrkowąj areny "Hakusynów" pochodzi wiele uroczych 
piosenek, Do popularnej melodii "Purmana" /patrs Ze - 

pół P.T. "Mazowasze"/ taką Śpiewali piosenkę: 

*ilej, cudaki, hej, cudaki, 
znów okazja jąst do draki! 
Dziś na pewno nam się uda 
wycudować różne cuda, 

Hej, hej, Śmiej się, Śmiej, 
każdy lekars ci to powiel 
hej, hej, świej się, śmiej, 
śmiech to zdrowie, bęci 

4 na melodię francuskiego przeboju tantych lat "Padax, 
padam” napisano takie oto ałowa piosenki o Królu Janie 

Sobieskin: ; 
"wódz wielki był z niego=nie trzpiot, 
król polski a nie perski szach. 

Gdy wąsa podkręcił to w lot, 
jak bat Turków osmagał strach”, 

Zielonogórskie "Makusyny" Śpiewały o Neptunie cą "oto 
ną tratwie dó nas tu przybywa" 1 chwaliły wąs Sctepo- 
wego Z.Csarnucha w piosence p.t: "Suarkate latka mi - 
giem lecąt 

*Smarkate latka migiem lecą, 
nikt teraz nie poznaje mnie, 
W miejscu, gdzie blade pustki świecą 
osarniutki sypie wąsik się", 

1 takie piosenki: 
"Nie gbadał jeszcze nikt, 
kto plącze ludziom ścieżki 
1 jaki owany duch 
nas w kupę zebrać umiał, 

"A cóż mógł mięć za cel, 

dowoipniś ten niebieski 
by przez miliony dni 
nad głową las nam szumiał," 

*Ile słońo ułożyliśwy do smu, 
z ilu dróg pościraliśmy kura, 
jaki dym jeszcze w oczy zaszczypie, 

jaki avazcz zmywał głowy nam już," 
Piosenki z turniejów rycerskich /"Makusyny" miały swą 
haroówkę w prawdziwym zanku!/, "Teatru pod psen" i 
wielu innych programów czy zabaw , obozów letnich 1 zi- 
mowych czy występów w warszawskim Pałacu Kultury 1 Nau- 
ki rodziły sią w tym arcyciekawym szczępie jak grzyby 
po deszczu, Było ich wiele, bardzo wiele, Któż je dzić 
policzy? Wie to chyba tylko Arcyszczepowy hm. Z,Ozar - 
nuch | 
Nie ma już "Makusynów" i zapomniany jest ich wspaniały 
dramat bigbitowy pt: "Romeo i Żulia" Kto go napisał? 

*qyrała Chotomska, 
Bisko także tyrał, 
jak było naprawdę - 
sprawdźcie u Szekspira," 

Podkreślić w tym miejscu należy, że pod koniec lat 
30-tych 1 w latach 60-tych pracowało w Polsce bardzo 
wiele harcerskich zespołów estradowych. Przykładowo, 
w Trzecim Harcerskim lipcu Muzycznym w 1968 roku, zor- 

ganizowanym w Olaztynie odbyło nię V Sympozjum Mazycz= 
me Harcerskiej Piosenki, Wzięło w nim udział 60 kierow 
ników harcerskich zospołów z całej Polski, a nie byli 
to przecież szefowie wszystkich, które w tym czasie 
działały w Związku, 
Istniały kabarety /np, krakowski "Teatr na murze" Bz — 
czepu "Iuragan"/, zespoły wokalne i wokalno-instru - 
mentalne, chóry 1 zespoły regionalne/zespół pieśni 1 
tańca "Małe Podhale" z Jabłonki pod kier, A.Haniaczy — 
ka, czy harcerski zespół góralski im, Bartusia Obro — 
chty z Zakopanego/., Odozuwało się spontaniczną pot — 

rzebę takiego właśnie działania, Istniało także wiele 
harcerskich szczepów artystycznych /w/w "Makusyny" czy 
szczep im.M.Karłowicza "Słowiki" w Krakowie/, Powsta = 
ło też w tym czasie tak wiele nowych piosenek haroere- 
kich, że trudno w chwili obecnej je zliczyć, Spróbował 
je zebrać w zbiorku-ópiewniku pt."Nasze piozenki" - 
- wyd.1/1983 znany kompozytor poleki Jerzy Niedźwiedz- 
ki. Wydanie to cenne, nakład za mały jak na naaze obeo 
ne potrzeby, Wróćmy jednak do wspomnień, 

„M lecie 1957 roku, przy Teatrze Wielkim w Varezowie 
powstaje Harcerski Zespół Artystyczny, Jego założycie « 
lem i kierownikiem-dyrygentem był hm.Władysław Skora» 
ozewski. Zespół ten, liczący podówczas 350 osób, aku - 
pił wybitnie uzdolnione dzieci Warszawy, W okresie od 
1957 do 1968 roku przemierzył około 50 tys. kilometrów 
dając 784 koncerty, Chór dziecięcy, mieszany /młodzież 
stareza/ i orkiestra symfoniosna. Oprócz piosenek i 
pieśni harcerskich wykonywał 1 wykouje /istnieje do 
dziś chod nieco w innej strukturze organisacyjnej/ róż. 
ma utwory s sakresu muzyki operowej, Brał na przykład 
udział w takich epektarlach jak: Szymanowskiego Król 
Roger", Bizeta "Carmen" czy Piouiniego "Cyganeria", 
Uczestniczył w szeregu koncertach synfonicznych, Cio — 
kawostką jest to,że właśnie Centralny Zespół Artystysz. 
ny ZAB wyk iniojatorem koncertów fortepianovych pod 
pomnikiem F.Ohopina w warszawskich Łazienkach, Najwięk- 
szym osiągnięciem artystycznym Zespołu byż udsiał w 
wykonaniu "Penji" Krzysztofa Pendereckiego, Dzieła ban- 
dzo trudnego wokalnie, z tekrtem łacińskim, 
Pisałam jaż w poprzednim artykule o początkach tepra — 
sentacyjnego dzić Zespołu Harcerskiego "Gawęda", który 
w 1983 roku obchodził swoje 30-lecie, Aktualnie nie 
mniej popularny niż np."Sląsk" czy "Mazowsze", I to 
uie tylko w Polsoe, Powstały nawet zagraniczne kopie 
naszego zespołu, s którymi *Cawęda" współpracuje i przy 
jaśni się, Ze skromnego 50-osobowego teatrzyku kukież- 
kowego "Gawęda" rozrosła się w 700-set osobowy gigant, 
który śpiewa, tańczy 1 bawi, 

"To nasz hejnaż i hasło 6 zew — 
"Gawęda", "Gawęda", 
wspouinajcie nas miło i ópiew 
"Gawęda" żegna waz, hejl 

Niech zostanie nutka ta, 
zamiast pożegnanie słów, 
może się któregoć dnia 
nasze drogi zejdą snów," 

/stowai R.Husnoza 
melodia: W,Zawadzki/ 

To była jedna s pierwszych, firmowych piosenek, Znamy 
1ch dużo, Ż płyt, telewizji i występów estradowych z05- 
pozu. 
Piękną piosenką "Nasze małe wspomnienia” /J.Niedźwio — 
dzki i Z.Stawecki/ nagrała "Gawęda" na płytę "Proni — 
tu", ópiewając ją rasem se znanym aktorem Andrzejem 
Stookingerem: 

*,,, A nasze wspomnienia 
tak mało mają lat, 
niegodne są wielkich uniesień. 

Umknęły do eienia, 
nie warto sprawdzać dat, 

osy wiosna to była czy jesień, 
4 jednak lubimy gdy odwiedsają nas, 
1 każdy s radością je przyjmie 
to przecież nasz własny niepodrobiony świat 
a troszkę nieprawda jak w filmie", 

Bardso snana jest piękna, "dorosza* piosenka "Gawędy", 
napisana dla niej przez Jonasza Koftę /ełowa/ 1 Andrze- 
ja Zygierewicza /masyka/t 

"Nikt wam nie powie - żegnaji 
mówią nam « do widzeniał 
przed nami droga niejedna 
droga ludzkiego istnienia. 
Jesteś siostrą 1 bratem, 
jesteś jednym s nag. 

Szukaj zgody ze ówłatem 
ruszaj - przyszedł twój czasi 

Daleka droga, przyjacielu, 
Daleka droga. 
Rusza nas wielu ku swin colom 
ua własnych nogach, 

Wszystkiego nas nie nanozy 
starszych przestroga, 
Będsiemy błądzić, będziemy kluczyć — 
daleka droga.* 

W roku 1982 Telewisje Warozawa nadała progran — rewię 
dla dzieci pt, *Gawęda i 40 rozbójników" /patraspłyta/. 
Piosenki © rewii to bardzo lubiane przes wazystkie 
dsieci "Parasole od łos", "A ja mam pea”, "Hoj,dobry 
dmień", "Ja się boję”, "Nio ohcemy żyć na spocznije, 
*Kochajoie czarownice", "Fadzieja ma kolor mielony" $ 
inne, Te woześniej nagrano to: "Gra w kolory”, *Piegust 
*Tańoz, tańos" czy "Duży", W roku 1975 ópiewała "Gawq= 
da* wiele piosenek o Warszawie, Vymieźny tylko kilka 
tytułów: "Jesteś kochana Varasawo", "To moje miasto", 
"Piouenka o pomnikach", "Drzewa warszawskie", "Dzieci 
warozawskie", "łabędsię z Zasienak”, 
Harcerze s "Gawędy" mają też w awoim repertuarze kilka 
piosenek © Ojozyśnie, © Polsce, Oto ich tytuły: *Uro — 
dzeni w ozaa pokoju”, "Twoje 20 lat*, "Do słońca", 
Spiewają o "ławce askolnej* i narzą © kosmosie, 00 Zen 
warte zostało w piosence: 

"Mie wyrzekajny się pragnień i enów, 

mie wyrsokajny się nocy, 
bo choś jest dobrze na Ziemi nan tu, 
leos gwiazdy patrzą nam w oczy." 

/ałowa: A,Zaniewski 
mazyka: J.Kępski/ 
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,Przes tem lubiany 1 popularny Zespół przewinęło się 
przez 30 lat dwanaście tysięcy dzieci! Nagrano kilka 
płyt. Na koncie zespołu są setki koncertów w kraju i 
sagranicą, W telewizji, radiu i na estradzie, na pola- 
nie leśnej i we Pronborku, 

"Słuchajcie "Gawędy" 
© bliekich nan sprawach, 
dorsućcie od siebie dwa słowa. 
W gawędzie się zmieści 
Twój dom 1 Warszawa, 
woiąż można zaczynać od nowa, 

"Gawęda" gawędzi, 
że w niebo mknie trakt, 
te przyszłość nie wpada do ręki, 
że wazystko przed tobą, 
że piękny jest świat, 
że warto jest śpiewać piosenki* 

/z,Stawecki=J „Niedźwiedski/ 
Od roku 1958 na terenie Chorągwi Olsztyńskiej działa 
harcerski zespół artystyczny "Krusyna", Założyła go w 
Olsstynie Barbara Jankowska, W repertuarze tego zespo 
łu były zarówno harcerskie piosenki jak i pieśni i tań- 
ce siemi warmińsko-nazurskiej. 

4 oto jedna s nich "Polka Krusyny”, 
PL Jerzego Krzywoszewskiego: 

«wyjdź, dziewczyno, na kraj adu, 
słote słońce wpleć wa włosy, 

. serce miech wypełni radość 
1 masurską zanuć pieśń ! 

Wazystkich chłopców skrzyknij ze wai, 
1 dziewczęta zwołaj hoże: , 
niech podejną chórem pieśni, 
by wiatr mógł je dalej nieść, 

Jedną pieśnią zabrzmi Warmia, 
zawtórują jej Mazury 
1 niech cały kraj ogarnia 
radość młodych - wspólna pieśń, 

Gdzie jeziora, góry, rzeki, 
lasy, łąki, koniczyna, 
wspólną pieśń niech wiatr poniesie 
do Olsztyna! Czuwaj! Cześćl 

W łodzi, w latach 60-tych pracował artystyczny szcze 
harcerski "Szczygły łódzkie", Kierownikiem tego zespo- 
łu-azczepu był aktor Teatru Powszechnego w łodzi druh 
hm Ryszard Żuchowaki, "Szczygły" zbierały stare piosen 

ki harcerskie; gromadziły stare śpiewniki chcąc rato — 
wać od zapomnienia wszystko to co zapomniane, a war — 
tościowe. Zaaranżowane dla potrzeb zespołu piosenki 
niektóre współcześnie, a inne w formie oryginalnej, 
Śpiewały "Szczygły" na estradzie 4 obozach harcerokich 

Harcerski Zespół Pieśni 1 Tańca "Dzieci Płocka" 
powstał już w 1948 roku, W ewoim repertuarze ma stare 
pieśni, tańce i obrzędy ludowe z różnych regionów Fbl - 
ski, Jako jedyny zespół dziecięcy uczestniczył w II 
Światowym Pestiwalu Młodzieży Demokratycznej w Buda - 
peszcie, Kieruje zespołem zasłużony działacz kultury 
druh Milke, 
Na początku lat 50-tych rozpoczął też swą działalność 

mapisana przez hm 

Barcerski Zespół Pieśni 1 Tańca "Mikulczyce", Powoła m 
no go do życia, przy Świetlicy jednego ze Śląskich 
PGR-ów. Przypomnijmy jedną u piosenek tego zespołu, 
związaną s harcerską akcją Chorągwi Katowiokiej "Zamo. 
nit" /od roku 1961 do dziaiaj/: 

"Biers plecak na ramię, 
manierkę do pasa, 

w drużynie włóczęgi ozas nastał, 
Będziemy przechodzić doliny i lasy, 
będziemy pomagać jak zawsze, 

Szlakiem orlich gniazd idziemy, 
pieśń harcerską niesie wiatr, 
m wież zamkowych polskiej sieni 
patrzy na naa tysiąc lat," 

Napisali ją L.Mech /słowa/ 1 E.Kajdasz /mzyka/, 
Drugą piosenkę, którą tu choę zaprezentować jeat. 
styczna drużyna”, 

"Vw teatrach jest kurtyna, 
są dzwonki i jest gong, 
gdy sztuka się zaczyna, 
to światła gasną w krąg, 

Nam sceny nie potrzeba, 
wystarczy lasu tło, 

wystarozy blask ogniska 

i jakoś będzie szło. 
My artystyczna drużyna 
wesoło idziemy przez świat. 
Piosenkę kto lubi 1 taniec 
ten druh nasz, tem jest nam brat," 

Autorami piosenki są: A.Iwiński/słowa/ 1 B,Kolbk/mzy- 

ka/, * 
A oto jeszcze jedna piosenka tego zespołu, popularna 
w latach 70-tychi 

"Walczyk dla druhny Ewy, 
specjalnie wybrany że Stu, 
walczy: dla Druhny Bwy, 
pachnący, choć nie ma w nim bzu, 
Walezyk dla druhny Bwy, 
na polnych dzwoneczkach go gra, 
świerszczy kapela, gwiazd karuzela 
drzewa sielone i ja," 

/ałowa: k.Iwiński 

muzyka: B,Kolek/ 
Na II Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, w roku 1963 
wyróżnienie zdobyła piosenka harcerska pti "Idzie świt* 
Śpiewana przez harcerki z wokalnego zaspołu "Ali babki" 
Kierownikiem zespołu był Juliusz Loranc, twórca wielu 
piosenek tego zespołu: 

*Słońce wzeszło nad doliną, 
mgły i cienie po wąwozach giną, 
w Bieszczadach wstaje nowy dzień, 
Słyszysz? dzwonią głosy Świeże: 
na biwaku śpiewają harcerze, 
Do taktu dzięcioł stuka w pień, 

Snują się dookoła 
dawnych dni legendy, 
zielenieją pędy 

skaleczonych drzew, 

"Arty 

Słyszysz? dzwonią głosy Świeże, 
zaroślami zapomnianych ścieżek, 

To idzie Świt." 
walibabki" oą wychowankami Centralnego Zespołu Artys - 
tyoznego ZAP. W przeciwieństwie do innych wokalnych 
espołów żeńskich, od początku swego istnienia asukały 

własnego, oryginalnego brzmienia, w czym dużą rolę ode- 
grały Świetnie napisane i saarantowano piosenki Juliu- 
sza loranca. 

Oto jedna z nich, ze słowami M.Dagnanai 
"Przysłowie to już nie nowei 
niech za nas martwi się koń, 
od tego ma dużą głowę, 
niech martwi się on. 

Gdy emitek cię grysie jakić, 
gdy idzie jakoś nie tak, 
nie warto się zaraz martwić, 
bierz banjo 1 graj," 

Inna piosenka "Alibabek" napisana w roku 1965 przez 
H.Gaworskiego i Mateusza Święcickiego to "Gwiazda bi - 
jwaków": 

"Tej gwiazdy co błyszozy 
wysoko wśród liści, 
nad ognisk harcerskich dymani 
nie zgubioz jej nigdzie, 
popłynie i przyjdzie 
przez wiatry i deszeze i zamieć, 

ei woń biervi 
wyciśnie łzy ogniska cierpki dym, 
Otuli cię gasnącej zorzy czerwień 
w namiożu cień povróciaz sercem stym," 

Piękną piosenkę napiszł dla tego zespołu /nagruty ją 

"Alibabki" na mażą płytę/ Wojciech Młynarski: 
*Cztery ułońca świeciły in, 
oxtery wiatry wiały im 00 Świt, 
Cztery zmierzchy dawały cień, 
cztery drogi miały spotkać się, 

Ozy za szybko, czy ga wolno csli, 
jak to było powiedzcie mi. 
Szli do siebie - nie spotkali się, 
jak to było, który z nich wie." 

/uasyka: J.Loranc/ 
W kilka lat po II Pestiwalu opolskin zespół "Alibabki" 
przestał być sespołem harcerskim, zaczął występować 
jako wokalna grupa zawodowa, Zdobyły wiele różnych nag 

Tód, odwiedziły wiele krajów, nagrały płyty, Kają sa 
Sobą metki spotkań estradowych s publicznością, Z ma 
łymi wyjątkami, Śpiewają w tym samym składzie osobowym 

00 na początku swej artystycznej kariery, 
W latach 70-tych działaż w Polsce Harcerski Zespół "Oy. 
kady", Spiował na otradsie, nagrał kilka płytek, ros — 
Propagował między innymi lubianą jesscze dsisiej pio — 

senkę harcerską pt. "Zielony płomień": 
"W dąbrowy gęstym lintowiu 
błyska zielona skra, 
Trzepoce z wiatrem jak płomień 
mundur haroerski nacz, 
Czapka troszeczkę na bakier, 

RENE 

dusza rogata w niej — 
wiatr polny w uszach i ptaki, 
w pochnących włosach drzew,” 

/mazyka: M.Dagnan 

słowa: B.Choiński/ 
Zespół "Cykady" Śpiewał głównie piosenki do własnej m 
zyki 1 do własnych tekstów, 
Chorągiew krakowska ma od 1975 roku tj. od J=oiu lat 
swój własny, reprezentacyjny sespół pieśni 1 tańca 
"Małe Słowianki”, Działa on przy krakowskim Pałacu Mło 
dzieży, Wa początku owej pracy liczył 40 harcerek 1 8 
harcerzy/1/, Aktualnie, w skład zespołu wchodzi 10 dru 
żyn artystycznych tworzących ssosep harcerski, Komea « 
dantem ssosepu jest ha PL Januss Frencus, Dwustu harce. 
rzy i harcerek tańczy 1 śpiewa, W repertuarze piosenko 
wym mają piosenki harcerskie, ełowiańskie, krakowskie, 
Kadra szozepu-harocraka 1 instruktorska- te Krąg Ins - 
truktoraki "Zielona Droga," 

*Prowadć mas Zielona Drogo, 
a ty wietrze, wiej nam wiej, 
wyópiewamy naszą młodośd 
na wesożej strunie tej," 

/ałowa: J.Urbanovies 
muzyka; P.Nowak/ 

Tymi słowami rospoczęły "Małe Słowianki" awój pierwszy 
|występ. £ tą piosenką wędrują po kraju 1 świecie, 
Sstandarową piosenką Zespołu jest bliaki mojemu sercu 

polenes ". Muzykę napisał Jerzy 
Kaszycki, a słowa J.M.Osarniecki, 

"wisła płynie Kraków mija, 
dalej wstęgą przes kraj cały, 

s nad Rynkiem lot gołębi 
właśnie mija się s hejnałem 
Bo to miasto najpiękniej. 
miesto nasze ukochane, 
w nim historia życiem tętni: 
Sukiennice, Buta, Wawel, 

Podejdź do nas, usiądź z nami, 
patrz jak nasze słońce Świeci, 
wspólnie razem zaśpiewany, 
my harcerze, polskie dzieci," 

Kierownikiem zespołu "Małe Słowianki" 1 jego założy = 
oielen jest hm PL Władysława Francuz, Piosenek uozy 1 
snskomioie aranśuje je dla potrseb seąpołu kierownik 
artystyczny phm Marian Korsonek, To właśnie ten świet- 
ny i doświadosony instruktor i fachowieo napisał dla 
*Małych Słowianek* melodyjną piosnkę "Zielona Drogi 

*z jednej strony "Jarzębiny" 
palą się oserwono, 
s drugiej strony 1iód "Kaliny" 
śmieje się zielono, 
Vóród oserwieni i sieleni 
ałońce przebłyskujo 
liczy kropki "Nachomorów", 
*Borówki" maluje. 

Zieloną drogą, leśną drogą 
łatwiej się idzie w taki ozas, 
zawese do przodu, zawsze s uśmiechem. 
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może gdzieś czeka "Paproci" kwiat, 
Zieloną drogą, leśną drogą 
łatwiej się idzie choć trudny szlak, 
zawaze wesoło, zawsze w gromadzie, 
biało - niebieski 
z chmur nad nami snak." 

Słowa do tej piosenki napisał Jarosław Lisiecki, Te na 
zwy, wypunktowane w tekście piosenki to godła poszcze- 
gólnych drużyn szczepu, W dalszych zwrotkach śpiewa 
się o "Malinach", "Posiomkach", "Sikorkach", i "Tuptu- 
siach", 
W Pałacu Młodzieży w Katowicach powstał, na wzór war- 
szawskiej "Gawędy", harcerski zespół artystyczny "Sło- 
meczni*, Jest już znany dobrze w całej Polsce, gdyż 
występuje często w programach żelewizyjnych, Ostatnio 

specjalizuje się w pokazywaniu dziejów harcerskiej pio- 
senki polskiej, Telewizja Katowice nadała już dwa prog- 
remy 2 tego cyklu. Początkowo "Słoneczni* to był chór 
dziecięcy 25 Szkoły Podstawowej w Katowicach, pracują 

ty pod kierunkiem Edwarda Sosnierza. W okresie od 1963 
do 1972 roku chór ten dał 250 koncertów. W następnych 
latach rozpoczęła się współpraca z Katowieką Komendą 
Chorągwi i Pałacem Młodzieży w katowicach, Boozątkowo 
mieliozny, Od momentu przejścia do Pałacu Młodzieży 
rozrósł się znacznie, Dźieci oprócz śpiewu gaczynają 
tańczyć, Pierwsze scenariusze programów artystycznych 
1 współpraca ze snanymi twórcami Katowie 1 Polski, Co- 
res więcej piosenek, programy telewizyjne, udział w du- 
żych widowiskach. Przez lata pracy zespołu, podobnie 

jak w warszawskiej "Gawędzie" przewinęło się bardzo 
dużo uzdolnionych, Śląskich duieci, Aktualnie pracuje 
już drugie pokolenie tych pierwszych - stale jednak 
pod kierunkiem twórcy i założyciela "Słonecznych" Edwa- 
rda Sosnierza, Popularna jest już jedna z piosenek 
*Słonecznych* pt: "Słoneczny dysk”. Słowa napisała 
4A,Przemyska, a A,Żygierewioz muzykę, Oto tręść piosenki 

«Słoneczny dysk weź w rękę, 
ramieniem zatocz łuk, 

1 rmać go jak piosenkę 
pod wiejskiej chaty próg. 

Kto młody słońce w dłoniach ma, 
tirli, tirli, tirla, 
Na jego cześć krzycz z całych sił 
tirli, tirla, tirli." 

Ha terenie Poznania utworzony został w początkach lat 
T0=tych zespół artystyczny o ciekawej nazwie: *Łejery", 
Haswa pochodzi od poznańskiego okrzylu zdsiwienia, Kie 
rownikiem sespołu jest Jerzy Hameraki, Jest to teatr, 
sabawa na scenie - swoim charakterem przypominająca 
trochę sielonogórskie "Cudaki", 
We wrześniu 1969 roku w łodzi powataje Harceroki Zes — 
pół Mazyki 3 Tańca Narodów Słowiańskich "Bałałajka", 
Przez powien czas działał om przy Rogyjskim Stowarzy - 
ezeniu Kulturalnym, później znalazł ożedzibę w IV Li - 
osum Ogólnokształcącym, Pieruezy koncert, jako grupy 
haroerekiej, odbył Gżę w roku 1972. laureat Brązowej, 
Srebrnej 4 Złotej Jodły Kieleckiej. Żespół "Bałażajka" 
śpiewa bowiem również haroergkie piononki. Oto dwio, 

bardzo piękne: 
*Sosny nam szumią sieloną bajkę 
na ugłach i trawach senna mgła, 
Qzas już opuścić bałałajkę 
opustoszeje mnezt. 

Oisza się kładzie na namiotach 
ohoć potrzaskuje watra, 
dziwy się dzieją na wykrotach 
1 tylko czuwa warta. 

Morze w oddali wtóruje drzewom 
smażona shem opada ngła, 
W takt azumon morga, lasu śpiewom 
£oś w sercu gra, 

Autor słów /w duchu lat 20-tychi/ to 4,Szymkowski, Mu- 
sykę napisał W.Kondraciuk. 
*Balladę o trzech domrach" napisali: MSordyl /słowa/ 
1 W.Kubiak /muzyka/t a z 

*Gdy ciepły wieczór otulił drzewa, 
gdy księżyc saświecił jasny 
trey domry razem wyszły s obozu 
by Świat odzaleść swój własny, 

1 szły przez rzekę i góry i las 
małe picolo, proma, potężny bas, 

I zaprosiły gwiazdy se sobą, 
1 leśne duchy i kwiaty, 
Dy razem lethią, pachnącą nocą 
15d kaiętycowym szlakiem, 

1 ssły 
4 umrzył im sią Świąt kolorowy, 
gdzie drzewa azumią wosoło, 
na łąkach pachną słociate natki 

1 tylko muzyka wokołą, 
I EBłY vecdo 

Ha terenie Olsztyna działa Haroępski Zespół "Arabeska', 

w Nowym Sączu śpiewają "Dunajcowe dzieci”, "Harcerskie 

wiołinki* w Parnobrsegu, a *Krek? oczywiócie w Krako - 

wie. 

  

      
Rótmyni sposobami przygotowywali się roseqdni nar- 

oiarse 40 SozOpu simowego. Częóć na pewno stosowała 

nasze rady i wękasówki publikowane w poprzednim nume = 

rso "H,R.* 

by każdy przed yyjezdęn na narty mógł sprawdnić swoją 
formę i stopień przygotowania organizmu do trudów ja — 
kie go czekają na ćniegu, proponujemy dsisiaj przepro= 

Jwadsenie testu, s obliczeniem końcowego wyniku w punk= 

tach, Jeżeli będsie on niżazy od podanego minimun = to 
jest to sygnał wzywający do wielkiej ostrośności pod — 

©zaa kilku pierwszych dni na Śniegu, Jeżeli pozostało 
mem do wyjazdu trochę czasu, trzeba go konisoznie wy - 
korzystać dla wzmocnienia organisum właśnie sa pomocą 

Systematycznego wykonywania ćwiczeń testowych! 

Przeliczenie punktowe umożliwia porównanie ż mininal - 
mymi wymaganiami, z wynikami przyjaciół i s osiągnię - 
Gianni "nistrzów", 

"Raroiarski test Earcerza Rseozypoepolitej" możo- 
  W całej Polsce działa obecnie szereg 1 

więkesych, bardziej lub uniej popularnych zespołów ar- 

tystycanych różnego typu. 

Pracują w Pałaonch Kłodsieży 1 Domach Eultury, w huf- 
cadh i drużynach, Beprezentują Chorągiew lub ososep. 

Śpiewają i tańczą, tworzą nowe piosenki harcerskie, 
Jest ieh dużo, coraz wiącej, ooras piękniejszych, Kó - 
wią o życin, © Ojozyśnie, o pokoju i azozęściu, o le * 

sie i harcerskim życiu. 

lo tym: 
"że nio nie wpada do ręki 
że wszystko przed tobą, 

e piękny jest świat, 
że warto jest Śpiewać piogenki," 

f"aawęda"/ 
0 piosenkach drużyn w następnym artykule, 

my w każdym tyle dobrea 
przewietrzonyn pokoju, Potrzebna są, oprócz stroju gim 
nmastycznego, miękkiego obuwia ne gumie, zegarek z se — lundnikiem, ołówek £ kartka papieru © uarysowaną tabel 
ką punktową oraz dwa krzesła, 
Przed rozpoczęciem testu wasiny wykonać ogólną 5=ni — 
nutową rozgrzewkę, następnie poszczególne ówiesenia 
wypróbujny bez liczenia punktów, tak, abyśny wiedzieli 
00 naG czeka, 

Test składa aię a S-ciu ówiozeń wykonywanych na 
©ga8 przes 30 gok./opróca ostatniego/ każde, s 30-50- 

przerwani ra kundowyni, 3 potrzebnymi dła wypoczynku 1 sano- 

ż teras opiey poszczególnych ówicsoń testowych: 
» SEŁONI_V PRZOD i 

Stajemy w pozycji zasadniesej. kykonujemy skłony w 
PYZÓd u wyprostowanyni kolenani 1 oparciem dłoni 
płasko o podłogę przed ustawionyni lisko siebie 
stopami. Kastępnie unosiny ręce w górę, Za każdy 

EA 

HAAPL JAN OZAIST 

HARCERZA ” 
„RZECZYPOSPOLITEJ 

skłon liczymy 1 punkt, 
ZMIANA _UEŁADU STOP _; 

Stajemy w-wypadzie. Podakokami zmiana układu stóp 
w wypedzie, ras prawą, a ras lewą nogą do przodu, 
Hoga pozostająca w tyle - wyprostowana w kolanie, 
ręce na biodrach, 
Każdy podskok — jeden punkt, 
BIEL 1 

Yspierając aią na siedzeniach blisko siebie usta — 
wionych krzeseł, wykomujemy pełny przysiad ma jed - 
nej nodze, drugą wyprostowaną unosimy nad podłogą, 
Powrót do pozycji stojącej, zmiana nogi, powtórse- 
nie przysiadu na drugiej nodze, 
Za każdy przysiad - jeden punkt, 
SIALOW. BIEGANY 

Ustawiamy dwa krzesła w tem sposób, aby wolna przo= 
strzeń między nimi wynosiła 1 m. Staremy się, biege 
nąc jak najszybciej, zwinnie zataczać "ósenki* wom 
kół obu krzeceż. 
Jedna pełna "ósenka* - dwa punkty, 
SIAD__PRZY __| 

Ustalamy odległość stóp od ściany tak, by sachowad 
kąty proste w stawie kolanowym 4 biodrowym. £ pogye 
sji stojącej opiereny się © Ścianę, Z luźno opagz- 
osonyni zamiomoni wytrzymujony w ćwiosenin isometry 
osuym posycję "4" do zmęczenia mięśni, 

2a każde 30 sekund - 10 punktów, 

Po kwadransie wykonujemy oały test po ras drugi, zapie 
sując wyniki w pewnej rubryce. Obliezenie punktów 
pozwala sprewdzić /i porównać s ogtat rudryką/ 
uzyskało się ninimu, które można w SS 
ne s niesłym przygotowaniem do sesonu nareiarekiego, 

Suzę 90 punktów można usnać za zadawslającą, poniżaż 
10 punktów = sa bawiso sładą, 

Życzymy dobrej sabavy. Do zobaczenia na śniegu ł 
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Ćwiczenie 
  

1.Skłeny w przód 
2.Zmiana układu stóp 

3.Pistolet 

4.,Slalom biegany 
5.3iad przy ścianie 

  

RAZEM :             

    

KILKA UWĄG © METOPYCE 
ZBIORKI DRUŻYDY 

HARCERSKIEJ 

0el zbiórki. Skoro jednym 2 fundamentów system 
harcerskiej jest system zastępowy 1 naje 

sam pracy odbywa się w zastępach, jaka 
rola powinna przypaśd drużynie i jej spotkaniu jakim 
jest zbiórka? Zbiórka drużyny może byd em 
pewnego etapu pracy drużyny /wykonania sadania/, może 

być poświęcona wykonywaniu tego zadania, podsumowaniu 
sadania /ozy etapu pracy/, ewentualnie może stańowić 

samodzielną imprezę. Przy czym,zadanie może być rea - 
lisowane przez drużynę tylko w trakcie zbiórek drużye 
ny bądź również w trakcie zbiórek zastępów poprzedze- 
jących lub następujących po niej. Zbiórka winna służyć 
również prezentacji pracy 1 osiągnięć zastępów, a przes 

$%o przyczyniać sią do ich umocnienia, 
Plan zbiórki, Myślę, że optymalny Plan półtorej 

do dwugodzinnej zbiórki powinien wyglądać następująco: 
1. Rozpoczęcie sbiórki, W tym punkoie obowiązkowo ele- 

ment misstry, jakim jest apel /aprawizenie obęsnoń. 

wość obuerwacji umiejętności kierowania sastępen 
przes mastąpowogo 1 współdsiałania w zespole. V tra 
kocie wykonywanie sadania ujawni się również posiom 
wyszkolenia osiągnięty przez zastęp, Wykorzystujemy 
ta otwo pomiędzy zastępami /wartol/ 
Część wspólna, Znajdą się tu elementy podsunowywa - 
jące pracę zastąpów, które stanowią część pracy dru 
żyny sarówno w osasie zbiórki jak 1 w ciągu roku 
harcerskiego, a więc prezentacje wyników pracy — 
quis, turniej, Oceny pracy dokona drużynowy w gawę- 
dzie, w której winny się znaleść również wasystkie 
inne najwaśniejase oprawy, piosenki /na każdej sbió- 
roe chociaż jedna nowa/, gzy 1 zabawy ogniskowe, 

anajdsie ta miejsce również swyczaj czy obrzęd og » 
niskowy, 

Zakończenie, Przypomnienie o sadaniach czeka jących śrubyną w najbliższym okresie /tych wielkich 1 tych 
małych/ oraz krąg 1 piosenka, 84, raport, rozkas/, oweztuslnie także jakić awy - Sie pretenduję do tytułu odkrywcy tego modelu, podzu — Szaj lub obrzęd /np.vprowadzenie sastępowego - nowo 

mianowanego/ 
zążo mi go doświadosenie własno i innych, a sehemat ten podają na użytek młodych drużynowych, którzy Esęe= to nie doceniają wagi przygotowanego na papierze 1 prsemyślanego plam zbiórki, a v nonencie zdenerwowaj ratują się zdaniem - zaklęciem: "To może bydny się w 06 zabawili ... aldo saćpiowali*, niektórzy dodają 
również *,., dziecie, 

2. Prace zagtępani, W zależności od tematu sbiórki sao tępy realisują cykl otrzymanych zadań /takżę w tor- mie gier dydaktycznych/, Zadania te snajdą ewoje 
Podsumowanie w następnej części sbiórki, Punkt ten podkreśla rolę zastępu, a drużynowam daje moli « 

Z praktyki wisytacyjnej wiem, że wielu drużynowym | Bie sądzę, abym mógł podad tu panaceum na e 

harcerskim sprawia poważyą tpydność przygotowanie pod 1 umiejętności prowadzenia drużyny ale 2 j 
rawnej metodycznie zbiórki dygżyny. Stąd sbiórki wizy- | tych kilka uwag srodzonych s porad udzielanyc! są 
towane charakterysują się Qgęsto wręcz żenującą nie - nowym po sbiórkach,pomoże innym w ocet A 
poradnością motodyczną, którą można wybaczyć tylko dów w ich planowaniu, Ograniczę się przy tym do ca A 
bardzo młodemu i niedoświadozonemu drużynowemu. stszej w praktyce zbiórki drużyny - sbiórki w harcówi   

| N 
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Cu możęmy się obyć bez czynności oceniania? Chyba 
©jest to niemożliwe”, Bawet bohater "Samotnego tłumu” 
D.Riesmana © słowiek samosterowny 
musi posiadać awe życiowo zasady, które stanowiąc pun= 
kty odniesienia, pozwalają ma na ocerę swego postępo - 
wania. Ocenianie siebie, Ocenianie innych to operacja 
„pozwalająca nam na wprowadzenie ładu w ńwiat bodźców, 
jaki» atakują nas bemustannie, Zaś ów ład, będący wyra 
zem psychiosnej potrzeby sensu naszych poczynań, zdaje 

się być ozymó w rodzaju siły napędowej naszej psychi - 

ki, Tym bowiem czym jest dla organizmu pokarm, tym dla 
psychiki wydaje się być dodatnia ocena siebie, a a m o 
głaakanie, Tylko jednak nielicznym z nas, arys- 
tokratom ducha, udaje się poprzestać na internalisacji 
nagrody, ma poczuciu dobrze spełnionego obowiąsku. Ale 

4 im gdy się s bliska przyjrzeć, okaże się, że potrze - 
bają oceny jeŚli nie współczesnych, to potomnych, jeś- 

11 mie tu na siemi, to tam w zaświatach ... Pozosta - 
łą większość cechuje jednak większa niecierpliwość w 
oosekiwaniu usnania, sorientowani są na głaskanie tu i 
teras, A odnosi się to sarówno do jednostki jak i zes- 
połu. Głaskania oczekujemy zarówno w odniesieniu do na< 
szej oaoby jak i do żespołu, którego jesteśny osłonka- 
mi, R 

Antoni Makarenko /czy znacie innego wychowawcę, 

który posiadł większą od niego ść 
nia się zespołem w osiąganiu oełów wychowawosych ?/ 

że jeóćli nie się 

© sławę i chwałę zospołe, to ten mie będzie posiadał 
siły przyciągania, nie będzie wytwarzał - jak byśny to 
duiś powiedzieli - pola negredzania, W drużynach har - 
oerakich ta potrzeba usnania znajduje swe uprzednioto- 
wienie, zaspokajena jest poprzez Śoiany chwały naszych 
harcówek, pełnych dyplomów, nagród 1 przedmiotów mym = 
bolizujących sławne dokonania, Taką funkcję pełnią 
również kroniki drużyno . 

Skromość - pożądanw w przypadku potrzeby usnania 
nego = raczej nie na 

szych sukcesów, Die jest cechą zbytnio pożądaną wobec 
sespołu. Kultywowanie aławy drużyny, troska o to, by 
kolekcjonować i eksponować symbole jej sukcesów, to 
Jedna z bardzo istotnych dyrektyw ióojotechnicznych, 

którą się winien posługiwać drużynowy. Dlatego tak 

ważnym jest, by starał się on 
okazje do konfrontacji członków swej drużyny, zastę = 

chiwum 
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HMPL ZBIGNIEW CZARNUCH 

pów i całej drużyny s innymi zespołami, Współzawodni- 
ozanie te bardzo ważki instrument wychowania, jeśli 
tylko stosowany jest z umiarem, Harcerstwo rozwinęło 
w dużym stopniu płaszczyzny takioh konfrontacji i wyp 
racowało bogatą gamę tak zwanej galanterii pedagogicz- 

nej, a więc plakietek, znaczków, proporezyków 1 innych 
przedmiotów symbolizujących udział i sajętą pozycją w 
takim porównywaniu siebie z innymi, Właśnie te plakiet 
ki i proporce, dyplomy i wycinki s prasy, fotografie 
1 rysunki, są uprzedmiotowanymi sywbolami głaskania, 
froska o to by je posiadać 1 posługiwać się nini w rea 
lizacji zamierzeń wychowawczych, zasługuje na ugnanie, 
Mle jak wszystkie nasze poceynania możemy doprowadzić 
poprzez brak umiaru dó absurdu, tak i w tym przypadu 
również nam to grozi, Dostrzegać trzeba zarówno nie - 
bezpieczeństwo zagłaskania na śmierć /mówi o tym fra- 
szka "Vlazł na piedestał 1 przestał"/ jak i - a może 
przede wszystkim - niebospieczeństwo spaczonia osgbo - 
wości harcerza poprzez orientację na nie wszechatroniy 
rozwój osobowości, świadamość własnogo rozwijania się, 
ale na "łaskę pańską”, na sabiegi o weględy "góry" tra 
ktowanej jako dyspozytora wyróżnień i nagród stanowią 
cych wartość samą w sobie; 

Jedna z ostatnich sesji Rady Naczelnej ZEP poć - 
więcona była ocowie ruchu drużyn estandarowych, Ten 
jakże istotny bodziec zachęty do pracy nad doskonałoś- 
cią, nad mi naszych h ż 
ważny instrument potrzeby głaskania, jakże łatwo może 

ó mię w okazję do deformacji osobowości, 4 
etać się to może wówczas, gdy zdobycie takiego tytułu 

stajo się celem samym v mobie, gdy drużyna rezygnuje 
s tych zadań, które są potrzebne jej Środowisku, na 
rzecz tych, które mile widzi "góra" ze względu na jej 
nie gawsze na wychowanie zorientowane cele, Jest to 
tym bardziej grośne, że drużyna legitymująca się posia 
daniem tytułu "eztandarowej" zdobywa przywilej pier - 
wszeństwa na przykład w wyjeśdzie zagranioznym, I Oto 
nasze głaskanie, miast przyczyniać się do rezwoju bo - 

gatej rodzi lizusa i owanieka, 
zabiegającego o się decyden = 

hart 

tom, d 
Ważnym jest zatem, aby komendy różnych esozobli 

miały na uwadze to niekezpieczeństwo. Absolutyzowanio, 
preferowanie ruchu drużyn aztandarowych nad innymi for 
mani. i dru 
tyn niesie z sobą takie niebospieczeństwo, 

oczy kurs 
DOONAIC - | 
mistrzowski 

95/-58 
Z KOŃCÓWKĄ W BUKOWINIE -PODSZKLU 

NA ORAWIE 

Rospoczęcie tur w miesiącu grudniu 1957 roku by- 
łe nieswykle uroczyste, a treść, jaka wypełniła dwa 
dni Zlotu Otwarcia, była bardzo wymowna, Staraliśmy 
się połączyć *etare s nowym”, historię z dniem dzisiej 

szym, a przy tyn dać uczestnikom mocne przeżycia har - 
serekie, społeczne i Multuralne. Program Otwarcia, sroa 
lisowany zresztą w całości, przewidywał uroozysty apel 
na dziedzińcu arkadowym na Wawelu, spektakl "Cyda" Cor 
neślla w przepięknym tłumaczeniu Stanisława Vyspiańs — 
*iego w Teatrze Kamezalnym, zwiedzanie iuty im,Lenina, 
bespośrednie zetknięcie uczestników z warunkami tycia 
budowniczych Huty przez zlokalizowanie noclegów i za — 
Jaó II dnia /niedziele/ w Zespole Hoteli Robetniosych 
Prz: Budowy Huty Lenina w Ple - 
szowie, czyli w tsw. popularnie "Meksyku", Ta lokali - 
zacja, to zasługa niezwykłej życzliwości i zaangażowa- 
Aia we wozystko om społeczne, 00 z młodsiećą | wycho - Mnie związane, nżotyjącego już dzieiaj, oerdecznego 
mojego Przyjaciela, dyrektora Zarządu Kwaterunku i Zao patrzenia Robotniczego PPRELIL, Rudka Citiea, oficera Mowiadu Azmii Krajovoj, wspaniałego Polaka, gorącego patrioty 1 Csłowięka o nieposzlakowanym charakterse, 
e. to skromne sdanie będzie wspomnieniem i o Nim, 2 óry przecież nie haroorz, nie instruktor, a przejął a 1 saangażował w organizację naszego Zlotu niemniej 

Sama komenda kureu, 
Peniątan, dak dzić wspaniałą ooenorię tonącego w mroku 

1 80, na którym, w ogromnej powadze 
4 skupieniu, imponujący dwuazoreg 50-0iu uozostników 
= PRAiośii poraz AEŻadanego przeze mnie druho« 

emi w obecności wszystkich 
esłonków Komendy Cho: i KIRA caslo, *ągwi z Komendantem Gionkiem Fi - 

WEEBOWE | 

Najlepszy wówczas trębacz harcerski w Krakowie, druh 
Jagła a "Czarnej Trsynastki", rozpoczął uroczysty apól 

odegraniem s wysokości II kondygnacji krużganków, hej 
nału mariackiego 1 harcerskiej pobudki, W ogromnej oi- 
szy, jaka zapadła po przyjęciu raportu 1 odópiewaniu 
hymnu "Wszystko co nasze", dh Władysław Szczygieł wyge 
łosił gawędę O miłości kraju ojczystego, której gan 
nadał tytuł "Polska loży tu, nad Wisłą”, Wie otrzyma u 
łem od druha Władka pozwolenia na opublikowanie w ni a 
niejszych wspomnieniach tekstu tej gawędy 1 już go nige 
dy nie otrzymam, Wybacz mi jednak, Drogi Przyjacielu, 
że przemówię tutaj Twoimi pięknyżi słowami, Będzie to 
s pożytkiem dla obecnego pokolenić harcerekiego, Ftóży 
czasami z dala się trzyma, lub po prostu nie sna, tóżo 
typu pięknych gawęd, uczących miłości Ojczysny: Upowań 
nia mnie również do tego fakt wydrukowania tej gawędy; 
jednakże pod zmienionym tytułem, w jednym z numerów 
tygodnika "Drużyna" s 1958 roku, "Earcerz służy Poloóć 
1 dla niej sumiennie spełnia swoje obowiązki", 

"Uczucie miłości Ojczyzny było zawsze żywo w oiąe 
gu naszych dziejów, Wciąż żywotne, aktualne, wnósiżo 
1 wnosi wielkie wartości w życie narodu. Gdy wszuchaję 
się w pieśń naszych dzisiejszych drużyn harcerskichś 
"Swięta miłości kochanej Ojczyzny 
Oto w Twą Służbę wchodzi hufiec nasz" 

te nasuwają mi się na myśl ałowa naszego wiełkiego poe 
ty z epoki Odrodzenia, związanego © tymi murdnt Wawelu 
Jana Kochanowskiego: "A jeślź kom droga otwarta do 
nieba - tym. co służą Ojczyźnie", Kiedy w dwieście lat później pieśń Ignacego Krasickiego stawała się hymnen 
Korpusu Kadetów - brzmiała pododnie: 
"Swięta miłości kochanej Ojosyzny, czują Cię tylko 
umysły poczciwa, Byle Cię można wsponóc, byle wepię - rać, nie żal żyć w nędsy, nie żal i umierad*, 

Uezucię patriotyczne nie może byd zawieszone w próżni, 
Gdy mówimy o służbie Ojczyzny, nasuwa się mimo woli 
pytanie: co to jest Ojczysna? Vazak nio jest ona jakąć 
oderwaną od siemi ideą czy tęsknotą, widmem upoetyzc= 
wanej.fantazji - lecz cnymó realnymy konkrętnym, Jako 
taka podlega zasadniczym kategorion świata, Musi iot< 
nieć w czasie 1 w przestrzeni, 
Iategorią osasu jest historie Ojetyzny - nasza przecze 
łość, hietoria poprzednich wieków i pokoleń. Historia 
- to gród wawelski jeszcse przed tysiąclecien, to w 
muzach tego zamku zamknięta Pódaka kasiuiersowska 1 ja siellońska, To Polaka Kościuszki, rozpoczynająca tra « 
dycje naszych rewolucji społecznych 1 powstań narodo — 
wych, które jak czerwona nić biegną przes cały więk 
dziewiętnasty aż do maszych czasów, Historia narasta, 
Tworzy mię. Żyje w nas, Wpływa 1 kostałtuje naszą poy- chikę narodową, bes wsglądu na to, czy to, co było w 
naszej historii uważany za złe czy dobre, Hy, instruk= 
torzy harcdracy, musimy srotunied przeszłość, z której 
wyrastamy. Nie możemy vychowywać młodego pokolenia har 
erskiego bes historii, Ono jest jej dziedzicem, Bes 

niej niemośliwe jest prawidłowe działanie w dobię obco 
naj. Ueząc hietro1i 1 wprowadzając w zagadnienia prze- 
szłoścz narodowej nie zapominajcie jednak również o bu  
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Tdzeniu umiejętności jej krytycznej oceny, a 
Drugą kategorią świata jest przestrzeń, Ojczysna ist « 
nieje w przestrzeni, Tylko kraj w dorzeczu Odry 4 Wis- 
ły jest Polską, Ten skrawek ziemi naród pokochał, o tę 
ziemię walozył, tu dopracował się swoich wartości, Tu 
leżą prochy poprzednich pokoleń, przywódców politycz - 
nych, uczonych, poetów, Ich groby są czczone, bo są 
symbolami wielkich wartości. Wszystkie wielkie czyny 
pokojowe czy wojenne Polaków, poza 
tej ziemi, były dokonywane z wyślą o kraju nad Wisłą. 
Sym ziemi Śląskiej, ginący pod Monte Cassino, myślał 
o źródłach Wisły w Beskidzie Sląskim, syn Mazowszą,gi 
nący pod Ienino, marzył o wiślanym piachu pod Warsza - 
wą, Curie-Skłodowska, prowadząc badania w swojej pra - 
cownf w Paryżu, myślała o Warszawie, ludwik Waryński, 
cierpiąc w więzieniu szluseelburskim, był duchem w kra 
ju. Od tysjąca lat polskość tkwiła nad Wisłą. I tu * 
jest nasza Ojczyzna, Tu, na Wawelu, gdzie obecnie jes- 
teśmy, jest to zetknięcie się "Polski w czasie" i "Pol 
ski w przestrzeni", Symbolem tego jest zamek na wzgó - 
rsu wawelskim oras nurż Wisły, pod nim płynący, Dlate- 
go tu, na tym dziedzińcy, rozpoczynamy nasz kurs, Gdy 
gać jutro staniemy na mogile Wandy, gdy czytając sło- 

wą inzyniere Nienackiegą £ "Nawracania Judasza" Stęfa- 
ną Żeromskiego, wyrażające jego marzenia o przyszłej 
Polsce, zobaczymy kombinat nowohucki - to będziemy mie 
11 to powiązanie przeszłości Polski z Jej teraźniej - 
szością i przyssłością. 
Ukazujmy naszej młodzieży przeszłość i kierujny ją do 
lepszej i jaśniejozej przyszłości, Jeżeli chcecie nau- 
czyć naszą młodzież miłości kraju ojczystego to musi - 
cie s nią wędrować po Polece, Poznać kraj nad Wisłą i 
Odrą, jego przeszłość i teraźniejszość - jest naszym 
obowiązkiem instruktorskim, Jest to podbudowa wazyst- 
Mich naszych prac społecznych, Pamiętajcie o tym, pat- 
rząc na Wisłę, Zamek Wawelski i Hową Hutę. - 
Miłość Ojezyzny łączy się z obywatelstwem Świata, Oj - 
czysna jest polską foruą tego, co ludzkie, Wielkie war 
tości ogólnoludzkie, jak wolność, sprawiedliwość, bra 
terstwo, jeżeli mają kształtować człowieka - muszą być 
realizowano wo własnej formie żyjącego narodu, Nasza 
kilkuwiekowa *walka o Wolność Waszą i Naszą” atała się, 
własnością świata, gdyż zosteła urzeczywistniona w his 
torii naszego narodu, Wielka twórczość Chopina, dlatego 
że była tak bardzo polska, stała się wartością dla 
wszystkich narodów, Zagubienie ogólnoludskiego sensu 
wartości narodu jest wykroczeniem pr.boiwko ludzkości 
1 prawdniwej miłości Ojozyzny. Dlatego w prawie har - 
cerskim równą wartość ma służba Polsce 1 humanizm, po- 
legejący na szacunku dla każdego człowieka, Obie war - 
tości muszą wspólnie istnieć, To jest sens 1 racja na- 
szego życia, Nie wolno nam zagubić One 
su wartości dorobku narodowego. A 
Kure nasa zorganizowaliśmy po to, by być lepiej przy- 
gotowani do naszej "harcerskiej ożużby Polsce", Nasza 
praca wychowawcza w harcerstwie jest właśnie tą służbą. 
Służbę tę należy pełni z honorem, bezinteresownie 
oraz w pełnym i świadomym poozuoiu obowiązku, Jest ona 

    
ke 

    

naszą wędrówką do Ojozysny radosnej, szczęśliwej, ło, 
necznej. Mamy przecież, w myśl prewa harcerskiego, 
smieniać ówiat na lepszy. Służba ta wymaga walki ze 
głem, Największym złem, jak powiedział Żeromski, jest 

krzywda ludzka. Zmieniać Ojczyznę ma lepszą - to waltą 
o Polskę sprawiedliwą, dobrzo zorganizowaną, Tym lep „ 
szym, sprawiedliwszym ustrojem Polski jest ustrój sog. 
jalistyczny. Leos nie wystarozy Dy Polska, to znaczy 

warunki z kult Vyły dobrgę 
1 sprawiedliwie zorganizowane, Jeżeli warunki będą tak 
zorganisowane, a ozłowiek nie będzie sprawiedliwy, to 
do lepszej, jaćniejszej 1 ozoześliwszej Ojozysny nie 
dotrzemy, I tu jest nasza rola, Wychowywać dobrego, 
sprawiedliwego ozłowioka dla życia w tym ustroju, Tu 
jest sens i racja naszej Służby, Tu jest iatota nasze. 
go ruchu, polegająca na wychowaniu dobrego osłowicka 
1 dobrego Polaka", 

Praepisałem to, Druhu Władku, z myślą o Tobie, ale 
przede wszystkim dla tych, którzy jeszcze nie skończy. 
11 dyskutować czy harcerstwo ma wychowywać dobrego cz- 

łowieka i dobrego Polaka czy też socjalistę, Tak jakby 
te pojęcia były od siebie dalekie i nie łączyły się w 
dobrze uszeregowanym i dobrze wykonywanym dzielo wycho: 
wewozym, Tak, jakby to były pojęcia przeciwstame, I w 
tym miejscu mała dygresja o dwa lata w czasie, Pamię « 
tam, jak na II Zjeździe ZHP w roku 1959 ówczesny mi - 
nister oświaty, wielki Przyjaciel Harcerstwa 1 jeden 
z tych, którzy w roku 1956 doprawoadzili do razktywo - 
wania Związku se wszystkimi jego tradycjami - Władys = 

  

dn 

  

ław Bieńkowski - powiedział w swoim wystąpieniu między | 
  innymi taki „..” bo u nas, jak ktoś wstanie i oświed - 

czy, że mamy zadanie wychowania porządnego człowieka 
to zaraz wstajo ktoś gorliwy i woła: "nieprawda! my 
mamy wychować komunistę 1...” Sądzę, że dalsze komen- 
tarze zarówno do wystąpienia jek i do pięknej gawędy 
druha Ssesygła ą zbyteczne! 
2 dziedzińca erkadowego uczestnicy kursu udoli się na 
wspaniały spektaki *Cyda” z nieżyjącym już Leszkiem 
Herdegenem w roli głównej i z Faliną Gryglaszewską - 
- o ile dobrze pamiętam » w roli Szimeny. Spektskl, 
który równie pięknie, jak sceneria starego Wawelu, uczył 

honoru, męstwa, poświęcenia i przywiązenia do Ojczysny: 
Dużó mocnych wrażeń jak na jedno popołudnie! A żeby te 
wrażenia jeszcze pogłębić, a równocześnie zaprawić je 
współczesnością, dniem dzisiejszym, zawieśliścy uczest 

ników, przed udaniem się do hotelu robotniczego, na 
wiadukt obwodnicy Huty im.lenina, skąd jak na dłoni 
obserwowaliśny wspaniałą sconerię spustu stali g ma - 

szyny iozej Stalowni Gorąca lawa 
świeciła w ciemności, jak Świeci ognisko haroerokie, 
jak świecą pełnym blaskiem ideały, w myśl których pięć 

a „ t . 

wskie szranki, 
4 w następnym ćniu - a była to niedziela — wyprowadsi= 
liśmy cały kurs na kopiec Wandy na ekraju dawnej wsi 
Mogiła, skąd roztoozył się przed nami rozległy widok 
z jednej strony na kombinat Huty Lenina, a s drugiej, 
na budującą się wówczas w zawrotnym tempie, najnowasą 
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prastarego Krakowa - Fową liutę, I tam odozy- 
0 Tracz *Nawracania Judasza” Stefana Żeroms - 

kiego 3 jogo Trylogii "Walka s szatanem*, opowiadający 

© marzeniach młodego inżyniera Ryszarda lienackiego, 
opoglądającego na podkrakowskie, ubogie okolice: 
»... Ryszard patrzał w daleką nizinę, w zagłębie kra - 
Kowskie, w prastare osiodzinko chrobackie, Ve mgla 
marzenia widziaz je pokryte czarnym budowaniem wież 
od estolni węglowych, senpołem kopali, kominami fab- 
zyk, łańcuchami osad robotniczych. Osaczały oto pra- 
„stary Kraków, rodzica polskiej potęgi, jak okiem sięg 
nąć, se wszech stron, Skupiały siłę ludową, wychodzą” 

cą 5 wioszozyn, dawały bezrolnej i małorolnej nędzy 
w ręce pracę, zamożność, wiedzę, oiżę i moc pospólną 
a miezgłębioną do walki o wszystko wydarto. To było 
miejsce gdzie cała Polske winna była od dawna zbić 
się w jedno, zowrzeć w sobie .., Tu wbić była winna 
w siemię warystek pieniądz swej przebogatej wagnaterśł 
wosystką wiedzę swoj inteligencji, wszystką pracę 
swej ohłopskiej młodzieży, najwytrwalszej na Świocie- 
jak gdyby na nowo Chrobrego. żelasny słup ... Stał w 
marzeniu Kraków przyszły, brukowany jak Florencja, za» 
chowany jak Norymberga, nowy 1 wciąż rosnący jak Ware 
szewa, siedlisko nauk i sstuk, otoczony zalowiskiem 
fabryk, a piękny w uwej prastarości jak tylko on je- 
OWA 

Pragment ten kojarzył nam się £ ogromnym kombinatem, 3 

mowymi, jasnymi donami mieszkalnymi dla dziesiątków ty- 
aięcy mieszkańców Nowej Buty, robotników podkrakowskie- 
go kombinatu, przybyłych s wiosek i małorolnych gospo- 
daratw, Tak wtedy widzieliśmy 1 czuliśmy szozęśliwą 
przyszłość Poleski i żyjących w niej lndzi sa kilkanaś. 
ie lat ++... 
Programu przedpołudniowego drugiego dnia dopełniło omó 

wienie regulaninu kursu i podział na zastępy wras za 
wozystkimi zagadnieniani organizacyjnymi. Po obiedzie 

spożytym w robotniczej stołówce osiedla hotelowego, 

uczestnicy zwiedzili kombinat fiuty Lenina, oprowadzani 
przez fachowców przewodników - pracowników technics — 

e, rozpoczął normalną pracę, Comteaięczna 
Q prowadzono przez wybranych zastępo — 

R Przy udziale opiekunów zastępu s ramienia komendy 

: = m. Oprecowań dyskusyjnych między zastępani, 
sienna praca członków drużyny kurcowej 

V swoich drużynach 1 hufoach - to wzzystro składało 

uię za normalny, zgodny s prograwóh, przebieg kastaż - 
<enia przyszłych podharomistrzów. I to wypażniło pra - 
cowicie czas do maja 1958 roku, kiedy to cała drużyna 

IE spotkała się po ras drugi, tym rasem w pruepię 

s sakątku Goroów - ilali Długiej Turbacza. Spotkanie 
ea w formie Złasu /lub, jak kto woli, Zło 

s Zastępy ssły na miej — 
8 e biwaku różnymi trasami: s Howego ?ar- 

a p > x Rabki-Zarytego przez Porębę Wiel- 
Bok 5 Sz Orkana, s Rabki-Zdroju przes 
wie RL, pusznej przez Zerębek. Biwak rosbi- 

twej ae aż R” obok dzisiejszej stacji nau- 
pierwszy rok- a właściwie pierwozy 
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sezon, funkcjonowania nowo zbudowanego achroniska PPFE 
slokalisowanego na miejscu przedwojennego sohroniska, 
sburzonego przes hitlerowców w czasie walk partyzane — 
kich w Gorcach, Dwu 1 czteroosobowe nanioty-chatki, o 
xtóre w tamtych latach tak jeszczo było trudno, ros - 
biliśny idealnym półkolem, frontem do wysmukłej sosny, 
na której sałopotała biało-czerwona flaga, symbol ży 
cia i pracy drużyny kursowej na Złasie. Wieczorne ogni 
sko zwiąsało jesseze silniej braterskimi więzami posz 
czególne zastępy kuraowe i poszczególnych uczestników, 
Gawęda druha Władka Szczygła na temat myśli postępowej 
w hareerstwie, żywa, zapalona, a nawet zaciekła dys - 
kusja /różne poglądy reprezentowane wówczas były w róż 
nych órodowiskach wielkiej Chorągwi Krakowskiej na 
sprewy tradycji 1 myśli postępowej/, z mocą 1 przekona 

niem ópiewane "Bratnie słowo” na zakończenie ogniska 
1 hojnaż wieczorny "Idzie noo" wpląteny w majęstatycz- 
my postum prastarych sosen i smroków - wszystko to po- 
zostawiło niezatarte wrażenie na uczestnikach kursu, 
e jednocześnie dało im przedemak przyszłej obozowej 
"końcówki" kursowej, Hog była bardzo zimna, toteż, mie 
mo Śpiworów i okutania zię w oo kto miał najeieplojaze 
go, pobudka poranna nikogo nie zdenerwowała, dla wielu 
była nawet wybawieniem od esczękania zębami w zimnym 
namiocie. Całe przedpołudnie wypełniła nam dyskusja na' 
temat "Jak wprowadzać elementy nowoczesnej techniki do 
pracy drużyn harcerskich", prowadzona przes dh hm Ja — 
musza źndrusikiewioza i Zygmunta Dyląga, W samo połud» 
nie zwiedsiliśny nowa schronisko, które, wprawdzie 
przekasane. do użytku 1 stycznia tegoż roku, miało jesz 
cse asereg usterek 1 było - jek mię określa fachowym 
językiem budowlanym - w ciągłym rozruchu, Uozoili śmy 
również minutą milerenia i sadumy miejsce, . osnacscnę 
skromnym krzyżem, upaniętniające bohatareką ónieró 
swykłej, esonegowej pracownicy schroniska, biegnącej 
s ostrseżeniem do partyzantów gorozańskich, zastrze — 
lonej preu Biemoów, którzy zjawili się niespodziewa= 
mie * sohronial, 
Sehodsśliśmy s Turbacsa jodną trasą: przez Stare Wicn- 
chy do Rdsawki, gduie oczekiwały na nas, luksusowo jak 
ua owo omamy, Ciężarowe samochody, przystosowano do 
przewozu ludsi, 
Iońcówka* odbyła Gią w dniech od 24 do 31 sierpnia 

1958 roke w Bukowinie=Ródoskiu na Orawie, na trrenie 
opuszozcnym przes jadch 5 kuraćw drużynowych, poprsed= 
aio tam obozujączch, Piękme miejsce i piękny obóz, ty- 
powo "puszosański", u dala od "cywilisowanych* okolic, 
6 km drogi piessej od przystanku autobusowego w Pedwi= 
lku, lub także 6 km s drugiej strony, od przystanku 
autobusowego w Piektelniku, 
Wieć liczyła kilka zaledwie zabudowań, od których sre- 
sstą obóz nasz znajdował aię spory kawałek drogi, Ba 

upartego, przy suchej pogodzie i braku opadów przen 
kilka dni, można było do "centrum" wsi dojechad samo - 
chodem, 00 zresztą wykorzystane zostało przes Naczol — 
nioskę ZEP Zofię Zakrzewską, o cnym później, 
Program "końcówki" zechował mi się w moich pamiątkach 
1 notatkach w całości, dlatego mogę go przytoosyć w 
pełnym brzmieniu, 

      

  

     



      

"Założenia ogólne: 
Podział program na trzy zagadnienia - 

- Praca w drużynie  - 3 dni 
- Praca w liufou - 1 dzień 

tę APYPACO 
26VIII 

Gzaż 1 Deia 0 
25:VIII 8.00 - 10.00 

10.00 = 13.00 

16.00 - 19.00 

20,15 — 22,00 

26:VIII 8.00 = 10.00 

13.00 
19.00 

22.00 

27 VIII 8.00 - 10.00 

10.00 - 13.00 

16.00 - 19,00 

20.15 - 22.00 

Część II -_Hufii 
28.VIII 8.00 

16.00 

Cześć III =_Cheragicu 
29.VIII 8.00 - 13.00 

16.00 = 17400 

17.00 - 19.00 
20.15 - 22,00 

Część IY_=_Zapadnienia ogólno -: 
30.VIII 8.00 = 10.00 

10.00 - 13.00 

- Praca Chorągwi 
- Zagadnienia ogólno- 

— programowe 

Racza MOWENE 52 
Przyjmowanie uczestników - ożganizacja obozu 

System zastępowy Gawęda z dyskusją 

Miejsca i rela drużyny . , 
w środowisku 
Drużyna a Środowisko Owiczenia w terenie 

Służba instrukterska Ognisko 

Stopnie i sprawności 
Harcerstwo jako "iielka 
gra" czy jake aystem wy- 
Showania 

Gawęda z dyskusją 

temat j.v. Gwiczonia w terenie 
Praca w drużynach wg ich Gawęda z dyskusją 
specyfiki z omówieniem 
doświadezeń "LD 58* 
Wędrownictwa, ebozownietwe Ognisko 
puszczaństwo, obrzędowość 
w drużynie 

ństwe, w terenie 
biwakowanie 
Wychowanie ideowo-noralne 
i Prawo w życiu drużyny 
wychowanie organizacyjne 
4 gospodarcze w drużynie 
Rela wychowawcza Prawa 
i Przyrzecze: apancscs= 

Gawęda z dyskusją 

Gawęda z dyskusją 

Gawęda z dyskusją 
Owiczonia w terenie 

Organizacja Hufca 
Praktyczne korzystanie 
2 literatury Ćwiczeniowej 
Drużyny kadrowe w Hufcu Gawęda z dyskusją 
Rola wychowawcza Hufce - Ognisko 
wego i członków Komendy 

Główne kierunki i wytycze Gawęda z dyskusją 
ne organizacji pracy Cho 
rągwi 
Rys historyczny Chorągwi Gawęda z dyskusją 
Krakowskiej ż 
50-locie ZKP - prace przy- Seminaria w zastę- 
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Program ten odbiegał w pewnych zonegółach od program 
przyjątogo na początku lursu. Między innymi wprowadzo- 
to temat "Zagadnienia polityki epołeczno-gospodaronej 
kraju", który uznano sa niezmiernie aktualny 1 potzzeb. 
ny przyswłym podharomiotrzom, Również, na życzenie Ha- 
ozelnioski ZHP druhny Zofii Zakrzewskiej, zmieniono te 
mat: "Jak many pomagać Partii 1 Rządowi w budowaniu 
socjalisuu na naszym harcerskim odoinku pracy" na to - 
mat bardziej zrozumiały i lepiej przyswajany przes ins- 
truktorów, a traktujący w swej treści również o spre- 

wach, budowy socjalistycznego jutra - "Dsió 1 jutro ZAP 
Zmiany podyktowała praktyka całego roku trwania kurau, 
gkłaninjąca do aktualizacji zagadnień 1 wybierania te- 
marów najbardziej potrzehnych instruktorom drużyny 1 

Foyań nam się zaprosić któregoś z profesorów Wyże 
gzej Szkoły Ekonomioznej , myśleliśwy o prof.Wiktorze 
Bonieckim, ale on był wówczas Prezydentem Krakowa 1 nie 
mógł dostosować się do naszych terminów, Zaprosili ny 
nieżyjącego już dzisiaj, wspaniałego redaktora "Dzie - 
nnika Polskiego", będącego wówczas jednocześnie Bekre- 
arzem redakcji - Adama Dzioka, który zaimpońował nam 
zarówno swą wiedzą o zagadnieniach politycznych, gos - 
podarczych i społecznych Polski i świata, jak też ogro 
mną swadą w prowadzeniu dyskusji i przedtawianiu tema 
tu. Jeszcze długo po skończonych zajęciach chodził po 
terenie obosu, zaglądał w każdy kąt, prowadził dysputy 
indywidualne i bardzo trudno mu było pożegnać obóz 1 
poznanych w nim, na krótką chwilę, przyjaciół, Nie by- 
ła to, Drogi Redaktorze, krótka chwila, Ponostałeś w 
naszej pamięci 1 s głębokim żalem i mmutkiem prayjęliś 
my wiadomość o Twojej przedwczesnej Śmierci. Ozcimy 
Twoją pamięć tym skromnym przypomnieniem naszego obogo- 
wego, przyjacielskiego spotkania, 
Dodatkowym punktem programe "końcówki" - dzisiaj już 
nie pamiętam, w którym miejscu i za który temat wpro» 
wadzonym - była specyfika pracy s zuchami. Temat ten 
prowadził dh Leon Dqytrowski, ówczesny kierownik Vy - 
dsiału Zuchowego Komendy Chorągwi, A prowadził go wspa 
miale, rozópiswując suchowymi piosenkami cały obóz, 
1myrowigując z poważnych instruktorów zuchową orkie - 
strę: "bum - tara - ta - ta" i wciągając do zuchovych 

Pląsów wszystkich: od dha Gieńka Pika począwszy, a na 
najułodszym uczectniku kursu skończywszy, Druh Gienek 
Fix. Mie pisałem wozsźniej skąd jego obecność w Podes— 
Klu, czynię to więc niniejszyn, Już ni kilka miesięcy 

przed "końcówką" zrezygnował z funckji komendanta kur- 
su "Mió" - Tadek Rokossowaki z uwagi na niemożność po- 
godzenia wazystkich funkcji zawodowych 1 społecznych, 
Komendantem kursu w fazie jego "końcówki" został druh 
Gienek Fix, będący wówczas Komendantem Krakowskiej Clio 
rągwi. Tak więc "końcówka" skupiła w swej komendzie 
imatruktorów, cieszących się ogromnym autorytotem wó — ród braci harosrekiej 1 inatruktorekiej, aktualnie 
najlepazych wychowawców 1 organizatorów życia haroer — 

skiego w Krakowie: Eugeniusza Pika, Jadwigę Wierzbia - 
foką, Władysława Szczygła, Wandę Andruaikiewieg, Jani» 
A Golkówną, Jadwigę Stolarozyk, Bronisława Mikruta, 

Marię łyczko, Stefana Dwornickiego, Leona Bnytrowskie= 
go, Annę Szóligę, Zbigniewa Zahorakiego. Wymienian z 
pamięci zarówno członków ścisłej Komendy "końcówki" 

jak 1 instruktorów, prowadzących zajęcia na "końcówce". 
Przepraszam, jeżeli kogoś pominąłem, 
Już w trakcie pisania tych wspomnień, właśnie w okre = 
sie opisywania program i organisacji "końcówki* dowie 

działem się o śmierci najwspanialszej Inetruktorki Har 
cerek, s jaką miałem ozczęście zetknąć się w mojej ine- 
truktorakiej pracy- druhny hm Jadwigi Wiersbiańskiej + 

Tej Osoby nie sposób uezoić wspomnieniem, zawartym w 
kontekście poświęconym całemu kursowi, la pewno nie je- 
den instruktor i nie jedna instruktorka napisze „opom- 
nienie o niezapomnianej Dh-nie "Dzidzi”, Ja miałem 
szęzeęście pracować w mojej instruktorokiej Służbie m 
dwoma autorytetami harcorakini i Oboje - niestety -nie 
żyją: jedną s nich była Druhna Jadwiga Wiersbiańska, 
a Drugim Druh Władysław Szczygieł, 
Trudno mi okręślić czego nauczyłem się od Druhny "Dzi= 
dzis, a ezego od Druha Vładka, Od Obojga nauozyłem się 
wielkiego umiłowania Sprawy, od Obojga przejąłem iskrę 
miłości harcerskiej Służby, która rozpaliła się potem 
w wielką płonącą żagiew, do dzisiaj zatkniętą w moim 
sercu. Była jednak jedna różnica w podawaniu i przoka» 
mywaniu swych umiejętności przez Obojga Wielkich Ins — 
truktorów. Różnica, która wynika z tego, że Druhna Ja= 
dzia była kobietą 1 jak każda kobieta miała inny sto = 
pień wreżliwości i żarlitości, jakić łagodniejszy, ja » 
kiś bardziej przykuwający uwagę, nakazujący wsłuchiwać 
Bię . s zapartym tchem w to, co mówiła 1 wpatrywać się 
rozmiłowanym wsrokiem w Jej wysoką, może trochę za po» 
tężną jak na kobietę, postać, kiedy mówiła o tym, jak 

1 dlaczego należy kochać Ojesyznę, kiedy przępiekną 
połazczyzną wygłacznła zwoje niesapomniane gawędy, gło 
sem tak łagodnym, tak cichym, a przy tym dobrze przes 
wszystkich słyszanym, Bo w ezasie Joj gawędy przy ogni 
sim była cisza tak wielka, że tylko wielkość spraw, © 
których mówiła, mogła jej dorównać, I miała Serce, pra 

wdziwo, gorąca, harcerskie, instruktorskie Serce i to 
Serce wkładała we wszystko, co robiła dla ułodsiety, 
dla harcerstwa, dla Sprawy, dla Służby. I ohyba do 
Niej najlepiej odnoszą się słowa Marii Konopnickiej: 
"a gdy bądziens dzwon ulewał, osarodsiejaki dswon, 
Co by szczęścia pieśni śpiewał przocudowy ton, 

To nie wrsucaj doń metali, ani srebra, ani stali, 
Ani w wrzątek strun lutnisty, by dźwięk był jak Jut- 
nia czysty, 
kni ognia po iakiero. 
Jeno daj mu słote Serce, Daj m Serce „...* 

I właśnie dlatego, o czym pisałem w I odoinku wspom = 
nień, nadalićmy Jej na Kicarzu imię leśne "Kioiarzove" 
- "Kot Serca Wielkiego", 
Druhna Jadsia miała też wspaniałe poczucie humoru, Pa- 
miętam, jak witalićny Racselnioskę Dh-nę Zofię Zakrae- 
waką, która przybyła do nas na dwa dni - ostatnie — 
obosu w Podaskiu, Ha powitanie wyjechaliśny furmanką 
- Druhna Dzidzia niesbyt dobrse znosiła długie spacery 
po nierównościach torenu, z uwagi na choro nogi, Druh=  



  

La Naczelniozka przyjechała "Warszawą" do taw."oentrun' 
wsi Podszkle 1 spotkały się na małym placyku wiosko 
wym dwie Naczolnioski: przedwojenna 1 obecna, Jedna 
wysiadła z samochodu, a druga z furmanki, Pamiętam, 
jek po serdecznym przywitaniu 1 uściskach, dh-na Zak- 
rsóweka spytała osy można na teren obozu dojechać Ba — 
fkoohodóm, A Druhna "Dzidzia” odpowiedziała mniej wię — 

ej tak: "oj, Zosiu, Zosiu, ja też wizytówałam obozy, 
ale fiigdy samochodem tylko prawie zawsze furmanką, I 
umszę Ci powiedzieć, że wjeżdżałam do samego Środka 
każdego obozu, nawet do namiotu Komendy ! Tak, tak, 
czasy się zmieniająt” 
Przyjazd Druhny Naczelniozki związany był z prowadze- 
miem przes Nią tematu "ZAP dziś i jutro", als również 
miał na óelu zwizytowanie obosu 1 e prog 
rama kursu i przebiegu jego realizacji, W pierwszym 
dniu Jej pobytu zastęp "Tarnów II* prowadził ognisko 
satytułowane w programie kursu: "Pieść i literatura 
piękna w historii ZEP", a będące właściwie przeglądem 
historii Zwiąsku od jego powstania aż po dżleń obecny, 
przeglądem, wyrażonym w poezji i pieśni, 
słowem narracyjnym. Zastęp "Tarnów", skupiający ina - 
truktorów s terenu Tarnowa - miasta, ośrodka znanego 
ge wspaniałych tradycji harcerskich przygotowywał to 
ognisko już na długo przód "Końcówką", w czasie spot- 
kań zastępu w samym Tarnowie, Na dworze padał deszcz 
1 ognisko zmieniło się w kominek w namiocie świetlico- 
wym przy blasku świeczek, zapalonych na środku namiotu 
Było to, duże przeżycie artystyczne, dobór pieśni 1 poe 
sji oraz ich wykonanie wskazywał na wysokie umiejęt - 
ności instruktorów tarnowskich, Wekazywał jednak rów- 
nież swą treścią na niezłomne trwanie przy prawdzie 
historycznej i na pregnienie ukazania hietorii har - 
oerstwa taką, jaką była ona naprawdę, niezależnie od 
prądów pol: j „ Btarć 
1 smagań klasowych, jakie towarzyszą każdej historii, 
każdego związku czy organizacji, działającej przez 
dziesięciolecia, Pamiętam, ża zaczynał się ten kominek 
od pieśni "Sadźmy róże”. Były pieśni, wiersze niezapom 
nianego posty Józefa Mączki i 3-letni "wyścig pracy" 
4 tragiczne dni września 1939 roku i harcerska party - 
zantka wojenna i wspaniały zryw powstańczy harcerzy i 
warszawiaków, i Monte Cassino, 1 Tobruk, i wreszcie 
lata budowania po II wojnie światowej. Nie było ponoć 
internacjonalistycznej treści. Druhna Naczelniozka ału* 
chała przepięknych pieśni 1 wierszy ze zwieszoną głową, 
Po kominku poprosiła komendę kursu na rozmowę. Nie pa- 
miętam dokładnie treści tej rozmowy, ale nie była ona 

woale przyjemna, a dla naa, członków komendy, nie bar- 

dzo zrozumiała, Pamiętam *tylko jedno sformułowanie, wy 

rażone przez druhnę Naczelniczką: "... waszego komin 

ka powiało nacjonalizmem ...* Słuchaliówy tego ze zwie 

szonymi głowami, jak przedtem ze swieszoną głową słu -, 

chała kominka dh-na Naczelniczka.Dziąiaj, s porspekty- 

wy czasu, nie mogę się naprawdę dopatrzeć tego " wia - 

nia nacjonalizmem”, ale wówczas jakęś zabrakło nam chy. 

ba odwagi, żeby przeciwstawić się w sdecydowany sposób 

takim zarautom, A może wówczas, w czasie poszukiwań 

"polskiej drogi do socjalizmu" sami nie rozumieliśny 
jeszcze dokładnie 00 należy zdecydowanie odrzucić, a 
co trzeba w sposób wyraźny uwypuklać, aby po latach 
stalinizmu 1 grozy denuncjacji na każdym kroku, doszu- 
xać się wreszcie tych właściwych Ścieżek, które dopro- 
wadzą nas, a wraz z nami całe harcerstwo, do tej praw. 
dziwej, polskiej drogi do socjalizmu, której tak prag- 
nęło całe polskie społeczeństwo, Był to przecież zaled 
wie drugi rok od pamiętnego VIII Plenum KO PZPR i od 
noszenia na ramionach nadziei wszystkich Polaków, Włe- 
dysława Gomułki, którego wybór na I Sekretarza i nie - 
ugięta postawa wobao spraw polskich, narodowych, w kcn 
tekście spraw internacjonalistycznych była jak ożywozą 
woda dla zdezorientowanego 1 gniewnego narodu, I my, 

; byliśny 166 na kon 
promisy, aby zostać przy młodwieży, aby przywrócić jej 
wiarę w człowieka, w głoszone przes niego prawdy 1 po- 
kasać, jak prawdy te wciela się w życie własnym przy - 
kładem, Było nam wtedy przykro, a. nie choieliśny roz - 
drażniać sprawy aby nie szkodzić odradzającemu się wo 

tempie ma 
mu, do którego ooras to wracali dawni, doskonali ins — 
truktorzy lat 1945-1949, Wynikiem tego pamiętnogo ko- 
minka była smiana treści gawędy dh-ny Naczelniozki, 
jeka została wygłoszona następnego dnia, W temacie 
"Dzić i jutro ZEP dh-na Naczelniczka ustosunkoważa 
się przede wazystkim do treści naszego kominka i oce - 
niając go bardzo krytycznie, spowodowała burzliwą dys- 
kusję, w której odzywały się różne głosy, s jednej 
strony nerwowe i wojownioze, z drugiej wyważone 4, spo- 
kojne, srukające najlepszego rozwiązania skomplikowa - 
nego - bądź co bądź - jak na owe czasy, zagadnienia, 
W rezultacie można stwierdzić, że osiągnięto pewien 
kompromis, polegający na tym, że w ten sposób można 

6 historię w gronie instruktorskim, ale dla 
drużyn trzeba wypracować formułą bardziej uwypuklają- 
cą internacjonelistyczne momenty w historii ZEP, I ne 
tym właściwie sprewa kominka mogła się zakończyć -przy 
najmniej na obozie, bo wiem, że omawiano ją później na 
posiedzeniu Głównej Xvatery - gdyby nie włączył się do 
dyskusji, już właćciwie po jej zakończeniu jeden z 
uczestników kursu /nazwisko znane autorowi/, który 

miał'wadę słuchu i nie zawsze wiedział dokładnie o 
czym i co mówiono. Ton kochany druh, jak gdyby nigdy 
nic, złożył mniej więcej takie oświadczenie: "ja uwa - 
żam, że program kominka należy powielić lub wydruko - 
wać 1 rozesłać do wszystkich Ohorągwi 1 hufców w krn 
bo właśnie brakuje w hufcach materiałów do montaży poo 
sji 1 pieśni o historii ZHP", Żeby dyskusja nie rozgo= 

rzała na nowo musieliśmy dh=nie Haczelniczoe wytłuma - 
czyć po ©ichu, że mówoa nie słyszał przebiegu dyskusji 
wiedział tylko, że dyskutujemy o programie kominke i 
sachował awój, żadną krytyką nie skażony głos, na osn 
tonieo dysputy. Tek to 1 w poważnych zagadnieniach zda 
czają się humorystyczne momenty, które przecież winny 
towarzyszyć naszej pracy harcerskiej aby była ona oaże 
kiem naturalną i wywodzącą się z prawdziwych, życio - 
wych sytuacji l 

e 
owi jaliśny 
rat poczeki 
końcówki". 

przy Jikwidacj: 
sprzęt | namioty poprzedniego kurou drużynowych, 

go nie 
przedtem 
jalś się jak w ukropie 1 pomimo 

pływała przez mum Środek majdanu, namioty zostały 

awinięte, wyczyszczone 1 załadowane na podstawione fur 

manki, którymi dowiesiono je do czekającego na szosie 

w Podwiliu samochodu ciężarowego. Wysuszenie ich w ma 

gazynach Komendy Chorągwi, mieszczących mię wówczas w 

Nowej fucie w pomieszczeniach Spółdzielni "Sprawnośó" 

/gastuge d-ha Pogusia Rybskiego/ nie uprawiło już spec 

jalnych trudności. 
mek wakońomył się pierwszy roczny kurs podharenistrzo- 
woki Chorągwi Krakowskiej po odnowie harcerstwa, Wielu 
uczestników tego kursu nosi dziasiaj czerwone i biało” 

-czerwone podzładki pod krzyżuni karcerskimi, wielu 
działa czynnnie w Związku do dnia dzisiejszego, Jedna 
z uczestniczek tego kursu, Marysia Żychowska z Tarno- 
wa, wsławiła się organizecją przepięknej wystawy na 

To-lecie harcerstwa w jesien! roku 1980 w swoim rodri- 
mnym mieście, Z tego kursu vyszedł późniejszy konen - 
dant Hufca Kraków-Zwierzyniec, Tadek Twaxdosz, Cóż,nie 
sostały mi episy uczestników, oddałem wszystkie doku = 
menty kursu do archiwum Komendy Chorągwi, dzisiaj trud 
no je tam wyszukać, Mogę posłużyć się tylko pamięcią 
1 totozrafiani z mojego album, na których próbuję ros 
poznać po nazwisku uczestników kussu. Wymienię ich na 
koniec tych wspomnień, a że nie wszystkich - wybaczcie 
mojej pamięci i napiszcie do mnie, jeżeli nie wyczyta- 
cie swego nazwiska w tym spisie, A więc z druhen pa - 
miętam: Krystynę Steinównę, Marię Żychowską, Janinę 
(Kiaklę, Alinę Czogyk-liowacką, e z druhów: Stanisłewa 
Milana, Stanisława Cnotę-Czareńskiego, Stefana Schaba, 

obóz w strugach deszczu, który ał sku = 

ać na dwa ostatnie dni naszej słonecznej 

Jako obośny miałem tak ciężkie zadanie 

i obozu, obejmującego zresztą również 

jakie 

pomiętam w całej mojej oborowoj praktyce ani 

ani potem! Ale potencjalni podharenistrze zwi 
błota i wody, jaka 

przej 

Mikołaja Solańskiego, Witolda Gleemana, Antoniego Jęd= 
rasa, Józefa Iuberta, Zygmunta Adlera, Zdsisława Kar — 
pińskiego, Władysława Pertkiewicza, Zygmunta Smolenia, 
Stanigława Patlego, Tadeusza Twardosza, Jana Ozaist: 
Kazimierza Trafasa, Krzysztofa Szczygła, dost to zalod 
wie połowa uczestników 1 to uczestników samej "końców 
ki" - trzeba bowiem wiedzieć, że nie wszyscy, uczest — 
niczący w pracach kursu w ciągu roku, mogli przyjechać 

na "końcówkę", Myćlę, że wybaczą mi pominięci, jak też 
myślę, że wybaczy mi również ten /lub ta/, którego błę 

dnie rozpoznałem na zdjęciu, zaliczając go do grona 
uczestników kursu, którego uczestnikiem faktycznie nie 
był. Na koniec jedno wyjaśnienie, Kure ten był ostat — 
nim kursem za kecencji Komendanta Chorągwi hm Pageniu- 
sza Pika 1 pewnie ostatnim kursem podharomistrzowekiu, 
którego był Komendantem, Z rospoczęciem nowego roku 
harcerekiego 1958/1959 druh Gienek zdał Komendę Cho — 

rągwi w ręce druha hm Bogusława Rybskiego, Prawdopo — 
dobnie - nie jestem tego tak całkowicie pewien - rezyg 
nację z funkoji Komendanta Chorągwi złożył na ręce 
ruhny Naczelniczki podczas jej pobytu na naszej "kof- 
sówce" w Podszklu, Ten odoinek moich wspomnień dedyku= 
ję druhowi Gienkowi, Niech przypomina Mu te niesapon- 
niane czasy, kiedy w niespożytej Swojej energii umiał 
znaleźć ozas i na prowadzenie Komendy Chorągwi i na 
bezpośrednie kierowanie pracą kursu podharenistrzowski4 
go. 
I jeszcze jedna mała dygrenja, Punkcję oboźnego tego 
kursu pełniłem równocześnie s funkcją Komendanta Huf - 
ca Kraków-Kleparz. Po tym kursie, jesienią roku 1958, 
w wyniku połączenia Hufców Kraków-Kleparz i Kraków-Zob 
zów, zdałem funkcję Infcowego druhowi Romkowi Heyowi, 
a sam przeszedłem z powrotem do pracy w Komendzie Cho- 
rągwi, na stanowisko kierownika Wydziału Drużyn Miejs- 
kich, z równoczesnym pełnieniem funckji sekretarza Ko- 
misji Prób Instruktorskich, 
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Wróć do mnie 
wątłym wspomnieniem 
iróć do mnie 
Zielenią lusów 
Słońcem płowych pól 
Cientem drzew 
Pluskieu wody 
iłosą wieczoru 

Wróć, wspoanienie 
lęki położonej 
ila miesfornej czuprynie 
"yblakżą fotografią 

o00 
Tak sobie właśnie Ciebie 
wymarzyłem, 
Czy wiesz, że widziałem 
Się już 4 razy. 

Autobus ma nuneż: 
INojego telefonu. 
Tak bardzo chciałbym 
zadzwonić i usłyszeć 
Twoją radość. 

grchiwóm 
jarcerskie.pl  



    

SZUKAMY 
DIRUŻYNO- 
WYCH 

TRZY SKŁÓWA 

Jest wiele spraw w naszym związku, o których waz= 
to porozmawiać, podyskutować czy posprzeczać się, Cho- 
dzi jednak o efekty tych dysput - muszą one kończyć 
się znalezieniem wspólnych wniosków, stanowisk - sło- 
wem budującego końca i jasności w temacie. W daisiej - 
szej rzeczywistości, niestety, rozmowy te nie prowi 
dzą do optymistycznego końca, wręcz stają się powodem 
głębokich rozterek, nieporozumień 1 nie czynią spoko - 
ju w związku, Dlaczego tak się dzieje ? Gdzie szukać 
przyczyn rozwarstwienia się części korpusu instruktor 

skiego, co jeat tego powodem, co jest zjawiskiem trwa” 
łym, a co jest tylko przejściowym. Pytania powyższe 
nie mogą pozostawać retorycznymi - trzeba szukać odpo- 
wiedzi, dróg rozwiąsania i porozumienia, co w naszych 
warunkach oznacza skonaolidowanie się kadry instruktor 
skiej na gruncie idei harcerskiej i zwrócenia większej 
uwagi, aktywności 1 skierowania własnych ambicji na 
trudną ścieżkę żmudnej pracy wychowawczej, To jest 
nasz podstawowy obowiązek. Proszę mnie źle nie odczy- 
tad, nie jestem przeciwnikiem dyskusji, podczas któ — 
rych ścierają się racje, trwa walka na argumenty - ale 
uważam za bezsensowne rozważanie nie prowadzące do ja= 
kichkolwiek praktycznych wniosków, Bo takie rozmowy 
tylko wzmagają poczucie bezsensu, niemocy, flustrują 
1 nie mają nio wspólnego z ideałem służby harcerskiej, 

Ocsyzna - to słowo klucz, klucz do życia, do sen 
su trwania - jest to pierwsze słowo wielkiej, patrio — 
tycznej śded życia, Ojozyzna to najpiękniejsze słowo 
w języku polskim. Mama i tata to pierwsze ałowa, które 
poznaje dziecko, natomiast Ojczyzna jest jego pierw - 
szym alfabetem rozumienia świata, Wymawiając z ozuło — 

śoią 1 miłością — mamo, te same natężenia wzbogacone o 
szeroze rozumienie życia społecznego pojawiają elę w 
momencie mówienia o Ojczyźnie. Ojczyznę można rosumieć 
bardzo twardo i statystycznie jako określoną zbiorowo” 
ść ludzką, ziemię i przyszłość, Z punktu widzenia his- 
torycznego - jako terytorium należące do danego naro — 
du, Mnie jednak interesuje Ojczyzna jako kraj, w któ — 
rym człowiek się urodził, którego jest obywatelem i z 
którym jest związany więzią narodową, Każdy człowiek 
musi posiadać zakodowany sens życia, Potrzeba go jak 
powietrza do oddychania, jak słońca do życia, Szczegól 
nie podkreślam sens życia jako pierwszą i najważniej — 
szą powinność szłowieka, niezależnie od rasy, narodo — 
wości i położenia geograficznego. Poczucie więzi naro- 
dowej, współżycia społecznego jest jakby ponadczasowe, 
nie umiejscowione w konkretnym historycznym miejscu 
narodu, Ojczyzna jest to określenie bardzo wzniosłe i 
budujące, wiążące ludzi jako indywidualne jednostki, 
Pisał poeta ",,, trudno jest dla Ojczyzny umierać — 
ale jeszcze trudniej żyć ..." Służba dla Ojczyzny, 
dla własnego kraju i narodu jest na trwałe wpisana w 

ideały harcerskiego postępowania. Składając Przyrzecze 
nie Harcerskie - każdy musi zdawać sobie sprawę, iż 

Ojczyzna jest jedna 1 jedyna, niepowtarzalna i własna, 
Dla niej trzeba żyć i pracować. 

Czy Ty w owoje, drużynie tak właśnie prowadzisz 
działalność wychowawczą? 

której celem jest przecież optymistycznie zarysowany 
sens służby dla ludzi, dla siebie, dla innych? 

Tymczasem toczyny jałowe, Kontroweruyjne 1 ciągle 
podniecające pewne grupy instruktorskie batalie na te- 
mat palenia czy nie palenia papierosów - gdy już daw= 
no stwierdziliśmy, że nie przystoi kadrze instruktor — 
skiej uleganie nałogom. Nie słychać o rozważaniach mo 
ralnych w innym kontekście - podnoszenia swych kwali — 
fikacji, uczciwości, szeroko rozumianego humanizmu, 
4 tymczasem coraz częściej zdarzają się nieprawidłowo 

ści finansowe na obozach /w drużynie mało jest to spra 
wdzane/, wypadki nadmiernego karcenia harcerzy /słynne 

raporty karne i tzw. "przegony"/, wkrada się trak po- 
czucia odpowiedzialności, pojawia się zwykła zawiść 
1 jakże znane tzw, mącenie czystej wody, A o tym cisza 
- nie ma dyskusji, instruktorzy to perły, kryształy 
samorodne - nie zauważa się ewidentnych uchybień kwa - 
lifikujących się harcerskich komisji instruktorskich, 
0 tym cisza, to nie problem, Tylkó papieros... 

Qoraz bardziej rysuje się problem drużynowych 
wszystkich pionów, polegający na prozaicznej sprawie 
braku chętnych, Coś trzeba uczynić, by to katastrofa1- 
ne zjawisko zatrzymać, Ostre słowa, ależ jak może fun- 
kcjonować harcerstwo baz drużynowych, Proste równanie, 
his ma drużynowych - nie ma żadnej działalności, Że 

Nauka - nie zawsze misi się kojarzyć 2 tą wielką, 
Profesoraką i z tą popularnie rozumianą jako obowią — 
zek mzkolny, Na naukę trzeba spojrzeć bardzisj uniwen- 
salnie inie utożsamiać jej z ciągłym obowiązkiem, na- 
kazem 1 czymó co się ciągle ocenia, Tym sposobem osią 
gamy skutki wręcz odwrotne, co przejawia się niechęcią 
4 wstrętem uozniowskin, Musimy pielęgnować, przybliżać 
faukę naszym wychowankom jako źródło wiedzy, jako jedy pe źródło poznawania Świata i jego rozumienia, I w ta» kim kontekście poznawanie wiedzy w szkole, na zbiórce 
harcerskiej, w rozmowach rodzinnych - staje się natu - Talnym czynnikiem poszerzania horyzontów myślowych mło 
dego człowieka. Życie nie składa mię tylko z praw i 
Przyjemności,ale przede wszystkim z dobrze rozumianych 
s wykonywanych obowiązków, Hodzice mają obowiązek wy — Słowania swoich dzieci, dorośli uczciwie pracować, a drużynowi mają społeczny obowiązek pro zenia, kiero- pania i programowania drużyn, Z kolei każde dziecko, każdy harcerz ma obowiązek uozenia się, Tak przedsta - wia się społeczny podział ról. Problem w tym,by nie <gzekwować tych obowiązków zbyt werbalnie 1 natarezy — wie - wprowadzając elementy strachu jako motywu do nau- Mi. W tym tkwi finezyjna, wręcz koronkowa praca wycho= Mawcza drużynowego, by ukazał dzieciom dodatkowe motym Wacje do wytworzenia naturalnej ochoty i nawyku poz — Jawania czegoś nowego, a także atworzenia okazji by każ 

dy harcerz nógł nabyte wiadomości przedstawić, pochwa- 1ić się nimi, dy zrozumiał, że poznanie nowych rzecz; można wykorzystać w praktyce, Klasycznym tego przykża- 
dem są tachniki harcerskie, Nikt nie może być zastępo” 
Mm bez odpowiednich kwalifikacji czyli tak jak w ży = 
Ciu - liczy aię fachowość 1 kompetencja. A te można SBiągnąć tylko przez naukę w całej szerokości jej ro — 

m5 

przesadzam? Że wyolbrzymiam? Niestety jestem przekona- ny, 1ż racja leży po mojej stronie, bowiem pojawiły się znow: /elikwidowane w latach areśćdziesiątych/tsw, "białe plany" na harcerskiej mapie, Oznacza to istnie- nie wielu szkół jednej /słownie jednej/ drużyny, Oznacza to, że mocne, prężne 1 z tradycjami szcze- PY - akarżowaciały do stanu dwóch rachitycznych druży- nek, Aby zatrzymać tę smutną sytucję nie pomogą uchwa- ły, apele czy rozkazy, właśnie w kręgach instruktora - kich nadzieja, Nadzieja na przemodelowanie struktur 1 zasad działania, na podjęcie tematu - może nawet na oddelegowanie swoich członków do prowadzenia drużyn, W każdym razie jest temat, jest ogromna potrzeba a na- 
wet konieczność do podjęcia niezwłocznych działań, Ją wierzą w mądrość grupową kręgów, 

2 premedytacją przeciwstawiłem sobie tych kilka spraw, by ukazać jak często niepotrzebnie trawiny czas na nic nie wnoszących dyskusjach, udając czy też nie- shoąo zauważyć istotnych spraw naszego ruchu, Podob - nych zderzeń można wyliczyć na kopy, A co się dzieje, na 00 zwracacie uwagę w Waszym kręgu? 
Jeśli poruszą Wag moje rozważania - spełni się ©el jaki przed sobą postawiłem, Oby, 

zumienia. Przecież zdobywanie sprawności indywidual e 
nych jest pierwszorzędnym tego przykładem, Słowam po — 
siadamy w harcerekiej metodyce doskonałe instrunenty 
wychowawcze - problem w tym by je wykorzystać, Bo nau- 
ka jest jak morze .... 

Onota - zbyt wielu traktuje owe określenie upra - 
szczająco 1 błędnie sprowadza całą sprawę do problem 
taw, cnotliwej babci Julci. Nie wiem dlaczego słowo to 
wywołuje reakcje 00 nejaniej dziwne, Chyba dla wielu 
stało się anachronizmem i pojęciem nieadekwatnym do 
czasów dzisiejszych. A przecież cnota jest bardzo sze- 
rokim, bardzo pięknym określeniem dotyczącym istotnych 
przywar charakteru każdego z naa. Cnota to skromność 
ale i poczucie własnej wartości, prawdomówność, patrio 
tyzm i umiłowanie służby dla innych, Cnota jest głębo- 
kim poszanowaniem życia, dążnością do realizacji włase 
nych celów 1 wypełnianiem czynem ideałów 1 tych małych 
1 tych wielkich, Cnota to koleżeńskość, uhiejętność 
pracy i zabawy w kolektywie, spełnianie dobrych uczyn- 
ków 1 praca na rmecz rodziny, drużyny, apołoczeństwa, 
Onotą wreszcie - będzie wyznaczenie sobie wysokiej pop 
rzeczki w realizacji własnych celów - i co jest oozy- 
wiste - dążenie do maksymalnego wypełnienia nałożonych 
przez siebie obowiązków, Jakże ozęsto zapominamy o tym 
na zbiórce zastępu, drużyny czy podczas obozu harcer = 
skiego. Zróbmy dla własnego aprawdzianu taki mały test 
- czy cnota jest naszym udziałem, czy nasze ambicje 1 
aspiracje, umiejętność prowadzenia pracy wychowawczej 
opiera się na srczytnych ideałach ruchu harcerskiego. 

Wszak pamiętajmy, iż wszyscy nosimy na mindurach 
- symbolicznie zapisane na lilijce karcerskiej, te 
trzy Wielkie słowa . i   

 



  

  

Czytając twoją Gazetę, pozwoliżen sobie parę tygod 
mi tem napisać do Ciebie parę ałów, k 
/wWątek historyczny/ Kiedy jeszcze byłeś zwykłym kierow 

nikiem Wydziału dźwoniłem od czasu do ozasu, bo to po 
linii 1 jakoś na tym samym poziomie, Ale w końcu zosta 
łeś Naczelnym i pomyślałem, że odpowiedniejszą formą 
jest słowo pisane, 

Mam takie subiektywne wrażenie, że im poważniejsze 
4 jestem trak- 

towany, Zresztą chyba nie tylko ja. Ostatecznie nie o 
moją osobistą ambicję tu chodzi. 
/Przykład na powyższy wywód/ Harcerska Akcja Zimowa 84 
Jak się doskonale orientujesz województwo nasze jest 
raczej rolnicze niż przemysłowe. A to znaczy, że hie= 

  

(Przygena/ Napisałem 1 co? Czekam, czekam, a odpowie » 
dzi nie ma, Co to za maniery ? 
(Przypowiastka z życia / ! a propos/ Ostatnio telewi - 

sja nasza nadaje dość duzu reportaży z brątańskiego 
4ea bratęnek/ kraju, chcąc udowodnić, że dobrobyt w na 
ssyą okqzie jest też możliwy, Może nie tak efekoiarski 
jak na sachodęże, ale sprawiedliwiej podzielony, Nie 

mam powodu w Owe sukcesy nie wierzyć, Nigdy w życiu 
na Węgrzech nie byłem. Ostatnio jednak chcąc zrobić 
przyjemność synowi kupiłem maszynkę spirytusową produk 
©ji węgierskiej. Zapłaciłem ponad trzy stówy, a w ins- 

wielka grupa dzieci objęta jest zakładową akcją wypo- 
czynkową. Najlepszy dowód, że proceat dzieci objętych 

wypoczynkiem plasuje nasze województwo na jednym £ 
ostatnich miejsc w kraju. Ale mimo wszystko harceretio 
organizuje liczące się akcje wypoczynkowe i azkolenio- 
wo-wypoczynkowe dla dzieci z terenu naszego wojewódz= 
twa. Nie od rzeczy będzie wspomnieć, że duży procent, 
to dzieci wiejskie, których czas wolny ograniozony 
jest do minimum, Szensą pozwalającą zorganizować dla 
tych dzieci, jakiekolwiek formy wypoczynku poza miejs= 
cem zamieszkania są forie zimowe, Szansą są, ale nie 

  trukoji wyczy , że wył 50 gram spirytusu, 
aby zagotować 500 ml wody, wypaliliśmy 500 gram dena - 
turatu, a obiecane pół litra wody nie, zdołaltśmy zago- 
tować. z 
/Moraż/ Przez tą jedną na sto, lub nawat na tysiąc 
sknoconą maszynkę ozłowiek zaczyna wątpić w inne osiąg 
nięcia pracowitego naródu znad Balatonu, 
Może to i demagogia, ale jak koszula pije pod pachami 
to najobszerniejsza marynarka nie poprawi” samopoczucia 
Qzego to dowodzi? Ano jak mię domyślasz, tego, że ta — 
kie na pozór duperele psują dobre i bardzo dobre spra- 
wy. 
łażąc w tym harcerskim mundurze po kraju, zaczynam 
czuć się jakby coraz bardziej nieswojo, I to woale zie 
wtedy, kiedy redzą mi wyleść z krótkich spodenek, czy 
kiedy się pytają czy wreszcie wydorośleję, "Takie ga- 
danie jest u mie jako szczekanie psa." Osad w żołąd” 

Ku zostaje mi wtedy, kiedy zaczynam rozmawiać z tzw, 
sojusznikami, 

/Dowody/ Piemem Z dn +++1++:++ KO1W w Nowym Sączu przy- 
dzieliło Komendzie Chorągwi 33 szkoły, na zorganizowa - 
nie zimowisk, 2 tego różnego rodzaju komisje kwalifiku- 
jące zdyskwalifikowały © szkół /daj Boże/, 
Wnioski t 
po pierwsze: obiektywne trudności spowodowały, że w zi- 
mowiskach weźmie udział minimalna ilość dzieci 2 nasze- 
go województwa 
po drugie: KOiW 4 tek przepuści przez nasz teren odpo- 
wiednią ilość dzieci, co w sumie atatystyk nie popsuje 
po trzecie: dyrektorzy azkóż, odpowiedzialni za przy- 
gotowanie obiektów do akoji zimowej, będą mieli mniej 
kłopotów teraz, a w przyszłości więcej szans na znale- 
sienie bogatego wujka, który szkożę wyremontuje 
po czwarte: komisja d/a wypoczynku /chyba sztab, czy 

jakoś tak/ działająca przy wojewodzie nie zaprosiła 
harcerzy na naradę dot, akoji zima, a tym danym ma 
czyste sumienie, bo "nie zna sytuaoji" 

pó> 

po piate: komisja kwalifikująca obiekty, w myśl dobrze 

pojętej rzetelności powinna nosić nazwę, komisja dys= 

kwalifikująca fi 
W tym momencie można by sobie powiedzieć, "dajmy 

temu spokój, przecież i tak się nikt nie przyczepi, 
nie ma obiektów- jesteśmy kryci", Ale szlak mie tra- 
fia, Porozunień o współpracy mamy napodpisywanych od 
samego dołu do samej góry, Przy różnego rodzaju świę= 
tach 1 rooznicach chwalą naa za doskonale wypracowany 
program wychowawczy, za właściwe metody przysposabia- 
nia dzieci do dorosłego, godnego życia, Używam tu wiel 

kich słów, ale takie też są w owych porozumieniach uży 
te. I 00? Wydawać by się mogło, że już wszystko w pom 
rządku, wystarczy tylko wziąć się do roboty, ku ogól 
nemu zadowoleniu. Bo ponoć many wspólny front 5 oświa- 
tą, pozostałymi związkami młodzieży, działaczami wszel 
kich organizacji politycznych 1 społecznych, A rzeczy 
wistość? Miejsko-gminny dyrektor szkół, w którego szko. 
le se szozepu harcerskiego została tylko jedna drużyna 
suchowa /drużynowych młodzieżowych grono pedagogiożna 
skutecznie wyrugowało ze szkoły, a 5 harcówki Srobio- 
mo pokoik gościnny dla palacza/ podezas rozmowy 5 ko- 
mendantem hufca powiedział: "uchwaliliście sobie na 

Zjeśdzie samodzielność, to sobie radźcio sani", 
W innym przypadku harcerze, aby przystosować askołę do 
organizowanych w niej kolonii zuchowych i uimowiak, 

srobili projekty, załatwili wykonawcę z potrzebnymi na 
teriałami, Zadaniem dyrektora było tylko zlecić wyko = 

nanie, bo i pieniądze w KOiW były na ten 6sl odłożone, 

Zlecenia nie ma, pieniądze z roku na rok przepadają, 
kostty rosną, a 1 materiał topnieje. 

2a %ok lub za dwa haroerse sę pzkoły stótygnują, posz 
kają sobie czegoś innego, albo w najgopśżyw wypadky sa» 
wieszą akcję zimową, a wtedy znajdzie się bogaty vujek 
- szkożę wjłómontuje za własne pieniądźd, własną eki= 
PR, pan dytektor dostanie pochwałę, za to że palcem 
nie kiwnął, ale obiekt jest, W tej chwiii zwolennicy 
koncepcji wyżej wspomnianego dyrektora krzykną: "vsgye 
stkie dzieci są nasze", "trzeba pomagać Oświacie,oówia 
ta nie ma pieniędży..." itd, A ja myślę, że jeżeli oś- 
wiata nie ma pieniędzy, to trzeba jej daól Skąd wziąć? 
A stąd skąd biorą ci 00 mają, Może w końcu trzeba, by 
Szewcy robili buty, hutnicy stal, a naddłyciele uczyli 
dzieci, Może w takim kraju uznano by, £8 instruktor 
karcerski to specjalista od wychowania, 
„Napiaażem to po to, aby dać przykład, że są sprawy, O 
których się nie piaze /raczej/ bo po pierwsze takie 

przeciętne i takie stare, a po drugie "trzeba w ogól- 
noinstruktorskiej debacie wykuwać nowy kastałt harcer- 
stwa, który zaspokoi dążenia całej młodzieży do pełnej 
sanoreelisacji ozłowieka,,." Ale do "samorealizacji" 
nie dojdzie, jak nie będziemy w imieniu zuchów i har — 
cerzy załatwiać tych przeciętnych spraw, Nie da się wy 
chować człowieka, jak m się nie będzie dawać papieru 
toaletowego, A z drugiej strony nieregularne wychodze 
nie "HR" może ozłowieka do reszty zniechęcić do czyta» 
nia czegokolwiek, 
Przyślij mi nr 1 z tamtego roku, bo mi ukradli, zadz 
woń kiedyśl 

Buchoie z prowincji. 

  

Ra ołterzu ohwalobnym Ślepa matka sasiad. 
trzęsie nogą obutą, Ślepe dziecko s niej zgania, 
Zgniata w zębach oraechy, a uoisra je w dżoniach, 
Oleista nań oiecze po dsieoinnych jej skroniach, 

OPOWIADANIE 

Duey huk, hałas - olej spada z dużych wysokości, 
Kanoiaste spore bryły nakładają eiq na siebie, wycho » 
dą skądś z ciemności, tego nie wided, 1665 nagle bły= 
£k wiatła wpada gdsioś i tam rosówietla długie ohyba 
korytarze, Zaoiemniona atnostera jest weuędsie, akra — 
da się 1 zaskakuje Sowaząd, wskakuje na kark i zaciska 
Swoje palce na ssyi — oichy pisk, zgrzyt = to po to » 

rach przypłynął nowy blok = nakżadane na siębie kan » tami, dopasowane - niedopanowane, prsesunięte trochę snów huk i błysk Światła » długie szpule nici prawo - dów rur wpuszosone w morg zbitych brył posklecanych 
na stałe to tak tylko 1 nagle ruch, musa swala alę, przetacza nagle jakby na drugi bok » bloki brył odaka kują, wydłużają się i przechodzą w okrągły ruch « ustą  



              

  

wione na kształt ozogoś bloki huosą, przewalając się 
woiąż 1 woiąś = nagle "Iuuu ...* - głuchy podmich cze- 
goś wydobywa się spomiędzy dwóch kształtów na płaskiej 
ścianie, roubłygkują dwa, następnie otwory szklane 
nieporadne kulę yaźreniogone w środku upłymiają stru- 
gi bladej oieczy, Wewnątrz kształtu wsnosi się potęż — 
my strach - to oddycha maszyna - z jego części odoho = 
dzi duży przewód niknąc gdzieś, gdzie nie sięga nawet 
padludski tutaj wsrok, Nagły ruch, poruszenie, hala 
przewala się, padojmuje ciśnienie, które gniecie duży 
w niej ksstałt > a Qh nabiera obłości - kustałtów, og 
łady powierzchni, kanty błądzą i odchodzą w dal obfi = 
tych waętra - ruch powtąrza się a skądó s granicy dru» 
gich światów dochodzi głae, który drży o óciany i re- 
sonans burzy lepki krwisty płyn. Jest to poród na wy- 
bląkżych kóstałtach łoża wśród pooiesznej atnoafety 
ladskich dosnań-oiał, Iudzki mały kształt wsrastą 
matki ciał, Wokół oczy wyczyszczone na okasję tą adser 

© wują csya on będsię wśród gwych nóg i rąk. 

oe 

Jogo żyaie matąto. Harodsił się s najpodlejasej 
wątki pod ałońcen + srodniła go nienarodsona kobieta, 

która zaraz po jego narodzinach przestała istnieć — 
rospłynęła się mleczna w pościeli zakrwawionaj jego 
rsygającą wnętrznościami pępowiną. I uiedział już czło 
wiek jakiś kim będzie ten uały podlec, którego twars 
mie niemowlęcą była lecz nijaką « niesapisaną, 

wjędziesz królem wszechrzeczy, co na Ziemi i z 
niej ludzkimi rękoma i potem apłodzono”, 

Rzecz ta rosła i mały król powiększał swe ciało 
wśród niekrólewskości swych dziedzin. Gdy miał niewie- 
le lat dręczył się wiarą w Boga i Ojczyzną, Potem po= 
myślał, że Wolność to dobre ałowo 1 nadał je awojej 
armii, którą stworzył z podległych mu malców, Tak ra- 
zem ruszyli, by podbić ówiat - lecz ich świat składał 
sią raledwie s czterech ceglanych ścian podwórka, jak 
studni głębokiego i cuchnącego zgniłymi żabami, W śro- 
dku zaś była kałuża, o którą walczył 1 poprzysiągł 
zabić każdego, który odejmie jej korek 1 wypuści wodę. 
Tek dokonał w sobie segregacji - a była ona ni dobra 
ni sła, a była dziecięca, Nie kochał ni kwiatów ni ko- 
biet. Gardsił grubasami i ludźmi otyłymi i zawaze wie- 
azał ich za nogi na trzopaku, 1e0z wówozas na ich 
krzyk przybiegał dozorca, zdejmował dobre, grzeczne 
dsieci s rurki a jemu dawał kopniaka w, tyłek, Nie płam 

kał sań nienawiść do siły odkładaż w sobie pa chwilę, 
gdy będzie miał na tyle siły, że pokaże im wssystkin 
awój długi różowy język j-uoieknie i wówozas nikt go 
już nie dogoni, Ieos ni rósł a 

przerodziło się w młodość rubassną a wówozas stał się 
kółkiem zębatym, o którego tak dbano jakby stanowił 

ze adjęć wycinanym £ gazety 1 wklejanym skrupulatnie 
do dużego zeszytu, Tam też numerównł jo a uosąo odozy- 
tywad się 1ch rysy, wiekami siedział na krawężnikach 
ulio Śledząc chód kobiecych nóg, rąk i głów, Patrzył 
im w oczy, oglądał ich usta i kolor ich sukien a Wszy. 
stko było ponumerowane i zakwalifikowane. Tak nauczył 
się cenić piękno i rozpoznawać jo gdy stojąc wa śnie 

nago wybierał odcień nieba, szmaragd drzow, Lepkość 
mgły i deszomm, Śnił o nich 1 wiedsiał o sobie dużo, 
Zaozął więc wówozaa myśleć i odozuwać i aprawdził 
wazystko swoim długim oienkim języczkiem - organolepty. 
omnie. Poznał więc po koloii przyjaźń s kotem, miżońć 
z kobietą, zapach wolności siebie, moony ©108 w mózg - 
lecz odosuł, że jego mósg jest elastyczny, gdy posba — 
wić go ozaszki, więc odbił oios a sam etał się mocha - 
niosnie doskonały, Odozytał człowieka, jego chęć, jego 
wolność, jego prawo. Dowiedział się od ludsi kim jest 
om, kim jest osłowiek i kim są oni - ludzią, Okasało 
się, że on jest niczym - csłowiek też niozym = oni zań 
są nądrsy, dusi, grubi w słontowych kapełuszach 1 nie 
tylko, że mogą wiele i mają tłuste spocone tvarse 1 
białe garnitury s haftowaną chustoozką w kieszeni ale 
także gardzą winem, kobietami i pieniędzmi « bo mają 
tego tyle, że rnygają tym podozna śmiechu, podosaa pła. 
emu i wtedy, kiedy zułażwiają awoje fizjologiosna po - 
trzeby, 4 sa nimi stoi wojako, które czczerzy zęby na 
ciebia i na mnie, Wtedy więc om powiedział = Stop | 

Ogłosił się uobą » to starczyło, Dy wokóż niego 
wyrosła grupka złych £ dobrych, s bronią £ bez, Ona 
wówczas powiedział więcej a jego głos przeuzył oczy po. 

licji i wojeka a ons oddały ma się podosaa pierwazego 
a nimi miodowego miesiąca, Tak słowami zatruł żob py - 
chę, ich zły głos, ich mechanizm doskonały « kobiety 
łasiły aię do jego nóg i wtulały się rękoma w jego oia- 
ło, 1 pohały się do jego łóżka, aby tylko oddnó sią 
dla sprawy wolności i 

Zak górnolotnio nazwał uiebie oni "Maczyns paro- 
wego systemu", Podły kłamca 1 gałgan. lecz tak poznedł 
na zamek - kazeż wbić w aerce gruby, długi nóż, a jego 
końcem wyrzeźbić sobie duży, miękki tron, Tutaj sasia 
dł w purpurze, a sprzątaozki jessose po nocy wycierały 
„krew z posadzek, Tak szozuniał człowiek Świat 1 ludzi, 
i to tylko mógł dla mich zrobić - to zrobił — wyzwo — 

21ł w nich uosuoia « sła ? grozy 7? Hie askodsit Wyson- 
tował z nich nieludską bojańń a dał upust ich natur”1- 
nym instynktem - mordu ? suału ? Nie askodsi | 

Czemu wazak ukrywaó, żę ludzie to bestie krviożerezo, 
w których wszystko niewiadome 00 jest = ietnieje, się 
rodzi 4 ginie » a pozostając w mózgach nienarodzonych 
nadaje tło - sgniżo, kzwiste i 

żrące. Tacy ludzie są. 
Massyny, które nie sieją sobie sprawy, jakie w nich 

część maszyny do niczego, której natomiast w razie ozd: tryby i cylindry « 1005 żyją jak swierzęta i jak zwie- 
go można dyłoby użyć do zabijania kogutów na święta, 
Wypiz trochę krwi, która ponoć była winem i 
słodkich uaż dziewczyny tak bardzo niękkich, jak nawet 
mie potrafiż sobie wyobrazió, często oglądając własno 
odbicie w lustrze i przypatrując się twarzom kobiet   rtęta osują » tam mord, głód, wyżycie 1 miłość « wazy” 

stko podłe £ nieosuło t insty- 
nkty. 
fak nasz nowy pan dał roskazi 

|* Ja wasz nowy król, nadaję wam prawo waszej woli, wa”



  

  

      

KULTURA. NERRRNENESKI + HE. 
szych instynktów = nie dbajcie o siebie, jesteście Trzydzieści lat po fakcie sburzenia miasta na po. 

po to by saspokoić swoją chęć - zwierzęta |! Wymaże = ;łudniu kraju, w miejscu tym wyrósł pomnik króla z brą. 

Gie w sobie słowo, które rzecze. Tam wasza wolno ść su, Piękny stary król na koniu strzemionami rosrywają- 

mię końosy, gdzie zaczyna się wolność waszego brata,  Oymi jego sapienione wargi, patrzył tylko w jedno miej, 

nie ma tego, nie będzie, nie po to powstałem, by ace. I nio nie pomogło, by usunąć słe widmo = Ozego ? 

smienić świat, on pozostanie takim, mie po tom też Jessese nie wiedziano. Lecz oczy dawnego pana tej zie- 

powstał, by więcej wolności wam zadać, po to zaś by mi błyskały sawsze bardzo żywo, kiedy chmury sasłoni « 

powiedsieć wam prawdę, od której uciekacie w kłam - ły ojeniem dużego granatu wzgórze, w które król wle - 

stwo od waszych narodsin pierwszych. Jesteście pod - pił swój Ślepy brąsowy wzrok, Tak bardzo obawiano się 

Jani swiermyną, massynerią i takimi pozostaniecie, jego siły, jego sła zaklętego = tak trwał aż w miej - 

amen”, 
mcu, gdzie uparcie wsnosił wzrok wyrósł mały fiożek 

W 30-tym roku życia unarł na gruźlicę. | Kwiat - tak ludzkości odetohnęły płuca, 00 ściśnięte 

były w żalu niepojętyBe 
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=f' tr p ersrlsty ; terjcj 11 311 J 3 | PIĄ ZPrzypomniał chwile górskiej wędrówki, 

OAK — a E ' h płonącej watry gryzący dym, 

Zai22 rtnil, rh ETRŁÓ te odpoczynki w cieniu baocówki, 

dzwonków na hali ostry dźwięk, 
| igig, 28 . » ś PORĘE | 
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