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LATO z”HR” 
N:e da się ukryć, że lato jest chyba najsympatycz= 

niejszą porą roku! Proszę popatrzeć co się w tym okre 

sie dzieje. Dla wielu ludzi wreszcie upragnione urlo= 

PY, dła milionów uczniów - radość z przerwy w rachi- 

tycznie zreformowanaj szkole. Koniec ze zbiorami, 

koniec rozróżnienia budowy glisty i węża - słowem 
luz na cztery fajerki! Dla spragnionych odpoczynku 

ludzi - gdy zawiodła oferta właanego zakładu pracy — 

ozyheją jak piranie, zawsze gotowe do usług /czytaj: 

 zdzierstwa/ biura turystyczne, (ena za dwa tygodnie, 

marnego zresztą wypoczynku, nierzadko przekracza 20 

tya. złotych - czyli zrubo powyżej średniej zarobków, 

ogłaszanej dzielnie przez GUS, linożąc tę ofertę przez 

ozteroosobową rodzinę Z uzyskujeny kwotę spędzającą 

sen z oczu przez następny rok, Dla wielu możliwość 

wyjazdu łączy się z koniecznościń wzięcia pożyczki, 

którą zresztą ciężko spłacić do następnego urlopu. 

W związku z taką sytunoją wielu rodziców stara się 

0 udział swych pociech w obozach harcerskich — ciągle 

najtańszy to sposób przeżycia wielu przygód, dobrego 

1 mądrego wypoczynku i zabawy, Wprawdzie obozy har- 

oerskie i kolonie zuchowe też drożeją, niemniej nie 

na tak zastraszających wysokościach, Ale niestety nie 

ma w dalszym ciągu jednego, zwsrtego i sprawiedliwego 

Systemu dofinansowywania haroerskiej akoji letniej. 

Przypisani, niestety, do najbardziej rozbudowanego 

adminiatracyjnie 1 "biednego" resortu oświaty nie 

możemy przebić się przez wzajemnie wykluczające się 

przepisy i nieżyciowe okólniki, a także nieżyczliwą 
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i utrudniającą nan pracę postawę pewnych kuratorów, 

którzy największego,po zakładach pracy, organizatora 

wypoczynku dzieci i młodzieży traktują jak piąte koła 

u wozu, To urzędnicze podporządkowanie skostniałej 

administracji oświatowej nie ma nic wspólnego z ideą 

samodzielności 1 samorządności organizacji, a stawia 

nas, związek oparty na działalności społecznej, jako 

kolejnego klienta pod drzwiami drobnego urzędnika, 

decydującego 0 finansowaniu akcji letniej. Nawet do= 

tacje uchwalone przez Rady Narodowe, a więc podstawo 

we terenowe organy władzy, dla harcerstwa muszą być 

przekazywane - na podstawie dziwnego przepisu = po 

przez władze oświatowe, które, widząc duże kwoty dota 

oji, bardzo chętnie oboinają własnę docelowe dla ZHP 

kwoty przekazywane dla dzieci nie posiadających za” 

bezpieczenia socjalnego. I tak w kółko trwa zabawa od 

lat. Także dotychczasowe przepisy państwowe są zbyt 

ogólnikowe i właściwie do niczego nie zobowiązują sa 

modzielnych, samorządnych i samofinansujących się za” 

kładów pracy. Konia z rzędem temu, kto wskaże zakłady 

pracy, które w myśl uchwały Rady Ministrów dołożyły 

do każdego PAS-u obligatoryjne 2000 zł. Nie może być 

dalej tak, by organizatorom letniego wypoczynku rsu= 

oano kłody pod nogi, 

Tak więc, Drodzy Czytelnicy, takie będzie nasze 

lato z "HR" — bez sensacji, bez konoepoji zabawy 

z Czytelnikami, a z ukazywaniem ooraz większych trude 

ności i problemów naszej organizacji, Bo nasi wycho— 

wankowie są najważniejsi.  



  

Tegoroczna akcja letnia Chorągwi Krakowskiej rozpoczęła się bardzo ciekawie, Jsk awykle najwięcej obozów projektują zorganiaować w obu wekacyjnych miesiącach hufce miejskie 
Nie znaczy to, że pozostałe hufoe Choragwi zostają w tyle, Jedynie obozy wędrowne są adei dowaną domeną hufców miejskich, co musi niepokoić, gdyż ma zgłoszonych 12 obozów rsa. 
starszych ani jeden nie był organizowany przez hufce pozakrakowskie, ś ubiegłymi akcja nie jost mniejsza jeśli chodzi o liczbę uczestników, 
jest wspomnianych już obosów wędrownych, 
Bardzo atrakcyjnie zapowiada się akcja zagraniczna, W ramch wymiany wakacyjnej z NRD 
prawie każdy hufiec będzie organizował obóz. Również licznie wyjadą nasi harcerze 
do Zwiąsku Radzieckiego, Najciekawszym z tych ohozów będzie niewątpliwie pobyt krakowskich 
harcersy w Kijowie, w ranach wapółprecy bratnich alast. 
Niestety inny wyjazd zagraniczny w ramach umowy bratnich miast — Krakowa 4 Norynbergi 
nie doszedł do skutku, gdyż zgody nie udziełiła Główna Kwatera, Dziwi to, ponieważ inne 
ny, młodzieżowe jak: ZSP, ZSMP £ ZMW zgody takie Od swoich władz swiersch- 

Ponieważ lipcowy nui 

W porównaniu z latami 
Zdecydowanie mniej 

r "Rarcerza Rzeczypospolitej" z powodu zna; nych trudności poligraficznych 
ukazuje się na półmetku tegorocznej akcji letniej, możeny sięgnąć już di 
s hufców raportów, j WYKO 
Hufiec Kraków-Krowodrza po rez pierwszy zorganizował ogromną kolonię zuchową w Kołobrzegu, 
dzięki wymianie z tamtejszym hufcem, W kolonii tej uczestniczyło blisko 200 zuchów s kilku 
szczepów, Hufiec Myślenice z powodzeniem rożwinął swoją akcję obozów stałych, Po raz pierwszy 
przyjęto na obozy starszoharcerskie tych uczniów, którsy zdali do eskół Średnich. 

Niepokoi zauważony we wszystkich bufcach brak poszerzania Nieobozowej Akcji Letniej, 
Wiele jednostek zrezygnowało s organizacji stanic i zastępów, motywując brakien zaintereso- 
wania ułodzieży oraz kadry, 

Wszystkie jednostki sygnalisują brak wystarczających dodacji s funduszu akcji socjalnej 
sakładów pracy, Wielokrotnie rodzice smiszani byli do uzupełniania odpłatności obozowej, 

jdramatyczniej występowało to w Iufcu Kraków-Śródnieście. gdzie zdarzały si: (dk: . 

nowania z obozów przez młodzież, : PORZ 
Dalsze wiadomości w sierpniowym numerze "HR",  /PR/ 
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SM © FEGERMOC 
Śr mówimy o oharakterystycznych oechach har 

oeratwa, czysto wymieniamy wśród innych ten jego wa- 
lor, że jest to organizacja wielopokoleniowa, Należeć 
do niej wogą dzieci, młodzież 1 dorośli - jako zuchy, 
harcerze, harcerze starai 1 instruktorzy /$ 9 statuty 
Granice wieku mą, jak wiadomo, płynne: skoro w ruchu 
młodzieżowym zalicze się dzió do młodzieży nawet oso- 
by moono przokraczejące trzydziestk, to rzecz oozy- 
wista, znaczna część metrykalnej młodzieży to zarazem 
ludzie zupełnie już doroóli, I bardzo dobrze. Ale już 

HM PL OLGIERD 
FIETKIEWICZ 

NASZ RUCH GEE 
lata, a w Centralnej Komiaji Instruktorakiej równe 
80% stanowią haromiatrze Polski Ludowej. Podobne 

zjawieka występują także na hierarchicznie niższych 
szczeblach Harcerskiej Władzy, Co oznacza, ża władza 
w ZUP spoczywa w pewnych, wypróbowanyoh, doświądoza= 
nych rękach, Jo z kolei oznacza, że zbyt mały w niej 
udzież mają ludzie autentycznie młodzi, 

Tu konieczna jest pewna dygresja. Niejednokrotnie 
na tych łanach pisałem, że inną £ cech charakterys= 
tycznych dla harcerstwa jest to, że wychowuje ono 

o samoooraniczanie się 
mistrzów 

górna granica dorosłości nie jest określona, zatem 
można pozostawać dorosłym ozłonkiem ZAP, inatruktorex 
tak długo, jak się zechce, Wielokroć mówiono słusznie 
1 prawdziwie o tym, jakie korzyści przynosi ta wielo= 
pokoleniowość. Harmonijna wopółpraca pokoleń, oiągłać 
idei, możliwość przekazywania doświadozeń, zakotniozo 
mie ruchu w dorosłym społeczeństwie i wiele innych 
- to wszystko po stronie niewątpliwych plusów. 
To dorośli odbudowali ZHP po latach wojny 1 okupacji, 
dorośli przyczynili się do odtworzenia samodzielnego 
ZHP w 1956 roku, a młodzież poszła za nini, Można by 
natomiast dyskutować, kto w latach 1910-1912 tworzył 
początki haroeratwa: młoczież /akademioka/ czy do- 
rośli? Wałkowski, Bagiński, Olga Drahonowska mieli 
W 1911 roku po 23 lata, Falkowska 22, Struniżło 27, 
Grodyński 28, Kozielewaki 29, Patronowali doreśli, 
ale też jeszoze nie seniorzyj dr Pianeoki w wieku 
39 lat, dr Wyrzykowski - 43. Podobnie w Poznaniu 
w 1912 roku: Cezary Jindra miał 22 lata, Wierzejewaki 
23, Śniegocki 19, 

Otóż warto sobie przypomnieć w momencie, gdy nie- 
Jednokrotnie podnosi się krytycznie - na przykład 
na łamach pracy - że rządy w ZIIP sprawują ludzie 
W wieku „.. zbyt może dorosłym, Krytykowano pod tym 
Wzńlędom skład delegatów na VIII Zjazd ZHP, Prawdą 
Jjoat, że w Radzie Naożelnej znalazło siQ aż 65 jej 
ozłoaków w wieku na pewno już dorosłym, a 30 lat 
1 więcej ma 79 jej ozłonków /tj. 81,4% Rady/, że naj- 

młodszy ozłonek Centralnej Komisji Rewizyjnej ma 33 

w swych szeregach właśnie ludzi dorosłychi że na 
u z kategorii - "haraera starszy" jest ozłowiek 

odpowiedzialny ozłonek społeczeństwa. Który 

ać się /a czasem ajuż stał się w wieku 16 lat, 
ułodszym/ instruktorem harcerskim, któremu 

- jeśli sprostał wymeganiom = nasz harcerski 
patent człowieka dorosłego: stopień Harcerza Rzeczy- 

pospolitej. Będąc kimś dorosłym, nie wyszedł on tym 
samym 2 kategorii wiekowej "ułodzież", ale właśnie 
dla iarcerza Rzeczypospolitej i dla "młodzieżowego" 
instruktora jast to typowe, że należąc do młodzieży, 

reprerentując sobą walory młodości, jest jednak kimó 

dorosłym, Qo więcej - reprezentuje sobą haroeraki 
styl życia. Darujny tu już sobie rozważania, które 
dotyczyłyby większości harcerzy, jacy, ukończywszy 
szkołę podstawową, przestali być również ozłonkami 
ZHP, Zostańmy przy tych, którzy świadonie 1 dobrowol- 
nie w ZAP pozostają, podejmując wtedy działalność 

instruktorską, Są oni zarazem ludźmi dorosłymi, ine 
struktorami, młodzieżą, Wiadomo, że w ZHP jako organi 
zacji ideowo-wychowawozej pierwszą linią frontu, naj- 
ważniejszym odoinkiem działalności - są drużyny zucho- 
we, haroerskie i stórszohercerskie, Tylko tam odbywa 
się to, oo stanowi esencję harcerstwa; ideowe wychowa. 
mie dzieci i młodzieży, społeczna służba, I dlatego 

najbardziej potrzebne jest, by młodzi instruktorzy, 
którym wobea dzieci 1 młodzieży najłatwiej pełnić 
rolę starazego brata, rolę wzoru osobowości - byli 
przede wszystkim drużynowymi 1 szoaepowymi, Właśnie 

ROSETTE WED WOZE YTY ZOZ ZSCEDWZOD O TZW NESOEORORO OZ   
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Jeżęli każdy z młodych instruktorów zajmie się własną 
drużyną, to kto ma kierować hufoani, chorągwiani, 
Związkiem? Drużynowi - po zbiórąe? A może jednak owa 
doświadozona kadra ludzi aprawdsonych, oałkiem już 
dorosłych? 

Myślę, że inatruktorowanie odbywa się na całkiem 
innej zasadzie, Jest to po prostu pawien proces. 
Powinio się zaczynać od granatowego aznura, ale po 
pierwsze - akoro ZEP nie jest 1i tylko ogólnopolską 
luźną federacją drużyn, lecz stara się być aprawną 
organizacją, to są jej potrzebni zdolni, energiczni 
młodzi działacze na wielu odoinkach działania 
i szozeblach władzy, Po wtóre - haroersoy wychowawcy 
nie cą profeejonelistani, lecz anatorami, Najpierw 
uozą się istruktorowania, potem stają się w tym 
mistrzami /"haroaistrzani"/, jeszoze potem skala dru- 
żyny i szkoły zaczyna im już nie wyatarozać, I wresz- 
cie po trzecie - ekoro, jak powiedzieliśmy wyżej, 
startują do pracy instruktorakiej jako młodzież, 
wprawdzie są dorośli, ale dopiero w toku kształtowa- 
nia się osobowości, w toku usamodzielniania się /pod- 
jęcie pracy zawodowej, watąpienie w związki małżeń- 
skie/ dystano wiekowy do zuchów ozy harcerzy stopnio- 
wo cię zwiękaza, Innymi słowy, jeśli pozostają nadal 
przejęoi ideani 1 ideałani harcerstwa, winni stopnio- 
wa przechodzić na inne, szersze odcinki działalności 
2HP. Stając się właśnie odpowiedzialnyni kierownikami 
zorganizowanej działalności harcerskiej na różnych 
szczeblach, starając się upowszechniać własny dorobek, 
przyczyniać się do rozwoju w szerszej niż lokalne 
Środowisko skali. 

O£ÓŻ mamy względnie obiektywny wskaźnik takiego 
rozmoju indywidualnego iastruktora, przynajmniej 
w teorii: stopnie instruktorakie. Sądzę, że dwa 
pierwsze odpowiadają skali 1 potrzebom prowadzenia 
drużyny i szczepu, organizowania haroeretwa na szozeb- 
lu bufos. Natomiast uzyskanie stopnia haromistrza 
jest awoiatym patentem dla pełnopri wnej działalności 
w całym Związku. Innymi słowy: prowadzą 
dobrze drużyny i szozepy, podharomistrze - hufce 
faub mistruowako-drużyny/, haromistrze kierują Związ- 
kiea. 

Iw tym kontekście paść może nzasadaione pytanie, 
A 00 oznacza stopień Haromistrza Polski Iadowej? 
Otóż oznacza on wprawdzie niewątpliwy honor i zasz- 
ozyt, ale równocześnie dzwonek alarmowy dla instruk- 
tora nim uhonorowanego, ludzie w stopniu piszącego 
te słowa powinni się w tym momencie poważnie zastano- 
Wiór 00 je w ZIIP zrobiłem? co robię? 60 mogę 1 powi- mienea jeszoze zrobić? Bowiea być może pełniąc jakyś 
odpowiedzialną funkoję zajnuję miejsce innym? Jest 
to w zasadzie sygnał, że powinienem w harcerstwie 
przejść do drugiej linii. 10 może nadal oznaczać prze- 
oież sprawy bardzo ważne: kaztałoonie dorosłej kadry, 
poradniotwo, opracowywanie podręczników 1 muteriażów 
metodyoznych, badanie dziejów haroerstwa, Ale, jeśli okoę jeszoze prowadzić drużynę, być ozłonkien harcer- 
skich władz, to muszę oię uozoiwie zastanowić, ony 
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GERE - AEG 
nie ma na moje miejsce kandydatur ludzi młodazych, 
nawet jeśli wydają się być mniej doświadczeni, odpo- 
wiedzialni, zdolni, Bo kiedy się tego mają nauczyć? 
Bowieu amutną oechą wielu z naa, starszych wiekiem 
1 doświadczeniem jest to, że nie uwierzyliśmy na serło 
w dewizę "Zły to mistrz, którego własny uczeń nie 
prześcignie", Tak więo w naszym, 00 najmniej przecie 
dziesięcioletnim haromistrzowakim okresie powinniśny 
wykaztałcać swoich uczniów, by mogli nas wkróte 
ścignąć, Jeśli się tak nic stanie, jeśli będziemy 
wazysoy tkwić na ewoich mtanowiskach, to hercerstyo 
ozeka estegnacja, gerontokracja, zanik innowacyjności, 
brak rozwoju, By harcerstwo było 1 pozostało rucien, 
potrzebny jest nieustannie ferment, jaki niesie 
młodość, Rym bardziej, że jesteśmy organizacją mło 
dzieżową, 

Oczywiście, można by tu rzec, że to młodzi inatruk- 

torzy i harcerze starsi powinni bardziej energicznie 
włączyć się do walki o awoje prawa, Otóż nie jest to 
woale takie łatwe, skoro uczyliśmy loh i uczymy sza- 
ounku do starszych wiekien 1 doświadczeniem, skoro to 
atarei pełnią waźno funkcje, mają autorytet wewnątrz 
1 na zewnątrz ZHP, Te nasze jak najbardziej zasłużone 
odznaczenia 1 buretki - po prostu często onieźmielają, 
Ale jeśli ałodzi instruktorzy i harcerze gtarai 
będą ozuli, że ZHP to ich własna orgenizacja, to czy 
będą ją lubić, a wraz z nią - idee, które tkwią 
u podstaw tej organizacji? 

Dlatego myćlę, że to my, Harcuiatrze Polski 
wej powinniśmy starać się być prawdziwie dobrymi 

1 doświadczonymi harcerskini mistrzani, ale na pewien 
dystans, Cierpliwie pozwalajnmy terminować młodszym, 
Popełniać błędy 1 samym je naprawiać, ilie pouczejny, 
nie zastępujny młodych instruktorów - dopiero wtedy, 
gdy mas o to poproszą lub rzeczywiście grozi katastru. 
fa, Nie na zasadzie: stara ciotka Biodzi na kanapie 
1 ma za złe. Róbny za to takie rzeczy, jakie młodym 
zrobić trudno a czasem nie sposób, To właśnie owo 
kształcenie ych, pisanie pi ków, historia 
harcerstwa, a ozasem,.. kwatermiatrzostwo na obozio, 
Słowem, w stosunku do kadry kierującej bądźmy tacy, 
jakimi powinni być drużynowi w dobrej drużynie harcsr 
skiej: pozwólmy działać, pomagajmy, podniecajny aktyw. 
ność, ale nie róbmy za nich, 

Ale też bywają sytuacje, gdy haremistrzem Polski 
Ludowej zostaje się w'wieku młodzieżowym, nadal prom 
wadząc drużynę ozy azozep, Póki czujemy się młodzi, 
póki akceptuje nas młodzinż, nie ma potrzeby stwarzać 
jakiejkolwiek bariery w stosunku do oficerów pierw- 
szej linii - drużynowych. Bo dobrzy drużynowi oą 
potrzebni, jak powietrze! 
Są przy tym szozepy i drużyny z ogromnymi tradyojunt, 
które promieniują na szersza Środowisko, czasem na 
cały kraj, gdzie jest oczywiste główne miejsce dla 
Mistrza /duża litera nieprzypadkowo/, bez względu na 
wiek, stopień, formalne stanowisko, 

Myślę s kolei, że haromistrze,ozanująo oiwy włos 
starszych druhów, winni brać władzę w swoje ręce, 

SEKE + DENKI HISTORIA  RRESEEEEM 
pamiętając o potrzebie wychowywania swych następców. 

4 wszystkich przewodników i podharemietrzów /nie. 
dobitków s białymi podkładkami nie wykluczając/ naaa- 
wiem: pokażcie, 00 umiecie, Najpierw w swoich druży 
mach. I wykażoie jak najszyboiej, że jesteście już 
haroerokini mistrzami, godnymi ozerwonych podkładek, 

Do podobnego namawiam młodzież atarozoharcorską - 
pokażcie czynem 00 potraficie zdziałać w Waszej 
starozoharcerskiej służbie, To przede wszystkim 
bodzie stanowić Wasz mandat do wapółrządzenia Związ- 

sz głoa w dyskusji o roli i miejscu harcer= 
starszego w ZAP, w ruchu młodzieżowym, w społem 

KAZIMIERZ KOŹNIEWSKI 

* Zamikniete 

9. szybko wypełnił izbę, W drewnianej nosiżoe 
tliżo się jeszcze ,choć ognie zdołaliśmy już zdusić 
jakimiś ozmatani snalesionyni w uazazynie, Przed fak= 
$em zabrakło nam rozsądku, po fakcie nie straciliśmy 
przytomności, Płomień łatwo mógł się przerzucić m no= 
siłki na obrus, na makietę, na drewnianą, suchą boa= 
zerię ozterech emukłych kolunienek a potóm na sztandar, 
na biblioteczkę 1 arohiwum. Pechi Lada moment mógł 
Ktoś wejść do izby, należało ją przewietrzyć jak naje 
prędzej, Szeroko otworzyliśmy okna, bardzo się lęka- 
jąc by ktoś z ulicy nie spostrzegł dymu, 

Sprzątanie haroerakiej izby należało do obowiązków 
zastępu służbowego. Nasz zastęp - Oietrzewi - dopiero 
przed tygodniem wyłowiony a ogólnej gromady *uilozków 
po raz pierwszy połnił obowiązki służbowe, Jędrka Z1e- 
lińskiego i muie zastępowy Plok wyznaczył do sprząta» 
nia, 

Istniejąca od lat 20 16 Warszawska Drużyna Har 
Oerzy im. Zawiszy Czarnego dopiero niedawno uzyskała 
własną izbę, Przedtem zbiórki odbywały się w mieszka 
niach prywatnych, w klasach, na korytarzach szkolnych, 
w sali gimnastycznej; sprzęt obozowy magazynowało aię 
W piwnioy, AŻ wreszcie składka rodziców oras .subwen- 
oja Uiuistoratwa WR i OP umożliwiły taką przebudowę 
strychu gimnazjalnego, że Szesnastka otrzymała obszer. 
ną izbę z magazynem, sienią i schodami, 

I tę właśnie ukochaną isbę mieliśmy puścić z dy: 

Oczywiście, przedstawiłem tu w sposób przejackra- 
wiony pewien wzorzeo, Przyznanie jakiogkolwiek stop 
nia wielokroć nie jest w praktyce odbiciem asbioji, 
kwalifikacji, walorów hurcerza i instruktora, Trzeba 
też, by władze wielopokoleniowego ZIP reprezentowały 
ów walor wielopokoleniowości także w składzie swoich 
władz wszystkich szozebli, Jak również - by oparcie 
tej władzy stanowili po proatu ustabilizowani, do- 
świadczeni, fachowi pracownicy 1 funkojonariusze, 
Sądzę Jednak,że należy się zastanowić nad występując 
oymi tendenojaci, nad potrzebami przyszłości e nadę 

jystko nad tym, jak ma być dalej. Niezależnie od 
tego ile kto ma lat 1 jaki stopień, 
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mem » my dwaj! Dla mnie był to akuret pierwszy tym 
dzień należenia do drużyny, Wymarzone i wytęsknieny 
haroeratwo, zaczęte © takin opóźnieniem, mogło się 
fatalnie skończyć, Bardzo niedawno, kilka dni temu, 
trafiłem na pauzie w rejony zajmowane przez najutazu 
szoklasiatów 1 s drżeniem serca wręczyłem Lothowi 
dwie kartki, Jedną: "Proszę o przyjęcie mnie na oskork 
ka 16 WDR..." 4 drugąs "Zgadzam się by myn mójo 

Pelek Loth, syn snanego profesora Uniwersytetu 
Warszawskiego, młodzieniec o niezwykłym uroku osobis= 
tym, sapalozywie uwielbiany przez Bwych Cietrzewi 
/m latach okupacji bohateroki lekars, więzień Pawin= 
ka, potem znany ortopeda, dyrektor kliniki dziecięcej 

zapytał mnie, z góry znając zresztą odpowiedśę 
- W jakim zastępie ohoiałbyś być? 
- W Ciotrzewiachi — Oczywiście, że w Cietreewiachi 
Gdyby było inmozej, nie poszedłbym z moją prośbą do 
Florka, ale do zastępowego rówieśniczych nan Pucha= 
ony, Ba te dwa zastępy podzieliła się spora gromadka 
*wilozków", Tak się złożyło, że najbliżsi moi kolem 
dry: Dryś Kontkiewioz, Jędrek Zieliński, Janek Pewłow 
ski, Maciek Pfeffer, znaleźli się właśnie w Cietrze- 
wiach. Między zastępani s miejoa wytworzyła się kon 
kurenoja, wopółzawodnictwo, Oietrzewie « bee żadnej 
ku tewu racji - usnały się za 0oś lepszego, 

Spełniły się marzenia - zostałem harosrzem, 
4 oto teraz haroersowanie mogło mieć fatalny skutek:   
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pożar izby lub co najmniej gronotną koupronitacjg. 

Plok — Felek Loth - kazał gruntownie posprzątać 
izbę, wynieść z magazynu jakieś sterty wiórów, wala- 
jących mię tam jeszcze od przedobozowych czasów. 
W ciężkiej nosiłoe od wapna dygowaliśny we dwóch te 
wióry, s czwartego piętra na sano podwórze, do óniet- 

mika. Już pierwsza tura nas unordowała i rozsądną 
rzeczy koleją, wracając na górę zaczęliśmy kombinować 
w jaki sposób ulżyć sobie w tej robocie, 

Po 00 nosić śmiecie na dół z tak wysoka, lepiej 
spalić je na miejsou, w tejże nosiłce, Podłożyliśmy 
zepałkę, buchnął ogień, dym wypełnił strych i izbę, 
Przeraziliśmy się ogromnie, 

Ogień ugasiliśmy beż specjalnego trudu, Tylko 
dym nazbyt wolno wietrzał z izby. Machaliśmy oiężkini 
obrusami, by wygnać awąd przez otwarte okna, Dokońcsy. 
liśmy sprzątania, omietliśny kurze, wyfroterowaliśny 
podłogę. Dwie nosiłki Śmieci znieśliśny - już bez 
słowa skargi - na podwórze, Ale popiołu nie odważym 
liśmy stę nieść przez cały gmach szkolny, A nuż zoba 
oczy naa któryś woźny? Rozsypaliśmy go cieniutką war= 
stewką po oałymstrychu, nikt nie powinien spostrzec 
Starannie zauknęliśmy izbę, Nazajutrz, w szkole, klu- 
oze przekazeliśmy następnemu służbowemu — i z duszą 
ua ranieniu oozekiwaliśmy gromów, które muszą wym 
buchnąć, 

Żadnych gromów nie było, 
W parę lat później dowiedziałem się od Gutka 

Radwańskiego, że którejś jesieni woźni odkryli rozsy- 
pany na poddaszu azkoły popiół i dyrektor oskarżył 
drużynę o nazbyt silny i niebezpieczny sentymont do 
obozowych ognisk. na strychu odprawianych, Drużyno= 
wy ledwo zdołał wykazać bezpodstawność oskarżenia, 

Byzem ofermą! Ofermą i, maminsynkiem, Nikt inny 
mie zepomniałby przecież krawatu haroerakiego, Ory 
ginalnej barwnej krajki Szesnastki, Po raz pierwszy 
włożyłem mundur idąc na wiosenną zbiórkę zastępu. 
I oto na zbiórce zameldowałem się bez krawatal Nio 
spostrzegłom tego wychodząc z domu, Ja - wychowany 
na "Książeozoe harcerza” i na harcerskich marzeniach, 
Koledzy kpili. Jak kpilil Ale lojalnie poczekali 
- gnoając przez kilka ulio przyniosłóm z damu niezbęd= 

ny element munduru. 
Byłem ofermą - letni obóz w Worochoże potwier- 

dzit to przeświadozenie. Nie umiałem sprostać spełnia» 
jqoym się marzeniom. Zresztą wyohrażenie o obozie 
było zupełnie inne niż Bam obóz, 

W lipou 1932 roku Szesnastka wyjechała w Czarno- 
horę; zgodnie z wieloletnią tradycją urządzania obo- 
sów daleko od Warszawy, gdzieś na krańcach krajue 
Zastępowym Cietrzewi - drugim już x kolei po Pelicja= 
nie Lothoie - był Janek Perkowski, zamordowany póź 
niej w Oświęcimiu, 

Obóz w Worochcie był trudny, tekia mi pozostaż 
w pamięci. Teren obozu, oddalony o 16 km od Worochty, 
był tak kamienisty, ża namioty, zamiast w jeden dzień 
rozstawialiśmy aż trzy dni, Spowodowało to kłopoty 
noolegowe. Pierwszą noc — zamiast by każdy zastę już 

harcerskie.pl 
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spał w owoim naaiocie - spały po trzy w jednym, 
W tym bałaganie, do tego pierwszy raa na obozi: 
gubiłem się zupełnie - co gorzej: zgubiłem gdzieś 
kostium gimaatyczny i zanim ojciec z Warszawy przy- 
słał mi drugi, przez dwa tygodnie amażyłem się w mun- 
durku, Początek więc obozowego życia harcerskiego był 
dla mnie bardzo nieniły, Ile w tym było własnych, 
osobistych kłopotów maminsynka? Chyba bardzo dużo, 
Ile faktycznych trudności naturalnych, . terenowych? 
Też bardzo wiele. Czarnohora to ziemia dzika, odlud- 
na, mało uczęszozana, Kamienie i błoto, Ścieżki zam 
rośnięte kłującymi krzakami, Ha wycieczkach sypialiś- 
my w ruinach chat ozy tartaków spalonych jeszcze 
w pierwszej wojnie Światowej i nie odbudowanych, Bra- 
kowało sohronisk, w których można by ookolwiek kupić, 
Wazyetko musieliśmy dźwigać ze nobą, w tornistrach, 
4 Hugułani trudno się było dogadać, mówili po rusku, 
a nikt z nas nie znał rosyjskiego. Dzikie, ozarowne 
piękno tych gór było dla nas, młodzików , jeazoze za 

bardzo obce, za surowe, 
Wiezgrabnie borykałem się z obozowym porządkiem, 

Zląkłem się jaszczurki wpuszozonej mi na pryczę, wy- 
myślałem kolegom, gdy chlusnęli mi wodą na posłanie, 
nie umiałem pogodnie przyjmować psikusów, Za prędko 
gniewałem się na przyjaciół. Istniejąca w zastępie po- 
łowiozna wspólnota przedmiotów codziennego użytku 
budziła niechęć; zanadto podkreślełem własność osobie 
tą. Obóz, ze swymi obyczajami, ze swym rygoren, a Na= 
de wszystko z nieustającym współżyciem w gromadzie 
- uderzył we mnie jak żywioł, wobeo którego byłem 
bezradny. 
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W ostatnią niedzielę, w Święto obozu, gdy było 
już oiemno, a ognisko z daleka rzucało ozerwone re= 
fleksy, gronadka Cietrzewi 1 Puchaczy wyciągała dwa 
paloe ku harcerskienu sztandarowi, Przyrzeczenie od= 
bierał haromistrz Zyguunt Wierzbowski, odnowioiel 
naszej drużyny po tamtej, pierwszej wojnie, niebywale 
do Szesnastki przywiązany, oieszący się wóród nam 
najwyższym autorytetem moralnym, uosabiający wszyst- 
kie tredycje drużyny. - 

- mem szczerą wolę oały życiem pełnić ałużbę 
Bogu i Polsce..." - recytowałem naprawdę przejęty. 
W ten wieczór, gdy co chwila zerkałem na lewą stronę 
bluzy z przykręconym tam krzyżem harcerskim, wszys- 
tkie kłopoty obozowe raptem zmalały, otały się błahe 
1 nieważno, dźwignąłem się wo własnej Świadomości, 
poczułem się połnowartościowym harcerzem, Gdy wkrótce 
potem, jak zawsze na ostatnim — 1 tylko na ostatnim 
- ognisku, śpiewaliśmy: 

...WaTszawo ma, Warszawo mal 
Tyś miastem moich marzeń, moioh anów+.o 
Radosna, dumna i wspaniała 
Tyś merce me oczarowała. 

myślałem bardziej o obozie, który minął, niż o powro= 

oie do domu, Pień wysunięty znad skarpy, który wytrum 
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le podpalalićmy przez trzydzieści wieczorów, zawalił 

się prosto w ogień, Obóz był naprawdę skończony! Żal 

mi się zrobiło i tych wycieczek 1 udręki życia w gro 

madzie 4 szalonych kąpieli w górakim strumieniu, 

nagle utrwaliło się wszystko, 00 było przyjemne: nocne 

elarmj, gry polowe, piekielny bieg w ulowie £ wyso 

kiego zbocza Ozirnego na sem dół... Obóz Szesnastki 

wydał mi się wspaniały - 1 już pragnążem jechać na 

następny» 

Marzenia wysnute z "Książeczki harcerza" spełnim 

ły się inaczej, ale spełniły się na koniec, 
BE % mi 

Srebrną lilijkę ma prawo nabić sobie na krzyż 

en młodzik, który zdał na wywiadowoę, podówozan był 

40 drugi z kolei stopień harcerski, Srebrna lilijka 

wyróżnia z tłumu harcerzy. 
Mając wywiadowoę, można już zostać zastępowym, Hi! 

dobrze jest, jeżeli wszysoy dokoła nie mogą tego 

spostrzec od razu i natychniast, Prawda? W każdym 

razie bardzo mi na tym zależałc, aby możliwie najprę= 

dzej widomym znakiem srebrnej lilijki przekreślić 

dawne moje mazgajstwo i gapiostwo. 
Wywiadowoę mieliśmy zdawać na letnim obozie, Fa- 

tyohmiast po obozie, nie wracając do Warszawy, Szesna: 

stka wybierała się La międzynarodowy zlot skautów, 

Jemboree, na Węgry, Delegacja polska liczyć miała pół. 

tora tysiąca druhów, w takiej wielkiej gromadzie miaż: 

bym wystąpić bez lilijki? Jak zrobić, żeby natych- 
miest po otrzymaniu stopnia mieć na krzyżu srebaną 

1ilijkę? Jeszcze nie dopuszczono mnie do próby na wy- 

wiadowcę, jeszcze próby tej nie odbywałem, a już 
martwiłem się o srebrną lilijkę+ 

Na koniec znalazłem sposób, Poprosiłem grawora, 
by w środku krzyża wywieroił dwie maleńkie dziurki, 
a srebrną lilijkę obsadził oddzielnie na dwóch oie= 
niutkich drucikach. Gdy dostanę wywiadowcę, sam 
wetknę druciki w wyborowane dziurki, młotkiem zaklo= 

pię z odwrotnej strony - 1 na Janboree będę miał 

arebrną lilijkę! Przed wszystkini| 

Grawer wykonał zamówienie, Srebrną lilijkę sta- 

rannie sawinąłem w białe bibułki, Rażące dziurki za- 

pohałem kawałeczkani ekwarelowej farby, I pierwsza 

porażka: dziurki były widoczne. FParbka zaczęła się 

kruszyć. Koledzy odkryli moją tajemnicę, Sam pewnie 

też aię kouuś niebacznia zwierzyłem, Zaczęto ze mnie 

kpić i prześmiować, 

Obóz letni w Rytrze, a właściwie w dolinie Małej 

Roztoki, dziesięć kilometrów za tą niewielką miejs00= 

wością na trasie Nowy Sącz - Krynica, był zgoła fa- 

talny, Deszoz padał niemal bez przerwy paraliżując 

nam oały program zajęć: utrudniał gry, biegi, ogniska 

1 wycieczki, Ż namiotu do namiotu, przeskakując w Bu- 

mowych pelerynach, stale taplając się w błocku, punkt 

po punkoke zdawaliśmy ów, niecierpliwie przeze mnie 

wyglądany, stopień wywiadowcy, Trzeba rozumieć tak, 

jak piszę; zdawaliśmy punkt po punkofe| Podówozaa 

jeuzoze w drużynie naszej, należącej do najlepszych 
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drużyn w kraju, zdawanie na stopnię odbywało się 

zgoła po szkolnemu, Źregzóą działo pię 9 pak w oażym 

niemal warszayskim harcerstwie, Każdy z nąg miaż 

kartę próby - rubryki, deży, podpisy egzaminatorów — 

1 chodziło się od jednego do drugiego, jak na uniwer- 

ayteokich egzaminach, Nie podozas biegu haroefakie 
nie w trakcie gry, ele na zwyczajnym egzaminie, m%a- 
1e zeprzeczając podstawowym zasadom harcerstwa "zali 
ozało się" punkty, ż 

4 jednak tenobós - lipiec 1933 - zapamiętałem 

sobie jako przyjemniejszy od poprzedniego, Mimo desz- 
ozu 4 przykrości związanych ze srebraą lilijką. Po 
prostu byłem już bardziej wyrobiony, obozowo 1 haroez- 
sko zahartowany, bardziej zaradny, A nadto niewątriim 
wa to zasługa trzeciego z kolei zastępowego, Btarszo- 

od nas 0 dwa lata Stefana Jedlińskiego, Stefan był 
znakomitym sastępowym, który ostateoznie i raz na 
zewsze został z nami w Ciefrzewiach. Jeuu zawdzięosmy 

jakąś naszą odrębność zastępową. Om Erobił s nas 
kolektyw przyjaciół, Stefan był przyjacielskin przy 
wódcą, Imponował wyrobieniem harcerskim i fizycznym, 

był rzutki, inteligentny, potrafił być surowy, ale 
nigdy tego mie nadużywał, Wrażliwy na sztukę ,' rok 
aądny w swych politycznych opiniach, dostatecznie 
niezrównoważony, by nie zatrsoić awego uroku, i dom 
atatecznie opanowany, by móc przewodzić dziesiątce 

uruisów, I chyba właśnie w Rytrze, w tym błocku 
1 deszozu, na wycieczkach wśród gór łagodnych i mięk= 

kich - na Radziejową i Przehybę - kleiża nię przy- 
jaćń Cietrzewi, która zdecydowała o obliczu nasstgo 

Btępue 
Rytro zostało mi w pamięci nie tylko s powody 

deszczu 1 rosnącej wśród Cietrzewi przyjaźni, Tam 
właśnie raz na zawsze przestałem śpiewać niektóre pio 

genki z harcerskiego repertuaru, Piosenki wojenne 
1 wojskowe, Był to czas, gdy w szkole caraz bardziej 
masiąkałem pacyfistycznymi ideałami, Bunt przeciw 
wojskowym piosenkom wsiął się z jakiejń jtubackiej 

przekory, może z niedojrzałego anobizzu, ale przecież 
tkwił w nim jakiś zalążek mojego przyszłego niechętne 
go stosunku do spraw wojałowych, do broni, do ćwi= 
ozeń o charakterze militarnym. Gdy koledzy podejmowa= 

11 pieśń o Kuzietulskim, który jazdę w ozwórki zwi= 
nął, o piechocie, której karabiny dźwięcsały — miloza 

łem, A że tych pio 

ozaiłem się nosestniozyć w ogniskach haroerskich sam 

memu nie Śpiewając, © tylko słuchając jak śpiewają 

1nni, A może milozałem dlatego, że miałem Dawani 

głos 1 byłem supołnie posbawiony ałuchu? 
Jakoś bardzo powoli wypełniała mi się egzamina- 

oyjna lista, Ten 1 ów z Cietrzewi zdał już całego wy- 

wisdowoę, Pod konieo obozu i ja też miałem podpisane 

niemal wszystkie punktyj było ich ze dwadzieścia parę. 

Pewnego poranku obudziłem się s piekącym bólem 
w środkowym palou lewej ręki, opuohniętym 1 saqgiionyu. 
Obozowy eskulap, Felek Loth, Świeży maturzysta, dopie 
ro startujący ku medycynie, niepewnie drapał aię w 

głowę. Uuciął mi skórę na tyw palou, upuścił krwiy 
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prawdę mówiąc nie wiedział, co to jest,-Ból rwał 
okrutnie. I Bóg wie, czym by się to skończyło, gdyby 
% Warszawy nie przyjechał ojoiec, pragnąc zobaczyć 
mnie między obozem a Jamboree, 

Ojaieo zaniepokoił się opuchlizną, Pojechaliśny 
do Wowego Sącza, do doktora. Żastrzał! Wymagało to 
małej, pilnej operacji, Ostatnie trzy dni obozu, 
niezbędne dla skończenia wywiadowcy, przesiedziałem 

w Nowym Sączu, Uroczy pobyt, Wtedy po raz pierwszy 
odkryłem w ojou starszego przyjacie: 

W tego rodzaju wspomnieniach należy powiedzieć 
słów kilka o własnej rodzinie, Do tej pory tego nie 
uozyniłem — 1 nie jest to przeoczenie, Akurat odwrot- 
nie niż jedna z moich kuzynek, lekarka z zawodu, ja 
- historyk z publicystycznego zajęcia - nie bardzo 

interesuję się dziejami włąsnej rodziny, Nie jestem 
ioh ciekawy, Wiem tyle tylko, że jeden dziadek prze- 

putaż awój niewielki majątek ziemski, wiem, że drugi 
dziedek, po którym dziedziczę nazwisko i imię, po- 
chodził z Radomia, jako inżynier dorobiwazy się na 

budowie kolei transsyberyjskiej założył w Warszawie 
lombard na zastaw ruchomości. Był głównym akojonariu- 
szem i dyrektorem tej inatytucji, Ten znany lombard 

na plecu Napoleona, przy trójkątnym skwerku, przed 
którym urzędowała czarna giełda, Spłonął w powstaniu 
warszawskim, Jednym z moich dziadków stryjecznych 
ozy oiotecznych, nigdy nie potrafię odróżnić tych 
określeń, był znany doktor Alfred Sokołowski — do 

dzisiaj jego imienien nazywają sanatoria gruźlicze, 
Będąc dzieckiem bałem się brody tego starca, Kiedyś 

« Stambule wpadł mi w.ręce jakiś polski herbarz - od- 
kryłen w nim, że w XVII wieku jekiś Mikołaj Koźniew= 
gki był starostą w Ciechanowie, ale gdy w trzydzieści 

lat później, przyjcchawszy do, Ciechanowa, odwiedziłem 
nfe opodal świętochowskiej Gołotozysny wieś Koźniewo 

x nie było tam już żadnego Koźniewskiego, Hatoniast 
spod Ciechanowa, gdzieś z sąsiedztwa Opinagóry, po- 
ohodzi moja matka, 

  
raca z 

m ohaterein= 
W muju 1985 roku przypada 10.rooznioa powstania 

Krośnieńskiej Chorągwi ZHP im, Ignacego łukasienicza+ 
Jak najałodszych członków organizacji '«apoznać z pow 
stacią bohatera? Oczywiście po zuohowemu przez zabawęć 
Ha zbiórkach poświęconych I, łukasiewiczowi zuchy 
poznają jego działalność, przez co włączą się w obcho: 
dy 10-lecia Chorągwi, a także zrealizują jedno 2 zam 
dań Odznaki Chorągwianej, które brzmi "Zorganizować 
zabawę tematyczną związaną z działalnością Ignacego 
łukasiewioża", Zbiórki te można potraktować jako 

8 
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NM HISTORIA EEEEEEEEEKSEE + EE 
Ogotec mój był z wykształcenia architektem, % zawodu budowntozym, Gdy 1929 roku kryzys spowodowął bankructwo firmy budowlanej, której był wapółwłaści.. sielem, wrócił do rodzinnego loubardu, Tego loubardu - da, młody soojał - watydziłem się długi ozas, zanią 

nie pojąłem, że procenty procentami, ale iluż ludziog taki lombard przydał się w potrzebie, Iluż ludzion 1 dzisiaj by się tekie lombardy przydały! 
Ojoiea mój dużo pracował, Dla dzieci nie miał wiele ozasu, Ala w miarę jak etawałen się ohłopocn Soraz starszym, rozmowy z ojcem zaczęły odgrywać dla mnie coraz większą rolę, Po latach przekonałem 

że ten człowiek - rozstrzelany przez Niemców w ozeru- 
cu 1940 roku, gdy miał zaledwie 52 lata - wywarż 
bardzo duży wpływ na całą moją postawę życiową, na 
Bposób wego myślenia, 

Póki co jeat lato 1933, Ojoieo odwozi mnie z Ho- 
wego Sącza - a palec mam tęgo zabandażowany - do 
obozu zbiorczego polskiej wyprawy harcerskiej na Jau 
boree. 

Na Jamboree wyjeciiałem z ręką na teublaku, ale,, 
bez wywiadowcy, Srebrna lilijka tkwiła w bibużce, 
Srebrna farbka coraz bardziej wykruszała się z wyraż- 
nie widocznych na krzyżu dziurek. Koledzy kpili na 
Potęge.. + 

To byżo równe pięćdziesiąt lat teau. Podozaa 
wojny straciłem mój krzyż harcerski, spaliła się 
kaiążeczka harcerska 1 wszystkie pamiątki, Jakimć ou 
dem przetrwała maleńka srebrna lilijka, którą w dwc 
miesiące po Jamboree mogłem już sobie nabić na ks 
a którą potem s krzyża zdjąłem i osadziłem na mo 
szpilce, Jeszcze dziś widzę na niej Ślady od udo: 
młotka - tak wbijełem w dziurki... Pamiętam, gdy 
w rok później zdałem ówika, przez długie miesiące 
zwlokałem  nabiciem przysługującej mi złotej lilijki 
Urez przekształcił aię w snobizm £ rebours, Hoże dla- 
tego przez całe życie, po dziś dmień, nie lubię nosić 
żadnych oznak, odznaczeń ani znaczków, 

HM KAMILA FRYDRYCH 
Krosno 

zbiórki pojedynoze lub też włączyć je w cykl oprumnoś- 
ciowy "Kój rogion"” /realizując zadania Odznaki Chorą= 
gwianej za rok 1984/85 zuchy krośnieńskiej Chorągwi 
zdobywają sprawsość zeopołową "Wój region" lub "Kło- 
dy obywatel"/, A oto jak z postacią I, Łukasiewicza 
zapoznawały si( zuchy z 59 Drużyny Zuchowej "Czarna 
koty" działnjącej przy Szkole Podatowowej w kiejsu 
Pisstowym /liejace Piastowe leży 10 kilometrów od 
Krosne, gdzie zuchy miały możność obejrzenia okspozy: 
ojl lump naftowych i około B kilometrów od Bóbrki, 
gdzie znajduje się Muzeum Przemysłu Naftowego/, 

1 zbiórka 

  

go iukasiewicza - bohatera poznajemy postać Tgnace. 

szej chore 

1, obrzędowe 
| odźpiewan 

tolny/ c 

. Obrzędowe sprawdzenie obecności. 
2 
3. Piosenka lub pląs+ 

4. Odozytanie zaszyfrowanego zadania 
j szóstcki wygrywa szóstka, która pierwsza wykona 

zadoniej dla zwycięzców okrzyk: 
Zuchy! = Dzielne! 
Zuchy! = Sprawne! 
Zuchy! = Szybkie ząt 

rozpoczęcie zbiórki /ustawienie w kręgu, 

ie hasła i piosenki drużyny, okrzyk powi= 

© - zuchy 

© - przyboczni 

X - drużynowy 

10. Hauka "Piosenki o Krośnie"; 

Ponad zieloną wstęgą Wisłoka 
w uroczej, pięknej dolinie 
leży miaoteczko Krosno 
które od dawna już słynie, 

A NŚOL<TAEF TIP: 
ZE rel Eiir1y 
PE W FTAL-. 

5. Gawęda - rozmowa /nawiązanie do wycieczki do mum 
zeum w Krośnie, w którym zuchy widziały lampy 
maftowe, kopalnia ropy naftowej w Bóbroe, szyb 
"Pronek", Muzouu Przemysłu ilaftowego, I. łukasie- dz 
wicz - bohaterem chorągwi/ szkół, fabryk wiele ma Krosno, 
W czacie gawędy oglądamy z zuchami ilustracje, wabi też ropy zapachem. 

pocztówki itp. 
6, Krąg rudy - podjęcie decyzji o zorganizowaniu wym 

cieczki do iiuzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrca, 
1. Gre - składanie pociętych pocztówek /lanpa naftowa 

pomnik łukasiewicza, kopalnia w Bóbrce/, 
Po złożeniu pocztówki, zuchy przyklejnją jej ele= 
menty na kartkę z bloku technicznego, podpisują 
co przedstawia pocztówka, po ozym następuje oglą= 

danie naklejanek i złożenie ich do Skarbca. 
8, Zabawa "sztafeta" - zuchy ustawiają się azóstkani, 

Szóatkowi otrzymują zaklejoną kopertę, w której 

znajduje się rozoypanka następujące tekstut 
wIgnacy łukusiewioz - wynalazca lampy! 

Ref, Gdy wejdziesz w miasta mury 
zobacz piękne podoienia, 
jeat jeszcze iuna dzielnica 
jest pomnik Łukusiewicza. 

Dawniej się handlem szczyciło miasteczko 
$ dziwi wszystkich rozmuchom 

Ref, Gdy wejdziesz,,+ 

W Krośnie na rynku kamionic jest wiele 
o dawnej mówią świetności 
Każdy je dziś podziwia 
kiedy do Kroaną zagości, 

Ref, Gdy wejdziesze.+ 

Dzlś miasto Krosno jest znane na Świecie, 
nasz przemysł tego przyczyną 
Polmo, Kroanolew, Huta | 
swoją produkcją tem słyną. 

Ref, Gdy wejdziesz. muz. T. OPOŃ 

  Ignacy łukasiewioz - wszystkim znany!” 3 

Plerwuze zuchy z każdej szóstki biegną z kopertą da 
do mety, zostawiają ją tam 1 biegiem wrucają na ko= 

  
  

niec awego rzędu,dotknięciem w ramię wyzwalając do 

biegu następne zuchy. Te z kolei biegną do mety, za- 
bieroją kopertę, wraonjąc przekazują ją następnym itd, 

  
Oatatni zuch z szóstki, który ma kopertę w ręku, Toz— 

  
  
  Tywa ją i układa tekst z rozsypanki, Może mu w tym 

Pomóc całą szóstka, stka, która pierwsza ułoży 

tekat wykrzykuje go głośno. Po ułożeniu tekstu 
  
  
  

przez wszystkie szóstki zuchy wspólnie ćwiczą wcześm 
  
  niej ułożony okrzyk, 

9- Ustawienie w szyku "lunpa naftowa", powtórzenie 

okrzyku,  



| GE METODYKA EMIGGTEN © GE 
| 

11. Majsterkowanie - "lampa naftowa" Jauchy pracują 
po dwie osoby/, 

+ Urządzenie 1 uroczyste otwarcie wystawy w Zuchowyr luzeun Lap llaftowych /znajdą się na niej maje sterki wykonane przez zuchów, widokówki zakupione w czasie wycieczki do muzeum i rysunki zuchów 
przedstawiające lampy/. 
Ustawienie w szyku "laxps" i okrzyk; 

"Lampa naftowa - świetny wynalazek!" 

Jak dawniej nazywano naftę? 
u Jakim mieście po raz pierwszy oświetlono lan- pami naftowymi salę w ozasie operacji? Ca można wyprodukować z ropy naftowej? Gdzie znajduje się pomnik Likastowicza? 3 kim I. Łukasiewicz założył spółkę, wała się wydobywaniem ropy naftowej? Czyj dworek znajduje się w Miejncu Piastowym? 

która zajno- 

MMI * EMESEEEMI DOSWIADCZENIA 

hm PL Jadwiga Skiba 

Gdzie znajduje się grób I, Łukasiewicza? Narysuj pierwszą lampę naftową, 
Jak miała na imię żona łukadewicza? Kto był wynalazcą lampy naftowej? 00 to jest wiertnia? Gdzie zn ajduje si. bliż- sza rafineria? 

KRA” - Jakie pamiątki pozostały po Ignacym Łukasiewicz 

Krąg rady, 
Zadanie międzyzbiórkowe - zorganizować zbiórkę pieniędzy, które zostaną przeznaczone na 
wycieczkę do Bóbrki oraz przynieść zezwolenie 
Od rodziców na udział w tej wycieczce. 
Obrzydowe zakończenie zbiórki /"słoneczko", 
"Iskierka" - zgodnie ze zwyczajem panującym w dru- 
żynie/, m pan: i 

la szóstka typujo 7 gap anle zusków 2 postacią bohatoma krośnień- li do konkursu. ż skiej chorągwi ZAP 
7 - opowiedziec o znaczeniu wynalezienia lumpy naf- towej i założeniu kopalni ropy naftowej w Bóbrce, j 

- wdrożyć zuchy do zespołowego działania 
- żechęcić do wzięcia udziału w wycieczce do 

Bóbrxi, 

2 zbiórka 
.  Jmizytą w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce 
1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki, 

pe po dwóch awoich przedstawicie- ja każdą parę zawodników przypad: trzy pytania. Pery losują kolejno po jdizga az Jeżeli zawodnicy udzielą odpowiedzi na pytanie A otrzymują dwa punkty, Jeżeli nie 2nają odpowied-i mogą skorzystać z Pomocy kolegów ze swojej EW Wówczna otrzymują jeden punkt, Przy zupełnyn braku odpowiedzi, zuchy nie otrzymują punktów szóstka, której przedstawiciele 
kszą ilość punktów, Zw, 
ich nazwisk do kroniki 
6. "Piosenka o ki 
T. Krąg rady 

1.” Wygrywa 
zgromadzili najwię. 

yeięzców nagradzany wpianniem 

Zakopanem 
Do Zakopane powitało mnie piękną, słoneczną 

pogodą, Jest coraz cieplej, Postanowiłam wybrać się 
heroerskim tropem przez stare i nowe Zakopane, Poszu- 
kać śladów tych ludzi, którzy tu przed laty działali, 
Odnaleźć tych, którzy pracują dzisiaj w haroerskich 
mundurach, Ruazam więo w droge i bardzo blisko domu, 
w którym mieszkam odnajduję pierwszy Ślad, 

Ulica Wałe Żywczańskie 17a, W drugim rzędzie od 
szosy, nieco poniżej jej poziomu, znajduje się atary 

drewniany dom, Otoczenie smutne, bez ogródka, tylko 
maży laseczek, Nie widać gór, oiuano atłoczone domy 
zasłaniają je zupełnie, To tu w latach 1964-1979 

mieszkaża 01ga Mażkowska, Za kilka dni dowiem się, 
że dom ten został na zlecenia syna Olgi sprzedany 
1 przeszedł w oboe ręce. Szkoda, Można przecież było 
wykupić go, urządzić muzeum i ozęść hotelową dla se- 
miorów Związku, Ten dom miałby wtedy niepowtarzalną 
atnoaferę, byłby autentycznym haroerskim gniszdkiem, 

niewielki obelisk z szarego granitu, przedstawiający 
dwa krzyże połączone harcerskim krzyżem z lilijką, 

Między nimi wykuty napist 

Twórcon polskiego harcerstwa 
Andrzej Małkowski 8 IX 1888 - 16 I 1919 
Olga Uałkowska 1 IX 1688 — 15 I 1979 

Uderza mnie zbieżność det, OLoje urodzili aię we 
wrześniu tego mamego roku, Data śmierci prawie iden- 
tyczna, tyle że Olga umarła równo 60 lat po śmieroż 
męża. 
U stóp obelisku skalne kwiaty, Wóród nich jeszcze 
świeża wiązanka biało-czerwonych goździków, Na azar= 
fie napia "instruktorzy Nieprzotarty Szlak", I duża 
tekturowa lilijka, Na obelisku biało-czerwona wstążka 
1 kilka szkolnych, uczniowskich tarcz, Żółtym płómy= 
kiem rozdygotała się lampka - niby maleńkie, haroer- 
skie ogniako, Rozglądan się po kwaterze, Tuż obok 

2. Zebranie zoznoleń, pieniędzy, ułożenie £ zapisanie * PO"FÓŁ da szkoły 1 obrzędowe zakończenie zbiórki: kodeisu poprawnego zachowania się na wycieczce 3. Wyjazd do Bóbrki. 
4. Zwiedzanie Muzeun Przemysłu Naftowego, gawęda przewodnika, wpis do kroniki drużyny, Minikonkure temntycznie związany z wizytą w muzouu - Jak nazywa się najstarszy szyb naftowy? 

Najważniejsze spra 
- utrwalić i rozszerzyć wiadozoś Igna ei > kasiewiczu, 

d u 7 uczyć szacunku dla pracy ludzkiej 
- ukazać dobre strony w; r ygranej ale ró m d wnież prze. 

R SEI me mak cja abo Lont, obelisku uały skromny grób. Pod krzyżem napisi 

la rogu dwóch ruchliwych ulio - Kościuszki i 1 Maja — 
Stoi drewniany pocienniały domek, zbudowany w zako- 
pieńskim stylu, To willa "Turnia", Na ścianie donu 
drewniana tablica informująca przechodniów, że w la= 
tach 1914-1915 mieszkali tu twórcy harcerstwa polskie. 
go - Andrzej i Olga lałkowsoy, 

hm Maria Chuielowaka "liarol" 
1901 - 1983 

Wierny przyjaciel Olgi Wałkowskiej. Jak dowiem się 
później - Druhna Chmielovska towarzyszyła Oldze przez 
całe 50 lat, Była z nią w Anglii, a po powrocie do 
kreju mieszkały ra najpierw krótko we Wrocławiu, 

  
GRA_MYŚLI 

- Dlaczego to ona? 
n 

- Powiedz coś do mnie, kochany,.. 

- Powiedz jakię mam oozy,., 
; - Wolałbym tamtą, - 

« Mi . ra 
e alicja boratyn — 0o ona aobie w ogóle wyobraża? 

k 
Nie myśl tek o mnie, 
Prry mnie, ze mną,,, 
Wie myśl tak, proszę — nie,,, Ja przy Tobie nie idę na dno, 
Ja żyję, śmieję Się - jestem,,, 
Ja ozuję Cię każdym gestem, 

harcerskie.pl 

Przybyli oni do Zakopanego na początku czerwoa 
1913 roku, W nowym kościele parafialnym na Krupów 
kach wzięli ślub /19 VI 1913/, zamieszkali w pensjona. 
Qie "Klemensówka" przy ulicy Jagiellońskiej, pod Anta. 
łówką, Gdy dom ten apalił się, przenieśli mię do 
Józefa Korpiela, na Kościelioką, Od roku 1914 domem 

Mażkowskich stała się "Turnia", Tu napisał Andrzej 
swoją książkę pod tytułem "Jak skauci pracują", 
W tym domu po ciężkiej operacji głowy wracała do zdro- 
wia Olga. 

Mijam stary dom i kieruję się w stronę ulicy Nowo= 
tarskiej, Tu znajduje się nowy omentarz zakopiański, 
Nieduży, woiśnięty między domy, Dzisiaj jest zimno; 
Z trudem brnę przez rozaokniętą główną aleję onenta= 
rza, Nie szukam długo, W Środkowaj części alei u wy 
lotu małej ścieżki kwatera grobów tych, dla których 
"wolność 1 niepodległość była nadrzędnym celem życia”. 
To kwatera legionistów, Ha jej początku znajduje się 

potem w Zakopanem. Maria przyżyła Olgę tylko © 4 la- 
ta, Teraz znów są razem na mały zakopiańskim onenta- 
rzu, 

Kilka słów o obelisku. Wyrześbił go Henryk Burzec 
- były harcerz, Od 1933 roku do 1936 był osłonkiem 
drużyny wodnej Chorągwi Poleskiej, Od 1936 roku — 
vozeń i haroera zakopiański, W wywiadzie, jakiego 

udzielił haroerkom 101 DH-ek w Zakopanem /1981/ pom 

wiedział: "praca ta wiąże się nie tylko z sentymen= 
tem jakim darzę postać Małkowskiego, leQz także 
s własnymi przeżyciani harcerskimi /,.,/, Ne pierw 
Szym planie widnieją dwa krayże symbolizujące dwa 
tycia. Jeden prosty, to Olga. Drugi załanany na końcu 
to życie jej męża. Dwa życia złączone wspólną ide 
- krzyżem harcerskim, Jurowy element skalny z prawej 
strony może być różnie interpretowany. Może symboli- 
żować Tatry, tak ukochane przecież przez każkowakiohy 
lub falę, w której stracił życie Andrzej".  
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Pomnik stanął na zakopiańskim omentarzu 24 grudnia 
1981 roku, 

W kilka dni później odwiedziłam inny cnentarz 
zabytkowy na Pęksowym Brzysku. Leży tu wielu zasłużo- 
nych dla Podhala ludzi, między innyni generał Mariusz 
Zaruski, Urodzony w 1867 roku, zmarł podozas wojny 
w 1941 roku, Harcerz, taternik, pisarz, twórca ta- 
trzańakiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Wiel- 
ki żeglarz, który wprowadził polskie haroerstwo na 
morze, pod żagle Zawiszy, Odwiedza go tu młodzież, 
pa kamiennym obelisku wiele tarcz szkolnych, kwiaty, 
Wędruję dalej - słonecznym już Zakopanem, Słońce 
<oraz mooniej przygrzewa, ńwiergocą wróble. Mijan 
stragany i kieruję się na Kościeliską, Znajduje się 
tu willa "Skoczyskn" , gdzie w latuch 1913-1914 mieś- 
oiło się gimnazjum realne. Andrzej Małkowaki uczył 
tu języka angielskiego 1 gimnastyki, Na Krupówkach 
kościół parafialny - miejsce ślubu Olgi 1 Andrzeja, 
a opodal Zespół Szkół Budowlanych, gdzie była kiedyś 
Szkoła Przemysłu Drzewnego oras siedziba Komendy 
Skautowej i I plutonu ZDS, Niedaleko atąd, na Gimnaz 
jalnej, jest miejace po willi"Iiliana" , w której 
Olga Hałkowska pracowała jako nauczycielka /1922/, 
Na ulicy Sienkiewicza oglądam budynek po byłym pry- 
watnym gimnazjum pp Prausów, Tu jesienią 1913 roku 
01ga Uałkowska zorganizowała 2 Drużynę Skautek imie= 
nia E. Plater. 

Qo krok to nowy Ślad, Oto Kuźnice, gdzie w latach 
dwudziestych istniała Szkoła Gospodarstwa Domowego. 
Angielskiego i muzyki uczyła tu Hałkowska, W roku 
1922 nątomiaut poprowadziła trzymiesięozną szkołę 
inatruktorek ZHP. Idąo do Kuźnio spoglądam w lewo 
na Nosal. Przeczytałem właśnie, że w jednej ż grot 
na tym szczycie był zorganizowany przez Małkowskiego 
Skład broni na ewentualną akcję powstańczą, Jak wiemy 
do pomatania i utworzenia Rzeczypospolitej Podhalańw 
skiej nie doszło,a Małkowscy w nocy 25 lutego 1915 
roku podjęli decyzję o natychmiastowym opuszczeniu 
Zakopanego, 

Nietaktem byłoby być w Zakopanem 1 nie gpotkać 
się z hufoową, przemiłą druhną hm PL Wandą Hanierską, 
Komenda Hufoa Tatrzańskiego ZUP mieści się po gą- 
siedzku z willą "Turnia" na ulicy Kościuszki, 
Pytam co słychać u zakopiańskich harcerzy 1 dowiaduję 
się, że hufieo utale się rozwija, Pracuje 60 drużyn, 
skupiając dwa tysiące suohów, haroerzy i instruktorów, Zakończył cię kolejny Pestiwal Piosenki Zuchowej 
4 Harcerskiej, Najładniej Śpiewają zuchy z zakopiańe akiej 18-€ki i harcerki s 14 Drużyny Harcerek też % Zakopanego, W lutym pdbyży się III Zimowe Miotrzogm 
tua Hufca, w których wzięło udział dwustu harcerzy, " przygotowaniu letnie zgrupowanie obozowe na Mazu- Fach, w rejonie Mrągowa, Z pięknych gór pójadą zako piańczycy nad piękną wodę, I będzie na powno wspania- le. Ponyślnie układa się wspóźpraca ze ałowackini pioniereui  Poyradu, I wreszoie sprawa harcerzy ster- szych, Ha tym polu Hufiec nie ma kkopotów /1/, posie» 

harcerskie.pl 

da bardzo dobrze pracujące drużyny starsze 1 wapania- łą kadrę, Druhna Wanda uważa, że bardzo ważną sprawą * pracy z ałodzieżą atarazą jest osobowość kadry in. struktorskiej, Jej doświadszenie, zaangażowanie 
4 praca to gwarancja dobrej pracy tych drużyn. Sądzę, 
że ma wiele racji, 

Druh hm Lesław Dall jest opiekunem sporego archi- 
wum po Oldze Hałkowskiej, Są tu meble z domu przy 
Małym Żywczańskim, mundurek młodzieżowy, Będzie to 
wazystko wyeksponowane w nowym muzeum harcerskim, Muzem? Ano właśnie, Przyszły kustosz tego muzeun 
z ogniem w oczach opowiada o tym, że Hufieo ozyni usilne starania aby odzyskać willę "Turnia" na zorgu- 
mizowanie Wuzeum Olgi i Andrzeja Nałkowskich, Jest na to duże szansa, zwłaszcza po zorganizowanej w okre- sie od maja do września 1984 roku wystawy, poświęco- nej Małkowskim i harcerstwu w Zakopanem, Zwiedziło JA 1,5 tysiąca osób, Obecnie eksponaty zamknięta są w skrzyniech, Udaje mi się zobaczyć kilka z nich, Oto srebrny krzyż harcerski, męski o numerze 119, 
Nosiła go Olga, Biorę 'teraz do ręki małą książeczkę 
R. Leightona "Kiddi dziecię obozu”. Autoryzowany 
przekład Olgi Hałkowskiej, Poznań 1928 rok, Na -piern= 
szej stronie dedykacja: "Wil przypomnij sobie nasze 
indiańskie marzenia dziecinne, 0.M, Warszawa 1 III 
1928 r.", Ta książeczka była własnością Wilhelniny 
- siostry Olgi i do niej powyższa dedykacja była 
skierowana. Pismo jest drobne, waraźne, Kolejna kaią- 
żeczka to "Czwarty mędrzec wschodu" Henryego van Dyka 
- przekład autoryzowany 0, iałkowskiej z 1930 roku, 
Wydanie unitalne, nakładem Cisowogo Dworku, Czorsztyn, Następny ekoponat to egzemplarz "Jak skauci pracują”, 
4. Małkowskiego z 1914 roku. I tu krótka dedykacja: "Koledze Januszowi Kotarbińskiemu z nadzieją, że może ta książeczka posłuży do użycia talentu dla dobra 
ruchu, ofiaruje A, Małkowski." Przyponnijny - później. szy malarz Janusz Kotarbiński był w roku 1914 uczniem 
Szkoły Przemysłu Drzewnego i ozłonkiem | plutonu 
1 4DS w Zakopanem, 
W roku 1955 w Środowisku polskiego harcerstwa w Lon- 
dynie wydona została książeczka pod tytułem "Przy og- 
nisku haroerśim" - opowiadania dla młodzieży: Jedno 

2 opowiadań napisała Olga Mażkowska 1 do niej skiero- "ana jest miła dedykacja: "Druhnie Oldze Małkowskiej 2 seroa płynącym podziękowaniem za pomoc, trud 
1 dobre słowo, którym mnie na mej drodze wspierała, 
Barbara", 
Druh Dall pokazuje mi teras kilka nieznanych zdjęć, 
Oto zdjęcie z roku 1903 1 Olga - piętnastoletnia dziewczyna, W ładnej atrojnej sukni 1 z różą w ręku, Uczesana w "gretkg", Druga fotka przedstawia Andrzeja 
z maleńkim synkiem na ręku nad Niagerą, Listopad 
1916 roku, Urocze, oiepłe zdjęcie, Tu kilka słów 
9 Andrzeju Lutyku Małkowakim, Odwiedził Zakopane 
w lesie 1981 roku, Z zawodu ślusarz, ożeniony z Polką nauczycielką. Stale mieszka w Anglii, Jako żołnierz 
walczył pod Monte Cagsino, Przekazał wiele paniątok 

KEEEKI + ESEE DOSWIADCZENIA EM 

atoe i wyposałenie jej donu Komendzie Hufca Ta- 
dą kiego ZHP. Powróćmy do zdjęć. Oglądam di 1914 

38 Kb sae wykonane przed willą "Turnia". Pierwsze 
Bora Olgę miedzącą przy małym stoliku na we- 
M 1e, Głowa /po operacji/ zabandażowana, Strój 

owy, coś w rodzaju kostiwnu. W tle na ścianie 
he strzelba 1 plecak, Na drugiej fotoe Andrzej 
w kożuszku /zima/ 1 Olga w kurtce i w aż na za- 

pondażowanej głowie. Towarzyszy im łaciaty pies - 
Ibójka. To 00 oglądnołan, to tylko mały wycinek te 
go zamknięte jest w skrzyniach. Druh Lesław, dysponu. 
jący dużą wiedzą na temat życia obojga Małkowskich 
4 ich syna lutyka, jest dobrej myśli co do zgody na 
otwarcie muzeum. Jest w kontakoie s rodziną lażkow= 
skich, seniorami ZHP, Stale powiękasa się liczba 
ekoponstów, 
Żegnam moich miłych r ; 

i speżnienia marzeń, 
i at so ciepło, Kieruję się w tronę Kozińca, 
gdzie stoi przepiękna willa Pawlikowskich "pod Jedla= 
mi” /projekt S, Witkiewioza/ 1 aa Bystre, To tu - na 
Bystrem - zakopiańskie okautki prowadziły w roku 1915 
herbeciarnię i kuchnię dla biedoty, a wśród dziatwy 
organizowała teatr lalkowy i wieczory bajek Lela 

życząc im 

dolska, późniejsza Pawlikowska z Kozińca i ilustrator- 

ka książek w okresie międzywojennym, 
Wracam do dozu na Strążyską, Po drodze, nu ulicy 

Kasprusie 27 mijam drewniany dom, na którym widnieje 
tablica z napisem: "W tym domu w latach 1918-1919 
mieszkał Stefan Żeromski", Jeszcze jeden harcerski 
trop. Syn Żerouskiego - Adam był w roku 1913 akautem 

II plutonu I ZDS a w maju 1914 objął pluton na Bystma 
Jego matka Oktawia Żeronoka była również ozynną 
działaczką skautową, 

Minęły dua urlopowe tygodnie, Jestem pewna, że 
nie odnalasłan wszystkich harcerskich śladów, Jost 

ich dużo, dużo więcej, 

Bibliografia 
1. Mieczysław Rokosz « Zakopiańskie poozątki polakie- 

go skautingu /Pragment/, 
Podtatrze rok 1981, str. 53 do 71 

2, Czuj Duch m dodatek specjalny, 24,10,81 — KH 
Zakopane 
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PIOSENKA MIESIĄCA 

słowa i musyka SZUWARY 
  
    
  
  Dość włóczęgi na dzisiaj, 

  

przy ognisku czas siąść, 

  
  
  

Trzeba spełnić obyczaj, 
  patrząc na ognia krąg. 

    
ref, Wnet popłynie melodia, 
  
  
  

rozkołysze się 108, 
usiądziemy przy sobie 
szczęście będzie wśród nas, 
Zaszuniały szuwary 
tafla wody już śpi — 
straszą nas noche mary, 
więo postraszmy i my. 

Płyną nowe marzenia, 
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ref. Wnet popłynie. 
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teriał zanówił u mnie Kazimierz Bogdan 
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W. wtorek, 25 czerwca odbyła się w budynku Komen- 
dy Krakowskiej Chorągwi skromna uroczystość, Przybyli 

na nią pierwsi z odznaczonych w tym roku zą wkład 
pracy w rozwój ruchu zuchowego oraz konendant Chorą- 
gwi hm Andrzej Krzyworzeka, przesodniozący Chorągwia- 
nej Komisji Hietorycznej hm PL Bogusław Molenda oraz 
ozłonkowie Kapituły Honorowej Zuohowoj Odznaki Chorą- 
gwi Krakowskiej na czele z hm PL Eugeniuszem |. 
rą. Były przemówienia, Najpierw gospodarza uroczystoś: 
oi - hm Andrzeja Krzyworzeki, Potrierdził on, że Konen- 
da Chorągwi pod jego kierownictwem docenia sprawy 
ruchu zuchoweso, oraz że liczy na wkład społecznej 
pracy zuchowych instruktorów, dla których przykładem 
mogą być odznaczeni, Wyraził nadzieję, że w Krakon- 
skiej Chorągwi nastąpi poprawa,w tym również praoy 
zuchowej i że są podotawy do optynizmu, ograniczonego 
00 prawda ale jednak.Po przemówieniu nastąpiła właści 
wa ozęść uroczystości, to jest wręczenie przyznanych 
z okazji liiędzynarodowego Dniu Dziecka - "Dnia Zucha". 
Honorowych Zuchowych Gdznak Chorągwi Krakowskiej ZiIP A 
Po wpięciu tych miniaturowych znaczków znów uated116- 
my do atołu zastawionego herbatą i oinstkani, 
I teraz nastąpiła ozęńć warta zanotowania, Jim FL Bom 
gusław Molenda wyraził owoją ogromną radość, że odzna- 
kę otrzynał phm Stanisław Turozża, "Druh Staszek to 
mój pierwszy instruktor, to on przyjął unie w 1938 
roku do swojej drużyny zuchowej, Mogę 2 perspektywy 
tych wielu lat z przekonaniem stwierdzić, że miał on 
wielki wpływ na to kim obeonie jostem, a sam pozostał 
* mojej panięci jako wzór harcerza 1 obywatela, Fo- 
dziwiałem zawsze i nadal podziwiam jego energię, unię: 
jętności organizatorskie, rzetelność, prażość, ke 
dę ducha. Oby młode pokolenie instruktorów zuchowych 
składało się z jak największego procentu takich jak 
on ludzi", F 

Ta nieprzewidziena programem wypowiedź stała się 
początkiem szerokiej i bardzo interesującej dyskusji 
w atmosferze troski o dalsze losy ruchu, uzależnione- 
go Od postaw starszych harcerzy, którzy mają objąć 
kolejną znianę jako drużynowi, inioski wykorzystan 
do jednego z następnych artykułów. . 

? je mi jeszozu p ć listę teg 
nych odznaczonych za wybitne osiągnięcia: hm PL Adam 
Dźwikowski, hm PL Stefan Grobelny, hm PL Ryszard 
Wosiński /G.K/oraz odznakami honorowymi:hn PL Ialina 
Barhan, hm PL Wojciech Bąk, hm PL Maria Ciechanoweka 
hm PL Ewa Drobnik, phm Maria Kalita, pwd Maria osła 
hm Urszula Kurek-Chabel /G.K./, pwd Marian Kwiecień 
hm PL Mieczysław Pisarski, hu Jerzy Haciborski ; 
pwd Danuta Resil, ha Jolanta Syrek, phm 3 alałar 
Turoza, hm PL Anna Wotożka, ha PL Stefan Wojtkiewicz. 

Dołączam w imieniu HR-a nasze gratulacje, 

Czuj! 

druh Franek 

do ubiegłorocznego
, 5 

wówczas 
naozko 

k góstego - bieszczadzkiego nume= 

ru "Haroerza Rzeczypospolitej". 
Nie wywiązałem się 

z zadania ale dziś, kiedy przejrzało sło- 

4 zepachniało latem, poczułem potrzebę napisa- 

mis o tym, 00 mnie © Bieszozadani wiąże. 

a trzech wówoznu trzydziastoletnioh haromistrz
ów 

- naszego szczepowego Marka Kudasiewioza 1 jego dwu 

zastępców /na obozie pełniących funkojo zastępoy k0= 

mendanta i oboźnego/, A w kuchni królował druh Tata- 

—Hitke wzór hsroerakich onót, niezrównany gewędziarą 

hm PL Janusz Wojtycza HR 

_ moje 
bieszczańy 

-Po raz pierwszy trafiłem w Bieszczady w 1964 roku 

jako dwunastoletni barce mozestnik obozu 3z0%8pu 

Lotniczego im. Żwirki i Wigury 19 KDH, Samego przy- 

_jezdu nie poniętam, ule wśród pamiątek obozowych 

gnalazłem takie oto zdjęcie: na tle przęseł zwalonego 

mostu w Ustrzykach Górmych widać młodszych haroerzy 

w połnym regulaminowym 
umundurowaniu i ekwipunku 

fkoruistry wojakowe, menażki, zrolowane kooe/ przeno= 

gzonych "na barana" przez równie regulaninowo umundu= 

rowanych /ohoć bez aztuo i butów/ haroerzy starszych» 

Ten cbramk dobrze charakteryzuje niektóre nasze 

ówozesne problemy, lasż obóz znajdował się około 

gześcukilometrów od Ustrzyk Górnych na pięknej, 0d 

kilkupastu lat /aostownie/ nie tkniętej stopą ludzką 

polanie. Po wejściu na nią poczuliśmy się jak w pusz= 

ozy dziewiczej. Do dziś paniętam, a » ozasem zatraca 

się pojęcie o wymiarach, ogroune koniki polne, które 

w czasie rozbijania obosu wakakiwały na płachty na- 

miotów, Prace pionierskie pierwszych dni były bardzo 

męozące, nio też dziwnego, że sypialiśmy po nich Jal 

sabici i zdarzyło się, że nie obudzony przez poprzed 

ników, pierwszą moją harcerską wartę smacznie przespa” 

łem, Najbardziej efektownymi dziełami naszej pioniar= 

ki był dwudziestosześcionetrowy masrt % gniazdem, 

dziesięciomotrowa branka obozowa w kształcie rakie- 

ty - obóz nazywał się wKosmodrom" /wysokość masztu 

podaję na odpowiedzialność wDziadka" Kudasiewicza, 

który do drobiazgów uwagi nie przywiązuje, pozostałe
 

wymiary na gwoją/ oraz mostek nośności "5 Rzą8"; 

który przetrwał - choć bez balustradki - oo najmniej 

piętnaście lat, bo widziałem go jeszoze w 1912 roku. 

Ghwuła budowniczym tym większa, że użyli przy jego 

budowie tylko jednej klamry mostowej Stawianie tak 

      

potężnego masztu przy pomocy lin 1 drewnianych "nożyc" 

było zarówno wyosynem jak i nie lada przeżyciem. 

Każdy miał w tym momenoie świadomość wspólnego celu 

1 awojego udziału w jego realizacji. Drużyna obozowa 

/nie było podziełu na podobozy/ składała się s ponad 

dziowięćdzieai oiu harcerzy podzielonych na dziewięć 

dobry druh najmłodszych. Obóz wykorzystywał w poważe 

nym stopniu pracę zastępami 1 stanowi dla mnie nie- 

dościgniony wzór metodycznej pracy młodozoharoerskiej 

w warunkach obozowych. h 

qrzeba tu przypomnieć, że najbliższy oforujący 

podetewowy asortynent apożywozy sklep znajdował BiĘ 

w Ustrzykach Górnych, ale następny dopiero w Qzarnej+ 

Ówozesna pooztą to Bieszczadzka Poczta Saeachodowa 

kursująca po obwodnicy /stałej poczty « nejbliższej 

okolicy nie było/ a stara droga do Fołosatego była 

kręta 1 tek strasznie podsiurawiona, żo aby ułatwić 

przejazd zaopatrującego nas gazika «guragana" w ram 

mach "Czynu 20-lecia"+ próbowaliśmy tę drogę nieco 

połatać, Qozywiście wówozas nie było jeszcze asfalto= 

wej drogi, dochodzącej dziś aż pod Rossypaniec ani 

wPulpita” ze znejdującą się nieopodal booska- ówoza- 

gnya synbolen Polski wozanowej. Jednyk % najwiękazych 

uukoesów tego obozu, przynajmniej dla nas uozestników, 

był udany podohód znajdującego ię kilka kilometrów 

od nas obozu "Szarej 7-ki", a także wizyta w obozie 

przewodniozącego WRN /dzió nazwalibyśmy go prozydeń 

tam miasta/ Zbigniewa Skęlickiego. 

Rok później przowędrowałea wraz z moin starazym 

bratem Bieszosady głównym oslakiem boskidzkia a w 

ozamie kolejnych wakacji nie tylko Bieszczady ala 

1 równie piękny Beskid Niski, 
4 roku 1969 wyruszyłem w Bieszozady wra s moim 

przyjacielem Jankieu. Naszą wędrówky rozpoczęliśmy 

w Komańczy, by po pokonaniu niewysokiego garbu od= 

dzielającego doliny Osławioy i Osławy, i odoinka 

szlaku, prowadzącego trasą kolejki bieszozadzkiej 

przystąpić do pięcia się na Chryszoratą - pierwszy 

poważniejszy szozyt na naszej trasie. W oaaaie biwaku 

nie opodal Jeziorek Duszatyńskich przeżyliśmy iuwasję 

myszy /jednejl/. Najpierw usłyskoliśny hałas w akoli- 

oy absydy namiotu a sa ohwilę Janek stwierdził, 

4e coś go ucięło w paleo. Uzyżby źmija? przeprowadzo- 

na przy pomocy latarki wizja lokalna wykazała, że 

zwabiona zapachem domowej kiełbusy mysz przegryzła 

i | | 15 

    .p 
   



      

się przez Śoiankę namiotu, następnie przez szereg 
sup w proszku, oo ją widooznie tak zdezorientowało, 
że zamiast w kiełbasę wbiła zęby m palec Janka. 
Pod Jawornem dopadła nas gwałtowna bieszozadzka burza 
Roabiliśmy się na pierwszej lepszej polance, aby już 
mastępnego dnia rano suszyć się w gorącym słońcu, 
W dolinie Solinki koło Jaworca, przed wyruszenien na 
Smerek szlakiem wolnościowym in. generała Świerczew= 
skiego /obeonie czarny/ - obudził nas odgłos przypo= 
minający jeko żywo piłowanie namiotu. To krową posta- 
nowiła zaspokoić pragnienie slisując rosę £ naszego 
$%ropiku /był zielony/, 
Ka przełęczy Orłowicza dopadła nas niepogoda, Posta- 
nowiliśmy wobeo tego przeznaczyć ten dzień /a była 
to akurat niedziela/'na odpoczynek. Prowiant 1 denatu* 
rat już się kończył. Zgodnie z wcześniejszymi planami 
mieliśmy teraz odwiedzić zgrupowanie obozów naszego 
hufca, prowadzone przes druha hm Bogusława Rybskie- 
go, gdzie obozoważy między innymi haroerki z naszego 
azozopu. Niedzielny obiad zakończył się fiaskiem: Ja 
nek prsyswyczajony do gotowania w domu dla dość 
licznej rodziny przesolił okropnie niedzielny rosół 
z wormiozelem, a była to ostatnia zupa "z torebki" 
w naszych zapasach, Następnego dnia odwiedzili śwy 
sohron na Połoninie Wetlińskiej /dziś schronisko/, 

ze sławną usytuowaną wzdłuż jednej ze ścian pryczą, 

Tam właśnie 10 lat wcześniej rezydował Wojtek Bie 
drzycki, władający wówczas harcerską Republiką Wetliń- 
SkĄ+ 

Wiedawno dotarła do mnie wiadomość, że Janek, 
którego później jeszoze wielokrotnie spotykałem ,nie 
tylko w mieście ale również w różnych /także zagra 
nioznych/górach, nie żyje. Zginął w pierwszych dniach 

lutego w Tatrach, w lawinie, która zeszła ze stoków 
Kościelca. Nierozwaga? Był przecież przewodniciem 
tatrzańskim i instruktorem PZN, Wybacz Druhu-Czytelni- 

ku, że o tym wspominam, ale dla mnie mój ówczesny 
$owarzysz wędrówki pozostanie na zawsze częścią moich 
Bieszczad niosących wtedy nas - niezbyt pewnych sie= 
bie siedemnastolatków - na grzbietach słonecznych po- 
łonin. 

W roku następnym byłem komendantem -podobozu - jed= 
mego z ozterech tworzących obóz mojęgo azozepu, w ra- 
mach dwuturnusowego zgrupowania Hufoa Kraków-Kleparz 
-Łobzów, Bieszozady były już inne, Zgrupowanie znaje 
dowało się daleko w dolinie Wołosatego, u stóp Tarni- 

©y. Docierała do niego asfaltowa azosa, na naszej 

starej polanie wypalano węgiel drzewny, Obozów było 
dużo - poza niemal połową szczepów naszego hufoa 
pamiętam między innymi obóz druhny Danuty Rosner 

/djuż s Warszawy/, Bardzo zmieniło się haroerstwo 
w oiągu tych nie tak znów wielu lat. Kiedyś trzy rzu- 
©one w dziką 1 pustą dolinę obozy, eześć lat później 
sgrupowanie - telefony, samochody, dobra orzaniśacja 
ale coraz mniej intymności, pionierki, puszczaństwa 

1 oiszy niezbędnej do wsłuchiwania się w rytm przyro- 
dy. A jednak właśnie w czasie tego obozu zostałem 

do kręgu z całym Ł 

ajfhiwum 
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opisanym w "Lecie leśnych ludzi". Inny obóz - inne 
doświadczenia, musiałem prawie przez cały czas czuć 
się tym pierwszym po Bogu. Musiałem chwycić ludzi 
w garść jak wtedy, kiedy trzeba było wypohnąć w oza- 
sie degzozu z rzeki samochód lub w niepewnej pogodzie 
zwinąć biwak nad Berehani Górnymi /Parku Narodowego 
tam jeszcze nie było/, Tak - Berehani a nie Brzegani, 
jak większość przywiązanych do tych gór turystów pre- 
ferują tę atarą i rdzenną nazwę. Nikt /na szczęście/ 

nie chce znienić analogicznych porohów - stąd Zaporo- 
że 1 Zaporożec. Także Krywe ozeka na przywróceni 
starej nazwy. Kamień spadł mi z serca, kiedy w 
roku przywrócono stare nazwy większości przemianowa- 
mych w 1977 roku miejscowości, Kiedy w 1979 roku 
natknąłem się w czasie wędrówki na stację kolejki, 

opatrzoną nazwą Przełom /zamiast Prełuki/ byłem 

pewien, że zabłądziłem,a kiedy sprawa się wyjaśniła 
myślałem, że mnie szlag trafi, W tych nazwach: Stu- 
posiany, Dołżyca, Prełuki, Muczne ozy Rabe jest dla 
mnie tyle poezji czerwonozłotych Bieszozadów, tym 
bardziej, że są one ostatnimi bodaj symbolami istnie- 
jącej tu żywej 1 dochodzącej aż po szczyty gór kultu- 
ry materialnej Karpat Wsohodnich, Inne jej ślady 
nawiązujące do karpackiego stylu, to już tylko 'men- 
tarze, zbudowane przez austriacką armię na terenie 
Beskidu Niskiego, w latach pierwszej wojny światowej, 

W roku 1972 ponownie trafiłem w Bieszózady, tym 
razem z obozem wędrownym, zakończonym w zgrupowaniu 
Hufca Kraków-Podgórze, W 1974 roku prowadziłem 
wędrówkę moich "Orlich Lotów", które na zakończenie 
wzorowo i w błyskawicznym tempie zwinęły obóz ssox 
w łuhu koło Kalnicy. Kolejny raz z tą saną drużyną 
ale z jej młodszą częścią, znulazłem się w Bieszcza- 
dach w 1977 roku i wówczas to właśnie nieostrożność 
moich harcerzy stała się przyczyną przeżytej przez 
nas kolejnej bieszczadzkiej przygody, Większość 
miejso biwakowych w Bieszczadach znajduje się w nie- 
dalekiej odległości od wody, Jednym z nielicznych, 

„gdzie do wody trzeba zojść sporo w dół po linii apadu 
zbocża, jest obozowisko pod szczytem Chryszozatej, 

Dwaj nasi służbowi - Rysiek i Klopa, którym do końca 
służby pozostało umycie naczyń po kolacji i przynie- 
sienie wody na śniadanie niezbyt ochoczo wzięli się 

      

do roboty 1 w momencie zapadnięcia znierzchu jeszcze 
*nie wrócili, Po upływie pewnego czasu wyruszyliśmy 
niewielką grupką na poszukiwanie, Ale w gęstym lesie 
1 przy bozksiężycowej nocy nie mieliśmy większych 
szansa. Dotarliśmy do wody, chłopców nie byżo, 
Wyobraźnia podauwała nam różne niemiłe możliwości: 
niedźwiedź, dzik - chyba nie, ale masyw Chryszczatej 
słynie z wielokondygnacyjnych podziemnych schronów 
band UPA, Postanowiliśmy /my,komenda/ zawiadomić 
GOPR, chyba bardziej dla ozystego suuienia, Razam 
z nami do Mikowa wyruszyła druhna Stasia - kwater= 
mistrzyni. łatwo powiedzieć, trudniej wykonać, 
Na wstępie sami omal nie zgubiliśmy szlaku, obchodząc 

powalone na ścieżkę drzewa, poteu kilka razy spoty- 
kaliśny gwobodnie konie a wreszcie po dotar. 

  

horoerz zastanaw 

jeż, 

ozyć, Powinny to być zadania uadprogramowo, specjal 

nie dla zdobycia tej oprawności realizowane, 

      

      

  
zzz mie swego przyjaciela-druha, że podejmuje próbę 

Jad send wChrata", zapoznaje z zaplanowanyni zadaniami, 

  

to bardzo ważne, by harcerz nie był w okresie zdobywa 

mia sprawności sam, Rada i opioka przyjagiela ma po- 

móo harcerzowi w wypełmioniu zobowiąsań, 
Kryptonim "Chvata" oznacza: 

© » onota /postępowanie sgod- 
dami moralnyni/ 

    

  
ne z £ 

4 

H = hart Czas realizacji zadań zależy od harcerze. Gdy onią8: 

W — wola mie sukcea, występuje do drużyny © przyzaanie Bpraw- 

A - altruizu ności - wykonanie mndań potwierdza przyjaciel. 

? - tężyzne 

Aby sdobyć sprawność haroerską 

4a się, 00 z wymienionych spraw jest 

jego słabością 1 ustala zadania /dla każdej 11- 

ry po jednyn/, które pomogżyby % tą słabością wal- 

edy już harcerka, harcerz wynyśli zadania, powiadam 
p 

  

cóuzzocowaz, 3. Zaprezentował swoją kolekcję na wystawia lub w ine 

nej formie. 

4. Kompletuje biblioteoskę i zbiera materiały i wy- 

oinki prasowe, które wiążą się tematycznie s jego 

kolekcjonerskimi zainteresowaniani, 

5. Rawiązał kontakt /osobiście lub korespondencyjnie/ 

s innym kolekcjonerem o podobnych zaiaterezowa- 

niech i na przykład wymienił ekoponety, 

/filatelista, filuneninta, numizzatyk, 

kolekojoner: widokówek, odznak, plakatów, 

eutografów, proporoów, militariów, wzorów 

haftów, muszelek, nalepek, plekietek/ 

1. Opracował włazny syatea 
p abiorów, kia- 
ruje się nia uzupełniając 
kolekcję © none ekaponaty 
oras poszukując braku, 
przedstarik ten system pod 
oBas pokasu sbiorów. 

  

Sprawność może być fozaę realisacji wymegań x progra- 

' mów prób na stopnie: ochotnika, tropioiela i odkryw= 

DA 

  

      

—— 

A 2. Podozes zdobywania sprawnoń- 
oi poazerzył swoją kolekcję 

0 określoną liozbę nowych okaponatów, 
27 

  

  

Uprzyjenniał omas choremu /roznawiaż, czytał odpo- 

wiednio dobraną lekturę, urządzał projskoję Giekam 

wych przekroczy, ttpe/» 

Uzjekał od lekarza pozytywną opinię swojej pracy, 

OPIRKUJ CHORYCH 7% > 

1, Systematycznie opiekował 

w 

  

- przyrządzał posiłki die- ność może byc formą zaliozonia sadań próby na 

wę atopień wędrownika 1 Hąragrza Orlego+ 
- pomagał ohoremu w myciu 

1 osesaniu się, sałatwie: 
niu potrzeb osobistych, 

- zopobiegał odleżynom, 
» parzył SiOłB. 

  

2. Systematycznie mierzył i zapisywał tenporaturę, 

tętno, robił okłady i koupresy, podawał leki 

  

  zgodnie ze szaniani lekarza. 

3. Utrzynysał pokój 1 łóżko ohorago w należytym po- 
k 

rządku,       

      

    

   

    

      

    

   

    
    

      
    

    

  

    

   
    

     
   

     
    

  

    

   
   
   

  

   
    

   
    

   
   

     

  

      

  



  

  x SZARA LILIJKA skiego. Obrzędowe nadanie sprawności może być połączo- 
ne z odnotowaniem Przyrzeczenia Harcerskiego, 

Przez 24 godziny oderwał się Sprawność ważna jest tylko przez jeden rok, PO un 
od zwykłych epraw oodziennych, pływie roku wymagana jest powtórna próba lub przystą- 
nie kontaktował się i rornawiał pienia do próby "nężnego" albo "ob 
x kimkolwiek, W tym ozasie 
przemyślał Prawo iaroerakie 
1 swój dotychozasowy do niego 
stosunek, ocenił sanego sie- 
bie, przemyślał swoją wolę 
wypełniania całym życieąPrzy- _ Sprawność może być formą realicaoji zadania na 

rzeozenia Harcerskiego /"całynżycien" znaczy w każdej Próbę haroerza starszego: "potrafi powiedzieć, dlaoz 
oheili, w każdym miejscu, każdym swoim czynem, a nie 50 0hoe zostać hacerzem" oraz "zna i rozumie Przyrze- 
tylko przez całe życie/, czenie i Prawo Harcerskie". 

Przed przystąpieniem do próby wakezana jest rozmowa 
harcerze z doświudozonyn inetruktorem na temat Przy- 
rzeczenia 1 Prawa Iaroerskiego. 

Sprawność przyznaje sobie harcerz sem, sgodnie ze 
swoia poczuciem uczciwości, jeżeli potwierdzi wobeo 
samego siebie ohęć życia w myśl Przyrzeczenia Harcer- 

  

  

> ---- -- 

TERZNOZNAWCA * $ 
o 

1. Wyzauozył strony świata O, 
według busoli, słońca, 
gwiazd. Określił w przybli- 
żeniu godzinę według 
słońca. 

2. Zorientował mupę, wyżna- 
Qzył miejsce pobytu, okreś- 
1ił azymut do wskazanego 
punktu i wyznaczył kieru- 
nek marszu na podstawie 

szymutu. 

3. Wykonał poprawny szkio drogi długości około 1 km 
2 zastosowaniem unownych znaków i skali, 

4. Wykonał plan biwaku odpowiednio dobierając skalę 
1 zierząc odległości stopami lub krokami, 

srmą zaliczenia zadań na stopioń 
stąrsze- 

prawność może b, 
ohotnike, tropiciela oraz na próbę harce 
o s zakresu terenoznawatwa. 

  

  
ORGANIZATOR HARCÓW = 

Sprawność może być formą zaliczenia zadań próby na 
1. Brał udział oo najmniej wi stopień odkrywcy, także tropiciela i wędrowniki 

- 3 grach terenowych, 
- 3 zespołowych grach spor: 

p"). teg, 
- wesołych zawodach 1 kon 

ze kursach, 
Przestrzegał obowiązujące 

M oych w mich zasad, 
2, Zorganizował meos zastępu z innym w jedną z zespo 

łowych gier sportowych, pełnił rolę kapitana dru- 
tyny. : 

5. Przeprowadził 5 gier, konkursów w isbie harosrskiej 
Świozących zmysły wzroku, słuchu i dotyku ora 
zdolność sapauiętywania, sręczność 1 zwinność, 

  

  

WATOR 

Przebył drogę według 
znaków patrolowych 

?ropił na Śladem ludzkim 
/około 1 ka/ lub pozosta- 
wionym sztucznie w łatwych 

warunkach /na śniegu, 
Ó grząskim terenie/, 

Wyszukał i rozpoznał tropy 
5 swierząt, 

4. W grze XIMa zapeniętał 20 najO przedmiotów obacrwo 
Wunych przez jedną minutę, 

5. Obserwował przez 30 minut wyznaczony odoinek te= 
renu lub zachowanie się ludzi, ruch drogowy itp. 

tak aby nie zwracać na aiebie uwagi, Z obserwacji 

ułożył dokładny report. 

Podszedł skrycie strzeżony teren. 

W trekcie gry terenowej poruszaż się 
połzał i czołgał się, mankosał, 
ślady orez pokonał przeszkody terenowej 
- Ż-metrową ścianę /dziewozęta n 

- (-netrosy rów, 
- wejście na drzewo; 

- wspinanie aię po linie, 

Sprawno 
na stopień o: 

  

  xx MISTRZ HARCÓW 4. Przeprowadził w izbie harcerskiej lub w polu, la- 
tem 1 simą, w trakcie kilku sbiórek 20 gier ćwiozą- 

oych zmysł wzroku, ał chu, dotyku, zdolność zapa” 

miętywania, zwinność i zręczność, 
1. Zorganizował udział awojego 

zastępu lub reprezentacji 
drużyny 00 najmniej w trzeh 
grach zespołowych /dwa 
ognie, siatkówka, piłka noż- 
na, ręozna, palant, granioz- 
na, kwadrat/, w tym przynaj. 
mniej w jednej z gier mało 
dziś znanych, Był wapółorga- 

5. Zbiera opisy różnych gier, ćwiczeń, konkursów, 
koapletuje awoją biblioteozkę haroowniczą, 

ad Sprawność może być formą zaliczenia próby na stopień 
Haraerza Orlego z zakresu "HO dba o zdrowie i rozwija 
swą sprawność fizyczną" oraz na stopień Haroerza 

nizatorem zawodów, Rzeczypospolitej s zakresu "doskonalenie harcerski. 

2. Zorganizował 00 najaniej trzy harcerskie gry tero- 
nowe dla kilku zastępów, 

3. Przygotował wspólnie z zespołem bieg harcerski na 
sprawność lub i opień, odznakę, opierając w całośc 
<1 program biegu na próbach praktycznych,   

  

    

archiwum 
EE| harcerskie.pl 

  
KRAJOZNAWCA 

1. Posiada uporządkowany 
zbiór materiałów na tenuż 
turystyki i krajoznawstwa, 
wykazał się znajomością 

przepisów dotyczących 
organizacji ruchu turys= 
tycznego, wyszukał wakaza- 
nj przepis, regulamin lub 
zarządzenie. 

Opracował trasę kilkudniowej wycieczki lub wydrów- 
ki,rebrał 1 przedstawił materiały 
9 kolejnych jej etapach, najetrakoyjniajuzych 
miejscach 1 ovięktuch oraz możliwościach biwako- 
wych, 

Wykezał się usiejętnością korzystania z map 1 pla- 
nów oraz ozkioowunin 1 fotografowania, 

Uazestaiczył w kilku nycioozkach b6urystyczno-kre= 

joznawozych pa awojm regionie, był organizatoręn 
1 przewodnikiem przynajmniej jędnej s niche 

5, Brał udział w akoji cohrony zabytków historycznych 
lub przyrody, 

Opracował tematyczny folder turystygony dotyczący 
swojego regionu, 08 przykład folkloru, zabytków, 

miejsc wydarzeń hlatorycznych, gospodarki, 

Sprawność może być formą zaliuzenia wymagań z prośra- 

mów prób iia stopałe wędrownika, HO 4   
     



  xx 
JTOPA 

1. 6ytropił w miescie lub na 

wst człowieka, a w polu 
awierzę będące w trudnej 
sytuscji i przyszedł im 

z pomocą, 

Tropił za śladem ludzkim 
1 zwierzęcym , rozróżnił 
tropy człowieka zależnie 
od radzaju chodu, wyszukał 

w lesie 5 tropów zwierząt, 

wytyczył szlak tropicielski długości około 2 km. 

4. W trzech grach tropicielskich wykazał apostrze- 
gawozość, domyślność, dobrą pamięć wzrokową Oraz 
umiejętność akrytego poruszania się. 

5, Przekazał dokłedny raport z obserwacji wybranego 

lub wskazanego obiektu, odoinka terenu, itp. 

6, wyznaczył na mapie miejsce postoju oraz wyznaczył 
Ażyrut do wakazanego punktu terenu, 

Spruwność może tyc forzą zaliczenia zadań na stopień 
odkryw 1 wędrownika, 

  

  

KWATBRMISTRZ x 

+ 1, Wykonał wskazane zadania 
2 sakresu księgowości 
w drużynie harcerskiej, 

Zaplanował i przeprowadził 
JA akcję zarobkową drużyny, 

b Opracował wraz z zespołem 
roczny plan finansowy dru= 
Łyny oraz proliminarz obo- 
zu. 

4. Zorganizował zaplecze kwateruistrzowakie obozu 
stałego, 

5, Zapewnił w wyznaczonym czasie zaopatrzenie żywnośm 
Giowe na obozie lub podozes większej akcji harcer= 
skiej. 

Sprawność może być formą zaliczenia wymagań próby 
ns stopień wędroanika lub gadaniea próby ne stopień 
HO s dziedziny "IJQ uczeatniozy w życiu gospodarczym”, 

  
  

  

Bezbłędnie w czasie gry te- 
renowej przekazał ustny mel- 
dunek lub rozkaz złożony 
3 15-20 słów, przenosząc 
go na odległość 1 ka lub 
po 10 minutech oś momentu 
usłyszenia, 

2. Zapisał prostym szyfrem 
lub alfabetem Xorsa'a list 

składający się z około 100 liter, Odozytał tekst 
napisany szyfrem lub ałfabetem iorse a, 

ony, przekaz piniężny, paczkę. 

4. Odszukaż w książce telefonicznej potrzebny lub 

3. Zaadresował i wysłał list i telegram lub list pole- 

wszazany numer, przeprowadził rozmowę z telefonu 
donowego, miejskiego lut łączności międzyminatowaj 
Podał z pazigoi numery telefonów: pogotowia ratun- 
kowego, straży pożarnej, MO, macierzystej komendy 
hufca. 

5. Przez jeden miesiąc pełnił służbę łycznika drużyn 

z komendą hufca, przekszując do kome 
zelduaki o pracy druzyny, a drużynie - inforunoje 
uzyskane w komendzie hufca, 

Sprawność noże być forną realizacji zadaina stopnie 
tropiciela i odkrywcy. 

——— 8 
  

RATOWNIK 7% 

*1, Zorganizował zespołowe 

Próbą mistrzowską może być również służba w ambu= 

latorium lub szpitalu obozowym, 

udzielanie pierwszej pono- Sprawność możę być formą zodania próby na stopień 

oy podszas gry ratowniczej harcerze orlego lub w dziedzinie "EO dba o zdrowie 

j informacje, 

  

w dużym wypadku /np. "ku 
taatrofie kolejowej", "po- 
żarze wsi”,*nalocie nukle- 
srnyn", itp/» 

- 2, Organizował lub brał udał 

w akcji społecznej służącej poprawie kultury Banie 

tarnej lub ochronie zdronia, 

3. Przygotował innego harcerza do próby sanitariusza 

1 przeprowadził próbę. 

4. Odbył próbę mistrzowską: pełnił przynajaniej 5 dy 

łurów w pogotowiu ratunkowym lub w szpitalu wyko 

nując prace pomocnicze, 

1 rozwija swoją sprawność fizycznął + 

  

  

KARTOGRAP x 

1, Wykonał z pamięci szkio 
sytuacyjny terenu. 

2, Dokonał z zespołem pomiaru 
terenu nadającego się na 
urządzenie zgrupowanie 
obozów drużyn, albo pomia- 
ru czę miasta nadające 

go aię ma park lub ogród 
dziecinny albo sportowy, 
wykonał szkio tego terenu, 

opracował ogólny szkio własnego projektu urządze- 
nia zgrupowania obozów, parku, ogrodu dziecinnego 
1%p. 

Pokierował wykonaniem przez zespół mapy terenu 
o powierzohni 2-3 ku? w podziałce: 1:10000, zestam 
wionezo z wielu azkloów całego zespołu, w tym ze   

szkiców własnych. 

Przeprowadził dle młodszych szkolenie z zakresu 
terenoznawstwa, oparte na praktycznych ćwicze 
niach i grach terenowych, 

Urządził trasę do imprezy na orientację, wapółorga- 
nizował zawody na orientację. 

Sprawność może być formą realizacji zadań próby Hur= 
oerza Orlego z zakresu "ilU dba o zdrowie i rozwija 
swą sprawność fizyczną” oraz próby liaroerza Rzeczy 
pospolitej z zakresu "doskonalenia harcerskiego", 

  

  
      
archiwum 
harcerskie.pl 

KIGIKNISYA * 

"4. Zna 1 przestrzega zi 
higieny osobistej - w domu, 
na wycieczce, biwaku i obo 

xie, propaguje je wśród ko- 
legów. 
Skompletował apteczkę 030- 
biatą oraz polową apteczkę 
zastępu na ćwiczenia tero- 
nowe, wycieczkę łub biwak, 

3. Założykopatrunek na ranę, zabandażował palec, 
przedramię, kolano, 

4. Zarndził w przypadku: krwotoku 2 nosa, otłuczenia, 
otarcia nogi, odmrożenia, oparzenia, zaprószonia 

Zmierzył temperaturę, 

Pełnił służbę sanitarną na biwaku lub obozie, brał 
udział w kontroli ozystości, dezynfekował letrynę, 
dół na odpadki. 

„ Brał udzieł w grze ratowniczej, zaradził w nie- 
wielkim wypadku, przeniósł ohorego we dwóch lub 

trzech - wezwał pogotowie ratunkown 

Sprawność może być formą zaliczenie próby na stopień 
troptoiela w zakresie sansrytanki, 

oka, ukąszenia. Uniejętnie wykorzystał ohustę trój: 
kątną.       

  

 



  

  

WODNIAEK 7 

Zorganizował pieszą lub 
kolarską wyprawę zastępu 

wzdłuż brzegów najbliższej 
rzeki iub brzegiem jeviora 
pełnił podczas niej rolę 

przewodnika, 

Wskazał odpowiednie miej- 
a0e do kąpieli, 
legani przygotował bez- 

piecsne kąpielisko, 

3. Zorganizował dla młodszych kolegów oiekawe zajęcia 
na wodzie /np. konkurs modeli pływających/ oras 

w płytkiej wodzie /Hp, wosołe zawody sportowe/, 

4. W porozumieniu ze strażnikiea ochrony przyrody 
sorganizował patrol ochrony wód, który przez okreś- 

lony okres /np. wskacje/ dbał o czystość wód 
i brzegów orez zwracał uw 
darcze i turystyczne korzyst. 

na właśoiwe- gospo- 

sie s akwenów, 

Zainteresował się wybraną dyscypliną sportów wod- 
nych /ap. pływanie, kajakarstwo, wioślarstwo, że- 
glaratwe/ lub związanych z wodą /np, konstruowanie 
modeli pływających/, uczynił w niej pierwsze kro- 
ki, 

razem £ ko Sprawność jest formą realitaoji sadań na stopnie 
tropiciela, odkrywcy i wędrownika, 

  
ZNAWCA RUCHU DROGOWEGO 

1. Bezpiecznie, na odcinku 
So najmniej 3 kilometrów, 

EN poprowadził zastęp na wy 
ZŃ prawę drogową 0 natężo- 

nym ruchu pojazdów lub 
trasą w mieście, 

Zorganizował dla najmłod= 
Szych pokaz prawidłowego 
poruszania się po drogach „,, 

1 przechodzenia przes jevdaię. 

3. Zorzanigował dla kolegów zajęcia - zawody na rowa- 

rowym torze przeszkód lub w miesteczku ruchu dro- 
gowogo, wykorzystując je na spopularyzowanie 
obowiązujących przepisów ruchu drogowego, 

4. Pełnił oo najnniej trzykrotnie służbę ruchu w miej. 

gcach i przy okazjach tego wymagających, np. przed | 
wejściem z ulicy do szkoły, podozas przemarszu 
drużyny lub zastęou przez miasto, podozas wyścigu 
kolarskiego. 

Uczestniczył w spotkaniu z miliojantem na temat 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub takie apotka- 
nie zorganizował, 

awność możę być formą realizacji zadań na atopnie 
pioiela, odkrywcy 1 wędrowuika, 

ł 

  

SANITARIUSZ 

„ Zeradził w przypadkach om= 
dlenia, zstrucia, udaru sło 

necznego, zaczadzenia, krwo 

toku, porażenia prądem, 
utonięcia, ailaego ałucze- 
nia, złamania otwartego koń 

GŁyny, prawidłowo przepro” 
wadził sztuczne oddychanie 
1 masaż seroa, 

2. W fikcyjnym wzpudku w grze ratowniczej ustalił ro- 

dzaje urazów oraz zorgenizował udzielenie pierwszaj 
pomocy, w tym zorganizował transport poszkodowa - 
nych, przygotował ala nich pomieszozenie 1 zorga- 
nizował opiekę.   Sprawność może b, 

Przeprowadził wspólnie z zastępem akoję profilak- 
tJczną wykazującą szkodliwość tytoniu, alkoholu, 
naóużywania leków, narkotyków dla zdrowia, 

Pełnił służbę sanitarną w anbulatorium obozowym, 
szkolnym, na biaaku, itp, 

$ tormą zaliczenia próby na stopnie 
odkrywcy 1 wędrowaika. 
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BTARZ 7 

Pełnił funkoję sekroterza 
zastępu lub drużyny przynaj- 
mniej przez trzy miesiące 
lub jeden obóz drużyny. 

We podstawie ustaleń druży- 
my, rady drużyny i drużyno- 
wego napisał poprawnie roz 
kus 

3. Zapisał w książeczce zastępu lub książce pracy dru- 
żyny postanowienia zastępu, drużyny, rady. 

4. Prowadził jedną z teczek w dokumentacji drużyny, 
np. teozkę rozkazów kozendanta hufoa, teczkę ko- 
respondenoji lub kaiążkę pracy. 

5. Sporządził wniosek o zaliczenie zadania zespołowe 
go lub zaliczenie próby na sprawność, znak służby, 

Sprawność jeat formą zaliczenia wymagań na stopnie 

wędrownika i iiarcerza Orlego. 

Zredągował poprawnie 00 najmniej J pisma urużyny 
do komendy hufoa lub dyrekcji gzkoły w uprawie na 
przykład zamknięcia próby drużyny, wypożyczenia 
sprzętu, zezwolenia na przeprowadzenie iuprezy itp, 

  

3< a 

  

KRONIKARZ * 

1. Prowadził kronikę zastępu 
lub drużyny przynajnniej 
przez 3 miesiące lub jeden 
obóz drużyny, 
Zadbał aby w prowadzeniu 
kroniki uczestniczył każdy 
ozłonek zastępu lub każdy 
zastęp w przypadku prowadze; 

nia kroniki drużyny. 
3. Zaprojektował i ewentualnie wykonał oprawę plas- 

tyczną kroniki, 

4. Zastosował przynajmniej po 2 rodzaje ozdobnego 
pisma £ technik tlustracyjnych, 

Sprawność może być formą zaliczenia zadań próby na 
stopień ochotnika i tropiciela, 

  

  

BLEKTRONIK 7 

1, Wykazał się umiejętnośm 
oią obsługi elektronios- 
nego sprzętu pomiarowe 
go: miernika uniwersal= 
nego i cyfrowego, ©gcy- 
loskopu, generatora, 
zasilacza stabilizowane 
go itp, 

2, Był wapółorganizatorea pracowni elektronicznej 
pracującej w śzozepie, Bzkole lub na osiedlu, wym 
posażonej w podatawowy eprzęt /narzędziae, mieraik 

uniwersalny, zasilaos, podstawowa literatura itd/. 

3, Wykazał kilka napraw sprzętu RTV oraa powszechne” 
go użytku.   

4. Wykonał samodzielnie kilka prostych uihdów elektroj 
aloznych dla początkujących. 

5. Zorganizował dla młodszych kolegów zajęcia 5 zakre: 
su podstaw elektroniki oraz budowy i uruchamiania 
prestych układów 

Sprawność może być formą zaliczenia wymagań s progra- 
mów prób na stopnić wędrownike i HO, 

     



    

  STRAŻAK 

rowego strych, piwnicę 
1 obejście 

Urządził na terenie obozu 
punkt przeciwpożarowy wypo- 

sażony w odpowiedni sprzęt podręczny /wiadra, bo 
gak, tłumica, piasek, beczka z wodą itp/, samo- 

dsielnie wykonał tłumioę, 

Rozpalił ognisko na wycieczce lub obozie uwzględ- 
miając wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
od ohwili rozpalenia ogniska aż do jego wygańnię- 
Gia. 

1. Brał udział w patrolu prze- 
oiwpożarowym w swojej miej- 
goowości, na biwaku lub obo 
aie, uporządkował pod kątem 
bezpieczeństwa przeciwpoża- 

4. Odwiedził miejacową jednostkę ochotniczej lub za- 

wodowej straży pożarnej, obserwował jej ćwiozenia 
lub brał w nich udział pełniąc role pomocnicze, 

5. Zorganizował pokaz posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniozym: tłunicą, gaśnicą, hydronetką, 

kocem azbestowym, bosakiem. 

Sprawność może być formą zaliczenie zadań a progranów 
prób na stopnie odkrywcy 1 wędrownika, 

  

SYGNALISTA 7 

Zorganizował w terenie 
pracę stacji sygnalizacyj- 
nej. iadawał i obierał de- 
peszę alfabetem ilorse'a 
s szybkością oe najmniej 
15 znaków literowych na 

minutę, 
Odczytał i nadał sygnały 

umowne ręką i gwizdkiem 

podozaa marszu drużyny, 

3. Podłączył telefon polowy do linii jedno- i dwi- 
przewodowej, sprawdził obwód, nawiązeł łączność 
1 przekazał meldunek. 

4. Opracował tajny szyfr dla zamtępu drużyny. 

Sprawność może być formą realizacji zadań na stopnie 

odkrywcy i wędrowiika oraz w ruuach "próby harcerza 
sterszego", 

5. Zorganizował grę dla zastępu lub drużyny, w której 
trzeba było wykorzystać umiejętności sygnalizacji, 

6, Wykonał przyrząd do sygnalizacji /ohorągiewki, 

turozę, brzęczyk 1itp./. 

  

  

YNIER 

Ą 
ky 

3. Urządził magazyn drużyny lub magazyn obozowy zgod- 
nie z wymogami przechowywania sprzętu. 

ny, prawidłowo prowadził do- 
kumentację magazynową, 

Wziął udział w pracy komi- 
sji inwentaryzacyjnej druży- 
ny. 

4. Zactosował w praktyce zasady konserwowania sprzętu 
gospodarczego, pionierskiego i namiotów. 

5. Opracował zestawienie sprzętu potrzebnego na biwak, 
obóz wędrowny 1 obóz stały,   

J Sprawność może być formą zaliczenia wymagań próby na 
Pełnił przez określony czas stopnie odkrywcy 1 wędrownika dot, harcerskiego g02- 
obowiązki magazyniera druży. podarowenia,     
  

KEES + EEEE DOSWIADCZENIA EEEEM 
oiu do leśniczówki wyskoczył na naa pies, Kiedy do- 
wiedzieliśny się, że telefony ozynne mą od szóstej 
rsno, nie pozostało nam nio innego, jak poszukać 
moclegu. W efekoie spaliówy na podłodze zrujnowanego 
baraku - niegdyś hotelu robotniczego, Mad głowani 
przelatywały nam nietoperze. lazajutrz wozesnym 
rankiem, po jakiejć godzinie prób, zdołaliśmy przeka- 
gać telefonicznie rysopisy 1 podstawowe dane zaginio- 
nych, gdy przez okienko budki kolejowej zobaczyliśmy 
nasze zguby. Z menażkami, popuchnięoi od ukąszeń 
komarów, brudni sle zdrowi i oali, Przespali się w le- 

rano zeszli w dół, planując dotrzeć do naszej 
wczorajszej trasy a nią do biwaku, Taktyka oałkian 

nsowna. Tym razem skończyło sią na atrachu, 
Opowiadanie to jest jeszoze jednym dowodem na nie- 
słuszność metody odkładenia pracy na później, Aby 
obraz naszej ekspedycji był połen dodam, że zanim 
dotarliśmy do biwaku, druhna kwatermiatrz zła i nie- 

wyspana powiedziała "Alo gdyby padało, to ja bym się 

2 biwaku nie ruszyła, I szkoda, że wem nie dolało." 

Po takim stwierdzeniu deszoz nie kazał długo na 8i0- 

bie czekać. lunęło. Do biwaku dobiegliśmy już w stro- 

jech kąpielowych, chroniąc pozostałe części gardezo- 
by jak i gdzie kto mógł, W czasie tego samego obozu 

stniozyłem w obozie wędrownym, w czasie którego, 
z dwudniową przerwą, lało, padało i siąpiło oodzien= 
nie, A jak potrafi zachowywać się bieszczadzka pogoda 
pod koniec sierpnia, tego nie można opisać, to tra 
ba przeżyć. W tej sytuacji prowadzony przeze mnie 
obóz Szczepu "Grom" poratował się założeniem bazy 
u naszych starych znajomych zawsze życzliwych haro: 
rzom druhny Mamy i Piotra Oatrowskich, w Domu Wyciecź 
kowym PYTK w Wetlinie, skąd organizowaliśmy oodzien- 
mie wypady, nierzadko wracając już m deszczem, Pogoda 
nie popuściła nam już do końca, 

I tak dochodzimy niezal do naszych czasów, 
Jeszoze w roku 1984 dane mi było po raz pierwazy 
uczestniczyć i być komendantem stanicy "Operacji 
Bieszozady 40" w Suchych Rzekach - wspaniale położo= 
nej miejscowości, ale zapuszozonej i prze lata nie- 
doinwestowanej, a ekoplostowanej rabunkowo przez sgru- 
powania rozmaitych obozów, z których żaden nie ozuż 
się gospodarzem tego terenu. Nie jestem apologetą 
Operacji, nie jestem też jej nieustępliwym krytykiem, 
Myślę, że była ona reprezentatywną próbą całego nasze- 
go Związku i po 1980 roku podobnie jak cały Związek 
zmieniła swoje oblicze, III Polową Zbiórkę opuszoza- 
łem z mieszanymi uczuciami, chyba tak, jak większość 

  wyszła nam bokiem przysługa pewnej j wy- 

oleczki, która jadąc z Berehów Górnych do Sanoki 

z dobroci serca zgodziła się na podrzucenie naszych 

plecaków wraz z druhną Stasią i Klopsem do Ustrzyk 

Oórnych, gdzie planowaliśmy kolejny nocleg, Pozostali 

mieli ten odcinek pokonać pieszo bez oboiążenia. 

Wesi dzielni konwojenoi dopiero w łetlinie zoriento= 

wali się, że jadą do Sanoka ale nie przez Ustrzyki 

Górne, Dzielnie jadnak sobie poradzili i zarezorwowa- 

ne przeż nes na wszelki wypadek noclegi w sohroniaku 

okazały się niepotrzebne, 
Następny mój pobyt w Bieszozadach to udział 

w pięknynzlocie z okazji 50-leoia 19 Krakowskiej Dru- 

żyny Harcerzy /mojej macierzystej/, który odbył się 

w Suchych Rzekach, Pobyt ten połączyliśmy sobie 

z pyszną górską wędrówką. W tym samym 1981 roku ucze- 

tnik 41 w tym roku dane mi było odm 
wiedzić Bieszczady, Po raz pierwszy w simie, Zimowiem 
ko kursu drużynowych starszoharcerskich w Zagórzu, 
zorganizowane prży pomocy naszego przyjaciela a rodo- 
witego zagórzanins Jurka Kikty, sprawiło mi dużą 
satysfakcję. Potwierdziło słuszność przyjętej przen 
nas konoopoji kształcenia, Obok prowadzonej dla Hufca 
Zagórz Akoji Nieobozowaj i kursu zastępowych, £ren- 
lizowaliómy planowane zajęcia kursu 1 wycieczki tęk, 
Łe wystarczyło nau jessoze czasu na narty, łyżwy 
1 wycieczki, Na dworcu w Krekowie żegualiśny się 
x prawdziwym żalem, że to już koniec, 

Tak oto przez dwadzieścia s górą lat ja bywałem 
w Bieszozadach a one były wa mnie, 

  EE ZE ROOT OZ 

t 
afk CZE 

Ozy ja mam ooś do powiedzenia? 
Ozy ja ohoę ooś powiedzieć? 
Ozy ja umiem myśleć? 
Czy ja potrafię wierzyć? 

A Ty? Co Ty czujesz? 
00 mówiaz? 

0 ozym myślisz? 
W oo wierzysz? 

łowa... ałowe,., myśli... myŚli..+ 
ui Myśleć? Słuchać? Widzieć? 
omóż. pomóż... pomóż mil 

a się słowami, które woiskają się do mojej myśli 

  

archiwum 
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EEEE PROPOZYCJE  BEEEEEEEKI © SEEM 
(W ostatnich miesiącach, kiedy w Polsoe jest 

pięć balonów na grzane powietrze, ooraz ozęściej orga- 

nizowane są imprezy 1 pokazy balonowe, Polskie balony 
przypominają o starych wspaniałych tradycjach i obe0- 
nie przeżywają "irugą złodość", 
Sport balonowy jeat woiąż romantyczny i widowiskowy, 

ze przyciągają ogromne rzesze spo- Wzloty balonowe z 
łeczeństwa. 

Nim zostańą rozegrane I Histrzogtwa Polski Balo= 

nów na Ogrzane Powietrze w obuadzie międzynarodowej, 
należy zapisać w historii lotnictwa IX Międzynarodowe 

Zawody Balonów o Puchar "Głosu Robotniczego" w Łodzi, 
które odbyły się 14-17 VI 1985 roku, Mistrzostwa 

dlatego pierwsze, gdyż długie lata nad Polską latał 

jedyny balon na grzane powietrze - poznański "Canon". 
W ubiegłym roku sprowadzono do kraju z Węgier trzy 

WOJCIECH BĄK hm PL 
KIEROWNIK 
INSPEKTORATU 
LOTNICZEGO 

następne: krakowski "Harcerz", białostocki "Almutur" 

1 zódzki "Głoa Robotniczy”, a od paru tygodni lata 
piąty balon - pozostający w dyspozycji Aeroklubu PRL 
"fościuszko", przekazany przez obywatela USA. 

Krakowska ekipa balonowa na zawodach w Łodzi liozy- 

ła oztery osoby lecz bez pilota balonowego. Stąd 
wzięły się nasze pierwaze niepokoje, Trzech pierwszyh 
harcerzy jeat już po szkoleniach w Lesznie, odbytych 
egzaminach teoretycznych, lotach egzaminacyjnych 
ozyli tuż przed zdobyciem licencji pilota balonowego. 
la I pilota zaprosiliśmy znanego mistrza sztuki lata- 
nia balonem inżyniera Ireneusza Cieślaka, II pilotem 
został nasz inatruktor baroerski Leszek Król, Należy 
podkreślić, że zmiana statku latającego z szybowca 
na balon wypadła dla niego bardzo dobrze. Nasz przy- 
jazd do Łodzi był nieco opóźniony, leoz zdążyliómy 
jeszcze na otwaroie zawodów i odprawę w piątek, 14 
Ozerwoa o godzinie 20,00, Organizatorem zawodów był 
"Głos Robotniczy" i Aeroklub Poznański przy współ- 
udziale 20 APRL w Warszawie, a impreza odbywała się 
w ramach Dni "Głosu Robotniczego" na terenie parku 
łódzkiego, Na odprawę do sali klubowej Hotelu "Grand" 

przybyły załogi zagraniczne, krajowę, Komieja Sędziow 
Ska, a w prezydium zasiadała Komisja Sportowa i za- 
proszeni goście, Odprawę prowadził inżynier Stefan 
Mekne, przedstawiając program iuprezy, określając pu- 
łap 1 rejon uzgodniony do latania balonami w okresie 
zawodów a także wylosowano kolejność nunerów starto- 

wych, Naoza załoga startowała jako druga, W sali pano- 
wała ataostera bardzo życzliwa 1 towarzyska, 

18 

Po odprawie wszystkie załoj1 rozeszły się z mupumi te- 
renu. Uczestnikani zawodów było dwanaście ekip z dalo 
nemi na ogrzane powietrze o różnej pojenności ze 
Szwajcarii, wielkiej Brytanii, 3 ekipy z RFN, Danii, 
2 ekipy z Węzier 1 4 ekipy polskie, 
Balony o bejecznie kolorowych wzorach zostały wypo- 
sażone zgodnie z instrukcją obsługi 1 eksploatacji, 
posiadały radiostacje o częstotliwości od 122,2 do 
122,7 MHz. Przez wszystkie dni zawodów o rozegraniu 
poszczególnych konkurencji decydowały warunki atmoa- 
feryczna i protnoza neteorologiozna, Zmiana warunków 
meteorolonicznych następowała w ciągu tych dni wielo- 
krotnie, występowała znaczna prędkość wiatru,nawet 
do 12 m/s 1 niski pułap chmur burzowych, z których 

wmoiąż kropił deszcz na przygotowane do napełnienia 
1 startu powłoki balonów. linsz balon, nim wystartoważ 

NASZE 

_BALONOWE 
av drugiej konkurencji, był pięciokrotnie przygotowy- 
wany, a wciąż podawane przez ekipę NETEO warunki 
atmosferyczne nie poprawiały się. W sobotę bardzo 
długo oczekiwaliśmy na możliwość startu, 

Pierwsza konkurenoja zawodów polegała na zrzucie * 
markera do wyznaczonego celu, iHarkerem był oiężaerek 
wagi około 20 dekagramów w kształcie walca, długości 
10 centymetrów, na który nawinięta była granatowa 
taśma o długości jednego metra, Dla precyzji wykona- 
nia tego zadania miał być rozłożony biały płócienny 
krzyż, ale organizatorzy mieli z tym kłopoty - stąd 
kolejny nasz niepokój ozy ta konkurencja zostanie za- 
liozona, W regulaminie ozytamy, że o zwycięstwie 
w konkurencjach docelowych decyduje najmniejsza odle- 
głość rzutu markera lub miejsca lądowania od wyznaczo- 
nego celu. Frzy jednakowych odległościach, mierzonych 
ż dokładnością do jednego metra, decyduje więkaza 
prędkość lotu, Wszystkie konkurenoje gą punktowane 
1 suma regulaminowych punktów decyduje o zwycięstwie, 

Ż lecącym balonem współpracuje ekipa naziemna oraz 
podążająca samochodem do celu pozostała ekipa wraz 
2 obserwatorem. Wielokrotnie dawalińny znaki z ziemi 
do naszej ekipy w koszu balonu, jeździliśmy samocho- 
dem w różnych kierunkach aby być najbliżej oelu. 
Po ohwili atraciliśmy nasz balcn z pola widzenia 

1 kiedy podjechaliśny blisko celu, niewielu z nas wi- 
działo miejsce zrzutu markera, ale wytrwali druhowie 
Bartek i Rysiek w nieoułe pół godziny odszukali zgubę 
Miejsca zrzutu markera było nienal bliskie celu, 
Załoga balonu leciała dalej, nabierała wysokości, 

karcenie oł KKEEENEEEONNNNENE 

SEM + WUNSSEGEJ PROPOZYCJE EEEESEM 
szukając nieja ludorania, Pościg aanochodem szybko 

osingnął cel, wielokrotnie atewaliśny licząc, że 

pęda lądowali,ale widocznie nie było odpowiedniego 

miejuca. Balon docierał do Pabianic 1 tutaj pojawił 

wię maz kolejny niepokój: był to końcowy rejon gra- 
nicy yżna o lotu. Jeszcze chwilę oczekiwaliś. 
my 00 będzie dalej. Piloci wybrali wąski, dwunasto- 

pna trawy, aby z mistrzowską precy- 
J senochodem tak blisko celu, 

y jak koaz balonu przeleciał nad domem, 
dożknaż korony drzewa 1 sindł miękko na ziemi, 
W ostatniej fuzie lotu balonu coraz więcej ludzi to- 
warzyszyło exipom balonowym, Sanochodani, motor: 

mi, na rowerach 
nia. Redość była również ogromny był podzin 

ewru lądowania, W blis= dln mistrzowsko wykone 

w atmonferze, mierzono prędkość wiatru. Przez długie 
godziny nio nie wskazywało na poprawę warunków, 
W godzinach popołudniowych nieco się przejaśniło, 
ale wiatr nadal wiał z siłą przewyższającą możliwości 

rozegrania konkurencji, Komieja sędziowska jednak 
lowała o rozpoczęciu konkurencji. Pierwsza wy- 

startowała odważna ekipa węgierska, korzystając % do- 
detkowego palnika przy napełnianiu balonu, Później 

przygotowywane były dalsze balony, Nasz balon 3P-BZP 
"Harcerz" także został ampehiony ciepłym powietrzem, 
ale wintr tak bardzo utrudniał wslot, że w końcowej 

„le napełniania podniósł się, uderzając po drodz: 
nory drzewa, Balon, będąc jeszcze na linie holom 

, został sprowadzony na ziemię. Dopełniono 
go siepłym powietrzem, sprawdzono wszystkie czynności 
1 komiaja zezwoliła na start, Balon szybko uniósł się 

NIEPOK 
kiej cdlazłości od nnazego balonu lądował balon 
SP=D4T "Canon" i były to najdalej wykonane loty o 
miejsoa zrzutu, choć w tej konkurencji odległość nie 
miaże większego znaczenia. Pierwsze głowa, jakie 
usłyszeliśmy od I pilote brzmiały następująco: nie 

było gdzie lądow. zydzie zabudowa, betonowe plac 
droge kolejowa, lin sokiego napięcia. Tu musieli 
lądować, cdyż dalszy lot balonu zdyskwalifikowałby 

pażeninni dzielili się zawodnicy, Każdy 
że był nejbliżej celu, Komisja sędziowska mia 

, którago do końca zawodów nie ujan- 
koje potęgowały się tym bardziej, 

że pogoda nie duwuła zbyt dużych możliwości odbycia 
Kolejnych konkurenoji, Jedno byżo pewne: muszą być 
rozegrane co najmniej dwie konkurencje, aby uznać wy- 
niki zawodów, 
Niedziela była kolejnym dniem oczekiwań na sprzyjają- 
Se warunki mereorologiczne. Rano na ogrodzonym tere 
nie pola wzlotu odbyła się prezentacja balonów dla 
publiczności, Imdzio zbliżali się do załóg, aby ż0m 

baczyć „dotknąć „porozmawiać, To były bardzo miłe kon- 
takty, Zadania do konkurenoji zostały omówione 
Wcześniej na odprawie, Wyznaczono dwie jej fazy, 

Pierwsza polegała na samodzielnym ustaleniu przez za” 

łogę miejsca zrzucenia markeru, druga - to ustale- 
nie miejsca lądowania, Rozegranie tej konkurencji 
Pprzesuwały złe warunki atmosferyczne, la miejgoe 
Startu,do parku w Łodzi przyjochały wozy pogotowia ra- 
tuskowezo, otraży pożarnej i obsługi meteorologioznej, 
Wypuszozono baloniki, aby ustalić warunki meteo 

w górę. A na ziemi od paru godsin naprawialiśny sa- 
mochód , uby towarzyszyć w locie naszemu balonowi, 
2 półgodzinnym opóźnieniem w stosunku do startu balo- 
nu zeczęliśmy poszukiwania, aby wykonać założone zam 
danie konkurencji. Długo kazano nam czakać na wyniki, 

Zakończenie odbyło się w Hotelu "Kaskadt 
w pełnej gali spotkali aię uczestnicy IX Międzynaro- 
dowych Zawodów Balonowych © Puchar "Głosu Robotnicze= 
go", Przybyli goście, organizatorzy, aby wręczyć dym 
plomy 1 puchary najlepszym a wszystkim pograłulować 
uczestnictwa. Planowane zakończenie przesuwało się 
do późnych godzin noonych, gdyż wszyaoy oczekiwali 
końca lotu balonu SP-BZS -"Alnatur", ponieważ to z ko= 
lei decydowało © obliczeniu punktów dla wszystkich, 
Komisja sędziowska pracowała później przez parę 

godzin, W napięciu oozekiwaliśmy ogłoszenie rezulta- 
tu. Najlepszą okazała się załoga RPN, drugie miojsoe 
zajęła załoga Wielkiej Brytanii, a trzecie nasza 
załoga na balonie SP-BZP "Haroers" /jako najlepsza 
z czterech polskich załóg/ w składzie: pilot - Ire- 
neusz Cieślek, Leszek Król s Harcerskiego Klubu Balo- 
nowego przy Inspektoracie Lotniczym śomendy Chorągwi 
ZAP w Krakowie, 

Na zawodach w Łódzi po raz pierwszy spotkały się 
załogi balonowe w ilości pozwalającej rozegrać 
I Mistrzostwa Polski Balonów na Oyrzene Powietrze, 

Tak będziemy wspominali nasa pierwazy udaiał w za- 
wodach balonowych pełen niezapomnianych wrażeń i za- 
razem pełen niepokojów. Dzisiaj oieszy fakt, że mo- 
gliśwy wziąć udział w oiekawej, sportowej rywali- 
zacji,   
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» LATO nad JEZIOREM « 

Gdy trzeina zaczyna płowieć 
a żołądź większy w dąbrowie, 
znak, że lata złote nogi, 

Lato, jakże cię ubłagać? 
prośbą jal łkaniem jakim? 

tak ci pilno pójść i zabrać 
w walizoe zieleń i ptaki? 

Ptaków tyle. Zieleni tyle, 
lato saczekaj chwilę. 

Dobrze jest nad jeziorem 
nawet porą deszozową, 
Leśniczy wieczorem 
lampę sapala naftową, 

po ohwili we wszystkich pokojach 
naftowe laupy płoną, 
a cienie od rogów jelenich 
rozrastają się w nieskończoność, 

Pay szczekają. 
Trąbki północy bliskie, 
A ohuury pędzą po niebie 
jak wielkie psy myśliwskie; 
Pszozoły śpią. 
Tylko woda chlupie o brzeg bez przerwy. 
A tea się śnią polowenia, 
japrocie, jelenie i strzelby, 

Ranc słońce, rano pogoda, 
1dziemy do kąpieli, 
Sama radość! sama urodal 
Jak tu się nie weselić, 
% senny słychać dsięcioła stuk, 
4 tutaj ryby bryzg! spod nóg. 

Bch, bracie, wpław! 1 płynąć i pływać, 
aż tem, gdzie z drugiej strony 
wiatr, roześmiany wiatr przygrywa 

na sitowia strunach sielonych, 

4 w tych borach olsztyńskich 
dobrze z psami wędrować, 
A w tych jarach olsztyńskich 
sośnina 1 dąbrowa. 

Tęcza mosty rozatawia. 
Jak Wenus pachnie szałwia, 
Ptak siada na ramieniu. 
Konar płacze w promieniu. 
W dzień niebo się zaśniewa, 
a nocą się zagwieżdża, 
gwiazdy w gniazda spadają. 
Żal będzie odjeżdża: 

Wszystkie szmery 
wszystkie traw kołysania, 
ważystkie ptaków 
1 oieniów ptasich przelatywania, 

" Wszystkie trzoin, 
wszystkie aitowia rożnowy, 
wszystkie drżeria liści topolowych, 
wszystkie blaski 
na wodzie 1 obłokach, 
wszystkie kwiaty, 
wszystek pył na drogach, 

Wazystkie pszozoły 
wszystkie krople rosy 
to mi jeszcze, 
przyjacielu, Die dosyć- 
ohoiałbym więcej ptaków, 
drzer s ptakani, 
więcej blasków, gwiazd, obłoków, 
trzoin, kaczek na wodzie, 

uchwycić to wszystko rękami, 
ucałować to wszystko ustaai 
1 tak zajść jak słońce zachodzi, 

Tyś jest jezioro moje, 

ja jestem twoje słońce, 
światłami ciebie stroje, 
gzczęście moje szumiące. 

Trzciny twoje pozłacam, 
Odohodzę, I znów wracam, 

Miękko moim kędziorom 
w twych zielonych szuwarach. 

0 jesioro, jezioro 
piękniejsze niż gitaral 

A nocą przez niebiosa 
glatują sznurem długim 
gmiazdy 1 na twych włosach 
siadają jak papugi. 

fuman nad łąką dymi, 
koiężyc swój lichtars wzniósł, 
Widzisz? 
To noo się toczy jak wów 
s muzykantani wiejskimi. 

Na łbach końskich przysiadły nowy. 

Bioz się chwieje. Wstążki kolorowe, 
Uprząż kurant wydzwania. 
Bech, uderzą siarozyste amykil 
Będą tańczyć jelenie i dziki 
w leśnych salach od samego świtania. 

Jeszcze tyle byłoby do pisania, 
nie wystarczą tu żadne słowa! 
o wiewiórkach o bocianach, 
o łąkach sfałdowanych jak suknia balowa, 
o białych motylach jak listy latające, 
o zieleniach śmiesznych pod świerkami, 
0 tych sztukach, które robi ałońce, 
gdy się zacznie bawić kolorami: 

* | 4 gdy człowiek wejdzie w laa, to nie wio, 
ozy ma lat pięćdziesiąt, ozy dziewięć, 
patrzy w las jak w śmieszny rysunek: 

1 przeciera oślepłe Oczy, 
dzwonek leśny poznaje, ćmę płoszy 
1 na sercu kładzie mech jak opatrunek, 

Psy nad jeziorem szczekają, 
może wydrę pochwyGą. 
Piszę wiersze na piasku 
pióro maczając w księżycu. 

Jutro popłyniemy daleko, 
jeszcze dalej niż te obłoki, 
pokłonimy się nowym brzegom, 
odkryjemy nowe żażoki: 

nowe ryby znajdziemy w jeziorach, 
nowe gmiazdy złowimy w niebie, 
popłyniemy daleko, daleko, 

jek najdalej przed siebi: 
Starym borom nowe daty inię, 

nowe ptaki znajdziemy i wody, 
posłuchamy jak bije olbrzymie, 
zielone seroe przyrody. 

Gdybym tkaczem był, na imieniny 
taką tobie utkałbym tkaninę: 
w samym Środku rozległe jezioro, 
nad jeziorem gwiazd modrych kilkoro, 
a na brzegu posępna olszyna: 
na olszynie nieruchome ptaki, 
m w zatoce zębate azozupaki, 
księżyc, noo 1 gwarliwa trzoina, 

Słońco nad siemią nisko, 
ohłodnawy wieczór wozęśnie. 
Rozpalimy wesołe ogniako, 
zaśpiewany wesołe pieśni, 

Nasz płomień nie zagaśnie, 
drogę do gwiazd odszuka 
1 nad gwiazdami błyśnie. 

Pierwsza pieśń o przyjaźni, 
o obowiązku druga. 
A trzecia - o Ojczyźnie, 

/K.1. Gałezyńwki — "Kronika olsstyńcka” 
tragnenty/ 

harcerze żeglarze 

w spale 11-24 VII 1935 
Z okanji dwudziestopięcioletniej działalności 

flaroerstwa odbył się w roku 1935 Jubileuszowy Zlot 
Harcerstwa w Spale, 

Wie zabrakło na nim również haroerzy-żeglarzy, 
Ra Zlot przybyło 217 haroersy zgrupowanych w 41 sastę- 
pach i drużynach żeglarakich, ze 113 kajakani zgrupo- 
wanymi w 25 jednostkach, Najwięcej żeglarzy na Zlot 
przysłały Ch ies Wileńska, i Bi 
Udział wzięły również Chorągwier Kielocka, Krekowska, 
  

lubelska, lwowska, Łódzka, Mazowiecka, Poleska, 
ska, ka, Śląska,   

ska, 
Komisarzem Harców Wodnych był hm ludwik Kokutek 

zaś sam Konisariat Raroów Wodnych sjnoważł mię ©bOsoW= 
niotwem, biegiem kajakowym s przeszkodani, wyoięoską 
kajakową, ogniskami, defiladą 1 pokazami, strażą wod 
ną, nauką pływania 1 konkurgem "Zdobywców Mórs". 

C.D. NA STR. 32  
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P. ozterdziestu latach otwierem ponownie kronikę 

Bytomskiego Hufoa Haroerzy, ażeby przyponnieć jedną 

piękną kartę z dziejów Krakowskiej Chorągwi na rzecz 
Bytonia, odzyskanego po wiekach dla Polski, 

Wxlejona oryginalna apol-ulotka, wydana przez 
Krakowską Chorągiew, podpisana przes komendanta Cho- 

rągwi Harcerzy haromistrza Bugeniusza Pika, referenta 

propagandy i prasy - haromistrza Zbigniewa Śniegowskie- 

go oraz koendantkę Chorągwi Harcerek haromistrzynię 

1em do haroerek i harcerzy o zbieranie książek 
z przeznaczeniem dla młodzieży Śląskiej. 

ze Slarei 

Zdzisław Rudowski hm PL 

Mioniki 
bytomskiego 

hufca harcerzy 
VW apelu ozytamy: "Druhny i Druhowie, każda książka 
szkolna / nawet elementarz/, każda książka beletrys= 
tyozna jest cennym darem od Was dla śląskiej młodzie- 
ży - jest wapomożeniem walozących o awą przyszłą 
egzystenoję Yaszych' Druhen i Druhów ze Śląska, 
Nie ohodzi o cenne utwory ozołowych postaci literatu- 
ry polskiej, nie chodzi o mniej lub więcej estetyczny 
zewnętrzny wygląd książki, Chodzi o elementarze, 
0 drukowane Polskie Słowo, 
Każdą ofierowaną książką budujemy całe gnachy nowej 
duszy polskiej, hen... u zachodnich granie naszego 
'aństwa, 

My będziemy awangardą polakości ekspanującej na Za- 
chód, My będziemy pionierami 
krwią i pożogą pozostałości hakatystyczno-hitlerow= 
Skiok na wiecznie polskim Śląsku, Polską książką, 

polakia słowem, a przede wszystkin gorącym polskim 
sercem rzemy walnie ich znój, Zaniesiemy swyn bym. 
tomakim braciszkóm i siostrzyczkom elementarze", 

W takim serdecznym i entuzjastycznym nastroju prze- 
biegała zbiórka książek w Krakowie dla braci w Byto- 

miu, W zachowanym egzemplarzu "Dziennika Zachodniego" 
mumer 115, z dnia 11 czerwca 1945 roku ozytany: 
"yieszkańcy Bytomia przeżyli piękny dzień, Manifesta- 

oja harcerstwa polskiego, którego przedstawiciele mi 
szerowali ulioaui miasta, była dowodem żywotności 
polskiej na ziemi śląskiej. Po wielu latach germań- 
skiej niewoli i ucisku, żywioł polski wyległ na ulice 
jednego z najstarszych miast Rzeczypospolitej. Bytom 
to atary gród piastowski, wspominany w najdawniej- 
szych kronikach, to miasto zagaraięte przemocą przez 
Wiemoów, wcielone gwałtem do ich organiznu państwo 

28h wum 

„wego, Dziś przeżywany moment, kiedy dokonuje się 
sprawiedliwość dziejowa, Ziemie niegdyś polakie — 
znów są polakie, Byton — gród Piastów Śląskich znów 
leży w granicach Rzeozypospojitej, 
Spontaniczny odzew, z jakim spotkały się uroczystości 
harcerskie w Bytomiu Świadczy o tym, że aprawa utrwi- 
lania polskości w tej ozęści Śląska nie tylko nie na- 

potyka ua żadne trudności „ale przeciwnie - jest 
wdzięcznym polem do ekspansji naszej narodowej energii 
na zachodzie. Tętno polskiego serca słychać i na Opol- 
szozyźnie", 
Relacjonując przebieg uroczystości w Bytomiu ,"Dzien- 
nik Zacnodni" między innymi podaje: "Uroczystość nie- 
dzielną ła impreza "ogniskowa" w sobotę, 
Do Bytomia przyjechało sporo gości, w tym około 
trzystu harcerzy z Krakowa, Przywieźli oni dar dla 
swoich kolegów w Bytomiu -siedem tysięcy książek 
polskich, zebranych w Krakowie", 
Kronikarz bytomskiego hufoa zanotował w kronice: "Ze- 
brano w Krakowie dla młodzieży Śląskiej około 22 ty- 
aiące książek, z czego 7 tysięcy egzemplarzy przezna- 
ozono dla Bytomia, I oto w dniu 9 czerwca 1945 r. By- 
tom stał się widownią wielkiej manifestacji młodzieży 
krakowskiej i Śląskiej, Uroczystość wręczenia przez 
naszych braci z Krakowa książek wiąże się z poświęce- 
niem Domu Harcerza, Ten mały zlot harcerski wywołał 
niezwykle żywą reakoję społeczeństwa bytomskiego, 
Stare, zmęczone wojną pokolenie, ujrzało po raz pierw 
szy po wojnie tak licznie zebraną młodzież, zobaczyło 
niezwykły zapał do pracy 1 wielką ochotę życia? 
W dniu 13 lipca 1945 roku harcerze bytomsoy rewizyto- 
wali harcerzy krakowskich w dniach uroczystości -grun- 
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waldzkich. 
Kronikarz bytomski odnotowuje: "Na miejscu zostajemy 

pardzo gościnnie przyjęci przez 13 drużynę harcerzy. 

składamy im w podarunku dwa proporczyki II drużyny 

naroerskiej w Bytoniu z roku 1937". /W kronice wklejo- 

me dwa zdjęcia: delegacja bytonska na tle autokaru 

oraz w świetlicy 13 drużyny harcerzy/, 

w dniu otwarcia Domu Heroerza w Bytoniu pod datą 

10 ozerwoa 1945 roku widnieje wiele podpisów uozest- 

ników uroczystości w tym hm Alina Kleczewska, komen- 

dantka Krakowskiej Chorągwi Hercerek; hm Eugeniusz 

Pik, komendant Krakowskiej Chorygwi Harcerzy i wielu 

gości. 

W bytonskiej kronice odnotowano ponyższe uroczystości 

także "fotomontażem" z wycinków "Przekroju" numer 11 

4 dnia 30 czerwca 1945 roku pod "przekrojowym" tytu- 

łem: Bytom wita radośnie polską książkę, Kolejne wy- 

oinki s ilustracji przedstawiają 22 tysiące książek 

dla polskiego Zachodu w krakowskiej centrali zbiórki 
na otwarciu Domu Haroerza w Bytomiu, przedstawiające 

moment wpisywania się do kroniyi pierwszego prezyden 

ła miasta Bytomia - Piotra Miętkiewicza i płk. wojsk 

rodzieckich Swietłowa. Następn* zdjęcia przodstawia- 

ją dzieci śląskie tańczące na harcerskiej wieczorni- 
cy w Bytomiu orez harcerzy składających przysitgę, 
że niądy nie będzie różnio dzielnicowych, Obok duże 
zdjęcie harcerza 2 herben Śląska i napisem "Śląsk- 

-Byton". 

  
Zacytowałem powyższe wyjątki z oryginalnych doku- 

mtów i fotografii ,ażeby podkreślić, że dobrze pro- 
wadzona kronika może i po tylu lntach dać dużo satys= 

fakoji oraz po to, ażeby przypomnieć po 40 latach, 

że piękna akcja zbiórki książek dla Bytomia podjęta 

przez Krakowską Chorągiew w roku 1945 dała piękne wy- 
niki, 
Ponieważ byłem w tym czasie komendantem Hufca Byton= 
skiego /1945 - 1949/, mogę już z autopsji opisać 

dalsze dzieje ofiarowanych przez krakowskich harcerzy 

kaiążek, 
Przywiezione przez delegację krakowską książki 

zostały zmagazynowane w nowo otwartym Donu Harcerza, 

przy dawnej ulicy Stalina numer 2, Ponieważ głód pol- 
Bkiej książki w Bytomiu był w owych czasach bardzo 
duży, podjęliśmy myśl zorganizowania na bazie "kram 
kowskioh" książek pierwazej w Bytomiu harcerskiej 
biblioteki publicznej dostępnej dla całego społeczeń- 
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stwa: dla dzieci, młodzieży 1 dorosłych, Zamiar ten 

wprowedziliśmy w życie dość szybko i oto w Domu 
Harcerza przy placu Stalina numer 2, na pierwszym 
piętrze otwarto uroczyście "Harcerską Bibliotekę Pu — 
bliczną", o ozym informował duży napis na wystawowej 
azybie, Była to pierwsza blibioteka publiczna dostęp= 
na dla każdego, Księgozbiór powiększył się następnie 
w drodze własnej zbiórki książek, zwłaszcza wśród 
licznie przybyłych rodzin polskich ze Imowa 1 innych 
okolio wsohodnich, osiedlających się w Bytomiu. 
Szozyciliśmy się tą bibioteką burdzo, I chociaż 
wkrótce podjęliśmy również inne działania na rzecz 
dzioci 1 młodzieży /na przykład otwarcie piereszego 
Harcerskiego Ośrodka Zabaw Dziecięcych w Bytomiu/, 
to jednak biblioteka była naczyń oczkiem w głowie. 
Jako ówczeany hufoowy byłem osobiście odpowiedzialny 
równieź za działalność biblioteki, którą prowadziła 
codziennie jedna osoba, zatrudniona za symboliczne 
ówczesne złotówki, Działalność biblioteki rozwijało 
się, przybywały coraz to nowe pozycje z własnego 
zakupu oraz darowizn, Regały na książki urządziliśmy 
2 dawnych azafek ubraniowych byłego personelu sklepu, 
lada sklepowa odgradzała "publiczność" od sanych 
książek, w ruchu był skorowidz. 
Cieszyliśmy mię tej biblioteki orez z tego, że kra= 
kowsoy karoerze dali nam pierwszy impuls do prady 
dla społeczeństwa, Mieszkańcy Rytonia byli nam wdzię= 
ozni za utworzenie i prowadzenie tej pierwszej i na 
prawdę polskiej placówki kulturalnej, Ponieważ dzia 
łały już polskie p/joły - na brak czytelników mło= 

dych 1 starszych nie mogliśmy nerzekać, 
Ale nadohodziły dni trudne, lie mogliśny zrozumieć 
dlaczego z katowiokiego kuratorium szkolnego "Vykazy 
książek podlegających natyczniastowam wgoofaniu" za- 

wierały pozycje takich pisarzy jak Koasak-Szozucka, 

Jędrzej Giertych, Jeske-Choinska, Ossendonski, Frzy- 

byłorski, Tych 1 wielu innych byliśmy zmuszeni wy= 

oofywać z księgozbioru, Niechaj ten fakt raczą wyba- 

ozyć nan bezimienni ofiarodanoy krakowscy, bowien 

spełniliśay jednoznaczne decyzje pisza kuratorium, 

które nekazywało, aby "książki objęte wykuzem zostały 
wycofane z księgozbiorów i zabezpieczone do użytku 
władz", Jako lojalni obywatele wypełnialiśny to życze: 

mie i rejestr biblioteki się kurozył. Z zachowanego 

protokołu zdawozo-odbiorozego, ekt, dowodów 1 majątku 

garcerskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu, apisano= 

go w dniu 15 stycznia 1950 roku, przekazałem wszys 

tkie akta Bivlioteki, między innymi pieczątki, keięgę 

nwentarzową, kartotekę abonentów oraz katalog dla 

młodzieży i dorosłych, Według księgi inwentarzowej 

przekazano 4231 pozycji książkowych oraz saldo kasowe 
w wysokości 7656 złotych w gotówce. 
Tak akońozył się, w sposób całkowicie prozaiczny, 
okres działalności Harcerskiej Biblioteki Publicznej 
w Bytomiu, 

Iniojatorów zbiórki książek dla Bytomia z Krakow 

skiej Chorągwi oraz licznych ofiarodawców, zachowują 
do dzisiaj we wdzięcznej pamięci,   

 



      

NSE METODYKA EESEEENEKGA * GEE 
Zarówno dla młodszych jak i starszych harcerzy 

obóz powinien być wynikiem całego roku pracy i jej 
ukoronowaniem. Poza wypoczynkiem i bestroską zabawą 
pobyt na obozie daje możliwość zrealizowania szeregu 
zadań rozpoczętych w ciągu roku lub trudnych do zrea- 
lizowania. W tym ozasie obóz daje możliwość wykonania 
zadań wymagających stełego przebywania zespołu haroer- 
skiego ze sobą oo najmniej kilkanaście dni, 

Czy zdajecie sobie sprawę jakie rodzaje obozów 
organizują harcerze starai i oo jest gwarancją ich 
powodzenie? Zapewne tak, więc posłuchajcie jeszcze 
raz! 

phm Józef Biedruń HR 

i magnetofon, Uczestnicy przeszli przeszkolenie w dzię- 
dzinie obaługi eprzytu, Z Muzeum pobraliśny kweatio- 
nariusze zawierające zestawy pytań pomoonych przy 

badaniach tematycznych, Uczestnicy obozu na oyklu 
zbiórek przedstawili działy, które na podstawie lite- 
ratury opracowali, 
I wreszoie wyjazd na obóz! Spotkania z ludźmi, pomoo 

w pracach polowych, wieczorne rozwowy i wspólne śnia- 
dania. Przemaszerowaliśmy ponad sto kilometrów 
w ciągu  ozternastu dni. A po obozie kilkumiesięczna 
praca nad opracowaniem materiału i jego wyeksponowa- 
niem, Chyba ten przykład zainspiruje was do ułożenia 

obóz harcerski 
Harcerze starsi wyjeżdżają na obozy stałe, wędrow- 

me, specjalistyczne i kombinowane, Dwa warunki muszą 
być apełnione, aby obóz był udany, Po pierwsze — obóz 
zorganizowany według rozsądnego progranu, dostosowa- 
nego do zamierzonego profilu obozu i program ten 
musi być konsekwentnie realizowany, Po drugie - za- 
równo komenda, jak i zespół uczestników powinni być 
zżytym i rozumiejącym się wzajemnie zespołem haroer- 
skim, W tym układzie nie bardzo wyobrażam sobie 
udany pobyt na dwustuosobowym obozie stałym z pokrzy- 
kującą lub zaaferowaną komendą, która nie bardzo wie 
*w oo ręce wsadzić”, Wymienione warunki spełniają 
dobrze obozy wędrowne, kombinowane lub specjalisty= 
oznoi żeglarskie, lotnicze, alpinistyczne, połączone 
ze szkoleniem i doskonaleniem umiejętności, 

Program powiniem wynikać z oałorocznej pracy, 
której jest kontynuacją lub powinien przewidywać zam 
jęcia, które program pracy całorocznej sensownie roze 
szerza. 

2 własnego doświadozenia podam przykład programu 
obozu etnograficznego. Pierwsze spotkanie z etnogra- 
fią miało miejgoe na zimowieku, W okresie pomiędzy 
zimowiakiem a obozem odwiedzono Museum Etnograficzne, 
którego pracownicy pokazali zbiory nieudostępnione 
publiczności, przeprowadzili na kilku zbiórkach szko- 
lenie w a 1dł zbierania i zabezpi 
czania r dla celów 
orez poradzili 00 czytać, Przed obozem każdy z uczest- 
uików miał zająć się jednym z działów, którym mie- 

liśmy się interesować na obozie - kulturą materialną 
/budowniotwo, budowniotwo sakralne, ubiór oodzienay 

1 świąteczny, wyposażenie domu, narzędzia pracy itp/ 

1 kulturą duchową /pieśni, obrzędy, podania, poezja 
4 literatura/, Przed obozem określiliśmy zesięg terem 
nowy badań, z zaznaczeniem miejscowości, w których 
mieliómy prowadzić badania kompleksowe, Przygotowe- 
liśwy sprzęt - aparaty fotograficzne, kamerę filaową 

harcerskie.pl 

programu obozu speojalistycznego również innego typu, 
4 Go z obozem stałym? Na obóz stały przyjechaliśmy 

w kilka dni po zakończeniu obozu wędrownego w tym 
samym, trochę może poszerzonym zespole, Ciężarówka 
wyładowała sprzęt około 500 metrów przed terenen pla- 
nowanęgo obozu, Szesnastu uczestnikom zwisły ręce 
aż do samej ziemi, Po ohwili dwóch druhów na żelaznej 
ranie łóżka niosło ciężkie - dziesięcioosobowe namio- 
ty, Śpiewając jakąś żartobliwą piosenkę, 
Obóz złożony z czterech takich namiotów /luksus 

mieszkania w ozterech w przeoickającej miejscami 
"dziesiątce"!/, wraz z kompletem urządzeń obozowych 
oraz podstawowym wyposażeniem wnętrza namiotów, atał 
jeszcze tego wieczoru, Qo działo się na tym obozie? 

Wyoieczki,haroe, podchodzenie innych obozów, wspólne 
ogniska, ześrodkowanie życia obozu w kuchni i jadalni, 
"trzy pióra", Przyrzeczenie o wschodzie słońca 
na szozycie Babiej Góry i pomoc przy żniwach tuż 
przed burzą oraz rozmowy z ciekawymi ludźmi w pom 
bliskiej wsi, Wróciliśmy zadowoleni, pełni wraże 
1... £ uwagą wizytatorów w książeczce pracy, iż 

"urządzenia obozowe są zbyt golidne jak ne taki mały 
obóz! ", 5 
Gzy to już wszystko? Bie, W oiągu tych samych wakacji 
odbyły się jeszcze trzy /nieformalne/ obozy zastępów: 

stały, boczy /praca przy żniwach: 
ki J wiązanie i stawianie anopów - za- 
robiliśmy przy tej pracy trzykrotnie więcej pieniędzy 
niż przywieśliśmy ze sobą na obóz/, oraz dwa wędrowne 
- autostopowe, Drużyna nasza liczyła wówozas 36 ata- 
łych członków - odbyło się 5 obozów, na których har- 
oerze spędzili ponad 600 tak zwanych "haroerzodni", 

I wreszoie ostatnia uwaga, Wprawdzie obóz jest 
ukoronowaniem pracy całego poprzedniego roku, ale też 
musi być inspiracją do działania w roku następnym, 
Jeżeli tak się nie stanie — to na następnym obozie 

mogą już być zupełnie inni uozestnioy! 

Czuwaj! 

/maoja, której w Polsoe ni 

BEBO + REED 
W 1atacn siedendziesiątych roiło aię w tak 

znunych "publikatorach" od kpin i niewybrednych dow- 
oipów 2 frajerskich huroerzyków - głupich abstynentów 

ganiających w krótkich majtałasach po lesie, zamiast 
pić gorzażę i robić sznal, Skautowy dobry uozynek 
był syabolem głupoty, a na rysunkowych dowoipach w 
prasie małe oszalałe haroerzyki rozrywały biedne bab- 

oie, które nie chciały przejść przez ulicę, W knaje 

pach najmniejszy kieliszek wódki nosił nazwę "harce- 
ryk”, zać w Radiu straszyła radosna piosenka "To my, 
0 my harcerska drużyna...". Haiwnie sądziłem, iż 
pewien lotni miesiąc u progu obecnej dekady zmióżł 
te zapędy prymitywnych twóroów masowej rozrywki, 
Uiestety nie. Oto many w telewizji super-ponnik głum 
poty wyobowawczej, jakiego nawet trudno szukać w xr- 
ohiwum filmowym z okresu rządów w TV obywatela 
Macieja 5. 

W ranach "lata z telewizorem", ozy jak się to tam 

HM PL PIOTR 

lasywa, kilku podtatusiałych panów aktorów robi 
£ gishie dodatkowo trefnieiów, strojątwygibasy jako 
Bkauci da letnim biwaku, Skauoi to oczywiście organi 

ma, Skauci są przecież 
Śmieszni, enachroniozni i głupi, To widać na srebrnym 

nkranie aźnie, chyba nie wbrew intenojom panów 
goenarzystów toj żenującej beoy. Otóż proszę obywate= 
"la reżysera Periduna Brrola - pański program zasługu- 
je tylko na jedan ruch ręką — w kierunku wyłącznika 
$elewizora, ale zanim to zrobię - parę słów serio. 

Mazywając swój program "Skauci Piwni" wykazał pan 
kompletną igoranoję, kojarząc młodzieży piękną trady» 
0ję polskiego harcerstwa, które wywodzi się przecież 
0d skautingu, s piciem alkoholu i podsterzałym owam 
nisotwem, 

"Młody ahżopiec, stawiający pierwsze kroki w świe” 
Oie uważa, że powinien robić to, 00 ozynią inni aby 
pokazać, że jest jednym z nich, birbant, tak jak inni 

%ęgi chłop. Dokładnie dla tych samych powodów w dzie- 
Więciu wypadkach na dziesięć młodzi ohłopoy zaczynają 
palić," Tak w latach międzywojennych pisał Robert 

Baden Powell, twóroa skautingu-ruchu, który i dziś 

jest milionowym światowym stowarzyszeniem młodzieży, 

I inny cytat twóroy ruohu skautowego = "Alkoholizm 
jeat twórcą nor, w których żyją rodziny nieszoz ęanych 

Rie odozuwających odpowiedzialności, ponieważ alioho= 
lizm zniszczył w nioh szacunek dla samego siebie, 
Onotę, Inteligecoję i - powtarzam to jeszcze TAB, 

POLEMIKI ER 
gdyż to jest najważniejsze — oharakter,* 

Baden Powell tworzył skauting przed I wojną świa” 
tową, już wtedy z oałą ostrością dostrzegał groźbę 
alkoholizau dla społeczeństwa i uczynił abstynenoję 
jedną z zasad wychowawczych, Tak sano uczynił twórcą 
polskiego harcerstwa Andrzej Małkowski - pierwazy 
polski skaut, "Alkohol i tytoń oras spokrewnione 
2 nimi ogłupiające karty i upodlająca rozpusta zapisa- 
ły mię strasznymi zgłoskami na grobie naszej Ojczyzny 
- 1 do dzić oiągle każdą pracę narodową w nas para 
liśują”. Te słowa Małkowzkiego nspiacne w 1914 roku 
mio nie straciły na aktualności, Wyznaczeją realną 
ooenę największej naszej klęski społecznej, Harcer= 
stwo jako jedyna w Polsce organizacja w swych prawach 
stanowi kategoryczną abatynencję, przeciwatawiając 
się deprawacji młodzieży nałogami. Haroeretwo będą 
ewolucją ruchu skautowego jest dziś historycznie naje 
poważniejszym, najbardziej doświadozonym ruchem wy= 

> dac piwni 
chowawoów i organizacją młodzieży, Kpiny z zewnętra 
mych oznak historycznej przeszłości harcerstwa nie 
są dowoipem, zą zwykłą krótkowzroczną ciemnotą, 
świadczącą © prymitymnym sposobie myślenia telewisyj- 
mych redakoji programowych, Nie pierwszy to ras 
zresztą, Telewisyjna linia oddziaływania na młodzie 
nieodmiennie sprowadza się co najwyżej do nerwowa 
mia widowisk pseudosportowej rywalisacji, polegają= 
oych na biernym, bezmyślnym odbgbnieniu różnych kon- 
kursów wymyślanych przez obywateli redaktorów, Męczą 
się tak oo jakiś o! różne drużyny Gzkół, ozy też 

miast, Trudno, w tolewisji brak miejsca dla fachowców 
wychowawców z prawdziwego zdarzenia, Gdy harcerski 
magazyn "Krąg" przejął druh ha PL Wojciech Dąbrowski, 
zaświtała nadzieja na program s prawdziwego sdarze= 
nia. Wiestety na krótko, bo harcerskie dwadzieścia 
pięć minut wróciło w ręce poprzedników druha Wojtka, 
I taka chyba jest reguła postępowania — płytka niby 
-rosrywka, beznyślna kpina i niewychowawoze widowiskę 
- to najlepssy aposód na atrakoyjność telewizyjnego 
przekazu, Jak to się ma do znanych powszechnie prze 
myśleń o problemach młodzieży, przemyśleń które pow 

watały wóród bardzo poważnych greuiów społóczny ch 
m ostatnich latach - próżno dumać, Ciekawe tylko jak 
na ostatni pomysł Ob, Periduna Errola zareagują 
nasze haroerekie władze, Bo że zareaguje Społeczny 
Komitet Antyalkoholowy - gotów jestam się założyć. 
Ja saś będę wyłączał telewizor, I już. 

WORSE EA ZET TEZWETE FEE TEDE ZER POTOOEOOOOY DZOZE A ZOZOOOOZÓÓOOEÓ    
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Z traznentu sprawozdania Andrzeja lsłkowskiego: 
"Y Tarnopolu zastałem /19 XI 1911r./ na boisku soko1- 
skim 8 wybranych patrolów skautowych, złożonych 
z uoaniów gimnazjum, seminarium nauczycielskiego 
i azkoły ólusarskiej, 

Po ćwiozeniach i po przedstawieniu zebranym, jakie 
obowiązki wkłada służba skautowa i prawo skautowe 
- kilkudziesięciu złożyło na moje ręce Ślubowanie 
skautowe 1 zdało egzamin ochotniczy, 

W Tarnopolu podzieliliśwy chłopoów na trzy druży- 
DJ 

Powstały wigo tray drużyny, a mianowicie: 

| GORE AA 
1 Tarnopoloka Drużyna Skautowa tn, Antoniego Durskie- 

W chwili powstania Drużyna miała okożo 40 osłonków, 

związkowe Nnozelniotwo Skautowe we Imowie mianowa- 

ło 19 XII 1911 roku drużynowym I Tl,Dr.Sk, Mioczysła” 

wa Kulikowskiego. 

Drużyna liczyła 9 patroli o następujących godłachi 

Kruki, Psy, Czyżyki, Kukułki, Puohacze i Przepiórki. 

Oprócz kilku wycieczek, w czasie których przerobic 

mo szereg Ćwiczeń, odbyły się dla skautów wykłady 

o slkoholizmie 1 nikotynie oraz nauka o terenie, 

Drużynowy przeprowadzał egzaminy skautowe. 

4 okresie późniejszym Drużyna liczyła 10 zaatępów 

483 ozłonków - uczniów ginnazjum i szkoły wydziało- 

wej. 
Drużyna pracowała w warsztatach studenckich, 

7 rzemiosł skautowych siedmiu skautów uprawiało sto- 

Jorstno, oztemch szewstwo 1 trzech introligatoratwo, 

Ńwiczono również musztrę z karabinami, 

IL Tarnopolska Drużyna Jkautowa im, hetmana Stanista- 

wa Żółkiewskiego 

W momencie powstania drużyna liozyła 40 

Zmiąskowe Naczeinietwo we Imowie mianowało 13 XII 

1911 roku drużynowym II T1,Dr.Sk. Kazinierza Piwońw 

skiego. 

Drużyna składała mię s 5, a następnie 6 patroli 

o mestępujących godłach: Puszosyki, Puchacze, Kozły, 

Qzajki, Lisy i Gołębie. h 

Drużynę tworzyła młodzież gimnazjum i seminarium NA= 

uczycielskiego, 
Każdy patrol indywidualnie przerobił znaczą część 

kaiążki "Soouting..-"+ 

Go ozwertak Drużyna odbyważa w "Sokole" ćwiczenia 

2 karabinami, zaś co sobotę gawędę lub wycieczkę. 

Drużyna odbyła kilka wycieczek 1 ćwiozeńz urządza” 

ła odozyty o Żółkiewskim, O alkoholizsie i paleniu 

tytoniu prowadziła pogadanki o prawie skautowym; 

słuchała wykładów z nauki o terenie. 

17 XII 1911 roku w obeoności naczelnika i aałonków 

nauczycielskiego grona "Sokoła" ozęść drużyny złoży 

ła egzaminy i Ślubowanie skautowe. 

Drużyna pracowała również w warsztatach studenckich. 

III 1 olska Drużyna Skautową im, Miariana lan=" 

giewicza 

6 

W dniu powstania Drużyna liczyła 24 osłonków — u03- 

miów Ślusarstwa mechanicznego w szkole zawodowej + 

Związkowe Naczelniotwo Skautowe we Imowie mianowa- 

ło 19 XII 1911 roku drużynowym III T1.Dr.Sk. Stanisża- 

wa Romańsciego, Zastępoą drużynowego był ludwik Sen- 

kowioz, 
Drużyna liczjła 3 patrole o godłach: Sępy, Lisy 

1 Żubry. 

Przorebiano "Soouting", odbywały się wykłady s nauki 

o terenie, uozęszozano do "Sokoła" na ćwiozenia 

gianastyczne 1 musztrę £ karabinami» 

Drużyna również pracowała w warsztatach studenokich, 

HISTORIA EEEE 
Ha własne potrzeby zajnowała się azewstwen i wyrabiam 

ła kamasze wełniane. 

Podazas obchodu styczniowego /29 I/ Drużyna odegra” 

ła dwa sceniczne obrazki: "Janek Biały" i "U podzi 

miasch Pawiaku” oraz wykonąła żywe obrazy s Grottgo 

"Kucie koa", "Branka" itp. 
rrr 
źródła 
wSkaut* ur 4 £ 1 XII 1911r., nr 5 « 15 ZII 1911Esę 

nr 6 s 8 I 1912 r., nr 9 s 15 II 1912 r., nr 15 
s 15V 1912 r. Lwów 

2 dii0lalmoścu fis zujch. 
ałanislówowskich 

dkużyn skamżowych 

Ćwiosenia fizyczne 1 szkolenie wojnkowe od dwóch 

lat rozwijały się w "Zwiąsku Strzeleckim" przy "Soko- 

le. Przed wekacjani 1911 roku powstały już liczne 

patrole skautowe, Praca napiliła sig % nowym rokiem 
;kol . 1911 zoku 

wydziału "Sokoła" "Kosisję Skautową”, mającą pomagać 

młodemu ruchowi w rozwoju, 
Potrzeba wykształoenia patrolowych, by uczynić 

4 nich uaiejętnych kierowników haroów poszozególnych 

patroli, spowodowsła zawiązanie szkoły patrolowych, 

Wyxłady prowadzili ludzie otarai, fachowcy z żona 

sKomieji Skautorej". Prócz tego misł odbyć się kura 

higieny, ratownictwa i gimnastyki prowadzony przes 

lekurze. Skauci uczyli się teź naroierstwa. 
W gawędach obozowych przerabiano przetłunaczony 

właśnie "Soouting", rozmawiano o szkodliwości alkoho- 

lu i tytoniu. 
2 młodzieży szkół Średnich zostały utworzone dwie 

drużyny, © mianowicie! 

1 Stenisławowska Drużyna Skautowa iu, Dyonizego 

Czachowskiego 

Drużyna liczyła 70 osłonków w 8 patrolach. 

Naczelniotwo Skautowe Związku we lyowie mianowało 

29 III 1912 roku drużynowym I Św.br.Sk. Stanisława 

/późniejszego wybitnego ofiosra Wojska 

Poląkiego i generała/ + 

II Staniożawowska Drużyna Skautową 

Drużyna liozyła 50 ozłonków w 6 patrolach+ 

Drużynę prowadził druh Dziubiński, 
Drużyny wykazywały dobry poziom w 

Nacisk położony był 1 na stronę ideową, choć możę 

nie dość jeszoze była ona pogłębiona. 

1ozeniach. 

tródła i 
wSkaut" nr 8 x 1II 1912 rok, nr 13 s 15 IV 1912 r., 
nr 15 a 15 V 1912 rok, Imów 
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«edy podążam do pracy drogą pośród zieleniejących 
działek, myśląc o twoim wozorajszym niepowodzeniu, 
przychodzi mi na myśl inna droga, którą wędrowałem 
kilka let temu we Francji z moim współtowarzyszen, 
Kiedy pewnego popołudnia w szybach wiozącego nas sa- 
mochodu ujrzeliśmy Wieżę Eiffla, mój towarzysz powie- 
dział: "Nie wierzyłem," To zdarzenie 1 ta wędrówka 
nie jest dla mnie tylko źródłem miłych wspomnień 
ale przypomina mi, że świat należy do nas, jego 
kształt to wynik naszego wysiłku,.Traktuj wigo druhu 
twoje niepowodzenia jak próbę, próbę naszego uśmiechu, 
Keep miling! 

28 
dE 
harcerskie.pl 

Q I *s
5t

ów
kR

o 

W
 

mi
ek
tó
ry
ch
 

ha
ró
er
sk
ic
h 

ko
ze
nd
ac
h 

co
ra
z 

cz
ęś
ci
ej
 

na
 

u
w
a
g
i
 

d
o
t
y
c
z
ą
c
e
 

p
o
d
e
j
m
o
w
a
n
y
c
h
 

p
r
z
e
z
 

i
n
s
t
r
u
k
t
o
r
ó
w
 

pr
ac
 

w 
dr
uż
yn
ac
h 

cz
y 

ez
cz
ep
ac
h 

sł
ys
zy
 

Bi
ę:
 

"T
o 

je
st
 

" 
Có
ż,
 

to
 

VI
I 

a 
ni
e 

VI
II
 

Zj
az
d 

ob
ow
ią
zk
ow
eg
o 

ko
nt
ak
tu
 

in
st
ru
kt
or
ów
 

wa
ez
a 

sp
oł
ec
zn
a 

pr
ac
a,
 

po
dn
ió
sł
 

sp
ra
wę
 

et
at
ow
yc
h 

z 
dr
uż
yn
an
i,
 

Cz
yż
by
 

ze
 

zj
az
de
m 

dz
ia
ło
 

si
ę 

w 
ty
m 

pr
zy
pa
dk
u 

ta
k 

ja
k 

z 
te
st
am
en
te
m,
 

że
 

no
wy
 

un
ie
- 

wa
żn
ia
 

po
pr
ze
dn
ie
? 

| 

  

Ł 
RozDziA XXI a 

ch, które spi Po w-elu ch* 
Ksinżę powrócił do Liu, Juni „Vał 

mimi! - powiedział, 
ał lis - nie myśl, 

„ pierwsze wezunnie 
keżdą zwiaź 

u teraz 
yt późno - pow 

nie mieć wątpliwości 

PS, gwiazda półno, 

miajcie Gd dry / 

Szozep .pó łuocnej Owiazdy 
|CRĄ — to Widać tylko pór R, Jest gniazda, którą 

ma ły Gy a - na Przykżąd 
126p 2 - na przykład *Polonog" 

  

m z obozów w Bieszczadach przez nieuwagę ugo= 

tewano zupę na gumiaku, który zgluął komendantowi, 
Ku wielkiocu zdziwieniu cbozowiczów jej suak niezna- 
Oznio tylko różnił się od sznku zupy jarzynowej, 
którę jedli w rentauruoji "Turystyczna", będąc na 
Wyoicozco, 

NIEPRAP/pofopobNE k JEDNAK PRAWDZIWE 

jA te, że już niedługo będziony 
„ Tnk! Tak! 1 

ać pod opickę monopolowi apirytusowe- 
ysta "Vistula" - tylko w półlitrówkach, 
wy zbyt dużo, Od ozegoś trzeba zacząć, 

  

entyszne 
Na le Zielonego Szosepu 27 KDE w Rzekach w róku 
1963, w czacie porannego przeglądu porządków urządzoł 
no tak zwanego lotnika, Jedna s brudnych manierek 
wyleciała w górę na wysokość kilku pięter i zawisła 
na gałęzi Świerka, Właściciel nie mógł jej znaleźć, 
Dopiera przy likwidacji obozu znaleziono ją bardzo 
wysoko, wypełnioną deszozówką, Brudao odzyskał swoją 
własność, z której nie korzystał przez oały obów, 

. 

Na tym samym obozie ulubioną zabawą był zjazd na 
degoe po stromym stoku porośniętym tak zwaną psiorą, 
Śliska trawa pozwalała rozmijać duże szybkości, 

zwłaszcza po deszczu, I stało aię, Komendant też po= 
stanowił sprawdzić swe umiejętności, Wystartował po 
dowzozu, rozwinął dużą szybkość, Zjeżdżał wspaniale, 
tylko nie przewidzinł jednego: że droga hanowania 
bardzo się wydłużyłe, Wpadł na tak zwaną minę poślize| 
gową, zostawioną przez pasącą mię krowę, Cały obóz 
pokładał się ze Śmiechu na widok druha otrzepującega 
się ze Śludów bytności krowy, Mino tego przykrego 
wypadku sutorytet komendanta nie ucierpiał, PZU nie 
wypłaciła odszkodowania, bo nie jechał w zapiętych 
pasach 1 miał łyse zelówki w awych guniakach, 

   



  

MEGiEGESGi HOBRY MEBEGIEE (WET 

phm Wojciech Popiołek 

  
Pa wiekami w ohiegu znajdowały się wyłącznie 

pieniądze metalowe - złote, srebrne i miedziane, 
Aż do czasów nowożytnych trzeba było ozekać, aby do 
obiegu weszły inne pieniądze, Tym nowym walorem none- 
tarnym został pieniądz papierowy /banknot/, 
PAR dwa odoinki hobby poświęcę temu sagadnie- 

niu/. 

    

Zbieranie monet to właśnie - numizmatyka, Stare 
monety to nie tylko ciekawostki, cenne dzięki umow. 
mej wartości pieniężnej. Są to także - jak się 
ozęsto mówi - najmniejsze zabytki historyczne, iuzwa 
"numizmatyka" wywodzi się od łacińskiego ałowa "nu- 
miana", oznaczającego monetę rzadką, Zresztą rodowód 
nazwy jest starszy: wyraz "nomisna" okroślał monetę 
już w Grecji a później w Rzynie, 

Zbieraniem monet zajmują się nie tylko osoby pry. 
watne, Wajniększe, najcenniejsze kolekcje monet postę. 
dają przede wszystkim muzea, prowadzące gpecjalne 

działy poświęcone numizmatyce, Takie działy znajdują 
nio niemal we wszystkich więkozych muzeach na Świecją 
Największe w Grecji Ateńskie Muzeum ilumiznatyczne 
posiada największą na świecie kolekcję monet antycz- 
nej Grecji w ilości około 400 tysięcy sztuk /1/. 

Największy zbiór w kraju znajduje się w Krakowie 
w oddziale Muzeum larodowego, dawniej Muzeum Hutten- 
OGzapskich, 

Dlaczego monety /stare monety/ są uważane za histo- 
ryczne zabytki, Przez wiele wieków były one jedynym 
rodzajen pieniądza, Bicie monet było określone spe- 
ojalnymi przywilejami, rosporządzeniami, Ja tej pod- 
stawie można ustalić, kiedy poszczególne okazy wybita 
Zresztą dość ozęsto widzi się na atarych monetach 
datę. Są więo one pomocne nie tylko w studiach nad 

historią gospodarozą opok minionych ale i przy 
określaniu dat zabytków, które znajdują archeolodzy 
w wykopaliskach, Czasem zdarza się, że płaskorzeźba 
na monecie, przedstawiająca jakiegoś dawnego władoę 
jest jego jedynymportretan jaki dochował się do no- 
szych czasów, Duże monety zazwyczaj wykonywano bardzo 

starannie „tak, że można rozpoznać nia tylko rysy 
twarzy postaci ale i szczegóły ubioru, zbroi itp. 
Monety te często mają napisy, które dzisiaj stanowią 
cenne źródło informacji, 

Oprócz naukowców, pracowników muzealnych istnieje 
mnóstwo zbieraczy, gromadzących zarówno stare, jak 
1 współozesne monety tylko dla samej przyjemności 
ich zbierania, Miło jest dodawać do zbioru brakujące 
rzadkie okazy. 

Interesujące są także dzieje sztuki mincerakiej 
czyli rzemieślniozego kunsztu wyrobu monet, Pasjonują” 
oe są tajemnice dawnych afer pieniężnych, fałszeratw 
na wielką skalę, w które zamieszani byli często możno 
mładoy 1 wielkie klasztory. 

Każdy zamiłowany zbieracz powoli wciąga się w stu- 
dia historyczne, zdobywa ooraz więcej wiadomości, 
omyta książki i fachowe artykuły poświęcone historii 
monet, 

        

Skąd się wywodzi wyraz "uoneta"? Jego rodowód jest 
prosty 1 pewny. W starożytnym Rzyaie na Kapitolu, obok 
świątyni Junony Monety, znajdowała się mennica z przy- 
domkiem Moneta, w której bito orebrne pieniądze, 
W języku potocznym przyjęło się nazywanie tych pie- 
niędzy "monetani", Z ozasem rozszerzono to pojęcie 
na wszystkie pieniądze metalowe w ogóle, Monety rzyn- 
skie miały już ksstałt klasyczny, podobny do Średnio- 

  

  
  

poeci EWG HOBBY EEEE 

wiecznych 1 nowożytnych a wio płaskich krążków 

z wizerunkiem i napioen, Ale monety nie były wynalaz- 

viem Rzyntan. 
| oześciej niż w Wiecznym Mieście monety znajdowały 

się w obiegu w Grecji, w Egipoie 1 niektórych krajach 

kręgi kultur starożytnych, Pieniądze greckie, zwłasze 

oze syoylijokio,należą do najdoskonalszych dzieł 

grookiego artyzmu i mimo postępu są najładniejszymi 

monetami, jakie kiedykolwiek stworzono, 

Poszątkowo starożytne mone*y były dość niezgrabne, 

Miały kształty owalne czacem czworokątno, były grube 

z niewyraźnymi znekami. Klasyczne formy i doskonałe 

mykonanie techniczne otrzymały monety dopiero w 0e- 

martwie Rzymskim, Juliusz Cezar po raz pierwszy Toż 

povzął bicie monet ze złota, Poczynając od Oktawiana 

duguota unieszozano na monetach podobizny kolejnych 

Qesarzy. Jest to klysyczny typ monety. Oołowa strona 

nazywa się w fachowym języku "awera", a strona odwrot 

na - "rewers", 

Mistoria monet dzieli się, zgodnie z podziażem 

historii w ogóle, na starożytność, Średniowiecze 

4 ozasy nowożytne. 

W dawnych wiekach jednostki monetarne opierały się 

na różnych systemach, zależnie od miejscowych zwyczam 

jów 1 ozęsto od metalu z jakiego produkowano monety» 

Howoczesną uńifikację przyniosła dopiero rowolucja 

francuska, wprowadzając system dziesiętny miar 1 wag. 

Uiebowen tenże system przyjęto i w gospodaros pie- 

niężnej. 

Miotoria polskich monet jest tak stara jak historia 

państwa polskiego, Pierwsze monety polskie to denary 

Mieszka I bite zo srebra. Z kilkudziesięciu tysięcy 

wybitych monet przetrwało do dzisiaj około 40 sztuk, 

Sytuacja monety zasadniczo się zmieniła w wielkości 

4 w estetyce z chwilą stworzenia grosza. Wprowadził 

go król Wacław II w roku 1300, Grosz ten był duży 

o średnicy 26,8 mm i o oiężarze prawie 4 gramów, 

Grosze wybijane za Kazinierza Wielkiego z prześliczną 

literą "K", tą samą oo na drzwiach Katedry Wawelskiej. 

Są ono tak rzadkie, że oglądać je można tylko w muze- 

ach. Za penowania Zygnunta I /słusznie zwanego stazym/ 

moneta poloka przybrała wygląd monety nowoozosnej 

takiej, jaka znajduje się dzisiej w powszechnym obie= 

gu. W 1923 roku wrócono do tradycyjnej nazwy "złoty” 

1 "grosz". Przegląd najciekawszych i najważniejszych 

monet polskich przedstawia pięknie iluatrowana kaiąż= 

| ka T. Kałkowakiego pod tytułem "Tysiąc lat monety 

polakiej", 

Mumizmatyka jest kolekcjonerstwem bardzo starym, 

Jej początki sięgają XIV wieku, Wtedy zaczęto zbierać 

atare monoty we Włoszech i we Francji. Pełny rozkwit 

nuniznatyka znalazła w okresie Renesansu, Aż do końca 

XIX wielu zbieraniem monet w oalach naukowych zajmo- 

wali się prywatni zbieracze, Im zawdzięczać należy 

zarówno fachową literature, jak i bogate kolekcje. 

Zbiory te zasiliły, a często w ogóle zapoczątkowały 

kolekoje muzealne, I tak zbiory monet Muzeum Narodo= 

wego w Warszawie, które przed wojną liczyły około 

  

30 tysięcy okazów, powstały głównie z kolekoji ofia- 

rowanej przez doktora Władysława Semerau-Jionieno"= 

skiego z Krakowa, Gromadził on monety przez prawie 

42 lata, podczas licznych podróży po krajach śródsiem- 

nomorakich. z 
Niegdyś zajmowali się zbieraniem monot ludzie ram 

czej bogaci, wiele podróżujący, posiadający oprócz 

zamiłowania i funduszy także sporo wolnego Czasu» 

Największe zbiory w Polsoe powatnły s kolekcją rodzi 

ny Hutten-Czapskich. 

Najczęściej zbiera się monety polskie, To zrozunia- 

łe, Tych monet jest u naa najwięcej, a Jednocześnie 

związane są one z historią naszego kraju. Niektórzy 

zbieracze zajmują się węższą specjalnością numiznaty= 

ki, Zależy to już od wiedzy i posiadanego zbioru, 

Rómnież zbieranie monet współczesnych jest bardzo pa 

uoczejące, gdyż wiąże się z szeroko pojętą geografiqe 

A jak zbierać i przechowywać monety? Pierwozą rpa 

ozą jaką należy zrobić po otrzymaniu monety, jaćli 

jest zabrudzona, jest jej ostrożne oczyszczenie, Nio 

wolno skrobać, drapać ani czyścić papierem Śoiernymi 

w ten sposób możemy zniszczyć rysunek 1 napis a tym 

sanym pozbawić wonetę wartości, Monety czyściny deli= 

katnie płynami, tekimi jakich używany do motalorych 

przedmiotów w gospodarstwie domowym, Pó oszyszozaniu 

trzeba monetę oznaczyć, to jest ustalić rok 1 miejsce 

wybicia, nazwę 4 znaczenie wszystkich pyaboli umiesz 

czonych na awersie i rewermie, 

Monety przechowujemy w płaskich pudełkach z przem 

gródkani, cenniejsze okazy na miękkiej podkładce, 

Poniżej wnieszczeny niewielką karteczkę 8 opiacm, 

Kto dysponuje ozesen 1 ma ohęć, może pudełka zaopa- 

trzyć w przykrywki 2 wprawioną szklaną szybką, Można - 

jeżeli tylko się nam uda - zakupić specjalne albumy 

dla numizmatyków do gromadzenia monet, wykonano 

z przezroczystej folii. 

Gelem gromadzenia monet, tak jak w większości dzie- 

dzin kolekojonerskich, jest uzyskanie możliwie peł- 

nej kolekoji okazów w wybranym zakresie albo - w sbio- 

rze ogólnym - jak najniększej Ilości różnorodnych 

okszów, Aby wiedzieć ozy znaleziona ntara monota jest 

ozynś osobliwym,niezwykłym i wartościowym - trzeba 

mię Viegle orientonać w historii monet, czyli numiu- 

matyce. Zapalony zbieracz zdobywa wiedzę stosunkowo 

szybko, w miarę powiększania się jego kolekoji, Ale 

jeśli nawot w ciągu wielu lat kolekojonowania nie uda 

mu aię odkryć niczego nadzwyczajnego, wystarozającĘ 

nagrodą jest satysfakcja z posiadanych zbiorów i zdo- 

pytej wiedzy. Bowiem prawdziwy kolekojoner nigdy nie 

żałuje godzin spędzonych na poszukiwaniu nowych okam 

zón do kolekoji i na ich porządkowaniu. 

Kolejny odoinek hobby - to banknoty. 

PS. Z uwagi na niemożliwość umieszozania w druku 

wiR"-a okazów nuniametycznych, gorąco zapewniam, 

łe zaprawdę warto poświęcić ozas na tą dziedsi- 

nę kolekojoneratwa. 
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Obozowniotwo 

Pomimo specjalizacji drużyny i zastępy żeglarskie 

rozbiły na Zlocie obozy atojące na znacznym poziomie 
obozowania, tak iż kilka obozów drużyn żeglarskich 

zostało zakwalifikowanych do kategorii dobrych, 

Ponadto żeglarze pobudowali dziesięć przystani i schro- 
nów dla kajaków, 

Bieg kajakowy 

z przeszkodami. 

W ramach harców wodnych został zorganizowany kaja 
kowy bieg 2 przeszkodami. Do biegu stanęło 27 zastę= 
pów, czyli 61 procent ogółu reprezentacji żeglarskich, 
Poziom techniczny biegu był średni, gdyż okazało aię, 
że zastępy często nie umiały się obohodzić z taborem 
w należyty sposób, Bieg odbył się w dwóch turnusach, 
przeszkód było dzieaięć na dystansie 6,5 kilometra, 
Wynik bardzo dobry uzyskało pięć zastępów: Węże Mor 
skie /Błękitna Jedynka Żeglarska, Wilno/, Wilki Mor= 
skie /18 ZDH Warszawa/ oraz lorsy /1 DH Grodno/, 
Piraci i Poki /KJŻ Wileńska/, 22 zastępy osiągnęły 
wynik dobry, Kierownikien biezu był HR Witold Bohda= 
nowiocz - Pilot Wileńskiej Chorągwi Haroerzy, 

Wycieczka kajakowa 

Drugą imprezą haroów wodnych była dwudniowa wy 
oieczka kajakowa połączona z krajoznawstwem i wywia= 
dem o biegu rzeki Pilicy oraz nocowaniem pod namio= 

„tami, W wyoieczoe brały udział 24 zastępy, z tego 
vsiem zastępów osiągnęło wynik bardzo dobry, dziewięć 
zagtępów uzyskało wynik dobry, dwa zastępy wynik do= 
stateozny zaś pięć zastępów zostało zdyskwalifikowam 
nych za niewypełnienie warunków wycieczki, Wycieczka 
odbyła się w dwóch turnusach, Trasa wycieczki biegła 
w górę Pilicy przez Tomaszów Mazowiecki do Starej 
Wasi, na dystansie 23 kilometrów w jedną stronę, 
Zastępy poozyniły wiele interesujących spostrzeżeń 
£ szkiców, które zostały złożone do sekretariatu 
Głównego Komisariatu Harców, Kierownikim wycieczki 
był ćwik Adam Jentys, drużynowy KJŻ Wilejka, 

Ognisko żeglarskie . 

Drużyny i zastępy zbierały się wieczorami na wspól. 
ne ogniska żeglarskie pod Grzybkiem, -Ogniska były 
urozmaicane gawędami, śpiewami, pokazami i muzyką, 
Najciekawsze gawędy wygłosili: hm dr L, Kohutek 
"Nasze obowiązki na Zlocie” 1 hm Witold Bublewski 

/Kierownik Harcerskioh Drużyn Żeglarskioh/ "Zadania 
i cele ZHP na wodzie", 

Defilady i pokazy 

Drużyny i zastępy odbyły w ozasie Zlotu trzy defi- 
lady i pokazy na Pilicy, Jedną z defilad odbierał 

hm W, Bublewski, drugą komendant Zlotu hm płk Wądoł= 
kowski, trzecia defilada odbyła się przed obiektywem 
aparatu filmowego, Pokaz na wodzie odbył się w nie= 
dzielę 21 lipoa 1935 roku, przed Komendą Zlotu, 
Marszałkiem Sejmu Świtalskim oraz licznie zgromadzoną 
publicznością, Według opinii obecnych, pokaz udał 
się bardzo dobrze, Pokazem osobiście kierował Koai= 

sarz Harców Wodnych, 

Straż wodna | 

Komendant Harców Wodnych zorganizował osobną strat 
bezpieczeństwa wodnego według regulaminu kąpieli, 

Nauka pływania 

"Nauczanie pływania wmyśl regulaminu haroów wodnych 
nie zostało zrealizowane z powodu niesprzyjającej 
pogody w czasie Zlotu, Natomiast Komisariat zorganie 
zował j kursy nauki pływania, prowadzone przez trzech 
instruktorów Polskiego Związku Pływackiego, zaangażo= 
wanych przez Komendę Zlotu, Zastępstwo Komisarza Haxr= 
oów Wodnych w zakresie służby bezpieczeństwa na wo 

dzie pełnił HR Czesław Wielki, 

Konkurs "Zdobywców Mórz” 

Konkurs "Zdobywców Mórz" miał być sprawdzianem 
wszechstronnego wyrobienia harcerzy w zastępach i 
żynach żeglarskich z podkreśleniem, że praca Śródls: | 
dowa prowadzi harcerza-żeglarza na pełne morze, Wa: 

runki konkursu były ciężkie, toteż stanęło doń tylkc 
10 drużyn. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła naj- 
bardziej wyrobiona spośród drużyn żeglarskich obecnych 
na Zlocie - "Błękitna Jedynka Żeglarska" z Wilna, 

„ Tak więc harcerze-żeglarze dobrze zaznaczyli swą 
obecność na Zlocie i swoimi występami poszerzyli 
ramy Zlotu. 

  

wykorzystano: 

Sprawozdanie z akcji żeglarzy na Zlocie - L.Kohutka 

hm PL Kazimierz Wnętrzycki 
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