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od redaktora 

[PODCZY... 
IW ioseune słońce, wiosenne powietrze pełne ulot- 

nych myśli wychodzących z równie wiosennych główe 

Świat w tym okresie pięknieje, radośnieje, w przyro” 

dzie budzi się nowe życie, Inna sprawa, Że na tegoro- 

czną wioanę czekaliśmy długo - złośliwi twierdzą; 

"HR", Jest 

jednak pewna różnica - pojawienień się wiosny sterują 

"siły wyższa”, natomiast pojawienie się "HR*-a 

zależy od siły jak najburdziej ziemsziej — techniki, 

którę niestety mamy jak za króla wieczka, Niemniej 

ewentualne straty rekompensujemy naszym Czytelnikom, 

nie podnosząc ceny pisma /co niektórym aię ostatnio 

zdarzyło/, wychodząc z bardzo prostego założenia; 

iż do naa reforma gospodarcza dotarłn już dawno 

iż do tej opóźnionej pory doatroił się 

i świetnie się z nią czujemy, Przy społecznym redago= 

waniu pismu nasże naliozenie na Fundusz Aktywizacji 

Zuwodowej jest równe zeru, a jakby dobrze policzyć 

— to nawat wyci:odzi jeszcze lepiej» 

Ale wróćmy do rzeczy ziemskich a nawet przyziem- 

nych, Wraz z wiosną ożywia się wiele drużyn zuchowych 

i harcerakioh, budzą aię także ze anu zinowego har= 

Serze ntursi, Kwiecień jeat dla harcerstwa okresem 

wyjścia w plóner na wycieczki, rajdy 1 dla najodważ= 

niejszych - biwaki, Tych ostatnich jukby mniej, ale 

gdy pojawiają stę rówaolegie zadywki śnieżne — nie 

może być ianczej, 
W kwietniu — VMlesiącu Pamięci Narodowej - haroorm 

stwo wykazuje pamięć ula tragicznej hiatoszi narodu 

yradziados, 

Jest to chwiła zadumy £ głębokiej refleksji „nie 

polskiego, oddaje hołd swym dziadom i 

i radości, że przez ostatnie czterdzieści lut mogli= 

śmy żyć w pokoju, Wspomnienie o bohateruch naszej 

historii jeat dobrą nauką dla najmłodszych, lekcją 

patriotyzau 1 przywiązania do aszystzieyo co polskie. 

kyślę, że słynny wierszyk "Kto ty jesteś — Polak 

mały", przekazywany z pokolenia na pokolenie, winien 

być w dalszym ciązu uczony, począwszy oda drużyn zum 

sbowych»o 

Kwiecień wreszoie jest pierwszym wiesitęcem po ViIL 

Zjeździe ZUP, W wielu środowiskach omawia silę ucliwa= 

łę programową, która będzie obowiązywać przez 

następne oztery luta, Jeszcze za wożelnie na jej 

pełną eralizę, niemniej warto zwrócić uważę na Zadzim 

nia podkreślające istotuą rolę hufoa jako włuściwie 

bezpośredniego organizatora i inicjutoru większości. 

zudań programowych, Vomysł jest taki - po usocnieriu 

pracy drużyn Gzag nA UNOWOGZ 

  

eśnienia i unktywnienie 

azozehla hufcs. 0 iunych espektach napiszemy niedłu= 

go szerzej, 

W num6rze wspomnienia o aławnych inatruxtorach 

ZHP, zwracam uwagę na tekst, który jest prawdopodob= 

nie pierwszym tłumauczeniem prawa skautówego i prozen= 

tuje siekawe tlumaczenie ałowa skaut - jako tropczje 

  

Kontynuujemy druk sprawaiości harcorakioh. 

  O 

archiwum 
harcerskie.pl [Il

-+ 

  

   



    
  a 

h 

Jubilousz HZPIT "Mate Stowianii" 

29 kwietnia b.r. w teatrze "Bugutela" wystąpił z programem jabileuszowym ihrcerski Zespół 
Pieśni i Tańca "Małe Słowianki”, 
Przypomnijmy, że właśnie w kwietniu 1975 roku, przed dziesięciu laty, rozpoczął zespół swoją dzia- 
łalność przy Pałacu Młożsieży w Krukowie, 

Od roku 1975 zespół wystąpił 300 ruzy, dając 170 występów w Krakowie, 100 w 37 miastach Polski 
oraz 30 w Bułgarii, Belgii, Prunoji, NRD t Czechosłowacji, Oprócz występów "Małe Słowiunki” 
wielokrotnie stanowiły oprawę imprez, orqunizowanych przeż Główni Kwaterę ZHP, Komendę Chorąewi ZHP, 
Urząd miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty £ kychowania, Szkolnego Związku Sportowego, Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Rudzieckiej 1 in. Nie zabrakło zespołu w licznych audycjach radiowych, telewizy j- 
nych 1 w nakręcaniu dwóch filmów metodycznych. 

Podczae akcji letnich 1 zimowych instruktorzy zespołu zorzenizowali dla awoich wychowanków 
24 obozy letnie i zimowe or«z osiem obczów zagranicznych. 
Zespół tworży szczep harcerski, do którego cktwalnie należy 250 członków zorganizowanych w dziewię- 
ciu drużynach artystycznych, w pionach; zuchowym, horcerskim, starszoharcerskim, Od początku 
istnienia zespołu w jego pracach uczeztniczyło 617 osćb, 
Za działalność artystyczrą i wychowawczą "Mało Słowianki" otrzymały liczne nagrody 1 wyróżnienia: 
Srebrną 1 Żłotą Jodłę" oraz "ilonorową Jodłą Przyjaźni” na Ogólnopolskich Pestiwalach Kultury 
Młodzieży Szkolnej w Kielcach, "Złote Iajkoniki" na Międzynzrodowych Spotkaniach Artystycznych 
w krukowie, wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Organizacji Daiecięcych w Belęti, Medal Miasta 
4uray we Prancji oraz I miejsce i wyróżnienie na Ogólnopolskich Festiwalach Piosenki Harcerskiej 
w Siedlcach. 

Krakowska Komenda Chorągwi ZHP. im. Tadeusza Kościuszki uznała HZPiT "Małe Słowianki" reprezen- 
tacyjnym zespołem chorągwi. W dniu jubileuszu zespół został wyróżniony: Krzyżem Za Zasługi dla ZHP 
madanym przez Główną Kwaterę 2IP, Złotą Odznaką "Za pracę społeczną dla miesta Krakowa" przyznaną 
przez Prezydium Rady Narodowej, Odznaczeniani, wyróżnieniami, Liatani Gratulacyjnymi Niczelnika 
ŻEP 1 "Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP" została uhonorowana kadra szczepu, instruktorzy artys= 
tyczni, młodzież 1 dzieci o stażu pięcioletnim i dłuższym. Jubileuszowy, a zarazem premierowy występ 
zespołu dostarczył widzom wielu artystycznych wrażeń, przeżyć 1 wzruszeń, Kierownikowi zespołu 
hu PL Władyeżowie Marii Prancuz 1 komenćantowi szożepu hm PL Januszowi Prancuzowi życzyny dalszych 
|owocnych artystycznie 1 programowo występów "Małych Słowianek", 

  

W dniu 18 kwietnia 1985 roku odszedł z naszego grona 
na wieczną wartę 

Drah Haromistrz PL 

Bageniusz Pik A 
neator krokowskiego harcerstwa 

Do harcerstwa wstąpił w roku 1916 w Wadowicach. Po przeniewieniu się do Krakowa zwiąsaż wię . 
przede wnżystkim 2 6 Krakowoki Drużyną Hurcorzy, W dzisłslności instruktorskiej pełnił wiele odpowie- 
dzialnych funkcji, Był komendzntem krakowskich Szurych Szeregów, dwukrotnym konendantam krakowskiej 
chorygwi ŻY, Był zawsze no pierwezej linii w hircerskiej służbie dla Ojczyzny, Odznaczony między in- 
nymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polaki, Złotym Krzyżem Zasługi, trzykrotnie Krzyżem 
ma Żoszugi dia ZHY, Odszedł od nas wychowawca wielu pokoleń, wybitny i szlachetny człowiek, 
ktury całe życie pońwięcił 1de1 harcerakiej, 

Mie zobaczymy już Druha Rugoniusza na harcerskim szlaku służby alę pozostanie On na zawsze 
w naszej wdzięcznej pamięci, 

Krakowski Kcmenda Chorągwi ŻHP 
im. Tadeusza Kościuszki 

zuchy, harcerze 4 instruktorzy, 
seniorzy krikowskiego harcerstwa 

  

PERTWOWISZ RAE ZYDOW SPREROE OCET OZ OEAZECOZAACDO OD 
arcerskie.pl 

VIII zjazd ZA? postawił w cantrum uwagi naa 

mazystkich  drużyaę 1 zapoczątkował ozteroletni plan 

uaaonienia drużyn. ?ę goneralną linię podtrzymał rówe 

mież VIII Zjazd, Wszystko, 00 w harcerstwie najwat- 

mfejsze, dzieje oię przede wszystkia w drużynioj 

ddzie o to, Dy każde drażyna była dobra, jek najle- 

psza, by dobrych drużyn było dużo, Dwie trzecie ogóżu 

4natruktorów Związku stanowią drużynowi, oficerowie 

pierwotwj linii uyobowania, od których ualety Jakość 

drużyn. Czesto opisywano ich rolę 4 znaozenie, nie 

zamierzam oię tu powtarzać, Tak mocno na początku 

przypominam te pruwdy oczywiste, ogólnie znane, by je 

gkontrontować już za chwilę z innymi apojrzeniani na 

harcerstwo, 

km PO Olgierd (fietkiewiee 

GEKEKMKU HSI KERKNREKM +KEWE WAM KNEKNE NASZ RUCH PRRATME 
prowadzono "Bank iiurcerskich Operacji", kiedy to orgu 
mizetorzy różnych letnich akcji ogólnopolskich 1 mię- 

dzychorągwianych oferowali udział starozym harcerzom, 
przedstawiając, czego od uczestników będzie się 00% 
kiwać, czego w zamian mogą się spodziewać, plus »po- 

sób zgłoszenia udziału, Ba podobuoj Zasadzie Główna 
Kwatera prowedzi nabór na ogólnopolskie obozy naukowa 

I fajnie, Akcje mogą być pożyteczne, harcerze 
onhętnie przyjadą, Może nawet - całymi drużynawi, 00 
mie utanie w sprzeczności ze wspomnianym na wstępie 
prymatem drużyny, Tylko pytaniu podstawowo: kto te 
nowe akcje ma organizować? Bo po to, żeby hurcerze 
uczestniczący w akoji mieli co jeść, gdzie mioazkać, 
a przede wszystkim, żeby zapewnić im dobrze zorgani= 

a może<—" 9 
oddać w ajencję? 
Otóż od dawna oczywiatością są również w ZHP 

różnego rodzaju akcje programowe, Ją wśród nich 

1 takie, do których przyzmyozailiśmy się 1 których 
realizacja przebiega właśnie w drużynach, na przy 
kład alerty Waczelnika ZHP, Mamy też wieltie akoje 
Związku, na przykład Bieszozady-40, których organiza= 

torem jest odległa centrala, a udział jest możliwy 
dla niektórych, na określonych zasadach. Ale też 

w ogóle latem rzadkie są przypadki, kiedy: to drużyny 
jadą na własne obozy, lub w całości uczestniczą 

w jakichó harcerskich akcjach, struktura harcerstwa 
latem jest nieco iuna, niż w okresie Śródrocznym, 
4 zasada prymatu macierzystej drużyny czasem jakby 
ulegału zawieszeniu ua lato... 

Ale oto odzywają się mierzadkie głosy, propomi= 
jące zorganizowanie nowych akoji, ułaśnia latem, 

Istnieją ważne społoczne potrzeby, harcerze są 

potrzobni - w skali kraju, regionu, województwa. 

Źwłuszcza starai. Na przykiad akcja Grunwald, albo 
= przywrócić pożyteczną "Kraków - /30", Celo są szlae 
ohotne, hurcerza atarsi rzeczywiście mogą gię bardzo 
przydać, nawat rekrutowani pojedynozo, 00 więcej - za 
pewne u łatwością dadzą sly namówić na przyjasd, na 
Pracę, na udział w tych oiekawych rzeczach, które 
Przy okazji mogą 1 powinny się odbyć, zwłaszcza jeśli 
miejsce ject atrekcyjne. klodyś na łamach "Harcerotwa" 

zowany front pracy a także możliwość ciekawych zajęć 
poza pracą - trzeba się rzetelnie napracować 9 wiele 
wcześniej, A do tego - właściwie zorganizować propa» 

pagandę 1 nabór uczestników, I wiele innych rzaozy 
musi się przygotować, A więc kto? Btatowi pracownicy 
harcerskich komend? Jeat ioh niewielu, przeważnie są 

moobo oboiążeni różnymi obowiązkani, Stworzyć nowe 
staty 1 zatrudnić chętnych, Woale nie jeat to takie 
proste, A może zlecić zorganizowanie nowej akoji 
np. "Haroturowi"? A może zajmą się tym oi opołacaui 
instruktorzy, nie-drużynowi, skupieni wokół wielko- 
miejskich komend? Ale ozy sechoą? Bo jeśli uruchamiać 
mową akcję - powinni to chyba robić ludaie przejęci 
jej, ideą? 

I tak oto zmierzamy w kierunku, by zas.anowić 
aię nad tym, że organizatorawi akoji aogłyby być 
w pierwszym rzędzie niektóre kręgi instruktorskie, 
np. akademiokie, ale tuż obok m silne Środowiska 
sterazoharcerskie, Bzozepy i drużyny, liaturalnie, zaa 
agitowane do sprawy, otrzymując pełnomocnictwa odpow 
wiednich władz harcerskich, przy aktywnym udziale 
inicjatorów danej akoji, Zmamy bowienz przeszłości 
1 tukie przypadki, że ktoś rzucił pomysł, który prze 
szedł, po ozym ten ktoś iateresował eiy uprawą dopie= 
ro wtedy, gdy miała następować uroczysta insuguracja 
skoji, a wszystko robili etatowoy, przymuszuni  
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EEEE NASZ RUCH REMEK + CKEME 
podjętą uchwałą, bez zapału, na ostatnią chnilę, 
a więc na zusadzie improwizacji, Natomiast może ini 

cjatorzy jakiejkolwiek nowej akoji zaczęliby od tego, 
by pozyskać sobie chętnych współorganizetorów, by 
swój pomysł "oddać w ajmcję" zespołom, deklarując, 

własny, autorski współudział, Być może, byłaby to 
interesująca propozycja dla niektórych starszoharocr= 
skich szczepów, którym sprzykrzyła się działalność 
ma skalę szkoły i miasta, które ohoą wypłynąć na szer 
gie wody? Niekoniecznie jeden szczep na całą wielką 
akojęj DYĆ może w ramach większego sztabu podzieliło 
by się obowiązki, a szczep wziąłby odpowiedzialność za 
jakiś istotny wycinek,na przykład przygotowanie pro- 
gramu kulturalnego lub sportowego dla uczestników 
akcji. Oozymiście to wszystko "pod skrzydożłkani" 
właściwej komendy ZAP, z jej mandatu i budżetu, a ini 
cjatoremi tego rodzaju działań ajemcyjnych winni 
być w pierwszym rzędzie pomysłodawcy nowoj akcji, 

Ale pójdźny w naszym myśleniu nięc0 dalej, od= 
nosząc się do innej jeanze sprawy. Otóż od dawna, 
z jednej strony, wiele kręgów 1 drużyn narzeka na 
brak pieniędzy, Ba to nie ma, na to brakuje, a zaro- 
bić - jakoś nie wychodzi. Z drugiej strony, niektóre 
harcerskie komendy narzekają na... brak pracowników, 
Taki a taki etat nieobsaćzony, bo brakuje ludzi. 
W ZAP kiepsko płacą, dużo wymagająj amatorzy jakoś 
się nie garną, a fundusze czekają, Może więc niech 
nie leżą, może nie zatrudniać byle kogo, ale może by 
mie tylko oddawać w ujencję nowe akcje, lecz także 
+». pewne deficytowe działy w harcerskich komendach? 
Oto, powiedzmy, od dłużazego czasu wakuje stanowisko 
kierownika wydziału zuchowego /pardon, naniestnika/, 
Nie ma chętnych. Ale jest w tymże mieście mocny 
krąg ukademioki, w którego składzie jest paru zuch 
mistrzów. Ustalają z szefostwen komendy, że krąg biem 
rze na siebie odpowiedzialność za sprawy zuchów; 

czegółowo się określa, co należy do zakresu namiesb 
niotwa, krąg organizuje na początek ostre samokształ= 

mie, planuje zadania 1,, „działa. Pieniążki, prze — 

maczone ma etat inkasvje krąg na własne potrzeby, 
Oczywiście komenda pokrywa koszta wyjazdów służbowych 
telefonów, korespondencji itp. Zupełnie podobnie 
może wziąć jakiś dział pracy w ajoncję - mocny 
8zozop atarazoharcerski, mający w owym składzie Gzy 
otoczeniu specjalistów, Hoże to ostutnie jest bar- 

dziej ryzykowne i trudniejsze, za to przyszłościowe. 
Bowiem jeśli chwyci, to w takim ze nzczepu powatałym 
referacie czy wydziale zapewne pozostaną instrukto- 
rzy także wtedy, gdy ukończą już szkołę 1 wiek star- 
szohurcerski. A wydziały czy referaty przestaną być, 
jak to często bywa, jednoosobowe, to znaczy ekłada- 
jące się tylko s etatowego druha kierownika, niojed- 
nokrotnie odwoływanego do innych ważnych spraw osy 
zadań, 

Tego rodzaju ajenoje nie muszą być oczywiście 
tylko na zasadzie odpłatności, Mogą także mieć cha- 
rakter społeczny, na podstawie ochotniczego zgłosze- 
nia, Oto atarszoburoerska drużyna X dobrowolnie de= 
klaruja, że apołecznie i nieodpłatnie podejmuje się 
na praykład sterowania spruwami sportu w hufou; 
komenda pokrywa tylko koszta działalności, Itd, 
Ale romenda hufca może też ogłosić konkursi który 
zespół na niżej podanych warunkuch weźmie w ajonaj 
takie a takie sprawy w hufou? W nagrodę dostanie 
coś cennego /namiot?/, a na dodatek na przykład t, 

tuł drużynynysztandarowej i pierwszeństwo w wyjazdach 
za granicę, 

Myślę, że tego rodzaju działalność ajencyjna 
umooniłaby drużyny, szozepy czy kręgi, Przyczyniłaby 
się też do nuiania społeczaego charakteru pracy 
w zakresie kierowania organiaacją, Istnieją zresztą 
precedensy na uniejszą skalę, gdy drużyny ozy kręgi 
podejmują aię pojedynczych zuduń instruktorskich, 
jak zorzanizowanie okr«ślonej imprezy; rajdu, manem 

wrów, igrzysk, festiwalu, obozu, albo gdy kierują 
swoich członków do współpracy w zespołach wydziałów 
ozy referatów komend, Ajenoja /co brzmi bardziej zo- 
bowiązująco, niż putronat/, to krok na tej drodze, 

rzadko niestety uczęszczonej, Ale myślę, że istnie- 
jące przepisy, a przede wszystkie nasza biurokracja 
- do tego mie dopuszczą, Veto - zakrzyknie obruszony 
druh Kawacki, 

P.3. Redakcji "Harcerza kzeczypospolitej" podpi= 
sanł w stopce na razie nie zamierzają oddać w ajenoję 

Po pierwsze, jeszcze nam się nie znudziło, Po drugie 
- 1 tak wszysoy piszą i redagują bezpłatnie. Ale 
sainterezowani mogą mię zgłaszaćj redaktor naczelny 
chętnie wysłucha ofert, nawet może de się coś zrobić, 
by na próbę wypuścić w ajencję któryś z nuuerów? 
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Wątpiłem w bogi 1 bożki, 
Wyciągałem rękę po cudze, 
Gudzołożyłem, krędżem, 
Nie uważałem rodsioów 

I kochałem nadaremno, 

a Ko o 

hm Andrzej Krzyworzeka 

pochyliły się 
harcerskie 
sztandary 
Pochylają się dzisiaj hurcerskie sztandary 

łą haronistrza Polski 

vtnego hurcerzn. €7 lut zuego życia zwiąe 
Było harcer= 

1 nieprzóc 

zał bruk Buzeniusz z nasz, 

Rozpoczął w październiku 1918 roku, zdy trwała 
jeszcze I woju: Świutonu, wstępując do I dadowickiej 
Drużyny Śkuutów. Jesienią 70 roku przeniósł stę do 
Krakowa, do slamuzjur ln. króla Jans Sobieskiego 
1 study rozpcczył uwój, trwający do dzić związek 
£ burcersżwem krużowskin. Trafił da 6 irakowskiej Dru 
żymy Harocroriej tz .reugutta - "Błękitnej 
Saóstki", cić do oatatnich awych 
dni, "s "Błykitu rcerzem, zmatypowym 

od .rcerskiego życia 
i skiej, już po po- 

tnił ałużbę 
deczdował się wów= 
ł drukarzem 

h 1934-1936 był kosenżanten LI Rufca Harce= 
Przyszły ozarne, tragiczne dni bitle- 

rowskicj osupacji. Druk Eugeniusz Pik służył w 20. 
pułku zleni krakowskiej, po którego rozbiciu uciekł 
2 niewoli nieuieckiej. Powrócił do uwoich, do haroc= 
rzy, do Szarych szeregów, Będąc harcerzen okregu Oku 
pasji 1 żołnierzem Armii Krajowej był uczestnikiem 
wielu akcji dymersyjnych i subotużowych, Od marca 
1942 roku był k 
rych Szeregów, posługując aię paeudonimem "Osk", 

udantem (horągwi trukowsziej Sza- 

Po aresztowaziu przez hitlerowców brata Iraacego - 

anarego publicysty, poety 1 lewicowego dziułuczu po- 
litycznego - znuszony był się ukrywać, Nie zaniechał 
jednak swoich kontaktów z hurcerzani 1 konspiracją, 
będze nadal aktywnym jej uczestnikiem, 

Po wyzwoleniu, w odrodzonej ludowej ojczyznie 

dwukrotnie kierował Krukcaską Ouorągwią - od luteżo 
194% roku do czerwcu 1947 roku 1 od czerwca 1957 roku 
do murca 1955 roku. Dzisiaj to już historyczna czasy, 
lecz dla baduczy dziejów harcerstwa, a harcerstwa 

W KREGU EEEE 

gólnośot - był to okrun znaczący, 
Dane bowiar było Druhowi % niuszowi Pikowi kształto 

zj w ożresach trudnych, 
wysagających ofiarnych lecz £ zdecydowanych postaw, 
Trzeba było odbudowywać Związek 1 kraj, I temu zadam 

krakowskiego w 

wać szeregi krukoaskich har: 

niu doskonale podołił, kierując Chorągwią, 
Kształcił iastru<torów, organizował ich do działał” 

ności, San - oceniejąc ten okret - nazwał go okresam 
imiojatyw i pracy knżdego i dla każdego, 
Odchodząc od kierowania Chorygwią pozostał w harcer= 
stmie 1 w Chsrygwi. Jego dożwiatozenie, cierpiiwą 
pracę i »iurną instructorską służbę starano się przoż 
luta uhonorować, Posiadał Druh Zugeniuaz Krzyż Kawa 
lerski Orderu Odrodzenia Poloki, Złoty Krzyż Zasługi, 
żodal Zwycięstwa 1 Wolności, ale przede wazystkia 
senił nasze harcerskie: jeden z nielicznych Złoty 
Krzyż ZHP "Ża zasługę", Krzyż i Złoty Krzyż "Za zaałw 
gi dla ZIP", tył pierwszym kawalerem Kedalu Krakow- 
skiej Chorągwi "Za zusłuzi”, także pierwszyn w Chorq- 
gr knrentst Tolski Ludowej, Śnierć Uruha żuzoniw 
  

phm Bolesław 
Leonha 

ięci Druha 
sza fiKA 7 

Staieś przez lat dziesiątki nud rzyduni ozcione. 

2 troską nad ołowa formą pochylony, 
By dobrze kaiążce każdi, przygotować atronę, 
By każdy dobro chłonął z pięknem każdej strony. 

A potem — azedłeś włesną pisać księgę, 

Cuzym życiem hureerskim Polsce poświęconą, 
sem - zwielokrotnionym przez Jiebie talentem, 

Zapałem - po to danym włuśnie, aby płonął. 

A kiedy się już próby dopełniły wszystkie 
Znikł uśmiech, którym kryłeś cierpienia potyżę - 
Zguałeź, 

by wróoić do nas z każdym harcerskim ogniskiem, 
I radowoć siy z numi keżdym bratnin kręgiem. 

24.04.1955     
cza to odejście na wieczią warię jednego z pionierów 
krakowskiego hurcerstwa, 

Haroerstwo - mówił Jrui: Eugeniusz - duje trzy za 

sadnicze wartości: pod względem uoralnym koztałol 
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EGW * KREGU NMMBEETEW * FEE 
charakter poprzez Prawo i Przyrzeczenieg pod względem 
apołecznym uczy dobrego wopółżycia 1 dobrej prucyj 

pod względem fizycznym rozwija siłę, apruwność i za- 
radność , 

Pochylając harcerskie sztandary nad trumną Druha 
Bugeniusza Pika prasniemy oddać hołd wybitnesu 
1 szluchetnemu człowiekowi, który cułe swoje życie 
poświęcił karcerstwu. Odchodzi wybitny, inatruktór 

Związku Harcerstwa Polskiego, wychowuwca i wzór dla 
kilku pokoleń harcerzy, 

Nie zobaczymy już Druha Bugeniusza na harcerskim 
szlaku służby, ale pozostanie On na zawsze w naszej 
wdzięcznej punięci. 

Czuwaj 

  

Pzae ch 
der 

W płaszozyźnie tego cmentarza i w przestrzeni 
wszechświata stanęły na zbiórce zastępami pokolenia 
harcerskie, towarzysząc zuianie warty, Zmienia bowiem 
swój przydział ałużbowy jeden z najbliższych nam druhów, 

Gdzieś wysoko - ponad konarami najstarszych drzew 
tego ogrodu śmierci - równa linię zastęp komendantów 
Krakowskiej Chorągwi Harcerzy - bo czternasty 2 kolei 
wstępuje w jej! szeregi, stając przy tych najbliższych 
sobie, przy Władysławie Szozygle, Janie Bugajskin, 
Rudolfie Korzeniowskim, Marianie Wierzbickim - któryk 
kuatery są blisko - oraz obok bohaterskich komendan= 
tów Krakowakich Szarych Szeregów: Seweryna Udzieli, 
Stanisława Okonia, Edwarda Hoila - którzy na zawaze 
pozostaną w podziemiu nieznanych grobów; 

liistoria wylicza 30 nazwisz krakowskich komendan- 
tów, Są tu obecni komendanci z ostatnich czasów: 
pełniący obeonie tę funkcję Andrzej Krzyworzeka, jego 
poprzednicy: Jan Hrynczuk, Damuta Noszka, Stanisław 
Ciuła, Władyałow Pancerz 1 inni - uż do Bogusława 
Rybskiego, 

W kolejności otoją hufcowi Krekowe z 1939 roku, 
<tórzy wraz z Eugeniuszem Pikiem pełnili wtedy te 
funkoje; już odeszli: Kazinierz Sobolewski, Tadouoż 
Skimina i zmarły przed miesiącem Bdward Enilśki 
= a ż żyjących - Tadeusz Mitera 1 Jan Kyblewski, 

Liczny jest korpus inatruktoraki - to więcej niż 
zastępy, to drużyny, Niech wolno będzie przypomnieć 
chociażby zaatęp tych, których mogiły leżą opodal, 
na tym krakowskim cmentarzu - a których nazwiska są 
hiatorią Harcertwa Polskiego: to Jerzy: Grodyński, 
łygmunt Wyrobek, Zbigniew Trylski, Tadeusz Wąsowicz, 
lieuryk Kapiszewski, Jerzy Kreiner, Józef krat, 
tładysżaw PLllński „Józef Bugajski, 

Dalsze zastępy stanowią: instruktorzy dziś czyne 
mi na funkojach, drużyny Kręgu Seniorów, Środowieko 
Harcerzy 1 Żołnierzy Krakowskich Szarych Szeregów 
1 dwóch już ostatnich w Krakowie haromistrzów-senio- 

harcerskie.pl 

hm STANISŁAW 
PORĘBSKI 

Tów z przedwojennej nominacji, druh Marian i druh Ta 
deusz. 

Druhny i Druhowie, którzy stoicie w dalazyca sze 
regachi 
iłoże zadajecie sobie pytanie - dlaczego na pogrzebie 
Bugeniusza Pika przypomina się tyle nazwisk - nazwisk 
które iem nojmłodszym niewiele mówią, Zgłaszaliście 
się do harcerstwa w latach, kiedy druh Eugeniusz 
zakończył już czynną działalność instruktorską; Na 
pewno wśród Was są tacy, którzy nie zachowali w pa- 
mięot portretu zmarłego, 

Sugeniusz Pik wazedł do historii Harcerstwa Kra- 
kowskiego dużo wcześniej niż przybyliście na ten 
świat, Przejmując symbole, tradycje 1 ideały Harcer- 
Stwn - przyjzijcie powinność pamięci historycznej 
wobec tego  druhai tych druhów, którzy 
w minionych latach nie tylko tworzyli organizację, 
ule których osiągnięcia Służby Harcerskiej weszły do 
kultury narodowej, do wychowania następnych pokoleń, do pracy dla Ojczyzny i rodziny, do obreny Kraju, do 
trejoznawstwa, obozownictwa i sportu, do polakióh 
pieśni, 
. Kledyć społeczeństwo wysoko oceniało harcerzy: za 
słowność 1 rzetelność, za dobrą robotę, za braterstwo 
1 chętną pomoc bliźnim, za rycerskość i wstrzenięćli- 
wość, Od fłaa młodych - harcerzy i instruktorów - zale. 
ży ile z tego dorobku pogubicie - a wiele przysporzy” 
cie, 

Druh Pik wychowywał nas własnym przykładem, Źmiem 
niały się teksty Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, 
ule nie zmieniały się onoty charakteru Eugeniusza, 

Odozyźnie służył w III Powstaniu Śląskim, W Kam- 

panii Wrześniowej walozył w 20,pułku piechoty Ziemi 
Krakownkiej, Zanim Grupom Szturmowym Szarych Szeregów 
zlecuł zadania dywersyjne wobec okupanta — sam dom 
świadozał, jak wskakiwać na wagony transportów woju 
Bkowych, Jak uszkadzać sprzęt i podpalać oysterny, 
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kład bruterutwa, gdy - po uoicoz 
kiej - przewędrował poprzez dwa 
ngubionego przyjaciela. 
dzić cudzienną zawodową pracę 

druku rza ocią społeczną w harcerstwia, 
Był człowiekiem skromnym, nie chaiał korzystać 

4 przywilejów dlu kombatantów, jak i z dorobku swoich 
gastug or-z z blasku pozycji, jaką pozostawił brut 

ce 2 hionoli 
koriony, DY 

brun Pik usiaź po 
a dzisicl 

ignacy . ś 
Uśmiech na tuarzy byt wyrazem pogody jego ducha, 

hm PL Tadeusz Gaweł 

Anesnnger kowióski, słynny "anyk" napisał, 
ży w procesia czytania dokonuje się spotykanie auto= 
Ta książki z czytelnikiem, Otóż kiedy bierzemy do 
ryki prace Władysława Szczygła "Guina szkolna”, 
Viisroerskie obozy nauczycielskie", "O przyszłość 
Sturuzego harcerstwa", "Jak prowudzić zastęp harcor= 
ski”, "Jnk prowadzić drużynę harcerską" lub ozytamy 
preeunówę tego instruktora w koiążce Bogdana 
Dyakowskiego pt, "Patrol beskidzki" - staje obok nas 
Druh szczygteł, który 25 lat temu odszedł na wieczną 
wurtę. Poznnjny w skrócie życie 1 działalność uutora 

tych publikacji, 

"Szlachetny człowiek, wybitny pedagog i wielki przy 
Jaciel młodzieży, Był jednym z tych, którzy są chlu- 

bą polskiej szkoły”, Tak napisał o Władysławie Szozy. 
gle Stefan Papee, 

Władysłuw Szczygieł urodził się J1 atycznia 
1902 roku w Rzeszowie, jako syn skromnego kolejarza 

Franciszka Szczygła, Szkołę powszechną i B-klasowe 
Biunczjum ukończył w Rzeszowie, W 1920 roku zapisał 
się nu wydział hununistyczny Uniworsytetu Jagielloń= 

Skiczo w Krukowlie, gdzie studiował polonistykę pod 

kierunkiem profesora Ignuoego Chrzanowskiego, Studia 
ukończył w 1924 roku, W dwa lata później uzyskał 
utopień doktoru filozofii na podstawie rozprawy 

*Źróń ba Pozmów Artuxcua 1 Kwindra” Stanisława Hera- 
śliusza lubouirueiego, zwanego przez współczeunych 
"salsaonem polekiu", Rozprawa ukazała się drukida 

w 1919 roku, 

W mtydzyczusie ukończył również Studium Wychowa= 
ulu Pizyczuwgo przy Uniweraytecie Jagiellońskim, 

HISTORIA  EEEEEEEM 
Hercerki i Huroerze — baczność! Bnezność Instruktorki 
1 Iastruktorzy! baczność 
Bugeniusz Pik pełmiony przez całe życie Służbę 
Harcerską 2akończył 1 zaciągu wieczną 
wórtę na biwaku, którego przeatrzeni 1 czasu nie 
ogcrnia jeszcze nunza ryobraźnia. 

Czuwaj - Druhu Komendanoie! 

/gawędę wygłoszono w imieniu 
korpusu inatruktorukiega/ 

1960) 
HM 
WY (1902: 

Praca zawodowa, W 1925 roku uczył w Gimnaz- 
jum w Zakopanem, W latach 1926-1929 zatrudniony był 
w Hielou jako polonista. Od roku 1929 stale przebye 
wał w Kraxomie, pracując jako profesor w różnych 
gimnazjach krakowskich, między innymi w IV Gianazjw 
w Podgórzu oraz juko instruktor do apruw Harcerakiok 

w Kuratoriuu Okręgu Szkolnego Krakowskiego. W ozosią 
drugiej wojny światowej ofiojalnie zatrudniony był 
w Zawodowej Szkole Rzemieślniczej, pracował jędnak 
głównie w tujnya nauczaniu, Po 1945 roku rozwinął 
azeroką działuiność pedagogiczną, poświęconą kształ= 
ceniu kadr nauczycielskich, Został dyrektorem Liceum 
Pedagogicznego Męskiego w Krakowie, Po 1953 roku 
pracował w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, naatę= 
pnie przeniósł siy w 1956 roku do Studium Nauczyciela 
skiego oraz Wyższej Szkoły Pedazogioznuej w Krakowie. 

Praca społeczna, W 190 roku — mając 28 lat, 

został Komendantem Chorągwi Haroarzy w Krakowie. 

Była to praca społeczna, którą pełnił poza obowiązka- 
mi zdwodowymi, Intorasowak się szczególnie propago= 
waniem harcerstwa wśród inspektorów i wizytatorów 
szkolnych, dla nich organizował kursy i obozy, a owo” 

Gem tej pruoy był podręcznik "Harcerskie Obozy liau= 

czycielskie” /1931/. Był redaktorem powożnego czaso 
pisus instruktorakiego "W Kręgu Wodzów”, Picał urty- 
kuły do tego czasopisma, np. "Przyroda w Harcerstwia* 
*Aktunlne zugadnienia wychowawozo w harceratwia"” 
1 inne. 

Harcarstwem zajmował się już w okrosie lat studen= 

okich, Ważzedł wówozaa w kontakt z druhawi Leopoiden 

Węgrzynowiczem, Zygmuntem Wyrobkian, Zbigniewem 
Trylskim i wieloma, wieloma idnymi znanymi instruktou 
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AGGA HISTORIA EEEMAKCÓWE + GORE 
rami. Po wojnie - doceniając konieczność ścisłego 

powiązania mauczycielstwa z problematyką Ziem Zachod: 

niohywówczaa zwanych Odzyskanymi, zorganizował w Prz 

siece koło Jeleniej Góry Ośrodek Kształcenia Nauczy 

oieli, zwuny "Grażyna", W kresie 15 lat przeszło 

przez ten ośrodek ponad 10 tysięcy młodzieży a zak ła» 

dów kaztałoenia nauczycieli, poznając te ziemie, 
ich piękno i pozostając na posadach nauczycielskich 
na Ziemiach Odzyskanych. 

Był Władysław Szozygieł honorowym ozłonkiem drużyny 
inatruktorskiej, która powstała w 1956 roku w WSP 
w krakowie. 

Harcerz-krajoznawca-poloniata, Wspólnie z mł 
dzieżą zwiedzał ośrodki muzealne poświęcone pamięci 
naszych pisarzy: mureumZegadłowioza w Czartaku, 
muzeum ilenryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Orkanówkę 
w Gorcach, miejsce "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego 
- słynną Rydlówkę w Bronowicach pod Krakowem, 
Krzewił uznanie dla Stefana żerowakiego i Bolesława 
Prusa /muzeum w Nałęczowie/, Źwiedzał muzeum Marii 
Konopnickiej w Żarnowcu koło Krosna. 

Rzecznik harcerstwa po 1945 roku, W 1945 rołu 
był delegatem Polski na Kiędzynarodowym Zjeździe 
w Londynie. Był członkiem Rady Naczelnej ZAP, Brał 
ozyany udzieł w konferencjach programowych tej Rady, 

Szyanie pracował w Komendzie Chorągwi Harcerzy w Kra- 
kowie, zwłaszcza na polu kształcenia instruktorów, 

Cechy osobowe, Jeszcze raz odwołajny się do 
charakterystyki jaką dał Stefan Papsei" był harcerzem 
Będąc uczniem, już dostrzegł w harcerstwie. najlepszą 
drogę wychowania młodzieży, Zdobywazy godność haro= 
mistrza należał do lewego skrzydła instruktorów 
1 lozył o zwycięstwo idei postępowych w ruchu har— 

cęrskia, o siluiejsze związanie karoerstwa ze szkołą, 
© uwzględnienie w harcerstwie postulatów młodzieży 
robotniczej... 
...Prawo wymaga od harcerzy, aby służyli Ojczyźnie, 
pozagali bliźnim, wysoko nieśli swój honor, Byli poe 

godnej myśli, Kochali przyrodę, Harcuistra Władysław 
Szczygieł był wierny prawu harcerskiemu, Nie tylko 
głosił, ale żył według prawae..” 
Był pedagogien i społecznikiem, regionalistą i aktyw= 
mym działaczea, Jako nauczyciel w szkole średniej 

ozy zakładach kształcenia nauczycieli poświęcił Wła” 
dysław Szczygieł swą rolę polonisty przede wszystkim 
jako służbę Polsce, Patriotyzm rozumiał jako poznanie 

1 ukochunie ziemi ojczystej, Stąd płynęła żarliwość, 
ż jaką propagował wycieczki polonistyczne szlakiem 
Orkana 1 Kasprowicza, żerowskiego czy Wyspiańskiego, 
Stosunek ozłowieka do przyrody był dla niego miarą 
wartości, czuł się doskonale na łonie przyrody, była 
mu źródłem radości życia, świetnie orzanizował wypa— 

dy w teren — a byż w czasie wycieczek nie tylko wy- 

bornym organizatorem i przewodnikiem ala i niezrówna” 
nyu kolegą i towarzyszem, Bagle odejście. Nikt nie 

przypuszczał, że to aię tak stanie, W dniu 13 listo— 

pada 1960 roku uległ wypadkowi, Potrącony został 
przea samochód prowadzony przez pijanego kierowcę, 

harcers 
EO, 

Było to w Krakowie na ulicy Bohaterów Stalingradu 
/duwna Jtarowiślna/, Ciężko ranny /przeszadł trepa- 
nację czeszki/ zoarł w szpitalu nie odzyskawszy 
przytomności w dniu 23 listopada, Pogrzeb odbył się 
w trzy dni później na Salwatorskim omentarzu, Żgro- 
madził tysięczne tłumy instruktorów harcerskich, 

harcerzy, neuożycieli,przyjactół.Chowano trumnę prz, 
Słowach pieśni "0 Panie Bożel Ojcze naszl W opiece 

swej nas miej”, 

Po tych słowach o życiu druha Władysława 
Szozygła chciałbym zająć się jego spuścizną publi- 

cystyczną, szczególnie tą,której nioprzemijające 
wartość jest dla harcerstwa nadal aktyalna, 

W oparciu o doświadczenia chorązwi poznańskiej 
1 krakowskiej w 1931 roku Władysław Szozygieł napi- 
sał rozprewę "Harcerskie obozy nauczycielskie", 
która składa się zaledwie z 20 stron, Wydana została 
nakładem Komendy Chorągwi kęskiej w Krakowie, 
Są w niej zawarte oele, organizacja i progrem obo: 
dla nanozycieli, Już na wstępie druh Szczygież 
dostrzega zbieżności metodyki szkolnej i spraw wycho 
wania s ruchem harcerakim, akcentuje bazowanie meto= 
dy harcerskiej na syatemie zastępowym, życiu społecz. 
mym drużyny w obozie, zdobywaniu stopni i sprawności, 
prowadzeniu gier polowych i ćwiczeń rozwijających 
tężyznę fizyczną 1 umysłową, Jest ono zgodna z wyma» 
ganiami i wnioskami pedugogów=teoretyków, którzy 

reprezentują nowoczesne nurty pedagogiczne, Jako 
największą zaletę metody harcerskiej widzi Szczygieł 
integrowanie różnych działów wychowania, Z satys- 
fakcją stwierdza przenikanie jej do szkoły, Dlatego 
wynika z tego potrzeba zupoznania nauczycieli z har- 
ceratwea, a jako najlepszą metodę tego poznania wi- 
dzi organizowanie obozów nauczycielskich prowadzo- 
nych właśnie metodą harcerską, 

W 1930 roku odbył się pierwszy obóz nauczycielski 
w Żegiestowie, Brali w nim udział instruktorzy: Mio= 
czysław Lewiński, Aleksander Jamrozek, Józef Kret, 
Komendantem był Władysław Szczygieł, 

2 doświadczeń tego pierwszego obozu nauczyciel- 
skiego - według autora rozpruwki - wynikeją następu 
jące wnioski: 1 

- na obóz harceraki nie można patrzeć wyłącznie pod 
kątem wychowania fizycznego, czy wypoczynku młodzież 
- nuleży analizować istotę obozomnictwa, 
- za mało obozami interesują się nauczyciele-pedago- 
dzy, 

Tymczasem wartości życia obozowego cą liczne: 
- życie obozowe demokratyzuje społeczność biorącą 
w niej udział, 
- obozy uczą szacunku dla pracy fizycznej, 
- obozy uczą szanować i kochać życie, 
- wyrabiają dzielność, 
- pozwalają kształtować "ducha harcerskiego", 
- ma obozach dokonuje się sanosychowanie, 

Życie w obozie - według Szczygła - odpowiednio 

od.na str. 36 Ę 
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notatnik m= t 

korespondenta 
SŚtozo się. Wisozoren w przeddzień VIII Zjazdu 

zadzwonił druh Waczelny i stwierdził, że mam się 
stowić o godzinie 7 reno dnia następnego pod Komendą 
Chorągwi, bo przyszła akredytacja dła "AR", Nie 
miałem czasu na zastanawianie się nad tym, co głów 
nie może zainteresować naszych Czytelników, Trzeba 

było spakorać się 1 rano zająć miejsce w autobusie 
pełnym krakowakich delegatów 1 zaproszonych na Zjazd 
gości, wśród któryoh był druh Leon Dmytrowski - neg 
tor polskich zuohuiotrzów, 

Gdy już wszyscy zajęli miejsca w uutokarze, łącz 
nie £ akredytowanymi przy Zjeździe dziennikerzami 
prasy krakowskiej, wyruszyliśmy do Warszawy. 
Krukowska prasa byłe - jak się później okazało — naj- 
liczniej roprezentorana na Zjeździe, Prócz druha 
Xaeriąne Satały, który tyn razem występował w imieniu 

"Echa Krakowa" byli jeszcze przedstawiciele Radia, 
Oszety Krakowskiej i Dziennika Polskiego, iiło, że 
w tak licznym gronie przyszło mi pracować, 
U krakowskich rogatek odbyło się pożegnanie delega- 

tów, przygotowane przez hufiec Słowniki, Druhny 

4 druhowie z tego hufoa bardżo się postarali, by wy= 
padło ono jak nujsywpatyczniej, Mój przyjeciel, de= 

legat na Zjazd stwierdził, że i tak tyn hufoem rzą- 
dal najładniejsze komendantka w Chorągwi, więc nie 
Bmsiel1 się tak starać, Chyba miał rację, Jedną małą 
łatkę muszę jednak druhnom i druhom Słomniozunon 
przypiąć, Otóż sądzę, że gdyby harcerki i harcerze 
22mi śpiewali przygotowane piosenki, byłoby atokroć 
bardziej po haroersku, Słuchanie nagrań z taśny, to 
Sposób na program kominka a bardzo niedobrej szkoły, 
Wie róbcie już tego więcej, kochani 

DROBA do Wurozawy upłyngła błyskawioznie, dzięki 
sr$0żnema kierowcy 1 dowoipnomu druhowi "Ptysiowi", 

/Dh ba PL Zygiunt Dyląg/. Na rogatkach Warszawy 
adi na autobusy wiozące delegatów specjalny 

watiaży BP oeo-zowitalny. Do naszego uutobusu 

wie druhny, które choiały rozmawiać z dru- 
hem Koaonduntow Chorągwi, Tak to zwykle z kobietsai 
bywa. Delegntów pominęży, a oóż dopiero naa, skrom= 

nych korespondentów, Oknzażo się, że druhny mają nas 

pilotować do "Kowotelu", w którym delegacja krakowska 

jest zskwaterowana, Jest to hotel bardzo daleko yo- 
łożony od centrum, Przekonałem się o tym wraz. £ pom 
zostałymi dziennikarzami zaraz po przyjeździe na 
miejsce. Okazało się, że dziennikarze ną zakwatorowa= 
ni w hotelu "Soleo", zaś akredytacje aą do odebrania 

+.« na Sali Kongresowej, Ha szczęście spod hotelu 
jedzie autobue pod Pałao Kultury, Razem z całym 
podróżnym majdonem udoliśwy gię na salę obrad, Bies 
tety, tu oczekiwał nas jedynie mur niedostępnych 
strażników, którzy bez przepustec nikogo nie wpużz= 
ozali, ly, by mieć przepustki, musieliśmy dogtać się 
do biura prasowego, do którego trzeba było mieć prze« 
pustki itd,, itd, 

Karian stwierdził, że eksprea do Krakowa odjeżdża 
o godzinie 17 minut 20, więc mamy jeszcze czas. 

Na szczęście po chwili, wśród dość podenerwowanego 
tłumu kłębiącego się u drzwi dostrzegłoń znajomą 

mi osobę, która opatrzona była atosownywi przepustka- 
mi, Poprosiłem więo znajomego druha o ponoc i zuraa 
zjawił się z naszymi papierami aam... Buchoie % pro” 
winoji - przepraszam, tym rezem nie z prowinoji 
a z Warszawy, W ten gposób okazało się, że liozba 
współpracowników redakcji "HR" dorównuje już "otym 
wom" i "Sztandarowi Młodych”, bo jest nas oztorechi 
Marian Satnła, Buchcie chwilowo 2 Waruzawy, delegat 
naczelny Paweł Raj i ja = Wasz szalejący reporter, 
Różnimy się tylko kolorem przepustek. 

Od tej chwili mogłem już zapiaywać moje wrażenia 

ze Zjazdu, choć nadal jeszcze, uimo noszonej z duną 
na szyi akredytacji, nosiłem również torbę podróżną, 
a w kieszeni nie miałem kart aprowizacyjnych, 

Przemiłe druhenki w biurze prasowym były niego pode= 

nerwowane, bo cało zaplecze Zjazdu zostało przewróco” 
na do góry noguni jakąś tajemniczą reorganizacją, 
uczynioną w ostatniej ohwili przez "czynniki zowa 

nętrzue", fieorganizacja ta dość skutacanie sparaliżo” 

wała orgunizację, 00 nieuchronnie spowoduwało dezor= 
ganizucję i to na purę godzim przod otwarcieu Zjazduń 
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Już myślułen, że uzry 

- do którego zostałem w; 

Sum druh dyrektor apławił wnie doś. 
Ne szczęście znowu tjawit aię kolejny 
przyjaciel, 
« opałówz zaprowadził na obiad, obdarzając kwitkiemt 

Po tym doświadczeniu zaieniłem styl, W myśl starej 
zasady " mie czekaj aż oi dadzą rudę, radź sobie sam" 
- przekwaterowałem się ćo iovotelu w runach luzów 
delegnoyjnych awcjej delogucji, 

2unim Zjazd rozpoczął robocze obrady, naj 
zainteresowanie wazystkich i prawdziwą gorączkę przed: 
zjazdową wzbudziły kuluary, Otóż na kilku stoiskach 
rozłożyży się Dom Książki, ORPAN 1 MAW, Nie byłoby 
w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie asortyment ksią- 
żek, Był on tak rewelacyjny, Że azanowne "druhowień" 
stwo” pchało aię do ledy, tracąc dostojny spokój 
1 obrywając sobie z mundurów ordery, Później został 
wprowadzony zakaz sprzedaży w czasie obrad, ponieważ 
P.T. delegaci nie chcieli opuszczać kolejek przede 
kładając "Alicję w krainie czarów" nad obrady, Innym 
magnesem przyciągającym tłumy były trzy skomputeryzo- 
wane stoiska, Szalejące po ekranach koszmarki sku= 
tecznie mutralizowały wszystkich, potrafiących obsłu 
giwać gry komputerowe, Tu zarysował sif wyraźny po= 

dział pokoleniowy Związku, Nastolaty, czyli harcerze 
starai potrafili świotnie "walozyć" z tym sprzętem, 
Pokolenia starsze bardzo nieufnie spoglądały na nru- 
gające wszystkimi kolorami ekruny, Nieco niejsze 
emocje. budziły chińskie trampki na stoiskach OSK. 

Kuluary Zjazdu kryły jeszcze kilka ciekawych wysm 
taw 1 stoiako druhenek z Akademii Aktywu Kuituralne= 
go, które z przeróżnych kuchennych utensyliów potra 
fiły wyczarować prześliczne lalki, przydatne w zucho= 
wych teatrzykach. 

Dzień pieruszy Zjazdu - ten roboozy — zamknął aię 
inauguracyjnywi spotkaniami zespołów roboczych, 

Jo udałem się na obrady zespołu V, którego tematem 
pracy byłoz "Wychowanie w drużynach zuchowych, harcer= 
skich i sterszoharcerskich", Większość harcerzy 
starozych wybrała ten zespół, Byli w nim też ciekawi 
delegaci 1 eksperci, Wóród nich "nusą" kiarek Kudaaie= 
wich oraz Stefan Wajda, Obrady zaczęły się, niezbyt 
obiecująco, gdyż prowadzący zrobił "skrócony kurg 
metodyki w pigułce", moim stroanym zdaniem zupełnie 

niepotrzebnie, Ze swojego uiejsca na podłodze niewiem 
le widziałew, ale sąsiedzi spoi stołu byli tego same= 

go zdania, Jak widać, na sali było nieco ciasno 
1 duuzo, więc obrady niezbyt się kletły, Druh Kuda- 
siewioz - delozat krakowski — zaproponował rozpoczę= 
ie w Związku pruc nad komeutarzani do Prawa Hurcorn= 
akiego już od znruz, druh Wajda zadał pytanie - czy 
ideał haroerza olpowiada współczesności, zaproponował 
analizy braków i przeprowadzenie aktuniizacji poję: 
Wiawiale więcej tego wieczoru powiedziano — delegaci 
zbytnie auwężali awoje wypowiedzi do codziennych kłom 

tów 1 problemów z własnego podvórkun, Jak zwykle 
nzałe się, że brak nalt 

oisch, znuknoh służby, Dla paru druhen "Drużyna" 
<ładką metodyczną Motywów ". 

Jak bumerang powrecała sprewa ksztnłcenia kadry, 
Wielu zabierających 
nie powierzać funkcji nie przygotowanym, Nadal przo- 

tej informacji o sprawnoś- 

Jest nadal 

głos odkrywezo postulowało, by 

sło w 
skie komendy dyskryninują huroerty starszych, tworząc 

órzi - 

nie o tym, że harcer- 

"przechowa 
ji 

lnie" inatruktarów, 

gdyż musiażem 

; obrad, by poszukać innych obra- 
dujących 

nikt nie potrafił mi powiedzieć je 
Tak więo wędrując po act 

łów, Wiestety, sule były pozmieniane, 
1 gdzio, 

ch i korytarzach poznawam 
sli Kongresowej,aż do 

rozpoczęcia koncertu galowego, 
łem konfigurację otoczenia 

$em koncert z pewnością większość Czytelników 
oglądała w telewizji, Oglądany z-galerii prasowej 
wydawał się Śliczny, pastelowy, wesoży, radosny 
1 jakiś taki bez wyrazu, zadzioruości, ozy może jed= 
nolitości? Słowem "Gawęda" sprawna i efektowna, "ilaże 
Słowianki" miłe, bo swojskie, krakowskie, Centralny 
Zespół Artgatyczny koncertowy i poważny, Biuletyn 
pramowy VIII Zjazdu zamieścił takie słowa druha 
Piotrowicza: koncert będzie także referatem na temat 
harcerskiej kultury,+.". Jak na referat był to występ 

udany, 
Dzień drugi Zjazdu od samego rana zgromadził bardz 

licznie dziennikarzy w biurze prasowym, Oczekiwano 
rozpoczęcia oficjalnego z udziałem przedstawicieli 
najwyższych władz państwowych, W kuluarach pojawiło 
się bez liku posterunków harcerzy, spruwdzających 
różnokolorowe przepustki, Dziennikarze też zontałi 
podzieleni — część miała przepustki z zielonym pas 
kiem. Ci mogli wohodrić na salę obrad. Roszta takiego 
paska nie miała, 0 dziwo, wśród tych "bezpaskowych" 
znaleźli się dziennikarze huroersoy /alcl/, Jeden 

z moich przyjaciół, kuro'rakioh dziennikarzy porać 

sobie z tym problemem przy pomocy zielonego mazaka; 
Wie był odoaabniony. 

spa DOSWIADCZENIA BEE 
> ma sulę obrad weszli przedstaw 
włndz państwowych - generał 

| ioicai Jaruzeli uryk Jubłoński, 
gawari Kowalczyk, Jas Dobraczyńcki, Tadeusz Czocho= 

owski, Waldemar Świrgoń 1 inni, 

ki, profesor 

wióz, iurian Or a 
liczni przedotuwiciele władz 1 organizacji, Wóród 
zsproozonych gości znal 
nuczelnicy ZAP = Zofia Zakrzewska, Wiktor Kinecki 
Stanisiuw Bohdunowicz, Jerzy Wojciechownki, Andrzej 
Ornat. Obecne były również delegacje zagraniczne 

zaprzyjaiuionych z hurcerstwem organizacji, 
s sygnale fanfor nu galę został wprowadzony Sztandar 
ZIP, Chwila była podniosła, oo chyba mocno odczunał 
druh Józef Cegielski - przewodniczący obrad, Pomylił 
się dwukrotnie, raz wydując komendy dla pocztu, drugi 
rez prosząo o zabranie głosu profesora Jabłor.skiego 
przed referutem druha |iuczelnika, ze w lot 
mychwycili tą nieplanowaną zmi 
w mym wystąpieniu mówił o rozwoju osobowości 
człowieka, o rozwoju tych cech, które będą niozbędne 
w dorosłym życiu, "Człowiek jest tyw piękniejszy, 
im więcej ukochał" - przypomnienie tej myśli i wyjaw 
Śoienie co ona dziś oznacza, to moia zda 
najcenniejszy tezo wystąpienia, Z kolei refe 
głosił druh Naczelnic ZHP, Je 
$u - zoże nie nejwa'niejsza - znalazła się w modu 

md 70 lat. /. 
, która potrafiła 

anę+ Profesor Jabłoński 

motatnikut Harcerotwo istnieje już p 

Zawsze jednak było orzanizucją 
w porę wyczać znioa; czasu 1 w sposób twórczy znaleźć 
się w otacznjącej ją rzeczy e jedne 
notatka "Wszak sena naszej pracy /.+../ lega na tym 

aby żyć /,../ wźród ludzi wzajernie szanujących się, 

takich,którzy cenią bardziej niż u 
czerpąć będą radość 2 tego, że wzbogucają się 

nętrznie,..”, "...aturujwy się uczciwie MIZÓ/ 
żeby piękniej było BYĆ" Te ałowa, wyrwane z k 
referatu druha Naczelnika zapisułem też 1 dlutego, 
że pokrywają aię z przemsśleniami moimi 1 moic 
jaciół, /czenu zresztą dawałem wyraz w guwędach w "Na 
tropie"/, 

W tym dniu obrad, w dyskusji plenarnej zabrało 

Głos piętnastu delegatów, Dopiero trzeci głos, nuleżą= 

Gy do druha Adunczaka z Kielc, wzbudził większe 

$eresowanie, Choć biuletyn prasowy ZJ 
Sił sedna sprawy, uczynili to 4 
tezę tego wystąpienia: UIE Zabuże? 
/wystąpienie zamieściiiśmy w murcowym nunerze miR=/, 

W trakcie dyskusji wyjaćniła się zabawna historia 
2 liczenien głosujących, Ostatecznie okazało się po 
sprawozdaniu konisji mandatowej, że w Zjeżdzie bierze 
udzinł 992 delegatów na 1003 wyLranycha 
Daień wcześniej aektorowi "Liczsant" zaliczyli 1007 
głomujących, a po poprawkach 1060, Co stało się 
z ośmioma delegatuni, którzy nie ujawnili się przy 

wytoruch do władz?” 
Ciekawym ukoentcu pierwszego dnia obrad było wys= 

tąpienie Winiatra Oświuty profesora Bolesłuwu Paronu, 
?rofesor Paron konkretnie przedstawił kilka uregulo- 

istości, I je 

wań pruwnych res oiniaty, dotyczących harcerstwa, 
to uznanie kwalifikacji inatruktorskich 

nie wymaczź do speojalizacji nauczyciel= 
sprawa, to wprowadzenie wspólnie z mini- 

nietwa wyższego preferencji w przyjnowaniu 
studia pedagogiczne inotruktorów harceraki0h, 
dwie sprawy nie przesłoniły problesu sabozpiecze= 

rskiej » szkole, oo,według „łów pro= 
fesora Purona, jest jednyn » najwainijozych elementów 

xzu wychowuwczego szkoły, 

rwie, w trakcie której licznej grupie bat* 
h instrustorów wręczono odznaczenia 

państwowe i hurcerskie - rozpoczęły się obrady amm 
Zjuzdu dyskusja nad udzieleniam absolutorium 

m, Absolutorium Zjazd udzielił 

knięte 
ustępującyn wł 

915 głosnni, 49 delegatów 
zać 14 było przeciwnych, W 

trzymało się od głosu, 
zorem Komisja Wyborcza 

przedstawiła propozycje kandydatur do nowych władz 
Związku. Listy zostały przygotowane w uzgodnienia 
z delezetni ragwi, g0 miało swój wyraz w głodowa" 

niu Zjozdu nad wnioskiem o zauknięcie listy kandyda= 
tów z sali, Zgłoszony przez jednego z delegutów 

wniocek został przyjęty już po kilku zgłoszonych kan 

dyduturach, dybory odbyły się po godzinie 23.00, 
wyniki ogłoszono reno maatępnego dnia, Wieczorem kon= 
tyiuowały pracę zespoły problemowo, U wejść na salę 

d tych zespołów toczyły się pruwdziwe batalie 
dziennikarzy e prasy haroerakiej, Ktoś wydał nonseń= 
sowny znkaz wstępu na te obrady, 00 spowodowało 
bardzo niesynpatyczne nytuaoje, Niestety, biuro pram 

zdu nie potrafiło aóbie poradzić z tym pro= 
blemea = trzeba było sobie radzić samemu, la szazę= 
ście byłem w mundurze, co znakomicie ułatwiło ui za- 
danie, gdyż warty zatrzymywały dziennikarzy "cywilów? 
Tak na marginosiet nonsensownych zarządzeń było 
więcej, bałagunu też, co nie umniejsza Toli wykonawa 
ów, czyli aympatycznych druhen i druhów dalałają 
oych w "pierwszym szeregu” obsługi Zjazdu, Przykłade 
biuro prasowe nie miało do swej dyspozycji kopiarki; 
Uusieliśmy więo "sanuwiać" interesujące nas wystąpie= 
nia, Uiostety, jedyny egrewplarz stenogranu perma= 
nentnie dekoupletował "Sztandar Młodych", zaś Sekre- 

tariat Zjazdu był niedostępny, Odbitki trzeba było 
wzpraszać przez druhny z biura prasowego, które ńie 
mińły w związku 2 tym łatwego życia, Przydarzyło ut 
się dostać uprazcioną odbitkę wystąpienia druha 
Stcokiego, niestety jak się okazało była to tylko 
połowu tekstu, Gdy już sax pobiegłem do sekretariatu 

tejże wypowiedzi, druhna opatrao= 
na skórzunym sznurem oświadozyła mi autorytatywnie 

"Ja druha mie znan” 1 brakujących atrom nie odbij 
I już, Po 00 muadur; przepustki, akredytacje, 
Nie zna i koniec, 

Zespoły problemowe obradowały z różnym skutkiem, 
Zanotowałem trochę luinych apoatrzeżeń, które przye 
taczam, W zespole I "Miejsce ZHP w systemie donokra= 
cji uoojaliatycznej w Połace” odnotowałem trafną 
uwagę, iż harcerstwo ma obowiązki wobec swoich rąd= 
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mych 1 musi im udzielać pomocy, służyć radą i doświad 
azeniani. Sprawa uprawnień harcerzy starszych nadal 
budzi wątpliwości wóród wielu instruktorów, Wciąż 
odzywają się głosy za przywróceniem monopolu wyboru 
czego instruktorom, Czasami ma to zabawny wyraz, 
gdy na przykład dyskutujący druh argumentuje szermu- 
jąc dojrzałością i granicą lat 18 zapominając, że sto 
pień imatruktorski można uzyskać już po ukończeniu 
16 lat. 
Mychowanie gospodare 

Dyskusja w tym zespole była nieciekawa, Prócz 
paru głosów dotyczących wychowawczych walorów gospo= 
darowania, trudno pisać o czymó istotnym, Nadal nie- 
życiowe przepisy Związku pozostawiają nas daleko 
w tyle za młodziożową spółdzielczością, drobną pro- 
dukoją w oparciu o warsztaty szkolne, ruchem wydawni- 
owym itp. Jeden z druhów przytoczył przykład kompute- 
rów dla klubu Informik, które musiała przejąć reda— 
koja "Kłodego Technika", gdyż inaczoj się "nie dało” 

A 
chowanie w drużynach zuch: 

1 starszoharcerskich 
Długie obrady tego zespołu były bardzo burzliwoń 

Bogatemu programowi obrad przeznaczono raczej azczu= 
pła, bo dwugodzinne ramy czasowe, W związku ż tym 
druh przewodniczący tego zespołu nie potrafił sobie 
poradzić z założonym tokiem prac, Mimo to dyskusja 
byłu ciekawa, Najwięcej emocji wzbudził problem 
sktualności treści zawartych w Przyrzeczeniu Harcer= 

»ukim, Obecna na sali druhna Zofia Zakrzewska w sposób 
bardzo treściwy przeciwstawiła się próbom zmiany 
Roty Przyrzeczenia, Druhna Zakrzewska powiedziała 
między innymi, że próby zniany niszczą wśród kadry 
solę porozumienia, wykluczają możliwość szerokiej 
wymiuzy poglądów i stanowisk, Druhna Zofia nawiązała 
do treści słowa "socjalizm* w Rocie Przyrzeczenia, 

Odrzucenie tego słowa - synonimu sprawiedliwości spo” 
łecznej, może być tylko odebrane jako odrzucenie 
socjalizmu, a przecież trzeba dążyć do usuwania jego 
braków, do pozytywnych zmian. 
Obrady tego zespołu wzbudziły zainteresowanie wszyst= 
kich gości £ dziennikarzy, w przeciwieństwie do zes 
pałón pozostałych, o których wymieniano raczej kry- 
tyczno uwasi. 

Trzeci dzień obrad przyniósł dalszy ciąg dyskusji 
plensraej, Wśród wielu dość nieciekawych głosów 

padła propozycja nowej akoji harcerskiej - Oporacji 
Grunuuld, Obok propozycji kontynuowania Promborka, 
Bieszczadów, akcji Roztocze i Kraków — był to kolejny 
projekt centralnej akcji, Ciągle przewijaż się motyw 
kadry dj. Uzdrowić, 
dofinansonać - ale żadnzch konkretnych propozycji. 
Padł też postulat zaoiośnienia więzi między rodziną 
u barcerstwem w celu "tworzenia jednolitego frontu 
wyochowńwczego", Za postuletem nie azły jednak propo 
zycje jak to zrobić, 

Ż kolei w dyskusji plenarnej zsbrał głos druh 
Piotr Stecki, hsroerz atarszy a Wałbrzycha, Zdaniem 

ch, harcerskig 

dzienuikerzy było to jedno z najciekuwazych i naj 
lepszych wystspień na Zjeździe /w całości opublikowi- 
ne w uurcowym nuzerże "HR"/, Druh Stecki poruszył pro 
blem zrozunienia idei socjalizmu przez młodzież. 
Nie wszyscy przedstawiciele dzioiejszej młodzieży 
po kiej identyfikują się z socjaliznen, gdyż utoże 
Semiają go z wadliwym spogoben sprawowania władzy, 
Świat przyszłości, świat braterstwa, służby, samorea= 

lizacji, świat idei starszonarcerskiej, to ideał 
bliski socjaliznowi, Nie jot to przez wszystkich 
zrozumiane, nie jest to temat dyskutowany, a tak być 
mie powinno, Ż kolei druh Steoki poruszył problem 
nowoczesności programu harcerskiego, która to nowo- 
ozesność musi iść w parze z wszechstronnościń, Wie 
można dzielić naszych działań nn "harcerskie" 
1 "nieharcerskie", Odpowiedzią nie jest specjalizacja 
gdyż drużyna "powinna być miejscem, gdzie spotykają 
się ludzie połączeni więzani przyjażni 1 zaufania, 
a niekoniecznie samymi zainteresowaniani,* 

Nasz krakowski delegat - Tadek Perzanowski skon= 
centrował się na kulturze w powiązaniu zo amieniają- 
cym się sposobem życia młodzieży, zbyt podatnej na 
"branie", upowszechniane wciąż przez środki masowego 
przekazu /wystąpienie drukowaliśmy w numorze marcowyny 

Po przerwie zostały wreszcie ogłoszone wyniki wy- 
borów Naczelnika ZHP, jego sastępoów i Prezydium RN, 
Druh Ryszard Wosiński otrzymał ponownie sznur Naczel- 
nika z rąk najstarszego delegata, druha Nikołaja 
Hnatika, po czym nastąpiła ogromnie synpatyczna 
część obrad — wręczanie kwiatów i upominków przy 
wtórze piosenek śpiewanych przez całą salę, Chciałbym 
aby odśpiewane na sali obrad "Bratnie słowo" głęboko* 
zapadło w serca 1 umysły delegatów, wybranych władz, 
Do późnych godzin noonych, przedłużonych jeszcze 
dodatkowo zmianą czasu, trwała dyskusja nad uchwała- 
mi VIII Zjazdu, Wniesiono szereg drobnych poprawek 
do Uchwały i stanowisk Zjazdu, 

0 godzinie 1.30 w nocy czasu wiosennego Zjazd 
przyjął etanowisko w sprawie "dyskusji nad wszystkimi 
sprawami ideowymi, która jest prawem wszystkich 
instruktorów czujących taką potrzebę, Jednocześnie 
Zjazd uważa, że zurządzenie powszechnej dyskusji 
w sprawach Roty Przyrzeczenia i Prawa nie służy dobe 
rze sprawie wychowania," 
Ostatni dzień Zjazdu 

Druh Piotr iapa rzeczowo wprowadził uohwałę Pro= 
gramową - poprawki i uzupełnienia, Uchwała zontaża 
przyjęta 890 głosami, Druhna przewodnicząca obrad 
przekazała kolejne telegramy-pozdrowienia dla Zjazdu, 
Wśród nich - niestety-zabrakło pięknego pozdrowienia 

dyjiktej wyprawy ó 

/tekst pozdrowienia zanieściliśny w marcowyu nuńerze 
*Hi"/, A szkoda! 

Po krótkiej przerwie, na salę obrdd wkroczyli 
goście - generał Wojciech Jaruzelski 1 profesor 
Henryk Jabłoński w otoczeniu członków Rządu i pozos= 
tałych zaproszonych gości, Ouła sała Śpiewała "Ha po» 
witanie", Druhna przewodnicząca poprosiła druha gen 
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ej hufca Krowodrza 

MUBEI 4 PRZE EETI METODYKA KEES 
branie głowu, 

prana, rudio i telewich 
stuio ono bariżo dobrze Odom 

1 akcenty satysfakcjomujące 
pleraszy od wielu lat. 

edsa ciezawy moment przemówienia wywo 
„ premier zaproponował 

la" - z sali odzrzyknięto 

ueruła * 
mekst pr 

» sul 

Szzoła Instrukto- 
2 prośbą do Sute- 

sie kopii 
zdjęcie przi orkę zucno- 
wę ośregu 

sie tuki 
olukowskn. Zdję- 

su sfuzeum 

żadnej odpo= 

NGK » nu pisuo skiers am nadzieję, 

że ox a ry zbiór zdjyć dokunentalnych z dzie- 
nie został jeszcze wystawiony na lioy- 

tncję. Bo jeśli wierzyć krukowskiej prasie- 
Zupowiedział, że przystąpi do wyprzedaży zbiorów, 
Jeśli nie znajdzie innego wyjścia z kłopotów finanso- 
wych, związnnych s zaległymi czynszami, Jeśli Wuzeum 
Fotografii K.T.P, będzie nusiało ztiory 

uby część związana z hia- 
prywatnych kolekcjone= 

sprzedać, 

to mawczasu warto ponyśle: 

torią ZilP nie trufiła do 
Tów lub Lnatytucji nie zuinteresowanych udostępnie- 
niem ich naszej orzunizncji, Aby nie został ten 
abiór rozdzielony lub rozproszony bezpowrotnie, 
Dlatego proponuję: z okazji zbliżającego się 75-1eciu 

Towarzystwa Poto= 
gruficznego ztioru dosunentulnych zdjęć z dziejów 
naszej organizacji, Niech młodaze pokolenia harcor= 
Skieę w ton spoaóv naprawią błąd tych, którzy gotowi 

byli zsufać każdemu z wyjątkiem obecnego Związku 
Harcerstwa Tolskicgo, upelując © przekazywanie bez= 

I już konieo Zjazdu, Po pieśni pożegualnej 1 ogrom 
m, tygiącosotowym kręgu przyszedł czas odjazdu 

£ warszewy. Pożegnania licznych przyjaciół 1 pierwsza 
reflekaje w autokarze pydzącym do Krakowa, Wśród tych 

reflekaji słowa J, Juliiarda zusłyszane gdzioć 
w trakcte obrad mśród dziennikarzy harcerskich — 
- "Człowiek po trzydziestce wart jest tyle ile zdołał 
osalić ze swoick młodzieńczych porywów”, 

Jaki był ten Zjazd? 

cennych pnaiątek organizucji nie mającej nio wspólne- 

tych zaawansowanych w. latach 
harcerek 1 harcerzy, którzy ufnie przekazywali 

bliskie 1ch sercom paniątki do instytucji zaopiniowa- 
nej przez ludzi o głośnych niegdyś nazwiskach, 

z dowiedzą się, że zbiory zostały amurożone i le- 
żytecznie, Z wyjątkiem tych, które wędrują 

w postaci wystawy po Folsce za wcalo nie symboliczną 
odpłetnością, Dla mnie osobiście, zgromadzenie takiej 

ilości znnukonitych dokumentów w innych rękach mogło 

go z harcerstwom, ial 

stanorić podstawę do powołania w Krakowie iluzeua 
Harcerotwu, Stało się inaczaj, Byli tacy, którzy do- 
mageli stę powołania takiego muzeum, e równocześnie 
kierowuli otrunień nupływujących darów-fotografii 

kierunku, 
Dztś spruwa hurcerskiego muzeum stała się jegzoze 

mniej romlza, Zapis w uczwułach ostatniej Chorągwia- 
nej Konferencji Sprawozduwozo-kyboręzej nie ma sam 

siły opruwczej. Prognozę opierum na perswazji 
wypowiedzianej urzędowymi ustami na tej konferencji 
1 zninch 4cej do jakichkolwiek poczynań, A sprzym 
jający okres winął i nie wiadozo kiedy wróoi, 

Uratujny więc to, co jest do uratowania konkretnie: 
wykupmy od K.T.P, zbiór i przekużny do jednego z po- 
ważnych muzeów państwowych, Przynajzniej bydzie nale- 

ks% 
Zlot Kręgów Prnay Instruktorów Zuchowych w Wał= 

ozu coraz bliższy, Ostatnio posiedzenia sztubu Zlotu 
zesknęło ostutecznie sprawy programowe, Głównym ele- 
monteu pozostała szeroka wyniena doświudozeń, Celami 
tonurzyszącymi są: pobudzenia iataiejących kręgów 
do poszukiwań metodycznych, ustanowienie stałych kon= 
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w zupełnie in 

w sobie 

życie zabezpieczony, 

REERENEEO ZZOZ OWE ORORCE SZA WOOD GAREĆ WIZA 
harcerskie.pl  



  

SEREM METODYKA: BEEEENEEKA * WEMMU 
taktów między kręgami, umocnienie kręgów jeszcze 
słubych oraz wyrobienie przekonania, że kriżi są 
wszędzie potrzebne, 
Jak się to odbędzie? 

Wazystko zmierza do tego, aby ziot był radosnym 

1 twórczym spotkaniem młodych instruktorów zuchowych, 

Dużo czasu przeznsczy się na spotkania między swobod- 

nie dobierającymi się kręsasi, jak też zeproszonyni 

osobami, od posiadającego ciekawe doświadczenia mło- 
dego drużynowego poczynając, do weterana ruchu zucho= 
wego. W przekonaniu, że pomysły na dobrą zabuwę z zue 
chumi zrodzić aię mogą najłatwiej w atnosferze zabawy 

przewidziano /0 czym już pisełem/ wielką zabawę w Pol 
akę z czasów Krzywoustego, Ponieważ zabawa zuchowa 

pominnu przybrać postać sprawności, więc będą "od- 
grzane” ataro i zaproponowane noże zeapołtwe sprawno- 
ci tistoryczna, « mianowicie: 
- Bolkowy woj, 
- Giermek - Oworka, 
- Król kurkowy, 
= żak - liawojka. 
Wokół tych sprawności obracać aię będzie ws 

hmPL 

nictwo zlotowo w zakresie wiedzy historycz 
umiejętności praktycznych, między innymi 
strzelanie z łuku i rzucenie oszczepem, mielen 
zboże « żarnach i przędzenie przy pomocy wrze 
oraz dziesięć podobnych untejitności. 
W sunie winno to być i wcsołe i pouczające, 
Cała oprawa wisunlna, obrzędy i zwyczaje będą wysty 
lizosane na czasy polskiego Średziowiecza, 
4 po 66? 
Aby nie był dla wielu pustym słowem wyraz "byliśny" 
przy haśle Ziem Zachodnich 1 Północnych "Byliuny — 
- Jesteśmy - Będziemy". Pa 

Fodttzymuję gotowość wymiany podręczników haroer. 
skich za podręczniki 1 czasopisma zucno su 
międzywejennego: m.in, do zaoferowanie "Ilarce młodzie. 
ży polskiej" M, Sehreikera i Z.Fiaseskiego, wyd. I 
lwów 1912 roku. Czekam na propozycje 
nadsyłać na adres radakoji HN, 

Pu Frameh, 

, które można 

Czuj! 

Bor.  QUOCOVADIS i: 
harcerstwo starsze 

G zachowaniu proporcji 

N.. wiem czy dobrze robię, kontynuując comió 
sięczne rozważania o drogach 1 bezdrożech harcerstwa 
ałarszego na łanach "HR", Wątpliwości moje zrodził 
urtykuł druha Jerzego Bukowskiego a lutowego nuneru 
wiurcerstwa", zatytułowany" zachowaniu proporcji". 
Druh Bukowski rozprawił wię « tym interesującym arty= 
kule z haroerutwew starszym, nie pozostawiając ewen- 
łuelnyu oponentou żadnej szansy na replikę - po prod- 
tu argunenty tegoż urtykułu są tak sformułowane, 
że czytelnik nie czuje wię na siłach polemizować 
z treńcią oałego urtykułu, Prmedszawię tylko kilka 
refleksji, Już w pierwszych ziduninch Autor informuje 
nas o tym, że w Jego macierzystym hufou zdeoyduwanie 
Opowiedziano slę zw odebranie pruwu wyborczego hare 
cerzom aturazyw, Koronnyz argusónteu utał alę fakt 

harcerskie.pl 

„legetów. I już. 

= stów kita .. 

poparcia tego postulatu przez harcerzy sturszych=de- 
Spruwu jest bezdyskusyjnie jawna, 

Drua Bukowski już dawno minł wątpliwości, ale dopiero 
po konferencji "poczuł się uprawniony", Ja nie czuję 
się uprawniony, bo według Autora należę do tych, 
którzy "w apocób nieproporojonalny koncentrują swoją 
uwagę na hurceratwie uterazym", Przeprzażam — to "har. 
Gerstwo starsze w aposób nieproporojonulny do owych 

osiągnięć koncentruje moją uwugy... itd" 
To między innyzi i od mojej pisuniny uruh Jery dosta 
je zuwrołu głowy /ohoć przed otwilą ten los 1 enie 
apotkał/, Wa gzotyńcie nie "wyailan talontu liternc= 
kiego", bo go nie posiudaw, Ponieważ moją pisaninę 
fatędzy ionymi/ w "Ha Tropie" druh pochwalił, to mogę 
aobie pozwolić na skreźlenie kilku zdań, mino wygam 

4 

p" 
mienia też L mnie po (ty na ińistruktorską 

wędkę", miast Far: 
ulotrzea pióra, tudzież innych sysoypkin, nie pot ra 

fię ubrać mych słów w zręozny języ 

1 trafnych „ Jestem ile zwykłym 
em, któremu na dodatek nie 

jo się udawało przez ootatnie 23 latu, 

Jedyne 00 mogę proponować Lnnym to rady, by nie po- 

pułatnli błędów tych lafoy - jak też 

trochę upostrzeżeń, po to,by nie miozyli się nad 

odkrywaniem tego, co już dawno zostało odkryte, Ja 
dluczego tnk bardzo druha 
skunja nad harcerstwem atar= 

zrupy wiekowej — będącej przysz 
tznoji - pomijuć milczeniem, akoro 

em Autora tegoż urtykułu, 

po prostu nie rozu 
Bukowakiego denerwuje d 

harcer: starszy to, zda! 
wązłowiek ohory"., Czy rz oczywiście hurcerstwo starsze 

jest chore i Cała ta 
orzunentacja 
oi kodry, że młodz + średnich jest tylko i wy= 

łqcznie.obiektem inatruktorakich zabiegów wychowan- 

czych. Skoro już odsyła oiy nao - utarszukorcerukich 
"utopistów" - do badenpowellowskiej w 

łeczeala? Smten wątpić 
y polega na przekonualu większośw 

1 z przynętą; 

to proszę nie zapominać k niej znany 
model tezo przykładu to..» ru ka przed poozoiwym 
pyskiem osiołka, A przecież rudniej szkoły 
to iatota myśląca, to jukże czę odzielny ins- 
truktor, a nie oyspatyczny rumak Sancho Patsy. 

niestety chyba walczy z wiatra= 
kami. Ja WĄ CE 

Świat, n druh Bukowski o ka 
dla młodzieży, wy 

ste instrut torów, 
1 o tejże wędźi, 

Gzego jest ot wi sp „obo 
podejścia do życi: 
Lepiej nie 6, lepiej swojo doś 
nieć, zatraeić w 

stavci nie 
współtworzyć uwojoj orć 

lejac do inatruttorskiej 
Żdnniem autora wszyscy - 324 
sza, Rozuawiałen z wodzem tego bratniogo hi 
pamiętuł ilu było harcerzy starszych-delej; 
Konferencję: "lwóch, może pięciu", To b 
zentatywne jprono. 

wje zachwiania 

zienności, P. 

pragną większych praw, nie olosą 
4ocji, czekają tylh» w ko 
wpowielarni wychowawozej”, 

20 repre- 
łaśnie zakoć, ud enie 

kureu drużynowych aturszohare: rakioh, w którym licze 
mie uczcatniczyli druhny 1 druhowie z Hutoa krowo - 
drza, Reprezentowali oztery szczepy 1 było ich dużo 
więcej - bo ozternaścioro, Bynajmniej nie podzielali 

£daniu Konferencji owego hufcu 1 awe pruwu zachować 
chcieli, Może podam jeszcze inny przykład, la oatat= 

miązku alu spotkali się harcerze stard 
ym przyjęciew. Powiedziałbym raczej, 

na mównicy, 

POGLADY SEEM 

dzie rej wodzili hurcur 
cze gadanina, uni wygłaska- 

normalna rożzowa o codziennej 

Pisze uruh 
metodę starszoharcery: 

Bukowski, że płonne Bą nadzieje na 
ła tylko jedna 1 te 

głów! — jak 
z głowy 

ustatą, Dąbrowskim, Pawełkiem, 

trowską, Kantóskim 
1i historycznie 

nócne zręby toj stńrszohoroarakiej 204007 
Złe losy wojenne i fatalne błędy omulże 

ściły tego bezoońnego dorobłu, ale 
m1 trud poszukiwań, prób 1 badań 

©erstwu całe to bozactwo m; 1 inatruk- 

inła sobie równej w całym ruchu 

pieska 
przeć Ciołkoaz 
Zalkowsk 

przywrócił 
torskiej, któru nie 
skoutowym i nie tylko, fómaież 1 powojenne doświad= 
czenia Harcerskiej Służby Polace,akcji repoloniza= 

późniejsze wksperyzenty końca lat 
50-tych, to cenny kapitał, I nawet odsądzany od czed 

-u pozwoli wie spou stardzo= 
ogi, dzięki umiejętnemu 1 mące 

h metod pracy, 
Gdy w tym włnśnie ożresie przez siedsz lat bytom 
SRD Le Z zeapół kndry stanowili 

itum - całkowicie ga= 
dla dorosłych 

kopitoł tradycji 
waż dzinłnnia, on je tylko sete 

r, porzątkował to, c9 proponowaza drużyna 
sie, w Huraga- 

ch lub przedziwnym szoże” 
y nikt nie aówił "ju jestem 

tych wszystkich jedno 
e były "zręby metody”, 
przywrócić 
czania stopni aabtoian* 

- trzy luta 

"gulazdek* 
„, żo choć już są harserzani Orlini 

dobysie Pioniera włożyli wiele trudu i atopień 

nią: 
Nie rozumiem czemu drułi Bukowski widzi tylko samo 

nch czanopiam, rady haroo= 
rzy starszych uważa za odsią ja 
łań, zAć od „adzy kierowniczej żąda atrukoyjnych 
programów. 

ie od włażciwych dziau 

„ że program tworzy 
zespół hurce acy pumiętacy 00 

rałtym się toż uto 
SAS-uch prowsdzonych przez w 

t też 1 "ie Propia" two: 
to sam druh Jer 

et", Mógłbyw tak joazsze długu, 
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MEU HISTORIA HEEEENUNEEZ+HNNNM MEN ZEZNEWNZNEM |HISTORIA [EEEE 
bo wiele niesprawiedliwych i niesłusznych łatek po- 

przypinał Autor artykułu ludziow wałozącym o harcer- 
stwo starsze nie odrębne, ale będące nurtem ożywczym 
tego Zwiąsku, jego młodzieżową częścią 1 przyszłoscią 
W jednym oałkowicie się z drulem Jerzym Bukowskin 
zgadzam, Harcerstwo starsze potrzebuje niepowszednich 
instruktorów takich, którzy młodym powiedzą na począ= 

tku = "Idź 1 Czyń" - jak druhna Olga w Cisowym Dwor- 
ku. 

Chyba to już wszystko w tyn cyklu - w morzu 

polemik udowadniających niemożność istnienia tego, 

£o od dawna żyje, atraciłem wiarę w wartość iastruk- 
torskiej dyskusji, Woly moich młodych przyjaciół 
- harcerzy starszych - oni gą prawdziwi, 

Czuwaj! 

1. Jerzy Bukowski "O zachowaniu proporcji" 
/głos w przedzjazdowej dyskusji ną tenat harcerzy 

starszych/, "liarceratwo" Nr 2, Luty 1985 r, 

  

PIERVVSZE HM PL PIOTR 
NIWIŃSKI 

ARTYKUŁY 
O SKAUTINGU 
WW różnych publikacjach, traktujących o poszejtku 

ruchu harcerokiego, jako najwsżniejsze wszyscy auto- 
rzy wymieniają artykuły Edmunda 3. Nacanowskiego 
*Bi-V1" 1-"Bi-es" opublikoware w numeruch 536 /16 II 

1909/ 1 538 /17 XI 1909/ lwowskiego "Słowa Polskiego" 

Te tajemnicze skróty oznaczuły nazwy dwóch angicl= 
skich organizacji chłopięcych Boys brigade - chłopigw 

są brygnię 1 Eoy scouta czyli ohłoyców-nkautów, 
Już na początku lat trzydziestych szrzytni badacze 

początków naszego ruchu wyszperuli artykuł wcześniej 
szy od wyżej wymienionych, w wurczawskim Świeci. 

ar 40 « 8 października 1909 roku pod tytułem "Na dro- 

dza do stałej armii" pod;iwany tajemniczo "London=Fox 
1 traxtujący o skuutingu, jako metodzie .przysposabiam 
nia wojskowc30, 

Lecz to nie wazystko, Druh B.V,L, /lewioki/ w mnerze 
"Skauta"$ 11 VII 1935 roku przygotowanym na jubileu- 
szowj zlot haroeratwa w Spale wspoaina w swym artykue 
le "Po raz pierwszyl+ czyli zabytki literatury harcez 
skiej” o kolejnej informacji» 
Ovóż Łurząd Głómy Krakowsziego Tuwarzystwa Szkoły 
Ludowej wyduwał co roku kalendarze o bogctej żawartoś 
«1 publicystycznej. u kolejnym, IV kale 
1911 pod redakoją ur Mariana 
się artykuł tegoż autora "Jak swoją młodzież wychowu= 
dą angllcy /pułki wywiadowcza Boy 111/7, 
Ten Gwtetzi urtykuł budzii zawsze duże zaizte: 
nie wśród krakowskich ozperaczy - ha 
ryków, choć druh B. Leonhard w owys "Kul. 
artykuł pomiju! Dziwnym trafem, tozo wła 

ar 
harcerskie.pl 

rza Kalendarza nigdzie nie można było zdobyć, iawet 
jedna z narodowych książnic - Biblioteka Jag óska 
posiada jedynie egzenplarze s trzech poprzednich lat. 
I oto ostatnio członek kowiaji historycznej 6 KDH 

tui ludzia” druh K, Kurzyniec, wykrył w katalogu 
auoji antykwarycznej Donu Książki lezcn 
darz! Udało się r ji zdobyć odbitk, artykułu, 
który zasieszozany, 

idzę, że dr. Mariarowi Stępowckionu należy się Faye 

/6 1le'nie pierwszy!/ polaki przekiad prawa i przym 

sięgi skautowej, Sprawa wpływu te: ykużu na 
powstanie w Arekowie skautingu warta jest zdaj 
Istnieją ponnc danc 1 usine Trela 
s kręgami dziołuczy ogrodów jordan: 

Wyrobkiem i Harmanem Mojmiren, którzy © 

skuutowy tworzyli, 

Y husecz 
Jubileu 

tiki literatury i 

Stępowaki "Jus 
/ęuiki sywiadow 
107. 
3. Ieonhard " 

żeuuta w glii/", 

DR MARYAN 
STĘPOWSKI 

JAK SIWOJĄ MŁODZIEŻ 
WYCHOWUJĄ ANGLIC 

(PUŁKI WYWIADOWCZE BOY SCOUTS W ANGLI) 

Bvyżo to w r. 1899 na początku wojny z Boerami. 
Mały oddział angielski, pozostający poddowództwem 

porucznika Baden Povella, został osa 
czony przez Boerów w liafekingu, Załoga liczyła 700 
wyćwiczonego żołnierza, Że względu na przewagę nie- 
przyjaciela uzbrojono jeszoze 300 ludzi z pośród 
wiejskiej ludności, nienawykłej do noszenia broni. 
Tentysiąc miał bronić reszty, składającej się z 7000 
głów i rozciągnąć linię bojową na przestrzeni 
przeszło 8 kilometrów, Nieprzyjaciel silnie napierał 
4 załoga z każdym dniem rzedła przez poniesione stra 
ty w zubitych i rennych, Wobeo tego każda nowoprzyby= 
wająca jednostka, gotowa do czynu, stawałasię nabyta 
kiem bardzo pożądanym. Ź polecenia Baden 
Povella zwołano wszystkich chłozów w wieku 
Od lat 14 do 18 1 utworzono z nich oddział kadetów, 
Chłopcy otrzynali mundury 1 zastąpili żołmierzy, 
których dotąd używano do noszenia rozkazów i raportów 
Żołnierzy użyto natychmiast do wzmocnienia linii bo= 

jowej. Ghłopoy ci odznaczyli się zręcznością i szalo- 
ną odwagą. Wśród gradu kul Śpieszyli pieszo lub na 
rowerach od fortu do fortu i pełnili wzorowo służbę 
wywiadowczą, 

Wie tylko ria wojnie nożna być użytecznym "wywiadow 
q". Czasy pokoju dają nie mało pola potemu, aby wro= 

dzoną energię, męstwo, przytomność umysłu, gotowość 
poćwięcenia się dla drugich i t. p, cnoty, wyrabiać 
i wyzyskiwać na pożytek narodu, krzewić je wśród mło- 
dzieży i wytwarzać nowe pokolenia silne duchem i cia- 
łem, odważne, szlachetne, umiejące nie tylko chcieć 
i to chcenie w czyn przyoblekać, umiejące dążyć śmia« 
ło, z rozwagą i z wytrwałością do oelu. 
Tylko z pośród takiej młodzieży wychodzą ludzie, 
którzy przez swoją siłę charakteru, przedsiębiorozość 
1 samodzielność robią wynalazki i odkrycia, czynią 
Wypruwy naukowe 1 torują swemu narodowi nowe Ścieżki 
na drodze ogólnego postępu. Tylko z pośród takiej 
młodzieży wychodzą jednostki tej miary oo Kolumb, 
Kopernik, Humboldt, Stanley, Nanson, Shaoleton, Wriglż 
Bleriot i wielu, wiglu innych,, Wszystko to są genial- 
ni wywiaedowoy, lecz nie w służbie wojsko” 
wej, tylko pokojowej, 

Nikt Vwywiadowcą" nie stania się odrazu. Aby nim 

zostać, trzeba aby złożyło się na to wiele czynników 

i warunków, przedewszystkiem jednak trzeba Od wczes= 
nej młodości urabiać charakter, rozwijać przyrodzone 
właściwości młodego serom, zaprawiać młodzież do 
walki i obrony, szczepić w niej uczucia hunanitarne 
i społeczne, przyzwyczajać do wystarozania samemu 
sobie i do łatwego znoszenia trudów i niewygód 'życia, 

Anglicy pierwei zrozumieli, jak wielkie korzyści 
narodowe kryją się w tych pierwiastkach, jak ważną 
one odgrywają rolę w wychowaniu zarówno chłopoów jak 
1 dziewcząt, oni też wpadli pierwsi na myśl zorgani= 
zowania młodzieży w "pułki wywiadowcze”. 

Sc © ut po angielsku oznacza człowieka, który 
w czasie wojny idzie na zwiady, tropi, wywiadnje się 
o położeniu i stanie sił nieprzyjaciela, śledzi jego 

ruchy, krótko mówiąc, pełni służbę rekonesansową, 
"Boy MS6 outs" - to zaledwie w r, 1908 założo= 
na, dziś już szeroko rozgałęziona, zarówno w Anglii 
jak 1 w koloniach organizacyja młodzieży obojga płci, 
pozostająca pod kierunkiem naczelnym generała 
Baden Powella. Celem jej i zadaniem 
jest wychowywanie dzielnej młodzieży, która na wypa” 
dek wojny byłaby wyszkolona należycie w pełnieniu 
ałużby wywiadowczej, 

Anglia, jak wiadomo, żyje wciąż pod grozą najazdu 
Niemców, liczy Bię z tem niebezpieczeństwem poważnie, 
a że obowiązku służby wojskowej tum jeszcze niema, 
przeto tem usilniej dąży do tego, aby każdy obywatel, 
zaskoczony nagle wojną, umiał znosić trudy obozowego 
życia, aby z wyznaczonego sobie zadania potrafił wy= 
wiązać”się z jak największym pożytkiem i chlubą, 

Orżanizacyja scoutów opiera się na ustroju wojsko” 
wym i obejuuje młodzież od 14 do 18 roku życia, Kto 
pragnie zostać scoutem zaciąga się do drużyny 
złożonej z sześciu lub ośmiu ohłopoów, Drużyna taka 
może być oząstką innej większej organizucyi t.zw, 
Brygady ohżopięcej /boys-Brigado - w skróceniu 
*Bi-bi"/, Brygada chłopięca stanowi armię, liczącą 
dziś 60.00) młodocianych żołnierzyków w Anglii, a dru 
gie tylo w koloniach, Drużyna może być także cząstką 
każdego innego klubu młodzieży, Kto nie należy ani 
da brygady ani do żadnego klubu, a pragnie zaciągnąć 
się do organizacyi wywiadowczej. "Boy Soouts"  



    

EEEE HISTORIA  EEEEEEEENEMEE + KEMEEM 
/m skróceniu "Bi-es"/ może na własną rękę zebrać 
6-8 równieźników 1 utworzyć z nich drużynę, Jednego 

z pośród siebie obierają chłopcy na dowódcę, 

ten zaś dobiera sobie zustępoę, który otrzymuje mia= 
no kaprala. Kilka drużyn razem tworzy jeden 
pułk, którym dowodzi: i ns t rukt or /Scoutnas= 
ter/. 

Organizacya ta, mino że powstała dopiero przed 
2 laty, przyjęła się nadzwyczajnie i liczy już dziś 
300.000 uczestników w Anglii, a dwa razy tyle w kolo= 
niach, 

So out składa przysięgę na swój honor, żes 
1, będzie wiernie służył Bogu i królowi, 
2. będzie każdemu potrzebującemu w miarę swojej 

możności przychodził z pomocą, 
3. będzie ściśle stosował się do regulaminu orga= 

nizacyi, 
Każdy nowozeciężny rekrut poznaje poufny znak scou" 

tów 1 hasło swego patrolu, Każdy patrol przybiera 
nazwę jakiegoś zwierzęcia, a scout musi unieć krzyk 
tego zwierzęcia udawać, a to celem porozuniewania się 
z towarzyszami na odległość, Są zatem "orły", "wilkiy 
"lwy", "szozury" i t. p., wybór nazwy podług woli 
1 gustu, byleby obrana nazwa nie przysługinała już 
innej grupie acoutów. 

Przepisy obowiązują scouta do lojalności względem 
starszych, uprzejmości, posłuszeństwa i uczynności 
dla bliźnich, Uprawianie współczesnej sztuki rycer- 

skiej w zakresie sportów i ćwiozeń polowych, to główe 
ne zadanie scouta, Tą drogą nabywa on potrzebnego 
doświadczenia i zręczności, a odpowiednio do wykaza- 
mych póstępów, pozyskuje odznakę pierwszej albo dru 
giej klaoy, . 

Metody, za pomocą których zcout zdobywa dośwind= 
czenie i sprawność w sztuce wywiadowczej, Są najroz- 
maitsze, Przedewszystkiem więc uczy się tropić zwie= 
rzynęj tropić - nie zabijać, bo powab myślistwa apo= 
Ozywa nie w tępieniu, lecz w podchodzeniu 1 podpatrym 
weniu zwierza, jego życia 1 obyczajów, w spędzaniu 
Ozasu na powietrzu wóród pól, łąk i lasów, w natęże- 
miu uwagi i nerwów, w doświadczaniu przygód, Myśliwy 
szuka tropu i idzie za nim, podpełza-ostrożnie, 
wszystkie znysły trzywa w natężeniu, aby zwierza nie 
spłoszyć, Strzelać powiniem wówozaa tjlko, gdy będzie 
to zwierzyna drapieżna lub gdy mu s 1 zdobyć 
sobie pożywienie, Tropiąc zwierzynę uczy się acout 
rozpoznawać ślady, zastanawia się nad różnymi drobny- 
mi szozegółami, które prowadzą nieraz do wniosków, 
daleko idących. 

Ważny czynnik wychowawczy stanowi tryb życia obo= 
zowego, Spędznjąc w ozasie wakacyi parę tygodni pod 
gołym niebem, acout uczy aię, jak się buduje nanioty, 
rozpala ognisko, zdobywa i przyrządza pożywienie, 
zbija tratwy 1 mosty 1 t. p, Uczy się rozpoznawać 
kierunek drogi po gwiazdach na niebie, i poznaje 
zblizka przyrodę, Tą drogą osiągnięte doświadczenie 
oddać moża w życiu wielkie korzyści np. przy wznoszem 
niu nowych osad w koloniach i t. p. 

a 
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z najważniejszych zadań organiznoyi s00utów 
ałconie uczuć hunaniturnych, rycerskich, 

spełniać 
dobry uczynek, Jeżeli n 

jednego dnia, powinien nazajutrz wynagrodzić 
to spełnieniem dwóch dobrych uczynków, przyczem nie 
chodzi o to wemle, 
doniosłości; czyny mogą być zupełnie drobne, locz 
źródłem ich zawsze powinna być miłość bliźniego lub 

współczucie dlu zwierzęcia, Więc, czy to drobną 
jałmużną, ofiarowaną nędzurzowi, czy ustąpieniem 
swego miejsca w trauwuju kobiecie lub starcowi, czy 
pomocą, okazaną na ulicy kalece lub dziecku, oży 
wreszoje podaniem wody psu łaknącemu, acout codzien= 
nie powinien dać dowód dobrego serca, dobrej woli, 
rycerskości i bezinteresowności, 

Seout musi się wyszkolić w sztuce miesienia pomocy 
w nugłych wypadkach, powinien szybko umieć się zoryeń- 

tomać w dytuacyi, uby w razie nieszczęścia umiał 
nieść ponoc rozważną i skuteczną, Wiadomości tych, 
szywiście, nie nabywa się ż książki, lecz trzeba 

się ćwiczyć 1 to ćwiczyć często, uby nie wyjść z wpra 
wy. Scout musi wiedzieć, jak trzeba się zabezpieczyć 
przed dymem, jeżeli wypadnie nieść ratunek podczas 
pożaru, jak ciąć prześcierniła na pany, uby w razie 
potrzeby zrobić z nich linę ratunkową, jak cucić om= 
dlałego, jak ratomać topielca, 1 t. p. 

Soout musi być zdrów, silny, wytrwały 1 ye 
Przymioty te zdobywa przez świczeuia gimnastyczne, 
piesze wyprawy, jazdę na rowerze, wiosłowanie, częste 
spędzanie nocy pod gołem niebem itp, latem i zimą 
sypia przy otwarten oknie, okrywa się tylko derką, 
używa częstych kąpieli, codzień wycieru się cały 
zimną wodą, Nie pali tytoniu, nie używa alkoholu, 
uprawia gimnastykę płuc przez głębokie oddychania, 

Cokolwiekbądź czyni, lub czynić zamierza, scout 
ma zawsze na myśli dobro swej ojczyzny, "Najpierw 
ojczyzna, potem moja ja" - oto dewizu, którą kierować 
się powinien przez całe życie, Votępując do org: 
©yi, scout pow. m pamiętać o tem, ża czyni to nie 
dlatego, że to dogadza jego anbicyi osobistej lub 
sprowia mu zadowolenie lecz, że przez organizacyę ma 
możność zdobyć doświadczenie, wyćniczyć mięśnie, zaa 
hartować nerwy i w duszy swej rozwinąć uczucie prawe 
dziwego putryotyzzu, 

wBy prepared!" - czuwajł to hasło socuta, które 
mu mówi, że duszą 1 ciałem należy do swej ojczyzny 
i że w każdej chwili powinien być gotów do spełnienia 
względem niej obowiązku, To wszystko, co Bcouta obo= 

wiązuje od chwili wstąpienia do organizucyi, mieści 
się w dziewięciu przykazaniach, które brzuią jak na- 
stępuje: 

11Gdy soout da słowo honoru, 
to można na nim polegać nie- 
wzruszenie, 

"ia mój honor tak to było, jakom rzekł"! - mówi 
gcout i eżowon jego należy wierzyć tak, jak gdyby 
złożył najuroczystazą przysięgę. Gdy instruktor wyda 

18 

    

AUBASADOK * 

Mawiązał kontakt listowny 
z rówiesnikani z zugrani= 

0yi 
= ozłonkami organizacji 
dziecięcej lub młodzieżo- 
wej /pionierskiej lub in- 
nej/i 
- poinforwował o życiu ich 
kraju i działalności iarcer 
stwa, 

- zebruł bieżące informacje o organizacji rówieśników 
oiokawe materiały i zeprozentował je w wwojej dru- 
żynio 

2. Przygotował 1 przeprowadził spotkanie z dziećmi 
lub cłodzieżą z innego kraju, ciekawą prezentację 
kultury, dorobku naukowego, technicznego, gospo” 

darczego Polski, wkładu Polski do walki o przy- 

jeźń 1 pokój między narodami oraz ciekawą prezen 
tację Harcerstwa, 

3. Zorganizował wapólaie s janymi opotkanie haroerakie, 
podozes którego: 

- nauczył w języku kraju; którym się interesuje 
kilku potocznych zwrotów językowych oraa słów 
związanych 2 walkę © pokój i przyjaźń, 
- nauczył piosenki w języku tego krażu, 

- przeprowadził kilka gier 1 zabaw, jakie uray- 
dzają sobie jogo rówieśnicy z tego kraju, 

4, Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
dużej imprezy związanej z walką o pokój i przy- 

Jaźń między narodani świata /bratni krąg pokoju, 
miting, spotkanie przyjaźni, itp./ lub brał 
udział co najmniej przez 3 miesiące w pracuoh 
Haroerekiego Klubu Przyjaźni lub kcła przyjaźni 
polako- „+2 » 

  

3< 
  

4 iprowsdzenie w życie n 

lore spruwności nie mogą zeatępuwnć eni powieluć 
ś astawu podstawowego, nia nozą być 

tnkże oałońelowym powtórzenie wyr odznak; 
Klas, licencji, patentów, prawni 
14. 

twawych, 

sprawności, 

4,1 Autorzy nowych sprawności przędkindają do zatwier 
dzenint 

- nrogrun 
- projekt 

1 1 wpron 
madzeniu w życie podejmuje komenda hufca, na wnio 
Bek rady drużyny harcerskiej lub drużyny starsżo= 
hurcerskiej - w odniesteniu do sprawności, która 
ms być upoważechniona w konkretnej drużynie, 

Główna Kwatera ZHP może zntwierdzać nowe sprawnoś 

01, na wniosek rad szozepów, komend hufców i ko= 

mend chorqewi, korą one być wtady upowszechi tone 
w konkretnych azozepach, hufoachę chorąrwinoh, 

4,4 Główne Kwateńa ZIIP ma prawo uzupełniania zestawu 
podatawowego o nowe sprawności. 

4.5 Odpowiednia komenda chorągwi ZHP i Główa Kwatera 
ZUP mają prawo do uchylania sprawności wdrożonej 
do praktyki po twierdzeniu niezodności stawii= 

trybu jej zdobywania ze Statutem 
niem i Prawem liarcerskim Oraz 

ych wymagań 

ym regularinem. 

4.6 Prozram now:ch sprawności wraz z rysunkami znaku 
grafia © należy przeułać do Centralnego Arm. 
chiwum ZIIP w celu włączenia do dokumentacji do= 
robku metodycznego Związku, 

Postanowienia końco 

  

  

  
Żdabywanie sprawności składa wię za 

sreta próby, 
- proby, 
- zasknięcia próby, 

2.1.1 Otwaroie próby polegu naa 
a interesującej go 

- ziłoszeniu chęci zdobywaniu sprawności dru- 
zfnowenu, komendantowi obozu, zastępowemu lub 
kosisji prób sprawnościowych, którzy opiekują 
się kareerzem lub w/znaczają odpowiedzialnego 
2a przęprowudzenie próby, 
- osówienin przaz harcerza, podejnującego się 
Zdobywazis określonej eprawiości, plunu próby 
2 osobą odpowiadzialną ża jej przepro 

+2 Próba 
= przed wykonanfom zudań próby hu 

potrzebną wiedzę, uwviójętności, narzędzia, aa= 

teriały, W tym okresie może korzystuć z poiocy 
drużyny, zuetępu, rodziców, fachowców, 
- zaplanowane zadaria haroewz wykonuja gr lub 

społem, zależnie od wymagań określonych w 
rrogramie próby. Prac wykonanych przed otware 
oiem próby nie powinno się uwzględniać, 
- po wykonaniu zadań harcerz lub przeprowadza 
jaay próbę prosi zastęp, drużyny, komieję prób, 
rodzioów lub opeojalistów o ocenę wykonarej 
próby 

Uceniujncy zwracają uwagę ma poprawność wykonn= 
niu, staranność, dokładność, estetykę pracy, 
mogą zobowiązać hurcerza do ryelluinowania 
wskazanych broków, błędów, Ocenę wykonaniu zae 

dań muał znać przeprowadzujący próbę. 

     



  

wywiadu ludu nu 

Y ka, 
dził "gwiazdy osobliwożm 

si* lasu /z wybru: jo 

punktu wytyczył kierunki 
do kilkunastu ciekawostek przyrodniczych/, eporzą- 
daił szkio terenu, w którym można przeprowadzić grę 
terenową: 

J.Dokonał obserwacji życia owadów lub ptaków,osaków 
opowiedziuł o poczynionych obserwacjach. 

sporządził zieluik zusirujący vo najuu 
10 gutunkśw roślin jadalnych i 1 

Zdobył sprawność traperu, 
ta przez ż 

Uwaga: Pierwsze zadanie jest wykonane pod ustawi- 
czuą opieką starego wygi obozowego, którego 
zadaniem jest ustrzec haroerkę, hurcerza od 
niebezpieczerstw. Opieku powiada być niewi= 
doczna. Dopuszczenie do próby bez opiekuna 
jest zabronione! W tym samym czasie można 
być opiekunem tylko jednego przechodz: 
próbę. 

rawność może być formą realizacji wymaijan na atom 
pień odkrywcy, wędrownika i próby hurcerza starszego, 

12 

  

SOBIERADEKK - zakitował szybę lub oprawił szybę listewkami, 
- wymienił bezpiecznik, spiralę grzejną, gniażdko, 

1. Wyprał 1 wyprasował koszu= 
przełącznik lub naprawił lanpę. ly, spodnie, zacerował 

dziurę, przyszył guzik do 4, Ponalował przedmiot s drowna lub metalu, oczyścił 
munduru, wywabił plamę 1 zakonserwował pędzel, 
s ubrania: 5. Obsłużył na zbiórce rzutnik, gramofon, magnetofon. 
wykonał drobny użyteczny 

przedmiot z dostępnych 
materiałów /skrzynkę lub 

półkę, lampę, pomoo szkol= 
ną, piórnik ze skóry, itp/ 

Sprawność może być formą zaliczenia zadań próby na 
stopnie tropiciela i odkrywcy, 

3, Wykonał drobne naprawy techniczne: 
- akleił otół lub krzesło osy inny przedmiot 
z drewna, 
- waprawił samsk w drzaiach, 
- przetkał umywalkę lub wymienił uszczelkę w kra- 

nie, 
  

  

  
  

5.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 st 
1985 roku. Jednocześnie trac © wszystkie 
tychczasowa decyzje oeitralnych i terenowych 
aładz Źwiązku orsz rad drużyn i szczepów w apra- 
wie sprawności harcerskich. 

W olągu roku od daty zatwierdzenia niniejszego 
regulaninu drużynowi, rady drużyn, kom: 
ma sprawności powołane w drużynach dokonują przeg 

lądu przyznanyot iotychczes sprawności tak, by 
przyznane dotychczas sdpomiadały wy 
nym w zatwierdzo: P regulaninie i 
przyjnowaugoh przez GK ZEP progrumach spruwncóci 

Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest pode 
stawowy zeataw progranów spruwności przyjuowany 
przez Główną kwaterę ZIP, -     

BOZOWY zdrowia, most linowy, kompleks sportowy - boisko, 
Uczestniczył w zwiadzie bieżnia, skocznia, itp./. 
lokalizacyjnyz 1 kwater= 
mistrzowskim na terenia 

Sprawność może być formą zaliczenia próby na 
stopień wędrownika lub zadaniem próby ne stopień , 
Harcerza Orlego z dziedziny "HO uozestniczy w życiu 

Kierował urządzeniem obo- Bospogarozym". 
zu drużyny, w tym rozbija” 

nie namiotów różnego typu. 

przyszłego obozu. 

Przygotował innego haroe= 
rza do próby na sprawność 

scbieradka obozowego lub technika obozowego i prze- 

prowadzi? próbę. 

Odbył próbę miatrzowską: saplanował i pokierował 
urządzeniem i wykonaniem poważnej roboty pionier- 
skiej na użytek publiczny /up. plac zabaw dla 
dzieci, wioska indiańska dla dzieci, Ścieżka 
  

  -- -——— 3E 
  

  

2.1.3 Zmmknięcie próby. 
la podstawie pozytywnej oceny wykonania wszyst 
kich określonych w programie apruwności i za 
planowanych zadać komezdant obozd, drużynowy 
ogłasza w smoia rozkuzie, na wniosek hdrcerza 
lub przeprowadzejącego próbę, jej zakończenie 

1 przyzuaje oprawność, Decyzja ta wspiaana jest 
do kaiążeozki harcerskiej, W drużynie prowudzi 
się ewidencję zdobytych upruwności /książka 
pracy, kronika, książeczka zastępu, itp/. 

  
2.2 Mając na uwadze wzylędy wychowawcze, drużynowy 

ma prewo indywiduniizowania rynaguń sprawności, 
biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne hure 
cerzy /tu: drużyny Steprzeturtezo Szlaku/ lub 
obiektywne wcerunki i realność wykonania ń 
sprawności, 

3 Oznaczenie auprawności:   
zdobytej epranności wje 9 uniejęt= 

no: ach 1 doświadczeniu hart 

ożnucza gotowość oraz obowiąze. 
nej i pomocy ludziom, 

2 Znak zdobyta ci hnrcer: 
mundurze zgodnie z obowi 
mundurów, 

wonym - z tr 
unioszoża się w 

POMOCNA DŁOŃ * 

Po otrzymaniu listu otwie- ochotnika, tropioiela, odkrywcy, 

rającego próbę przez 7 dni, 
w tajemnicy przed innymi, 
pomagał swojemu rodzeństwu, 
rodzicom, ludziom starszym 
i chorym w swoim najbliższym 
otoczeniu, kolegom w klasie, 
starając się wykonać jak naje 
więcej konkretnych prac; 
przyjacielskich usług. 

Uwaga: sprawność zdobywana jest pod niewidoczną 
opieką starszego stopniem harcerza, a przyznawana 

po wysłuchaniu relacji 2 przebiegu próby dokonanej 
przez harcerze i "opiokuna", 

Sprawność może być formą zaliczenia zadań próby 
harcerza, "próby harcerza starszego" oraz na stopnie         

archiwum 
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1. Spędził w lesie na biwaki 
lub obozie ico najaniej 5 
dni. 

2 zastępem rozatawił, 
okopeż, zwin: 

moknięciem, obwia 
zrywaniem się nek, 
Urządził wnętrze naniotu, 

3. Wykonał sam i z zustępem przydatne na biwaku lub 
obozie przedmioty /kosz na Śmieci, drogowskaz, 
skrzynię na listy, wieszak, półkę lub podobne/, 

4, Posłużył się przy wykonywaniu prac na biwaku lub 
obozie piłką, siekierą 1 saperkę, zastosował 5 
ęzłów: płaski, rybacki, ratowniczy, Ósenkę pio- 

nierska 

Zacerował sliarpetę, znazył rozprutą biellzni 
gładko bez prasowania 

ika 1 tropiciela w żakresie pionierki, 

  

TECHNIK OBOZOWY xx 

1. Rozplanował w terenie bi- 
wak drużyny, rozbijał 
4 urządzał z zastępem duży 
namiot, wyposażył go 
w potrzebne urządzenia 
/półka, stojek na plecaki, 
wieszak, stoliczek, itp./» 

2, Zaplanował i rozbudował 

wspólnie z innymi harcerza« 
mi dwa trudniejsze urządze« 

nia obozowa /np. letrynt 1 breuę, zieriankę i tebli- 
oę rozkuzów, kuchnię polową 1 wartownię, dół na 
Śmioci i kawiarenkę/. 

3. Zbudował szałas. 
4. Rozpaliłognisko w trudnych warunkach /po deszczu, 

trzema zapałkami, itp,/+ 

5, konserwowa nańioty /suszył, talkował, wstawiał 

łaty/ i sprzęt obozowy /ozyścił 1 oliwił, ostr 
1 oprawiał piłę i ciekierę/, 

6. Urządził podręczny warsztat obozowy, 

Sprawność może być formą zaliczania próby na stopień 
odkrywcy, wędrownika w zakresie pionierki obozowej, 

  

        
NIEZAWODNY xX 

Przez trzy miesiące, re- 
zygnując czdaen ze swoich 
rozrywek, pomagał konkretnym 
ludziom w ich życiu codzien= 
nym /koleżankom, kolegom, 
znajomym, dzieciom, ludzion 
chorym, szczególnie niepełno- 
sprawnym/ wykorzystując awa 
sprawności i zaradność 

Nie odzyówił niko- 

Sy 
haroer 

mu pomoo7, jeśli potrafił jej u 
sumiennie wypełnił wszystzie su 

Usaga:  Sprawno: e 
niu relacji z przebiecu próby 1 jej ocenie, 

Sprawmość może być formą zaliczenia zadań na 
stopień wędrowniku i Harcerza Orlego.   
  

MEGG  CZTARZET 
mu polecenie do wykonenia 1 powie: "polegam na twym 
nororze, że rzecz tę wypełnioz" - scout ma obowiązek 
wytężyć wszystkie swa oiły 1 zdolności, aby z zadania 
mywiązać się jak najlepiej, Jeżeli poleconia mu dane« 
go boz usprawiedliwionych przyczyn nie wykona lub 
sploni się kłanatwem - przestaje być nooutem 1 nigdj 
już do organizacji przyjętym być nie noże, 

2.Saoout musi być lojalnym 
wzgltdem swego króla, oficera, nauczycieli, przeżożo= 
mych lub chiebodawców, Fowinien za nich "pójść w 
ogień", powinien stanąć w obronie ich czoi wobeo każe 

dego, ktoby na nich napadał lub Źle się o nich odzy 

waże 

3. Soout musi 
1 ohętnym do niesienia po- 
Aooy każdemu, kto jej po- 
4rzobu je. Swój obowiązek względem bliźniego 
powinien wypełnić, choćby to było kosztem jego 
nej korzyści lub przyjemności, choćby wypadło mu : 
razić włosne życie lub zdrowie, Jeśli jest z sobą 
% rozterce i nie jost pewien, jak uu postąpić wypada 
powinien zadać sobie pytanie: jak w danym wypadku 
Każe postąpić obowiązek i 00 będzie zgodne z zasadą 
miłości bliźniego? Odpowiedź, jaką mu podyktuje su= 
mienie, ma być wskazówką, co zrobić powinien, 

44Soout powinien być dla 
„azystkich prźyjuciel em, a dle 
swoich towarzyszów seoutów bratem, 

Spotykarszy scouta, choćby go mie znał osobiście, 
powitać 4 zapytać, w czem 

być uozynnym 

powinien go zatrzym: 
mógłby mu być użytecznym, Ani dla jego stanowiska, 

ani dla stopnia zamożności, ani dla urodzenia lub wy- 

znana mie powinien robić wśród swoich towarzyszów 
Żudnej różnicyz uczucie rycerakości, które w swej 

duazy powinien pielęgnować, nakazuje, aby odnosił się 
do nich z naj szą miłością i wyrozumiałością, aby 

brał ich takin jsoy są, a dając im z siebie dobry 

przykład, starał się wpżywać na ich obyczaje i wyko- 
rzeniać wady, 

55Scout musi być uprzejnym 
dla wszystkict, zwłaszęza dla kobiet i dzieci, a tak- 
że dla starców , kalek i chorych, 

Za uprzejmość lub okazaną im ponoc nie powinien 
wymogać pochwały i nagrody, 
6,Scout powinien kochać 

Zwierzę ta, sam nie powinien ich dręczyć 
1 mie pozwalać nby dręozyli inni, s bez usprawiedli- 
wionej konieczności ich zabijać, 

7.500u% winien 
nie być posłusznym 

dowódoy lub jego zastępcy oraz instruktorowi, 
Nawet wtedy, jeżeli rozkaz, który do wykonania 
otrzynał, jest mu nie po myśli, powinien go spełnić 
bez szemrania, bo to jego obowiązek; krytykować lub 
uwagi swoje wypowiudać wolna nu dopiero wówczam, gdy 
rozkaz już wypełni, 

8. Soout 
szo 

Lezwzglę d- 

gwemu 

powinien być 
wesóż i zadowolony, roskazy 

za w- 

HISTORIA RER 
ma wykonywać 0żybkb z ochotą, Jeżeli mu 
Bię sprawa nie powiedzie, to nie rozpacza ani nie 
klmie, We r kich okolicznościach stara się oka= 
zywać na zewnątrz dobrą minę, szczególniej wtedy, 
gdy stanie oko w oko wobeó niebezpicczeńatwa, Jeżeli 
w tukim wypadku potrafi zachować zimną krew i u uśmia 

ie pogwizdywał swoją piosenkę, 
£o już tem gamem może zapobiedz nieszczęściu lub pa= 

nice. 
9sSoout powinien być 

0 zędny. Każdy owój grosz zebrany składa do kasy 
okzozędności, Jeżeli zbiegiem okoliczności utraci pow 
sadę lub pracę, to mając grosz własny w zapasie, nić 
potrzebuje na nikogo się oglądać i być innym oięża- 
rem, Przedewszystkiem jednak, mając pieniądze właeież 
móże dopomódz drugiemu w ciężkiej potfzobie, 

Tak brzmi krótki katechizm acouńa; /po polsku może 

ńóby oddać pojęcie wywiadowcy przez wyraz "tropozy"+ 
podobnie jak łowom odpowiada "łowczy"/e 

Wszystkie cnoty zaszczepia mię chłopcom powoli, za 
pomocą syatenatycznego kształcenia charakteru, kształ 
cenia opartego na spooyalnych metodach wychowawczych. 
Ża przemodnik w tym względzie służy książka wydana 
w r. 1908 w Glasgowie p. t. "Scouting for Boys", 
którą napisał jenerał Baden Povell i która w ciągu 
roku rozeszła się w 200.000 a górą egzemplarzach, */ 

08 z 

X/ Książka jenereła Baden Povalla stała się bardzo 

popularną 1 przełozoną już została na kilka ję= 
zyków, Siemoy przyswoiii ją sobie i wydali pod 
tytułem "Das Ffadfinderbuch", Verlag der*Aerztlie 
hen Rundschou Otto Gmelin Monachium 1909, Ale 
przekład niemiecki jest właściwie przeróbką ory= 
ginału angielskiego, Zachowując ogólny układ 
autora, Hiemcy przystosowali poszczególne rozm 
dzinły książki do umysłowości niemigogiej młodzia- 
ży, co książce niekoniecznie wynzło na dobre; 
Istnieje też ozea pismo wydawane dla scoutów pę % 
"ihe Scout" oroz cały szereg specyalnych książe- 
czek i podręczników wydawanych do celów tej 
pięknej organizacyi, 

ZZ 
Zdjęcia w tekście: 

1, Jenerał Baden-Povoll, twórca "pułków wywiadow= 
czych", 

2, Drużyna w pochodzie, 
3. Przygotowywanie noclegu» 
4. %ypoozynek pray ognisku, 
5, W rażie wypadku trzeba umieć nieść towarzyBzo” 

wi pomoo akuteozną+ 
6. Ha stanowisku obserwacyjnem, 
17. Telegraf optyczny, Przy pomooy chorągiewki 

można ne znaczną odległość podawać i otrzymywać wiam 
domości od towarzyszów. 

8. Podpełzać trzeba ostrożnie i bea szelestu, aby 
mie zbudzić ozupości nieprzyjaciela. 

archiwum 
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EEGEKEK| POGLADY: EREMIE + ME 

„9w W zasadzce, 

10 1 11. Dziewczęta biorą także 

wywiadowczej i tworzą drużyny, Zadania, które mają 

do spełnienia, odpowiadają właściwościom natury ko= 

udział w służbie 

Szanowny Radalkowe 

sr z N€ 

Etatowo Szanowny iedaktorze! 

sść pierwsi Powrót, 

Pozwoliaz, że wrócę jeszcze do Zjazdu, Wrażenia, 
wzruszenia, nerwy, złość itp., mocne odozucia wykru- 
azyły się po troaze, a jedyna satysfakoja jaka mi z0- 
stału, to ta, że poznałem druha Zbigniewa Czarnucha, 
Szkoda, że na jakąkolwiek rozmowę nie było szans. 

A wracając jeszoze do okresu przedzjazdowego, to wy= 
daje mi się, że wszystkie mądre dyskuaje o harcer- 
stwie na łamach naszej prasy odbyważy mię z Jego 
udziałem. Nie przypominałbyn jednak tego, gdyby nie 
pozjazdowa refleksja druha Zbigniewa na łamach "la 
Przełaj”, /Według mnie gazetanajwszechstronniej i naj- 

rzetelniej pisząca o sprawach haroarskich - z central 
nych oozywiście/. Druh ma racjy, prasa napisała, lu 
dzie przeczytali, jednostki lub zbiorowo: wyraziły 
uznanie nawet na łamach i cóż, "skorupa ta sama”, 
Porównanie pierwsze, - Pisanie do gazet przypomina 
komentarz spotkania sportowego - sytuacji na boisku 
nie żnienia, 

Moje wątpliwości 1 wynikające z nich wnioski, 
Wa Zjeździe widać było, że harcerstwo jest organiza- 
oją zdominowaną przez ludzi dorosłych /w serie wie- 
ku oczywiście/. Enóstwo sznurów z metalicznym blas= 

kiem, oo miało także wpływ na atnosferę kuluarową 
zmłaszoza odwrotną od tej jaką pokazywała nasza tele- 
wizja. Piosenek nie śpiewanych do kamery nie słysza- 
żem, Bie w piosenkach najważniejszy problem, lie 

wię zospodarozą w óbozie 
i op 

Od red. Pisownia całego artykułu zgodna z ory. 
nalnym tekstem 

  
OWEGO 
SĄCZA 

tylko druh Czarnuch zauważył, że jak na takie wyda- 
rzenie jakim jest Zjazd - zabrakło prawdziwej i rze- 
telnej dyskusji o harcerstwie, przede wszystkim z har 
oerzami starszymi, 

Część druga. — 0 naa-Dorosłych io nich-młodzieży, 
W zdecydowanej większości o kształcie, a przez 

to 1 kierunkach w jakich iść powinno harcerstwo 
mówimy między sobą my = dorośli, Jeżeli czasem w tej 
rozmowie biorą udział młodzi to najczęściej dlatego, 
że powinni wyrazić swoje zdanie z "klucza", Kysłu= 

chać - wysłuchamy, ale decyzje podejmujemy my. 
Oczywiście w myśl demokratycznych zasad - jest nas 
więcej. Ich racje - młodych = nawet i słuszne, „nie 
mają azans w potyczce z naszym doświadczeniem życio= 
wym i argumentami za nim przemawiającymi, A przedział 
pokoleniowy pogłębia się i to także w naszej organi- 
zacji. Nie pomaga odópiewywanie przy różnych okazjach 
"Bratniego słowa", Bo tylko słowa, Udajemy /my do- 
rośli szczególnie/, że jeżeli w istocie problem 
jest to niewielki, bo w końcu się jakoś dogadujemy, 
kle w jakich sprawach? Organizacji obozu, podziału 
zadań na rajdzie lub biwaku, wzięcia lub nie wzięcia 
/rzadko/ udziału w uroczystościach i tym podobnych 
sprawach organizacyjno” porządkowych, Ale weźmy 
sprawy światopoglądu, etyki i moralności społecznej, 
stosunku do rzeczywistości, z całym jej bagażem zła 

i nieprawości i w końcu do szeregu ogólnonarodowych 

mitów atarych 1 nowych, O tym nie chcemy i nie potra- 
fimy mówić, a oni już mie ohoą nas słuchać, 

I niestety mają rneję. Bo kto z mas zdobydzie się 
nn toke dyskusję i z czyim pozwoleniem, Ale w kol:cu 
pędzie trzeba ten dialog zucząć, Fróby nogą trwać 

długo. Vl;kszość z nu uzurpuje sobie prawo do 
reprezentowania tego pokolenia i wyrażania "jego" 

zdani . Ale tuk napruwdi to nia jest to jego zdanie 
4 jego reprezentacju, tylko nasza - ludzi dorosłych, 
1 dlatego to wszy j ażydzy sobą 
pozostaje między nasi, bez prawdziwego oddźwięku. 
50 cóż to za oddźwięk - te kilka procent harcerzy 
aturszych? 

y 1 nie będziemy dla nich autorytetuai, 
tak jak dlu harcerza orlogo nio jest autorytetem 
harcmistrz, Nieliczne wyjątki potwierdzają tylko 
regułę. Nożemy najwyżej coś im wytżuzaczyć, czezć 

nauczyć, coż pokazać, trafić do p nania j ś 
ie my ich wycnomujemy, 

yźlenia, 
argunenten, ule to wszystko, 
Tym bardziej, że oni mają wwój sposób 
gwoją osobor. 1 swoją 1deologię, To prawda, że 
jest inna. od r 
gie, Dotychozusowe nusze działania w rodzaju zbiórek 
polowych, kuźnie, forów itp, to tylko krótkie poty 
ozki na ogromnyn froncie wulki o porozumienie, 
które dopiero będzie płaszozyzną do wspólnego dzia 
łania, /4litury 

zej, ule to jest osobowość 1 ideolo= 

pojęć dopadła także mnie, 
ża 00 przepraszem wszystkich znajomych pazyfistów/k 
Potrzeba nam działać na wielką skalę, ale jak 01 
wiadono z historii, do wiełsich /czyt, mądrych/ dzia= 

łuń trzebe wielkich /czyt. mądrych/ ludzi, A że głu= 
pota ma wielu zwolenników można się przekonać po 
popularności serialu "iitewolnica Isaura". 
Wrócę, jećli pozwolisz , Szalenie dyrozumiały Redakto« 
rze, do sprawy, 
Myślę /a wiesz, że rację miewus rzadko/ że nasze 

urzędnicze manewry, oczywiście realizowane przez 
harcerzy starszych /my zalecamy, oni onują/ 

mogą satysfukcjonować ogobników z ciężkimi przypad= 
kami krótkowzroczności, /Uwaga, choroba społeczno= 

-zawodowo/, Z działań tych zostuje niewiele jak do 

tej pory, a ile niesie szkód-trudno na razie powie = 

dzieć, 

Za: 

prężn$ dziołająco, przyciągajyce młodzież, rozśpie= 
wane, wędrujące, zdobywające stopnie i spruwności 
prowadzone są z reguły przez młodych instruktorów, 

bardzo często harcerzy starszych /starsi instrukto= 
Fzy zwykle pinstują funkcję/, A już w środowisku 
Starszoharerskim młodych drużynowych jest zdooydowa- 
nie więcej, Juk myślisz, Analityczny Druhu Redaktorm, 
kto kształtuje 1 będzie kształtował ówiadoność 
następnej generhoji auchów i kurcerzy? 

Prawie oytat postawiony jako pytanie: 
Gzy zdobędziemy nit więc na taką autentyczną rozmowę 
Ogólnozwiązkową, twardą, alo na zasadach rzeczywiste» 
ga partnerstwa? Ale pierwsze zusuda, którą należy 
przyjąć to fakt, że ci młodzi ludzie mają prawo do 

EM + UUEENESE VOGLADY. EEEE 
ościj swojego oblicza 1 awojej ówiado- 

nia o sobie, 

przypowniałem oobiepo lekturze wym 
druha Czarzucha, fiypomiadam moje zdanie, 

uch podziałał tylko inspirująco+ 
Propozycja 

sowsko-Oazozędny Redaktorze, cenę "Hl-a" 
Ą kwotę przeznacz na utworzenie elitarnego 

kręgu inatruktorskiego pod przewodniotwem druha 
Żbigniewn Czarnucha, Pierwszyz zadaniem byłoby opra- 
cowanie raportu o stanie harcerstwa, gdyż przeglądy 

dr „ prócz danych statystycznych /moono nieści - 
słych/, niewiele przyniosły, Potom będzie trzeba 
poszukać rozwiązuń, 

leje trzy groaze w sprawie poznańskiej afe: 
Sprawa oczywiście dotyczy artykułu Jacka Szmidta 
/znów "XP*/, Pan Wieczorek odszedł z hufca na posadę, 

zoże nawet nie sotysfakożonującą g0... i po sprawie, 
Odszedź - jak wynika z jego listu do "NP"- z poczue 
oiem wyrządzonej mu przez instruktorów krzywdy, gdyż 
wazyato 00 robił - to dla harcerstwa i wyższych celów 

Ale też wyobraźnia Puna Ńieczorka nie zdołała wysu= 
płać z Prawa Harcerskiego takiaj myóli, że najwiękoze 
nawot cele, jeżeli się je zdobywa poprzez nawet naże 
świństewka, o prostu przestają być wielkini. 

Przykłud drugi 
jeśli pan, punie Wieczorek,wejdzie do malutkiego 
błotka w najwapanialszych na wiecie butach, to te, 
buty będą zabłocone 1 nie ma-na to rady, 
tspominan o tym z. dwóch powodów, Jest to przykład za- 

łatwienia spraw w naszym dorosłym społeczeństwie, 
a przypomniał mi o tym jeden harcerz starszy; po dró- 
gie - warto © tym przypomnieć przed kolejną między- 
narodową akcją letnią, 

Opieanie prawdziwego zdarzenia 
Na jednym obozie w zuprzyjoznionym % nami kraju przem 
bywała grupa harcerzy /otarszych/ i grupa ich kolegów 

"niezorgsnizowanych" pod wodzą pani zawodowo zajaują- 
cej mię wychowaniem, Otóż nasi niemundurowi przyja= 
ciele przez okres całego pobjtu najlepszą zabawę 
mieli, przyglądając się porannym apelqn, Wesołe to 
towarzystwo potrafiło się bawić wazystkimi zbiórkani, 
raportami, ocenami pracy, a Śpiewanie hymnu harcer 
skiego wprnwiało ich w szaleńczą radość, Opiekunka 
uważała przy tys tylko na to, aby jej podopieczni 
nie zoznali upokorzenia sprzątania po sobie, Ale 
szczytom wazystkiego było polecenie dla pupilów 
w ohmili wsiadania do powrotnego pociągu - "nie wpusz 
ozajcie do wagożu harcerzy dopóki wię nie roziokuje- 
ny”. 0ytumeja tym pikontniejsza, żo byłto norualny 
pociąg kursowy i nu stnoji stał żuledwie 2 minuty, 
Nie muszę chyba dodawać jukie pochodzenie społeczne 
reprozentorali wspoaniani milusińscy. 

Krótkie zakończenie z pointą 
Pointa /jak się to pisze po polsku?/ należy oi sig, 

Gierpliwydograniowytrzynałości Redaktorze, Alo 
jeszcze moment, Opisując powyżsź, była już zdarzenią 
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atkioh na to uroczyste zebranie, z wyjątkiem naj- 
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się zdurzyć, i 
roczną pracę wychowuwczą drużynowego, bo każde dz 

  

e wzpomnie 
z 1 RODZA a 

ZWIĄZKU POLAKÓW 
w Niemczech 

Cam moja rodzina była związana ze Zwiąakiem 
Polaków w Hiemczech od chwili powołania do życiu tej 
maozelnej organizacji Polactwa w Niemczech do zakazu 
jej działalności i rozwiązania Związku przez niemiec: 
kie władze państwowę we wrześniu 1939 roku. Mój 
ojoied Karol i matka Paulina z domu Kupka, oraz 
aturszy brat Pranciszek byli wapółzałożycielani 
bytomakiego Oddziału Związku Polaków w liiemczech 
w lutym 1923 roku. Posiadali legitymacje członkowokie 
ur nr 6381 i 6380 oraz 10446, 

Ja osiągnąłem uwarunkowane przez Statut Związku 
18 lat dopiero w 1931 roku 1 wtedy też stałon się 
ozłonkiem tej organizacji, otrzymując legitymację 
ur 40808 z dnia 111,31 r. Wiezalożnie od tego, 
w latach 1933-1939 byłem etatowym pracownikiem Dziel- 
nicy I Związku Polaków w Niemczech w Opolu. 

Także moja żona, Paulina z domu ilachocianka, była 
ozłonkiem Związku Polaków w Niemczech od 30 ZI 1931 
roku do września 1939 roku 1 miała legitymację numer 
10065 z dnia 30.11.31 r. 

KXreśląc moje wspomnienia o byłym Związku Polaków 
w lilesczech, czynię to nie tylko jako były aktywny 
ozłonek tej organizacji, ale także jako autentyczny 
współuczestnik w obronie polskości, 

Juko Świudawi Polacy, żyjący wónczas w granicach 
państwa niemieckiego, widzieliśmy w Związku Polaków 

w liemczoch 1 jego podopiecznych oryanizacjach nie 
tylko odpowiadające nac polskie źrodowigko patrio- 
tyozne, niejsce do apotykania się ze współwalozącymi 
O polskość rodakuni, ale widzieliśwy w tej organim 
zuoji tukże naczelnego rzecznika i obrońcę półtora= 
miliocowej rzeszy Polaków w Nieuczech, 

Kimo niesamowicie trudnego położenia ludności 
polskiej na Śląsku w latach dwudziestych,po zakończo- 

nej dopiero I wojnie Światowej, po trzech Powstaniact 
Śląskich i Plebisoyoie na Górnym Śląsku, powołany 

do życia w tym okresie Związek Polaków w Niemczech 
dopracował się w niedługim czasie niekweati, 
przeż nikogo pozycji naczelnej orzaniznoji wszystktok 
Polaków w Niemczech, 

Przypominam sobie z lat dwudziestych 
ozęate przypadki podniogłej atnosfery w domu rodzin= 
nym przy okazji wybierania aię rodziców i starozego 
brata na "zebrania polskie" do Ul'u, sali Pawelczyka 
na Rozburku lub do Donu Polskiego przy ćwczeanej 
ulicy Gliwickiej, Odżywają w mojej pamięci częste 
w tych latach rozmowy i prawie że regularne narady 
na tematy polityczne,prowadzone pomiędzy ojcem i mat- 
ką oraz starszym rodzeństwem, Mile wspominam z tych 
lat zdarzające się od czasu do czadu przypadki zabie- 

rania przez rodziców nas — młodszego rodzeństwa — na 
różnego rodzaju obchody i uroczyste zabrania bytorm= 

skiej polonii, 
Kiedy w 1926 roku zmurł przedwcześnie - bo w wieku 

50 lat życia - mój ojciec Karol, na barkach mojej 
mati skupił się odtąd nie tylko cały ciężar utrzym 
mania licznej rodziny /było nas siedmioro dzieci/, 

ale również jakże niełatwe zadanie zupewnienia nas 
należytego wychowania patibtycznego 1 dalszego kon- 
sekwontaego przysposabiania nas do pracy spo: 4 
w tutejszym ruchu polskim. Z perspektywy uiniony 
lat patrzę na ten niewątpliwy heroizm mojej, tu 

Już nieżyjącej, matki, z wdzięczną miż 

owanej 

1ą, podziwem 
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cunkiem, Fodozuu gdy watka była aktyw= 

6 Oddziułu Źwią: Polaków 

ła Towarzystwa Polek, 
użtułoując się na 

o Szkolne kur- 
się 1 zdobywaliśw 

my - Jej dorast 
prowadzonych prz 

my ostrogi do pracy 

harcerstwa po h dwusziestych i wcż6s- 
nych latach trzydziestych nie było na terenie miusta 

bytos stacji, publicznego zebrania lub obcho- 
gu oży uroczy skiej, w której - w zależnośi. 
bozywiiele od ohurbuteru imprezy - nie brałaby czyn 
uego udziału narzę lic Z4Ddo 

dniej tezutyki zebraniom 

Naczelna 
Uelex zapewniania oi 

1 iuprezóm polskim na * 
Zmięzku Poluków w siienczech już w 1927 roku ustaliła 
4m, "Kulendnrz pracy preoy polskiego apołeczeństwa 

renie Niemiec, Rada 

w Niepczech", Kuponniany "ialeudarz pracy++»" przem 
widywsż nu po: lne miesiące roku 7 
teuntykę wiodąc 

miesigc | test | mmm 
Gtyczeń - miesiąc Zmiązku Polaków w Nien- 

czech, 
luty miesiąc prasy 4 czytelnictwa, 

marzec miesiąc wiary ojców naszych, 

kwiecień miesiąc młodzieży polskiej, 

maj miesiąc aportu i wychowania 

fizycznego, 

mieałąc matki i dziecka, 

miesiąc śpiewu, 

miesiąc piękna ziemi ojczystej, 

miesiąg wychowania społecznego; 

czerwiec 
lipioo 
sierpień 
wrzeżień 
październik 
liatopad 
grudzień 

miesiąc dobroczynności, 
zacji zawodowych, 

miesiąc apółdziolczości polskiej 
u Hienczech, 

Dysponując przytoczonym ramowyn rocznym programea 
pracy, działacze taranowi Związku salaków mieli 
ułutuione zadania przy przygotowywaniu odpowiednich 
teprez dla 
Bu polaka w Uienczech, jak 4 Centrala oraz zarządy 
Dzielnic Związ h dostarczały te- 
renowi do poszczególnych teautów odpowiednie materia» 

ły poroenicze. 
Mierzadko czynny udział w przojawach polakiego 

życia społecznego w lutach panowania nienleckiego 
Nu tych ziemiach połączony był z różnego rodzaju 
przeszkodami, przykrośoiani i nawet niebezpieczeńm 

stwaui, Dla naćwietłonia rodzaju przykrości wzgiędnia 
Licbezpieszeńatw towarzyszących w owych ozudach 
Uczevtnikon polskich iuprez nu tych terenach, pozwolę 
Sobie wspounień o zukłóceniu uroczystego zebrania 
Społeczeństwa polskiego niasta Bytouta w wielkiej 
uali widowiskowej Puwelozyka w dzielnicy Rozbark 
W niedzielqe przedpożudnia ?5 maroa 1928 roku, 
Oszywiście, jak było w zwyczaju, natka zabrała naa 

łeczeństwa polskiego, Zresztą tak pram 

rszej siostry, która w tym czasie przygotowywała 
obiad dla rodziny. 
do sali uzsrojona w pułki 1 inne twarde narzędzia 
bojówku późwojskowej faszystowskiej Org: o: 
w5tohlhelm", bljąc do krwi kogo popadło spośród 
obeonych na zebraniu około 1000 osób. Pamiętam ćonko- 
nule ten napad, gdyż matka - zorientowawszy się 
w niobezpiocznej sytuscji, powpychała nas dzieci pod 
stół, skąd w trwodze obserwowaliśmy masakrę uczestni- 
Xów zobrunia, Ż agazej rodziny oberwało się wówczas 

jedynie nuuzej staatrze Marcie, która zeraztą późnią 

na głośnej rozprawie sydowej przeciwko tej bojówoa 

wała juko szeżcioletnio ofiara terroru wóród 
ych świadków oskarżenia, Sksrgy do Sądu 

miu na bojówkerzy "3tuhlehlm" wniówł w imieniu 
poszkodoranych Związok Polaków w Wieuczech. 

Obronu prewna ludności polskiej w Niemczech była 
jedną 2 ważnych dziedzin działalności Związku Pola= 
ków w h. Członkowie polskich organizacji, 
przyziający slę jawuie do narudowości polskiej, 

zrzeszani w ruchu poiskim - ale mówiący 

Podezag trwania zebrasia wtargnęła 

a także 
między sobą po polsku, uurażeni byli na tych tere- 
nach na najroznaitoze szykany i prześladowania, 
Przoz piętnaście lat po Plebiacycie na Górnym Śląsku, 
to jest w lutech 1922- 1937, włudze niesieokie były 
nieco skrępowane w swoich poczynaniach antypolskiche 
Sprawiuła to tak zwana "Konwencja Gonowska*, obowią- 
zujące na terenie plebisoytonym do 15 lipoa 1937 

roku, n zabęzpieczejąca między innymi prawa mniej: 
szoćci narodowych na tym obszarze, Celem egzekwowa- 
nie poszanowanie dla postanowień wapownianoj Koswetm 
cji Genewskiej istniejąca wówczas Liga Narodów, 
a siedzibę w Genewie, delegowała na Górny Śląsk 

swojego spoojalnego przedztawioieła w osobie Jzwajca- 
ra Peliksu Calondra, Przedstuwicielem ludności pol= 
skiej Opolazozyzny z ranienia Dzielnicy J Związku 
Polekóx w Niemczech w Opolu w urzędującej "Komisji 
Wieszunej do spraw Górnego Śląska" był znany w tych 

czacach trybun ludu olokiego, Krka Sożek z Markowio 
kożo Rasitorza. 

Mino pewnego skrępowania ozowinizzu niemieckiego 
przez Konwencję Genewską luó polski na Opolszozyźnie 
1 w całej Rzeszy Niemieckiej narażony był na niesa= 
mowity ucisk narodory, O roziuinrach potrzeb i prua- 
yoznąg Świądonej obrony prawnej przez Związek Poln= 

ienazech świadozy wyżaz kilkunastu tysięcy 
rg i zażaleń 

m Miezqzuch do różnych iastancji państwowych władz 

niemieckich i ządów różnych szczebli, doręczony 
Adolfowi Hitlerowi przez trzyosobową delegację pol= 
okiej mniejszości narodowoj w Niemczech w liwtopadzie 
1937 roku. Obrona prawna interesów ludności polakiej 
w Nienczcwh p: 

wniesionych przez Związek Pozaków 

mdzona przez Związek Polaków w Nieme 
czech dotyczyła indywidualnych szykan i krzywd, do= 

znawanych przez konkretne osoby fizyczne, jak i spraw 
natury ogólnej, wnoszonych przoż Źwiązec Polaków 

do centralnych władz piństwowych w Berlinie w formie 
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KAROŃ HISTORIA REZRENA © BEM! 
memoriałów i prote 
Xo niektórym ustawoa, godzęcym w ŻY 
polskiej mniejszości sarodowej w nie 
dowo chcę tu wsk e ustawy, stszowiące w tyu 
czasie zagrożenie dla ludności 
jaka 

«Ustawa o ochronie narodu i paź 
s lutego 1933 roku, 
wUgtawa dla zabezpieczenia przed dziedzicznie ob- 

oiążonym potomstwem" /dotyczy przyzusowej steryli- 
zaoji/ z 14 lipoa 1933 roku, 
wUstawa o zagrodzie dziedzicznej” z 29 września 
1933 roku, 

«Ustawa o stanie żywicieli Rzeszy" 2 13 wrześni: 
1933 roku, 
"Ustawa o regulowaniu stosunków w zakresie prac, 
z 20 atycznia 19J4 roku, 
*Ustawa o zawodzie dziennikarskim" z grudnia 
1933 roku, 

"Ustawa o służbie pracy” s 26 czerwca 1935 roku 
oraz zestaw kilku tek zwanych "ustaw norynbore 
skich”, uchwalonych w paździorniku 1935 roku 
w czasie "Parteitag'u NSDAP" w Noryuberize pod 
nazwą "lfrnberzer Gesetze", w tyz także "Ustawę 
© ochronie nieuieckiej krwi 1 niemieckiego hononf 

polskiej w iiien:że 

twa uieaieckiego" 

Za akarg wnoszonych przez Związek Polaków w iiien= 
czech do nienieokich władz państwowych w sprawach 
szykan 1 krzywd doznawanych przez indywidualne osoby 
fizyczne przytoczę dla przykładu 
spraw związanych z goją osobą,wzglę 
> $ 

W pierwszym przypadku skarga została wriesiona 

do Prezydenta kejenoji w Opolu na Urząd stanu Cyv 

nego w wójtowej Wsi pod Opolem, zizie przez pewien 

Qzmy mieszkałem, a który to Urząd odzówił ni dokona- 
mie zapisu imion Andrzej Jecek dla nowo nsrodzonezo 
mojego syna, Ponieważ stałer na stunowisku, że jako 
członkowi polskiej mniejszości narodowej w liicaczech 
przysługuje mi prawo nadania mojemu dzieczu irion 
w prowidłowej pigowni polskiej, zwróciłem olę GO 
Związku Polaków w Nienczech z prośbą o pomoc w wy- 
czzekwowaniu przysługującego zi prawa, i opornym 
Urzędzie Stanu Cywii a śtoziast tylca 
fakt urodzenia się naw dziecka pici męskiej, nie 
godząc eię na zapia jakichkolwiek ivion do czasu 
załatwieniu sksrgi przez kompatentue władza zwierz= 
chnie, Wniesiona przez Źwiązec Poluków w iliezzzech 
skerga w tej sprawie do trezydentu kejencji w opolu 
oduiocła - © dziwo — poząduny skutek i mogłem mojemu 
dziecku nadać tmtunu Anirzuj Jacek, wpisane nastęnie 
prze hitlerowskiego urz;datka pozruwną pisownią 
polską do księgi urodzef 

% drugim przypadku sprawa dotyozyłu Zniewi 

/etracldouat/ w ronsze pułkownika, stąło si; 
w ten uposób, że gdy jako podlegujęcy 
obowiązkowi służby wojakow=j /byżes przecież obywa= 

ieckiego/ z. 

zd do Polszi w celutt 
jejo szefa urc 

ło, Odpowied 
zoch byłu 

tej treści, że winny incydentu pułkownik "iehruachtu' 
został pouczony o oi tego rodzaju 

onks polsi 

asie piamo opolski. 
zawiadaniaj tie o tym, że 
decyzji zostałem uznany zu niegodnego służenia w woj- 
sku nie.ieckim /wohrunwitrdi;/, Po upływie dalszych 
kilku dni zostałem wezwany do Urzędu Policji /Poli- 

zeiant/, gdzie odebrano mi puszport, uniemożliwiając 
ai odtąd jaiekolwiex' wyjazdy za granicę, 

Ponieważ uprzedzenie, niechęć i wrogość Niemców 
do wszystkiego co polskie była powszechna, dlatego 
też wachlarz i różnorodność tecatyczna szarg, wno- 
szanych przez Związek Polaków w liiemczech była bardzo 
dużu. wyniki 1 praktyczny wydźwi,k tych skarg i inter 
wencji Związku Folaków w Niezczech u władz niesie- 

. iliały one raczej znaczenie 
1 wartość moralną, Świadożo: 
Żaiązek Polażów w Niemcz 

peazego rodzaju 
ko zdarzało się, 

granicach ów: 

zreszą w tuz względzie żadnych 
uiesccow gruntownie 41 od 

tu przykżati 
*Gauleitera rprasidente" p 
kiej, Józefa sagnera, wygłoszonego w obecności Adolfa 
Bitlera w kwietniu 1935 roku, czyli w czusie zaledwie 
ponad jednego roku od zawarcia wiudozego 10-letaiego 
paktu nieagresji pomiędzy Polską i uzeszą Nieviecką, 

Oto wyjątki z przemówienia Wagnera: 

„Dla przyszłości Nieniea konieczna jest walka, 
iągu stuleci znajdoważ się Sląsk uórny pod pu= 

saieckim, a mimo to mie mógł stać się 
eoki, Stwierczam, że jest to bardzo 

charukterystyczne, Końcowy wynik przezawia 4atem 
przesiw pracy przeszłości. Należy więc stwierdzić, 

co było fałazywe i niedoskonałe 4 wyciągnąć z tego 
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„wdy żal mi tych narodów, - zfęyniakch > Kto rano wstuje, temu tramwaj szkołę dajol którym do Śmiechu brak powodów,e+ 
ę Czy jest w BR taki szałas, gdzie by nie docierał 

zjechałem cały już kontynent A. 
I z pewną duną Wam wyjawię, 
że nigdzie turystycznych przynęt 
tyle, co w naszej Warezawie...2 

W sklepach brak jest gipsu, 
a wiecie, dlaczego? 
gips jedzie wagonami 

gdzieś tam w dobrobycie, do Zakopanego... 

gdzie wszystko działa znakomicie? 
Gdzie człek, co zechce - sobie kupi, 
po prostu w sklepie... 
Jak ten głupi! 
Gdzie wobec pełnych lad i witryn 
żadnej radości z kila oytryni 
Gdzie nie zadziwi globtrot ra 
wywiazka skromna, ale azozera: 
"Przepraszamy - afera!" 

Po prostu nudno-nieciekawie, 
nie to, ao w naszej Varszawiel 

U nes czy w windzie, 
Czy gdzie indziej 

zazdrością każdy przybysz pała.e+e 
U nich też technika wspaniała, 
ale tan nudno: 
tan działa! * 

U ans dojrzewa się i rośnie 
już w najwoześniejszej życia wiośnie++++ 

Dwunastolatków spotyka się para: 

*Cześć, stary! - cześć stara! * 
«..Doprawdy żal mi tych narodów, 
którym do śmiechu brak powodów, 

Dziś - sportowa maszyna, 
jutro - "Salve Regina”, 

Dzieckiem marzyłem o drewnianym koniu, 
młodzieńcem - 0 koniu=rycerzh. 

Dziś aię spełniają marzenia mojeł 

konika man! Na talerzu, 

/8, Zechenter - 1970 r./ 

0, zefirów italskich angielskie podmuchy» 
0, boski Leonardoł 
0, freskil 0, ciuchyl 
I ty, polska męko spod włonkiego niebat 
tu jeść się nie opłaca, 
Absolutnie! A trzeba, sa 

Usiadłendo wieczerzy 
tragiczny Jak Byron 
każdy kęs staje w gardle 
koszulą non-iron, 
ortalionowe dławi palto, 
płaczą bliźniaki z Ponte Rialto++» 

Kieszozęsny - przeliczyłem 
w tmitą i z powrotem 
makaron na nylony a nylony na złote- 
1: Sousi! Przepraszam! Buona notte! 

/Vlica Dowcip - M, Załucki, 
1970 rok/ 

Fraszki 
Żadna siła nieczysta 
mie pohnie mnie już do bistral 
Tu Polak nie rowantyk, fu - ekonomistal 

u nie czas na poezje: tyle kupi, 00 
nie zj0,+ 

Lech, Czech i Rus w tym mają prymat, 
że się apotkali - tu, Lecz wyznam szczerze, 

ża wolałbym /oczywiście tylko ze względu na klimat/, 
by się epotknli na przykład... na Riwiorsa, 

I już nie cieszy Veroneso, 
mie zachwyca Tycjan, 
tylko w sercu pretensja gorzka 
do Peniojan, 
którym kiedyś wynaleźć forsę Się udułowe» 

Jakże piękny jast Kraków 
powtarzam co rano. 
nie z odrazą Kraków zbudowano! 

Płyute Wisła, płynie po polskiej krainie, 
zobaczyła Kraków... lioże go obmyje? 
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Wynaleźli, To dobrze..« 

Ale czemu tak mało? 

/Polsk w Italii - M, Załucki, 1370 r./ 

Treli słowiczyca 1 oykania cykad 
miłośnik = dzisiaj to rzaóki anikat.,.+ 

uiał talent, werwy, odwagę, 
choinł być w twórczości u steru, 
napisać olbrzymią aagę, 
dzieło potężne i wielkie... 

Hapisał' krótką nowelę 
z powodu braku papieru. 

Pisał Gall Anoniw 
Polaków hiatorię, 
opisywał klęszi 
oraz zwycięstw glorie, 
Tym aię historytien 
do dziś dnia chlub mym 
stąd niejeden Polak 

pisze anoniay.- 

Totolotkiem, nie pracą 
ludzie się bozacą. 

Portuna wołem się toczy. 

Darowaneau słoniowi 

nie zagląda się w trąbę, 

Naprzód misja, potem dymisja, 

Droga, 00 wiedzie tam, gdzie dobrobyty, 
to dosyć często jest gościniec... bity. 

„ Żechenter = 1970 re/ 

KULTURA: EEEEESEEME + EEEE 
W naszych piosenek -przebojów krainie 
zbyt często tryuaf święci grafomania» 
00 jakaż nowa piosenka przypłynie, 
pódobne zwroty w niej, westchnienia, łkania, 

Jo się to dzieje? Czy różni bardowie 
na mętną tylko potrafią piać nutę? 
Qzy nikt prawdziwych wzruszeń nie wypowie, 
tylko tę mini-niłość? mini-snutek? 

Odłogien leży nie ruszana przestrzeń 
tematów, pełnych nowych inspiracji,.. 
Same się słowa pobają, by za Wieszczem, 
powtórzyć zwrotki w nowej trawestacji: 

0, PIEŚNI ZWINNA! TY SZPARKO PZZYMIERZAJ 
MIĘDZY MODUYMI I MUDNYMI ŁATY: 

BIE BARD GADA, CO ZŁEGO ZAMIERZA, 
SŚWYCH MYŚLI NĘDZĘ I S4YCH UCZUŚ SZEATY, 

Płonień rozzryzie malowane dzieje, 
skarby mieczowi spuatoszą złodzie, 
PIEŚŃ UJDZI3 Z CHAłĄt Z SZTUCZ: 
DZIŚ NAWST PLYTA BYWA NIEŁAŚLIWA! 

(0 TWORZYWA 

/% kraju piogenek, W. Zechenter, 1970/ 

Mnsgłos 

Oto jeden z najnilszych statystycznych sekretów: 

Polska - krajem o najwyższej nieśmiertelności poetówi . 

Poetycznieje ooraz bardziej nam Rzeczpospolitaz 
już więcej ludzi pisze wiersze, 

aniżeli czytał 

/%. Załucki - 1370 rok/ 

Mopy ZDARŁ SIĘ W słUŻBJE SŁUŻBI| węos/ 
Wie ohog odtąd nakrycia na głowę, 
Wie pociąga unie kasskiet ni kasz, 
Odkąd włosów mum tylko połowę - 
Wiech na świat bije cały mój blaski 

fy mnie nie kuś na włosy porostem, 
Bo tak kuai uywersant 1 wróg! 
Moje zdanie jest jasne 1 prostet 
Wie chog włosów, choć mieć je bym mógł, 

Zobacz w lustrze stworzenie ponure: 
Tracisz bumor, pieniądze 1 ozas, 
A to wazystko przez wzgląd na fryzurę, 
Stąd ten smutek just w sercach wśród mas, 

Ty sanęczasz fryzjera robotą 
I zarastasz, i znów trza Cię strzyc, 
A nie wita i strzyże s ochotą, 
Przy ozym uśmiech mie sohodzi mu z liot 

Mnie nie zmylą dooiaki ni kpiny, 
Bo ioh źródłem jest zazdrość 1 strach. 
Jestem dumny - £ tej mojej łysiny! 
4 Wy patrzoie, i tońoie we łzach, 

B.L. 

26 
cza TRZRZAAPROAZZEOTACZLCZR 

KE + EEEE DOSWIADCZENIA MEEM 

hm PL Janusz Wojtycza HR 

Aby wrócić do mrocznej krainy mojego harcerskie- 
go dzieciństwa sonodzę kilka stopni w dół i oto na 
zakręcie sohodów z uroku wyłania się lilia z lotniczą 

szachowuicą, Czerwone pola to "oczy" - znajdują się 

w poziomie, Jeszcze kilka schodów i dotykam ręką kor- 

py otwierającej drzwi do królestwa moich wspomnień, 

ma niej kolorowymi samołocikami. Tu naatępoważo pisr- 
waze spotkanie małym lotnictwem, ale tu także ret; 
dował sklepik z umundurowaniem, Tu przed uroczystą 
zbiórką można było zajrzeć do opasłej kroniki 1 ohżo- 
nąć strzępki historii szozepu zawartej w komontarzach 
atorszych druhów. Tu odbywał się niemal obrzęd przy- 
gotowania do wyprowadzenia sztandaru. Wypraszano po- 
stromnych. Honorowi ozłonkowie pooztu rozkładoli na 
stołach białe prześcieradło a dopiero potem, oały 
ozam w białych rękawiczkach, wyjnowali z gabloty 
sztandar i skręcali drzewiec, Sztandar był zawsze oto- 
ożony najwyższym szacunkiem. Ze wszystkiego, Od mpro- 

o prostu harcówka 

Mógłbym łatwo, zanknąwszy oczy, wyobrazić sobie, że 
jestem na pokładzie łodzi podwodnej lub... atatku ko- 
smicznego, 

Cto wchodzę do użytkowanego przez nas sohronu 
przeciwatonowego, jakich wiele służyło w latach aześć- 
dziesiątych drużynom ze harcówki. Pamiętam ją jeszcze 

1 czasów zanim nasa drużynowy = architekt przeprojekto 
wał pierwsze pomieszczenie na salon z parkietem, ale 
to było później, już po wręczeniu szozepowi aztandaru 
który tam na najberdziej honorowym miejacu wisiał 
w gablocie. Z kąta patrzą na mnie godła zastępów umie 
szozone na białych i czarnych polach wokół kominka. 
Malowanie to przypowina "kurawan" lotniskowy, służący 
na lotniskach sportowych kierownikowi lotów, kwadraty 

przechodzą na ścianach w puay. Pod ścianami ławy. Mo- 
że za chwilę wejdzie tu zuntęp, aby odbyć obrzędową 
zbiórkę lub kominek. To tu wręczono mi kiedyś chustę 
1 kartonik, 'na którya obok kawałka wstążki w kolorze 
drużyny i jej hasła gztandarowego napisano: "żyjesz 

w azożepie i pracujesz dla szozepu, twoje radości mą 
radościami twoich bracź i twoje snutki ich smutkami. 

Wazystko co jest niowygodą, przykrością, cierpieniem 
to próba naszego uśmiechu. iie bądź dla szczepu uciąż 

liwym intruzem". keflekto» pamięci odsłania jedne par- 
tie ścian, inne zaó pomija. Gdzie wiaiały orzeł, 

krzyż haroeraki, portrety założycieli czy bohaterów - 
nie pamiętam, znikły gdzieś w uroku niepamięci, Chodź 

my dalej. Środek następnej sali zajmują atoły pokryte 

gumolitem. Razem z towarzyszącymi im taboretami uta- 
nowią jej najważniejsze wyposażenie. la ścianach ażęk- 
kie plansze a na nich plany i nowości z zakresu tech- 
niki lotniczej, Wiezą tu także ezafki z narzędziami 
modelarskimi, stoi regał £ półkami. Gotowe modele le- 
żą na rozciągniętych pod sufitem od ściuny do śoiany 
żyłkuch. ilu jadnej ze ścian plunaza obrazująca trasę 

swycięskiego lotu bohaterów azozepu. Służy ona jedna- 

oześnie jako tablica punktacji zastępów oznaczonych 

wadzonych z zagranicy materiałów i oałych korowodów 
« jego wykonaniem aż do specjalnego zwężającogo się 
ku górze drzewca i zwieńczenia zawierającego ak; fun- 
daoji, tchnęło jakąś wyjątkowością i uieprzemijającą 
wartością. Może właśnie dzięki temu, kiedy szozep 
uległ podziałowi,żadna z powstałych w ten sposób jed= 
nostek nie zaieniła barw ani nie ufundowała sobie na- 
wego sztandaru, przekazując Go roku sztandar w dniu 
30 kwietnia, po oapstrzyku, kolejnemu £ trzech szoze- 
pów. Zakładano też proporck na werble ź do fanfar. 
Ambieją szczepu było posiadać orkiestrę złożoną z mi- 
nimum 4 fanfarzystów 1 4 werblistów. Tymczasem ua po- 
dwórku zbierał się szozep - 3 drużyny harcerskie 1 3 
zuchowe - zawsze ponad 120 harcerzy 1 zuchów. Do tra- 
dycji należała, że wszyscy, od najstarszych do naj- 
młodszych, byli umundurowani w mundury polowe tj. m 
krótkimi spodniani, a haroerze posiadali białe ręka- 
wiazki. 

Mastępne pomieszczenie zajnował magazyn z regałen, 
jakiego nie powstydziłby się najlepszy wpuszozański* 

obóz. Wzorowo ułożony sprzęt dobrze ówiadozył o reali. 
zowenym w praktyce wychowaniu gospodarozym. Mieściła 
się tu też biblioteka i był przechowywany sklepik, 6 
regału pilnowanego przez przywieziony z któregoś Z 0- 

bozów totem pachniało obozem, wojskowymi torniatrani, 
w które był wyposażony cały Bzozep, i przygodą, Obozy 
też były wtedy trochę inne. Ale to już zupełnie inna 
historia. 

Z pomieszczenia uagazynu wychodził, wówozaa już 
mie używany, tunel do owaryjnego wyjócia, zukończony 
studzienką na końcu podwórka. Jaką atrakcją było ta- 
kie wejście do haraówki dla nowo przyjmowanych de dru- 
tyny zuchów, sani możecie aobie wyobrazić. 
Tędy więc, wspinając się po klamrach studzienki jek 
tatrzańską granią, wracam do obszaru szarej dorosłoś 
«1, gdsie z całą bezwzględnością panują rozsądek, 

praktycyza 1 6%  
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Qi cii lut rozwija się aninowany przeż 
harooratwo Uczniowski Ruch Naukowy. Harcerze, a także 
młodzież niezrzeszona uczestniczy lotem i zimą w han 
oerskich obozach naukowych o różnej temntyce: fizyka, 
astronomia, obemin, biologia, geografia, języki obce, 
gdzie pod kierunkiem pracowników nuukowych różnych 
uczelni rozwija swoje zainteresowania i zaspokaja 
pasje badawoze. 

Od dwóch lat działa również zespół historyków, 
w Centrun Humaniatycznym, nad którym opiekę sprawuje 

ALEKSANDER  PALCZEWSKI 

<HISTOR 
starzzoha 
ruchu 

Historia przestała być nauczycielką życia, 
współczesna ludzkość woli rmizić się ekonomistów, 
socjologów i paychologów, W szkole trudno zapędzić 
młodzież do studiowania tego nudnego przedniotu, 
w którym tnk mało jest miejsca na włusną refleksję. 
Dlatego z optymizmen można patrzeć na poczynania 
Kręgu Biułej Podkładki im. Aleksandra Kanińskiego, 
który od paru lat orzanizuje obozy naukowe z mocnym 

historycznym akcenton, 
Jako uczestnik kilku apotkań g młodzieżą na tych 

obozach pragnę podzielić się refleksjani na temat 
prowadzonych tam badań, jak 1 sposobu 1iqh realizacji 

Hietoryk,w odróżnieniu od reprezentantów nauk 
przyrodniczych, posługuje vię innymi metodami, Nie 
może on stosować eksperymentów, ani metod laborato= 
ryjnych, ponieważ fakty historyczne śą indywidualne 
1 niepowtarzalne, Chociaż nie styka się of z przosze 
łońcią vezpośrodnio, to jednak zo Śledów pozontawio= 
nych przez przeszłość może rekonstruować minione wy- 
darzenia, w oparoiu o różnorodne totody budawoze, 
przeprowadzając weryfikację prawdziwości przekazu 
źródłowego, Metodyka popularyzacji historii na róże 
nych szozeblach dysponuje różnorodnyni uetodani edu= 
kacji, Niemniej musimy zdać sobie spr:wę z różnio 
utędzy szkolnym przekazem wśłzy historycznej, a wy= 
korzystaniem historii do badań, Wie można bowiem z0= 
dań edukacji historycznej sprowadzać tylko do upoń= 
szechniania ooięznięć nauki hiatorycznej, trzeba 
także pokazać - ma odpowiednio dobranych przykładach» 
- jak powstuje wiedza historyczna, innymi głowy jak 

Krąg Białej Podkładki in. A, Kam 
czewski jest jednym z Opickunów 1 Centrum, 
Prace historyczne prowadzone były podczas czterech 
obozów /Bieszczadzkie Eksperymenty Naukowe- 83, 

zdmowisko-Ustianowa-84, liarceroka Stacja Ilaukowa-84, 
zinowisko-Krośnica-85/, Plonem procy prowadzonej do 
tej pory ma terenie Bieszczad oą dwa opracowania: 
Katalog monet z iluzeum Sanockiego i Katalog Inskryp- 
©ji Hagrobnych trzech beskidzkich gnin, 

Alek Pal- 
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prnouje historyk, Przed przystąpienicm do badań właś- 
ciwych osła grupa históryczma była zoznajenia 
techniką pracy historyka - uczono ich, jak ma wyglą- 
dnć waruztat historyka i jak systematycznie mają dyć 
rowadzone badania. Przeprowadzenie tego rodzaju 

zajęć przygotowawczych było niezbędne w naszej dnl- 
szej procy; Zdawal 
być jedynyni osobami, od których bę 
ocena źródeł historycznych /insk 
do badnń wykorzystywuliśmy wiele założeń harcerskiej 

metodyki pracy. Przykłedem noże być pracn mużymi zes 
połewi /patrole/, które wykonywały określone zadanin, 
Przyjęcie takiego modelu pracy pozwoliło nam w ciągu 
21 ant zebrać znaczne llości inskrypcji, w kilku 
gminach hinszo ich, Podobna technika pracy została 
zastosownna w przypadku oprac st 
z llnznum Senockiego, Prowndzone bndanta stwarzuży ko= 
uieczność korzystania z archiwów, bibliotek ki 

nych, zbiorów muzealnych. W wielu przypaćka: 
dziła konioczno: ndzenia wywiadu Środowia= 
kowego, Jak z tesz ad uożestników obozu wyna- 
gano nie ty 

jętności jej 

ypoje/, Przystępując 

monet 

zscho= 

Pomiocnyn Vył tu fakt, że 
była to młodzież haroeruka, która % toc 
dzielnej pracy jomt systen: 
W onwiląch wątpliwych mogli liezyć mu Tacho 
kndry, Codziennie odbywały się spotkania 
torycznej, na których pre 
przeprowadzonych badań, 

teriała to doskonały tercn, 

+ SKNIMREFREGE W EREGI EEEE 
możma było już na konkrotnyoń przykłndach ukazać tech 

nikę pracy historyka 1 proces badania naukowego, 
Oprócz prowsdzonych budań odbywały mię spotkania dys= 
kusyjno na temsty znproponowane przez młodzież, Przy= 

Kładem może być oykl wykładćw orgonizowanych na zi- 

mowisku w Ustianowej pt+ "Człowiek a historia", 
iałów to pi pracu bad: 

mle technika pisania orracowań to joeszoze jedna waż 
ma umiejętność, z którą staraliśmy się zaznajomić 

uczestników, Technika selekcji 1 określanie wartości 

materiału, dokonywanie możliwie zwię złych przypiaćw, , 
to warunki niezbędne do powstania dobrego 
Qykl naszej pracy ułożony był w kolejności: lato - 
- intensywne gromadzenię materiału, zima — opracowy= 
wanie. Ten sposób pracy wydaje się być trafnie dobra= 

ny, © czym Świuóczyć mogą powstałe opracowania, lie 

wazyscy uozestnioy obozów wyrużeją ochotę do dalszej 

współpracy, ale jęst to chyba całkiem norualne. Nie 

zawsze bomiem zapalonemi entuzjaście historii odpo- 

wiada żaudna prnea badacza, Wielu jadnak od kilku 
Już akcji bierze aktywny udział w badaniach, Zasada 

czasu na takim obozie a nie 

administracyjne przypisanie powoduje, że mamy do 0%7- 

mienia z młodzieżą, która lubi historię 
Otwartość naszego ruchu naukowego atwarza dla każdego 
PE nie tylko możliwość udziału w prowadzonyca 

d /h ale może stanowić zarazem uniejętno połą- 
ozenie wypoczynku z możliwością pogłębienia ewoich 

zainteresowań, 

dobrowolności dzani 
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acusiowi zmdziż się pobyt w drużynie, 
Jacuś szuka swego miejnoa w życiu, Zaliczył już sek- 
oję zepaśniczą, koło hodowców rybek i zespół inatru= 

mentalny. Nio w tym dziwnego, Tak być powinno, 
Wiech szuka, jeżeli w drużynie nie znalazł tego, 00 
da m zadowolenie. Jeżeli w najbliższym Środowisku 
snajduje tyle płaszczyzn, w których może poszukiwać 
Biebie, odkrywać pokłady swej odobowości, to należy 
się tylko cieszyć. Źle by było gdyby drużyna zatrzy 
mywała go w tym poszukiwaniu, 

Okazuje się jednak, że Jacusiowi nie wystarczy 
to, że wypisaż się z drużyny. Jacuś dla swego dobre= 

go samopoczucia potrzebuje uzasadnienia, że tak jak 
On postąpią inni, Jacuś namawia innych haroerzy do 
wypisywania się, Wywiera nacisk, wyśmiewa kolegów, 
którzy nie poszli w jego ślady, wygwizduje ich, Jest 

silną indywidualnością przywódozą i jego działania 

nie pozostają bez wpływu na pozostałych harcerzy, 

Widzę jaką przeżywają rozterkę i jak bliscy są 

pójścia w jego ślady, Chcąc im pomóc w podjęciu de= 

Qyaji i uratować dotychozasowy dorobek drużyny decy- 
duję się na drakoński Środek, Dotychczaa nie miałem 
zwyczaju wykreślania kogokolwiek z listy członków 
drużyny, Zawsze miał możliwość powrotu. Zdarzają się 

od ozamu do ożasu takie fakty, Jacka jednak z hukiem 
skreślam z listy członków drużyny ogłaszając to roze 
karem wywieszonyń.w gablocie.na korytarzu szkoły, 

Pomogło, Drużyna na jakiś ozas znowu snalazła się 
w dobrej formie, 

Gorzej przedatawia się sprawa z Jacusiami, któ- 

rzy niczego nie szukają, Jacusiami którzy programow, 

lekceważą wszelkie formy organizacji. Im silniejczą 
osobowością legitymuje się taki młodziun, tym wię= 
ksze zbiera żniwo, smagając epiteżem "harcerzyk" 
tych, których widzi w munduraoj, Jeszoze póki są pni 
w wieku poddawania się wpływom dorosłych, nauczycieli 
druhów , rodziców, to jeazcze jest dobrze, Harcerstwo 
oieazy się dobrą opinią w społeczeństwie dorosłych, 
Im bliżej jednak klasy ósmej, im intensfwniej wys 
tępuje proces przechwytywania przez grupę rówieśni= 

ozą wpływów niegdyś adoninowanych przez przedstawi- 
oieli świata dorosłych, przez szkołę i dom, tym siła 
działania epitetu "haroerzyk" jest większa, Jakże 
smutno stwierdzić swą bezsilność wobeo żywiołu a0c= 

jalizacji choć jestem uzbrojony w doświadozenie, 
wieizę pedagogiczą znajouość metody, Pierwszy lepszy 

owaniaczek o orientacji życiowej nakierowanej na z0- 
wołańie "ónierć frajerom", byle przepojony pewnością 
siebie, wygrywa w waloe ze mną o rząd dusz, Ryłbym 
w lepszej sytuacji, gdyby udało mi się skupić w dru 
żynie takie właśnie silne indywidualności, Niestety; 
Przeważają z zewnątrz sterowani, 

W tym róku znowu atraciłem piątkę najwartościow 
szych, Tek liczyłem, że w perspektywie któremuń z 
nich przekażę drużynę. Ozaa mi na emeryturę, Nie wy- 
trzymali prosji kolegów, Przewidując, że to może 
nastąpić, postarnłen się o to aby nawiązać kontakt 
z drużyną starszoharcerską, myślałem, żo tą drogą 
uda mi się wykaztałcić linię perspoktywiozną wzorców 
osobowych. Niestety.++  



  

MEEMI PROPOZYCJE EEERGNAZ + EE 
stetnio, podczas ferii zimowych: zetknąłem 

się z zimow. 

Drużynowa rozpadającej się drużyny szkoły średniej 
wpadła na ponysż uby tą drogą ułatwić nłodszym łagoda 
ROEE 

en atarszoharcerskim, którego uczesta 
kami byli uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, 

ne przekroczenie progu, Bardzo ni to podoba, 

A tym ośnioklusistom, którzy jeszcze nie wpisali się otworzę chyba próbę na harcerza starszego, 

phm Wojciech Popiołek 

z mojej 
qiblioleki 

w popularnej serii wydawniczej "Biblioteka 
Syrenki" nakładeu Państwowego Instytutu Wydawniczee 
80 ukazała się książka pod tytułem "Pełnić służbą,,, 
£ pauiętników 1 wspoanień haroorek Warszawy 1939-45 

W przedmowie kalątki 
mapisaż: 
"Wiezwykżą lekturą są te dzienuiki i wspomnienia 
baroerek z lat 1939-1945, Stanowią zbićr materiałów 
źródłowych z lat okupacji 1 Powstania oraz pantętni- karekich wspomnień uczestuiczek wydarzuć z tuatogo 
ozaBu, Ale zaraza - piuane Ł duia na dzień przeż 
młodziutkie dziewczęta lub kobiety wapouinające po 
latach swą młodość - są peychologicznya zwiercia- 
dłem polskiej młodzieży zamtigażowanej w ruchu saqo- obrony i samopomocy narodowej oraz walki z najeźdźcą 
4 ponadto gą świadecteez osiągnięć wychowawożych 
1 iatcjątyw okupacyjnych harcerstwa tuutych lat, oaiągnigć 1 inicjatyw zaskakujących nawet znawców > swą iuweucją, uczciwością, wyrobienium społeoznyn 
1 dztelnością, 

Aleksander Kamiński 

Hurceratwo przedwojenue i wojenne okżudało się 
£ dwóch odrębnych członów związanych tylko w awych władzach naczelnych; « Organizacji ilarcerzy i Orga- uizeoji Harcerek, Wprawdzie w czanie wojny powie Mczba harcerek włączyła się do jednostek organi- zaoydcych haroerzy przez służby sanitariatu 1 łącz= mości, lecz w uwej masie harowrki stanowiły odrytaą organizację © swoistej uktywnosoi, swoistym ukownto- waniu huroerskich ideałów, /,,,/ 

Dzienuiki i wspomnienia niniejszego zdioru uie były piacne przez kierownicze osoliatości hercerutwa żeńskiego, Nie al watystkie wyszły spod plóru niże Nkoćo uzozabla inatruktorek lub harcerek legitynu- JĄcych sly tylko utopniami włodziezowymi, h 

Szczególnie interesująca jest epontanicznuść 
zastępów, drużyn i hufców harcerek w zakresie reakty- vowania znietozonych 1 zdezorganizowanych przez wojnę placówek sumopomocy 1 opieki. Harcerki, podob- nie jak haroerze, są czynne w Małym Subotażu, pro- Pagandzie przeciwniemieckiej /"H"/ oraz w służbie wywiadowczej, ale wyprzedzały karcerzy w różnorod 

ności inicjatyw i wytrwałej konaeki encji prac opiekuńczych na rzeck rodzin najbardziej dotkalętych przez wojaę, dzieci, starców, jeńców, więżniów, lalojatywy opiekuńcze haroerek ujawnione w tym zbiorze pokazują, jak wrażliwe było wyczulenie inatrukiorók 1 1oh dziewcząt na nieszczęścia guębią- oe kalewolony naród 1 jak bardzo Liczyła się rzcczy- siata poaoo, a nie pozoryj w działalności opiekuńczo meithowawozej *rozliczano wl$" z każdego dziecka, każdej rodziny branej pod opiekę, A że było w tyn Spora nut filestropii - to maturalne dla taatych lat. /.../ 
Najnooniejszyu fragnentea touu są relacje % Powstania Warszawskiego, W tym niowiarygodnie twardym i okrutnym ozzaminie charakterów 1 sprawnośa. - Larcerki dowiodły dzielności, dla której stopnia Bie śmiem użyć żadnego określenia. Oto grupka suni turiuszak prowizorycznego szpitalika wśród zdruzgo- Sanych wokoło murów, wśród ogniu 1 dymów, spoza których słychać głomy sbliżającego się wroguj kto mode, opuszcza ten ginący Świat . pryy olężko ranm Bych pozostaje tylko grupka haroerókich sanitariu- szek - pouzuoie odpowiedzialności w podjętej ałużbić przezwyotyżyło nieludzki struch, Oto soeny grozy gi. 

80 Wiesta, Czerciekowa, Łyliborzn, przez których ruiny wóród pocisków, wybuobów, ozai przebiegają łączniozki, czołgają się do rannych sani= 

W pr. Toku trzeba będzie o czymś takim pomytloć 

BECE + EOBRCFER 
gariuszki, przenoszą żywność 1 wodę ałużbowa dziewczę 
te, padają zranione, cierpią, giną - przezwyciężająo 
lustynkt życia, cdrzuonjąc propozycje łatwiejszych 
prao, "Nie po to tu jestem, aby mieć łatwą robotę" 
- mówi jedna z nich. 

Pobudzona przez lekturę dzienników 1 wspoanień 
pamięć dwóch miesięcy Powatania - skłania do atwier= 
dzenia, że tamte dziewczęta stały się oblubą naszej 
historii, Dowiodły w awej masie niezwykłej mocy 
ducha, twardej woli obowiązku, nieuvtępliwego poczu- 
oda odpowiedzialności. Były jednakowo ofiarne i goto 

służby w walkach powoteńczych - jak do prac w ra- 
towaniu niemowląt ginących wówczas z breku mleka, 
w gotowaniu posiłków dlu ludności przewalającej się 
£ jednych dzielnie do drugich, w kierowaniu ruchem 
ma terenie podziemnego labiryntu piwnioznych przejść, 
we wzbudzającej lęk 1 wstręt służbie łączności kana- 
łami ścieków... 

Ma to wazystko - gdy nadszedł czas próby - przyw- 
Gziały puncerz twardości 1 zaciętości, siły i wytrwi 
nie, Wartościom narodowym dały pierwszeństwo nad 
ponętami osob stych satysfakcji, Szczęście własne 
zespoliły ze szczęściem swej Ojczyzny, Niech pozosta» 
LĄ na wieki w pamięci ludzkiej te córki niewolonego 
narodu, służącego jego swobodzie 1 wspierające go 
Opiekuńozą pomocą." 

W nocie redakcyjnej czytamy: "U 1965 roku, wobec 
dotkliwego braku zarówno w literaturza jak i w zbio- 
rach archiwalnych nateriałów dotyczących działalności 

PIOSENKA MIESIĄCA 
słowa: E, Godlewska 
muzyka: K, Kuiatkowska- 

—iarozyk 

DROGI PSŁNE SŁOŃCA 

Nad nami błękit nieba a w sercu kwitnie maj. i 
Młodości, śpiewaj! Radości, śpiewaj! 
Piosenka razes z nami, cay z wiatrem, czy pod wiatr, 
Młodości, śpiewaj! Radości, Śpiewsji 
Kto z nuni w równym marszu - ten brat! 

Ref, Przed nani razystkie drogi pełne błońca 
przed nani piykny i oiekawy świat. 
Śpiewaj! Z piosenką tęczowymi drogami 

przeaierzasz pół świuta 
Migdy już nie będziesz sami 
Nigdy już uie będziesz san! 

Dokoła ćrzew korony, czerwono kwitnie mak, 
trzyrody urok! Młodości urok! 

I uwierz przyjucielu, że w tyń życia jest suak, 
Przyrody urok! Włodości urok! 
I uwierz, że w tym życie jast suaki 

Ref, Irzed nami.++++2. 

PROPOZYCJE EEEE 
harcerstwa żeńskiego w czasie wojny i okupacji, kiem 

rownik Zacładu Drugiej Wojny Światowej w Instytucie 

Historii PAN, niożyjący już prof, dr Stanisław 
Płoski, zwrócił się do byłych naczelnych władz haroer- 
stwa żeńskiego z propozycją przeprowadzenia akcji 
zbierania odpowiednich materiałów wśród inetruktorek 
1 harcerek, działających w latach 1939-1945. W wyni 
ku tej akoji /przypadła ona głównie na lata 1966-69/ 
zgromadzono liozne dzienniki, wspomnienia, relacje 
1 raporty, /.../ Od początku postanowiono nie nadawać 

projektowanej książce charakteru opracowania, 1e0% 
dokonać takiego wyboru 1 zestawienia całych tekstów 
lub ich fragmentów, aby powstał jak najbardziej 
wozechstronny obraz pracy drużyn, hufców i popzozem 
gólnych dziewcząt w okresie września 1939 roku, oku= 
pacji niemieckiej 1 Powstania Wurezawskiego. Obraz 
ten nie jeat oczywiście pałny - autorkom wspomnień 
1 relacji nie narzucano żadnego palmu, żadnym planon 
nie poddają aię też najcenniejsze materieży: dsinniki 
pisane w czasie okupacji lub Powstania. Większość 
materiałów pochodzi od ówozesnych haroeręk - ozłonkiń 
drużyn oraz młodych instruktorek, drużynowych lub 00 
najmyżej hufoowych i pokazuje okupacyjną pracę 
haroerską niejako *od dołu”. 

m 
"Pełnić służbę... Z pamiętników 1 wspomnień harcerek 
Warszawy 1939-1945", PIW, Warszawa 1983, wydanie I, 
nakład 30 tysięcy egzemplarzy, cena 280 złotych, . 
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Oaupowiedzi na to pytanie szucałem pod koniec 

ubiegłego roku w Budapeszcie, Kadca Wojcieónowski 
/derzy, niegdyń Naczelnik ZAP/ twierdzi, że przede 
wszystkim pracowitości i szaounku dla pracy. Obficie 
zaopatrzone sklepy nie powinny przesżaniać nau faktu, 
że ceny są tu wysokie, Węgrzy przyzneją, że stopa 
życiowa nieco się obniżyła. Nie żyje się więc im 
luksusowo ani łatwo, Odnosi się to szozególnie do 

młodych. Podobnie jak i u nas, brak jest mieszkań, 

łatwiej żyje się na wsi - państwo udziela pomocy 

1 krodytuje. Mieznama jest tu postawa "jekoś to bę- 
dzie", Ę 

Soboty 1 niedziele są ustawowo wolne od pracy, 
ale wiele osób pracuje, otrzymując dodatkowe wyna- 
grodzenie, Około 40 procent dochodów ludzi ułodych 

pochodzi a dodatkowych Źródeł zarobkowania. Są to 
Gzęnto zajęcia nie związane z ich wykształceniem. 

Mój rozmówca podaje przykład swojego sąsiada - elek- 
tronika, który w swoim dwupokojowym mieszkaniu wy- 
konuje meble, Organizuje się również specjalne 's0- 

botnio-niedzielne brygady robocze, które wykonują 
m.in. prace drogowe w mieście, Efektywność tych bry- 
gad jest zuskakująca, Dodać jednak należy, że podej- 
mowanie przez rodziaów dodatkowych zajęć wymieniane 
Jest wśród przyczyn wzrostu przestępczości nieletnich 
Dla uzupełnienia obrazu węgierekioh sklepów należy 
dodać uprzejmą obsługę - dotyczy to zwłaszoza Śrad- 
niego i starszego pokolenia ekspedientów. 

Tłumacz naszej delegacji /też Jerzy, od 20 lat 
w wiiL/ twierdzi natomiast, że powodem, dla którego 
kryzys węgierski jest nieco lżejszy od polskiego 
jest wykorzystanie przez śęgry koniunktury lat sześć 
dziesiątych, «tórą wy przeoczyliśwy, a potem było już 

za późno, aby się w niej zmieścić. R to już zupeż- 
is mie inna historia. 

GTE REP TEZ OCZNE OT OOUZEPTRZE 
harcerskie.pl 

Muz Druhny /Druhowie zresztą też/, koniec 

artów. Przyszła wiosna, idzie lato. Sg 7. 

przestaną maskować nadmiary w figurze ra ta 

obozy, plaże, kąpiele słoneczne. Należy B
o ; 

gze diety. Proponujemy wybrane potrawy £ A: > amery: 

kańskioh konsumentów, Limit daienny 60 punktówe 

Precz z węglowodananii 

łosoś wędzony 100 8 

kawior 
100 g 

gzynka na ziano 100 8 

szyjki rakowe 1 poroża 

tuńczyk w oleju 1 poroja 

małże gotowano 1 poroja 

konar gotowany 1 poroża 
100 8 
1 funt 
1 funt 
1 sztuka 
1 sztuka 
1 sztuka 
1 sztuka 
0,5 funta 
1 tunć 

banany 
figi małe 
pomarańcze 
Wrgoskwinie 
arbuz 
melon z łupiną 
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Podajemy tylo te, najbardziej dostępna artykuły 

epożywoze, które umożl: 
Mn, jadłospisów obozowyche 

spotkanie wszystkich tych> którzy będą stosować   n/a dietę 1 przyślą mna pozdrowienia, Do zobaczenia 

po wukacjach przy obficie zastawionym stole> 

Badrobiny. wezystko! 

  
ODEZWA DO NACZELNEGO 

Sprawdzaj wzrok 
raz na rok 

gatyryczne pismo "LIBERUZ VETO" wychodzące w Kra- 

kowie, w VI numerze s roku 1903 zamieściło stylis= 

tyozny poradnik dla reporterów gulicyjskich - "Jak 

mależy pisać o wizycie cesarskiej": 

1, Jaki był dzień przyjazdu monarchy? 
Pronienny 

2, Co wznosiły tłumy publiczności? 

Entuzjastyczne okrzyki 

Jaki był wzjazd cesarza? 
W całym słowa znaczeniu uroczysty 

Qzym się stał? 
Pełną szczerego zachwytu manifestacją 

wóród jakich okrzyków wyszedł cesarz? 

Wśród nie milknących 

Czym przeszedł peron? 
Slastycznym krokiem 

Jakie znaczenie miały przemówienia? 

Donioełe politycznk 

Czym była nacechowana odpowiedź monarchy? 

Niezwykłą łaskawością 

Co towarzyszy monarsze w powrocie do stolicy? 

wdzięczność narodu 

redakoji "HR" 
Całe ozozęźcie, że już do nas nie przyjeżdża 
cesarz i powyższa instrukoja jest nieaktualną. 
A może należy się zastanowić, ozy nie przygoto= 
wać ozegoś podobnego na wypadek wyzytaoji GKk 

ŁACINA contra łacina | 
Se RAE iżiak == WoJRAA: 

S,D, » SALUTEM DIGIT - Pozdrawia 
SALVE REGINA! , - Witaj, królowo! 
SALNO PLENO TITULO - 2 zachowaniea pełnego tytu” 

tu 
SĄNCTA SIMPLfCITASI — Święta naiwności! 
SAPIBNS SEMPER BEATUS — Mędrzec zawsze Bzozęśli: 
SARIENTI SAT -  Mądremu wystarczy, Mądrej głowie 

dość dwie ałowie 
- Dość, Wystarczy 

SATIS VSRBORUM -. Dość słów 
SERVA M, SERVABO TR - Ocal unie, ocalą oiebie 
SI PLACET - Jeśli aię podoba, proszę 
SIC - Tak, dosłomie 
SIC ASTRA VOLUNT - Tak choą gwiasdy 

SIO PATA VOLUNT — Tak los chce  
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phm WOJCIECH POPIOŁEK 

CIEKAWOSTKI 
mystamy 

© Instytut Problematyki Przestępczości urządził 
w Warszawie w Ztochu sądów interesującą wystawę 
ansożków pocztowych ze zbioru dziennikarza Zbigniewa 

Lenertowicza. Poświęcone są one zapobieganiu przestęp 
ozości i inny zjawiskom apołecznej patologii. 
Wydawane przez poczty 100 krajów świata - przedątawia 
Ją takie temuty jak sikoholizm, nikotynizm 1 narkoman 
nia, przestępstwu drogowe, milicja;straż graniczna 
1 celnu; wymiar aprawiedliwości, ochrona środowiska, 
Są wśród nich całe serie wydane z okazji różnych 

rooznio, międzynarodowych syupozjów, ukazania się 
ważniejszych aktów prawnych ozy powołania organizacji 
1 iostytucji o charakterze społeczno-prawnym, 

© Dziosiątego lutego minęła 40, rocznica otwaroia 

rozgłuśni 1 wznowienia regularnej eniaji programu 
Polskiego Radia w wyzwolonym Krukowie, Z tej okazji 
Zarząd Okręgu wspólnie z sołem Polskiego Związku 

Filatelistów w Krakowie, przy współudziale rozgłośni 
przygotował okolicznościową wystuwę filatelistyczną, 
Znąlazży się na niej zbiory poświęcone Krakowowi, 
ukuzujące dzieje oręża polskiego, poświęcone środkom 
magowsgo przekazu oraz kolekcja obejmująca pierwsze 
aneozki Polski Iudowej. Ponadto na wyat! 
towane były medale okolicznościowu, dotyczące prasy, 
radia i in. W lokalu wystawowyn czynne było stoisko 
pocztowe, dysponujące okolicznoćdowym datownikiem 
zuprojektowanym przez artystę plastyka B, Prądzyńskie 

80. 

Nona karla pocłowe __ 
Vkucały wię interesujące ksrtki pocztowe z wydru- 

kowanyni znaczkami opłaty wartości nominalnej 5 zżo- 
tych. 

©kartka uponiętniające 750-1ecie Opastwa 00, Gy 
stereów w Szczyrzycu /na znuczku obraz Madonny Szczy= 

rzyckiej/, na iluatruoji widok zubytkowych budynków 

klaoztornych, 
©wyduna z okazji 45-leoia Stronnictwa bemokra- 

tycznego /na zanozku portret plurwszego pręzeaa SD 
profesora doktora M, Wichałowicza, na Iluatracji 

harcerskie.pl 

widok kanienicy Książąt Mazowieckich na Rynku Stare- 
go Miasta w Wsrszawie, w której odbyło się zebranie 
założycielskie SD/, 

©upaniętniująca 75-lecie Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego /na znaczku portret założycie” 

la GOPR słynnego taternika, pioniera polskiego nar- 
oiarstwa Xariusza Zaruskiego, na ilustracji Lidok 
helikoptera ratowniczego i rysunek odznaki GOPR oraz 
napis: Góry dla rozważnych/, 

©: wieloletniego cyklu wydawniczego Poczty Pol- 
skiej poświęconego prezentacji i popularyzacji naj- 
wybitniejszych poataci polskiej filatelistyki, uku- 
zała się kartka przedstuwiająca jednego z najbardziej 
zasłużonych działaczy oraz znakomitego kolekojonera 
1 publicystę filutelistycznego w naazym kraju — Iud- 
wika Steinbacha /1889-1964/, Znaczek na kartce pro= 
zentuje jego podobiznę, 

© u cyzlu wydawniczym "Odnowa. zabytków Krakowa” 

ukazała się kartka poświęcona Muzeum Stanisżawa 
Wyspiańskiego w Krakowie, Na znaczku przedstawiony 
został fronton siedziby tej otwartej niedawno pla= 
cówki muzealnej, która mieści się w średniowiecznej, 

4) vamienioy przy ulicy Ki 3 3% 

W części ilustracyjnej kartki widnieje motyl według 
rysunku stanisłuwa Wyopiańskiego oraz znak UNESCO 
symbolizujący Światowe Dziedzictwo Kulturalne 1 Przy- 
rodnicze, 

Umilealim gbor. hcjół 

W Cieszynie istnieje unikalny i bogaty zbiór 
strojów, mundurów 1 różnych rekwizytów, Liczącą 4 ty 
siące eksponatów kostlunerię tworzą między innymi 
regionalne atroje Śląsrie, istebnieńskie, górali za- 

kopiańskich, trukowskie, kurpiowakie, łowickie, azla- 
checkie, górnicze, u także stroja rycerskie, mundury 
żołnierskie itp. Pleozę nad tymi abiorami, sprawuja 
"Vacierz Zieai Cieszyńskiej" 

SEEN | KEEGAN |OD. CAME 

qNedale woanicy fowkamia. Masaawskiego 
© Do koiekoji okallsznoalowych medali upani;tnia- 

Jqcych rocznice narodowych żrywów, doszedł piękny 
okaz wydany przeż ARS CHKISTIANA, według projektu 
artysty rzeźbiurza fadęusza Tchórzewskiego, 

fedal wybito w srebrze w dwóch wersjach wagowych, 
Obie odniuny, różniące się Jedynie grubością, posia- 

dają identyczną Źrednicę - 35 ma 
quero medulu przedstawia młodącianego powstańca w heżł 
mie oraz nepiu: POWSTANIE NARSZAWJKIE 1 VIII - 2 X 44 
Rewera wyobruża "Mudonnę Powatunia" oruz daty: 1944 
- 1904", Autorem pierwowzoru "kadonny" jest Irena 
Pokrzywiecka - malarka i żołnierz AK, Ten znany i pom 
pularny już wizerunex powstał w Worazuwie w sierpniu 
1944 roku. 

<wiala'- dla zbieraczy __ 
© tydaanictwo "Chevalier" jest wydawcą oryglnalnie 

pomyślanych planów lekcyjnych, Dwustronna płansga 

/toraatu 24,5 cm na 22,5 cm/ zawiera ua stronie 
wierzchniej sylwetki konne różnych formacji reprezen= 
tujących "Juzdę Świnta”. Wielobarwne miniatury malo= 
maż Bohdun Sieskin, Sylwetki jeźdźców _ i koni ode 
dane są 2 wielkim rnawstweu przedmiotu, zarówno jeóli 
chodzi o szczegóły w umundurowaniu 1 uzbrojeniu, jak 
1 eksterier koni. Nad sylwetką jeźdźca znajduje się 
dekoracyjne panoplium utworzone 2 elementów uzbroje= 
nia danej forvacji. Elementem wiążącym, a zarazem 
oentralnym motywem panopliun jest nakrycie głowy, 
Po prawej stronie kartonu znajdują się rubryki s po- 
dzinłem na dni tygodnia, Strona odwrotna zawiera 
wiejóce na notatki oraz krótką historię danej forua- 
oji. Seria "Jazda Świata" zawiera dwanaście miniatur, 
Stronę graficzną plansz opracował Bugeniuaz Szul, 
Qena - 25 złotych zu egzemplarz. 
Poszozogólie plansze, według kolejności nureracji 
zawiorająt 

1/ rycerz polaki ZII-XIII w, 
2/ rycerz zachodnioeuropejski XIV w, 
3/ towarzysz husarski ZVII w, 
4/ rujter szwedzki XVII w, 

5/ oficer muszkieterów XVII- XVIII w, 

6/ dragon pruski ZVIII w, 

1/ hużar napoleoński z początku XIX w, 

8/ strzelec konny Księstwa Warszawakiego, 

9/ lansjer angielski I poł, XIX w, 

10/kuwalerzysta Stanów Zjednoczonych XIX w, 

Mi/ułan austriacki z poozntku XX w, 

12/ ofloer ułanów WF aprzed 1939 rokue 

Jdujące stę w Pieszozunach /zachodnia Słow 
oja/ kuzeum Baluwologiczne obutodziło w tych 

dninch 50-leefe owego istnieniu, Zbiory muzeum obej- 
uują przeszło 12 tysięcy ekuponatów, które obrazują 
dzieje wiasta 1 uzdruwigka, Speajnlna gula poświęco= 
na jest ludwigowi Beethovenowi, jego pobyton 1 stom 
murkowi do Pieszczan. Kuzeuz doźunentujo rozwój uzdro 
wioka Od XVI wieku uż po dzień dzisiejszy, 

© luzeua iu. Przypkowskich w Jędrzejowie posiada 
ponad 3,5 tysiąca książek, w tym 500 unikatowych sta» 
rodruków traktujących o budowie zegarów słonecznychą 
kolekcja ekolivrisów liczy ponad 10 tysięcy aztuk, 

Skarby manaradzy __ 
© Skarby niczym z bajek tysiącu 1 jednej mocy znale” 

ziono w Srinogarze, w stanie Dżaw 1 Kaszmir. U jednej 
z piwnio znajdowało oię aześć żelaznych skrzyń, wym 
pełnionych drogocennymi kamieniami, wyrobuni jubilex= 
Bkisi ze złota 1 srebra oraz zabytkową bronią 
£ KWIIJ i XIX wieku, Wóród drogocennych kamieni znaje 
4ował się 250-karatowy azuaragd, około 100 wielkich 
brylantów oraz wielkiej wartości kolekcja pereł i ru- 
binów. Jak się okuzało, ten bezcenny akarb należał de 

rządzącej w Kaszmirze dynastii Dohra. Ostatni « mau 
hsradżów - Hari Dingh po uzyskaniu przez ladie nio- 
podległości opuścił Srinagar 1 prawdopodobnie nit 
zdążył zabrać ukarbu, O ietnieniu skrzyń z oearaścia= 
mi wiedziało zuledwie kilka osób, Skrzynió te prze 
ohowywał były służący maharadży, B4-lotni Tkabal Math 

© Krajowa Agenoja Wydawnioza serią "Albuu dla kolek 
ojonerów" trufiła w dziesiątkę. Pomysł opiera stę na 
kozpletowaniu dwóch elementów: 

1/ zeszytów zawierających informacje itu dany temat, 
2/ sprzeduwanych oddzielnie erkuszy z ilustracjami 

sawoprzylepnymi, które kolekojoner wkleja do 
wspoanianych zeszytów, 

Do tej pory ukuzuły stę Albumy na tamati gwiozdy mie 
zyki rozrywkowej, poczet królów polskich, polacy 4 

olimpijczycy, stare samochody, juchty żagłowe, atyle 

walk Wschodu czy piłkarskie miatrzostwa ówiata, 
Każdy zeszyt prócz tekutu informacyjnego zawiera 
miejece do wklejenia tiustraoji samoprzylepnych, la 

każdym arkuszu znajduje się sześć odpowiednio  Nae 
oiętych obrazków, z których oztery dotyczą wiodącego 
tematu, zaś d»a pozostałe zapoczątkowują nowe tematy. 

Wypołniając ilustraojami bumoprzylepnyni auły zeszyt 
uzyskać można bogato ilustrowany, jednotematyczny 

album, mogący stać się podręczną onoyklopediy, 
Ponieważ zainteresowanie valvunani" jast znacznie 
większe od nakładów - kompletowanie zeszytów nie nale. 
ży do rzeczy łatwych.   

 



SRUESGGWEM HISTORIA. BERTTZENNEEM + Kii 
cd. 2ę, SU. © 
zorzantzowane, staje się podstawą do realizowania 

różnych zajęć harczrskich, Frzez awój specyflczny 

chureukter obozy dostarczają sporo przeżyć emoacjonal= 

nych. Dzieje się to w ciągu każdego dnia od pobudki 

do capstrzyku włęcznie» Zdaniem Szozygła obrzędy 

dnia obozowego przyczyniają się do kształtowania 

cnót obywatelskich, poszanowania godła państwowego, 

flagi narodowej. W ciągu dnia obozowego instruktorzy 

nyrozwijają naukę geografii, terenoznawstwo, kartogra- 

fię, przyrodę, krajoznawstwo, amiuarytankę, naukę wy— 

chowania obywatelskiego, gry polowe, ćwiczenia zmys= 

łow, prace ręczne - oparte o pionierkę haroerską% 

Władysław Szczygieł podkreśla, iż zdobywane 

stopnie "dają wzór pewnego wyrobienia harcerskiego; 

tak pod względem technicznym jak i moralnym", 

Dzień obozowy - pisze autor — zamyka wieczorne ogni 

ako, którego rozpaleniu towarzyszą — również /2.G./7 

obrzędy harcerskie. 

Następnie Szczygieł onawia wartości wychowawcze 

obozu, ktore zamykają się w dwu ozynnikachs 

1/ przyroda i stosunek młodych do niej w obozie, 

a z tym wiążą się wartości zdrowotne i wychowanie moe 

ralne oraz estetyczne, 
2/ społeczność stworzona z uczestników jest "społecza 

nością prucoy"” 1 to stanowi o głównej sile wychowaw= 

czej każdego obozu, kadra i młodzieź współuczestnizy 

w życiu obozu, tmorząc jedną społeczność, a to jest 

włuśnie novun metodyki wychowawczej, tzw. "ducha 

obozu", Zycie obozowe sprzyja dobrowolnesu podporząde 

kowaniu jednostki ogółowi, Eliminuje się samolubstwo 

i postawy niekoleżećskie, wyrabia się natomiast 

uprzejmość, budzi poczucie solidarności i obowiązko= 

wości, , 

„Już w 1931 roku Władysław Szczygieł zwrócił uwagę 

ra fakt, że "harcerstwo odzrywa wielką rolę w wycho» 

waniu w Poiace", Aby tak się mogło dziać z wartościa" 

mi wychowawczyni obozu harcerskiego należy zapoznać 

nauczycieli różnych typów szkół, u formą najlepszą 

wadług niego jest właśnie 

obozu, ",,.obozami takimi aą harcerskie obozy nauczy= 

ciełiakie,,,", Ukończenie obozu daje uczestnikom 

uuiejętność organizowania i prowadzenia obozu czy ko« 

lonii dla młodzieży gwojej szkoły," 

buczygieł podkreśla: nauczycielskie kursy harcerukia 

bezpośrednie przeżycie 

  

pogźębiają wykształcenie z zakresu uetodyki wychowaw. 
czej nauużyciela=wychowawoy, Dokonuje się przewartoś. 
ciowanie w spojrzeniu nu ułodzież, Autor rozprawki 
zakłada dwa cele karcerakich obozów nauczycielskich; 

1/ umiejętność organizowania 4 prowadzenia przez na 
uczycieli ietniah akoji obozowych, 2/ pogłębianie 
metody wychowawczej nauczyciela o metodę hurcerską, 

Zdaniem autora obozy dla nauczycieli są ckazją do 

zdobycia kadry harcerskiej, ułutwiają realizację 

ofensywy harcerskiej", przyczyniają się do wyszuki= 

wania zdolnych kandydatów na instruktorów i kierowni- 

ków pracy harcerskiej, Dostrzega on również bardzo 

istotny czynnik obozu — jego wartości zdrowotne dla 

nauczycieli, Życie obozowe uiatwia wyrobienie "zdrou 

wego i pięknego typu nauczyciela-harcuistrza ", 

Następna część rozprawy obejnuje organizację, pro. 

gram, charakterystykę kadry, wóród której muszą obok 

komendanta być instruktorzy do tematów teoretycznyc 

gier, metodyki i technik, gospodarz, harcerski inst 

ktor kucharz, Omawiany jest rozkład dnie. Podaję prey 

kładowo niektóre punkty tego rozkładu: tematyka wy= 

kładów, metody pracy, ćwiczenia /w grach polowych, 

gimnastyce, gry ruchowe, ćwiczenia kartograficzne, 

ćwiczenia zmysłów, ówiozenia przyrodnicze, ćwiczenia 

sanarytańskie, ćwiczenia krajoznawcze, wycieczki hare 

cerskie/ o 

Dła dzisiejszego instruktora są to wiadomości 

o tyle ważne, że można sobie porównać ile na przykład 

godzin na kursach naszych przeznaczamy na ćwiczenia. 

Tak w oparciu o tę pracę dowiadujemy się, że łącznie 

wykłady przed 53 laty obejnowały 40 godzinę 

ogniska i prace uczestników 36 godzin, 

ćwiczenia razem z wycieczkani 135 godzin, 

Kurs prowadzony przez Władysława Szczygła obejmował 

ogółem 211 godzin, Jest to bez wątpienia wzorzec 

aktualny, z małymi poprawkami, po dzień dzisiejszy» 

Dodatek "rozprawy" podaje wyjątki z anoninowej 

ankiety pisanej przez uczestników po skończonym 

obozie, I ten moment warto powtarzać w okresie wapół 

czesnym. Zadaniem bruszury jest szerzenie wśród nam 

uczycieli idei harcerskich obozów i ich wartości 

wychoówawązych, Czy obecne kadry kształcące mogą 

dorównać tamtym ludziom? Czy potrzfią? 

cdn. 
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