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Ra przeleciał s niesamowitą prędkością » przynaj 

<amiej dla mnie, Tym sposobem witamy noworodka, które 

mu na imię 1984, Wszyscy zadają sobie podobne pytanie 

«— jaki on będzie dla mnię, dla ciebie, dla nas, Jak 

zwykle odpowiedzi nie będzie, co najwyżej równo za rok 

I to też nie jest takie pewne, Witamy w Nowym Roku ».e 
nowych czytelników i nowych prenumeratorów zarazem, 

naszego miesięcznika, Wprawdzie prenumerata opłacona 

jest z góry na rok » mamy nadzieję, iż wytrzymacie 

m'nami i co najważniejsze - wspomożecie własnymi teks= o 

tami i polemikami, Czekamy na listy, gawędy i artyku= 

ły przypominając, że formułą naszczo piama jest m.in, 

zamieszczanie tekstów autorów nieprofesjonalnych, Rok 

1984 jest ostatnim, pełnym rokiem przed kolejnym zjaz 

Gem ZHP, Może ten fakt wyswoli szerszą dyskusję wokół 

istotnych i ważnych, drobnych i wielkich spraw nasze » 

go związku. Wszystkim dyskutantom udostępniamy nasze 

łamy - są do Waszej dysposycji. 

Zgodnie z sugestiami zawartymi w listach do na « 

szej redakcji nie zmieniamy zasadniczo treści i opra” 

wy graficznej, co nie oznacza dalszej naszej troski 

o merytoryczne wzbogacanie pisza o oiekawych autorów 

1 niestandartowe pomysły, ł 

Tradycyjnym zwyczajem przekazujemy okoliocsnościo« 
we życzenia dla naszych sympatyków i +». nieprzyja 
ciół, A 00, nie wolno ? 
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romenda Krakowskiej Chorągwi urządza w dniach 5-6 marca 1984 roku na stokach Kaeprowego Wierchu 

I Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie w konkurencjach alpejskich, Bądą to nieoficjalne Harcerskie 
Mistrzostwa Polski w tej konkurencji, Fistrzostwa odbywają się pod patronatem Trezydenta Miasta Kra- 
kowa. Fonorowym przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został V-ce Frezydent dr inż. Andrzej Żmuda, 

Pracami komitetu kieruje pomysłodawca zawodów hmFL Jan Ozaist, Każda chorągiew może wystawić repre- 
zentację w ilości 7-niu zawodników, Iunktowane będą : slalom i slalom gigant wraz ze wspólną punktac- 
ją za dwubój slalomowy. Najlepsza reprezentacja otrzyma puchar Frezydenta Krakowa, Iażdy uczestnik 
otrzyma pamiątkowy znaczek, plakietkę i dyplom uczestnictwa, Szczegóły w regulaminie, Zapraszamy, /EH/ 

WYSTAWA = "HARCERSKIEJ MYŚ 

  na terenie ó ego ma bogatą tradycję, Już w roku 1911 
Andrzej Małkowski wygłasza referat o nowej organizacji dla młodzieży — skautingu. /srerzej pisaliśmy 
© tym w numerze 8/83/ Niedługo po tym powstaje pierwsza męska drużyna harcerska, która za patrona 

obiera Stefana Czarneckiego. Następne powstają w Nowym Targu /1912/, w Żakopanem /1913/, w Starym 
Sącm, Limanowej i Gorlicach, W Zakopanem, w Gzerwcu 1913 roku odbył się Ślub Małkowskiego z Olgą 
Drahonowską, która mieszkała w Zakopanem do końca swych dni, 

Bistorię ego obrazuje okol ść wystawa iej myśli wiernie 

strzeż..." otwarta 20 grudnia 1983 roku, Organizatorami wystawy są liuzeum Okręgowe w Nowym Sączu 
1 nowosądecka Komenda Chorągwi ZHP a czynna będaie do 15 lutego 1984 roku, Zachęcamy do jej zwie- 
dzenia, /wb/ | 

  

  

  

Instruktorzy krowoderskiego hufca uczcili pamięć Druha hmPL Władysława 
Pilińskiego - organizując 22 1 23 października 1983 roku Złaz Kręgów 
Imstruktorskich "Scieżkami Druha Pucka", Bazą Złazu stało się harcerskie 
schronisko pod Durbaszką - miejsce, które było tak bliskie druhowi Puckowi 
1 któremu poświęcił ostatnie dziewięć lat swego życia, On to od kwietnia 
1973 roku do maja 1982, gdy już schorowany był po raz ostatni w schronisku 
- nieprzerwanie współpracował przy adaptacji tego obiektu. On też obok wiem 
lu innych prac - samotnie rozpoczął budowę drogi dojazdowej do schroniska 
- zwanej popularnie "Pucówką". 
Aby wspomnieć czyny i zasługi Druha Władysława zasiedli przy harcerskim ko- 
minku przedstawiciele wszystkich instruktorskiech pokoleń. Tradycyjną pawę- 
dę prowadził druh hm kndrzej Bukowski, Snuli swe wspomnienia o Druhu Pucku 
hmFL Bogusław Rybski, hmFL Zbigniew Sabiński, hmFL Ryszard Woisło,-hm Ta - 
deusz Gaweł i inni, + 

V drugindniu Złasu, zgodnie z decysją Rady mufca Kraków Krowodrza - w pierwecą roosnicę Śnierci 
Druha Fucka nastąpiłó odsłonięcie tablicy pamiątkowej w schronisku, które od tego dnia będzie nosić 
nazwę "Earcerskie Schronisko im, hmPl Władysława Pilińskiego - Pucka", Uroczystego aktu odsłonięcia 
dokonała, wdowa p. Pilińska, Z tej również okazji Śstab Farcerskiej Akcji Schronisko przyznał Fiono- 
rowe odznaki HAS, Zespołowo odznaki ożrzymali : w stopniu złotym Szczep "Budowlani" a wstopniu srebr 
nym Szczep "Żbicza Gromada", Indywidualne Odznaki wręczono : w stopniu złotym druhom - Władysławowi 
Pilińckiemu /pośniertnie/, Stanisławowi Pilazowi, Stanisławowi Kańce, Adamowi Swierczkowi, Jackowi 
Madejowi, Tomasrówi Zorskiemu, Pawłowi Zorekiemu, Krzysztofowi Wojtyczy, Zbigniewowi Sabińskiemu 
Yarkowi Dębickiemu, Tawłowi Karczowi, Marianowi Dziechciowskiemu. Srebrne Odznaki otrzymali - Tadeusz 
Pedirko, Zygmant Pietruezka, Krzysztof iybraniec, Jan Hrynczuk, Michał Czyżewicz a w stopniu brązowym 
Renata Zorska. * 
Następnie starszyzna zasiadła w braterskin kręgu instruktorskim, aby smuć plany przyszłych naszych 
czasów, które będą kontynuacją dzieła tych wszystkich którzy odeszli, choć przecież ciągle są wśród 
nas. Najmżodei uczestnicy Złazu wzjęl1 udział w harcerskim biegu na orientację przygotowanym przez 
hm Tadeusza Pedirkę ćw. Funkcję Komendanta Złazu pełnił hm Zbigniew Wilk a oboźnego km Tomasz Zorski, 

/aw/ 

NIEME + KEUWUNNNNNN NASZ RUCH EEEE 

Głównie 
odrużynie /dobrej / 

Śladem poprzednich, również i ten krótki arty- 
kuł ukazuje się w rubryce zatytułowanej "Nasz ruch", 
Taki właśnie tytuł tej rubryki skłonić może do nie- 
oczekiwanej refleksji nad harcerskim nazewnictwem, 
Bo oto przynależny do harcerstwa, które jest przecież 
nie tylko organizacją, związkiem młodzieży, ale w 
śnie ruchem - społeczno-wychowawozym z kolei we- 

wnątrz ZHP ruch starazoharcerski, ale także ruchy 

programowo-metodyczne, a do tego ruch Drużyn Sztanda 
rowyoh. ZHP wespół z pozostałymi socjalistycznymi 
związkami młodzieży tworzy współczesny polski ruch 
młodzieżowy, Uczestniczymy też w światowym ruchu 
pionierskim, Współdziała z nami i otacza swą opieką 
- Ruch Przyjaciół Harcerstwa, Sądzę, że wiele jesz- 
oze razy mógłbym użyć określenia "ruch" w odniesie 
niu do harcerstwa, A jednak oo paradoksalne, przy 
takiej mnogości ruchu zbyt często odnosi się wraże- 
nie braku właśnie dynamizmu w naszej działalności 

km PL Olgied (fietkiewiee 

by to było coś zupełnie odmiennego, z innego kossy- 
ka lub wymiaru, A jeśli drużyna zapragnie po prostu 
pójść do kina, albo na trening dżudo? Wszystko 00 
powyżej to jest przecież prawda, ale woale nie jes- 
tem pewien, czy mówiąc /myśląc, pisząc/ o drużynie, 
ujęliśmy tam sprawy najważniejsze + ozy użyta termie 
nmologia jest najwłaściwsza. Podobnie jak sprawa z 
niedawno zakończonyni przeglądami drużyn. W ich efe: 
kocie już wiadomo, jak liczne są drużyny, ilu Śred- 
nio mają przybocznych, czy dzielą się na zastępy, 
możemy się też zmartwić, że w 44,7% drużyn haroer- 

skich żaden zastępowy nie posiada patentu zastępowe: 
go, albo ucieszyć, że w 34,1 % drużyn część zatępo- 
wych posiada taki patent, a w 11,6 % - uzyskali go 
wszyscy zażępowi, Itd, Ale czy soharakteryzowawszy 
ozłowieka poprzez jego wzrost, wiek, kolor oozu, wym 
niki badania krwi, nawet posiadając rentgenogram 1 

  

Przede wszystkim za mało ruchu w sensie jak najbar- 
dziej dodłownym, w życiu drużyni po prostu harcerze 
na swych zbiórkach ze mało się ruszają, Za mało spo 
rtu, gier terenowych i zajęć ruchowych, za dużo — 
przesiadywania w harcówkach lub klasach, A takż 
zajmując się drużyną, nader chętnie myślimy o niej 
statystycznier oto raz na rok przyjęty plan pracy, 

stałe terminy zbiórek, ustalony skład funkoyjnych 
i zastępów, obowiązujące regulaminy stopni i spraw- 
ności, i tak oto spokojnie i rozważnie dokonuje się 
doniosży proces wychowania, bez wahań, zmian i nie- 
spodzianek, w jakie obfituje życie oodzienne „.. 
Podobnie w funkcjonowaniu instancji, w tzw, pracy 
z kadrą, Tęsknota do spokoju, porządku, stabiliza- 
oji. Do spokojnego urzędowania, 

Tymozasem codzienne życie niesie zmiany i bursy 
spokój, Życie, które kojarzy się przede wszystkim 
z ruchem, Kiedy się ozyta,mówi 1 wykłada o tym, oo 
ma robić drużyna, jakże ohętnie używamy terminologii 
"zajęcia" i "zadania", "realizacja zadań","planowa- 
nie pracy", a do tego "formy pracy drużyny", "prace 
zarobkowe", "prace społeczne", "służba", "sanowycho= 
wanie", No i"zdobywanie stopni i eprawności", jak= 

- wiemy już o nim sanym, o jego 
życiu, charakterze, osobowości ? Trochę to ovyba po” 
dobnie, gdy chodzi o drużynę. Myślę, że mając opisą= 
ne statystycznie drużyny, nie bardzo wiemy jednak, 

jakie one tak naprawdę są, Niowiele wiemy o ich ży- 
oiu, charakterze ..- 

Bowiem wydaje się, że za nim można mówić o zaję- 
ciach i zadaniach drużyny, o realizacji zadań, plane 
waniu pracy wychowawczej, działalności apołecznej 1 
zarobkowej, formach pracy dryżyny, trzeba wiedzieć 
że ma się do czynienia s ży o i em tej drużyny, 
Można ozasem w jakiejś drużynie znaleźć niby wszys- 
tko: odbywają się zbiórki/na których frekwencja wym 
pada kiepsko, i są po prostu nudne i źle zorganizo- 
wane/, zadania /wykonywane niechętnie i byle jak/, 
można policzyć przyznane stopnie i sprawności /przy 
rozmijaniu się z regulaminówymi wymaganiami ich zdo- 
bywania/ itd, Statystycznie drużyna może wypaść im- 
ponująco, podozaa gdy w CZA nie ma w niej 
ozegoś na, życia całej 
drużyny, Przede ky musi istnieć to życie i 
ono dopiero nadaje sens wszystkim pojęciom, odnoszą- 
oym się do pracy, wychowania i innych, jako poohoc- 
nych, bazowanych na tym życiu, 
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EEEE NASZ RUCH 
Jeśli pojęcie"harcerstwo" oznacza 0oś więcej,niż 

organizacja dziecięco-młodzieżowa pod taką nazwą, 
to aby harcerstwo było dobre, muszą być dobre jego 
podstawowe ogniwa - drużyny. A jaką drużynę można 
uznąć za dobrą? Czy świadozy o tym udział w Ruchu 
Drużyn Sztandarowych, statystyka zbiórek, stopni, 
patentów żastępowego itp., lub dyplomy i nagrody? 
Myślę, że kryteriów można by poszukać w obrębie ta- 
kich spraw: 

- szy harcerze lubią się ze gobą spotykać? czy 
chętnie przychodzą ną zbiórki? Prekwenoja oozywiś- 
oie coś oznaczą, ale bywa, że jest przez kogoś lub 
Qoś wymuszona, albo przeciwnie - zbiórki odbywają 
się w tak niedogodnych terminach, że utrudnia to 
udział, 

- gay harcerze odczuwają, że przynależność do 
drużyny ich do czegoś zobowiązuję? czy uważają, że 
są tylko uczestnikami zbiórek 1 wykonawcami zespoło- 
wych zadań, ozy też np, mają poczucie, że są przed 

swą drużyną odpowiedzialni za własne postępowanie, 
oaobiątą postawą także pozą zbiórką? 

- ozy z drużyny wyrastają 
a także /jęśli nie przede wszystkim/ - po prostu lu” 
dzię porządni, uczcimj, aktywni społecznie, wsponi= 
nający z gympatią swą przynależność do drużyny? 

Wą pesno nie są to wązystkie kryteria dobrej dru” 
żymy. W dobręj drużynie harcerze lubią się nie tyl-= 

ko ze sobą spotykać, alę nawzajęn się znają, lubią 
sohżę w różnych sprawach pomagać, lubią wspólnie qoś 
robić « na rzecz innych, Mają awe zwycaeje obrzędy 
tajemnięej właauą nikrokulturę, Ka pewno nie łatwo 

zbudować jakikolwiek"papierek" stwierdzający i ace - 
niający życie drużyny. Ale sądzę, że jeśli drużyna 
nie, spełnia już ohoćby wspomnianych trzech kryteriów 
to niezależnie od tego, jak jest liczna, ile lat ia 
tnieje, ile jakich zadań realizuje z jaką regularno- 
ścią opłaca składki, ilu,zastępowych uzyskało patent 
mie jest to dobra drużyna, bo zabrakło w niej życia 
harcerskiego, Ale też z kolei stwierdzić w drużynie 
istnienie życia, ocenić czy jest dobra - może nie 
tyle rozbudowany wielostronicowy arkusz, wypełniany 
przez anonimowego ankietera, ale przede wszystkim * 
żywy instruktor harcerski, który drużynę ohętnie /1/ 

odwiedza, czasem wizytuje, Odwiedza bo interesuję 
się życiem harcerskim, bo lubi harcerstwo, harcers- 
kie drużyny,.harcerakie życie, Bo jest do b rym 

instruktorem... A 
Tylko skąd brać owych dobrych instruktorów? No 

właśniej i tak nam się zamyka ta kwadratura koła, 
Jeśli to prawda, że instruktorzy najlepiej wyrastają 
z drużyn, to dobrzy instruktorzy przede wszystkim 
z dobrych drużyn „,, Jeśli mają prawo przypuszczać, 
że drużyna /1 harcerstwo/ czegoś od nich oczekujej 
jeśli w drużynie czują się dobrze, jeśli naocznie wi 
dzą, jak wyrastają z drużyn dobrzy instruktorzy, to 
najnaturalniej w świecie zostają harcerskimi instruk- 
torami; oczywiście, jeśli do tego lubią pracę z mło- 
dzieżą ... 

A właśnie: praoę z młodzieżą /dziećmi 1 młodzie” 
żą/, Tu znów straszy terminologia, Praca wychowawcza 
plan pracy wychowawozej, praca instruktora, praca z 
kadrą, Tyle pracy dookoła, A czemu nie radość życia 
przejawiająca się w tym, że oto na własny rachunek 
pragniemy się z młodszymi w haroerstwie dzielić swą 
wiedzą, doświadczeniem, zarażać ich radością, poma- 
gać żyć godnie i szozęśliwie, być twórczymi w wycho- 

waniu? 
Ale, prawdę mówiąc, raz już o tym pisałem i uważ- 

ny Czytelnik przypomni sobie dość podobny artykuł w 
2 numerze "Haroerza Rzeczypospolitej" z 1982 roku, 
Pisałem, trochę jednak inaczej, z odmiennego nieco 
punktu widzenia, Zresztą: repetitio est mater studio 
rum, jak mawiali atarożytni Rzymianie, 

I rozważania chcę zakończyć odmiennym nieco wnio- 
skiem, 

Otóż w odniesieniu do prób w regulaminach stopni 
instruktorskich istnieje od niedemma inatytuoja"opie- 
kuna próby",Co oznacza, jakie nakłada obowiązki - ła- 
two sprawdzić w regulaminach. Myślę, że warto byłoby 

podobną instrukoję w atosunku do drużyn, 
znajdujących się na próbie, Rzecz nie w tym, by  ta- 
ki "opiekun próby drużyny" zastępował w czymkolńiek 
drużynowego, prowadził jakieś zajęcia ozy coś w tym 
rodzaju. Byłby raczej spolegliwym, doświadozonym do= 
radcą drużynowego, przy czym jego główną, podstawową 
misją byłoby doprowadzić do tego by po zakończeniu 
próby można było o tej drużynie powiedzieć, że mamy 
w niej do ozynienia z autentycznym życiem, oo stano- 
wi opokę, na której można już konstruować system za- 
dań, zajęć, służby. Podpis opiekuna próby na wniosku, 
o przyjęcie drużyny do ZHP byłby czymś w rodzaju 
autorskiego znaku jakości, A zatem nie byle kto po- 
winien się takiej odpowiedzialności podejmować; 
przede wszystkim ktoś, kto ogobiście dobrą drużynę 
prowadzi lub prowadził, kto zna i ozuje, czym jest 
harcerskie życie „.. 

Mogłaby się nasunąć uwaga, a ao z drużynami o 
wieloletniej tradycji, od dawna przyjętymi w ZEP, 
figurującymi w spisach, realizującymi różne zadania 
zbierającymi się od czasu do ozasu, ale 00 do któ 
rych ewidentnie widać, że życie w nich ledwie się 
tli, lub dogasa?Czy cofnąć do okresu próbnego, na- 
rażając na dyshonor? Czy nię zmieniając ich atatusu 
- wyznaczyć okres reanimacji, zobowiązując do pozys- 
kania na ten ozas opiekuna? A może warto byłoby z 
całą tą sprawą poekaperymentować, np, najpierw w 
kilku środowiskach? 

Ocenia się, że ruch Drużyn Sztandarowych nam się 
w ostatnich latach nie sprawdził, Nie stał się ozyn- 
nikiem mobilizacji i aktywizacji drużyn. Myślę, że 
do myślenia o jego przyszłości i rozwoju konieczne 
jest, byśmy zdali sobie sprawę z tego, Go to znaczy 

dobra drużyna , Byśmy całej drużynie pomogli w 0c0- 
nieniu się, czy jest dobra i oo powinna robić, by 
stać się lepszą, To właśnie powinno się stać esen- 
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oją zarówno Przeglądów Drużyn, jak i powszechnie 
gtosowanych wizytacji, Natomiast drużyną sztandaro= 
wą, ożyli przodującą, czyli godną reprezentantką 
otrzymanego w 1973 roku przez ZHP orderu Sztandaru 
Pracy I Klasy - mogłaby być drużyna, oceniana przez 
siebie samą 1 innych za dobrą, przodująca w służbie 
harcerskiej a także teka, która choe i umie w ozymś 
konkretnym w ZHP przodować, Powinna zadeklarować, 
w czym; w określonej dziedzinie służby, w jakiejś 
specjalności, w obozowniotwie itp., i z tego być 

ocenianą, 
Tylko powie ktoś: skąd brać tylu opiekunów prób? 

Jak tu dotrzeć do każdej drużyny, by ocenić, oży 
jest dobra, by wspólnie z nią określić, w ozym chce 
przodować a potem ją za to oceniać? Przecież o wie” 
le prościej przesyłać papierki do wypełniania, ozy- 

tać 1 oceniać papierki, oglądać młodzież w karnysh 
szpalerach w czasie imprez ... 

Tylko, czy na tym polega Łarcurstwo?! 

  

24 października 1985 roku sostała powołana do ży 

©ia najmłodsza centrelna szkoła naszego Zwiąsku — OEH- 
TRALNA SZKOŁA INSTRUKTORÓW HARCERSKICH, W miesiącu lu- 

tyn 1984 roku przekażemy do wiadomości pełną informa = 
©ję o ozganisowanych w niej kuraach i spotkaniach, sap 
ressejąc na nie wszystkich zainteresowanych, 

Teraz jednak, pod Waszym, Druhny 1 Druhowie adre- 
sam, chcemy ód do udsia= 

łu w jej tworzeniu i dalasej budowie, 

Pragnęlibyśwy aby ta Sskoła była nas są Śsko 
łą nie tylko poprzez związanie się z nią w trakoie po« 
bytu ma organizowanych w niej kursach i spotkaniach 
ale także i poprzez osobisty udział każdego s nas w 

jej tworzeniu 1 budowie konkretnych jej obiektów £ 
ursądzeń terenowych, 

Dsiś prosimy Vas, Druhny i Druhowie © pomoc przy 
tworzeniu biblioteki haroerekiej 

Zdobycie tego, ©> będzie się ukasywać aktualnie 
ma rynku księgarskim nie będsie dla nas problemem, a= 
tomiast marsy nam się, aby v bibliotece Szkoły sna > 
lasły się wszystkie harcerskie wydawnictwa jakie uka- 
sały się w ponad 70»letniej historii naszego Zwiąsku, 

Każdy z nan zaopatrzył się kiedyś w harcerską 
*aiążkę osy harcerekie pismo, Większość z nag posiada 
jakieś harcerskie druki okolicznościowe. Mamy wydaw = 

nictwa drużyn, szczepów, komend hufoów 1 chorągwi, a 

także rad przyjaciół harooretva. H 
Rosważny - po instruktoraku - ony większy będsią 

pożytek jeśli one sostaną nadal u naszym prywatnym 
posiadaniu osy też bardziej korzystne będzie jeśli 
przekażemy je do biblioteki CEWYRALEEJ SZKOŁY IESTRU - 

KTOROW HARCERSKICH aby korzysta s mich mogły dzio = 

siątki 1 setki instruktorów naszego Zwiąsku w Sskole 
tej przebywających «so 

Prosimyt Tozważcie s.0 

I jeśli zechoscie nam pomóc w utworseniu haroe > 

rakiej biblioteki Sskoły będziezy Wam, Druhny i Dru » 
howie, bardzo, bardso wdzięczni. 

Dla tych s Vaa, którzy aię zdócydują na udsielo — 
mie takiej pomocy podajemy nass adres: 

CENTRALNA SZKOŁA 

INSTRUKTORÓW HARCERSKICH ZHP 

*Badwaroiański Gród? 

w Załęcsu Wielkim 
98-533 DZIETRZNIKI 

Ha każdym przekazanym przez Was, Druhny i Druho - 
wie wydawniotwie snajdzie się informacja, kto jeat 
jego Of: 

3 
TORRES PEC ECB A AÓÓROAEEZEAEAUÓĄ AGE ONE  



  
  

    
|= 

GEE STOKI KEGGIEECU « OG 

km TR wet dajdzik PAMIĘCI 

Jezała 
Ga w październiku 1938 roku Zwiąsek Barcerstwa 
Polskiego w Niemczech obchodził 25=lecie ewego istnie= 
nia i otwarto jubileuszową wystawę harcerską w Dom 
Polskim w Berlinie przy Dresdenerstrasse 52, Naczelna 

organizacja Zwiąsek Polaków w Niemczech wręczył Zwiąs= 
kowi Hareeretwa Polskiego w Niemczech estandar Rodła 
s lilijką, Sztandar ten został przechowany przez cały 
esas wojny i okupacji. Obecnie snajduje aię w Museum 

Czynu Powatańczego na Górze ów.anny. Dla nas, którzy 
mieliśny szezęście przeżyć tę najstraszliwasą s wojen, 
„jest wyjątkowo wsniosłą uroczystością to, że w roku 
ubiegłym obehodsiliśwy 70-1ecie założenia Zwiąsku Har- 
corstwa Polskiego w Niemczech, Są to lata w służbie 
1dei harcerskiej, w służbie dla Polski, 

Dsieje harcerstwa polskiego w Niemczech, to paso 

jonujący rozdział naszej historii, pełny przykładów 

* niezwykłej determinacji, odwagi i przywiązania do pol= 
akości, obfitujący w momenty decyzji trud 
mych i losów tregiosnych. Wymaga on szczegółowego 
opracowania i opublikowania, ale nie wolno pisać o tej 
sprawie w sposób bes snajo = 

mości faktów, gdyś mogłoby to powodować nieodpowie = 
dsialne nissosenie wartości, które dsić jeszose są 
kluczowe dla sprawy naszych ziem sachodnich /od redak 
oji: s okasji 70-lecia harcerstwa polskiego w Nien = * 
esech wydaliśny w ubiegłym roku specjalny numer majo- 
wy, sawierejący relacje czołowych instruktorów byłego 
ZHP w Niemozech/, 

Obiektywnie oddana ocena historii Zwiąsku Har = 
cergtwa Polskiego w Niemczech przes hm Henryka Kapi - 
asewakiego, byłego Kierownika Działu Zagraniosnogo 
Nacselniotwa ZHP» autore książki "Zwiąsek Harcerstwa 
Polskiego w Niemosech" jakże trafnie charakteryzuje 
dzieje walk o polskość na terenie III Rzoszy, Należy 
jeszcze dodaó, że my Polacy tem za kordonem, którzy 
mie dwa lata ani ostery lata, ale dziesiątki lat, oier- 
pieliśmy to, osego inne narody doznały dopiero w ostat" 
miej wojnie, My znamy gestapo i KZ-lagry nie od 1940 
osy 1941, ale od roku 1933, A przedtem mieliśny bandy 
bojówek czarnej 
a jessoze przedtem bismarckowską administrację pruską, 

Zacha 
Zanin metody gestapo zastosowano w całej Europie, to 
je wprzód wypróbowano na naszej skórze | U nas każdy 
rok przeszłości ma długą listę poległych, 

Oy możecie sobie dzisiaj wyobrazić maszerujące 
drużynani haroerki 1 harcerzy w okresie hitlerowskie - 
go szału w Berlinie 1 Opolu, w Olsstynie 1 w-Złotowie, 
w Bytomiu i Szozecinie, w Gliwicach i w Lipsku w mn — 
durech harcerskich ze sstandarani s białym Orłem ? 
Byliśwy niesaprzeczalnie oczywistym ruchom oporu, Sow= 
aząd otoczeni wrogo do nas odnoszącymi się hitlerowca- 
mi, Waloząc s tendencjami germanizacji naszej młodsie- 
ty byliśmy, mimo prześladowań i napadów, likwidacji 
obosów harcerskich, katowania 1 wyrzucania s sieni 
ojoów, s gospodarstw wiejskich, zwalniania s pracy w 
kopalniach, hutach i fabrykach, byliśmy demonstrującyn 
ruchem oporu! Już woześniej. już przed II wojną byliś- 
my harcerstwem walczącym, m jeszcze wcześniej - lata 

- ony można o tej pows- 
taiosej i popowstańczej ? Trzy powstania Śląskie były 

rospaczliwą walką o powrót ziem zachodnich do Poleki 
po lat, Walcsyli osamotnieni pragnąg 

powrotu całej siemi Śląskiej, niemi Piastów do Polski. 
Sym siemi opolskiej Bdmund Osmańczyk - literat, 

poeta, dziennikarz ogłosił w 1945 roku w prasie 00 — 
dziennej protest przeciw decyzji formalnego odroczenia 
sprawy ustalenia zachodnich grenio Polski, wiersgo « 
waną parafrasą naszego protestu, pod tytułem 

każą nam na miejscu trwadl 
1 wbijają znów w serca niepokój, 
że znów zechcą loydżorże nam grad! 

Stara piosenka i niezapomniana, 
Jak krajęno nam Sląsk na półi 
Mie będsieny czekali do ranąt 
Pięścią walim w zielony stóż 

Tyle bursy o Niemcach jest w Święcie, 
Że gnębili przez całe pięć latl 

Nas lat dusi i gniecie, 
Czy z nas gorszy, gnębiony jest brat? 
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To nie sprawa politycznych granie! 
To wiekami nabrzmiały wrzódl 
Nam światowe pokoje są na nic, 
Jeśli w sercach i w brzuchach jest głód, 

My w Opolu głodniśny są Polakil 
W Polsce głód zaś bes naszych póll 
To do Polski woła Sląsk Opolski: 

Wrócić wreszcie, Ojczyzno, nam zwól! 

Jest nad Odrą Opole 1 Wrocław, 
Jest nad Odrą Racibórs 1 Brzeg, 
Tam, żołnierzu, swą nogę postawi 
Siedem wieków odwróci awój bieg! 

Dla nas przed wojną były aresztowania 1 obozy koncen= 
tracyjne..» Wielu z nas zginęło - długa to lista na = 
szych dzielnych bohaterów, którzy zginęli w służbie 
harcerskiej dla Polski, W obozach koncentracyjnych 
uwięziono całą prawie kadrę Naczelnictwa, komend huf- 
ców 1 drużyn, wiele zginęło harcerek 1 harcerzy Zwiąs= 
ku Barcerstwa Polekiego w Niemczech, 
Niektórzy doczekali się końca wojny 1 żyją jeszoze, 
chociaż nie wszystkim już zdrowie dopisuje, nie wszy, 
oy mogli eię spotkać na Zlocie s okazji 70-lecia ZAP 
w Niemozech w Opolu w ostatniej siedzibie Faczelnictwa 
ZHP w Niemczech, Zapoczątkowała te uroczystości wysta» 
wa harocereka o ZHP w Niemczech w Opolu otwarta w lutym 
ubiegłego: roku, 
Dla przybliżenia współczesnej młodzieży 1 kadrze ins 
truktorskiej napiezę kilka ałów o bliskim mi Józefie 
Eachlu. 

Dzieje harcerstwa polskiego w Niemczech w okresie mię- 
dzywojennym to swoisty fenomen nie tylko trwania w wa- 
runkach narastającego terroru po dojściu Hitlera do 
władzy, ale - oo już wręcz niewiarygodne » organiza = 
©yjnego rozwoju 1 liczebnego rozrostu harcerskich 
szeregów, które do roku 1939 powiększyły się ponad 
trzykrotnie, 

Naczelnikiem ZHP w Niemczech był bytonianin Józef 
Xachel. Miał niespełna 22 lata, kiedy w 1935 roku po — 
wierzono mu tę funkcję, którą sprawował aż do wybuchu 
wojny, Ojeiec Karol - górnik kopalni "Szombierki", 
w której jako działacz Zjednoczenia Zawodowego Polskie- 
go współorganizował w 1919 roku strajk, został s tego 
powodu zwolniony, a resztę górniczych laż przepracował 
w innej kopalni bytomskiej "Miechowice", Uległ wypad» 
kowi 1 został inwalidą górniczym. Cały wolny ozas poś- 
więcał edukacji narodowej swych siedmiorga dzieci, 
Matka Paulina - działała w Towarzystwie Folek, Naj — 
starszym z dzieci był Franciszek, » zawodu Ślusara 
kolejowy, urodzony w 1906 roku, mógł z racji wieku w 
1923 roku należeć w Bytomiu do Oddziału Górnośląskie- 
go Związku Polaków w Niemczech. On stanie się dla ro- 
dzeństwa przewodnikiem 1 wzorem. Jest w tym czasie nie 
tylko harcerzem, ale 1 drużynowym II MDH w Bytomiu 
im. Zawiazy Czarnego, Po kolei trafiają do tej druży= 
my młodsi bracia: Józef, Augustyn 1 najmłodszy Paweł, 
W pierwszej grupie Opolan seałanych w październiku 

HISTORIA BEEEEEEA 

1959 roku do obozu koncentracyjnego znalazło się pię- 
ciu dziewiętnastolatków, Do obosu w Buchenwald tra - 
fiają starsi bracia Franciszek i Józef, Paweł został 

praymisowo wcielony do kompani karnej Wermahtu, Hi: 
stety nie udało m się przedostać do Wojska Polskiego, 
© czym marzył opuszczając dom rodzinny w Bytomiu, Po= 
legł gdzieś na froncie, Nieznana jest nawet data jego 
śmierci, Wiadomość z jednostki zawierała tylko sterec= 

typowe, lakoniczne sformułowanie: "fur Puhrer, Volk 
und Vaterland", Jakaż w tym tragiczna ironia! 
Dla Józefa Kachla, urodzonego 6 września 1913 roku w 
Bytomiu, wspomnienia z okresu najmłodszych lat, kiedy 
jeszcze ojoiec żył, to przede wszystkim kopalnia oraz 
burzliwe wydarzenia zwłaszcza z akcją plebiecytową, 
Wspomnienia te, to wcale nie typowo dziecięce - mun - 
dury i broń = to normalny widok w tym czasie, Albo ta- 

ka Bceha tej ostrej strzelaniny, kiedy Grenzachutz 

zaatakował z narożnego budynku, przy końcu ulicy Pie 
karskiej, oddział powstańców, Te 1 podobne sceny m = 
miały wywrzeć wpływ na ukształtowanie się charakteru 
1 patriotyzm Józefa Kachla, Takich przeżyć się nie 
zapomina, Ani tych lat. Szczególnie tych rozpaczli - 
wych miesięcy po podziale Sląska, 
Niedługo po podziale Sląska, kiedy to Świeżo pamię - 
tano niedawny rozkwit harcerstwa, ukonstytuuje się w 
dniu 24 listopada 1924 roku na Walnym Zgromadzeniu 
ZEP na Górnym Sląsku. Bytomskie środowisko było w tym 
czasie najsilniejsze, Tutaj też mieści się w tym óro- 
dowisku harcerskim Naczelnietwo Związku Earcerstva 
Polskiego w Niemczech, które w 1934 roku przeniesiono 

do Opola, Przygraniczne położenie miasta Bytomia eprzy 
ja kontaktom  Maciersą, szozególnie z Chorągwią ZHP 
w Katowicach oraz z drużynami tuż po drugiej stronie 

granicy w Siemianowicach, Michałkowicach, Tarnowskich 
Górach 1 Chorzowie. Były to bardzo krzepiące 
nia co pomagało w przetrwaniu, 

Józef Kachel mając lat 11 jako uczeń V klasy wstę- 
puje do istniejącej od czasów plebiscytowych Bytoma — 
kiej Drużyny im,Zawiezy Czarnego, którą kioruje jako 
drużynowy jego starszy brat Franciszek, Józef w drm = 
żynie pełnił kolejno różne funkcje, W Bytomiu znajdu= 
je się także w tym czasie Polski Konsulat Generalny 
1 tutaj znalazł Józef Kachel w 1929 roku pracę, jako 

16-1etni praktykant, W roku 1951 został Konsulat Gens- 

ralny przeniesiony do Opola, Zamieszkał i Józef Kachel 
w tym mieócie, gdsie po osiągnięciu pełnoletności wstę 
puje do Związku Polaków w Niemczech, Poza tym należy 
w Opolu do Koedukacyjnej Drużyny Harcerskiej im,Bro — 
niaława Koraszewskiego. Pracując w Konsulacie ukończył 
w tym czasie niemiecką szkołę handlową, Był czynny nie 
tylko w harcerstwie, ale również w innych organisa — 
ojech polskich, szczególnie w Towarzystwie Spiewaczyn 
«Iutnia" 1 w Związku Polaków w Niemczech, Wkrótce z08— 
taje Józef Kachel drużynowym i po zorganizowaniu kilku 
drużyn w ośrodkach wiejskich powiatu opolskiego 208 — 
tał hufoowym w Opolu. Na walnym Zebraniu ZHP w Niem — 
osech w roku 1934, został J.Kachel wybrany sekretarzem 
Zarządu Głównego ZEP w Niemczech, a w rok później  
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/14.05.1935 r/ Zarząd Główny powierza mu funkcję Na — 
cmelnika ZEP w Niemczech, którą pełnił do czasu aresz- 
towania go przez gestapo we wrześniu 1939 roku. W ro - 
ku 1935 po kursie instruktorskim Chorągwi Krakowskiej 
w Dolinie Chochołowskiej został mianowany podharenie - 
trzem, W 1937 roku przeszedł indywidualne przeszkole — 
nie instruktorskie pod kierunkiem członka Głównej Kwa- 
tery Harcerzy 1 Działu Zagranicznego Naczelnictva 
Zwiąsku Harcerstwa Polskiego leona Marszałka i został 
mianowany haremistrzen, Jako Naczelnik prowadził na 
Opolszczyźnie szereg kuraów szkoleniowych 1 obozów 
dla harcerzy z całych Niemiec. 

Cóż to są za lata, aż gęste od zdarzeń i wspom — 
nień, Toczy się bowiem walka nie tylko o przetrwanie 
polskiego harcerstwa na terenie Niemiec, Ale i rozwój 
szeregów, o wejście s harcerstwem wszędzie tam, gdzie 
żyją Polacy skazani na bezwzględne wynarodowienie, 
Jest to progren Baczelnika Józefa Kachla, młodego har- 
cerza o iście dynamicznej energii, co udowodnił swoimi 
wynikami w pracy społecznej jako Naczelnik, 

Już rok 1933 przyniósł wiele utrudnień w pracy 
ZHP w Niemczech zwłaszcza, jeżeli chodzi o organiso = 
wanie wycieczek 1 imprez publicznych, narażonych stale 
na napaść ze strony hitlerowców, Mimo to drużyny kon= 
tymiowały swoją działalność 1 prace harcerskie nie 
doznały zahamowania, W tym okresie jednak ogólny stan 
budzit coraz poważniejsze obawy 1 wzrastał krytycyrm 
w stosunku do metod stosowanych w pracy przez kierow= 
mietwo Zwiąsku Polaków w Niemczech, Ferment, który na 
tym tle powstał, doprowadził do utworzenia na terenie 
Opolszezysny tajnej organizacji "buntu młodych", Xa 
konferencji ustalono, że naczelną trójkę konspiracyj — 

z większych miast Sląska: z Bytomia, Raciborza, Strze» 
lec Wielkich, Mikulcayc i Zabrza, 
Obós męski w Borkach Wielkich, pow.Olesno, od 9 do 30 
lipca 1934 roku, zgromadził 30 uczestników, Komendan- 
tem obozu był hm Józef Kwietniewski, Obóz harcerek 

w Owoździanach, pow.Dobrodzień, w tym samym czasie 
skupił 26 uczestniczek, Komendantką obozu była Anna 
Wilhelm, Na obozy te przybyli ze Sląska katowickiego 
instruktorzy: hm Olga Grzbielina i hm Józef Pukowiec, 

Obozy nie spotkały się z brykanami ze strony niemiec — 
kiej /w tym to roku zawarty został pakt nieagresji 

między Poleką, a III Rzeszą/, Sprzyjało to przełany = 
waniu lęku, jaki dotąd stale towarzyszył organizowaniu 
jakichkolwiek imprez polskich, Dzięki tym obozom har= 
cerstwo stało się bardzo popularne w polskim społe — 
czeństwie, jako przykład organizacji sprawnej, odważ- 
nej, reprezentującej najlepsze wartości narodowe, 
w sierpniu 1934 roku odbył się w Warszawie II Zjazd 
Polonii Zagranicznej, na którym powołany został Świa- 
towy Związek Polaków z Zagranicy, Polonia z Niemiec 
była reprezentowana szczególnie licznie i na 7 tysięcy 
uczestników, około 3.300 przybyło z tego kraju, Właś- 
nie wówczaa Polonia z Niemiec wystąpiła masowo poraz 
pierwszy ze znakiem Ro d ł a, Każdy s deleratów przy 
bywający s Rzeszy przywiózł z sobą sztandar ze znekiem 
Rodła, Znak Rodła oparty na stylisowanym biegu Wisły, 
wiernej rzeki polskiej, 1 znak królewskiego Krakowa, 
kolebki kultury polskiej, 
Józef Kachel prowadził do Warszawy wycieczkę rowerową, 
Obóz znajdował aię po drugiej stronie Wieły, Harcerki 
dotarły na miejsce pociągiem, I wreszcie ten dzień, 
jeden z wielu niezapomnianych... Maszerowali zwartymi 

ną będą stanowić: Wiktor Gorzołka, Józef Kachel i Prze- kolumnami ulicami Warazawy, ze Śpiewem, wóród wiwatów 
wodniezący - Jan Wawrzynek, 

Wróćmy do osoby Naczelnika Józefa Kachla, Był on 
mimo młodego wieku wyróżniającym się wóród instrukto 
rów harcerskich swoimi zdolnościami organizatorskimi, 
Harcerstwo jako pierwsze srealisowało zmiany, zapla - 
nowane przez młodych "rewolucjonistów", mające stwo - 
rzyć warunki dla skutecznego przeciwdziałania akoji 
germanizacyjnej, Grupa ta, w której znalazło się wielu 
działaczy, reprezentujących najsilniejsze powycje ru — 
chu polskiego na Sląsku, stała się silnym oparciem 
dla młodych przywódców pracy harcerskiej, którzy już 
na najbliżezym walnym zebraniu w lutym 1934 roku się- 
gali po władzę. Przeniesienie wówczas siedziby Naczel- 
niotwa z Bytomia do Opola, dała możność Zwęczkowi 1 
Kachlowi, poprzez aktywny udział w pracach Zarządu 
ZAP w Niemczech, uzyskania wpływu na ogólne sprawy 
ruchu harcerstwa polskiego w Niemczech. 
Pierwsza uchwała Zarządu ustaliła zasadę, że akcja 
obozowa winna odbywać się na terenie rodzimym, a nie 
poza nim, Harcerstwo zorganizowało zatem w roku 1934, 
dwa obozy - męski 1 żeński na Sląsku, £ tym jednak, 
że wzięli w nim udział także harcerze 1 harcerki z Ber- 
lina 1 pó raz pierwszy z Lipska, Objęły więc one mło- 
dzież s wszystkich ówczesnych Środowisk w Rzeszy, W 
drugim tygodniu do obozów zaczęły zjeżdżać wycieczki 

wielotysięcznych tłumów, Tak doszli do nabrzeża przy 
moście Poniatowskiego, A potem ta chwila uroczystego 
chrztu sztandarów, zanurzenie ich w wodach Wisły, co 
miało symbolizować związek Polactwa z Niemiec z Ma — 
cierzą, 
Udział licznej drużyny reprezentacyjnej ZHP w Niemcze- 
ch w II Zlocie warszawskim Młodzieży Polskiej z Zagra 
nicy miał duże znaczenie dla pracy wewnętrżnej tegoż 
ruchu, 
Ha XI Walnym Zebraniu ZAP w Niemczech, które odbyło 
się w kwietniu 1935 roku w Opolu, przybyło 91 delega — 
tów wszystkich Środowisk harcerskich w Rzeszy, w tym 
58 ze Sląska 1 19 z Eerlina, Z Polski w oharakterze 
gości przybyli hm Henryk Kapiszewski, kierownik Działu 
Zagrenicznego ZHP i hm Maria Daszkiewiczowa, kierow - 
niczka Wydziału Zagranicznego Głównej Kwatery Harcerek, 
Związek Polaków w Niemczech reprezentowali dwaj młodzi 
pracownicy Centrali Stefan Murek 1 Edmund Oamańczyk, 
Na tym właśnie zebraniu, ku zaskoczeniu wielu, prze — 
szedł wniosek "zbuntowanych młodych" 1 przygniatającą 
większością głosów wybrano na przewodniczącego ZEP w 
Niemczech - Pawła Kwoozka, trzydziestoletniego działa 
cza, jedynego polskiego adwokata na Sląsku Opolskim, 
a na sekretarza druha Antoniego Powieckę, hufeowego 
Zabrza. Naczelnikiem mianowany został druh Józef Ka — 
chel. 
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Kiedy w kwietniu 1935 roku "zbuntowani młodzi" opano= 
wali kierownictwo ZHP w Niemczech z siedzibą w Opolu, 
postanowiono w odpowiedzi na wzmożony terror germani- 
zacyjny przejść z defencywy do generalnej ofensywy, 
Naczelnik Kachel ustalił konkretny program działania 
dla całego ZEP w Niemczech, wobec coraz bardziej na — 
rastającego niebezpioczeństwa germanigowania młodzie= 
ty polskiej. Ten program obejmował okres dwuletniej 
kadencji, a więc do roku 1937. Przytoczę więc najwata 
niejene jego założenia, które zostały także zrealizo= 

wane: h 

1.Jeżeli harcerstwo polskie w Niemczech ma spełnić 
swoje zadanie, to znaczy ma dostarczyć społeczeństwa 
polskiemu w Niemczech świadomych Polaków, ludzi sta- 
łych, o silnym charakterze i mocnej woli, jeżeli 
harcerstwo ma być tym "ożywczym prądem dla społe — 
czeństwa polskiego w Niemczech”, jak to powiada nasz 
przewodniczący druh mecenas Kwoczek w artykule wstęp” 
nym do naszego "Harcerza Polskiego w Niemczech" wten- 

czas nie Śnie ograniczać się do garstki młodzieży, 
ale objąć musi jak największe masy. Wypływają wiąc 
£ tego konkretne zadania: 
rozszerzyć zasięg ZEP w Niemczech na wszystkie te- 
reny Niemiec, tam drużyny 

b-podwyższyć stan liozbowy członków czynnych do mak- 
simm 

2.Ponieważ wyrobienie harcerskie tak młodzieży, jak i 

kierowników jednostek organizacyjnych było słabe, 
należy jak największej rzeszy harcerek i harcerzy 
umożliwić udział w obozach 1 kursach, a więci 

a-zorganisować taką akcję letnią, aby wszyscy kandy= 
daci znaleźli w niej miejsce 

b-wyszukać wartościowe jednostki i wysyłać je na odpo- 
wiednie przeszkolenia do Polski 

o-zaopatrzyć hufce 1 drużyny harcerskie przynajmniej 
w najkonieczniejszą literaturę harcereką 

3.Chcąc, aby ZHP w Niemczech ostał się w czasach otęże 
kich, należy wzmocnić go organizacyjnie, to znaczy: 

a-zorganizować Naczelnictwo, dzieląc pracę na odpo — 
wiednie wydziały 

b-obsadzić wszystkie stanowiska organizacyjnie przes 

ludzi o wielkim poczuciu obowiąskowości i dużej 
energii 

©-usprawnić administrację tak Naczelnictwa, jak 1 

wszystkich jednostek organizacyjnych . 
4.Ponieważ niemieckie organizacje młodzieżowe m.in, 

swym ładnym mundurkiem przyciągają do siebie 1 na « 
szą młodzież polską, należy wygląd somętrzny na — 
szych członków postawić na właściwym posiomie, Na — 
leży więc: 

a-dbać o to, aby każdy członek Zwiąsku Harcerstwa 
Polekiego w Niemczech posiadał przepisany regulani- 
nem strój harcerski 

b-zakupić większą ilość materiału na koszulki haroer- 
skie i sprzedawać go następnie drużynon, 

Wytyczne tegoż programu pracy ustalone zostały wspól- 
nie s przewodniczącym druhem meo.Kwoozkiem, 

HISTORIA KREMEM 

Maczelnictwo nawiązało od rama kontakt z Centralą 
Zwiąskm Polaków w Niemczech, oraz kierownietwami poss- 
ozególnych Dzielnio Związku Polaków w Niemczech. 
Pracę w Naczelnictwie podzielił Naczelnik hm Józef 
KXachel na następujące wydziały: 

1/wydziaz Zuchów - kierownik wydziału dh phm Władysław 
Planetorz, w czasie okupacji zamordowany w twierdzy 
Xłodskiej 

2/wydział Harcerzy - kierownik wydsiału dh phm Władys= 
ław Bsówka, zmarł po wyzwoleniu na skutek wycieńcze- 
nia po przebywaniu w obozach koncentracyjnych w Bie 
chenwald oras Hatuwoiler 

3/wydziaz Harcerek - kierownieska wydziału druhna Ma- 
ria Kwooskowa 

4/wydsiaz Staresego Harcerstwa - kierownik wydziału 
dh Inspektor hm Józef Kwietniewaki 

5/wydsiaż Społeczny - kierownik wydziału hm Jósef 
Kwietniewski 

6/Wydział Kształcenia Starssyzny Earcerskiej - druh 
Naczelnik hm Jósef Kachel 

W latach 1935-1937 Naczelnictwo zorganizowało na tere- 
nie rodzimym następujące obozy i kursy dla młodzieży 

ej w Ni w Siołkowicach, na Pograni « 

czu Południowym i Północnym oraz na Warmii /skoszaro= 
wane kursy zastępowych harcerek/- w Czyżkach 1 Budsig= 

kach w których brało udział 243 harcerzy i 191 har — 
cerek. W Bytomiu odbyła się odprawa starszyzny har — 
cerskiej z udziałem 29 kierowników. Ponadto przeas — 
kolono 81 harcerzy i 25 harcerek na różnych kursach 
w Polsce, Razem akcja ta w tym okresie objęła 569 
uczestników, 
ZHP w Niemczech brał także udział w innych inyrozach: 
w Zlocie Jubileuszowym w Spale uczestniczyło 223 harm 
cerzy 1 harcerek. Ta sama reprezentacja barała ndniał 
w II Zjeździe Młodsieży Polskiej z Zagranicy, 
Na ostatnim Walnym Zebraniu ZAP w Niemczech w kwiet — 
niu 1939 roku Naczelnik hm Józef Kachel słożył spra — 
wozćanie, w którym wykazał stały przyrost osłonków 
ruchu harcerskiego w Nienczech. Odswierciedlają to 
następujące liozby w poszczególnych latach pracy ostat. 
niego Naczelnika: 

w 1935 roku było 712 członków 
od 14.IV.1935 roku było 942 * 
od 15.1V.1937 roku było 2092  " 
a od 4.1V.1939 roku było 3225  * 

Walne Zebranie wybrało jednogłośnie: na stanowisko 
przewodniczącego Zwiąsku Harcerstwa Polskiego w Nien- 
czech Pawła Kwoozka, na wiceprsewodniczącego phm Eimu- 
nda Rydzińskiego - komendanta hufca berlińskiego, sek- 
retarzem został phm Władysław Bsówka, a skarbnikiem 
Franciszek Sarnowski, Do Zarządu weszli także jako 
oałonkowie: phm Stanisław Owożek - hufcowy Zabrza, 
phm Władysław Planetorz- phm Artur Gadziński oraz Fe 
liks Mikołajczyk - kierownik pracy w Westfalii 1 Nad 
renii. 
Funkcję Naczelnika powierzyło Naczęlnictwo nadal hare 
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emistrzowi Józefowi Kaghlowi, a na jego wniosek powo= 
łano dwóch zastępców naczelnika: Jadwigę Kauosorówaę 
1 Władysława Bzówkę, s tym, że Jadwiga Kauczorówna 
kierować miała sprawami harcerek, a Władysław Bzówka 
sprawani harcerzy, 

Oczywiście działalność i rozwój harceratwa Polskiego 
w Niemczech nie ussły uwadze tak władz hitlerowskich, 
szczególnie "Reichsjugendfiihrung"/kierownictwo młodzie 
ży hitlerowskiej III Rzeszy/, 1 to już w 1933 roku, a 

nię cały rok później /1934/ zainteresowało się har = 
ceratwem polskin także gestapo jak i władze admini 
stracyjne przede wszystkim rejencji 1 prowincji Sląa — 
ka, s uwagi na to, że w Opolu mieściła się siedziba 
Naczelnictwa ZEP w Niemczech, Już w lutym 1933 roku 
dostał hn Józef Kwietniewski, ówczesny Naczelnik ZEP 
w Niemcsech, wezwanie do "Reichsjugendfiihrung" w Ber- 
linie na Alsenetrasse, W mniej więcej półgodzinnej 
rozmowie Schirach /wódz młodzieży hitlerowskiej/ wymie 
nąż projekt Związku Polskie - 
go w Niemczech do "Hitlerjugend" na zasadach autonomii 
Kwietniewski odnówił zasłaniając się brakiem odpowied= 
nich pełnomocnictw, tym samym uchylił się od dania 
odpowiedzi. W odstępach kilku miesięcy ponewiano jesz= 
cze dwukrotnie tego rodzaju nacisk do przystąpienia 
do "Hitlerjugend", W innym wypadku, jak groził Armann, 
szef sztabu "Hitlerjugend" w "Reichsjugendfiihrung" na- 
leżało się liczyć s poważnymi sankcjami, Tego rodzaju 
naciek powtórzono jeszcze w roku 1936 przesyłając w 
kilkudniowych odstępach na adrea Komendy Hufca w Ben- 
linie, które osobiście odbierałem, kilka listów, Ża = 
wierały one początkowo na kredowym papierze wszystkie 
rodzaje mundurów "Hitlerjugend" oraz "Bund Deutacher 
Midel" /nęskiej 1 żeńskiej młodzieży hitlerowskiej w 
kolorowym ujęciu. Następne propozycje dotyczyły wspól- 
nego spotkania w młodzieżą "Hitlerjugend" oraz dalsze 
pisma zawierały propozycje umieszczenia miniaturowej 
chorągiewki ze swastyką u góry naszych sztaądarów har 
cerskich przy drzewcu. liśmy w K hufe 
ca nie reagować w ogóle na te przesyłki. Nastąpiła ci- 
sza... aż do dnia 2 września 1937 roku, kiedy to prze- 
wodniezący ZAP w Niemczech druh Paweł Hwoczek wezwany 
został do gmachu gestapo w Opolu, gdzie kierownik plam 

cówki dr Edmund Schaeffer poinformował go o sarządze- 
niu Ministra Spraw Wewnętrznych odnośnie zakazu nosze- 
nia mundurów harcerskich, Cytuję: 
*Na zarządzenie Pana Ministra Spraw Wewnętrznych Rze- 
szy 1 Prus zakazuje się s dniem | września 1937 roku 
na czas nieokreślony organizacjom młodzieży polskiej 
mniejszości, szczególnie młodzieży harcerskiej w Niem- 
czech noszenie mundurów lub jednolitych ubrań", 
Odnosiło się to także i do odznak jak 1 dokonywania 
przemarszów w zorganizowanych kolumnach, Rzecz qrozu — 
miała, że uderzyło to mocno w naszą organizację haroer 
ską, tym bardziej że już 3 mierpnia gestapo aresztowa- 
ło na Sląsku Opolskim 33 młodych działaczy polskich, 
Ominęło to tylko Józefa Kachla 1 Wiktora Gorzołki, 
gdyż obaj przebywali wówczas w Górkach Wielkich, gdzie 
po przeszkoleniu Józef Kachel mianowany został haromi- 

strzem, 
V rękach konsula generalnego Jana Małęczyńskiego sku- 
piały się sprawy harcerstwa polskiego w Niemczech 1 to 
nie tylko Sląska Opolskiego, ale 1 z innych terenów 
Niemiec, W swoich wspomnieniach opisuje on: 
+.." podjąłem mię pomagać młodsieży polskiej na Sląska 
Opolskim, sorganisowanej jako ośrodek samo-obronno-po- 
wstańczej, przekasując jej fundusze 1 różne materiaży” 
Bywało również 1 tak jak to dalej opimje Małęczyński: 

"Wobec panującego na Śląsku Opolskim terroru niemiec= 
kiego poproszono mnie w Katowicach o przewiezienie 
pewnej ilości broni 1 przekazanie jej Kachlowi, 1i- 
cząc na to, że mego samochodu, jako pojasdu konsula 
polskiego w Opolu, urzędnicy niemieccy nie będą prze- 
amukiwać na granicy, Przewiezienie tej broni innymi 
drogami, wobec zaostrzenia kontroli niemieckiej na 
granicy, było trudne 1 niebezpieczne, /.../ Biorąc 
powyższe sprawy pod uwagę agodsiłem się zaryzykować 

ie tego małego transportu - broni, Poje — 
chałem do Katowio moim prywatnym samochodem, nie zwra- 
cającym specjalnej uwagi, gdyż był to model dość pos« 
polity na drogach śląskich, Zakładając potrzebę spot- 
kańia 5 Kachlem 1 przeładunku broni do jego samochodu 
starałem się operacji tej nadać charakter spotkania 
dwóch niemieckich snajomych, Na granicy mój prywatny 
samochód był jednak znany urzędnikom niemieckim jako 
pojazd konsula polskiego, co mi w zasadzie sapewniażo 
niekontrolowany przejazd, 
Istotnie, przekroczenie granicy odbyło się bez żadny « 

„ch komplikacji 1 przyjechałem spokojnie do lasu na 
drodse do Opola, między Nakłem a Grudzicani, gdzie 
przy bocznej drodze czekał już na mnie Kachel, niby 
oś poprawiając przy swoim samochodzie. Zatrsymałem 
mój  wós koło niego, jakby dlą udzielenia mu pomocy. 
Zaczęliśmy asybko przekładad pudełka z pistoletami 
1 magazynki s nabojami s jednego auta do drugiego. 
Las był pozornie cichy i spokojny, żadnych pojazdów 
na hory „ Raptom 1ómy jakieś krzyki, 
jakby komendy, tupot biegnących ludzi i zza krzaków, 
pośród drzew lasu, wybiegli żołnierze niemieccy w mn 
durach s karabinami w ręku, Serce mi samarło, pierw — 
szą moją myślą było, że nas zdradsono 1 jest to za — 
sadzka, żeby mnie i Kachla złapać "na gorącym uczynku! 

Ręka mi zadrżała 1 s pacski wypadł magazynek, leżąc 
przed moimi nogami w piasku drogi, w pełnym blasku 
słońca, Postawiłem na nim stopę, aby go jakoś ukryć 
1 czekałem co nastąpi, Nie było gdzie ani jak ucie — 
kad, można było tylko czekać na to co się atanie, Ale 
żołnierze przebiegli, nie zwracając na nas najmniej — 
szej uwagi i zniknęli w głębi lasu, Były to po prostu 
manewry, na które przodziwnym zbiegiem okoliczności 
natknęliśmy się w tym tak spokojnym zwykle lesie, 
Przeładowaliśćmy pospiesznie resztę broni i pojecha — 

liśmy każdy w swoją stronę, Misja się uda 
ła”, 

Wrogość do wazystkięgo co polskie osiągnęła zwój ze — 
nit, Szalał terror niemieckich bojówek, mnożyży się 
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aresztowania i rewisjo w mieszkaniach oraz wysiedle= 
nia s terenów przygranicznych, działaczy wraz s rodzi» 
nami. 
Pomimo tych trudności harcerstwo polskie w Niemczech 
wzmogło wysiłek organizacyjny i wychowawczy, o osym 
Świadczyć może to, że w czasie trwania przygotoweń 
akcji letniej "39 ilość jej uczestników podniesiona 
została do 700 osób, 

Akcja letnia przewidziana była na miesiące lipiec 1 
sierpień i obejmowała: 
3 kolonie zuchów-chłopcy /kierownicy: Planetorz, Gam 

dziński i Pansa/ 
3 kolonie zuchów-dziewczęta /kierowniozki: Lehrówna, 

hugustynówna i Widerzanka/ 
2 obozy harcerzy /kierownicy: Franciszek Kachel i Cwoe 

zek/ 
2 obozy harcerek /kierowniczki: Sendrowska i Kauczo — 

równa/ 
kura drużynowych harcerzy i kurs drużynowych harcerek 
pod kierownictwem Naczelnika Józefa Kachla, 

Naczelnik druh hm Józef Kachel, który odważnie i bo - 
dowo przewodził do ostatnich dni naszem haroerstwa 
polskiemu w Niemczech doskonale zdaje sobie sprawę 
s sytuacji jaka go czeka - nie ma złudzeń i to żadnych 
Dnia 26 września 1939 roku zostaje aresztowany on 1 je 
go bracia Augustyn, Paweł, a także Franciszek - hufec= 
wy bytomskiego hufca, Są w pierwszym transporcie 181 
więzniów 1 5 października zamyka się za nimi brama 
obozu koncentracyjnego w Buchenwald, W tym dniu kończy 
swój pierwszy rok życia syn Józefa Kachla - Andrzej, 
Jacek, Pamiętny dzień na całe życie a. 

Buchenwald to przeszło pięć lat okrutnych obozowych 
przeżyć, Idą listy do żony Pauliny, która zamieszka — 
ła u matki w Rozbarku, Listy te są oprawione w śpeo - 

HISTORIA KREM 
jalnym albumie, jedną s najważniejszych pamiątek ro — 
dzinnych, Tak samo jak legitymacje z tamtych lat 1 por- 
tret obozowy Józefa Kachla wykonany farbami ściennymi 
przez Czesława Wdowiszewskiego. Portret ten zakopany 
był pod obozowym barakiem wraz s wymownym listem w 
kilku językach załączonym do portretu, o treści: 
"Niniejszy mój portret, więźnia politycznego Józefa 
Kachla, znalasca zechce zabrać do siebie i przechować, 
Jest on przeznaczony dla mojej żony Peuliny Kachel i 
synka Andrzejka, zamieszkałych w Beuthen /Bytom/, Slą= 
sk Opolski, ulica Pocztowa 81, Uprzejmie proszę o prze- 
ałanie pamiątek po skończeniu się wojny na powyżazy 
adres, Jestem stąd ewakuowany w nieznanym kierunku, 
Może już nie będę miał okasji zobaczyć mojej rodziny, 
Fiechże więc portret niniejszy będzie ostatnim pozżro= 
wieniem tych, których tak bardzo kocham," 

los m sprzyjał i wrócił s tym portretem do dom, 
Dwudziestego siódmego maja 1945 roku dotarł do swoje- 
go miasta, do Bytomia, 

Całe lata powojenne był nadal osynny zawodowo 1 
społecznie, Dość powied'.<ć, że pracując zdobył dyp — 
lom inżyniera, Współorganizator ZBoWiD*u, aktywny esłó 
nek FPS, a następnie PZPR, Dsiałacz Towarzystwa Ros '— 
woju Ziem Zachodnich, przewodniczący Komisji Zagospo » 
darowania Odry przy Sląskim Instytucie Naukowym w Opo- 
lu. Poseł na Sejm w latach 1957 — 1961. Przez trzy — 
dzieści lat Prezes amatorskiego chóru "Falka", Gdy 
przeszedł na emeryturę zawsze czynnie działał społecz 
nie, był haromiatrzem Polski ludowej i osłonkiem 

ga Instruktorskiego "Liść dębu” w Bytomiu, czynnym 
w Towarzystwie Miłośników Bytomia i .... 
jeszcze długo można by wymieniać jego dsiałalność w 
pracach społecznych. 
Trudno także wyliczyć wszystkie jego odznaczenia, wó — 
ród których są Ordery Odrodzenia Polski - Komandoreki, 
Oficerski i Kawalerski, a także Złoty i Srebrny Krzyż 
Zasługi dla ZEP oras wiele innych regionalnych 1 pań. 
stwowych odznaczeń, 

Będąc sawodowo zainteresowany pedagogiką 1 psychologią 
przekonałem się niejednokrotnie, że wyrax twarzy osło- 
wieka jeat ozęato odbiciem jego psychiki i charakteru, 
dlatego też nie mogę pominąć jakże trafnego spostrze — 
żenia Aleksandry Chuury opisującej w "Trybunie Robot — 
niczej" w "Magazynie Niedzielnym" s 27-29 listopada 
1981 roku swoje spotkanie z Józefem Kachlen: 

"Są twarze, na których przeżyte trudy nie znaęzą bru- 
xd zgorzknienia, z których najtwardszy nawet los nie 
jest w stanie zetrzeć swego ujmującego wyrazu, ja — 
kiejś życzliwości dla drugiego człowieka, a przybywa- 
jące z wiekiem zmarszczki jakby właśnie tę sulachet — 
ność uwypuklały, wsbudzając sanfanie od pierwszego 
wejrsenia „... Taką twarz ma Józef KACHEL,* 

Będziemy o TOBIE pamiętać, drutu J ÓZEPIE;,,, 
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ef «to pmkt wyjścia to moich roswałań o sprawnoś - 
oiach staresoharoerskich przyjąłem książeczkę *BRS 
Sprawności starazoharcerskie » propozycje - Wydział 
Starezoharcerski GK ZHP Warszawa” /1983/. 

W zasadsio cały tekst wstępu napisany przes han- 
cmistrza Stefana Wajdę nie nasuwa żadnych wątpliwości, 
Chociaż osobiście nie podzielam stanowiska, że ..? mo- 
że mp, komendy hufoów sorganizowałyby oiekawe mikro 
kursy na takie podstawowe aprawności, związane 8 ży - 
eiem zastępu, drażyny ...” Ale moje stanowisko w tej 
sprawie przedstawię daloj. Hatomiast podkreślenia god= 
ną uwagą jest, że: "Sprawności tylko wtedy spełnią 
swoją rolę, dadzą pożądany efekt, kiedy każda praca 
określona w wymaganiach próby będzie dobrse wykonana”, 
Jeśli jeszome nówiadoniny sobie, że wskazane jent,aby 
»»." Harcers sam haftował zdobyte na ręka — 
wie munduru”, to próby sprawności, które zostały za = 
mieszozone za tym wstępem nie odpowiadają zamierzeniom 
1 wakasówkom przedstawionym przez druha S.Wajdę. 

Rajpierw generalnej krytyce muszę poddać znaki 
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swoją naswą /Lekka stopa, Wskasidroga, Kuchcik, Gra — 
jek/ jak 1 tekstami prób raczej można by polecić zm - 
©hom na przykład w trakoie zdobywania 3 gwiazdki: ła - 
sik, Sprawne ręce, Lekka stopa, Kuchcik, Bakimos, Zdobe 
nik, Saneczkarz. 
Niektóre sprawności s drugiego stopnia można polecić 
dla najmłodszych harcerzy: Sobieradek obozowy, Muzy — 
kant, Majster do wszystkiego, Tropiciel, Dobosz, Leś - 
nik, Aktor, Przyjaciel książki, sprawności sportowe, 
Już pływam /może nazwać ją: Pływak I ?/, 

W niektórych programach sprawności zauważyłem 
niekonsekwencje, np, Narciarz miałby pokonać trasę 
slalom ustawioną przez instruktora, wsiąć udział w 
wyprawie narciarskiej, a w końcu wymaga Bię Od niego 
najbardziej podstawowych umiejętności techniosno-nar — 

bez których wymienio « 
nych wymagań byłoby niemożliwe, Po co Naroiars turysta 
miałby biegać na dystansie 1 km na czas ? 

Należy poprzeć ideę jednolitego systemu sprawno - 
ści układanego przez jeden zespół - od zuchowych do 

    

Bylko nieliczne z nich nadają się do samodzielnego wy= 
gsywania, Niektóre s nich powtarzają się /można by 

urządzić zabawę pt."iloma szczegółami różnią aię"/ 
np. łasik i Tramp, Elektryk 1 Elektrotechnik, Niektóre 
smaki nasuwają dziwne skojarzenia: Sobieradek obOZOWy- 
Mały nożownik?, Rydranlik « 77, Ye: - Mały a” 

Ale zestaw, który mam przed sobą 
chyba nie powstał na podstawie takiej idei ? Poza 
tym sprawności zostały przedstawione przes różne Śro= 
dowiska, które przykładają różne skale trudności i róż 
ne wyobrażenia o tym co powinno być załóżenien naozel- 
nym dla sprawności starazoharcerskich. 

od mojego przekonania, jak i doświadozenia 

  żnik?, Księgowy =?7, 
Mistrz mastry = Trzej Miszkieterowie + Zielony ai 
= Oyrkowieo 7. Co może oznaczać znak Społecznika ? 

Kajlepiej są przedstawione oznaczenia tradycyj = 
mie używanych sprawności harcerskich 1 sprawności tech- 
nicznych, które poza nielicznymi wyjątkami odpowiada — 
ją kryteriom znaków piktograficznych przesnaczonych do 
osnaczania sprawności harcerskich, Wszystkie zresstą 
smaki poddane pod dyskusję w omawianej książeczce są 

ma być konkret — 
nych MROK które powinny być wyszczególnione 

w próbie, Sprawność nie jest odznaczeniem ! Nie przy — 
znaje się jej za żadne zasługi osy za wiedzę o przed = 
miocie, Haroers zdobywający sprawność mei się wyka » 
sać szeregiem umiejętności, które mogą być eprawdzalne 
1 jednolicie oceniane tak w Wieluniu, jak w Szczeci — 
nie, a może nawet w Warszawie, 
Stąd sprawności z grupy "pracy nad sobą” uważam za nie 
  wyjątkowo niechlujnie wykonane. Sprawiają wrażeni . to 

zaprojektowano je s dnia na dzień przez ludzi niewiele 
nających wspólnego s tematyką sprawności, które te 
snaki miażyby symbolizować, 

sapoch podzielono na trzy grupy odpowiada jące 
t Yan wrażenie, że szereg 
Pik zaliosonych do pierwszego etopnia zarówno 

ienie. W ogóle oznaką 
pozytywnych oech charakteru jest pewnego rodsaju odohy 
leniem, Nie mówiąc o tym, że programy takich "apraw = 
mości” s natury rzeczy muszą być niejednolite i usa - 
leżnione od poziomu drużyny, w której się je zdobywa, 

: OHWAT, Szara Lilijka, Pilipinka=Pilip, Męże 
ny /11/, Społeoznik /1/. Społecznikiem powinien być 
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BEZ REDÓMENE 
każdy haroers, przysnawanie takiej niekonkretnej spre- 
wności mija się z oelem, 
Snereg sprawności posiada opis próby "przegadany", pod 
który można przedstawić rozmaite treści. 
Absolutnie ws z y st k 1 e sprawności mają obniżo- 
ne wymagania w stosunku do eprawności ustanowionych 
mp. w 1957 roku. Ozy można s tego wnioskować, że od 
obecnej młodzieży należy mniej wynagać, bo a nuż się 
przestraszy ? 

Przestudiowałem 'taw sprawności zaproponowanych 

przez "Biały Szozep" = są one najbardziej zbliżone do 
sprawności starszoharoerekich z lat 1957-1962, Nawet 
niektóre znaki sprawności są identyczne, tyle, że s 
równą niedbałością graficzną zaserwowana jak te z op - 
racowania GEE, 
Ha podstawie lektury programów sprawności: GKE, "Bie 
łego Szonepu”, "Na przeżaj” - 1957 można wyciągnąć 
następujące wnioski: 
» Bależy wyodrębnić niezbyt liosebną /do 30/ grupę 

sprawności o jednolitych wysokich 1 jed « 
nolitych snakach piktografioznych. Sprawności te obo. 
wiąsyważyby we wszystkich drużynach w Polsce. Znaki 
te przy odrobinie dobrej chęci 1 sprawności orga » 
nisacyjnej OSH możnaby wyprodukować w dużej serii 
1 rozesłać do wszystkich punktów sprzedaży C3E, 

- Drugą grupę sprawności również o jednolitych próbach 
podstawowych, ale z możliwością poszerzenia lub mo= 
dyfikacji w zależności od inwencji środowisk har = 
oerskich, pozostawić do ich wyboru, Oznaczone byżyby 
również w taki sam sposób - kółko s materiału har - 
oerskiego o Średnicy 30 mm z szerszą niż u harcerzy 
młodszych obwódką eserwoną i czerwonym rysunkiem 

METODYKA  EREEEEEEM 

sprawności. 
» Ustanowić trzecią grupę sprawności /mogą to być spra 

wności speojalistyczne/, których nazwy, programy i 
oznaczenia piktograficzne ustanawiałyby possesególne 
środowiska harcerskie. 

Znam taki Bz6sop, który przyznaje swoje własno 
sprawności "jedynki haroowe” /letnie 1 zimowej w for — 
mte oznak filoowych naszywanych na rękaw bluzy munda 
rowej. Sprawności te jest trudno zdobyć i są niesły — 

chanie cenione przes zdobywających, Przy czyn nie ist= 

nmieją protokoły prób, wszyscy uozestnicy haroów, wy = 
oieczek 1 obozów wiedzą za 00 otrzymał harcere "jedyn= 

kę” I 
Do grupy pierwszej /oczywiście-starszoharcer « 

skiej/ propomuję zaliczyć następujące sprawności: 
a/ turystyczne: łazik, Włóczęga, Wyga /również górski/ 

Harciarz turysta, Wyga narciarski, Kolarz, Kajakars 
b/ obozowe: Technik obozowy, Pionier, Trzy pióra, Stre- 

żnik ognia 
c/ Kuchars, 

stra 
d/ sanitarne: Higienista, Higieniata obozowy, Samary — 

tanin 
e/ kulturalnet Masyk, Trębacz, Kronikarz, Axtor, Spice 

wak, 
Do grupy drugiej zaliczyłbym wasystkie spraw — 

mości techniosne, rolniczo, służby dsiecku, sportowe 
4 na przykład: etnograf, filatelista, tłumacz, anba- 
sador/ obu tych sprawności np.zabrakło w zestawie GKE/. 

Grupę zać trzecią pozostawić otwartą dla inwen = 
©ji drużyn i innych środowisk haroerakioh. 

  

TOR 

  

aa s form czynnego wypoczynku w miesiącach zi = 
mowych jest naroiarstwo, W Polsce szacuje się, że róże 
ne formy narciarstwa uprawia ponad milion oaób. 
Przyjemność uprawiania narciarstwa nie może amionić 
się w niebezpieczeństw, Ogłoszony rapor międzynaro= 
dowej grupy ekspertów do zapobiegania wypadkom na: — 
oiarskim /I.4,3,/ dowodsi, że około 60 % wypadków nar- 
oiarskich zostało spowodowanych niedostatkiex kondycji 
1 zbyt małą sprawnością fizyczną uprawiających ten 
sport, Z analis wynika międsy innymi, że 50 X tych wym 
padków przytrafiło się naroiarzom początkującym, na = 
tomiast saawansowanym 30 X, a 20 % - wprawnym. 

Zanim spadnie śnieg, a mróz zetnie stawy i jenio= 
ra, organizm nasz nie ma sa wiele ruchu, Zmniejsza się 
wydolność mięśni, wiązadła stawowe są osłabione, Kie -. 
dy bez wstępnego przygotowania zakładamy narty możemy 
narasić się na przykre kontusje, 

W każdej gałęsi sportu dobre przygotowanie fizyos — 
ne jest podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesów, 
Tej żelaznej regule podlega również narciarstwo. Przy» 
gotowanie do sezonu zimowego powinno rozpoczynać się 
już w miesiącach letnich, a najpóźniej wczesną jesie- 
nią, Typowy trening sportowy /sresztą nie o nim tu  



    

  

EEE PROPOZYCJE  REEEEEEEEENE + EEEE 
będzie mowa/ bazuje na starannie przygotowanych i opra 

gowanych cyklach treningowych, mających wyrobić odpo — 
wiednie predyspozacje psychiczne i fizyczne zawodnika, 

Dla narciarza - amatora przygotowanie do sezonu 
winno skłądać się: 

- ręs w tygodniu z "suchej zaprawy" w plenerze 
= qodziennej 15-20 minutowej gimnastyki narciarskiej 
- higienicznego trybu życia, 
Przed rospoczęciem przygotowań do sezonu zimowego, 
jeśli nie jesteśny pewni atanu swego zdrowia, mainy 
słożyć wizytę w gabinecie lekarskim /międsy innymi 
trzeba zmisrzyć ciśnienie i skontrolować wagę ciała/, 
Gwiezenia i dieta nie pomogą, jeśli zdocydujesz mię 
na nie taż przed wyjasdem na narty 1 

Sucha_saprawa_naroiarska: 

Narciarstwo wymaga szczególnego wysiłku układu 
krążenia i układu oddechowego, trzeba przede wszystkim 
ćwiosyć wytrzymałość tych właśnie systemów, Dlatego 
gorąco zachęcam do tworzenia małych grup koleżeńskich 
/m sastępie harcerskim - raźniej, łatwiej 1 weselej/, 
które raz w tygodniu spędzałyby 1-2 godziny na uroz 
maiconej zabawie biegowej, Teren - możliwie zróżnico= 
wany, z nierównościami, drzewami, krzewami i miękkim 
podłożem, Strój » dresy, trampki, w dri zimnie, 
czapka, rękawicski 1 akarpety wełniane, 

Rozpoczynamy 5-minutowym jednostajnym truchtem 
dla rozgrzewki i uregulowania oddechu, Potem 15 minut 

truchtu z Ówiczeniani: bieg na paloach, piętach, zow - 
nętrsnych i wewnętrznych atronach stóp /każda fasa - 

50 kroków/. Bieg s wysoko unoszonymi kolanami /stara - 
my się podoiągnąć je aż pod brodę/ w pół-przysiadzie, 

strzeni 1 kilometra, przechodzącym w maras s głębokimi 
oddechami, 

Simnastyka nareiarskał 

Przy jeźdmie na nartach, najbardziej pracują 
mięśnie rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha i łye 
dek oras ud, Zestaw ówiozeń, które proponuję, został 

po to, aby 6 
ne wyżej ozęści ciała do azczytowej formy, Oczywiście 
najlepiej gimnaatykować się rano, lecz można w innej 
porze dnia, byle nie bespośrednio po posiłku lub znę= 
ezeniu. Pokój przewietrzony, lub co lepsze = z otwar « 
tym oknem, Nie obawiajmy się kataru, Gimnastyka w 1e- 
kko oziębionym pokoju hartuje organizm, 
Po serii łuśnych skłonów, skrętów i podskoków wyko = 

nujemy następujące ówiozenia: 

1. Wohodsenie na krzesłot 

- stanąd przodem do krzesła 
- postawić na siedzeniu krzesła lewą stopę 
- podciągnąć prawą stopę, stanąć na krześle 
- opuścić lewą stopę z powrotem na podłogę 
- dołączyć stopę prawą, wracając do pozycji wyjś 

oiowej 
Powtaraać w połowie zmienić kolejność, tj.zaczynać 
Świozenie prawą nogą, 
Początkujący - 25 rasy, Średniozaawansowani - 50 ram 
sy, zaawansowani - 100 razy, 

2, Skok w bok: 

- stanąć ze złączonymi nogami, kolana lekko ugietę 
- przeskoczyć w prawo na odległość co najmniej 60 cn 

a następnie z powrotem w lewo, wracając do pozy — 
cji wyjściowej 

a 

  

  s dobijaniem piętami'o pośladki, a także z 
nymi w kolanach.nogami, ował bokiem /jak przy krako - 

wiaku/ i przeplatanka, przypominająca rozbieg oszozep= 

nika tuż przed rzu ze ekłonani na boki i podsko — 
kami oo kilkanaście kroków z odbicia raz jedną raz 
drugą nogą 1 wyciągniętą w górę przeciwną ręką, jakby 
się choiało dosięgnąć wysoko rosnącej gałąski, Zażda 
s tych ćwiczeń wykonujemy na odcinku około 50 metrów, 
powtarzając je dwukrotnie 1 przeplatając luźnym hie - 
giem i zaraz: 

Następnie poroja gimnastyki w miejscu: stojąc 
w roskroku wymachy i krążenia ramion, skłony w przód, 
w tył, w bok 1 w skos do prawej i lewej nogi /kolana 
wyprostowane/. Stojąc w pozycji zwartej ze słączonymi 
stopami = 20 przysiadów /w miarę poprawiającej się 
kondycji coraz więcej = do 50 przysiadów/, krążenie 

bioder w prawo i lewo, krążenie kolan w obie strony, 
wreszcie luźne wymachy w tył 1 w przód jedną potem 
drugą nogą. 

Po następnym interwale luźnego truchtu proponuję 
biegany slalom s mierzeniem ozasu, Na określonym od - 

cinku 60-100 m ustalany trasę między drzewani i krze- 
wami zmaszającą do wykonania zwinnych skrętów imitu « 
jących jazdę między tyczkami, "Przejasd" slalomu pow - 
tarzamy kilkakrotnie, 
trening kończymy cores.wolniejszym biegiem na prze - 
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- 10 razy, 

sowani = 20 rasy, zaawansowani - 30 razy, 
3. Pompka z przysiadu: 

- przykuonąć, dłonie oprzeć o podłogę naprzeciwko 
stóp 

- przenieść ciężar ciała na ręce. Nie uginając rąk, 
wyrzucić obie nogi do tyłu - ciężar ciała oparty 
na dłoniach i atopach 

— powoli uginać ramiona /ciało wyprostowane/ do mom 

mentu, gdy klatka piersiowa dotknie podłogi 

- wyprostować ręce, wracając do pozycji drugiej 
— podciągnąć nogi do przodu, wracając do pozycji 

pierwszej 
- wrócić do pozycji stojącej 
Powtarzaó: poo ątkujący - 5 rasy, średniozaawanso= 
wani - 10 rasy 1 zaawansowani - 15 razy, 
Uwag ai dla kobiet wskazane pominięcie pkt 3 i 4 

4. Siad przy ścianie: 
Owiozenie imitaoy jno-wytrzymałościowe, Statyczne 

wytrzymanie pozycji narciarskiej podobnej do oyfry 
"4" w oparoiu o ścianę, drawi, Kąty między tułowiem 
1 udami oraz między łydkami i stopami powinny wyno= 
sió 90”, Ręce ułożyć po bokach ciała, ale nie opie — 
rać ioh na udach, 
Owiosyć: początkujący - 30 sek, średniozaawansowani 
- 1 min, zaawansowani - 2 min 

KEN + EMMUNEWNA PROPOZYCJE KEMEGE 
5. Hożyce posiome i pionowo: 

- usiąść za brzegu krzesła, chwycić rękami sa oper= 
sie 

» wykomujemy nożyce poziome 1 pionowe 
Owiezymy: początkujący: 30 mek, średniosazwansowani 
- 1 minuta, zaawansowani - 2 minuty 

6. Wyginanie bioder: 
- stajemy ze słączonymi stopami pośrodku otwartych 
„drzwi /eserokość: 80-90 cm/ lub między krsesłani 

- wyginamy biodra na przemian do prawej 1 lewej fute 
xyny, mie odrywając nóg od podłogi, 

Fowtarzać rytmicznie: początkujący « 10 razy, śred» 
miosaawansowani « 20 razy, saawangowani » 30 rasy 

7. Podskoki s podoiąganiem kolan: ć 
Wspierając się na oparciu krzesła, wykonujemy wys = 
kok w górę na wyprostowanych ramionach, s rówmo = 
ozesnym podoiągnięciem kolan do piersi /posyoja 
sjazdova/, 
Powtarzać rytmiosnie: początkujący= 10 rasy, średnio 
saawansowani » 20 razy, saawansowani « 30 razy 

8. Posycja zjazdowa /aero/: 
- stajemy w lekkim roskroku na szerokość barków, 

stopy ustawione równolegle do siebie 
= głęboki przysiad, kręgosłup ugięty w tew. "koci 

grzbiet”, ręce swobodnie ugięte 1 wysunięte wprzód 
/dłonie blisko siebie i na wysokości brody/ wsrok 
skierowany do przodu. 

W pozycji bes ruchu staramy się utrzymać: poosąt = 
kujący = 30 sek, średniozaśwansowani « | minuta, 
zaawansowani » 2 minuty, 

Gimastykę kończyny narsm głębokimi wdechani 
/wspięcie na palce, ramiona w bok/ i wydechami /opad 
tułowia w przód, ręce luźno zwisają/. 

Bigieniosny tryb_żygia: 
Waroiarz misi przestrzegać zasady higieny Gpor = 

towej i racjonalnego wypoczynku, Jest to rómień waże 
ne jak wpajanie prawidłowych technicznych nawyków ra= 
©howych, Musiny prowadsić odpowiedni tryb życiał ure= 

gulowana nauka /praca sawodowa/, zajęcia dostosowane 
do upodobań, eliminowanie niedoboru snu, Pokoje / w 
pracy 1 w dom / częste wietrzymy, nie poawalany ko — 

legom palić w nich papierosów. 
W chwilach wolnych od zajęć wychodziny jak naj — 

większą ilość raxy, zamiast drzemki poobiedniej i 
oglądania telewizji - na spacery. 
Rano udajemy się do szkoły /pracy/ pieszo. Iepiej 
przejść dwa, trzy przystanki tramajowe, niż tłoczyć 
się w dussnych środkach lokomocji. 
W wysokich "punktowcach* nie jeździmy windą, lecz cho 

dzimy po stopniach schodów, Dzieci i kobiety ©0 dwa 
stopnie, młodzież i mężozyśni co trzy stopnie, Pracu= 
ją podobne grupy mięśniowe jak w jeździe na nartach 

techniką "jet" - odchyleniowo-odrsutową, 
Obuwie wkładany 1 zdejmujemy nie siadając wygod- 

nie na krześle, lecz na stojąco /przypomina to zapi = 

nanie wiązań/, 

Mie opuszczany różnych okazji choreograficznych 
« będąc w lokalu lub na prywatce, tańczymy wszystkie 

tańce, zę jególnym uwzględnieniem szybkich pląsów, 

Bano po zbudzeniu nie zrywazy się natychniast 
na równe nogi, lecz przeciągamy się jeszcze leżąc, we 
wszystkie strony, wyciągając kręgosłup, ręce i nogi. 

Przed myciem nacieramy całe ciało dwoma szorstkie 

mi rękawicami i potem wycieramy się ręcznikiem, wyko m 
mując obszerne ruchy ramion, 

Wpłynie to wszystko dodatnie na nasze sdrowie, 
wydajność umysłową w szkole /lub pracy/, Bastąpi wsnoo 
nienie mięśni, przyczepów i wiąsadeł oras zwiększenie 
ruchliwości stawów w naszym ciele, Oczywiócie, dodat= 
kowym efektem jest też poprawa postawy, chodu 1 ogól= 
nego samopoczucia, 

Tygodnie regularnie uprawianej suchej zaprawy, 
gimnastyki narciarskiej i higienicznego trybu życia 
dadzą szybko widoczny efekt, Uprawianie naroiaratwa 
da nam pełnię radości, wypoczynku i rogeneracji sił, 
a nie stanie się tak, jak mówi swulgarysowane hasło: 
sprsos sport do kalectwa", 
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iosenka miesiaca: 
OCZEKIWANIE 

słowa i muzyka P.Prankowicz 
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Jest sroga zima a o lecie myślę nieśmiało 
Kiedy z wiatrem i złotą kulą słońca 
Znów wyruszę na włóczęgę wspaniałą 

gorące lato mała ważka nad wodą szybuje 
Same żaby leniwie drzemią w stawie 
Polny konik swe skrzypce szykuje ad ałidcz a 

Przy kominku ciepły płomień $e Ę =du ii z Iria SEE 
1ągle lato przypomina R RoiEGE 
SG: za aka jak w zamieci umo natę wAalA HAD UODA SY-! i JANE 

Tańczy mrozem Viała zina t 
Zielone liście gdzieniegdzie pożókły na drzewach 
Jesień idąc rozpina babie lato 
Twoja buzia jest cała w złotych piegach 
kle jest sima mróz trzaska i rysuje figury 

Byle jeszcze tak dotrwać aż do lata 

Potem opuścić szare miejskie mury 

WIE PRZZENIĄ w sgyuić Rote dowi E NE SZAJE. 
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PRZY nOrtniio SM -Y ROMIEŃ „ CGAE LATO PRZYFONAJA . 

plzyale leże l: 1osenka harcerzy stanicy kieleckiej na VII : 
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REMEK + MEENEKJ DOSWIADCZENIA EM 

kronik 
w Sprawie 

kronik 
kronik 
kronik 
buawib 

” Ę rzeżywamy zmierzcł kronik - to fukt, Kronik jest 

coraz miej a poziom tych, które są bo muszą być, jest 
często żenujący, A skąd się wziął problem kroniki ? 
Jeszcze piętnaście lat temu nikt by takiej kwestii nie 

poruszał, kroniki były i to nie z mocy regulaminu ale 
uświęcone wieloletnią tradycją drużyn, szczepów i zas - 
tępów. W okresie nadmierrepo, lawinowego rozwoju orga- 
nizacji w wielu środowiskach nie stało inatruktorów, 
którzy ożywiali tradycje gawędą i w sposób naturalny 
przedłużali ich trwanie, Drukujemy więc coraz więcej 
rateriałówi ale w tym przyjadku słowo drukowane nie 
wystarczy, potrzeba przykładów, 

Kiedy z początkiem lat sześćdziesiątych wstępo - 
wałem do jednego ze starszych i kultywujących tradycje 
szczepów krakowskich, prowadzono w nim wielką kronikę 
w czerwoną skórę oprawioną, Na jednej z pierwszych 
stron tej kroniki, a zawierała ona zapis dziesięciu 

lat pracy najpierw drużyny, a potem szczepu, ówczesny 
drużynowy napisał : "Było to pod koniec stycznia 1957 
roku, w któryś z mokrych, zimowych dni spotkałem aię 
pierwszy raz z chłopcami ze Szkoły Podstawowej nr 33. 
Zgłaszali się z chęcią do pracy w przysziej drużynie 
harcerskiej, Trudno było w pierwszy dzień zimowy nat - 
chnąć moich przyszłych druhów radością letnich wypraw, 
wycieczek, zbiórek, trudno było samymi słowami oddać 

cały urok harcerskiej "wielkiej przygody”, Mówiłem 
© tym, co sam przeżyłem, mówiłem, jak umiałem, O ce - 
lach naszego Związku i ... chłopcy zrozumteli. Mogę 
atwierdzić to dzigiaj, kiedy piszę te słowa do trwałe- 
go dokumentu naszego istnienia - kroniki, dzisiaj, kie- 
dy codziennie spotykam uśmiechniętych druhów z żółtymi 
chustami 1 "19" na 

Nie wierzyłem wtedy, czy dojdziemy w awej pracy 
do widocznych efektów, Było naa trzech : ja mający 
pełnić z polecenia Komendy ilufca funkcję drużynowego, 
oraz dwóch kolegów jako przyboczni „.. Pierwsze zbiór- 
ki zastępów, drużyny, pierwsze nieśmiałe "wykarki" do 
lasu Wolskiego, "wielka wyprawa" zastępu Sokołów | 
«.. dzisiaj po kilku miesiącach wydaje się już dziwnie 
dalekie, niemal zapomniane, A dni szły +.» 

Scieśniały się ozeregi drużyny, składy zastępów malały 
Wielu druhów przestało uczęszczać na zbiórki, zaryso - 
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wywać się zaczął "trzon" drużyny, harcerska postawa 
wielu chłopców", 
1 dalej "Chciałbym, aby słowa tu wpisane zostały odczy. 
tane za lat „..naście naszym nowym, wciąż nowym Dru = 
hom jako świadectwo z trudnego okresu pracy ... 

A potem nastęrowały przeplatane zdjęciami, rysun- 
kami i orisani, a nawet piosenkami 1 wierszami dzieje 
naszej drużyny i szczepu, Io kilku latach, w czasie 
których nie dane mi było jej oglądać, znów zasiadłem 
przy kronice, której każda ze stron była dla mnie wie- 
lobarwnym wspomnieniem. I wierzcie mi, że lektura ta 
wywołała u mnie łzy wzruszenia, Kiedy spotkałem wów — 
czas mojego byłego już szczepowego i przękazażen m 
moje wrażenia, rowiedział tylko - "Bo po to właśnie 
są kroniki", 

kinęło kolejne dziesięć lat, w czasie których 
jakiś zły człowiek rozbawił naszych "nowych, wciąż no- 
wych” Druhów możliwości czytania o starych pięknych 
czasach, a starych wzruszeń nad minionym, bo kronika 
zaginęła, pozostając już obeonie tylko wsyomnieniem, 

I tu właściwie mógłbym zakończyć, bo dla wnikli - 
wego czytelnika gawęda ta wyczerrnje temat, ale ponie- 
waż w szalonym tempie życia tak charakterystycznym dla 
naszych czasów wiele czytelnikom umyka, powtórzę raz 
jeszcze, 

Kronika jest odbiciem życia, odbiciem subiektywnym, 
relacjonuje i zachęca do naśladowania sukcesów, a prze- 
strzega przed porażkami. Aby wychowawczo funkcjonowa - 
ła, nie może być ani książką pracy, ani złotą księrą, 
Fowstaje nie z mocy regulaminu, ale z potrzeby serca 
1 z tej potrzeby powinna być prowadzona. Nie jest wte- 
dy sztuczną laurką ani suchym sprawozdaniem, Powinna 
być z nami na obozach, powinna być od czasu do czasu 
wykładana do wglądu przed uroczystą zbiórką, aby star- 
si harcerze, przeglądając ją 1 komentując wydarzenia, 
przekazywali młodszym historię 1 tradycje drużyny, Wy- 
maga ona oczywiście systematycznego prowadzenia popar- 
tego umiejętnościami plastycznymi, fotograficznymi i 
"lekkim piórem" kronikarza bądź drużynowego. 

Na koniec kilka dobrych rad, Po pierwsze - najważ- 
niejsza jest dobra drużyna a na tej bazie g chęci utr- 
walenia wspólnych przeżyć powstaje kronika, Fo drugie- 
nie za dużo kronik - jeśli jest i funkojonuje kronika 
szczepu, to może zrezygnujmy 2 przymierających kronik 
drużyn, a prowadźmy np. kroniki zastępów zastępowych. 
4 jeśli są dobre kroniki drużyn, to może nie potrzeba 
kroniki szczepu ? Po trzecie - format kroniki powinien 
być a do "formatu" jednostki, mała kronika dla 
zastępu, średnia dla drużyny, duża dla szczepu, bardzo 
duża dla hufca, Fo czwarte - bardzo ważne jest posia — 
danie w drużynie "fotopstrykav, żyjemy w czwartej 
dwiartce dwudziestego wieku i przekaz wizualny jest 
dla nas wręcz nawykiem, a warto pamiętać, że dobre 
zdjęcie zastąpi często długi opis. Po piąte, wreszcie 
- do dzić pokutuje w moich szpargałach notatka - pole- 
cenie ezczepowego dla komendanta obozu szczepu 

"... Kronikę prowadzić na bieżąco, a jeśli ktoś bę- 
dzie robił zdjęcia, powostawić na nie 1-2 strony". 

17 DEREN WTYCZCE POWT CZCZO  



JAGŃUK /gOupu - wielkie cobro 
tńcyie INA - wielka niewiadoma 
BAGDYC TW.PARPQ - wielkość w małym 
MAGAWÓPUS" - wielkie dzi sło 
Mala) WEBBA.CITO CRBSUIT - zło ziele 
s pbło/rośnTe 8 
ldlajnofa - zła kreska - sła opinia 
1i-£ WWO odręcznie 
fmyfę MANUECHAVAT - ręka rękę myje 
AA2T04 GUĘCTAGDE, -  najnyższę pochwałę 
AXIROD: - Dajmyżej,najwiecej 

ŁEDICE BURĄ TR IPSUM - lekarza uzdrów 
samego siebie 

  
MULTI NON OKNES - wielu to nie wszyscy 

LOROSOPHI LORIONES PESSIMI - uczeni 

o0y sę najgorsi 
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hm Jadwiga Skib 

cz.lll 1M5-1956 
Nadessły pierwsze dni 1945-g0 roku i wyzwolenie Polski 
Barcerakie drużyny - choć zabrakło w nich wielu wspó» 
miałych ludsi, harcerzy 1 instruktorów, poległych na 
polu ohwały — zgodnie z prawem życia rozpoczęły snów 

/swą normalną działalność, 
Ruszyły w pole i laa, na pierwsze biwaki i obozy w wol- 
mej Ojczyśnie, Towarzyszyła im piosenka, I ta z lat 
20-tych 1 J0-tych, i ta najnowsza, partysanoka i powa- 
tańcza nuta, 

Ale powoli powstawać zaczęły pierwsze nowe, powo= 
Jenne piosenki, Oddawały charakter pierwszych dni wol- 
mości, hołd pomordowanym i potrzebę odbudowy kraju, 

Pierwazą piosenką harcerską na sądeckiej sieni, 
a jedną.z pierwszych w Polsce tego okresu była piosen- 
ka Skrzętnej i Stanisława Bugajskiego /snanych twór = 

©ów przedwojennego harceratwa/ pt."Do biegu", Powsta- 
ła oma na pierwszym, powojennym obozie harcerzy nowo 
sądeckich w Żegiestowie /lato 1945 roku/: 

*Do biegu dzisiaj o Polski chwałę 
gotowy staje Fufiec nasz. 
Płonącą żagiew niesiemy dalej, 
dalej zawsze wierna straż." 

Ha J5-lecie Nowosądeckiego Hifca w roku 1947 Stanisław 

Bugajski napisał w Krakowie taki oto marsz: 
*Pieśni nasza led hen, 
ku górom, lasom i echom 
wracaj od skalistych 7atr, 

niech się niesie Od nas hon 
ku niebiosom, ten górski 
rześki, rosigrany wiatr, hej, hej, hej! 

Wras idziemy, hej drużyno, 
mocnym krokiem raz, dwa, trzy, 
Na pewno ci, na pewno oi nie sginą 
«0 niosą radość a nie Żzy." 

w sierpniu 1946 roku na Szerokiej Polanie w Pimnicz — 
nej zorganizowano pierwszy po długiej przerwie woje — 
mnej obóz starssysny aądeckiego harcerstwa, Ogwartego 
sierpnie tegoż roku Bronisława Szczepańcówna i Sta — 
nisław Bugajski napisali znaną do dziń i ópiewaną w 
drażynach piosenkę i 

"My w blasku ognia, w kręgu bratnim 
my leśne plemię, leśny ród, 
Idziemy w leśne gór przestrzenie 
przed nami gotki Ścieżek, dróg, 

Lesie, O 10A1O 4402010000 * 

Stanisław Bugajski jest też autorem pieśni na oześć 
*Zmarżych, Poległych 1 Pomordowanych*; 

*Czynami awyni pisząc 
Ojesyśnie jasną kartę, 
oddaliście, oddaliście Jej życie 
na wieczną poszli wartę,” 

W dniu 12-tego kwietnia 1946 roku w Warszawie narodsi- 
ła się piosenka pod znanym wszystkim harcerzom tytu « 
łem "Przez pola, lasy i łąki", 

"Przez pola, lasy i łąki 
wplątana w konary drzew, 
przy ogniu gdzieś na biwaku 
jak wiohru wiew. 
2 poranną pieśnią skowronka 
woiąż nowy niesie nam dzień, 
harcerska piosenka, wesoła i rozgłośna 
piosenka naszych gorących B6re +..." 

Wapisał ją hm Jerzy Dargiel w Harcerekim Ośrodku Pra - 
cy Kulturalno-Artystycznej w Warszawie, na Pradze, 
4utor - aktor i reżyser, instruktor haroerski, szef 
w/w Ośrodka, długoletni dyrektor Teatru Ialki 1 Akto = 
ra "Baj" - napisał w tym okresie wiele pięknych pio = 
senek, 
Oto kilka s nichi 
1/ *Dymią kominy Śląska, Śpiewa stalowy młot 

nową wykuwa Polskę harcerskich młodych milion rąk" 
feżowa: H,Gaworaki/ 

2/ kanon = "Jak to miło przy ognisku 
gdy drużyna siądzie w krąg” 

/do melodii francuskiej s XII w,/ 

3/ "Ha ostery strony świata, gdzieć u rozatajnych dróg 

piosenka brzmi skrsydlata w rytm naszych, młodych 
nóg. 
I gromki "Czuwaj" niesie wiatr na kreńce świata, 
Piosenka brzmi skrzydlata na nowy bój i trud,..* 

/stowa 1 muzyka: P,Amiot 
słowa polskie: J.Dargiel/ 

4/ "Precz s oozu ngła, a roa pieśń, 
w świat idsie hufiec nass młody, 
$piewając swą radoaną pieśń, 
o dziwach wielkiej przygody , 

/atowa: J.Wiłkomireka/ 
5/ "ia ogromny cienny lan 

pierwazy apel trąbka gra, 

MEU © DESZEDNENEGE AULIURA. EEGEEMM 
Osy to drzewa ozy wiatr śpięwa 
osy tak serce w piersi drga ? 

Roseśniana, rozópiewana siemia aż po kraj... 
hejże trąbko, ukochany 
graj do słońca, graj ? 

/utowa: B.Jaworaki/ 

6/ *Poprzes lądy i morza, poprzez mgły, 
w jasne dni, w jutra świt 

wiedsie nas młota zorza, 
lepszy Świat woiąż po nocach się śni." 

/"Pieśń braterstwa" - musykaż A.go- 
wikow/ 

1/ "Wieczorem, gdy w niebie 
gwiazd tysiąc rosbłysło 
mad rzeką haroerze obsiedli ognisko" - 

/słowa: J,Kierst/ 

8/ "Przyszła kolej pełnić wartę 
zobaczymy, zobaczymy kto s naa such. 

Trzeba oozy mieć otwarte 
1 wytężaó, wytężać pilnie słuch”, 

/ałowa: J.litwiniuk/ 

9/ "Zwinne jak ryby, lotne jak ptaki, 
jeden sa drugim po grzbietach fal 
suną po jasnej rzece kajaki,..,* 

/ażowai X.Jeżewska/ 

Pierwazą, powojenną piosenką Stolicy, po sorganisowa= 
miu Chorągwi Warszawskiej ZHP była napisana 10 oserwca 
1945 roku "Drużyna Harcerska", 

*Dsiś my harcerska drużyna 
nieniemy sero naszych Śpiew, 
po miastach, wioskach, dolinach 
na wolnej Ojorysny zew. 
Wróg chciał nas zgnębić i zniszosyć, 
odebrać młodości czar, 
dziń sen już jasny się wyśnił 
© Polsce, która w nas trwa 1.0.0” 

4utorani piosenki są: wapomniany powyżej hm Jerzy Dar 
giel i Roman Sadowski, Dzió mało znana, 
Bardzo dużą popularnością natomiast do dzisiaj cieszy 
się "Słoneczny maras*, napisany w roku 1945, a wydru= 

w numerze 1i-tym "Na Tropie" /marzeG 1946 rok/i 

*WazyBcy Wraz, wBzysCy wraz 
saśpiewajny marsz, 
hej bracia wraz niech każdy s nag 
saśpiewa nam słoneczny marsa A 

„Piosenka ta śpiewana była s powodzeniem jaż na pierw — 
szej Centralnej Akoji Sskoleniowej 1945 roku / w okre= 

sie 12-26.VIII - Ossowiec/, Autorzy słów i muzyki nie 
mi snani, 

V roku 1947 powstała "Piosenka instruktorska" ułożona 
przes grupę drużynowych harcerskichi 

*Tan w lesie, nad jeziorem 
wśród wysokich, smukłych drzew, 
wesoło ogień płonie 
1 echo miesie śpiew ... " 

Słowa dostosowano do starej melodii pieśni angielskich 
skautów, Tekst traociej zwrytki napisała druhna A.Dy — 
likowa na II Konferencji instruktorskiej Chorągwi Łódz 
kiej w 1959 roku: 

*Podajmy sobie dłonie 
1 mocny zwiążmy krąg, 
niech iskra twórczej pracy 
przenika s rąk do rąk. 

Romantyzm naszych marzeń 
w powszedni wplećny dzień, 
©hodźmy dalej, chodźmy wyżej, ponad oień, 
Istruktoreki wiążny krąg 
niech przyjaźń krzepi siłą naszych rąk," 

Przed 37-miu laty osłonek Komendy Hufoa w Płocku /wese 
Śniej harcerz 98 DE im.J,Jasińskiego w Sierpeu/ druh 
Jan Chojnacki napisał piosenkę, która zyskała sobie 
od rasu wielką popularność: 

*W nadwiślańskim grodzie 
wśród prastarych wież, 
piosenka wesoła płynie wsdłuż i wazers. 

ldsiemy w dal Mazowasa dzieci młode, 
serce się pal wiślaną ogrzej wodę | 
Idsiemy wzwyż od suchów aż do azarż, 
wiwat nasz gród, Mazowsze naprzód marsz | 

Pogoda ozy słota, 
słońce albo deszcz, 
Nie me dla nas błota, 
sawaze humor jest. 

Idsiemy W dal +.> 
Gdy ohoesz być wesoły, 
mieć pogodną twarz, 

rzuć troski, mosoły 
wstępaj w hufioc nagn I 

IAZIGMY W dal se+00020007 

Piosenka ta powstała w roku 1946 w pociągu, któzy 
wiósł harcerzy Hufoa Płock na masurski obóz letni, 
V jej powstaniu jest 004 spontanieznego 1 swiąsanego 
s żywiołowością przeżyć, Szybko stała aię ustandarową 
piosenką hufca, a pożam oałego Kazowara by w końcu 
zostać "dopasowaną" do potrzeb śpiewających haroermy 
krakowskich /"idsiezy w dal Krakowa dzieci młodo”, 
*krekovski hufiec maas*/ orau nadodraańskich /"V nade 
odrzańskim grodzie"/, lubiana była bardzo jako muta 
prosta, żywa i pełna optymiszu, 
Jej twórca - Jan Chojnacki te architekt i pułkownik 
lotnietwa, Od czasu do osasn spotyka się z płockimi 
hareerseni, rasem z nimi Śpiewa swoją piosenkę i nie 
tylko, Jego piosenki tyją, Kapisał ich wiele, Wymienić 
tu należy te najbardziej znane? 
1/ słowa do góry dziarska mina” 

/1945 rok = dla 98 DH w Sierpou/ 

2/ *% Wałachowianki śpiewa drużyna 
1 "W masurakia lesie trzymamy straż” 

/1948 rok = dla płockich hareerzy/ 

3/ "Szare płótna namiotów" 
/1946 rek - laureatka II nagrody na OASie/ 
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EEEE KULTURA. EEEE + KREMEM 
4/ "Płyniemy w świat, 

wraz s lądem uniknął cień" 
/1947 rok - dla harorskiego żeglarstwa 

morskiego/ 

W okresie działania Organisacji Harcerskiej Zwiąsku 
Nłodsieży Polskiej /1950-1956/ 1 Organizacji Harcers= 
kiej Polski Iudowej /1956/ powstało wiele okolicz — 
mościowych piosenek, tworsonych głównie przes znanych 
poetów 1 kompozytorów polskich, 
W tych latach napisano bardsiej i mniej już znane i 
popularne, ale w dalszym ciągu Śpiewane piosenki, 

Bo takich należy npi 
*Dokąd iść ozy do lanów zielonych, 
za którymi już budsi aię dzień ? 
ozy nad morse falami spienione, 
w dzikie góry, w dzikie góry, 
w ich wilgotny, miły cień ? 

Piosenko harcerska, wesoło płyń s serca 
na pola, na lasy nas wiedź, 
Jest radość w plecaku ? 
pamiętaj « zapakuj I 
Mass zawsze przy sobie ją mieć 1* 

Napisały ją dwie popularne autorki: Maria Kowalewska 
/słowa/ 1 Maria Kaosurbina /muzyka/, Ta ostatnia w ro= 

ku 1978 otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za 
awoje dsiecięce i harcerskie piosenki. 
Z tamtego okresu znana jest też "Zielona piosenka", 
Słowa napisała N.fuczyńska, twórcą musyki jest M.Obst: 

*Ukwiecimy sadami, ustroiny zielenią 
kraj nasz miły od brzegu do brzegu ? 
Jas zassuni nad nani I 
ugór w gaje się zmieni, 
jeśli ty nam pomożesz, kolego". 

Z okasji Roku Harcerskiej Piosenki nagrana została 
dla Polskiego Radia piosenka "Hej, wycieczka”, do któ- 
rej muzykę napisał Czesław Aniołkiewicz, a słowa N.En- 
ozyńska: 

"Niby zając "Lekka stopa” 
po wiosennych biegnie tropach 
wśród wesołych, leśnych ścieżek 
pogwigduje niby ptak. 

4 tuż za nim borem, lasem 
1dzie s mapą 1 kompasem 
"wszędobylski" 00 harcerzom 
wycieczkowy daje znak.” 

«lekka stopa”, "Wszędobylaki", a także inne nasvy 
wymienione w piosence to nazwy ówczesnych sprawności 
haroerskich. 
Inna piosenka OH i OEPL to "Szlakiem piosenki", sżówa 
J.Kasprowego i muzyka H.Jabłońskiego: 

*Do śwojego plecaka dobry humor sapakuj, 
nie rozpytuj dlaczego i jak, 
Lecz w najbliższą niedsielę 
wybiers się, przyjacielu, 
razem s nami, z wycieczką na szlak, 

4 piosenka nam drogę wysnaos, 
słońce nuty rozviesi na pniach, 
Po zielonych kobiercach prościuteńko do 
serca 
znak melodii powiedzie nas." 

Iubianą 1 dość jeazoze znaną piosenką tamtych lat jest 
"Ruszaj w drogę harcerską drużyno, 
borem, lasem, gościńcem i szosą, 
Ha kraj świata ku górom, dolinom 
same nogi radośnie nas niosą," 

Napisali ją K.Litwiniuk /słowa/ i J.Kurozewski /mzyxaj 

*Czemi to wietrze stoisz nad wodą 
taki snartwiony, taki samotny ? 
Chodź razem s nami asukać przygody, 

stawiać namioty, szorować kotły 
tak jak my. 

Załóż harcerską trójkątną ohustę 
a smutek sniknie raz, dwa, trzy..." 

*Trójkątną ohustę" napisano specjalnie dla potrzeb 
dokumentalnego filmu o tematyce harcerskiej, a jej 
autorami są! J.Słowikowski /słowa/ i H,Jabłoński /mi- 
syka/ o 
W roku 1959, w Domu Harcerza przy ul. Siedleckiej w 
Warszawie, a potem w Pałacu Młodzieży /Pałao Kultury 
1 Nauki/ powstaje harcerski teatrzyk kukiełkowy "Ga — 
węda”, którego kierownikiem zostaje sałożyciel-plastyk 
Andrzej Kierusalski, Do pierwszych piosenek tego tea= 
trsyku w owym ozasie należały piosenkit 
1/ sChodsi lalkarz światem, serce w nim rogate, 

Ohodsi s wiatrem, z pluchą, s lalką sa pasuchą. 
Hej, hej, jak wędrowne ptactwo 
Hej, hej, kukiełkarskie bractwo. 
Tak łazi rad, nie rad, najśnieszniejszy teatr"+ 

/szowa: J.Wilkowski 
muvyka: melodia francuska/ 

'Woda brzegom podaje miszelki s 
szlak słoneczny na falach się skrzy, 
Popłyniemy łódeczką niewielką 
s tej przystani szuwarów i trzcin” 

(słowa: 2.Stawecki 
muzyka: J.Niedźwiedski/ 

3/ Daj mi rękę, pójdziemy za miasto, 
jutro w szkole ostatni nasz dzień, 
Nasze ławki odpoczną i zasną, 
60 to mnaczy - ty wiesz i ja wiem. 

Że słońce nad jeziorem - znaczy lato 
że tyle gwiazd wieczorem = znaczy lato »..” 

/słowa: 2,Staweoki 
muzyka: J.Biedźwiecki/ 

W roku 1983 Centralny Zespół Harcerski "Gawęda" p 
dzi owoje 30-lecie, O harcerskiej drodze tego 
1 innych, których piosenki Śpiewają wszystkie w 
naszego Zwiąsku - w następnym rozdziale. 
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KEK + KIEKENENNNEJ MOTYWACJE EEEE 
Przeczytałem niedawno w Twoim snakonitym mie — 

sięczniku artykuł o sskoleniu kadry instruktorskiej, 
0 ile mnie pamięć nie myli /piszę to dobrych parę dni 

po lekturze/ pierwszy kure sorganisowany był w Kosa » 

rsyskach. 
Pozwalam sohie na tak Śmiały gest i piazę do 

Ciebie, bo nasunęły mi się pewne refleksje, a w tym 

© omym niżej i rady i pomocy potrzeba, 
Od jakiegoś czasu obserwuję modę na harcerską 

tradycję. Tu 1 ówdsie organizowane są wystawy /do gru 
dnia zapraszam do Museum Okręgowego w Nowym Sączu / 
obrazujące ponad 70-010 letni rodowód naszej Organi = 
zacji. Gdzie indziej znowu hucznie obohodsi się koleje 

ne roosnice, nie zapominając przy tym o tak zwanym 
usatysfakcjonowaniu najbardsiej zasłużonych na danej 

Piwniczna, które oddała w bespłatną dzierżawę duży ob « 
szar łąki na Szerokiej Polanie w Kosarzyskach, Sprawę 
budowy stanicy wzięło w swoje ręce Koło Przyjaciół 
Baroerstwa w Howym Sączu pod prezesurą prokuratora Bo- 
gusława Chrzana, Po salegalisowaniu koła i uzyskaniu 
osobowości prawnej, przyjęło w 1925 roku prawa włna » 
mości przyaszej stanicy +++ 

+++ Powołano do pracy Ścisły Komitet Badowy, w ak» 
ład którego weszli: profemor I Oirmasjum Kasiniers Hęż= 
ozyński, prof. Stanisłew Serafin, burmistra Widoneki, 
architekt miejski Zenon Remi ..- 

+++ Po Śmierci inż, Remiego przejął sprawę archi - 
tekt Józef Wojtyga 1 na wniosek hufcowego prof. Bugo » 
miusza Pawłowakiego sporządził nowy, akromniejszy plan, 

++» Duszą całego przedsięwsięcia okazał się pro = 
  Drużyny 
kiedyś dawne kroniki, proporce, nadpalone głownie itp, 

fesor który s zapałem 1 pełnym 
oddaniem dla aprawy gromadził fundusze „.- 

  

ESEE 
Metodycy zachwycają się dawnymi „ a najbar — 

dziej zagorzałym wielbicielom i zwolennikom tradycji 
nie przeszkadzają jesienne szarugi i wolą marsnąć w 
gołe nogi, niż upodobnić mię do "nazgajatwa" chodzą — 
cego mniej tradycyjnie, ale rozsądniej w długich spod- 
niach, 

Znasz mnie 1 wiesz, że od historii się nie Odoie 
nam, Nie chcę nawet pisać o ny 

Napisałem ten cały wstęp po to, aby stworzyć tło, na 

którym jak mi się wydaje, bardziej kontrastowo uwypu — 
kli się to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, 

Zbiereny plakietki, znaczki i pętelki, I dobrze, 
że to wszystko otaczamy szacunkiem należnym naszej 
10-010 letniej służbie. Nie dobrze się zaczyna dziać 
dopiero wtedy, kiedy przy znaczkach nie sauważany, że 
«prawdziwy zabytek harcerskiego ozynu « Stanica Har — 

©erska w Kosarzyskach - została sama, Piszę Stanica 

Barcerska dużą literą, bo wydaje mi się, że Jeat tego 

godna, A oto jej historia spisana przes druha Buge — 
niusza Pawłowakiego. 

",.. Pierwszą myśl w P: js 
nicy harcerskiej dla nowosądeckich harcerny i harce — 
rek rsucił w roku 1920 profesor I Gimnasjum Witold 
Kawratil, wówosas hufoowy nowosądeckiego hufca harce — 
rzy, Po pertraktacjach s burmistrzem Piwnioznej = Wi — 

domskim doszło do porosumienia z Radą Miejeką miasta 

SĄCZA 
+++ Już w 1926 roku stanął zrąb i wiązanie dacho- 

we. W miarę osasu i możliwości harcerze obosujący p0= 

wyżej stanicy /kurey dla zastępowych/ pod komendą 
prof.Pawłowakiego pomagali w pewnych robotach; np, 
4dsem Kossowski wyrześbił figury i napisy na sosrębie 

głównej isby.+." 

8a ostery lata i parę miesięcy | zasłużona prze = 
oieś, d: 4 budowla 8 będzie 

swoje 60-te urądziny, Od nas zależy czy będzie to odro- 
dsanie, czy pogrzeb, W chwili obecnej stanica wymaga 

gruntownego remontu, którego koszty przekraczają Boże 
liwości kufea Nowy Sącz » formalnego gospodarza, Koże 
w oblicsu być, albo nie być stanicy - zrezygzujeny 
s regionalnych ambicji i spróbujmy uratować jeden z 
najstarszych a możliwy jessose do uratowania budynek 
- postawiony przes naszych gospodarnych poprzedników, 
Potrzeba dobrej rady, mądrych decysji, niemałych pieu 
między, solidnej roboty, a Kosarzyska jeszcze przea 
wiele lat gościd będą następne pokolenia harcerzy, 

Szanowny Redaktorze | Może w swoia eleganckim 

1 ż Jeżeli mi się coć w 

tym pisaniu pokiókało, to wybacs, ale literaten nigdy 
nie byłem, 

Z poważanien 
Buchoio s prowincji 

DE  
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ROZWAŻANIA 
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rozmowy 
z sobą 

TRZY PIÓRA 

teatrum 
wtrzech 
odsłonach 

Moóóó nietypowy jest nasz rok haroerski - myś- 
ląe oczywiście w kategoriach astronomicznych — nie- 
mniej istnieje zwyczajowa potrzeba podsumowania 0- 
siągnięć 1 porażek w roku ubiegłym. Poprowadźmy nasze 
dzisiejsze rozważania w innym kontekście, niźli robi 
się to przy tego rodzaju okazjach, Nie generelizujny, 
nie cumujmy, nie uogólniajmy w kategoriach szerszych 
niż abstrakcja. Nio to nie da, a dodatkowo zagnatna 
cały problem. Sprowadźmy nasze działania do poziomu 
zerowego - czyli w tym wypadku - do naszej odpowie — 
dzialności za realizowany program wychowawczy a tak- 

że naszego w nim miejsca, Niech każdy zastanowi się 
za jaki odcinek w ruchu harcerskim odpowiada i spró- 
buje dokonać własnej - nio nie szkodzi że subiektyw- 
nej - oceny wyników. Tylko bowiem w taki sposób bę - 
dziemy mogli odpowiedzieć na nurtujące nas pytania 
czy byliśmy przydatni, czy spełniliśmy swój społecz- 

SS= pierwsza s nutą wspomnieniową, Harcerstwo 
działa jako jedyna organizacja młodzieżowa w szkole, 
Harcerzy pełno w każdym miejscn, Co dzień odbywa się 
kilka zbiórek zastępów, w każdym tygodniu dwie lub wię - 
cej sbiórek kolejnych drużyn, Spotykają się zastępy 
zastępowych, rady drużyn i ras w miesiącu rada szcze- 
pu. Wszystkie zuchy, harcerze i instruktorzy przepiso- 
wo umindurowani — słowem cały harcereki sspan, Wystan- 
czy obejrzeć kroniki, by stwierdzić ciekawą, pożytecz= 
ną 1 jakże charakterystyczną dla harcerstwa pracę wy - 
chowawczą. Prowadzi się akcję "Niewidzialnej Ręki", 
/mzodsi już pewnie nie wiedzą co to jest/, harcerakie 

pogotowie naukowe - ozyli pomoc dla nie nadążających 
za programem szkolnym /wtedy i dla nich było miejsce 
w harcerstwie/. Rada szczepu wespół z samorządem szkol — 

nyń zgłaszała petycje, pod adresem dyrekcji sżkoły, 

dotyczące poprawy warunków nauczania i spraw socjal - 
mych /a jakże przecież dzieci to też dotyczy/, a ta 

z kolei - s całą powagą rozpatrywała propozycje, Nie 
obywało się przy tym bes konfliktów i zadrażnień - ale 
było w tym coś z tworzenia nowych wartości i wzajem - 
nego poszanowania, Szczep organizował ogromną akcję 
letnią - dwa obozy stałe, cstery wędźowne 1 jedną kolo 
nię dla zuchów, Pozostający w mieście instruktorzy do- 
datkowo prowadzili bazę nieobozowego lata, w oparciu 
o budynek szkolny, Trzy czwarte kadry szczepu stanowi 
11 nauczyciele 1 młodzieżowcy, z przewagą tych ostat = 
nich, pozostali to wychowankowie szczepu - inżyniero - 
wie, studenoi, robotnicy i jeden lekarz, Szczep pro — 
wadził we wopółzawodnictwie hufieckim, poszozególne 
drużyny zajmowały ozołowe lokaty w swych pionach, Czy 
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ny obowiązek, czy nusze działanie stało się sukcesem 
ozy porażką, Owo podsumowanie możemy dokonać nieza - 
leżnie od pełnionej funkojż - drużynowego, przybocz= 
nego, kierownika wydziału komendy chorągwi czy na - 
czelnika, Przecież służba na każdej funkcji harcers= 
kiej jest jednakowo ważna, gdyż niezwykle ciężko 
jest stopniować problem odpowiedzialności, Bo czyż 
można,porównać odpowiedzialność drużynowego za zdro- 
wie i bezpieczeństwo swoich wychowanków - do odpowie» 
dzialności za stworzenie błędnego programu przez in- 
struktora instancji ? I dalej - odpowiedzialności 
za cały ruch harcerski Naczelnika ZHP a kwatermis — 
trze hufca ? W związku z tym nie róbmy takich porów= 

mań, które w dodatku do niczego nie prowadzą - a 
wręcz kierują nas w Ślepy zaułek. Dlatego nie oglą- 
dajmy się na innych, nie wyszukujmy im błędów i po - 
myłek lecz całą rzecz sprowadźmy do własnej osoby, 

W KREGU MENIS 

Gdy każdy tak postąpi - jest szansa na poprawę jąkoś- 
oi działania, Zróbmy tęn swoisty rachunek sumienia 
dla siebie, dla własnej oceny i starajmy się wyciąge 
nąć konstruktymne wnioski, Im głębszą, szozerszą 1 
konkretniejszą zrobimy analizę - tym istotniejsze bę- 
dą wskazówki do przysałej służby, 

Dlatego zachęcam wszystkie kręgi instruktorskie 
do refleksji na te tematy, a ich członków do wykona- 
nie rzetelngo prześwietlenia "duszy" harcerskiej, 
Zwalozmy tę, jakże charakterystyczną w naszych sto — 
sunkach społecznych 1 międzyludzkich, przywarę uda- 
wadniania błędów innym a wybielania siebie samego, 
W ruchu harcerskim nie ma miejsca na takie postawy, 
Jeszcze raz zachęcam do rozmowy,,, Z sobą, 

4 może ktoś napisze, do mnie, na ten temat ? 

WNUK 

5EkkżkQżQżśćśąśącocoZZ ZZO, ŚŚŚC CC ŚZZOOOOOOO00 

tak było źle ? 
. 

Scena druga z wiatrem, Powiało od morza, Kilim 
młodych złapało podmuch na ewe żagle. Siedli, podumali 
1 wymyślili, że wszystko trzeba zmienić, Teras poszło 
szybko,*Zaczęli od szczepowego, później komendy i wre= 
szcie zawładnąli radą szczepu. Krótki, zwięzły 1 pryn- 
sypialny był ich program, Zaczynamy od nowa, Po piez- 
wsze powrót do tradycji - 00 przejawiło się zdjęciem 
se ściany portretu Bema /patrona szczepu/, a zawie — 

szeniem pódobisny Andrzeja Małkowskiego, Po drugie, 
harcerstwo to organizacja młodych - ke, e ode. 
nąć lu ich, ti j|dnowi 

oiąsłych braków kadrowych, Ha jednego hareerza - wy - 
padło kilku instruktorów, 

« 

Scena trzecia - sentencjonalna, Szkoła ta sama, 
Barceratwo już nie jest jedyną organizacją, Dyrekcja 
ta sama - ale już bez sympatli 1 poważania dla harecnm 
stwa - bo przerzuciła je na organizację, która nie 
grzebała się w korzeniach, lecz zajęła się aktualnymi 
problemami złodsieży, Młodzież sana wybrała, Zresztą 
wyboru, w praktyce mie było, ponieważ jedna rasbitycz- 
na drużynka konkurencją hyć nie mogła, Burzyciele zuę- 
eseni swoją misją odi 'mozepu sakładając krąg 

  

Sprzeczności miądzy tyni działaniami nie zauważono, 
Cały nawarstwiający się dorobek ruchu był 
dla nich trudny do Po ko — 
mendy 1 rady szosepu - bu: 11, 16 

11113ki* > dalej kontenplują i kiszą 
mię we własnym soaie. ża odsuniętych instruktorów 

mię 1 
xi 2a nini gorąca troska o dobro dzieci 

  

od kilku miesięcy nikt nie prowadzi drażyn, Przenieś - 
11 więc swą aktywność - jak to aię popularnie okreś — 
la - na ten odoinek, A więc rozwiązano wszystkie do — 
tychozasowe drużyny /ponieważ stracono w tej materii 
rozeznanie/ 1 powołano jedną sstandarową /bo tylko 
jeden s nich zgodził się być drużynowym/, która w za — 
myśle miała swą działalnością promieniować 1 stanowić 
saczym do powstawania innych, Niestety zaczynem aię 
nie stała, bo zająła eię Ówiozeniani mestry, straga- 
niem odpowiednich kijów, tudzież kilkoma dalszyni tra- 
dycyjnymi formami dsiałania - 1 po kilku miesiącach 
ostał się tylko jeden sastęp, Tym sposobem osiągnięto 
niezaprzeczalny sukces polegający na slikwidowańiu 

czyli Założyli dwie 
drużyny suchowe, dwie harcerskie i jedną staraschar - 
cerską - traktując ją jako kuśnicę przyszłych kadr. 
W kombinacie szkolnym /oskoła podstawowa 1 liceum ogól 

noksstażcące/ 006 ruszyło, Nowi ale starzy - powrócili 

do owych tradycji aprzed dwóch, trzech lat « bo byli 
jej twórcani 1 wykonawcami, VW hareówce obok Małkowa - 
kiego sawiesili poxtret Bema /patrona asczepu/, Jaki 
morał płynie ? Trudniej budować ma grusach, wracając 
do tradycji niekoniecznie trzeba wszystko burzyć = 
wszak pamiętajny, 1% to oo powstawało tworzyli żywi 
ludzie - uezestnicy ruchu harcerekiego. Mie wiadomo 
również, 00 e nas napisze historia i czy nie znajdą 
się następcy, którsy naa określą, 

IBS 
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EEE POGLADY 

Dawno już z taką uwagą nie czytałem "Motywów" = 
jak numer 1/84. Rodzynkani wydania stały się teksty 

Tomasza Brunera, Danuty Zdanowicz i Janusza Kowalskie- 

go, nie mówiąc o Druhu Witkowicsu. 

W artykule "Kolej rseczy czy kolejny zbieg oko — 
liczności* przedstawioza została historia - bo aktual= 
nie krąg nie istnieje = Robotniczego Kręgu Instruktor- 
skiego przy jednym z zakładów pracy, Wyczuwa się, iż 
sprawcami tego materiału zą ozłonkowie kręgu, którzy 
żalą się, i na komendę hufoa, 1 na dyrekcję zakładu, 
1 na Bóg reczy wiedzieć koga jeszcze, Nie przychodzi 
im jednak na myśl possukanię przyczyn we własnym gro= 

nie, Członkowie s rzadko spotykaną megalomanią okreó. 
dlają się jako prekursorzy tej inicjatywy, a znany, 

NAGEÓWA. > EB 
1% kilka poprzednich posiedzeń predyscynuje do użycia 
tego samego tytułu. Choiałbym gorąco poprzed druhnę 
Danutę w jej komentarzu dotyczącym powstawania harcon- 
skich spółdzielni, Poprzeć i dołożyć, oczywiście nie 
autorce, Jest to klasyczny przykład niemocy 1 niechęci 
włads harcerskich do podejmowania nowych sadań - wykra 
czających poza ustalony latami echemat działania i ro- 
zumienia istotnych potrzeb drużyn 1 szczepów, Nowoczes 

ne spojrzenie 1 niekonwencjonalne działania są potrze- 
bne współczesnym drużynom jak nigdy dotąd. Jest to 
konieczność dziejowa. Nie sprawdził się beskrytyczny 
powrót do źródeł, nie sprawdsił się wymuszony na ostat - 
nim Zjeździe slogan - drużyna miejscem powstawania 
programu, natomiast sprawdziła się przestroga dobrych 
  chodby s historii, wiele 

Kręgów robotniczych, a sądzę, że dzisiaj ich jest też 
wiele, Podobnie gdy presentując pomysł organizowania 
obozów dla dzięci pracowników zakładu pracy w zamian 
sa pełnego mówią - 
«,.. Chwyciliśny to pierwsi w Polsce ..." - podczas 
gdy wiele komend hufców tak organizowało właśnie swoi- 

stego rodzajn akcję zarobkową. Zejdźny więc na ziemię 
1 postawny sprawę jasno - jeśli RKI chce działać - to 
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nikt ma w tym nie może przeszkodzić, Wystarczy słożyć 
wniosek, okazać sensowny program działania i „.. wszys- 
tko załatwione, Na tym można by ekwitować całą sprawę, 
gdyby nie szerszy problem społecznych skutków tej prze- 
pychanki, Trudno bowiem zgodzić się ze stanowiskiem 
komendanta hufca *,.. W sprawie REI będziemy do dyspo- 
zycji w dzień i w nocy, Instruktorzy mszą mnie jed - „ 
nak przekonać o celowości ich pracy. /1 zdanie curio- 
salne - podkr. Z./ Kiedyś, owszem, hufiec był biedny 

- brakowało sprzętu, słabo działały 
drużyny, nie było wielu har- 
e e r my ..." Mamy więc do czynienia z hufcem, w tym 
wypadku chyba rzeczywiście jedynym w kraju; który tak 

1 że za kilka lat 
do tego samego miejsca, z którego zaczęto zbyt nachal- 
nie mieszać, Kultura materialna i duchowa ma to do sie- 
bie, że konsekwentnie idzie do przodu, nie dą się bez 

dla siebie tego procesu zatrzymać, Botyczy 
to również harcerstwa, Czas na niekonwencjonalne po - 
mysły 1 szatańskie projekta, Bes tego zostaniemy w ty- 
le, jak to na nieezczęście chyba się właśnie dzieje. 

Osobowość 
Gdy na Radzie Naczelnej kłócimy się co to jest druży- 
na, a nie Go i jak ma robić - jest to nieuchronny tego 
znak, Dlatego nasuwa się nieodparcie pytanie - czem 
to, w tak strukturalnie skomplikowanym systemie jakim 
jest oświata 1 szkoła całymi latami funkcjonują, pro - 
sperują i przynoszą dochód spółdzielnie uczniowskie, 
Czy tam obowiązują inne przepisy ? Pomagają w zdoby- 

wariiu książek, zeszytów, gumek, piór i ołówków, przy — 

gotowują śniadania z gorącą herbatką, słowem - wypeł - 
niają społeczne zapotrzebowanie środowiska uczniowskie 
go. A w harcerstwie niemoc - nie wolno, nie można, po-r 
daje się przepisy, które akurat nie mają zastosowania. 
Przecież nie będą to spółdzielnie w rozumieniu ustawy 
  wspaniale rozwiązał swoją sytuację jno-pro - 

gramową, że aż nie potrżebuje specjalistycznej kadry 
instruktorskiej, Myślę, iż w harcerstwie mamy wiele 
podobnych sytuacji i nadszedł czas by je głębiej prze- 
myśleć, Sądzę, że niedługo tak się stanie, Ja w każ + 
dym razie jestem za REI, 

Gwiazda publicystyki Marazoniizoćdkiej — Danie 

ta Zdanowicz, jak zwykle ze swadą,. daje sprawozdanie 
s obrad Rady Naczelnej, która /rada/ za temat obrała 
sobie dyskutowanie o drużynie, W pełni podzielam pog- 
lądy autorki, czującej w tej całej zabawie niedosyt. 
Może do członków Rady Naczelnej dojdzie nasza obawa, 

a 1. Zdobywając w 
sprawność milicjanta, nie uzurpujemy sobie prawa do 
ich zastąpienia - jest to autentyczna 1 kształcąca za- 
bawa, Można więc analogieznie podejść do harcerskich 
spółdzielni jako specyficznej, głęboko wychowawczej 
/wychowanie gospodarcze, Druhu Naczelny Kwatermistrzu! 

metody działania, Przecież sprzedaż butelek, makulatu- 
ry, stoiska ze zniczami - to klasyczne przykłady spół- 
dzielni harcerskich, Może więc nareszcie opracować re- 
gulamin tych spółdzielni, zatwierdzić na najwyższym 
szczeblu władzy harcerskiej i przestać wyszukiwać ko - 
lejnych przeszkód, Bo "nowe", przełamujące konwenanse 
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Znakomity refleksjonista, zarzucający swoimi po= 
glącami redakcję "Polityki", tym razem w "Motywach" 
dał przykład do 
spraw związku. Podzielając sposób myślenia autora wy 
notowałem zdania porełki, pierwsze ",.. Takie właśnie 
budowanie Ojozysny prywatnej w zgodzie z wymogami odz= 
naki chorągwianej „..", drugie "... Potrzebne nam żę” 
osenie ognia s wodą! ...". Coś w tym jest, polecam cen 
ły tekst. 

Wchodząc w kompetencje IBS-a, przełamując 3eco 
monopol 'na druha Witkowicza, zauważam znakomity tekst 
o tak banalnej, oklepanej - jekby się zdawało - do zma 

dzenia sprawie, jak palenie papierosów przes instruk » 
torów. Ujęcie tematu wspaniałe, nietuzinkowe i co tu 
dużo ukrywać - wychowaweze 1 budujące. Tekst bez dena- 

gogii, mody kazań 1 
napuszonej retoryki, Czyta Bię żywo i z przyjemnością 
- polecan palaczom jak i wojującym demagogom, Dy ucsye 
11 się kultury stawiania argumentu, 

Kończę mottem s ostatniej strony omawianego nun 
mera "... Każdy s nas ma we wnętrmu muzyczkę, która ma 
akompeniuje, Jeśli słyszą ją także inni, nazywa się 
osobowość, Szkoda, że mie zawsze można to odnieść do 
"Kotywów". 

ZUCH 

  

km Jadwiga kika 

instryktorzy 
ODŁYmiśCi 

Z macie Ich ? To posłuchajcie. ie będzie to jedna 
ze słynnych fredrowskich bajek ale słów kilka o tych 
wspaniałych instruktorach naszego Zwiąsku, którzy Zade 
my "kawałek" swojego życia oddali sprawie wychowania 
młodzieży i harcerskiej kultur! 
Fajstarazy z Nich w roku przyszłym skończy 70 lat, 
Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" Druh 
Wacław Milke, 

Axtualnie laureat tegorocznej nagrody Presesa Ram 
dy Minietrów za twóresość dla dzieci 1 

Kajbliżazy czas będzie pomyŚlniejazy dla "Dzieci Płoc « 
ka". W pomieszczeniach, które zajmuje zostanie wresz » 
©ie zainstalowane centralne ogrzewanie /po 35-0iu la - 

tach!/, przybędą nowe regały na stroje, a z dalekiej 

Anglii, gdzie mieszka wielbiciel zespołu, były polski 
wmarynars przyjedzie jego wspaniały dar-autobus, Hoże 
i władze naszego Zwiąsku spojrzą przychylniej na pracę 
J5-latków i sięgną do związkowej kazy ? 
Optymizm Druha Milke zwyciężył, Były więzień obosu kon 
  

«Dzieci Płocka" powstały w roku 1948 ! Zespół w 
mobie zatem już całe 35 lat, Wielu członków wyrosło 
z wieku dziecięcego, ópiewa 1 tańczy już inne pokole « 
nie płockich harcerzy, W repertuarze Zespołu są staro 
pieśni, tańce i obrzędy ludowe, z różnych stron Polski, 

które trzeba nohronić od zapomnienia, Najciekawsny i 
może najstarszy jest obrzęd zwany "Świętem chleba", 
oparty na pradawnym zwyczaju słowiańskim. 

*Dsieci Płocka" jako jedyny zespół dziecięcy uczestni- 
omył w II Światowym Festiwalu Młodzieży Demokretycznej 
w Budapeszcie, Znają go harcerze, występuje na kielec- 
kim Festiwalu, obozuje, koncertuje w całej Polsce 1 
nie tylko, To nie ważne, że jego jedyną bazą jest tyl- 
ko zaplecze kina "Przedwiośnie" w Płocku /t0 seamo Go 
w roku 19481/, chociaż domy kultury Płocka nie wyko — 

rzystują w pełni swych pomieszozeń, 
Trudne warunki pracy artystycznej i wychowawczej nie 

smiechęcają jego Kierownika 1 408 harcerzy, ohod osa — 
mem dotkliwy ohłód wręcz uniemożliwia prowadzenie prób 
saspołu, 

e 1 pedagog, 
twórca 1 wielkiaśa polekiego folkloru, idealista-ma - 
rsyciel. Niektórzy twierdzą, że *nie chodzi po ziemi", 
Druh Milke uważa jednak, że tacy ludzie też są świa 
potrzebni, 
% perspektywy 5-ciu lat, spędzonych za drutami hitle = 
rowskiego obozu uważa, że najwiękomyn skarban osłowie- 
ka jest sdrowie i spokój sumienia, optymizm i ukocha - 
nie swojego kraju. 

Wierzy, że piękno 1 dobro zawsze zwyciężą bo jak by 
inaczej wyglądał świat? Młodzież musi to srosumieć i 
na pewno zrozumie, 
Druh Milke uważa, że taniec to ukryte piękno Ojozyzny, 
że ukazywaniu dobra służy nasza. kulture polska, Lekar — 
stwo dla ducha, dla tłumienia sła, 
Ludziom, xwłasscza teras, potrsebna jest duża dawka 
kulturalnych przeżyć, trochę obrzędowości i romantyzmu, 
nieco zabawy 1 duża dawka optymizmu, Zespół *Dsieci 
Płocka" pod Jego kierunkiem aktywnie włączył się w pró« 
pagowanie ideałów 1 program ogłoszonego przes PRON, 
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Piosenką 1 tańcem chce dotrzeć do zmęczonych 1 zwaśnio« 
mych, smutnych 1 zniechęconych. Druh Milke martwi się 
tym, że coraz więcej dzieci w naszym kraju jest "głu = 
chych* /efekt braku lekcji śpiewu w azkołach/, nie umie 

jących śpiewać nie tylko pieśni ludowych, ale nawet 
popularnych, dziecięcych, harcerskich, Nie można poz » 
wolić na to, aby młodzież polska nie uczestniczyła 
w kulturse, Trzeba ją porwać, sachęcić, pokasać pięk 
ny folklor polskiej ziemi, Druh Milke jest optymistą 
1 wierzy w młodzież, w jej powrót do kultury, Wierzy 
w tych, którzy już niedługo przejmą jego idee i rea - 
lizację marzeń, 

Druhnę Danusię pamięta i pamiętać będzie każdy 
instruktor, który uczestniczył w ostatnim Zjeździe ZHP 
w Warszawie, To Ona swoim "bojowym" wystąpieniem por 
wała całą sjasdową publie.ność, To po Jej wystąpieniu 
Śpiewano hymm polski, były owacje i kwiaty, 
Wychowana w rodzinie Śląskiego powstańca wie 00 to pat: 
riotysm, Przeżyła grozę 1 ciężkie lata okupacji hit — 
lerowskiej na Sląsku, który po 1939 roku został włą = 
ozomy do Rzeszy, Nie ulękła się tych lat, dsiałała 
w podziemnym, Śląskim harcerstwie i przygotowywała do 
pracy w odrodzonym Zwiąsku Harcerstwa Polskiego, Po 
wojnie skończyła studia polonistyczne i rospoczęła 
pracę pedagogiczną, 

Jest założycielką dwóch, słynnych szczepów harcerskich 
1/ w Krakowie = szczepu "Słowików" im,M,Karłowi= 

. cza przy Liceum Muzycznym 
2/ w Warazawie= azozepu "Błękitnych" im,T.Sygie — 

tyńskiego przy XXVI IQ w Aninie 

Oba rosśpiewane, roztańczone, wrażliwe na piękno i lu- 
skie cierpienia, rozmiłowane w turystyce i wędrowa = 
niu po najpiękniejszych szlakach naszej ziemi. 

Ze "Słowikami" śpiewała druhna Danusia w Domach 
Dsieoka 1 Domach Iudsi Starych, umilając im pustkę 

azarych, codziennych dni, 
Organisowała wspaniałe obozy i wychowała wielu dobrych 
instruktorów, ludzi wrażliwych na piękno polskiej kul- 
tuzy. . 

Z "Błękitnyni* uczestniczyła przes 8 lat w har — 

cerskiej akoji "Bieszczady 40", To właśnie s tego okre* 

sa Jej pracy pochodzą najpiękniejsze piosenki, które 
pisała sama lub £ Nężem=muzyki. 
Prawie wszystkie piosenki zostały wyróżnione luh nag — 
rodzone, Jedna s piękniejszych to: 

*Ha połoniny, na zielone 
spowite w ranny welon mgły, 
na trawy wiatrem rostańczone 
idziemy razem, ja i ty ++.” 

"Ja połoniny” - mzyka: D.J.Roanerowie/ 

Ukochała te swoje Bieszczady, bo: 
"Bieazczadski wiatr 
przyniósł pieśń, 
5 połonin, pól 1 chat, 
Od gór 1 lasów przyniósł nam toż 
wspomnienie młodych lat „..* 

/"Bieosozadzki wiatr"- muzyka: D,Rosner/ 

BROGWEGSEEA © BENA 
Pierwszą nagrodę w Konkursie Chórągwi Stołecznej na 
piosenkę obozową w roku 1968 uzyskała Jej piosenka 
pt. *Szuwary", która powstała na obosowej akoji ZHP 
w roku 1965, o tej samej nazwie. 

*Ziemio serdecznie znajoma, 
stara masurska ziemio, 
na burestynowym twym szlaku 
echa pamiątek drsenią 
W takt sosen starych 00 pamiętają naa 
sanudny piosenkę, 
niech płynie w oiemny las, 
w stary mazurski, polski las. 

Szuwary Ślijoie nam, 
tęsknoty wieczny śpiew, 
niech wiatr przyniesie nam 
mazurskich jezior Bow „..” 

/masyka: D.Rosner/ 

Wiele jest tych piosenek: Naszemu wojsku, Na przełaj, 
łabędziowy Śpiew, Przez Polskę, Hymn Hufca Warszawa 
Praga-Południe, Kopernikański szlak przestworzy, Scież 
kami partyzantów, Wasystkie s własną muzyką, 
Piękna piosenka powstała w roku 1970 dla akcji chorąg= 

wianej "Syrena 25", Jest to pieśń do mizyki własnej 
pt. "Tobie Warszawo dzisiaj Śpiewamy”, Na uroczystej 
akademii w Teatrze Wielkim w Warszawie ópiewali ją 
zgodnie: Centralny Zespół Artystyczny ZAP pod dyr.W.Sko 
raczewskiego, Zespół "Gawęda" 1 szczep "Błękitnych", 
Haremistrzyni Polaki Indowej Danuta Rosnerowa duży 

"kawałek" swego życia przepracowała z haroerską mło — 
dzieżą. Prowadziła akoje 1 obozy, dyskutowała, radsi = 
ła 1 wychowywała, wędrowała po górach /1 nie tylko!/, 
Śpiewała i pieała piosenki, tworzyła wieroze, uczest = 
miczyła w audycjach telewizyjnych na temat turystyki 
młodzieżowej. Wspaniała szczepowa, znakomity pedagog. 
Za optymieu, harcerski upór w dążeniu do eprawiedli = 
wego celu, sa zmienianie "swojego" świata na lepszy 
została przez swych wychowanków zgłoszona do odzna = 

czenia słynnym "Orderem Uśmiechu", 

Nie jest już ssozepową, przestała uczyć, Jest na eme — 
ryturze, ale nadal działa wytrwale w naszym Związku, 
który jak twierdzi w wywiadzie dla "Płomyka" nr 8 
m 1981 roku stał się wielką przygodą i pasją Jej życia 
A gdy zwołany zostanie kolejny Zjasd ZHP znów pewnie 
powie z trybuny zjazdowej o patriotyśmie, optymiśmie 
1 zaangażowaniu harcerskiej braci, Jestem pewna, że 
znów wsruszy i porwia całą zgromadzoną w Sali Kongre- 
sowej gromadę harcerskich delegatów jak przed laty, 
Okres po 1956 roku obfitował w takich szozepowych jak 
druhna Danusia Rosner. 00 to 1 chcą 1 potrafią 1 są 
pełni optymismu i mają fantazję, a przede wszystkim 

kochają dzieci i swoją Ojozyznę. 
Druh hm Zbigniew Czarnuch to słynny s tamtych lat 

szozepowy, pedagog i twórca znakomitego szczepu "Ma — 
kusynów" im, Kornela Makuszyńskiego w Zielonej Gór! 
Najpierw jednak powstała drużyna, a było to w latach 
50-tych. Gdy uzbierało się już tyle tych "Makusynów" 
że trzeba było powołać do życia azczep, stał mię on. 

KEN t HNZNNNNENNEMJ KULTURA. EREEEEEEM 
6 1 2 po pewnym ozesie j harcówki 

na Świecie! Był to prawdziwy zamek, z solidną bramą 
1 herbami, autentyczną fosą 1 dziedzińcem, zamkowyni 
salonami 1 przeuroczym duchem hrabiego Fabiana » daw= 
nego właściciela zamku, A wszystko to było zaledwie 
30 km od Zielonej Oóry, w Siedlisku. Zrujnowany zamek 
rozpadał się, bezpański 1 nikomu niepotrzebny, "Maku = 
syny” wypatrzyły go, odgruzowały 1 po gorącym apelu 
do fachowców, na łamach "Gazety Zielonogórskiej", przy 
ioh pomocy i życzliwym przyzwoleniu stosownych władz 
- odbudowały. 
Tu odbywały się wspaniałe rycerskie turnieje, tu wy = 
myślano nowe programy dla Harcerskiego Teatru "Cudaki? 

Szozep ten niewątpliwie miał najpiękniejsze, najo 
dziwniejsze i najoryginalniejsze pomysły ze wszystkich 
azczepów naszego Związku tamtych lat, Stworzył wspom- 
miany już wyżej "Cyrk pod nieco dziurawym namiotem 

czyli Gudaki", Dla tego najdziwniejszego cyrku "pod 
słońcem" pieał swe teksty sam Jerzy Iitwiniuk a i inni 
autorzy nie pozostali obojętni, Były więc "Opery © lu= 
dożercach" i "Krzysztofie Kolunbie", A soeną stały się 
bardzo prędko zielonogórskie podwórka, gdzie jak czy = 
tam w książce byłego "Makusyna" - Wiesława Rudona pod 
tytułem "Cudaki" - dzieciaki piały z zachwytu! 
Zaczęło się od skromnej drużyny o imieniu jak wyżej, 
którą założył Druh Zbyszek w Zielonogórskim Donu Kul - 
tury, z którego pomieszczeń drużyna ta początkowo ko- 

rzystała, Potem zaczęły sypać się pomysły jak z przy - 
ałowiowego rogu obfitości, We wrześniu 1960=tego roku 
zaczęło w drużynie obowiązywać hasło /sgodnie s roz — 
Xazem Iha Zbyszka/, że "każdy Makusyn ma być podwór — 
kowym wodzirejem". I wtedy eię właśnie zaczęło. W trzy 
miesiące później było już 10 stałych drużyn podwórko = 
wych, organizowano stałe podwórkowe bazy, Zaczęły się 
dziać najdziwniejsze rzeczy, Wa podwórkach 1 u "Ma - 
kusynów", Zorganizowano pierwszy kosmodrom 1 bawiono 
się w kosmonautów, odtworzono z detalami "Bitwą pod 
Grunwald: zawiązywały aię Związki Bratnich drużyn, 
zorganigowano Święto Makusynów, Odbył się wielki Tour 
de Niedoradz ozyli kolarski wyścig na składakach /s 

obsługą prasową i aędziowską, festynem 1 rundą hono » 

rową/, działał Teatr pod Psem i odbywały się Grudniowe 

Spotkania z Druhem Sylwestrem, organizowane przez Ins- 
tytut Pirotechniki i Komieję Kulinarną drużyny. Zano - 
tować należy w kronikach Doroczny Zjazd Wąsaczy czyli 
byłych"*Makusynów", a także otwarcie /uroczyste/ Museum 

Osobliwości 1 stałej Galerii Kiczu Współczesnego, To 
dopiero była zabawa | Otwarto Słowiański Drakogród, 
rozpoczęła działać Filmowa Wytwórnia "Studios Makucy — 
nos", I wreazoie niezapomniane zamkowe turnieje rycer= 
skie oraz "Teatrzyk pod Piszozelem". 
Ta cudowna, znakomicie ażyta i zgrana gromada pod wo- 
dzą Wielkiego Szozepowego bawiła się tak znakomicie, 
że jej działalność przejdzie do historii naszego Zwiąm 
sku. Przez szozep "Hakusynów" przeszło wiele zielono » 
górakiej młodzieży, Zawarto kilka harcerakich /1 mor 
gamizowanych po haroeraku/ ślubów. W pewnym okresie 
Gzasu przyszły bowiem do szczepu dziewotęta, 

wyrośli ze 
odchodzili w dorosły świat. 
Druh hm Zbigniew Csarmuch - pedagog i historyk, twórca 
sudownej przygody dla kilku pokoleń harcerskich, wiele 
ki autorytet 1 pasjonat. Może nie spodziewał się, że 
osiągnie takie wyniki. Udowodnił jednak, że bawiąc się 
można prowadzić znakomitą robotę instruktoraką, A nie 
była to przecież zabawa s zuchami, Ssczep "Hakusynów" 
przez wiele lat bawił, wzruszał i sadziwiał tych, któw 
rzy go oglądali w dsiałaniu, Myślę, że nie byłoby jed» 
nak wielu jego sukcesów, nagród 1 osiągnięć bez Tego, 
Który umiejętnie kierował i pomagał w potrzebie, 
W "Ogniskowych konoeptach" wydawanych w roku 1959 pizen 
Sstab Akcji "Wieś" GKH ZEP dh Czarnuch powiedział: 
*Zabawa kształci słuch, poczucie rytm, wyrabia fisycz 
nie, ćwiczy intelekt, wyrabia smak artystyczny, Za — 
bawa musi sawierać element wyżywania się dziecka 
a dobór tekstów 1 forma wyrasu jest tutaj tej zasa — 
dzie podporządkowana, Ideałem "nakusyna" jest bystry, 
wesoły, ruchliwy urwipołed, który wazystko potrafi 
1 którego wazysoy lubią. 
"Vakusyny" nie tylko bawiły sięj zdobywały również 
stopnie, organisowały biegi terenowe, obozowały i słu- 
chały gawęd przy kominku, 

lat, powoli 

Wszystkich moich trzech instruktorów, twórców 
1 wychowawców cechował 1 cechuje optymizm, "Bes opty= 
mivmi nie mą wychowania” powiedział Druh Zbyszek Czar 
much, Optymizm, prawdomówność 1 zadowolenie z tego 60 
się za to dewiza życiowa Drukny Danusi Rosner, "Ciąg = 
łym optymistą" nazwała Druha Wacława Milke dzienni — 
karka Romana Kuffel, s której materiałów korzystałam 
przy opracowywaniu niniejszego artykułu. 
Bardzo mi żal, że już niedługo Druh Milke odejdzie ma 
dobrze zasłużoną emeryturę i przekaże "Dzieci Płocka” 
gwemu następcy /Bogdan Roguleki/. Wielka szkoda, żę 

Druhra Rosnerowa nie prowadzi już azczepu "Błękitnych" 
To smatne, że nie istnieje już tak wspaniały szczep 
jak sielonogórskie *Makusyny", Ea pocieszenie pozos — 
taje fakt, iż druh Czarnuch w nowym miejsce pobytu 
utworzył "Wróbelki", a uczeń druha Czarmnoha /jak san 
siebie określa/ Jurek Hamerski kontynunjo w Poznaniu 

myśl makusynowską - prowadząc Harcerską Drużynę Otwar- 
tych. 

Drodzy Osytelnioy! młodzi szczepowi, drużynowi 
1 sastępowi! pisząc tych skromnych słów kilka o lu » 
dziach, którzy powoli odchodzą już a ich dorobek jest 
tak ogromny, że koniecznie należy go zapaniętać, choia- 
łabym bardzo abyście Ich zapał, optymizm i pomysłowość 
ponieśli do swoich zastępów, drużyn, szczepów 1 
połów artystycznych, ma każdy odcinek swojego harcer — 
skiego działania, 

Niech w każdej gminie i w każdym mieście działają tak 
snakonite zespoły jak 35-1etnie już "Dzieci Płocka", 
Niech nie zginie polaki folklor, polski strój ludowy 
1 polska muzyka, Przes wszystkie turystyczne szlaki 
tej ziemi niech wędrują drużyny podobne "Błękitnym", 
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  Niech zostanie po nich Ślad w 
miech dbają o lasy i połoniny i nie poswolą ich sni = 
azosyć, 
Choiałabym bardzo /też jestem optymistką w tym waglę - 
dmie!/ aby rosópieważy się nam wszystkie polskie druży: 
ny, by harcerze nieśli harcerską piosenkę słabym i sta- 
rym = tak jak krakowskie "Słowiki" Druhny Danusi. 
Wierzę, że na wszystkich polskich podwórkach 1 na wie- 
lu osiedlach polskich miast pojawią się niedługo nowe 
waakusyny" a podwórkowym cyrkiem, teatrzykiem pod Trae- 
pakiem, simowyni igrzyskami harcerakimi "łyżwa 84", 
wyścigami "Złota Wrotka" 1 innymi, świetnymi pomysłani, 

Poże k: stare, zaby dworki 
snajdą znowu awoich opiekunów 1 użytkowników w miejs — 
kich esosepach i drużynach harcerskich ? 
Stawiam hasło: Zamki, dworki i wiatraki dla polskich 
haroerzy! Może właśnie w tych nietypowych haroówkach 
Druhowie Szozepowi będą realisowali niemniej ciekawe 
1 pomysłowe programy harcerskiego działania jak te, 
które powstawały w zielonogórskim szosepie lat 50-tych 

Śladowniotwo doawolone! Powodzenia! Napiescze do 
mnie, jeżeli samiersacie "od saras* ióć w Ślady bo - 
haterów mojego artykułu, 

  

  

        
ZDERZENIA Z LILIJKA 
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Pyt to we wrześniu 1972 roku. W Tatrach Słowackich 

zaskoczył nas Śnieg. Doszliśry do Chaty Tepy'ego, na 

jadalni schroniska ścisk, wszystkie miejsca zajęte, 

drabinki wokćż pieca obwieszone dokładnie euszącą się 

odzieżą, Stanęliścy niezdecydowani na środku jadaini, 

zdjęliśwy kurtki, W tym morencie od jednepo ze sto - 

mów wstał jakiś mężczyzna, pocszedł do raa i podał le- 
ejsce, usiedliś Dopiero tó- wą rękę, zrobiono nam 

je skautowej a na szyi zauważyłem, że był w blu 
em na swetrze otrzynaną rok wcześ- 

skich. 

W roku 1074 w czasie pobytu z obozu w Jugosławii 

zatrzymaliśry się na kilka dni w Budapeszcie, I tam 
w czasie spaceru nad Dunajęm, rzecz jasna w mundurach, 
spotkaliśmy starszego, szcezupłego i eleganckiepo pana 

z rsem. Zuczepił nas, żeby powiedzieć, że był w Pol - 
sce ... na Zlocie w Spale, Rozmawialiśmy jeszcze przeż 
chwilę, mówił łaraną polszczyzną, potem pożegnał si 
ale jeszcze na chwilę wrócił, żeby pokazać brelok od 
kluczy - widniał na nim symbol zlotu - żubr i napis 
SPAŁA 1935, To był dla nas Bzok. 

Czy stary człowiek - Ruden-Fowell, kiedy jak mówi 
tradycja, odmówił propozycji nazwania dnia swoich uro- 
dzin - 22 lutego - Dniem Naczelnego Skauta Świata, 

rroronując nazwanie tepo dnia Dniem Myśli- Braterskiej, 
mćgł rrzewidzieć, że ramięć pobytu na małym polskim 

"jamboree" rrzetrwa u jego uczestników niemal 40 lat, 

że ruct, któremu dał początek przetrwa 4 będzie sym - 
bolem bezkonyromisowości, ofiarności w służbie i bra- 
teratwie ? Kyślę, że On wiedział ! 

Warto tu rrzypomnieć, że 22 lutego by ed woj - 
ną obokodzony szczególnie w drużynach żeńskich, a dziś 

ż niewiele drużyn o tej tradycji jamięta, Jest to 
okazja do wymiary przez zayrzyjaźnione drużyny pozdro- 

KONCÓWKĄ W Z 
BUKOWINIE -PODSZ. 
NA ORAWIE PR 

hisłowia ky btcemem 

m programie kształcenia kadry instruktorskiej na 
rok harcerski 1957/58 zaplanowano roczny kurs podharc= 

mistrzowaki, Zastępcą Komendanta Chorągwi d/s progra» 
mowych był wówczas Tadeusz Rokoasowski, któremm powie- 
rzono sorganisowanie i przeprowadzenie kursu, "Miś" 
swróóił mię s propozycją współpracy do dha Władysława 
Szosygła, nieżyjącego już dzisiaj, wspaniałego instru= 
ktore, wielkiej indywidualności i osobowości haroer - 
skiej, jednego z najlepszych metodyków, autore funda= 
mentalnych podręczników: "Jak prowadzić zastęp” i *Jak 
prowadzić drużyną” oras do mnie, będącego wówosas ing- 
truktorem Wydziału Kształcenia Komendy Chorągwi, któ 
remu to Wydziałowi przewodziła Marysia Zyesko, Hieli6- 
my w.trójkę opracowad założenia organizacyjne i prog - 
ramowe kursu, do zatwierdzenia przes Komendę Chorągwi. 
2 góry było wiadomo, że "Mió" nie będzie miał wiele 
©zasu na szczegółowe zajęcie się sprawami kursu, dla = 

tego też ustaliliśmy zgodnie, że tryb prac będsie nace 
ja opracuję 

mowe, ekonsultuję je z dhem Władkiem Suczygłem a po 
ostatecznej konsultacji z "Misiem" przedłożymy je do 
akoeptacji Komendzie Chorągwi, Przyjęlićmy również, że 
Proponowany skład Komendy kursu w fasie organisacyjno- 
przygotowawczej będsie następujący: 
Komendant - dh hm Tadeuas Rokossowski 
4 - ca  - dh hm Władysław Ssozygież 

Obośny « dh pwd Andrsej Bukowski 

Skład ten został później znacznie pa już pa 
  wień, a nawet wykonania apecjalnych kart pocztowych. 

zy kominku do przypomnienia o tym, co w naszym 
u jest najważniejsze oraz o jego twórcy. 
A czy na codzień zauważany naszych braci-skautów 

1 to nie tylko tych z daleka ? kle to już zupełnie 
inna historia, JW   założeń 

Był to chyba październik albo może je wrzesień 
1957 roku, czasu niewiele, licząc, że rok harcerski 
Już się we wrześniu zaczął, a kura należy sakończyć 
*końcówką" w lipcu lub sierpniu 1958. Chcieliśny ko — 
miecznie rozpocząć kura praktyczny w listopadsie, Ma - 

Ją0 już powne doświadozenia, zarówno s kuróów letnich 

roku 1957 jak 1 x bespośrednich kontaktów stałych a 

kdry piana 

Mafeani 1 kadrą, jaką te hufce dysponują - przez cały 
rok harcerski 1956/57 byłem lustratorem hufców tere » 
nowych - obawiałem się najwięcej nieprzenyślanej i nie. 
uzasadnionej kwalifikacjani, rekrutacji kandydatów na 
kurs, W końcu miał to być kura, trwający przes blisko 
rok, przygotowujący kandydatów do praktycznej pracy w 
drużynach i hufcach, grupujący inatruktorów stale czye 
unych i gwarantujących dalasą pracę zarówno wyckoway = 
ezą jak i organisacyjną, Bo i instruktorów, których 
wiadomości 1 kwalifikacje są na posiomie, predostym — 
jącym ioh w ogóle do rospoczęcia starań © stopień in — 
struktorski podharenistrea, Zaproponowaliśwy zato 
selekcję ścisłą, coś w rodzaju egzaninu wstęznęgo dla 
przyjęcia na kurs | otwaroia w konsekwencji próby pod- 
haremistrzowskiej, Hie mogąc sebrad w jednym miojacu 
1 w jednym osasie wszystkich kandydatów, sgłoszonych 
wstępnie przez Komenty Rufoów, opraoowaliśwy tematy do 

tsw.pra 
06 Belekcyjne. Zachowały mi się notatki 1 koresponden=« 
oja s tamtego okresu, mogę więc w całości przytoczyć 
zarówno tematy opracować pisemnych jak i program kursu 
łącznie z jego regulaminem organizacyjnym, 

S5$. 3a strzowskiego Reonego 

xeszonie 1937/38, 
1. Rekrutacja, 
Rekrutację przeprowadzają zasadnieso Komendanci Rafoów 
typując © groma instruktorów mwojego terenu, kandy — 
datów na podharemiatrzów, tj.tych instruktorów, któ « 
rzy posiadają wystarozający qtaż pracy, wykasują się 
wear pracą w drużynie lub hufeu oras właściwą 
postawę instruktorską, Komendanei hufoów wysyłają do 
Wydziału Kształtowania Komendy Chorągwi pisemne sgło- 
szenie kandydatów wran s dol charakterystyka vra- 
©y kandydata. Wydsiał Kształcenia organisuje rozmowy 
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s kandydatami celem baspośrednięgo, wstępnego posnania  -Oświęoin /, Zadaniem sespożu będzie sorganigowanie ich wiadomości, Fo sakośczeniu akcji zgłoszeń prses _ samoksstałcenia na podstawie otrsymnych materiażów Zomendantów hufców, kandydaoi zostają poddani próbie — lub opragowanie wopólnie jednego tematu na zebranie 
melekoyjnej. Wyniki próby stanowią o kan= Zespół ytunje się dowol - dydnta do udniażu w kursie. Próba oelokoyjna polega — nie, sawiadania komendę kursu o wyborze kierownika Ba opracowaniu dwóch tematów, w tym jednego teoretycs zespołu oraz organisuje wo własnym zakresie zebrania moeproblemowago, a jednego praktycznego, /sbiórki/ sespołu, podając terminars komendsie kursu, Tematy prac: t © o ria Każdy zespół ma przydsielonego instruktora komendy kur Jak sdobyć dla drużyny chłopca /dsiewozynę/ odojęt- su jako opiekuna prac sespołu. Zespoły otrzymują naze mego wobee harcerstwa ? wy sastępów już po ukonstytuowaniu aię, W osasie trwa» Moralnooideowa postawa instruktora harcerskiego, nia kursu tj, od 15,X1.1957 do 31.V1I1,1958 roku Wy « Jak realigować w praktyce wychowanie młodzieży w du: dział Kastałoenia wisytuje pracę inatruktorską każdo- ehm socjalism ? go kandydata-osłonka zastępu, sałączająo protokóż s 

Roswinąć i usasadnić podstawowe założenia harcer » tej wisytacji do akt kursu, 
akiej matody wychowawczej. Wydział Kastałcenia - Komenda kursu poprzez swoich V mojej drużynie najważniejszym jest poczucie spra- instruktorów i opiekunów zastępów opracowuje 8 tema wiedliwoście tów askoleniowych, odbija je w odpowiedniej ilości raktyka <gzemplarsy 1 rozsyła wszystkim uczestnikom do prze Flan pracy drużyny na okres pół roku. robienia i przedyskutowania w sastępie, Ponadto 808 
Plan /progrem/ obosu na posiomie stopnia ćwika /pio- tanie rozeszanych 10 tematów dyskusy jnych do opraco 

nierki/. wania przes poszozególne zastępy, 
$prewosdanie s przeprowadzonej akoji społecznej w 
drużynie lub w bufono 
Sprewozdanie s prowadzonego przem siebie obo. 
Opracowanie próby na nową sprawność, 
Szosegółowy program ogniska na 1,5 = 2 godsiny 

progran obrzędu 

Zematy_do przez, komendy kursu 

1. ZEP jako organizacja wychowawcza i jej miejsce w 
ruchu młodsieżowym Polaki Iudowej, 

2. Myśl postępowa w ZHP w historycznym rysie, 
3. Udział w walkach 1939 roku oraz w walce 

Dla instruktorów, którzy prowadzili obóz harcer = podziemnej z okupantem i w Powstaniu Warszawakim, 
aki lub brali udsiał w jego w 4. cechy : ideowość, 
fankcyjnego, obowiąskowym jest opracowanie tematu 4 = tolerancja, zrozumienie istoty świeokości organi = 

Sprektyka” 1 usyskanie potwierdsenia sprawozdania zacji. 

przes jednostkę, która była organisatorem obozu, Dla  5e Służba jako element precy harcerskiej, 

pozostałych tematy postawione są do wyboru, Tematy teo. 6+ Jak wprowadzać elementy nowoczesnej techniki do pra 
retyczne mogą być dowolnie wybrane spośród podanych ©y drużyn harcerskich ? 
pigoiu, przes wszystkich kandydatów. Ha opracowanie 1. Jak mamy pomagać Partii i Rządowi w budowaniu 800 « 
tematów pomostawia aię kandydatom 15 dni, Tematy opra= Jalizm na nassym, baroerskin odoinku pracy ? 
©owane pisemnie, należy składać lub przesyłać pooztą So Obós jako system wychowania harcerskiego. 
do Wydziału Kształoenia Komendy Chorągwi, 
SL przyjmowania zgłoszeń od Komondantów Rufoów do  TFE%%_o Praowania przez zastępy: 
dnin 20 października 1957 roku, 1. Jak gskolić w eiągu roku drużynowych? Różne formy 
Termin podania tematów próby selekcyjnej - 30.X,1957 szkolenia, przykładowo opracować szczegółowy prog = 
ermin oddania prac próby selekcyjnej = 15.11.1957 ram jednej s form. 
Termin sakończenia selekoji łącznie s ewentualnyni 2. Wychowanie przes przykład i obowiąski instruktora 

zosmowami s kandydatami = 10.X11,1957 _ harcerskiego s tym zwiąsane, 
Termin rozpoczęcia właściwego kursu /Zlot Ucsestni - 3. Harcerstwo jako *Wielka gra” ozy jako zystem wycho= 

ków/ 4 = 15.111.1957 _ wawozy, wychowujący przes grę ? 
Ux„2.5,8,: kydsiał Kostałcenia może zwolnić od pró- 4 Obrzędowość harcerska jako jeden se środków metody 

by selekcyjnoj których . 
praca jest dokładnie Kydsiąłowi znana i nie budzi żad 5 System zastępowy jako podstawa metody wychowawosej 
mych sustrzeżoń. 1 korzyści s tego systemu płynące. 
11. Przebieg kursu, 6. Aktualne zadania wychowawose ZRP, 
Dopuasoseni do udsiału w kursio kandydaci na podharo 7. Harcerstwo wiejskie - jak powinno wygląda, czym 
mistrzów zostają podsieleni na sespoły, według ielż przy.  Tóżnić się od drużyn miejskich ? 
mależności organizacyjnej, Bp. zóspół hufoa Kraków= 8. Zagadnienia pracy s młodzieżą starszą powyżej 18 lat 

=Zwiersyniec, zespół hufca Wadowice itp, W zasadzie 9. Wędrowniotwo, obozownistwo, puszczaństwo « jak wy = 
mie powinno być więcej jak 10 sospołów, dlatego kandye _ korzystać w pracy harcerskiej i jakie korzyści wy = 
datów s terytorialnie bliokich siebie hufców naloty ooveieke nafaa u taga: OzarpaA.$, 
łączyć w jednym sespolo /np. zespół Vadowice = Sacha. 10-Odsie, jak i kiedy realizować hasła harcerskiej 
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służby ? 

11.Zagadnienia wychowania gospodarosego w ogólnym Syg= 
temie wychowawosym harcerstwa. 

III. "Końcówka" - ogsamin. 
Jednym s elementów kursu jost 2-3 dniowa impresa tere- 
nowa zastępami mająca na celu zgranie kursu, posnanie 
się wzajemne, sprawdsenie wyrobienia technicznego 1 

ogólnej pontawy harcerskiej uczetaników. Impresa prze 
widziana w pierwszej połowie maja 1958 roku, W miesią- 

cu lipou lub sierpniu, na zakończenie akoji obozowej 
Komenda kursu organisuje przy współpracy Wydziału Ksz= 
tałoenia, 7-mio dniową "końcówkę" kursu, "Końcówka" 

ta odbywa się na terenie jednego s obozów Komendy Cho= 
rągwi i ma na celuż 5 
a/ przedyskutowanie tematów przygotowanych przes zastę 

PY 
b/ przedyskutowanie tómatów głównych /instrultorów 

Komendy/ 
o0/ sprawdzenie wiadomości wg tematyki próby na stopień 

podharomistrza 
d/ opracowanie planu pracy hufca 

do » jest, oprócz 
uczestniczenia w kursie, odbycie obozu harcerskiego, 
na którym kandydat pełnił funkoję instruktorako-wycho= 
wawczą, Dlatego też kandydaci, którzy w próbie Belek - 
cyjnej nie przedstawili sprawozdania s obozu, mogą być 
dopuszozeni do "końcówki" jedynie po obomie, poprzedza. 
jącym "końcówkę" /lipieo 1958 roku/, 

IV, Uwagi ogólne. 
Ilość kandydatów nie powinna przekraczać 50 osób, Na» 
leży przeto opracować limity uczestniotwa na poszcze 
gólne hufoe. 

Tak przedstawiał się program ogólny kursu. Pisemne 
opracowania "selokcyjne" kandydatów były wykonane w 
więkazości nieswykle starannie i wnikliwie, Szkoda, że 

nie zostawiłem sobie na pamiątkę kopii chociaż kilim 
s nich - można by teraz mieć porównanie zarówno pogląc 
dów jak 1 do za - 
gadnień 
zostały « po ioh Ksutaż= 
oenia Komendy Chorągwi celem wykorzystania w działa) — 
ności tegoż Wydziału, jak również dla ewentualnego 
opublikowania w wówozaa hare 
oerekich "Drużyna", "Na przełaj”, "Earooretwo", Cie = 
kawaze 1 cenniejsze projekty prób na nobo proponowane 
sprawności przekazane zostały Wydziałowi Harcerski emu, 
a przez niego Głównej Kwaterze do wykorzystania w ros- 
gorzażej wówozaa dyskusji na temat sprawności i stopni 
1 w propagowaniu nowych sprawności, Niestety nie umiem 
opisać losu ani opraoowań teoretyonych ani prektycz — 
nych 1 stwierdzió, w jakim stopniu sostaży wykorsysta» 

, me, Ja w każdym razie syskałem a nich wiele dla mojej 

praktyki inetruktorskiej 1 dla późniejszych, prowadzo= 

HISTÓRIA KREMEM 
taosan tutaj w pełnym branieniu, jako że zachoważ mi 

się oryginalny tekst: 
1. „Komenda Kurgu; 

Komendant Rokoasowaki Tadousz hm 
Z-0a Komendanta Ssczygieł Władysław hm 
Obośny Bukowski Andrsej phu /nianowany 

w listopadsie 1957 roku/ 
Osłonek Komendy = Wierubiańska Jadwiga hm 
Instruktorzy zastępów: 

- Golkówna Janina hm 
= Btolaresyk Jadwiga phu 

Zastęp "Kraków III" 
Zastęp "Kraków IV" 
zastęp *Rarnów I" 
zastęp "Tarnów II" 
zastęp "Zagłębie" 
zastęp "Nowy Sącz" 

11._Sr224_1 oreznisaoja zastępów. 
1. Zastęp "Kraków I* skupia kandydatów s iufoa Podgó — 

rze oraz 2 s Komendy Chorągwi, 

2. Zastęp "Kraków II" skupia kandydatów s hufca łob = 
zów, Kraków-Powiat oras 2 s Komendy Chorągwi, 

3. Zastęp "Kraków III" skupia kandydatów s Mufea Nowa 
Buta, Klepars oraz 2 s Komendy Chorągwi, 

4. Zastęp "Kraków IV" skupia kandydatów s hufca Myś - 
leniee, Proszowice, Bochnia, Brzeskó, Kowy Targ, 

5. Zastęp "Tarnów I* akupia kandydatów s hufoa Tąrmów, 
6. Zastęp "Tarnów II" skupia kandydatów s hufoa Tarnów 

oraz Dąbrowa Tarnowska. 
1. Zastęp "Zagłębie" skupia kandydatów z hufoa Oświę — 

©iu, Chrsanów, Jaworzno, 
8. Zastęp "Novy Sącz" skupia kandydatów x hufoa Novy 

Sącz miasto 1 Nowy Sącs powiat. 
Imienny skład zastępów ustalony sostanie w terminie 
do dnia 10 grudnia 1957 roku, Zastęp wybiere spośród 
swego gkładu następowego, kierującego pracą zastęru, 
organisującego zbiórki zastępu, rozdnielającego nate- 

riały 1 u jego stałą łączność s 
zastępu, Plan pracy /sanokształoenia/ 

jent uzgodnić x instruktorem 

« Skimina Stanisław ha 

zastępu, 

III. Zadania zast. 

Instruktorsy zastępów biorą udział w zbiórkach sastę- 
pu, prowadząc dyskusje nad tematami, opracowanymi 
przes Komendę kursu oraz osuwając od atrony metodycz — 
nej nad przygotowaniem przes sastęp tematów przydsie — 
lonych zastępowi do opracowania, Instruktorzy zostają 
również włączeni w akcję wisytacji pracy kandydatów 
w hufou lub w drużynie, 

1V._Rosdział tematów do opracowania przez Komendę_ 
KUTSU+ 
  

nych przese mnie, kursów 1 

Po przeprowadzeniu selekcji 1 akompletowaniu uozestni- 
ków kursu opracowany został "Regulamin kursu podharo = 

" mistrzowskiego rocznego w sezonie 1957/58", który przy: 

Temat 4 -*. ochy yi 
1deowość, tolerancja, zrozumienie istoty Świe- 
kości organizacji" 
hm Jadwiga Wierabiańska — termin 10.1I1.1957 
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EEEEEEMI NASZ RUCH 
Temat 2-"Myśl postępowa w ZAP w historycznym rysie” 

hm Władysław Ssosygieł - termin 15,X11.,1957 
Temat 3-"Udsiał harcerstwa w walkach 1939 roku oras w 

walce podziemnej z okupantem i w Powstaniu 
Warozawskin* 
hm Tadeusz Rokosaowski - termin 10.1.1958 

Zemat 1-"ZEP jako organizacja wychowawosa 1 jej miejsc: 
w ruchu młodzieżowym Polski Ludowej” 

phm Jadwiga Stolarczyk przygotowuje tezy dys= 
kueji w terminie do 10.1.1958, Temat zostanie 
przedyskutowany przes sespół Komendy kursu 
1 opracowany w pełnej redakoji przes phm J,Sto 
larozyk w terminie do 10.11.1958 roku 

5-"Służba jako element pracy harcerskiej" - Ko - 
menda kursu zwróci się do phm Czesława Dejna — 
rowiesa s GKH o przesłanie pełnego tokstu awej 
pracy na tem temat, Termin — 10.I11,1958 r 

6-©Jak wprowadzać elementy nowoczesnej techniki 
do pracy drużyn harcerskich" 
phm Zygmunt Dyląg i hm Januss Andrusikiewios 
- termin 10.17.1958 

B-*0bós jako system wychowania harcerskiego" 
« phm Andrsej Bukowski - termin 10.V,1958 

1-SJak many pomagać Partii i Rządowi w budowaniu 
socjalisam na naszym harcerskim odoinku pracy” 
-Komenda kursu swróci się do Naozelniezki ZEP 
hm Zofii Zakrzewakiej o opracowanie tego tena- 
tu w terminie do 10.VI.1958 

przes zastępy, gdział tenatów 

1, 4 > sastęp 
Temat 2, 8 = zastęp 
Temat 3, 6 = zastęp 
Tamat 5 = zastęp 

Temat 7 = zastęp 
Temat 9  - zastęp 11* 
Temat 10  - zastęp "Zagłębie” 

Temat 11  - zastęp "Nowy Sącz” 

VI._Tygosasowe uwagi ogólne; 

Zebranie Komendy kursu celem przygotowania rospoczę = 
©ia kursu-dnia 28.11.1957 w lokalu Komendy Chorągwia 
Pierwsza sbiórka drużyny, rospoczęcie uroczyste kursu, 
podział ma zastępy, rozdanie tomatów 1 omówienie spraw 
organizacyjnych - dnia 14 1 15 grudnia 1957 roku, 
?yle, zachowane w moich pamiątkach, suche dane organi» 
zacyjne kursu, 
A jak realizowaliśmy te sałożenia ? Tematy, przydziem 

lone do opracowania poszczególnym członkom Komendy kur- 
su przygotowane zostały w formie pisemnej, w postaci 
tes do gawędy i stanowiły przedmiot dyskusji na sbión- 
kach poszczególnych zastępów kuraowych, a niektóre s 
nich na "końcówce" w Podssklu, Dwa z tematów: "Myśl 
postępowa w ZHP w historycznym rysie” 1 "Jak wprowa = 
dza elementy nowoczesnej techniki do pracy drużyn" 
stanowiły temat gawęd z dyskusją na dwydniowym Złasie 
kursu, jaki odbył się w miesiącu maju 1958 roku na 
hali Długiej Turbacza. Pierwszy z tych tematów prowa - 

MROCZNE | NOMREE 
dsił óp druh Władysław Ssosygieł, drugi druh Janusz 
andrasikiewios s dzuhom Zygmuntem Dylągiem, W swoich 
pamiątkach mam w pełnym brunieniu tesy opracowane 
prses druha Szozygła oraz dysposycje do mojego tematui 
"Obóz jako jedna z form wychowania przes przykład”, 
Ssosególną wagę historycsną ma - przynajmniej dla mnió 
opracowanie druha Władka Szczygła, a to 1 me względu 
na wybitną osobowość instruktorską autora jak też z 
uwagi na bardzo ciekawy materiał porównawczy, który 
można odnieść do obecnego rosumienia i przedstawiania 
sarysu myśli postępowej w harcerstwie, Dlatego też, 
oras przes pamięć dla drogiego mi Przyjaciela i Nau 
omyciela harcerskiego - druha Władka - przytaczam Jego 
opracowanie in extenso? 
"Myśl postępowa w harcerstwie = tesy do gawędy na powy 
żezy temat na sbiórkach zastępów kursu podharomistrzo= 
wekiego Chorągwi Krakowskiej odbywających się w roku 
1958. Tezy te sostały opracowane na podstawie litera = 
tury harcerskiej, przeżyć i wspomnień kadry instruk = 
torskiej, Pragnąc mówić o myśli postępowej w harcer = 
stwie należy przedatawid kolejne etapy historii har = 
oerstwa, W historii ruchu harcerskiego można wyróżnić 

ść kolejno po sobie następujących okresówi 
Okres od założenia harcerstwa w 1911 roku do pows » 
tania Zwiąsku Harcerstwa Polakiego w 1918 roku. 
Okrea obejmujący roswój haroeratwa w okresie mię — 
dzywojennym od 1918 do 1939 roku /dwudziestolecie/, 
Okres drugiej wojny Światowej, Rola harcerstwa w 
czasie okupacji 1 walki s hitleryzmem, Harcerstwo 

- "Szare Szeregi", 
= budowy harcerstwa w Polsoe ludowej, Haroeraka 
Służba Polsce. Lata 1944 = 1948, 
Organizacja haroerstwa pod kierunkiem ZMP, Metody 
pracy organizacji pionierskich, lata 1948 - 1956 
Okres obecny, obejmujący reaktywowanie Zwiąsku Hare 
oerstwa Polakiego jako organizacji oras powrót do 
metod harcerskich s zachowaniem socjalistycznego 
kierunku wychowawczego, 

Qbarekterystyczne oechy poszczególnych okregów:_ 
Okres pierwszy. 

1.Sa przełomie IIX 1 IX wieku żywe 3 w polskim 
Świecie pedagogicznym tradycje wychowawoze Komisji 
Bdukacji Narodowej, Filomatów i Filaretów wileńskich 
1 polskich organizacji młodzieży galicyjskiej w la- 
tach 1846-1848, 

2.Ruch jordanowski w Krakowie na początku XX wieku i 
jego wpływ na stworzenie atnosfory zorgenisowanie 
organizacji młodzieży, 

3.Organisacja "Zarzewie" stająca na gruncie walki o 
niepodległość postanowiła wykorzystać metody skauto« 
we do sorganizowania młodzieży w duchu niepodległośc 
Oiowym. Na polecenie kómehdanta kursu instruktorskie 
go młodzieży sarsowiackiej tłumaczy Andrzej Hałko = 
wski książką Baden Powella pt."Skauting dla ohłop = 
0ów", Ten podręcznik dostosowuje do potrzeb polskich 
do psychiki młodzieży 1 wydaje w lipou 1911 roku 
"Skauting jako s, wychowania młodzieży” 

aieNO 
harcerskie.pl 

MEGI + EEC 
4,Organisaoja wychowania fizycsnogo o charakterze sa - 

wodowym, szeroko rosbudowana, "Sokół" opiekuje się 
organizacją akautową i realizuje w niej program wy = 

ohowania fisycsnego. 
5.Organisacja wychowania moralnego "Eleusis" propaguje 

w zasady gi / nie 
picia 1 nie palenia/. 

6.Andrzej Małkowski, członek wszystkich trzech orga - 
mizacji /"Zarzewie", "Sokół", "Eleusis"/ 1 gnawoa mo- 
tody organizacji skautowej angielskiej staje się 
głównym organizatorem ruchu harcerskiego w Polsce i 
jebt kierownikiem pierwszej polskiej wyprawy skau — 
towej na Zlot Skautów Świata do Birmingham /1913 r/ 

7.Harcerstwo w tym okresie bierze żywy udział w orga- 
mizowaniu się jednostek wojskowych powstających w 
różnych stronach świata flegiony w Galicji, armia 

we Francji 1 w Kanadzie armia w Rosji po wybuchu 
Rewolucji Październikowej/, a później w Powstaniu 
Wielkopolskim % w Powstaniach Śląskich, 

8.Rozwój ruchu harcerskiego na ziemiach polskich w 3 
zaborach, na Rusi /ośrodek kijowski/, Wysiłki orga » 

nizacji harcerskiej na terenie zaboru w 
kierunku soalenia wszystkich organisacji dsielnico — 

wych. W listopadzie 1918 powstaje Zwięsek Harcerstwa 
Polskiego /jedny Naczelna Rada Harcerska dla wszyst > 

kich organizacji/, 

Myśl postępowa tego okresu: 
a/włączenie ułodzieży harcerskiej do konkretnych prao 

związanych s ideą niepodległości państwa polskiego 
b/realizacja pionierska programu wychowania fizycznego 

©/głębokie ujęcie etyczne harcerstwa 
d/międsynarodowy charakter wykorzystuje organizacja 

dla nadania sprawie polskiej /odzyskania niepodleg= 
łości/ międzynarodowego znaczenia 

e/udziat harcerzy w walkach o niepodległość Polaki 
ft/realizacja pionierskiego ruchu warsstatów 1 pracy 

ręcznej /sprawności pionierako-techniczne/ 
g/ruch ma charakter demokretyomy, istniej ereg 

HISTORIA REEEEEMM 
wanie metody suchowej jest dowodem owoistości 1 odrę: 
dności oech polskiego harcerstwa. 

T.Wpływy w harcerstwie czynników politycznych /Narodo- 
wa Demokracja/ w pierwszym dziesięcioleciu i "Sana - 
z w drugim dziesięcioleciu, 

ośrodków 
- krakowskiego - Mieczysław Lewiński 
- warszawskiego - K,I,M,B /Juliusz Dądbrowaki/ 
- wileńskiego - redakcja "Na przełaj” 

9.Ogłoszenie 3-letniego "wyścigu pracy” i wprowadzenie 
elementów wychowania społecznego /sespołowe akcje 

prac społecznych/, 
10.Opracowywanie metod pracy w grupach starszej mło = 

dsieży /skauci/ i starasoharcerskiej, 

Myśl postępowa tego okresut 
a/stworsenie podstaw pedagogicznych harcerstwa polskie 

go i opracowanie polskiej metody suchowej 
b/stworzenie polskiego obozowniotwa stałego, wędrow - 

nego oraz żeglarakiego młodzieży polskiej, wpływ na 
tym polu na całość społeczeństwa 

e/' akrzydża w ?olsee 
/Wolne Harcerstwo, Czerwone Harcerstwo, Ośrodki 
imstruktorskie/ 

d/rozaserzenie metod pracy © metodykę wychowania spo = 

łacznego i program umasowienia ruchu 
Okres trzeci. 
1.Csynny udział harcerzy w walkach wrześniowych, 
2.Udsiał haroerzy polskich na wszystkich frontach Ruro- 

py i Asji w osasie II wojny światowej w walce z hite 
leryznem, gdzie tylko istniały oddziały Wojska Pol - 
skiego /Prencja, Norwegia, Anglia, Grecja, Jugesła - 
wia, płn Afryka, Rosja, Włochy/. 

3.Organisacja "Szarych Szeregów”, Program wojenny nase 
tawiony na "Służbę", Trzy ble organizacyjne! 
- Hareerse: program o charakterze ałużby pomocniczej 
- Starsi ohłopsy: mały sabotaż, wywiad ofensywny, 

askolenie motorowe, łącznościowe, mwindewąze 
- Starsi harcerze: prowadzenie walki sbrojnej w tow. 

  drużyn sskolna 1 / 
Uwag a: ruch nie objął większych mas młodzieży ro- 
botniozej i nie nawiądał kontaktów s ruchem socjalis= 
tycznym, 

Okres drugi, 
1 pracy ja 

harcerstwa wśród młodzieży szkół Średnich /piexwsze 
dziesięciolecie/ 1 ezkół podstawowych i młodzieży 

robotniczej /drugie dziesięciolecie/, 

2.Nadanie harcerstwu trwałych podstaw pedagogicznych 
lwpływ ośrodka krakowskiego/. 

3.Rozwój obozowniotwa stałego i wędrownego /typ obo = 

zowniotwa środkowo-europejskieg0/. 
4.Grupa lewicowych instruktorów krakowskich organisuje 

"Wolne Harcerstwo", walozące o odmil 
cerstwa, o puszozaństwo, braterstwo międzynarodowe, 

5.Powstanie "Czerwonego Harceratwa" związanego z PPS, 
propagującego zasady wychowania socjalistycznego, 

6.Roawój polskiej metody zuchowaj i spontaniosny ros- 
wój ruchu suchowego /Aleksander Kamiński/, Opraco — 

sy: 4 dywereji".Realizowanie szeregu akcji bo- 
jowych. 

4.Bohaterski udsiaż harcerzy w Powstaniu Warszawskim; 
5.Udsiał harcerzy w pracach konspiracyjnych 1 wsajan= 

nej pomocy w obozach koncentracyjnych. 
6.Praca kraju w 
gracyjnych jeemaE: angielski i palestyński/, 
Ryśl postępowa tego okresi 
a/słożenie posytywnego egzaminu młodzieży haroerskiej 

w walee s hitlerysnem zarówno w kraju jak i za -gra- 
nieq 

b/patriotysm młodzieży harcerskiej w osasie okupacji 
1 w Powstaniu Warszcwskim oskołą patriotyzm dla nas. 
tępnych pokoleń 

dla Pol 
aa /programt"dsi6-jutro-pojutrze”/, długofalowość 
ideałów i oolów wychowawczych 

Okres ozwarty. 

1.Ujawnienie się "Szarych Szeregów" 1 połączenie z no- 
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SEE "LISTORIA (RMKŃKRARERNA + SEA: 
wo powstałym w lublinie 3HP, Żywiołowy roswój har - 

cerstwa /pół miliona młodzieży/, 
2.Udsiał harcerstwa w odbudowie kraju. Oparcie pracy 

harcerskiej na aktualnych akcjach epołecznych 1 ak =» 

eji Ziem Odzyskanych, Harcerska Służba Polsce, Grupy 

sprawności społecznych: 1/sdrowie, 2/dziecko, 3/0d= 

budowa kraju, 4/1as i rela, 

3,Brażyny harcerakie uczegtniczą w budowie podstaw 

socjalizm, 

4.Włączenie się instruktorów Czerwonego Harcerstwa do 

pracy w nowym ZHP, 

5,„Szersza akcja gskoleniowa i ObOSOWAŁ 

Myśl postępowa tego okresu: ; 

a/początki przebudowy harcerstwa w kierunku założeń 

wychowawczych odrodzonej Polski Iudowej 

b/rosszerzenie metody o koncepcję "Harcerskiej Służby. 

Polsce” 

e/udsiał w odbudowie kraju i w akcji scalania Ziem 

Odzyskanych s Macierzą 

Okres piąty. 

1.0rganizacja harcerska w oparciu o szkoły podstawowe, 

ograniczona do wieku lat 14-tuo 
2.Brak samodzielności organizacyjnej. Kierownictwo ZMP 

3,Przyjęcie metod organizacji pionierskich schematycz= 

nie atoBowane. j 
4.Masowość organizacji. 

5.Odejście od sainteresowań 1 psychiki polskiego dziec" 

ka w doborze programie 

6.0dejście od pracy przedwojennych instruktorów i inst4 

ruktorów s lat 1945-1948. 

Myśl postępowa tego okresuł 

afmacsowość i próletarysacja harcerstwa 

b/rosbudowa harcerstwa wiejskiego 

Okres szósty. Rozpoczął. go Zjasd Łódzkie 

Cechą oharakterystyczną początków tego okresu jest 

1.Hawrót do metod harcerskich, 

2.Samodsielnośd organizacji. 

3„Ustalenie Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego oparte= 

go o ideał wychowawczy Polski ludowej. 

4.Świeckość organizacji s zachowaniem pełnej toleran- 

cji religijnej, ż 

5,„Sealenie grona instruktorskiego trsech pokoleń. 

Tesy powyżese powinny stać się tematem i podstawą do 

omówienia wybranych sagadnioń w zastępiee 

Należy o ile można poprzeć to literaturą: 

Nekrass > "Harcerze w bojach” 

Błażejewski - "Bistoria Harcerstwa" 

Informator harcerski z 1947 i 1948 roku = wydawnictwo 

"Składnicy Barcerskiej w Krakowie, ustępy dot.historii 

/konieo tes dh Szczy= 

gła/ 

Dla wsbogacenia faktografii niniejszych wspomnień 

prsytaczam również podstawowe tezy mojego opracowania, 

które równocześnie zostało potraktowane jako obowiązu= 

jące wówczas praca do próby harcmistrzowskiej. Podaję 

tylko w skrócie, w punktach, 

1.0bóz jako mała społeczność, kierująca się swoimi 

prawami i posiadająca swoje własne władze, których 

każdy krok, każde pociągnięcie pragnie i powinna 

naśladować. 

2.Sylwetka komendanta obozu jako wzór dla chłopców - 

„uczestników obozu, jako symbol ich dążeń do wcie- 

lania w ozyn ideałów wychowania harcerskiego, jako 

"pierwsza po Bogu* istota dla nich przez okres króte 

kich trzech tygodni, ; 

3,Harcers na obozie lepiej widzi i lepiej słyszy niż 

w mieście w czasie zbiórek, dlatego komendant obozu 

powinien być prawie ideałem typu harcerza, zwalcza 

najmniejsze nawet gwoje słabości. 

4,0rganizacja obozu, porządek, systematyczność, punk= 

tualność, konsekwencja w rozkazodawstwie, sprawied= 

liwość w nagradsaniu i kareniu- to wszystko harcerz 

obserwuje 1 na tym się uczy. 

5,Pogoda, rozsiewana w krąg w czasie zajęć obozowych, 

powaga w czasie obozowego ogniska i obrzędów, to 

wszystko działa na psychikę chłopca i każe mu być 

takim jak ten, Go przez trzy tygodnie jest mu ojcem 

„ij brateme 

6.Harcerz pamięta obóz bardzo długo, niektóre obozy 

niemal przez całe życie - naszą sprawą, aby go dob= 

rze pamiętał i aby wyniósł z niego najwyższe korzyć= 

ci, 

St.Broniewski - "Szare Szeregi” 

„ 

Tyle mogę przytoczyć s zapisanych materiałów 

przerabianych na kursie, na jego zastępowych sbiórkach 

na Zlocie i na "końcówce", Więcej materiałów po prostu 

zostało u autorów lub w archiwach Komandy Chorągwi. 

    

Miesięcznik Krakowskiej Chorągwi ZHP 
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