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OD REDAKTORA 

lato w pełni, tysiące harcerzy i suchów przebywa na 

harcerskich obozach i na koloniach, Stara to prawda, 

że obóz.stanowi kontynuację pracy śródrocznej - jest 

jakby sprawdzianem przygotowania do sumowania wiel 

kiej przygody, która na pewno jest zawarta w dobrym 

i przemyślanym planie pracy drużyny i szczepu, Ale 

właśnie - czy na tegoroczną akcję obozową wyjechały 

przynajmniej w większości, pełne składy zastępów i 

drużyn śródrocznych? Pytanie nie jest posbawione Sen- 

su, ponieważ tylko w tym układzie można mówić o kon= 

tynuacji programu śródrocznago - czy wręcz © jego 

podsumowaniu, Natomiast gdy wyjeżdżają tylko reprezen 

tanci poszczególnych drużyn - można wprawdzie z0rga- 

nizować dobry obóz - niestety nie będzie on już tym 

o co nam chodzi, praca wychowawczą prowadzona na 

mim nie będzie miaia swych korzeni oraz nie będzie 

wynikała z logicznego, długofalowego procesu jaki za- 

kładamy prowadząc dobrą drużynę, 

W wyniku przemian: jakie się dokonały w naszym zwią 

zku, uwierzytelnione zostały stany ilościowe suchów 

i harcerzy - oo powinno, przynajmniej teoretycznie — 

wpłynąć na orzewartościowania w doborze składów obo= 

zowych, Niestety w praktyce okazało się /oczywiście 

mowa tu o pierwszych turnusach/, że generalnie zńowu 

nie wyjechały pełne składy drużyn, Mając na uwadze 

określenie "pełne składy" zakładam, iż pod tym poję- 

ciem należy rozumieć przynajnmiej 3/4 stanu drużyn, 
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Dlaczego tak się stało?Gdzie tkwią źródła tego nie- 

korzystnego zjawiska? Zdaję sobie sprawę, iż odpo 

wiedź na te pytania przekracza możliwości objętoś- 

ciowe tego tekstu, na te pytania, dlatego też zachę- 

cam do wymiary poglądów na ten sawsze istotny dla 

harcerstwa problem, 

Sytuacja na daiś wskazuje, że mamy do czynienia 

z dwoma zasadniczymi etapami pracy drużyn i szczepów. 

Pierwszy to pracą od września do wakacji , drugi to 

działalność na obozie, Wszystko brłoby w porządku, 

gdyby te etapy dotyczyły tych samych harcerzy - a 

tak niestety nie jest. Biorąc także pod uwagę cztero- 

letni plan umacniania drużyn i szczepów /Uchwała Zja 

zdowa/ i przypomnienie o upływie połowy kadencji - 

nasuwają się niewesołe refleksje, 

W związku s naszym niefortunnym pomysłem ogłasza = 

nia prenureraty na rok ha rc e ra k i wynikło 

wiele nieporozumień t clożego postanowiliśmy wprowa» 

dzić nową - na rok kalendarzowy 1984, W związku z 

powyższym ukaże się jeszcue jeden numer / 8/83/ i 

tym sposobem zakończymy rocznik 82/83 wydając 12-Ście 

numerów. Jednocześnie informujemy naszych ozytelni- 

ków, i$ w zwiąsku ze wrostem opłat pocztowych /wysył= 

ke prenumeraty/ i usług poligraficznych jesteśmy zmu- 

szeni do podwyżki ceny jednego numeru o 10 zł, Tak 

więc roczna prenumerata wynosić będzie 600 zł, Przep- 

raszamy licząc na zrosumienie, jednocześnie podkreśm 

lając, iż jesteśmy jedynym pismem harcerakim wydawa 

nym własnym sumptem - co nakłada na nas obowiązek 

samowystarosalności finansowej, 
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MME NASZ RUCH 

KE jesscze ukazał się poprzedni numer "HR" - 

a w nim mój artykuł "Harcerzem być...", już zdążył 
stać się punktem wyjścia ostrej dyskusji w niektórych 
inatruktorskich i starssoharcerskich gronach. I bar- 
dzo dobrze !! Niektóre zaś wątki tej dyskusji apowo- 
dowały, że w ślad za tautym artykułem szybko "leci" 
następny, który nie jest wprawdzie o tym samym, ale 
ma £ poprzednim ścisły wiązek, 

Otóż oburzońo się na to, że można w ogóle Btawiać 

pytanie cvy harcerski instruktor jast harcerzem! Jak 
to? Przede wszystkim on właśnie powiniem, wręcz musi 
być harcerzem, jeóli ma młodzież wychowywać na owe 
podobieństwo, przecież po to w ogóle powstał kiedyś 
skauting a potem harcerstwo, by starsi wychowywali 
młodszych w imię idei harcerstwa, w szeregach taj 5a- 
mej organizacji i drużyny. 

była tym bezcennyu tworzywem, w którym poprze ową 
działalność ucieleśniali ideę, Ale tak było właśnie 
na początku, Bowiem ruch przeobraża? się następnie 
w organizację, która stopniowo zaczęła rosnąć w licze 
bę, różne ważne rzeczy formalizować, Okazało się, ża 
trzeba się umówić, jaki jest tej organiaacji cel i 
program, metody , tryb podejmowania decyzji, a prosta 
intuicyjna działalność - wychowanie / a» czym radzą ao 

bie jakoś od tysiącleci rodzice/ zaczęło się stawać 

nie lada sztuką, omotaną wieloma regułami i przepisa- 
mi. Na to, co się dzieje wewnątrz organizacji, im ata 

je się większa 1 bardziej społecznie męcząca, zn- 

„Szęli mieć wpływ inni, spoza niej - przedstawiciele 
państwa i jego inatytucji, a także innych organizacji 

'1 nurtów społecznych, Haromiatrzów /ozy kandydatów na 
nich/ trzeba było zacząć kształcić i w miarę jednoli- 

haromisiyzem być > 
hm PL Olgierd Fiełkiewicz 

Nieomal wbrew sobie, s wewnętrznym rozdarciem w 
siecu, będę bronił tezy, że współcześnie takie maksy- 
malistyczne stanowisko jest nierealne, że wprawdzie 
chciałoby się, żeby jak najwięcej instruktorów chcia 
ło 1 miało podstawy czuć się harcerzami, uważać za ha 
roerzy, ale taka generalna zasada nie jest, nisstety, 
możliwa do przyjęcia w tym wsglądsie, 

W swych prapoczątkach harcerstwo było ruchom 5po- 
łeczno-wychowawozym, Dorosły haromistrz chciał onobiś 
cie, swoim przykładem, wpływem wychowawczym, atosowa- 
mą bezpośrednio przes siebie metodą harcerską - wycho* 
wywać garstką haroerzy - skupioną wokół niego w dru- 
żynie, Był Starszym Bratem dla swoich harcerzy, ich 
mistrzem, haromistrzen, Używam tu słowę "harchistru" 

mie w snaozeniu posiadaczą konkretnego stopnia in- 
struktorskiego ZEP, ani jako specjalisty w uprawie- 
miu haroów i teohnik harcerskich, ale tak właśnie, 
jak to wyżej powiedziałem, Jako osłowieka, który 
chce 1 potrafi być harcerskim mietrzom w stosunku 
do grupy harcerskiej młodzieży, który wie, czego 

chce i jak to osiągnąć, który rzeczywiście na mło- 

dzież oddziaływa. Suma tych harcnistrsów 

/ niezależnie od tego, czy 1 jaką nosili podkładkę 
pod Krzyżem/ stanowiła ruch apołeczno-wychowawczy - 
harcerstwo, To haremiatrze byli nosicielami idei har- 
cerstwa, a więc w tej fuzie oni przede wszystkim by- 
11 harcerzami, oni też następnie tworzyli Związek 
Harcerstwa Polskiego; młodzież natomiast nim objęta, 

cie przygotowywać wedle reguł sztuki liarcerskiego wy- 

chowania, A gdy zabrakło tej,czy owej drużynie jej do 

tychozasowego harcerskiego mistrza, który wiedział, 
umiał 1 czuł, jak przeobrażać dzieci w harcerzy, |ich 
miejsce zaczęli zajmować nia mistrzowie, ale kwalifi- 
kowani rzemieślnicy, Tacy, którsy na piątkę mieli wy- 
kute reguły, arkana systemów, opanowane formy pracy, 

nmieli znakomicie prowadzić zbiórki, ale nieko- 
niecznie ami czuli się harcerzami, dla których drogow 
skazem w życiu jaat Prawo Harcerskie, Niektórzy s 
nich to zaawansowani harcerze, którzy uważali, że in- 
atruktorowanie to po prostu kolejny szozebelek w orga 
nizacyjnej karierze; jakoś nieświadomie wsiąkali w 
korpus instruktorski, maśladując mistrzów. A inni w 
ogóle'nie przeszli w swejmłodości przez dobrą harcer- 
ską drużynę, Jako dorośli stali się instruktorami 

istniejącej już orgenizacji, znanej i ce- 

nionej - nie dlatego, że chcieli owobiście przeżyć 
harcerstwo i stać sią dla młodzieży mistrzami, ale 
uznali, że są młodzieży i jej organizacji potrzebni 
1 przydatni, chętnie pośpieszyli s pomocą, kontakty 
z młodzieżą, praca z młodzieżą ich eatysfakcjonują. 
I dzięki im za to, Bowiem nie byłoby po harcersku np. 
likwidować drużyną, w której baraerzom było dotąd 
dobrze, która wychowywała ich właśnie na harcerzy, 
tylko dlatego, że z jakichkolwiek przyczyn odszedł 
z niej mistrz, dotychczasowy drużynowy, 1 brak nastę- 

pcy równej miary, Haromistrza i harcerza.   

KEKME t KENNNNNNENM NASZ RUCH. EEEEEEEM 

Otóż z ruchu haremistrzów » harcerstwo W swej ma- 
sie przeobreziło się stopniowo w organizację /dzie- 

oi, młodzieży 1  instruktorów/, 00 oznacza, ke także 

wpływanie na dzieci 1 młodzież, by stawały się harce- 
rzami, 2 indywidualnej odpowiedzialności haronigtra- 
ów przeszło na Związek, jako całość. Ha w tym swoją 
rolę drużynowy, ale 1 szkoła instruktorska, która go 
do tej funkoji przygotowuje, komenda hufoa, która go 
nadzoruje, instruuje, wizytuje 1 powinna udzielać po= 
mocy, Ma swój udział krąg instruktorski, inicjujący 
ma spotkaniach wymianę doświadczeń, a także autor pod 
ręcznika harcerskigo, redaktor pisma instruktorskie- 
go czy harcerskiego, a także pani księgowa, która pil 
muje rozliczenia obosu,czy druh megugynier, omuwa jący 
nad właściwą konserwacją namiotów, Itó, I wszyscy są 
na równych prawąch - instruktorami ZIP, 8 ten status 
instruktora jast po prostu kategorią członkostwa Źwią 
sku, dającą okreńlone prawa, nakłądającą określone 
obowiązki. Kreowanie harosrza przestało już być oha- 
łupnictwem haromistrga, majuuje się tym obecnie wiel- 
ka nowoczesna organizacja, ze swymi władzami, dokumen- 
tami, budżetem, funkojonariuszani, usytuowana w puń- 
stwie i społeczeństwie. Ma miejsce zatem niekoniecz- 
nie ówiadome wychowanie, stosuneki wychowawcawychowa 
nkowie, ale raczej coś, 0o nazywa się czasem socjali- 
sacją kierowaną. Każdy ma w organizacji swe miejsce 
1 rolę, przepisy i sposoby postępowania tworzą zwar= 
te systemy, wystarczy je stonować /"*pracować zgodnie 

z systemem"/ by osiągać sukcesy. To "przemysłowe" po- 
dejście sprawia, że szansę "haroerzen być" mają dsiś 
miliony, a nie tylko szczęściarze, których dostrze” 
gał i zebrał Heromigtrz. Oomywiście w organisacji cią- 
gle najważniejszy jest instruktor pierwszej linii - 
drużynowy, ale do powodzenia systemu może wystarczyć 

w swojej roli ogranicza do organizowania sbió- 
rek, zajęć, zadań, życia swojej drużyny, że nawiązuje 
kontakty indywidualne z harcerzamij to, czy oh sam, 
osobiście, jest harcerzem, czuje się harcerzem, choo 
być harcerzem - także poza drużyną, zbiórką - czy to 
jest nadal ważne? 

Jest ważne, Jeśli jest harcerzen, lepiej społmia 
swoją rolę wzoru oBobowago, przykładu, pewniej się 
czuje, jako rzeozywiaty osłonek swojej drużyny, któ- 
rym przecież formalnie jest. Unika posądsania o pod- 
wójną twars i moralność, Ale jest to wprawdzie ważne 
ale przecież niekonieczne. Może i misi wystarczyć, 

wą funkcję inatruktora pełni tylko w życiu 
organizacyjnym, w atosunku do swojej drużyny, do in- 
nych instruktorów na zbiórce, naradzie, kursie, do 
gwoich czytelników w książoe czy artykule. Choć fun- 

koję pełni z reguły społocznie, można by rzec, 
że wyBtarczy, jeśli dobrze spełnia swój bezinteresow- 
my. społeczny zawód. Ale jeśli ohoe hyć nie tylko in- 
etruktorem ZHP, jego duiałaczem osy funkojonariussen, 
ale również haremistrzem /» harcerskim mistrzem dla 
innych, młodszych/, to musi być także harcerzeu. Nie- 

zależnie od tego, ozy i jaki posiada stopień harcer- 
ski czy instruktorski ZHP. Ten harcersko-miatrzowaki 

stopień nie tylko sam sobie jednak przysnaje. Nie wys 
tarczy bowiem być znakomitym harcerzem, by tym samym 

gtać gię dobry instruktorem, Dotego potrzebna jest 
jeszcze silna chęć przewodzenia innym, w zasadzie 
młodszym od siebie, a ta właśnie chęć uskrzydla do 
tego, by mie ustawać w doskonaleniu swego mistrzostwa 
Potrzebna jest ogromna życzliwość dla "awoich" zuchów 
czy harcerzy /by nie użyć sentymentalnie brzmiącej 

"miłości do dziecka*/, a nadto autentyczne odczuwanie 
radości z tego, że się w tej sztuce wychowania odno= 
si sukoozy, Nie każdemu jest dany talent w tej sztu- 
ce. Swoiste powołanie, którego brak zresztą zbyt osę- 
sto także profesjonalnya wychowawcom.Ale dzić w orga 
nisacji potrzebujemy na tak wielu stanowiskach pracy 
+ nie tylko harcerskich mistrzów i nie tylko samych 
wychowawców, Byłoby nawet niedobrze, gdyby tylko ta- 
cy byli; potrzebni są także zdolni organizatorzy, spe 
cjaliści różnych branż, pań od maszynopisania nie wy- 
kluczając. A także pani druhna doktor, która bywa w 
wydziale, bawi latem na centralnej akcji, wygłosi zą 
to kilka mądrych referetów, inkasując nagrodę, I,Z ko 
lei, nawet urodsonemu na obozie harcuistrzowi potrm b- 
ne są chwile, momenty i mytuacje, gdy |noże nie myś- 
leć o harcerstwie, wychowaniu i drużynie, bowiem 
przykładem 1 wsorem dla harcerzy nie powinien-być fn= 
natyk, męczennik i monoman tegoż harcerstwa, lecz no4, 
rmalny, zdrowy, żywy esłowiek. A haroerstwo, to nie 
tylko praca organisocyjna w ZEP, mówienie na okrągło 
© harcerstwie, sle przedews kim, jak już o tym mów 

wiliśmy, nieco specyficzny 

wieka, Sam zainteresowany może 

jego harcerskiej genezy, za to 
„ dla otoosenia, Choiałoby 

struktor, zwłaszcza drużyna 

tował, ale nie żądajny w 

czy, jeśli będzie dobrym obywa: 5 - pnie 

rskie obowiąski; nie 

ma wśród nich "przestrzega Prawa Harcerskiego" za 

spełnia przyjęte na się inatruk 

jest: "dobrowolnie przyjmują zasady tdeowa 
cze 1 orgeniaacyjne określona W 
cerskia" /$ 10.4 Statutu ZHP/ ora% "LE 
przykładam wcielania w życie oelów i zasad ideowych 
ZHP aformułowanych w Statucie ZEP, Przyrze: 
Prawie Harcerskim oraz Zobowiążaniu Tnstruk: 
/karta Praw 1 Obowiąsków Instruktora ŻAP"/, 

Nie kady haroerz zasłuży na nasa harcerski znsk 
jakości, stopień Harcerza Rzeczypospolitej, pasujący 
go ma obywatela, wycnowanego po harceraku, Hie każdy 
s obywateli PRL, wychowywanych po harceraku, będzie 
nadal w życiu dorosłym - harcertem, w tym rozumieniu 
o jakim była mowa w poprzednim artykule w "HR"-rze, 
Bie każdy wreszcie z harcerzy rozbudzi w sobie ową 
paaję haremistrzowską, by zająć się w ZHP instrukto- 
rowaniem. Ale najlepsi haromistrae pierwataj linii 
tak właśnie się rodzą, przy czym swykle awe inatrukto 
rowanie zaczynają już wcześniej, równolegle zdobywa- 
jąc HR=a, I to jenzcze jest prawie pewne: oni właśnie 
będą mieli najwię trudności, kłopotów 1 oporów :3  



  

NEEEZEEM METODYK 
władzami ZEP różnych szczebli, bo nie będą chcieli 
poprzestać na roli trybiks w orzanisacyjnej massynie, 

bo będą aię chcieli zapisać indywidualnym wyczyn: 
A przy tym jeśli będą także w swej organizacyjnej 
daiałalności starać się "zmieniać świat na lepszy", 
będą zawsze "sprawiedliwi 1 odważni", starając się 
wiedzieć coraz więcej, umieć więcej niż umieją - za- 
miast: wypełniać dyrektywy 1 słać sprawozdania ze zor 

„_ BREMEN > NEK 
ganizowanych imprea - kłopoty murowane. I nie miejay 
do władz zbytnich pretenaji, Jeśli wychowanie odbywa 
się dzi6 przez Związek, orgunizecję, to jaki6 ład w 
niej misi być „.. Ale harcmistrsa i barcerze - powin- 
ni być silni /pkt.10 Prawa, także w znaczeniu odpor- 

ności na przeciwności losu, 
Bo haromistrzem być to wielka satysfakcja, I szan- 

sa dla ZAP, jeśli ma się rozwijać 1 doskonalić! 
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problemy zdobywania 
stopni i sprawności w 
Narcerzkich Kilubach a 
Drużynach źączności. 

hm Andrzej Pelczar FIR 

Metodyka zdobywznia stopni starszoharcerskich w 

kulubach 1 drużynach specjalnościowych nie jest jess- 
ose wypracowana , choć niektóre ośrodki mają znacze 
ne doświadczenia w tym zakresie. Chciałbym moim dys- 
kusyjnym artykułem sprowokować instruktorów z tych 
ośrodków /nie tylko łącznościowych/ do podzielenia 
mię swoimi doświdczeniani, ż 

Posłużą się przykładem kulubu łączności; w którym 
jestem instruktorem /HKŁ Białego Szczepu SP9ZAS w 
Krakowie/. Kluby łączności ze względu na swoją specy- 
fikę m.in, ścisłe przepisy państwowe, wjmagania po- 
miadania uprawnień państwowych, wymóg stowarzyszenia 
w Polskim Związku Krótkofalowców koordynującym całość 

amatorskiej łączności radiowej, mają ściśle sprecy- 
sowaną strukcurę organizacyjną wraz s koniecznymi 
inspektoretaai chorągwienymi 1 inspektoratem w OK, 
ściśle sprecyzowane instrukcje pracy, programy kursów 
wymagania stawiane kierownikom i operatorom radiostac 
ji, itp. Sprawy te muszą zatem być odpowiednio uwzglę 
dnione w wymaganiach stopni i eprawności, Kluby łą- 
czności istnieją bądź jako samodzielna ośrodki, bądź 

też wchodzą w skład szczepów zwykle na pruwach Bamo- 
dzielnej drużyny. W oba przypadkach zdobywanie atop- 
ni przebiega nieco inaczej, 

topień 

W naszym klubie wchodzącym w skład azczepu starozo- 
aurcerskiego, rekrutacja odbywa aię spośród harcerzy 

mających za sobą rok precy harcerskiej w drużynach, 
zwykle zakończony obozem letnim, przy czym zasadniczo 
obowiązuje zainteresowanych wstąpieniem do klubu po- 
siadanie spruwności sygnalisty i telefoniaty, Druho- 
wie mają już stopień harcerza atarszego 1 nie ma 
potrzeby prowadzenia szkolenia podstawowego w klubie. 
Nowowstępujących do ZHP przyjmujemy do klubu tylko 
w wyjątkowych wypadkach, jeśli wykazują wybitne zain- 
teresowania łącznościowe, ale z obowiązkiem czynnego 
brunia udziału w prucach drużyny 1 od opinii druży- 
nowego uzależniamy ich dalsze członkostwo w klubie. 
"W odwódzie” zachowujemy sobie możliwość powołania 
zastępu klubowego SPOŚrÓd rnowowstępujących i prowa- 

dzenia równolegle ze szkoleniem łącznościowym szkole- 
nia "ogólno-barcerskiego" */okropne słowo, żle nio 
lepszego nie znami/ zakończonego zdobyciem stopnia 
harcersa starszego, 

Stopień ćwika/wydrownika 

Z poprzedniej zasady wynika, iż nowi członkowie 
klubu przystępują do zdobywznia stopnia ćĆwika /wędrow 
nika/. wymagania tego stopnia uzupełniliśmy ot 

- obowiązek zdobycia sprawności nusłuchowca, 
- wymóg uzyskania znaku nasłuchowego i otrzymania 

pewnej ilości potwierdzeń nasłuchów /wę zaintereso- 
wań hsrcerza/, 

wymaganie zdobycia jednej sprawności technicznej 
11 stopnis: elektrotechnik, majster do wszystkio- 

4   

go, radioanstor. 
w 2 pierwnzych wymaganiach pomocnym jest ukońci 
prowadzonych w klubie szkoleń nasłuchowych. Nie jest 
to jednak bezwzględnie konieczne, umiejętnióci te moż 
na posiąść samemu lub s pomocą drugiego harcerza, zwy 
kle czynnego już nasłuchowca. W obu przypadkach pono- 
cnym jest opracowany u nas indeks szkolenia nasłucho= 
wego, gdyż pomaga on szkolącem zorientować się dok= 
ładnie, w wymaganiach a instruktorowi nadzorować pos- 
*ępy /ostatnio indeks tem wydału drukiem GK ZHP/. 

Sprawność radiooperatora zdobywa się zwykle w pie- 
rwszej części szkolenia nadawczego, dla którego rów 
nież opracowaliśmy odpowiedni indeks uwzględnia jący 
wymagania P2K. Sama próba sprawńości przeprowadzana 
jest podczas zajęć terenowych /zlot, manewry radiowe, 
obóz/. 

Zdobycie sprawności technicznej jest najprostsze 
- zawsze w klubie znajdują się jakieś pilne prace te 
chniczne do wykonania 1 na ich kanwie zdobywana jest 
sprawność, 

Na wymaganiach stopnia ćwika/wędrownikał po części 
oparty jest rogzny plan pracy klubu, Obejmuje on posa 
dwoma w/w szkoleniami udział nesłuchowców w szeregu 
zawodach radiowych, w szczególności w zawodach harcer 
skich jak "Harcerska fala", "Silesia", "Junior-ognis 
ko*, itp., prowadzenie nasżichów komunikatów radio- 
wych centralnej SP5PZE, centralnej staoji harcerskiej 
SP5ŻHP 1 kręgów radiowych stacji harcerskich oraz 
pracy sieci harcerskich, Oczywiście jak najszerzej uw- 
zględniano jest praca w radiostacji klubowej pod opie- 
ką inatruktorów, 1 to nie tylko w postaci standardo- 
wych łączności krajowych, ale również nauki pracy na 
obcych językach /angielski, rosyjski/, pracy z terem 
na KP i UXP, przekazywania harcerskich radiogramów 
oraz próby pracy w mniej prestitowych zawodach krajo- 
wych. 

Zdobywanie stopnia Ćwike trwa około roku, zwykle 
£ początkiem naja rozkazem otwierana jest próba atop= 
nia. Próba końcowa na miejsce przoważnie na obozie 
letnim, gdzie klub łączności stare się mieć włneny 
podobóz, Niestety nie zawoze się to udaje, a szkoda, 
gdyż przy braku wyodrębnienia programowego specjal = 
ności łącznościowej aą ostre kolizje z tokiem dnia 
wogólnoharcerekiego" obozu, powoduje to żbyteczne kon. 
flikty i rozdraźnienia wśród kadry nie rozumiejącej 
specyfiki pracy łącznościowej /o zgrozo,nie idą po 
capstrzyku spać a "siedsą sobie" przy radioatacjiły. 
Z trudem udaje się wytłumaczyć komendzie, że operator 
mejący dyżur nocny przy radiostacji np. w zawodach 
ma bezwzględne .prawo do wyspanie się 1 odpoczynku w 
dzień, 

0 ile próba na stopień ówika/wędrownika winna za- 
wiemać jakieś elementy służby łączności /np.dyżur 
radiowy w sieci harcerskiej, praca w zawodach, odbiór 
komunikatów i radiogremów/, o tyle próba końcowa tj, 
zwykle bieg harcerski jest prowadzony na ogólnych 
zasadach łącznie dla wszystkich harceray w szczepie 
zdobywających ten stopień. 

Stop: Harcerze orlego: 

Kolejny rok pracy harcerskiej to dla wytrwałych 
sdobywanie mtopnia HO, Ogólne wymagania stopnia są 
w naszym klubie uzupełnione oi 
- ukończenie szkolenia nadawczego /w postaci kursu 

lub metodą samokształceniową/, pomyślny wynik egza= 

minu państwowego i wystąpienie o przyznanie państwo 
wych uprawnień operetorskich, 

- sdobycie do wyboru jednej se sprawności mistrzowi 
kich: "radiotelegrefisty", "Radioelektronika", 

- łęczne posiadanie 4 sprawności mistrzowskich, w tym 
obowiązkowo "Trzy pióra HO"/są to wymagania szcz. 

powe/+ 
- wykonanie własnego urządzenia /odbiornik lub tran- 

sceiver/, 
Okres zdobywania stopnia HO zależy tylko od kandydata 
jeśli rada klubu uzna, że harcerz spełnia wymagania, 
stopnia, zostaje rozkazem szefa klubu /w rendze dru= 

żynowego/ dopuszczony do próby. Zakres próby ustala 
szczepowa komisja RO, oprócz zadań ogólnych wchodzą 
tam również zadania łącznościowe z zakresu służby. 
Próba stopnia HO kończona jest u nug w szczepie bie+ 
giem o chersktórze społecznym, Patrol z klubu łącznoś 
ei ma z reguły wyznaczoną instytucję lub placówkę 
związaną z łącznością, której prscę masi dokładnie po 

znać poprzez czynne uczestniczenie w niej i to wcale 

nie "na niby”, lecz wykonując konkretne użyteczne Za- 

danie. Może to być np.ż 
- stacja satelitarna odbierejąca mapy pogody, przykła. 

dowe zadanie: wyznaczyć kolejne przeloty satelitów 
korzystając z parametrów orbit, 

węzeł łączności radiowej - zadanie: odebrać /ża po- 
mocą magnetofonu/ "Głos marynarza i rybaka", lub 

prognozy MET2O, lub wykazy korespondencji dla stat- 

ków, itp., 
j.w, = odebrać prgnozy propagacji radiowej Meuien 
PtK 4 udostępnić je zainteresowanym klubom radioa- 
matorskim, lub odebrać komunikaty radiowe SPSPZK, 
SP5ZHP,WIAW, OK3KAB, itp. i dostarczyć je do klum 
bów. 
dobrze wyposażona radiostacja klubowa - zadanie: 
wziąć udział w pracy sieci amatorskiej lub harcen- 
skiej i przekazać wręczone radiograny, prowadzić 
dyżurny nasłuch na częstotliwości niebezpieczeństwa 

itp., 
warsztety łączności - zadanie: przeprowadzić po- 
miary wyremontowanego radiotelefonu UKP-FM, lub 
klubowej radiostacji KF, itp. 

Podobnych ciekawych zadań wymyślić można sporo, inwen 
cja instruktorska jest zawsze w cenie, Najważniejsze 
by podczas biegu harcerze zobaczyli coś nowego i in- 
teresującego a zarazem pożytecznego, "Raport z pracy" 
w postaci kroniki, zdjęć, nagrań, eksponatów itp. 
dokumentacji patrol przedstawia do oceny na kominku 
podsumowującym bieg, 

Stopień Harcerza Rzeczypospolite 

Stopień Harcerza Rzeczypospolitej nie był jeszcze w 
nasrym klubie zdobywany, aktualnie przystępuje do pró  



  

EEEEZEM METODYKA  EEEEENE * UEEW 
by pierwszy Harcerz Orli, Stąd nasze doświadczenia 

nie są jeszcze zbyt duże, Przewidujemy oparcie stop- 

nia o zdobywanie znaku harcerskiej służby łączności 
radiowej oraz o pogłębienie swoich zainteresowań, 
umiejętności 1 wiedzy w jednej,do wyboru z kilku dzie 

dain łączności harcerskiej, spośród uprawianych w na- 
szym klubie: 

łączność użytkowa t.j.przekazywanie radiogramów, 
opracowanie nowych konstrukcji harcerskich urzą- 

dzeń łączaościowych, 
prowadzenie szkolenia operatorskiego, 

działalność badawcza /łączność satelitarna, UKP, 

stp./ 
specjalizacja sportowa /uzyskanie znaczących wyni- 
ków w zawodach radiowych i telegraficznych/, 

--inne wg indywidualnych zainteresowań harcerza, 
Oczywiócie sprawy łącznościowe stanowić będą tylko 

część wymagań stopnia, Całość próby prowadzi w naszym 
hufeu /Kraków-Śródmieście/ jedna tylko komisja HR 
grupująca instruktorów ze stopniami HR, 

Uwagi końcowe. 

wyżej przedstawiony dystem przyjęliśmy jako owego 
rodzaju ideał, do którego starany się zmierzać,Dzień 
powszedni wymaga szeregu korekt, jak chociażby 

miezależne od nas unieruchomienie radiostacji trwają- 

ce już półtora roku, Przazkody takie nie mogą hamować 

toku pracy klubu, a szczególnie zdobywania stopni, 

Sprawą kadry klubu jest opracowanie właściwych za- 
dań zastępczych, 

Przedstawione wymagania i próby stopni nie nogą być 
oczywiście traktowane uniwersalnie dla wszystkich klu 
bów łączności, chociażby dlatego, że zostały opraco- 
wane w oparciu o zakres zainteresowań naszego klubu, 
W innych klubach łączności, uprawiających również 1 
inne specjalizacje jak radiostacja sportowa, ezybka 
telegrafia, itp. winny one być ułożone odpowieinio 
inaczej, 

Spotkaliśmy się z zarzutem, że w programach stop- 
ni nie uwzględniamy sygnalizacji łączności przewodo= 

wej, Jeat to nieporozumienie, sprawy te są uwzględnio 
ne, ale przy stopniu Harcerza Starszego zdobywanego w 
drużynach oraz przy zdobywaniu sprawności"sygnaligty" 
1 "telefoniaty", obowiązkowych w naszym klubie, Nie 
ma więc potrzeby dublowania ich, zresztą umiejętnoś- 
te to chleb powszedni członków klubu i zawsze muszą 
je mieć w'mażym palcu", 

Schematycznie przebieg zdobywania stopni i spraw- 
ności nokazany jest na rysunku, Od szkolenia nadawcze 
go wawyż stosujemy system patrolowy, z naturalnym do- 
bieraniem się w patrole wg, celów /wspólne zdobywanie 
stopnia/, System ten jest oardziej przydatny w brzy- 

padku harcerzy starszych, niż system zastępowy, 

  

  

HARCERZE I INSTRUKTORZY 

NADAWCY 
  

PATROL 1 |PATROL 2_ | PATROL 3 

SPRAWNOŚCI MISTRZOWSKIE (4 51), ZNAŁ SEUŻBY, STOPIEŃ HE 

2 >PRAWINOŚCI HISTRZOLSLIE(IL SŁ), STOPIEŃ KO/H2 
€   ŚLACIĄCĄ DOSKONALENIE UTNEJĘTNEŚC OFER || HASŁO + HARS 

  

PATROL 4 | PAMROLSŚ spRauwożci [i (sr. Sro EŃ kofóika, INDExs 
  

SZKOLĄCY ŚĘ WA WADAWCOW 
  

ZASTĘP 
  

STKOLĄCY ŚIĘ. WĄ  NASŁUCHONCÓM       
  

N A BÓR 

1 min. po pach na Skaiszego) 

BZOTENIX NADĄDOEŁO 

31, sORER GHika/WADOUCY, NDBŁ 
SZKOLENIA MASŁUCHO! o   

*% 

IE
RĄ

DL
OW

AY
PO

Ń,
 

  

DRUŻYNA 1 | PRUŻYNĄ 2. 
    

DRUŻYNA 3 

BEGA NAC SPRALNOŚCI EĄCZNOŻUOWE. 
©GSĄDA_ PUNKTU ŁĄCZNOŚCI BIEGU NA STOPNIE 

PROLIAD"ENNE RADIOSTĄCI OGOŁOWEJ 
KAD KĄCZNOŚCIĄ PRZELOPOWĄ Ta

za
 

  

SZCZEP     
      
  

archiwum   

iveu na sprawności "sygnalisty" i telefonis 

Patrole ?-osobowet harcerz zdobywający sprawność oraz 
jego "asvetemt" np. młodszy harcerz. 
Wyposażen *ażrik harcerski, ołówek, kompaa /buso- 
la, ldtarka lo sygnalizacji, 

PRZEBIEG 

1.Start co około 15 minut, wypuszosa unstruktor nr 1, 
trasa wyznaczona znakami patrolowymi do znaku "list 
pod którym ukryta jest koperta s sadaniani dla posz 
ozególnych patroli /1 tekst szyfrowany do nadania 
jako telefonogram, 1 tekat do nadania latarką do 
stacji sygnalisacji świetlnej/ oraz wskazówki: szu- 

kać telefonu azymut „... odległość oraz " 
"liat ukryć z powrote 

2,Patrol znajduje telefon z osnaczonyu kryptonimem i 
musi: - 

a. zmontować stanowisko /podłączyć telefon do liniiy 

podłączyć zasilanie/, 

b, zameldować się telefonicznie przepisowo instruk- 
torowi nr 2, 

o. nadać telefonogram uprzednio snaleniony w koper- 
cie, 

NEK * KEWUNNEMI METODYKA BMEESEM 

d, odebrać dwa telefonograny: do patrolu z opisem da 
lszej trasy jak dojść do chorągiewek, oraz do 

przekazania komendantowi biegu /jako służba łącz 
nikowa/, 

e. na telefoniczne polecenie instruktora rozmonto- 
wać telefon, 

3,Dalsza trasa wę wskazówek otrzymanych w telefono- 

gramie /up,azymut, odległość/, po drodze patrol. 
znajduje chorągiewki 1 równocześnie wywoływany jost 
chorągiewkami przes instruktora nr 3, Na pytanie 
"Kto idzie?" udzielić musi odpowiedzi, w zamian 
otrzymuje opis dalszej tresy np, "azymut ....+. 
stopnt", 

4.Wa dalszej trasie, najlepiej na rozataju dróg w 
ciemnym cęstym lesie /o zmierzchu na skraju jezio- 

ra, rzeki, wąwozu itp. / patrol dostrzega wywołują 

cy go latarką posterunek łączności Światłem /ina- 

truktor nr 4/, po nawiązaniu łączności otrzynuje 

azymut dalszej trasy i nadaje depeszę » tekstem 
odnalezionym na trasie w kopercie /pkt1/, 

5.Po dojściu do punktu końcowego oddaje telefonogran 
za pokwitowaniem komendantowi biegu,  



  

KREENUNE METODYKA. KZ > waw 
instruktorzy nr 3 i 4 mogą pomóc sygnałew gwizd 
kiem, jeśli patrol nie zauważa posterunku sygnali- 
zacyjnego, 
instruktor nr 2 obserwuje trasę między startem a 
aygmalizacją chorągiewkami, ze Szczególnym zwróce 
niem uwagi na odnalezienie przes patrol listu, 

- wakazare jest zorganizowanie sieci radiotelefonów 

pomięazy instruktorani na punktach, e 
puszczania ze startu, itr 

w razie potrzeby do biegu można worowałzić dodatkow 
we elementy jak szyfrowanie, konieczność ułożenia 
podanej treści w formie zwięzłezo 
4zenie centralki telefonii 
łączenia się do niej oraz jej obsługi, 

CEGYSSO 

ręce opadaja , 
ruhu naczelniku m 

go zapoznaniu się z treścią stanowiska Prezydium 
Rady Naczelnej z dnia 4 czerwca 1983 r. wyjaśniające- 
go Uchwałę Rady Naczelnej nr 13 z dnia 4 paźdsier- 
nika 1981 r. Ponieważ s czymć takim spotykam się po 
raz pierwszy w życiu /a latek mam już trochę/ właś- 

mie w tym a nie w innym miejscu stawiam kropkę, Po 
tym oddachu podaję, iż cały ten młyn dotyczy Uchwa- 
ły Rady Waczelnej w sprawie systemu stopni harcera- 
kich i regulaminów stopni. 

Zanim przejdę do meritum - kilka uwag natury opól 
nmiejszej, tudzież parę pytań w kwestiach formalnych 
/a takie można zadawaó poza kolejnością/, Na począ- 

tek stwierdzenie: Uchwała nr 13 liczy sobie 25 wier 
mzy, Watomiast"wyjaśnienie" - ponad 150 takowych /w 

dodatku-pisanych mniejszą  czotonką/'- co już bul- 
wersuje'- biorąc pod uwagę ogólną tendencję w naszym 
państwie idącą w kierunky używania języka maksymal- 
nie prostepo, krótkiego 1 dla wszystkich jasnego- 
zwłaszcza przy tworzeniu nowych zapisów prawnych i 
urzędowych, Takie warunki spełnia Uchwała nr 13, 

Sprawa następna - wydawanie wyjaśnień uzurpujących 

sobie możliwość stanowienia prawa -, czyli mówiąc na 
wprost - poprawiania Uchwał Rady Naczelnej /najwyż- 
szej władzy w ZHP pomiędzy Zjazdami/ poprzez jej 

Prezydium - jest po prostu bezprawne i -podejrzane 

w intencji, gdy czynt się to dopiero po 20 miesiącach, 
Pryncypialność stylu 1 formy zastosowana w"wyjaśnie- 
niu" nie jest porównywalna w okresie kilku lat z ja- 

kimkolwiek dokumentem tego typu, tej rangi,Natomiast 

język przypomina dawno miniony okrea, o którym chce- 
my.wszyscy zapomnieć, Nie tą drogą należy Jążyć do 

porozumienia w harcerstwie, Znana jest szeroko maksy 

Pląsy 
po narcerskich łamach 

ma - wszystko to,co nie jest w prawie rakazans jeat 
dozwolone, Po cóż więc Prezydium Rady Naczelnej ata- 
wia kropkę nad "i" - tam gdzie akurat nie jest ko- 
nieczna? Dlaczego nie zauważa bardzo iatotnych zale- 
ceń Rady Naczelnej - nawet dla siebie - w tekócie 
Uchwały nr 137 A może całe to wyjaśnienie powstało 

z niemocy komórek odpowiedzialnych za zamknięcie 
omtateczne sprawy stopni? 

Przejrzałem prawie wszystkie Uchwały Rady Naczel- 
nej /niestety od roku nie ukazują się "Wiadomości 
Orzędowe"/pod kątem stosowanego języka, zwłaszcza w 

formie: nakazowej, Odkryłem bardzo ciekawą prawidło- 
wość - wszystkie uchwały wprowadzające jako obowią= 

sujące dokumenty w ZEP zawierały słowo "zatwierdza" 

lub "uchwala" /Rada Naczelna po przeprowadzonej dys- 

kusji nad podstawowymi projektami 1 wprowadzeniu po- 
Prawek 3 a t wie rd na ... Uchwała nr 14 w spra- 
wie regulaminu Ruchu Drużyn Sztandarowych./ Nato - 
miast sformułowanie "Rada Naczelna przyjmuje" poja- 
wiło się tylko przy przyjęciu budżetu ZEP - co jest 
zrozumiałe, jako że budżet zostaje nadany przez or- 
gan państwowy, Tak więc sformułowanie zastoaowane 
w Uchwale nr 13 jeszcze raz udowadnia, że przyjęty 
1 zalecony do stostwania system stopni ma charakter 
tymczasowy. Zdecydowana więkazość zapyta - 
nych w toj materii oałonków RN musi potwierdzić fakt, 
że tak w momencie głosowania rozumieli intencję Uch- 
wały nr 13, Dysponują również teleksem nadanym przez 
z-cę Naczelnika /w rok po uchwalenin omawianepo do- 
kumentu/, w którym zaleca przygotować się zastępcom 
do spraw programowych z każdej chorągwi,do dyskusji 
pa temat stopni harcerskich /z satysfakcją przyjęli-   

MKK + KEEDNENEME METODYKA KEEEEEEM 

w wykazie materiałów m.in, nasz miesięcznik/. 
Że sprawa nie jest taka prosta jak widsi ją Prezy- 
dium RW - słów kilka poniżej. 

Aby jednak nie sontać posądzonym o manipulowanie 
- w całości przytaczam tekst wspomnianej Uchwały 
/"wiadomości Urzędowe" nr 3 z 2 października 1981 r. 
strona 3/, 

"Rada Naczelna ZAP przyjmuje 1 zaleca do stoso- 
wania w organizacji system 6 stopni harcerskich 1 
ich regulaminy będące załącznikiem do niniejszej 
uchwały oraz zobowiązuje: 

ARG 

2 

GŁÓWNA KWATERA 
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- Główną Kwaterę ZAP do dokonania w Związku powssech 
nej oceny Bystemu po roku jego funkcjonowania 
1 przedłożenią wniosków wraz u ewentualną korektą 
Radsis Faczelnej ZHP, 
komisje Rady Naczelnej i wydziały programowe Głów- 
nej Kwatery ZHP do Śledzenia dyskusji w tym zak- 
resie, systematyzowania ich na bieżąco oraz dal- 

szej pracy nad doskonaleniem zapisu atopni, 
Główną Kwaterę ZHP do opublikowania. uzasadnienia 

teoretycznego konqencji stopni 
Rada Naczelna ZHP meżwala Środowiskom harcerskim 

na sdobywanie stopni według słasnych regulaminów, 
po zatwierdzeniu ioh przez właściwe komiaje moto- 
dyczne Kady Naczelnej." 

Proszę zwrócić uwagę na treść trzech podpunktów 
- s których jasno wynika, 1ż sprawa stopni nie jest 
sakończona, Tymczasem Prezydium Rady Naczelnej ucj- 
na całą sprawę nie będąc jednak w stanie zasłonić 
- widocznych jak na dłoni - niedociągnięć Głównał 
Kwatery polegających na tym, że wszystkie owe trzy 
podpunkty nie zostały srealiso- 
wa ne , Jak widać - ktoś tu nie gra czysto, 

W telegraficznym skrócie ustosunkuję się do nie - 
których, nie ukryvam curiozalynch, stwierdzeń w*wy- 
jaśnieniu. Biorąc pod uwazę poprzednie wywody trud- 
no jest się sgodsić s autokratycznym stwierdzeniem 
1.. od dnia 4 października 1981 obowiązuje w całym 
Związku system 6 stopni harcerskich „.." Moim sdą- 
niem interpretacja Uchwały nr 13 powinna być nastę- 
pująca: *.., W harcerstwie nastąpił proces zmian w 
treściach i formach zdobywania stopni, w związku 
z czym m dniem 4 października 1981 r. w celu uporzą- 
dkowania 1 usystematyzowania wielu propozycji Rada 
Naczelna przyjęła 1 zaleciła do stosowania jeden mo- 
delowy system..." Po roku sprawdzania - winno się za- 
twierdzić - już w formie obowiązującej wszystkie bez 

wyjątku jednostki - system stopni powstały s kompila- 
cji propozycji nadesłanych przes różne Erodowiska. 
Lecz do tego niestety nie doszło, Jest to sytuacja 
niedobra - gdyż administracyjne decyzje, a za taką na 
leży uważać wyjaśnienie Prezydium RK, nie mogą domi — 
nować nad całym systemem demokratycznie wybranych og- 

miw harcerskiego samorządu - ra taki uważam cały nys- 
tem_ Rad Farcerskich. 

Uchwała nr 13 worowadsiła możliwość zdobywania 
stopni HO i HR /co nawiasem mówiąc uważam za dowód 

sdziocinnienia kadry/ natomiast "wyjaśnienie" podwa= 
ża sens iatnienia kavituł stopni, Kto w takim zasie 
ma przysnawać te stopnie drużynowym samodzielnych 
drużyn, inatruktorom bes przydziału do jednostek pode 
stawych /nv.kwatsermistrz hufca/ 1 czy wreszcie kapie 

tuła nie jest specyficznym rodzajem kręgu inotruktor= 
skiego? Nie szukajay dziury w całym, Bam; więkaze 
problemy, 

W daąszej części wyjaśnienie serwuje się nam ca- 

ły biurokratyczny oystem co, gdzie 1 komu zgłaszać, 
w ilu egzemplarzach, 00 wolno a czego nie, co jest 
ekaperynentem, 00 niu nie jest 1 tak dalej itp, - 
plus parę ostrych w tonie zakazów i nakazów w oty- 
lu babol Karoliny, która zabroniła iść Jastowi na 
film dla niego niqdozwolony a dziadek sinterzreto 
wał tę decyzję jako całkowity nakaz wyjścia 85 ki- 

na. Kto na tym stracił? Ba pewno nia babcia Karo" 
Mna ! 

Właściwie dopiero s ostatnim em "wyjaśnienia" 
należy się zgodzić, "... Prezydium RN ZHP liczy na 
wychowawczą odpowiedzialność kadry instruktorskiej, 
bowiem prawo do modyfikacji zmian przyjętych w regu 
Jaminach nie może prowadzić do odstępstw w realizacji 
statutowych funkcji Związku „.." Pozostaje zapytać 
czy zdanie to nie dotyczy władzy harcerskiej? To nie 
jest ping-pong - piłeczka jest ciągle po jednej stro- 
nie,  



  

EEEE PROPOZYCJE EEEEENENNN + KUUE 
A tego wszystkiego możnaby uniknąć gdyby do stołu 

usiadło kilku druhów i opracowało system / nawet 
6-cio stopniowy/ stopni i regulaminów w oparciu o is- 

tniejące projekty, I nie byłoby całego tego rozgory- 

czenia, Żałosne są wyjaśnienia np. Wydziału Harcer- 

skiego GK ZAP - że zalecane przez RH ZHP regulaminy 
są wspaniałe /dotyczy to również sprawności harcer- 
skich/ 1 nię wymagają żadnych korekt. Czasy, gdy 

wszystko co s góry to jedynie dobre - dawno już mi- 
nęły, Czas to zrorumieć, 

Smutne to wszystko zważywszy, że połowa drużyn 

mie zdobywa żadnych stopni a jeśli nawet, są to nie- 
stety koślawe próby, większość harcerzy nie wyjeżdża 
ma obozy, większość drużyn 1 szczepów powoli traci 
możliwość sakupu sprzętu biwakowego i obozowego /sza 

lejące podwyżki/ i miast się tym zająć - Presydium 

RR ZHP daje się wmanewrować w rozgrywki mało skute- 
osne a mie czyniące apokoju w fwiązku, 

Masza Redakcja przes cały rok prowadziła dyskusję 
nad stopniami - uznając iż najwyższa pura do opracowa 
nia jednego, spójnego system 1 zatwierdzenia go 
przez Radę Naczelną, A tymczasem okazało Bi, 
że nasze działania były bezoensowne | w dodatku ... 
bezprawne w rozumieniu "wyjaśnienia". Dlatego 
wazystkim autoron i koresponientom należą się prze- 
proainy za besaensowny trud poniesiony dla harcer- 
stwa. Wybaczcie nam - nie my jesteśmy bowiem auto- 
rami "wyjaśnienia", 

Dlatego ręce opadają, Druhu Naczelniku a w takim 
stanis mają to do siebie, 1ż ciężko jest nimi na- 
wet zasalutować, 

sd 

Techniki od chwili i 
©ji, stanowią iatotną dziedzinę, działalności, są waże 

nym elementen w realizacji celów wychowawczych har- 
cerstm. Prawidłowo organizowane majęcia, zawierające 
elementy poszczególnych technik, stanowią dużą atrak- 
©ję dle harcerzy. Pozwalają im w formie gier 1 ówi- 
czeń zdobyć nowe wiadomości oraz nabyć uniejętności 

i sygnalizacji, misztry itp. Często spotyke 
nymi formami zsjęć harcerskich są biegi harcerskie, 
zamykające próby na kolejne Btopnie, gry terenowe, 

menewry, w których wykorzystujemy wszystkie lub wię- 
kszość stosowanych technik haroerskich, 

Jedną z poistawowych 1 najczęściej stosowanych tech 
nik harcerskich jest terenoznawstwo, Obejmuje ono sze 

» i co IMPREZY 
hm Jacek 

K 

praktyczne, przydatne w życiu codziennym. Będąc w ko- 
relecji z systemem sprawności i stopni, techniki har- 

eerskie towarzyszą naazej pracy przez cały rok. Rea- 
lizacja ich może się odbyć na zbiórkach, na których 
wykorzystujemy tylko jedną z nich np. łączność, 
W praktyce najczęściej memy do czynienia ze zbiórka- 
mi, w których występuje kilka technik harcerskich, 
s których jedna jest dominujące,Przykładowo na sbiór- 

oe, której głównym temtem będzie poznawanie zasad 
szkicowania terenu, możemy spotkać ię z elementami 

RET JEDNA i: arientacje 

2% Bo 
8 = na] : 

reg daiedzin, takich jak;podstawowe wigdomości o ma- 
pie, szkicowaniu terenu, orientacja w terenie 1 inne, 
Decydujący wpływ na poziom opanowania terenoanawstwa 

przez harcerzy ma forma prowadzonych zajęć, 
Często widzimy próby kształcenia umiejętności porusza 
nia się w terenie z wykorzystaniem mapy i kompasu w 
sposób statyczny - 1 bez opuszozania izby horcerskiej 
lub terenu obozu. Często kilkunastu harcerzy ma do 
dyspozycji np, dwa kompusy, jakąś starą mapę, a zaję- 
eta prowadzi jeden instruktor, Cny takie zajęcia mogą 
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KINEM t KINNMNNNEME PROPOZYCJE MEMEEEE 
być ciekawe i czy spełniają swoja zadanie? Obawiam 
się, że ni 

Obserwując małą efektywność stosowanych w harcer 
stwie metod poznawania tajników terenoznewstwa, pra- 
gnę zaproponować sastępom 1 drużynom harcerskie imnr. 

gy na orientacją. Pod hasłem tym, kryje się szereg 
dsiałań prektycznych 1 teoretycznych, w wyniku któ - 
rych harcerz zdobędzie wifgomości 1 umiejętności umoż 

liwiające mu odszukanie w nieznanym terenie punktów 
ukrytych w lesie. Jako elementy pomocnicze harcerz 
otrzymuje mapę z zaznoczonymi miejscami rozlokowania 

punktów oraz kompas lub busolę, które służą w tym 
przypudku głównie do zorientowanić mapy, Maps może 
byćczarno-biała lub kolorowa, w podziałce od 1:5000 
do 1:40000 z pełnym opisem topograficznym. W impre- 

zech przeźnsczonych dla zaawansowanych można stosować 
mapy opisem częściowym /np.bez dróg 1 ścieżek/, lub 

mapy, które są lustrzanym odbiciem mepy rzeczywistej, 

Opierając się na doświadczeniach Harcerskiej Sek- 
cji Imprez na Orientecję przy Komendzie Hufca ZHP w 
Krzeszowicach mogę stwierdzić, że systenetycznie pro- 

wadzona działalność ezkoleniowa w ramach zbiórek za- 

stępu lub drużyny z najmłodszymi h-rceraemi w wieku 
10-11 let, pozwala ne biegłe openowanie posłuriwania 

się mapą i kompoaem po upływie ok, jednego roku, 

Przez szkolenie systematyczne należy rozumieć to,że 

zbiórki poświęcone zrgadnieniu powinny się odbywać 

co 4 lub 5 tygodni. W początkowym okresie szkolenia 
stonowana jest tzw. metoda bezpośrednia, W tej fazie 

harcerze uczą się porusgać w terenie bez kompesu i bu 
soli - jedynie przy użyciu mapy. Mapy. które tutaj 

stosujemy najczęściej, odbitkami kserogreficznymi 

map w podziałkach 1:10000 do 1:25000. Przed przystą- 
pieniem do gry, instruktor objaśnia harcerzom gdzie 
jest kierunek północny i jak się orientuje mapę bez 

użycia kompasu. Następnie, koniecznym jest wyjaśnie- 

nie sposobu oznaczenia na mapie dróg i ścieżek.Po 
tych informacjach można przystąpić do gry, która po- 
legała będzie na przejściu zaznaczonej na mapie tra- 
sy. Tresa powinna przebiegać po dobrze widocznych 
drogach lub ścieżkach 1 może się składuć z 4 - B od- 
oinków o łącznej długości do 2,5 - 3 km, 
Poszczególne odcinki powinny zaczynać się i kończyć 

w punktach charakterystycznych np.akrsyżowaniach lub 
rozwidleniach dróg i ścieżek, skrzyżowaniu drogi zo 
strumieniem itp. W punktach tych powinni znajdować 
się starsi harcerze, którzy pomogą początkującym 
zorientować się w terenie, Harce: 
uują mapę 1 wyruszają na tresę w odstępach 3-8 minut, 
W przypadku zabłądzenia, harcerz wraca do punktu wyj- 

na starcie otrzy- 

ścia, gdzie uzyskuja informacje jak dojść na punkt 

następny. Po przejściu trasy przes wazystkich harce- 
rzy należy zorganizować podsumowanie, wskazując naj 
ozęściej popełniene błędy. Szozególną uvagę należy 
awrócić na orientowanie mapy, Oraz na to, aby harce- 

rze w czasie marszu, Bewozo potrafili wskazać na ma- 
pie, w którym miejscu: się znajdują. Po grze hercerzo 
gachowują mapki na własność. Tego typu zajęcia mogą 

być przeprowadzane kilkakrotnie, Za każdym razem pun- 
kty powinny być umieszczone w miejsosch chsrakterys= 
tycznych z wykorzystaniem innych form pokrycia lub 
ukształtowenia terenu /np. szczyty waniesień, akrzy- 
kowania przecinek leśnych, wąwozy, dobrze widoczne 
granice kultur leśnych itp/. Ćwiczenia te pozwala ją 
na poznenie podstawowych znaków topograficznych, spo- 

gobów przedstawiania ukoztałtowania terenu, 00 w kon- 
sekwencji prowodzi do biegłego czytania mepy. 

Jek uzyskać mapy do takich zajęć? Na wstępie na- 
leży odwiedzić Okręgowe Przedsiębiorstwo Dokunenta 
cji Geodezyjno-Kartograficznej,gdzie można zskupić 
mapy danego województwa, w podziałce 1125000, 115000. 
Przedsiębiorstwa te sprzedają mapy dla instytucji 1 
jednostek gospodarozych, dlatego zakup najlepiej jest 
przeprowadzić zn pośrednictwem Komendy Hufca, 

Kolejna czynność to wykonenie 2 ega. odbitek ksero- 
graficznych tęrenu, który nas interesuje, Powierz= 
chnia takiego wycinka nie może przekraczać 20 ku *, 
Na wykonanie odbitek należy uzyskać zgodę Głównego 
Urzędu Geodezji 1 Kartografii w Warszawie adres: War- 
szewa, ul. Jasna 2/4. Zgodę taką, najlepiej jest uzy- 
gkać za pośredniotwem Zarządu Wojewódzkiego PITEK 
w przypadku orgunisacji turystycznych, Centralnej 
Komisji Biegu za Orientację przy PZLA w Warszawie - 
w przypadku organizacji sportowych, W związku z tym, 
że w Centralnej Komisji Biegu na Orientację zesiada ją 
tekże przedstawiciele harcerstwa, selecam jednostkom 
harcerskim załatwiania tą drogą wazystkich formalno" 
ści, Należy pamiętań, że mapy te są materiałem pouf- 
nym, w awiąsku z czym, objęte są odpowiednimi przepi- 
sami, co do sposobu przechowywania i rozpowszechnia” 
nia, Po uzyskaniu zgody na druk 1 rospowszachnianie 
wycinka mapy, możemy zlecić wydrukowanie mepy dowolne 
mu zakładowi poligraficznemu, Okres załatwiania wssel 
kich formalności wynosi przeciętnie od 3 do 6 miesię= 
oy. W początkowym okroie mzkolenia, samiaąt mapy moż 
ns stosować szkica topograficzne. 

Kolejny etap szkolenia obejmuje stopniowe pozuewą= 
nie busoli i kompasa. Po posnaniu budowy, zanedy dzia 
łanie i obsługi kompasu lub busoli, możesy praystąpić 
do ćwiczeń proktycznych. Najpowszechniej stosowana 
jest gra zwana tabelą marazu. Polega ona ma tym, 
harcerze mają za radenie odasukanie oznaokonych pun- 
któw w terenie, sa pomocą danychi azyrutu oraz odle- 
głości danego miejsca, Punkty w terenie mogą być ozna 
czone w dowolny sposób /chorągiawka, lampion itp,/, 
oraz powinny zawierać coś do potwierdzenia bytności 
na punkcie /kredka, perforetor, skrawki papieru kolo 

rowego itp./, W grze tej umieszozanie nu punktach, 
elementów do potwierdzania pobytu nie jest koniaczne, 
ponieważ opuszczenie przez harcerza jednego punktu 
uniemożliwia odnalesienie punktów następnych, Zasto- 
sowanie jednak tego elementu jest wskazane ze względu 
na to, że wystąpi on powszechnie w innych typach 
1uprez na orientację, Początkowo gra powinna być pro= 
wadzona na stosunkowo małym terenie /ok,1 ha/ z saato 
sowaniem 0”, 459, + 135%, 180% itp, Stopniowo nale 
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ży kwiększać z6sięg gry, atosując bardziej urozaoico- 
ne zzymuty /z dokładnością do ok.2”/, oraz bardziej 
roaległy terem Dla ułatwienia odszukania punktów, 
możemy podać hercersom krótki opis punktu np. samot- 
ne drzewo, skrzyżowanie dróg, północny róg ogrodzenia 
itp. Gra ta, nie wymsga mapy. Potrzebny jest tylko 
kompes lub busola. 2 dostępnych sktualnie w CSH, naj- 
lepiej do tego celu nadaje sią kompa typu SPORT-4 
orez busola F-73 produkcji NRD. 

Trzecią fotę sżkolenia, stonowi powiątenie pier- 
%ażej £ drugiej części. Do odnalesienia punktów w 

terenie, $ykorsystujemy tutaj umiejętność posługiwa- 
mia się końpasem To dwa elementy składają mię ne 
typową ińfrezę na orlentację, która może być pfzepro- 
wAdzona W traech fofiach: rekreacyjnej, tutystyżenej 
1 apottowej, Imprez rekreadyjna przeznaeżone wą dla 

początkajątych, któżwy stawiają dopiero pierwsze kro 

ki w tej daledsinie, W tym przypadku, traBa jest nato 

sunkówo prosta 1 niezbyt długa. Bie jest 
klesyfikacja, Zwycięzcą fest każdy, kto pokona całą 
trasę. 

s we EEEE 
Tresy turystyczne są już trudniejsze od tras rekrea- 

oyjnych. Obowiązuje tutaj już pewien limit czasu na 
pokonanie trasy, oraz zadania dodatkowe /testy z tere 

nosnawstwa, wiedzy ogólnoharoerakiej, krajoznawstwa 
1tp./. W imprezie tej startują najczęściej patrole 

2-3 osobowa. Prowadzone jsst współzawodnictwo, Zwy- 
cięże ten, kto pokona trasę z wyznaczonym limicie 

ozasu 1 wykona najlepiej zadania dodatkowe. Forma tu- 
rystyczne imprez ne orientecję często jest urozaaico- 

na o dodatkowe zadonia, gdzie przykłedowo część pun- 
któw tray jest wyzneczoma samodzielnie przez zawod- 
ników, na podstawie podanych azymutów z dwóch miejac, 
azymutu i odległości itp. Oczywiście zadania te, dos 

tosowane dopozioma umiejętności harcerzy, Forma spora 

tow zawodów na orientację, zwanych bieg>mi m. orien- 
tację, polega na jak najszy pokoneniu wyznuczo- 

nej trasy. Jest to bieg indywiduriny, Wa punktuch nie 
stosuje się zodań dodatkowych. 

Jrk widać prowadzenie zsjęć s terenoznavatwa z wy- 
korzystuniem powyższych metod, wymaga szeregu zibie- 
gów natury organizacyjnej /zdobycie map, kompasów, 

wyposażenia punktów kontrolnych itp./ Dlstego prow 
dzenie tego typu działalności w ramach jednej druży- 
my moża być utrudnione, Pewnym rozwiązaniem może być 

podjęcie tego typu szicłalności przeż kluby turysty- 
czne w Jednostkach starssohercerskich lub tworzenie 
odpowiednich zespołów w jednostkach młodszoharcer - 
skich 4 komendach hufców, Bardzo dobre wyniki możne 
osiągnąć prowadząc tego typu dzisłelność w czasie uk- 
0ji letniej, zwłeszcz» ma obozech. Już w zimie należy 
pomyśleć o, wyposażeniu obozu w odpowiednie mpy i 
sprzęt do t wa, Szkole 

nie obozowe możne zikończyć biegiem hurcerskim,sdzie 

pewne odcinki trasy, lub cuła trasa będzie pokonywa- 
ma ne zaszdzie marszu na orientację, Nie chciałbym 
przecenieć znaczenia imprez na orientację w harcer- 
stwie, prepnę tylko zwrócić na nię uwagę, jeko na bar 
dzo efektywną formę przyswajania treści z terenoznawa 
twa przes horcerzy, Porma ta wymagu wielu wysiłków, 
ale także daje wiele sutysfakcji tak harcerzom jak 
1 instruktorom, 
Rozpowszechnienie imprez ne orientację w harcerstwie 

me tekże inne uzeeadnienie, Upowszechnienie zesad 
orientacji 1 poruszania się w terenie, ma duże znecze 
nie w przygotowaniu epołeczeństwa do powszechnej ob- 
ronności kreju, Dla horoerstwa imprezy na orientację 

12 

  

KM + KEINE PROPOZYCJE REMEEEM 
moga stanowić doskonałą bszę do prowadzenia aziuła1- 

mości sportowej, łącząc elementy gry 1 zubowy w .o- 
renie z wyczynem sportowym, Ponieważ imprezy n« orie- 
niację nie są w naszym kraju szeroko rozpowszechnio- 
ne, horcerstwo może spełnić tutaj swoją pionierską 
rolę. 

AKtulnie w Polace,w około 30 klubach sportowych 
1tstnieją sekcjebiezu na orientację, obejmujące około 
900 zawodników, Co roku są prowadzone rozgrywki 11- 
gowe o Drużynowe Mistrzostwo Polski /I liga/ oraz o 

awans do DMP /II liga/. Co roku są rozgrywane mistrzo 

gtwa Polski w indywidualnym, sztafetowym, nocnym 1 

długodystansowym biegu ne orientację. GK ZAP organi- 
zuje Harcerekie Ogólnopolskie Zimowe oraz Letnie za- 
wody na orientację, w których startują przedstawicie 
le około 2/3 chorągwi, W naszym Środowisku oystematy 
czną działalność w zakresie imprez na orientację ,pro- 
wadzi WKS WAWEL, MZKS ŚWIT Krzeszowice, KS PRĄDNICZAK 
KA Kraków, Ż jednostek harcerskich ne uwagę Zasługu- 
je dzisłalność KR Krzeszowice oraz KH Kraków Śródmie- 

ście. 
Zespół inatruktorów przy KH w Krzeszowicach we współ- 
procy s MZRS "Świt" Krzeszowice, prowadzi szeroką 
działalność szkoleniową w jednostkach harcerskich huf 
ca, organisując lokalne zawody, wyjezdy na treningi 
itp. Komenda Hufca Kraków - Śródmieście, organisuje 
co roku rajd instruktorski "azymut", będący przeglą= 

dem dorobku w zskresie iuprez na orientację w naszym 
rezionie. k imprezie tej bierze udział takżę wiele 

patroli z całego kreju, Z jednostek hercerskich prowa 
dzących działalność sportową w zskresie imprez na 
orientację, nejbardziej znany jest klub INO "Zzminit" 
przy KCh w Katowicach, Klub ten od wielu lat zcjmje 
czołowe miejsca w rozgrywkach Drużynowych Mistrzostw 
Polski, rywalizując s powodzeniem z klub:mi sportowy- 
mi z całego kraju. 

ikturlne biegi na orientację jako impreza sportowa 
aą kierowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, w 
którym dzieła Centrulna Komisja Biegu na Orientację 
/karsz:wa ul,Poksal 19/. 

Imprezy na orientzeję obok biegów przełajowych, 
"biegów po zdrowie” należą do najtońszych form działa» 
lności turystycznej i sportowej. Aby wystertować w te- 
go typu imprezie, wystarozy posiadać strój turystycz- 
ny lub sportowy oraz kompas lub busolę. Orgrnizatorzy 
imprezy, dostarczają mpę oraz bardzo często wypoży- 
zają komprsy, Większego wysiłku organizacy jno-finan- 

sowego orgenizacje imprezy i prowadzerie systematycz 
nej działalności szkoleniowej. Nieregu arnośdpojawiania 

się w sklepach dobrych kompasów 1 busoli, zbyt długa 
jeszcze procedure w uzyskiwaniu mop, skromne fundusze 
na działalność sportową w ZHP, są przeszkodami w sze- 
rokim upowszechnianiu |inprez na orientację w harcer- 
stwie. 
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BEER HISTORIA 
"HSP to nie tylko swiękazenie 
materialnego bogactwa kraju, 
to przede wszystkia wychowanie 
przyszłych obywateli Polski 
socjalistycznej" 

Informator Harcerski 

na rok 1949 

1. Barcerska SMtżba Polsc: 

Program HSP kształtował się stopniowo, jako próba 
przystosowania treści i metod wychowawczych harcer- 

stwa, do pracy w zmienionych warunkach społeczno-ustm 
jowych. Celem program hyło również przekonanie ka- 
dry inatruktorskiej o słuszności nawrotu do zało” 
żeń ideowo-wychowawcnych ZHP przyjętych jeszcze w 

styczniu 1945 r. w deklaracji idoowej Zwiąsku, od 
których niektóre Środowiska haroerakie usiłowały w 
latach 1946-47 odejść, Decydującą rolą w opracowaniu 
program HSP odegrali instruktorzy-csłonkowie Pol - 
skiej Partii Robotniczej, Prace przygotowawcze zapo- 
ogątkowano ma konferencjach programowych harcerek i 
harcerzy,odbytych w październiku i grudniu 1947 r. 

saczelnicska harcerek, ha Wiktoria Dewitsowa stanęła 
na czele komisji opracowującej program Harcerskiej 
Służby Polsce, który oficjalnie programowano na od- 
prawie końendantek i komendantów chorągwi w dniach 

27-28.11I.1948 r. Uczestnicy odprawy wysłuchali refe- 
ratu W.Dewitzowej "nowe drogi harcerstwa" i zapoz- 
nali sią z celami tworzoińej pod patronatem ZWM, OMIUR 
Wici 1 ZMD - Powszechnej Organizacji "Służba Polsce”. 
1 kwietnia 1948 r. Naczelnictwo ZEP przyją: na audien 
cji Prezydent Rzeczypospolitej, Bolesław Bierut, który 
powiedział: "Ja osobiście przywiąsuję. wieką wagę do 
pracy Waszej Organizacji, Mam przekonanie, żeście we- 
szli na słuszną drogę, którą należy 1óć dalej" 

W marcu 1948 roku rozpowszechniono regulaminy no- 
wych sprawności, zgrupowanych w czterech działach 

odpowiada jących głównym kierunkoa działalności ZEP 
w ramach program: HSP.- Były to grupy: "Las 1 rola", 
*Odbudowa Kreju*, "Kultura 1 oświata", "Dziecko", 
W drużynach rozpoczął się okres przygotowań do Akcji 
Letniej, w czasie której zadania Harcerskiej Służby 

R RE 0 
Polsce realizowało ponad 80 tysięcy osłonków ZHP,tj 

prawie 25% całego stanu liosbowego organizacji, Na 
obozach wykonywano szereg prac społecznie użytecznych 
nie zapominając przy tym o wykorzystaniu doświadczeń 
metodycznych harcerstwa /aysteu aprawności/, 

W lipcu 1948 roku odbył się we Wrocławiu Kongres 
Zjednoczeniowy ruchu młodzieżowego, Powstała nowa 
organisacja Zwiąsek Młodzieży Polskiej, Janusz Zarzy- 
cki,przewodniczący 20 ZWM mówiąc o sadaniach ZMP 
stwierdził m.in: "sjednoczona organinacja będzie mo- 
gła zapewne w o wiele większym stopniu, niż możemy 
to zrobić obeonie dopomóc Harcerstwu w znalezieniu 

właściwej linii rozwojowej, w kierunku nasycenia go 
elementami Harcerakiej Służby Polece, zarówno jeżeli 
chodzi o ideologię jak 1 o metody pracy" 2/, 

Wę wrześniu 1948 roku połączyły się dwie Główne 
Kwatery: męuka i żeńska, Przewodniczącym ZHP został 

nm Józef Sosnowski. Na przełomie 1948/49 r.z połą- 
czenia Głównej Kwatery i Naczelnictwa powstała jedna 

instytucja centrelna kierująca harcerstwem - Naczel- 
nictwo. 

Program HSP był kontynuowany również w pracy Śród: 

/N 
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rocznej, gdzie oprócz działalności społecznie użytecz 
nej,zwracano dużą uwagę ha prucę ozkoleniową organi- 
sowaną wspólnie s ogniwami ZMP, Pewne elementy progra 
mowe Harcerskiej Służby Polsce zrealizowano również 
w 1949 r., jednakże ze wsględu na daleko idące zmiany 
w harcerstwie okres od stycznia 1949 r. do stycznia 
1951 r. kiedy ostatecznie przestaje samodzielnie dzia 
łać Związek Harcerstwa Polskiego, zostanie omówiony 
w odrębnym artykule. 

2, Bargereka Służba: Polsge w Chorągwi Krakowskiej, 

Przygotowania do wprowadzenia programu HSP rozpo- 
cezęły się już w II połowie 1947 r, udziałem członków 
Komend Chorągwi w naradach organizowanych przez Głów 
ne Kwatery. Pięciu instruktorów krakowskich uczes- 
tniczyło w ogólnopolskiej konferencji ruchu suchowe- 
go,odbytej w grudniu 1947 r., gdzie dyskutowano nad 
zuianami programowymi pracy zuchowej, 
Jednym s wniosków był postulat wprowadzenia uniejęt- 
ności użytkowych do tradycyjnej zabawy zuchowej. W 

4 
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czasie ferii zimowych 1947/48 w Krakowie odbył się 
kurs sprawnościowo-netodyczny "służby dziecku”. By 
jeszose bardziej spopularysować ten kierunek działal- 
ności członkinie Komendy Chorągwi Harcerek same pod ję 
ły się realizecji wymagań sprawnościowych, 

KCh Harcerzy, zorganizowała w styczniu 1948 r.w Za- 
kopanem międzyorganizacyjne zawody narciarskie, któ- 

re służyły m.in, bliższym między 
różnych organizecji młodzieżowych. 

W hufcach 1 drużynach sopoznowano się z nowymi 
sprawnościami oraz weryfikowano pleny pracy tak, aby 

uwzględniały one podjęcie przes harcerstwo prac apoło 
cznie użytecznych w ramach program Harcerskiej Służ- 
by Pola: tego okresu przyg 
go doprowadzenia HSP były odbyte w całym kraju cho- 
rągwiane narady hufcowych, Hufoowi Chorągwi Krakow 
skiej spotkali się w Kościelniku uczestnicząc w du- 
żej ilości zajęć prektycznych, Zespoły komendantów 
dobrane wadług zainteresowań opracowały ezosagÓłOWO 
różne warianty progrumów oparte na zudaniech HSP. 
Przygotowano również przykładowe tematy ognisk obozo- 
wych oraz zestawy obozowych biblioteczek. 

W kwietniu 1948 r. zakończyła się trwająca od je- 

OKIEJ 
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mieni 1947 r. "Kampanie Csyteluictwa i Welki z Anal- 
febetyamen". W Krakowskiej Chorągwi Harcerzy zdecy- 
dowanie zwyciężył Hufiec Wadowice. Uroczysty chorek- 
ter mieły obchody ówiąta 1 Maja 1948 r. W wielu miej- 
scowościach odbyły się wspólne manifestacje członków 
wszystkich orgeniaacji młodzieżowych, a komendanci 
niektórych hufców uczestniczyli w pracach Powiatowych 
Komitetów Jedności Młodzieży  . W niektórych środowi 
sksch silnie ekcentowano dotychczazowy charakter har- 
gerstwa obchodząc uroczyście dzień ów, Jerzego - pat- 
rona harcerzy . Tak np.w Bochni odbyży się wtady uro- 
czystości 35-lecin istnienia miejscowego harcerstwa, 
W maju 1948 r. do ZAP przyjęto żydowskie drużyny har- 
cerskie. Trudno jest znaleźć ezersze informacje na 

ten temat, wiadomo jedynie, że w Krakowekiej KCh Har- 
ceray zajmował się tymi drużynami dh Gustaw Bear 5/, 
Delej ailnie rozwijał się sport hercereki wzbogaco- 
ny o nowe spacjulności /i rereraty w KCh Harcerzy/: 

lotniczą 1 wodną. 

Niektóre z drużyn i hufoów nie czekając na rozpo 

częcie Akcji Letniej zeczęły już wiosną 1948 r. re- 
alizoweć zedenis HSP, Krakowski Hufiec Krowodrza 
zobowiązał się przeprecować w kwietniu i maju 1948 r. 
1000 godzin na rzecz Studium Wychowania Fizycznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jednakże w pełni prog 
ram Harcerskiej Służby Polsce miał być realisowany 
podczas harcerskiego lata 1948 r. Założenie progremo- 
wo- AL się wokóż dni 
wychowania politycznego, poszanowania własności apoła 
cznej 1 kształtowznia szacunku dla pracy i wiedzy, 

W Chorągwi Krakowskiej przygotowania organizacyjne 
rozpoczęły się już w marcu 1948 r., kiedy phm W.PiliK 
ski został powołeny przez Komendanta Chorągwi Harce- 
rzy na ki ika Akcji Letniej. Na podstewową jed- 

mostkę obozowania wysnaczono hufiec organizujący gru- 
pę obozów. W zasadzie drużyny nie mogły obozować samo 
dzielnie, czyba, że z grupą obozów z innego hufca. 
Subwencja Ministerotwa Oświaty na AL sostała przesna- 
czona tylko'dla jednostek własciwie przygotowanych 
pod względem programowym i orgenisnoyjnym, stąd ECh 
Harcerzy nie zezwoliła na organisowanie obozów bufcom 
które w wyniku lustracji otrzymały za mało punktów. 
Krakowskim Rarcerzom wysnaczono miejsca w 6 wojewódz= 

twach na urządzanie obozów, Ustslono zadania dla kwa- 
termistrzów programowych, którzy w miejacach odozowa- 
nia mieli zspoznać się s tymi potrzebami terenu, któ” 
re mogły być zaspokojone poprzez pracę w ramach HSP, 
przez obozującą młodzież. Dla właściwego przygotowa- 

nia obozów, Komenda Chorągwi Harcerzy zorganizowała 
kurs dla kierowników grup obosowych, 

3. Akcjn Letnia 1948 roku. 

Długotrwała przygotowania organizacyjne i rropre- 
mowe przyczyniły się do sukcesu w realisecji progra- 
mu Horcerskiej Służby Polsce, Farcerki 1 Harcerze 
większości krukowskich obozów znajdowali się tam wszę 
dzie, gdzie potrzebna była haroerska pomoc i praca, 
Grupa obozów Hufca Kraków-Powiat,slokalisowana na Ora 
wie wyrezontowała sskołę w Piekielniku pow, Nowy Targ 
v ciągu 3500 roboczogodzin harcerze sniwelowali pod- 
wórze, uprzątnęli grus, urządzili boisko sportowe, 

posadzili wokóż drzewa 1 krzewy, Szkcię wyposążyli 
we własnoręcznie wykonane pomoce naukowe. Naprnwi14 

15  



  

MEEEKKE| HISTORIA EEEEKEENEMM + KEZGE 
odcinek drogi wiejskiej i zbudowali kilka kładek. 

Obós Fufca Harcerzy Kraków-Krowodrza uczestniczył 
w akoji żniwnej i kopaniu przeciwpożarowych pasów 
ochronnych w lasach koło Rajgrodu. W Grajewie przesz- 
kolona harcerska grupa radiofonisacyjna a tegoż huf- 
ou,pracowała przy zakładaniu linfi radiowych i prze- 
prowadziła renowację instalacji, Harcerze wadowiecy 
OGzyścili w oiągu lata 15 hektarów kultur leśnych 
1 15 ha lasu, Duewczęta prowadziły świetlicę na weż 
a już po zukończeniu AL stale opiekowały się szkołą 
podstawową w Budzowie wykonując dla niej wszystkie 
potrzebne pomoce. Ogółem Hufiec Wadowice przepracował 
w ciągu lata ponad 25 tysięcy roboczogodzin. 

Uczestnicy obozów Hufoa Chrzanów, zgrupowanych w 
trzebieży nadZalowem Szczecióskia, pracowali w Państwo 
wym Gospoderstwie Rolnym przy pracach polowych, pie- 
lęgnowali i przecinali młodniki w lasach państwowych 
oraz oczyszczali i zegospodarowywali plażę nad Zale- 
wem. 90% obosujących harcermy zdobyło odznakę "Spraw 
ny do pracy i obrony”. Chrzanowskie harcerki pomaga- 
ły w pracach polowych i zbierały owoce leśne przezna- 
czone na ekaport. Na Orawie odbyła mię Akoja Szkole= 
miowa Chorągwi, Jej uczestnicy kaztałcąc się na kur- 
sach podharemistrzowskich i drużynowych pracowali rów 
mocześnie społecznie realisując zadania Harcerskiej 

Służby POl8ct 
Kilka powyższych przykładów z działalności poszc: 

gólnych hufców pozwala ne wyciągnięcie wniosku, że 
ssproponowany młodzieży harcerskiej program HSP okam 
sud się .być słusznym kierunkiem w pracy organizacji, 
Wrósrki. i harcerze w większości wypadków z entusjam 
men'włączali się do pracy społecznej wnosząc -swój 
wkład w odbudowę i rozwój kraju, 

Ogólnopolska Konferenoja Zespołów Chorągwianych 
odbyta w sierpniu 1948 r, oceniając efekty 4kcji Le- 
tniej,wyraziła usnenie młodzieży harcerskiej za osią 
gnięte wyniki. "Grono instruktorskie jest przekonana, 
że treść i metoda RSP będzie nadal roslizowana i poge 
rębiana w całorocznej pracy organizacji haroerakiej? | 

Zebrani na konferencji komendanci i komendantki. Cho- 
rągwi poeniając znaczenie zjednoczenie rucha młodzie- 
żowego okręślili ówój stosunek do ZKP stwierdzając, 
że praca w.harceratwie powinna być podbudową ZMP w 
takiej mierze, w jakiej ZMP będzie przedłużać wspól- 
ną linią wychowania. 

4.Chorągiew Krakowska v LI połowie 1948 roku, 
Od października 1948 r, Komenda Chorągwi Harcerek 

pracowała w składzie: 
- Komendantka - hm 4A,Kleczewaka 

- I zastępczyni _ - ha K.Reja /Kierowniczka Wydzia- 
łu Organizacy jnezo/ 

- phm J.Czachowska /klerownicska 
wydziału Progranowo-kształ00- 
niowego/, 

Na miejsce hufców żeńskich Kraków I-VI utworzono huf 
0e: Oleandry, Grzegórzki, Podgórze, Wawel, Krowodrza, 
1 Kraków-Powiat. Trzy hafce nowosądeckie połączono 

- II zastępczyni 

archiwum 

w jedeni Nowy Sącz-Miasto wyłączejąc z niezo Hufieg 
Harcerek z Limanowej. 

21 listopada 1948 r. odbyła się w Krakowie odprawa 
czynnych instruktorów 4 hufcowych, Nowyn Komendantem 
Ohorągwi Harcerzy został hm M.Politowski, Jeszcze w 
kwietniu 1948 r, utworzono podhufieo harcerzy w Wol- 
bromiu podległy hufcowi w Olkuszu, 

W II połowie 1948 r. część instruktorów horcer - 
skich zrezygnowała m pracy w zmieniającym uwój cha- 
rakter Związku, Były to często bardzo trudne odejśr 
cia, wielu wartościowych ludzi przeżywało swoje o80- 
biate dramaty, Niektórzy s nich powrócili do harcer- 
stwa po 1956 roku. Jesienią 1948 roku mieły miejsce 
aresztowania wśród korpusu instruktorakiego, dotknę- 
ły one przeważnie byłych chłonków Szarych Szeregów, 
Hufców Polskich 1 Armii Krajowej działających podcza 
okupacji hitlerowskiej  , Częste atewały się przypad 
ki karnego zwalniania z ZHP, tylko w listopadzie i 
grudniu 1948 r. Komendant Chorągwi Harcerzy swolnił 
karnie 38 osób. Wiele hufców zalegało z opłatą pog- 
łównego wynoszącego 10 zł od harcerza, stąd niektóre 
instancje miały kłopoty finansowe, 

Pewne ożywienie w pracy harcerskiej nastąpiło w 
ostatnich miesiącach 1948 r. Drużyny uczeatniczyły w 
obchodach Tygodnia Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywa- 
telskiej oraz w przygotowaniu zimowisk, 

Niektóre a hufców uczestniozyły w Czynie Kongroso- 
wym przed zjednoczenien partii robotniczych, Hufiec 
Harcerzy Kraków- Powiat, przesłał do Naczelnictwa ZEP 
deklarację uchwaloną przez Radą Hufca -/przedrukowaną 
następnie przez ogólnopolskie pismo harcerskie "ida 

tropief, w której zobowiązał się z okazji zjednocza- 
„nia partii "oddać szereg godzin pracy dla naszych 
szkół, niezależnie od planowanej 1 podejmowanej już 
pracy przy zieleńcach 1 naprawie dróg" /, 

W hufcach rok 194£ zakończyły zorganizowane w for- 
mie ośrodków zimowiska, których celem było umasowie- 
'mie narciarstwa i praca kulturalno-oświatowa w ramach 
Harcerskiej Służby Polsce. W Krakowie natomiast odbył 
się w dniach 28.X11.1948 + 3.1.1949 r, kura ideologi- 
czny dla hufcowych z chorągwi harcerekich Krakowa, 
Rzeszowa 1 Pomorza, 
Harcerstwo wkraczało w nowy 1949 rok, jako organizacja 
zbliżająca się coraz bardziej do Związku Młodzieży 
Polekiej. W Gparciu o program HSP w ciągu 1948 r. naa 
tąpiły daleko idące zmiany w progremie działalności 
1 obliczu ideowym organizacji, Związek przeobrażał w 
działaniu 1 codziennej harcerskiej służbie awój cha- 
rakter, chociaż nie wszystkie zmiany były pozytywnie 
przyjmowane przez cały korpua instruktorski, 
Dorobek Harcerskiej Służby Polsce wszedł jednak na 
stałe do tradycji Związku Harcerstwa Polskiego a z 
pewnymi elementani programu HSP spotykamy się w pracy 
harcerskiej dzisiaj, 

PRZYPISY 

1/ "8a Tropie" nr 7 s dnia 15.1V.1948 r, 
2/ J.Zarzycki "Jednoczymy ruch młodziężowy w Polsce" 
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referat wynłoszony 9.1V.1948 r. 

3/ Protokół z zebrania komisji UBobowej Komendy Cho- 
rągwi z dnia 10.II1.1950 r,archiwum Komitetu Kro” 
kowskiego PZPR, sygnatura 89/VI1/1. 

4/ "Na Tropie" nr 15 z dnia 25,1X,1948 r. 

%/ "Ha Trópie" nr 19 m dnia 1.XII.1948 r. 
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Motto z 
«.. "od lat nejmłodszych 
do późnej siwizny"....++ 

1 

żyje 1 mieszka w Krakowie i poza nim,wielu instrukto- 

rów harcerskich obojgc płci,działających czynnie w 
Związku w latach przedwojennych, w czasie okupacji w 
Szarych Sseregach lub Zawiszy, w latach powojennych 

1945-1949 1 po reaktywowaniu harcerstwa od roku 1956, 
Wiąkszość s tych instruktorów /szacuje się ich licz- 
bę na ponad 200/ sgłosiła jnę parokrotnie akces do 
utrzymywania stałej więzi s innymi, « bracią starBzo- 

cerską i instruktoreką oraz akces do działania na 
rzecz krakowskiego harcerztwa w zakresie i wymiarze, 
na jaki poswałają im czi warunki, środowisko, stan 

udrowia, siły fisyczne i dyspozycja psychiczna, 
Pewna grupa tych instruktorów ma zresztą oficjalne 
przydziały służbowe 1 dzieli się swymi umie jętnoście- 
mi 1 doświadoseniem harcersko-instruktorskin w miarę 
swoich możliwości. 
Nie wzayscy mają formalnie uregulowany stosunek przy- 
naleńności do Zwiąsku Harcerstwa Polskiego, to zna- 
osy nie wsuyscy dopełnili formalności saliczenia ału- 
żby bieżąco /o ile nadal dsiałają w wymiarze wyżej 
goharakteryzowanym/ bądź też formalności przeni 
nia mię do rezerwy s odpowiednimi wpisami w kaiątecz- 
06 instruktorskiej, Może nie wszyscy tę książeczki 
posiadają. Sprawy te - formulne - nie są w tym przy- 
padku żednym hamulcem ani kryterium do saliczenia 
wnsystkich chętnych, niegdyś dziełających aktywnie, 
a dzisiaj już tylko osąstkowo lub woale -inatruktorów 

hm. Andrzej Bukowski 

1 działaczy starazego pokolenia do Kręgu Seniorów Kra 
kowskiego Harcerstwa. Spotkania, organizowane przen 
Komisję Hietoryczną Krakowskiej Konendy Chorągwi wska 
sują aż nadto wyraźnie na potrzebę spotykania mię, 
współżycia, więsi braterakiej, powodując s kolei nia 
zbędnośc siategrowania działania 1 wprowadsania go 
w murt sorgenizowanaj społeczności, w tym pray padla 
właśnie Kręgu Seniorów. 
Przemawiają 5a tym również bezpośrednie rosnowy i 
praypedkowe spotkania zo nterszymi inatruktoraąi czę 
ściowo czynnymi 1 tysi w resorwia, w których to rose 
mowach instruktorzy oi dopytują mię 1 wręcz dopomina- 
ją o sorganisowanie im możliwości stałej wiąsi bran 
terskiej a byłymi ich przyjaciółmi 1 wepółpracowai- 
kani na tej samęj niwie. 
Możliwości przeżycia pięknych chwil,wspólnych apotkań 
gawęd, rozmów, wapomnień- nieadpurcie Bwiąsanych z po: 
wtórnym przeżywaniem lat młodości huroerskiej, młodoć: 
1 instruktorakiej, które przecież tsk jest potrzeb- 
ne dla przekonaniasię o tym, że nie jest się w życiu 
motnym, opuszcznnym prses przyjaciół 1 to jest por 
trzedne, awłaszczu w dsisiejszych trudnych, niersadko 
sakłamanych czasach, dła utrzymania i podtrzymania 
własnej osobowości, własnego"ja", 
2 drugiej strony istnieją w innych środowiskach in 
struktorakich /np. karasawa, Łódź, Gdańsk /Kluby,Krę= 

gi bądź inne formy organigncyjne, grupujące tych in= 
struktorów, których nie stać już na czynną, codzienną 
pracę, ale pomni na słowa Przyrzeczenia: ..."całym 
życie chcą i mogą dać harcerakiej ałodzieży je- 
szcze tyle ze swojego bogatego doświedczeni« 1 naby- 
tych kiedyś na całe życie umiejętności„na ilę ioh w  
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aktualnej sytuacji życiowaj stać, 
Obserwując rómież uważnie pracę drużyn 1 szczepów 
harcerskich na terenie wielkiego Krakowa, można dojść 
do ałusznego wniosku, że praca ta jest dzo zróżni= 

cowana, od wzorowej pod każdym względem,do średniej 
1 wręcz słebej i nanikejącej. Ta średniość 1 eł<bość 
ma różne źródła 1 objawy 1 na powno'ani tych śródeł 
ani objewów nie usunie podejmujący dorywczą, cząste 
kową z konieczności, współprucę ze szczepem lub dru- 
żyną instruktor,nie działający już czynnie w Zwiąsku 
Wie zgadzając się a tym, że owe Środniości i słabośm 
ei są krańcowo podzielone i up. drużyna dobra progra- 
mowo jest wręcz Błaba technicznie 1 organis-cyjnie 
lub też szczep doskonale zorganizowany i wyposażony 
dzięki dobrej współpracy x różnymi instytuojemi 1 
przedsiębioratwami, nie burdzo umia oprecować sensow- 

my i odpowiadający uarówio młodzieży jak i potrzebom 

chwili, program dsieżania, nie bor- 
dzo sna tradycję nie tylko sle nawet tra- 
dycje narodowe i społeczne - trzeba przyjić jako je- 
den z następnych motywów 1 idei pracy Kręgu Seniora 
możliwą pomoc właśnie takim azczepom i drużynon. 
% tych przejzwach życia h-rcerskiego, w których s% 
Qne najałabaze, i x którymi, mimo najszczerszych chęc 
ei, nie sewsze dają eobie radę, między innymi s przy- 

osyny braku bezpośredniej styczności z przejswani tra 
dycji, s żywymi ludźmi, tradycje te tworzącymi, z do- 
świadczeniem i umiejętnościami, nabytymi w różnych 
latach funkcjonowania motodyki harcerskiej. Trzeba 
do vych drużyn 1 szczepów chodzić, trzeba im pomagać 
Shooiaś słovem, chociaż doświadczeniem, chocieś kory- 
gowanieu pewnych e_puentów ich pracy, 

Trzeba również, aby harcerki 1 harcerze z tych drużyn 
w bezpośrednich kontaktach nawet stosunkowo rsad- 
kich ale systematycznych arosunieli sens Roty Przy 
rzeczenie,.."całym życiem”.... i nie tylko w opowia- 
daniach,ale w życiu drużyny, w praktyce, posnali,że 
harcerzem jest nię przez całe życie, a instruktorem 
1 wychosawcą dopóty, dopóki gtarczy sił fizycznych 
4 zapału w sercu, 
I wreszcie sprewa kultywowana i ocalana od sapomnie- 
mia tradycji 1 historii hercerstva. Nie podoła temu 
soma Komisja Historyczna Chorągwi nawet waponagana 
przez Komisje Bistoryczne Hufców, 8 
trzeba zpóbilizować w systęnatycznej,zintegrowanej 
działalności tych wszystkich, którzy byli bezpośred- 
mimi ówiadkami 1 uczestnikami historii 1 ronwoju har- 
ceratwa krakowskiego i którzy tę historię w jakiś spo. 
8ób tworzyli. A przecież nie są to inni ludzie, jak 
właśnie instruktorzy, niegdyś działający czynnie a 

dzisiaj dorywczo i fragmentarycznie, 
Właśnie, ci którzy będą ozłonkemi Kręgu Seniora, oni 

potrafią nejlepiej opowiedzieć 1 opisać tę historię 
we wspomnienicch onobistych, zbiorowych, w opubliko- 
wanych dokumentach, pamiątkach, którymi teras dy- 

sponują, I to są podstewowe elementy idei 1 genezy, 
a właściwie nieodpartej potrzeby powołania Kręgu Se- 

ńiorów Krakowskiego Harcerstwa, 

Resstę dopisze życie i ten ł.dunek zapału i sit, jaki 

członkowie tego Kręgu potrefią ze siebie Wwykrze! 

i rganizacyj. 18u+ 

Osłonkiem Kręgu może być każdy były i obecny instru- 
ktor harcerski, oraz harcerz działający czynnie w 
przeszłości a nie posiadejący stopnia instruktorskie= 

go zneny osobiście ozłonkom, bądź też - w krańcowych 
przypadkach - wykazujący się odpowiednim udokumento- 
waniem swej byłej przynależności 1 działalności 
ren byłego działania instruktorskiego nie odgrywa ro- 
11. W tym zrosumieniu członkami Kręgu mogą być wszy: 
cy instruktorzy i działacze sterstego pokolenia,za- 
równo nie działający jużw ogóle jek też dziełający 
dorywczo,akcyjnie,w określonych specjalnościach, ale 
również instruktorzy działający czynnie 1 systematyce 
nie, posiadający sktualne przydziały ałużbowe, o ile 
uznają, że podołają równocześnie działaniu czynnemu 
1 dziełaniu w Kręgu, : 
Krąg jest zarejestrowany w Krakowskiej Komendzie Cho- 
rągwi przez Komisję Historyczną tejże Komendy 1 dzia- 

łalność jego od samego początku jest oficjalna 1 for- 

malna, Sprzwy ewentualnego zgłoszenia do Głównej Kwa- 
tery mianowań Komendy Kręgu, rodzajów wpisów w ksią- 
żeczkach instruktorskich itp, zagadnienia natury for- 
malnej pozostawia się do uznania Krekowskiej Komen- 
dzie Chorągwi na bazie istniejących przepisów,doświad 
czeń 1 zwyczajów. 
Krąg przyjmuje nazwę wybraną przez większość „członków 
Prrcą Kręgu kieruje Komende Kręgu /używamy Śelowo te= 
go określenia, aby przez eliminowanie określeń typu 
*kluby,kierownictwa,prezydia  ", a wprowadzenie 
określeń ściśle baroerskich -organizecy jnych, związać 
pracę Kręgu jeszcze ściślej organizacją 1 upodob= 
nić ją do orgrnizacyjnej jednostki instruktorskiej 
Związki/, Komenda Kręgu składa się z sześcia instru- 
ktorek i instruktorów, to jest Komendanta Kręgu,Ko- 

mendantów Drużyn /Drużynowych/ 1 Sekretarza Kręgu, 
Komendant i Sekretarz Kręgu zostają wybrani na pierw- 
szej zbiórce zełożycielskiej Kręgu. 
Drużynowych wybiera się na pierwszej sbiórce Drużyny. 
Komendant Kręgu winien wejść w przyszłości w skład 
Rady Chorągwi - sprawę tę jednak - jak omówione wyżej 
sprewy formalne - pozostawia 'się do swobodnego roz- 
strzygnięcia Komendzie Chorągwi, 

Krąg dzieli się na drużyny, grupujące wotęmie inst= 
ruktorów, zamieszkałych na terenie danego Środowiska” 
-jednostki org«nisacyjnej harcerskiej, a więc Hufca, 
bądź wyrażających chęć działania właśnie na tym tere- 
nie, pomimo zamieszkiwania w innej dzielnicy, Dopu- 
szezone jęst również tworzenie Drużyn według innych 
kryteriów np. specjalności /instruktorzy zuchowi/, 
Na czele Drużyny stoi Komendant Drużynowy /Drużynowy 

Xręgu/, wybreny na pierwszej zbiórce założycielskiej 
Drużyny. 
Drużyny mogą się z kolei podzielić na Zastępy /zwła- 

szcza w Drużynach o większej liczbie członkówy dobie- 
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rujące awych członków Spośród stanu Drużyny w spo- 
sób dobrowolny, według zainteresowań,dawnych powią= 
zań organigacyjnych, znajomości lub też kierunku dzia. 
łania, obranego przez Drużynę czy Zastęp, W przypadku 
podziału Drużyny na ZaLtypy, Zastępowego wybiera mię 
na pierwszej zbiórce Zastępu. 
Krąg jak'1 drużyny ustalają plen powisdaniania łań- 
cuchowego /alarmowy/ swoich członków o spotkaniach 
zbiórkach, zadaniach 1 innych akcjach - w celu unik= 
nięcia kosztownej i kłopotliwej korespondencji, 
Ilość członków Drużyny /1 Zastępu/ uzależniona jest 

od ilości uczestników w ogóle 1 możliwości podziału 
1ch na środowiaka harcerskie Krakowa, odpowi: ds jące 
Hufcom, 

* Kręgu nie płaci się żadnych składek csłonkowskich, 
ewentualne drobne wydatki, których nie będzie mogła 
pokryć Komenda Choragwi czy Komenda fiufca /w wypadku 
wydatków Drużyny/finansowane będą s dobrowolnych 

wpłat członków Kręgu na ściśle określony 061. 
Sprewani finansowywi w tym minimalnym zakresie zaj- 
mować się będzie Sekretarz komendy Kręgu. 

Krag działa programowo zasadnicso w trzech podotewo= 
wych : 

mek pierwszy," Przeżyjmy to_j 
celu program własny i działalność własną Kręgu dla 
jego członków i obejmuje usktualnienie wiadomości 
bieżących z zakresu pracy harcerskiej i instruktor= 
akiej, stworzenie warunków włeanych przeżyć w przyja» 
cielsko = braterskiej więzi harcerskiej, umożliwie- 

nie podzielenia się wspomnieniemi, doświadczeniami 
1 przeżyciami lat ubiegłych, mającymi już niersz wy- 
mier historyczny w harcerstwie, W sakrcsie tego kie- 
runku Krąg inicjował będzie również pomoce społaczną 

1 opiekę nad seniorami harceretwa, potrzebującymi 

takiej opieki, inicjował pomoc rodzinom zmarłych in- 
atruktorów i opiekę nad ich grobemi oras miejscami 
awiąsanymi z ich pamięcią, 

_Kierunek_drugi "ocalony od zepomnienia" - w ranach 
tegó kierunku zbierane będą materiały dot. historii 
krakowskiego harcerstwa i przekasywane Kominji Histo= 

rycznej Chorągwi Krakowskiej w foraie opracowanych 
prsos poszczególne drużyny /lub Zaatępy/ Kręgu, da- 
nych z nakrem historii, zarówno w formie zestawie- 
niowo-liczbowej jak 1 w formie opisowej, 
Tematykę tę podejmą powsczególne Drużyny Kręgu i wy= 
dzielą w awoich ramach zespoły redakcyjne, którymi 
mogą być poszczególne Zestępy Drużyny, W ramech te- 
go kierunku działania przekazywane będą meteriały 
do miosięcznika Krakowskiej Chorągwi "Harcerz-Rzeczy- 
pospolitej", do czasopisa instruktorskich i proble» 
mowych Zwiąska jak : "Motywy", "Harcerstwo", "Druży= 
na", Materiały te będą konsultowane przez zespoły 
redakcyjne Drużyny Kręgu. Również w ramach tego kie= 
runku ozłonkowie Kręgu współprocować bidą z Muzeum 
Historycznym m.Krakowa i e Muneun Potogrefii, inioju- 
jąc 1 pomagają? w przygotowywaniu i opisywaniu mate- 

riałów do wystaw 1 ekspozycji trektujących o historii 
1 osiągnięciach hurcerstwa krakowskiego, W rezie po= 
trzeby Krąg współpracować będzie przes awe Drużyny 
przy opracowywaniu materiałów historycznych o BEer- 
szym zasięgu niż środowiako harcerskie Frakowa, 

Kieruoek tragel. „ustedctności 
_ałodzieży" - w ramach tego kie.unku csłonkowie 

Kręgu podejmować mogą działalność na rsecz drużyn i 

szczepów. Będzie to dzisłalność całkowicie dobrowol- 
na i podejmowana tyłko przez tych członków Drużyn 
Kręgu /lub przez człe Zastępy Drużyny/, którzy sami 

taką działalność zadeklorują 1 echcą ją prowadzić 
w określonych drużynech hercerskich 1 szczepach,naj= 
częściej w tych, m którymi członek Kręgu miał stycz 
ność w uwej poprzedniej działalności lub s którymi 
zwiąsany jest omobiście i emocjonalnie, 
Dsiałalność ta będzie usgedniana z Komendą Hufoa ZEP 
orus prowadźone po usgodnieniu szczegółowym s druży= 

nowym lub szczepowym. W programie tej działalności 
-łączności-opieki= nad drużyną czy szczepem zmieści 
się wszystko to, na co _ demego instruktora-człon= 
ka Kręgu będzie żktualnie stać aby móc wywiązać się 
należycie nawet s niewielu zadań sle pode jnowanych 
świedomie 1 społnianych solidnie 1 w pełni, 
Może to być - po nawiąsoniu kontaktu se szozepówym 
csy drużynowym i usgodnieniu z nim rodzaju i makre- 

su współpracy - np. doraźne uczestniczenia w sbiór= 
kach drużyny, pomoc drużynowemu w opracowaniu plenu 
pracy, wizytacja 1 pomoc w możliwym zakresie w cze- 
gia akcji obosowej szczepu czy drużyny, udsieł w pro» 
sóch Koła Prayjsciół Boroerotwa, doraźne kontakty ze 
szkołą, pray której działa drużyna /ssczep/, udział 
w rosmowach czy sobraniash dct. pracy ezczepu /dru= 
żyny/ z władzami dzielnicowywi, kuretoryjnymi,harcer= 

skimi itp. 
wreasoie przekuzywanie drużynie moteriałów, jakimi 
ewentualnie dysponuje csłonek Kręgu, a jakie nie są 
już dostępne w sprzedaży czy w wypożyczalniach, jak 
również przekazywanie harcerzom z drużyny informacji 
© ważniejszych zdorueniech s życia harceratwa polekie 
go a krakowskiego w szczególności, w jakich całonek 
Kręgu uczestniczył w pruegsłości. 
Istnieje jeszcze szereg zapadnień, w których osłonek 

Kręgu mógłby przynieść autentyczną pomoc ezczepowi 
esy drużynie, zle poxomtawia się je już własnej inven 
oji każdego ozłonkc Kręgu, 
W renoch tego kierunku przewiduje się spotkania z 
drużynowymi i ozozepowymi dla wymiuny poglądów 4 uwag 
na temat zakresu 1 sposobu realizacji kierunku pomce 
oy drużynom. 

Zdajemy mobie sprawę, że formy te muszą być 
wane do wieku i możliwości członków Kręgu i że nie 
możemy przeciążać ich nadmiernymi obowiązkami, Zda» 
jemy sobie również uprawę s tego, że obowiązek ten 
będzie w pełni dobrowolny 1 działalność danego cgłon- 
ka Kręgu będzie miy mieścić tylko w trkim sckremie  
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na jaki go faktycznie stać, 

Każdy esłonek Kręgu Bam zadecyduje o swojej dzizłal- 
mości, czego może się podjąć a czego nie sby nie Bta- 
nąć przed problenen "mierzenia sił na zamiary”. 
Tym niesniej pewne formy organizacyjne procy kręgu 
są niezbędne, zostały one już sresżtą aoharakteryzo- 
wane w ozęści II. W tej części podajemy tylko sscze- 
gółówy, niezbędny tryb pracy 
Krąg ma swą siedzibę w Lokelu Krakowskiej Komendy 
Chorągwi ZEP, 
Miejsca dyżurów członków Komendy Kręgu /głównie 2e- 

kretarza/ustalono na oswartki każdego tygodnia w goda 
44 18”? do 2079, 
Wazyntkie czynności administracyjne, umożliwia Krę- 
gówi Ohoragwiana Szkoła Instruktorska która udostęp- 
mia urządzenia i órodki do pimania, powielania ,itp. 
DU in poni dla zbiórek p. 
Kręgu 1 w rasie potrseby = dla zbiórek Drużyn. Zbiór- 
ti Kręgu jako całości odbywają Się co najmniej dwa 
razy w roku, Treścią sbiórek plenernych Kręgu zą okre 
ślone szczegółowym programes tematy /gawędy, apotka- 

mie s określonymi osobami, odczyty, prelekoje,dysku= 
sje/. Zbiórki Drużyn Kręgu odbywają się co najmniej 
1 raz w kwartale, Progrem zbiórek winien zawierać, 
opróćz spraw orgenisacyjnych, tematy podobne jak na 

sbiórkach plensrnych Kręgu, z tym, że zbiórki te są 
otwarte dla wszystkich członków Kręgu to znaczy dla 
członków innych Drużyn również. Pfogrem pracy 1 zbió- 
rek Drużyny proponuje Drużynowy 1 konsultuje £ człon- 
kani Drużyny, satwierdsając go na I zbiórce, 
Progren podawany jest do wiadomości Komendzie Kręgu. 
Zbiórki: Bestępów odbywają się według swobodnego uzna- 

mia danego Zastępu, w scaędzie 1 raz w miesiącu. 
Progrem 1 plan zbiórek opracowuje Zrstęp,zewierać on 
winien gawędy, spotkania, wspomnienia, dyskusje, a 

przy tym keżdorezowo sprawy organizacyjne. Drużynowy 
włącza progrem Zastępu w progrum Drużyny. 
Program ogólny 1 plan pracy Kręgu zawierać winien vw , 
sobib programy i plany pracy poszczególnych Drużyn. 
Zbiórki Komendy Kręgu odbywają się rez w miosiącu, w 
rasie potrzeby Komenda zadecyduje 6 innej częstotli- 

wości sbiórek. W Drużyn:ch, w których n: £ podział 
na Zastępy, możnn orąunizować zbiórki Drużynowych a 
Zastępowymi w terminuch wzajemnie ustalonych i podam 
nych do wiadomości Komendzie Kręgu. 

v. Betlekei 
WBzystko,co zostało w tym progromie zaproponowane, nie 
jest czymó satywnym + 1 jak się to popularnie okre- 
Śls - podawanym do wierzeni«. Progrum Kręgu z*równo 
w treści jak 4 w formie działania, jest programem 
otwartym i uzupełnienia oraz korekty do niego dopisy= 
wać będzie szno życie i działelność Kręgu. 
Być może, że zo rok dojdziemy do wniosku, łe to nie 
tak, że inaczej trzeba organizować formy ore progra- 
mować i realizow-ć treści, Wówczas zaatanowimy się 
nad dalszą pracą Kręgu 1 oby to tylko nie przyszło 
sbyt Śnie. Nie wierzymy w to zreszią, Każda forma 
działanie, akupiejące ludzi dobrej woli,a przy wm 
spregnionych dzi:łania choćby w uproszczonej szoząt- 
kowej formie, spragnionych utrzymania więzi między- 
ludzkiej w małych 1 dużych grupkich ludzi o jednako- 
wych sainteresowiniach, jednakowych pasjach, jednako- 
wych ideałach, jednzkowych dążeniach i w przyszłości 
1 teras nieraz u schyłku ewych instruktorakich moż 
liwości - a przy tym forma działania, przepełnione 
treścią służby udzinłu w wielkim, a tak dzisiaj szcze 
gólnie ważnym procesie wychowenia pokolenia i to nie 
tylko harcerskiego - jest godna podjęcia i godne po- 

parcia. Ć 
Dlatego będziemy organizować się w Kręgu, będziemy 
pracować i działać w jego drużynach,będziemy wymię- 

niać 4 wykorzystywać doświadczenia z innymi Kręgani 
Seniorów. Ą przede wszystkim będziemy stwarzać człon- 
kom Kręgu stmoaferę dobrowolnej, nie narzuconej i nie 
krępowanej działalności oraz atmosferę wsajemnych 
przeżyć harcerskich. 
Myślą, że za rok ocenimy pracę Kręgu pozytywnie i 
wniesiemy do niej nowe elementy wzbogacające jej tre- 
ści i formy, czyniące ją jeszcze berdaiej pożytecz 
ną, jeszcze berdziej breterską, jeszcze bardziej har- 
cerską, 

Popatrz 

1 Dachy są mokre 
ja NUa [ Y Odbi jają niebo 

Oplecione przes mgłę 
Krople uderzają 
V monotonię porunka 
Ponad dachami 
Szary ozmat waty 
Wiepokój - 
Zawartość nicości 
Szarość wotska się do oczu 
?łumi ssa 
Poranek 
wyprostowanie ramion 
Dachy uciekają w prz: 

  
Wzleciałam w nieskończoność 

- choiałam przeczekać, 
Wróciłam „122 
Oiebie zrów nie ma, 

Suuję się po życiu - samotne, .+ 
Inna, niż byłam wczoraj, 

Obca, gdy będzie jutro, 
Ohcę kochać, chcę rozsiewać dobro... 

Dobro 1 piękno, dła ciebie, 
Chcę żyć dla ciebie ... 
Ghoę być twoim słońcem, 

Przenikać cię promieniani 

Jak Stońce przenika Siemię, 
Chcę być jedyną drogą 

I jedynym celem twojej drogi. 
Ohoę być tylko dla oiebie, 

JŻEZE 
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Ogórek, Cucunis, rodzaj s rodziny dyniowitych, obej- 
mujący kilka gatunków jednorocznych roślin jednopien: 
nych o kwiatach rozdzielnopłotowych; Łodyga płożąca 
się, 5 wąsami ozepnymi, liście pięcio klapowa, szor- 
atko owiosione; owoc - nibyjagoda, przeważnie barwy 
żółtej lub zielonej, Najważniejszymi gatunkami upraw 
nymi SĄ --=- melon oraz C.sativus, zwany potocznie 
ogórkiem, pochodzący prawdopodobnie ze wschodnich 
obszarów Indif; jest to jedna z najstarszych roślin 
warzywnych, znana w starożytnej Grecji 1 Rzygie; pow. 
szechnie uprawiany na Obszarach klimatu umlarkowane- 
go i oiopłego dla owoców o dużej wrażliwości dietety 
cznej /znaczna zawartość soli mineralnych i zadad/. 

| KREM (+ RENINNEN KULTURA EEEE 
Galę Ś 

Ła AH (LS AAEZNŃ 

EDIMUS, UT VIVAMUS, NON VIVAMUS,UT EDAMUS - Jemy aby 
! żyć, nie żyjemy aby jeść. 

EDO, ERGO SUM - Jem więc jostem, 
E FRUOTUS ARBOR COGNOSCITUR - Po owocu poznaje Bię 

drzewo. 

EGO - Ja 
BO IPSO - Tym samym. 
ERGO - A więc, 
ERRARB HUMANUM BST - Błądzić rzecz ludzka. 
ERRATA - Błędy - wykaz błędów, 
BSTO PERPETUA | - Niech trwa wieczniel 
FL CETERA - I tak dalej 
ET SEQ = ET SBQUENTES - I następnie 
BX - Z, precz! 
EX AEQUO - Na równi, jednakowo. 
EX ANIMO - Z duszy,2 serca. 
EX CATHEDRA - Z katedry - Urzędowo - W sposób prze- 

oinający dyskusję. 
EXCELSIOR - Wyższy 
ETIAM POS MALAM SEGETEM SERENDUM - I po złych zbio- 

rach trzeba siać. /Seneca/ 

Z nadejściem wakacji rozpoczynamy wspaniały"Sezon 
ogórkowy” Ogórki w naszym dziale udały mię wspaniale, 
Obfitość plonów pozwoli nam podzielić mię nimi s na- 
szymi wiernymi Czytelnikami.Musimy je przerobić na 
różne sposoby, dlatego na czas Sezonu ograniczamy na- 
asą normalną działalność. Niech żyją ogórki! 
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KUCHNIA POLSKA 

1506 - Ogórki kwaszone w słojach Wecka. 

1 kg ogórków, przyprawy /baldaszki kopru, chrzamu, 

czosnek, gorczyca/ na 1 1 wody 3 dkg soli i 1 dkg cu- 
kru. 

Do kwaszenia w słojach Wecka najlepiej nadają się 
ogórki niezupełnie dojrzałe, zdrowe, Średniej wiel- 
kości lub mełe, Ogórki starannie wymyć, osączyć /nie 
obcinać końców i nie nakłuwać/., Ogórki układać piona 

wo w wyparzonych ałojach Wecka, Do każdego słoja na- 
leży włożyć baldasski kopru /bex łodyg/, kawałek uay- 
tego chrzanu, 2 ząbki czoanku i kilka siaren gorozy- 
cy. Ogórki w słojach zalać zalewą przyrsądzcną s prze 
gotowanej wody, soli, cukru. Zalewy w słojach powin- 
no być tyle, aby całkowicie przykrywiła ogórki, Brze- 
gi ełoi wytrzeć do sucha, nałożyć gumki, pokrywki 1 
sprężyny. Słoje pozostawić w kuchni na 24 godziny, 
a następnie przenieść do piwnicy. Po pewnym czacie 

słoja zamkną aię same, 

Wg powyższego przepimi przygotowane ogórki redakoja 
oceni 1 przyzna nagrody, Słoje Weoka s ogórkami na- 
leży dostarozać do 15.11. Liczy się liczba słojów.  
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Piosenka towarzyszy naszem Związkowi od początku 
jego iwtnienia. Jej słowa powstawały w różnych 
okresach 1 dziejach hlagorycznych Polski, Były w 
niej patriotyczne treści organizacji Sokolich 4 
gkautowych, powsteniowa nuta, melodia pierwszych 
lat niepodległości, trudny okres okupacji i ensk 
piernazych dni wolności) > 
Przez 70 lat Todsiły się nasze pieśni 1 piosenki, 
wesole i liryczne, marsze i ballady ogniskowe; Były 
potrzebne okantom a później harcerzom polskim na 
biwaku i obozie, w marom i okopach, w zburzonej 
Warszawie i na tajnych zbiórkach Szarych Szeregówź 
Łączyły, przekazywały nastrój chwili, dodawały od= 

wagi i otuchy w trudnych chwilach, pozwalały przo- 
żyć+ Gdy przyszły dni wolności towarzyszyła nan 

w izbie horcarskiej i na zbiórce, w lesie i na pol 
Wędrowała z drużynami po Orawie 1 Bleszozadach, by 
3a Ra "*Zamanicie* i wo Fromborku, Płynąła z wiatrom 
na Wsrnij i Mazurach, 00 roku wysmacze nan spotkam 
Mia na kiełeckżch ulicach: 
Kik$'nie wie ile naprawią napisano piosenek harcers- 
kich. Oprócz tych, snanych drużynom w całej Polaco 
jest wiele,-wiele takich które można nazwać reglo- 
nalnymi. Śpiewają je główmie harcerze jednej cho= 
zągwi lub członkowie jednego szczepić 
Wszystkim bardzo młodym haroerkom 1 harcórzom oraz 
bszdzo "aielonyn" instruktorom chciałabym pokazeó 
piosenki harcęrakie różnych lat w życiu naszej 
organizacji. 70, które Śpiewać trzeba i %e, których 
dzieje pozmać należył 
"Piosenkowo" okresy podzielę na 4 etapy; 

1/ lata 1911 — 1939 
2/ lata 1933 — 1945 

3/ lata 1%5 — 1956 

4/ Leta 1956 — 1983 
/sevpoły urtystyczne ZEP i piomenki 
drużym/ 

4 satem cafnijny się w początki XII wieku 1 idźny 
tropem harqerskich nutekę 
Majstarszą pieśnią Związku Harcerstwa Polskiego, 
starazą od ssmego harcoratwa jest pioseika; 

hm Jadwiga skiba 

przez 

«Już lipa roztula, słoneczny swój puch, 
a daloj tam s ule na pracę, na ruchi 
4-dalej tam s ule, na pola, na znój; 
piastowe my pszcaoły, piastowy my rój"+ 

Słowa wiersza napisała Maria Konopnicka poza greni= 
cami kraju i przeełoła go do kilku polskich czasom 
piem, W roku 1895 wiersa przedrukowało pisemko dla 
młodzieży "Ster", Waria Konopnicka już w tym czasie 
nie żyła e wierezem seinterosował się skaut-orgenis- 
te z Poznania, gdy 1 tam zaczęły powstawać. drużyny 

skautowe, Nie znemy nazwiska twórcy melodii piosen- 
ri, która szybko zdobyła sobie dużą popularność, 
pełniąc w późniejszym harcerstwie wielkopolskim ro- 
lę pewnego rodzaju hymn» Ciekawe, że synbole zaware 
te w tej pieśni posłużyły wiele lat później warszaw- 
skim Szarym Bzeregom do opracowania swoistych krypto 
nimów, I $ak - Głórna Kwatera neswsna została Pasie- 
łą, Chorągiew » Ulom, Hufiec — Rojem a zastęp har= 
oerski — Pazozożami, Historia spięża "piosonkową" 
klsmrą poozątok istnienia harcorstwa w Polaco s piez 
wszyni latami II wojny światowej i walką o istnie= 
nie "Wszystko 00 nasze Ojozyśnie oddany", 

w niej tylko życie, więc idziom żyć |* 
Znene nam dobrze ełowa, tera trochę zmienione, Na 
początku śpiewane do molodii H,Siecińskiego, napiee- 
nej w 1913 roku dla Drużyny Harcerzy im. Traugutta 
w Warszawie. Jest to jedna z pierwszych pieśni skau. 
towych, Ukazała się drukiem 15,1.1911 r., w pierw= 
szym numrze "gkauta", redagowanym przez Dha Andr ze- 
ja Małkowskiego, 
autorem wiersze był Ignacy Kozielewaki. Refren pioś- 
ni mapisała w 1912 roku Dana Olga Małkowska, tak 
smieniając rytm aby można ją było 6piować do melodi! 
"ia barykady, ludu roboczy", wg. układu melodyczne» 
go T.Joteykie 
Dsić pieśń ta, która stała się hymnem Zviąsku Hat 
oerstwa Polskiego, ma trzy zwrotki. Sześć pozosta» 
łych nie Śpiewa się, ostatnia kończy się słowami ; 

"Baczność, Ojczymia tego marszu słucha | 
Równaj szerogii Omuji Prozantuj brońl 
Król Duch nas widzi | 

24 
Mówie wyk SEK OZZ CO AOL BAG KARE GE 
archiwum   

MM t MEN UL. SEEŃEWA 
Schyl sztandar przed Duchem 1 
Naprzódi wysoko podnieś | 
Nieś wysoko skroń I" 

Władysław Bełze, znany poeta, przesłał 10-11-1912 
xoku do lwowskiego "Skauta" awój wieraB pete 
"Pieśń młodych ekeutów" aby, jek pisał w liście do- 
łączonym do wiersza "pieśń ta stała się hasłem 1 po- 

krzepieniem dla młodoj i dsielnej drużyny polekich 
Skautów" o 
Z mzylą W.Sawiokiego pieśń stała się bardzo mana 
i jako "Święta miłości kochanej Ojozyzny” ópiowena 
jest do dxi6. 
Ma obosach lwowskich w 1913 roku powstała piękna. 
piosenka do melodii bułgarskiego hymnu*Szuni Mazich? 
Warto przypomieć ten marsz i umieścić go znów w 
stazym roportuarze naszych drużyn, 

syodwia skowronki, srebrzyste dzwonki, 
w lasurach nieba rozpoczęły gWeEo 

Już s kijem w dłoni, w świat przod się goni 
gwiżdżąc wesoło, uśmiechnięty sksuóe 

Bej ba i świat przed sobą mans, 
ras, dwa, Grzy, naprzód.nkaucio, Rar: 

Pieśń żeńskiej órużyny harcerskiej im, B,Platex 
w Łodxi = "Naprzód dziewozęta, precz £ DOSOZYLNOŚ 
Olą" » powstała w 1914 roku i była śpienena przez 
polakie harcerki jeszose w Latach 50-tyche 

VW hufcu heroerakim miasta Moskwy /1917 rok/ bardzo 
popularną byża mana do dsić piocónka poto 

«Bracia akanoi, dosyć kirma 
dosyć kursu łykać nam, 

trzeba śpieszyć nam do Lesu 
by wypocząć trochę tez! s 

Na wiosnę 1917 roku, w 3 Kijowskiaj Drużynie Harce- 
rzy pomstału piosenka "I tak sobie świeta”, do 
melodii starej, żołnierskiej śpiewii. 
Po raz pierwszy wykonano ją na Złocie Hufca Kijowa 
kiega na Proniemexczyźnie, potem stała się znana, 
rospowazochniono ją w całej Polsce. 
Śpiewać trzeba ją wssołOy bo: 

"Choć skaut ma na głowie 
kłopotów ge trzysta 
nio się nie turbuje 
4 Gek sobię Świstac 

Kwasić się emuókani, 
któż na tem skorzysta, 
skaut więc zaweue wesóż 
1 tak sobie Śwista. 

W Ohorągwi poleskiej, w 1919 roku narodził mię her 
oernki merss żałobny "W bój poszedł ktwawy hufico 
harcersy". Słowa napisała 4.Suchocka, Melodia popu 
1larna, m 1863 roku: Słowa i muxykę do "Modlitny 
harcerskiej" powstały w Przysiętnicy, na kolonii 
Nowoządeckiej Drużyny Harcerek im. EsPlaterś | 
2.Y111.1919 roku sorganisowano uroczyste prayrzo0z0 
uda harcorekie, na którym wykonano po raz pierwszy 

właśnie tę melodię. śnierem jej josń hawoczu, były 
hufoswy Hufoa H.8ącm, poeta i dyrygORE — Dh. S%a= 

mieżaw Bugajskie Autorką słów jest rómie snana 
poetka nowosądecka - Dhne Bronisława Saczopeńcówni 
W Howym Bącgu powstało w latach 20-$ych bardzo duże 
pięknych, wartościowych piosenek, Tworzono je na 
obonech i koloniach harcergkich, nad Dunajcem i w 
Pieninach» Popularne 1 śpiewano do dsió, 40 
4/ Bej, harcerz ci ja, haroezg 

hej, 0d Mowego Sącza, 
hej, rączka moja krzepka 
hej, nóżka moja rącza+ 

/sożodie góralska, ałowa W.Nawrą$i] = 
kolonia w Kryściowie — 1919 12/ 

2/ mad nami sawiał polaki snak 
łopoce w górze estaniar nas5 | 

/m8lo BoBugajski, sł. B.Szogopańcóma = 
obóz 1 Drużyny Barcezok inokr.Jadwigi 
w Kosarzyckach, lipiec 1926 zok/ 

3/ Baoregawi hufoe płyną 
praza, lewa, równaj krok | 
Mlnie drużyna za drużyną 

patrz prosto nosa, nie patrz w bok | 

/ua1. B.Bugojsii, Sło JoRFALŻ = - 
kolonia 1 Drutyny Harcerek tm. KroJadwi. 
gi w Bkrudsinis = 1922 ro, populerna 

"poźilada" / 
4/ Uiechże lecą nasze pieśni, 

niech lecą daleko, 
miech ich mutę wietrzyk pieści 
nie ginie ioh echo. 

/mal. $,Bugajski, sł.B,SzOopańcówa » 
wycieczka 1 Drużyny Harcorok 10. XFo 
Jadwigi - 1323 1./ 

5/ Wkród madrych fal płyniery w dal, 
słońce lśni, fale drżą e 2ódłi miną, 

/molodia i ołora powstały w czasie 
yrzepłym łódkami przełomem Dunajca 
w Pieninach harcerek z Nodącza 
w 1928 roku/» 

6/ Po całej Polsce o tej godzinie 
palą się watry i sypią skrye 

/mel. 8sBugajski, sł.B.Sz0zepsńcówaa- 
wycieczka harcerok F.Bącxa w 1929 te; 

7/ Bej w góry, leśna ty rodzino 

na łowy dalej w las. 
W naa żywe zdroje życia płyną, 
w mas kipi młodość, hej, rodzino, 
już wiosny nadszedł osas. 

/ue1. SoBugajski, mł, .Pawłonaki 
— obós w re 1923 x./ 

8/ Rój leónych pazczółek wabił naa, 
sa nimi lecin śmiało, 
nie próżno minie młodości czas, 
nem trudu zawsz0 ©sł0. 

/me1. Zefersdorfowa, s2.B.Sz0nepsńm 
córma — piosopka dla nowosądackiej 
drużyny "Fexczół* w maju 1924 roku/e 

Ma obozie instruktorakim Głównej Kwatery Harcerek  
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w Spuszy /1922 rok/, prowadzonym przez Dhnę Olgę 
Małkowską, wykonana została po raz pierwany międaym 
narodowa pieśń wieczorna skautek:i 

"Idzie noc, słońce już 
seszło z gór, zessło z pól, x0BZłO 5 móra, 
w cichym śnie, spooznij też, 
Bóg jest tuż.” 

Polskie słowa do tej pieśni napi. założycielka 
żeńskiego harcerstwa w Polsce — Dhna Olga Małkowska« 
Tredycja ustaliła trzykrotne śpiewanie tej pieśni: 

głońno, cioho i bardzo ciochoe 

Hejnał wieczony "Idzie noo" uznany został w później. 

szym okresie jako obowiązujący w całym Zwiąskue 

Śpiewały go zatem nie tylko pelskie harcerki ale 

41 azużyny męskie. 
W okresie 1918-20 Jerzy Braun napieał szereg mma 

nych i obecnie joszoze piowanych piosenok, Zgrome— 

dsił je w kilku śpiemnikache W jednym z nich, pot» 
"Hasse harce” znajdujemy piękną piosenkę; 

»Daloj w góry, dalej w lasy 

%am szeroko można żyól 

Pod namioty, pod szałasy. 

s kryształowych źródeł piós 

Hej, siostry ruszeć społem 
m wzniesionym w górę OBOłEB, 
nieść seroa w świata nroke 

Rómejny krok.” 

To słynny "Marsz harcerek" o 

Inną pieśń JBrauna znają wszyscy» Nie tylko osłon= 

towie Zwiąsku Harcerctwa Polskiego. Śpiewana jest 

ma "cywilnych* biwakach, na dziecięcych koloniach 1 

%ajdach turystyommyche —, © 
«Pionie ognisko i szumią knieje; 
drużynowy jest wóród nase 
Opowiada starodamne dziejeę 

bohaterski wskrzesza czas' 

Ta piękne pieśń, związana ściśle z momentem Eozpala" 

nia ogniska, sos$ała nepisana w 1922 roku i po raz 

pierwszy wykonana na I Ogólnopolskim Zlocie Harcerek 

w Świdrze pod Warszawaą c 
4% trudno uwierzyć, że ma już rówmo_61 lat_j 5 
9 śpiewniku J.Brauna były też i inne piosenki, takie 

mp» jek "Śpiew żełosny osatowika". /tytuł oryginal 
my, później zmiana na "vartomika*"/s 

"Hoc zapada w ozarhej szacie, 
księżyc w górze lśni, 
4 ja sóoję sam na czasie /później "warcie"/ 

straszno, straazno mi”» . 
piosenka p.t. "O harcersu piosenka wesoła”; 

"Gzy o w polu czy w obozie 
hercers mach i chwat, 
osy pod wozom czy ha wozie 
śpiewa, gwiżdźe red". 

Pieśń pt. "Pod lilii znekiem* została napisana 

przes W.Kołodzieja /słowa/ i W,Kosłowkiego /mxyka/ 
w Ostrowcu nad Kamienną w r. 1923, Szybko przyjęła 

się w drużynach i jest dpiewana db dnia dzisiejsze- 

MOWIE MOREĄC 
"Pod 1ilii makien przekuwaj w spiż, 
moc ducha, onotg 1 męstwo 
1 snisią ezarych ulatuj wzwyż, 

jak orzeł leć po mwycięstwo;" 
W drodze na obóz do Sromowiec Wyżnych /1925 rok/ 
harcerki X Drużyny im. J.Sułkowskiego x Warazawy 
ułożyły zabawną piosenkę "Na obóz jedzieny". Słowa 
wepólne, melodia ludowa, Piosenka zawiera wszystkie 
rzekome"rady" rodzioów, jekie otrzymały harcerki 
przed wyjazdem x dom na przykład: 

"Mie chodź na wycieczki | 
tam błotniste drogi, 
0óż ci z tego przyjdzie 
że zamoczysz nogi. 

Bie chodź do Dunajca, 
bo za szybko płynie, 
lepiej się już nie nyj 

'a tego nikt nie zginie. 
Ha kuchni polowej 
któż widział gotować! 
4ch, dziecko kochane 
jak oiebie ratować. 

istsd. 
W roku 1926, na wyciecace górskiej zastępu "Pędzi= 
wiatrów” s Pomania, prowadzonej przez Olgę Małko- 
waką narodziła się piosenke "Pieśń Pędziwiatrów!, 
Słowa napisała Olga, która dostosowała je do melodii 
Dalej w góry"» 4 

"Dalej s drog' wód potoki 
dalej z drogi pasma chmur, 
oto w dolin świat ezoroki 
Pędziwiatry lecą a góre 

Hej, lecim gór grzbieteni 
i młodość wszędzie s nami, 
a u atóp legł nam świat 
jak cudowny kwiat". 

MEW © MEWWNNKM KLUIILURA FEE 
Na podobnej wycieczce pozneńskich harcerek w 1927 

roku powataża pieśń 
wm Orlej Poroi pniem się wanyży 
harcerki, harcorkis 
Ha każdej srobrny błyszczy krzyże 

Zapęwiedś przysałych prób" + 
Słowa i molodia O»liażkowakiej, która wędrowała ra- 

sem z w/w drużyną po Tatrach Bardzo popularna 

jemzoze dxisisj jest "Harcerska dola" osyliz 

Z miejsca na miejsce z wiatrem wóór 
do Miestru fal s tatrzańskich góry 

wszędzie nas pędzi, wszędzie SRA 

harcerska dola, ha, ha, hi 
dutorką słów jósy M„Ozajkówma, Melodia zaczerpnięta 
se ópiewek legiononych. "Harcerska dola" powstała 

Nie wolno łamać rąk 
1 próźnych ronić łez. 

Lecz ómiało w górę wznieść skroń 
1 wierzyć, że mroków tych cień, 
słoneczną kryje gdzieś toń 
4 wielki, jasny dzieńł 

są nadal aktualneo 
W roku 1930 harcerstwi żeńskiem w Polsce został 
dedykowany "larss harcerski”, nepisany przes Adama 
Elertowicsa /msyka/ 1 Władysława Kołodzieja/słowa/o 
Men marsz, znany nam doskonale 3 dzisiaj, 6 

«Złącsoni węzłem braterskiej miłości 
swycięsko płyniem wóród życiowych fal" o 

Pisząc © piosenkach lat 20-tych wspomieć należy i 

o tych, które ópiewano w KIMB-ie 1 Czerwonym Han 

  na obozie 1 11/ Drużyny 

w Sinkowie ned Miestrem, w roku 19282 
Gdy 16.X11.1928 roku 6 Żeńska Drużyne imo Zawiszy 

Osarnego we Lwowie organizowała uroczyste przyrse— 

osenie, sabramiały pierwszy rez otroży pięknej 

pieśni i 
wIż będziem trwać po życia akony 

u świętej uprawy złotych DEony 
1% pojmiem ducha prawd więcierze, 
miłością silni, ufni w wierse ślubujen dziś". 

Słowa tej pieśni, specjelnie na uroczystość drużyny 

napisała M.Winowska. Od 55 lat często jent cna śpie. 

wana ma różnych ogniskach i przyraeoseniach drużyn 

*Gisza dokoła, las tylko szumi 

wiatę lekko sgina konary drzew, , 
żaden gwar pieśni naszej nie s$łumi. 

boć %o harcerski potężny śpiew” 
Piosenka, obrzędowo związena 5 momen$om rospelania 

harcerskiej watry, śpiewana była już w Darohusku 
w 1929 roku, na obozie 1 Drużyny Harcerek s Cheżnas 

W latach późniejszych populerna nio tylko w Oharąg= 
w4 Lubslskiej ale £ w całej Polsogo Znana i śpie= 

wsna obecnie. 

Piękny podarek wielkanocny otrzymała W Te 1929 

«Daorkowa Gromady" czyli Druhny s Oisowego Dwarku 

w Swomowsach Wyżnych od jego gospodyni © Olgi Mał= 
kowskiej, Napisała dla nich śliczną piosenkę /ażowa 

1 mazykę/, którą chętnie śpiewany £ w naszych obec 

nych drużynach» 

Wzruszenie wielkie i powaga ogarnia nas gdy ranią 
ałowa: 

*Podnóża moich BÓrę 

osnuły Gzare KGŁY: 

nad nimi pasna ohmur 
rzęsiate ronią ŻŁ£Ye 

Lecz dumne osoła mych gkał 

mie znosząc imoków tych mąk, 
przez chmur przebiły się wał 
4 w słońca patrzą krąg:" 

Dobre rady Druhny Gaździny, napisane w tej piosence 

54 lata %emę 

wOhoć smutków tyle w krąg 

1 prób niozneny kresę 

W ro 1928 powstał Krąg Instruktorski im, Mieczysłe” 

wa Bema, którego przywódcą był hm, Juliusz Dąbrowz= 

ki. Drużyny harcerskie KIME-u działały w órodowis= 

kach robotniczych. Sztendarową pieśnią tych drużyn 

był hym napissny w 1933 Boś 
«Rośnieny w przyssłośćy 
rośni: BOGp 

my przyssły huf żołnierzy 

armii Go zwcloga Ciemną ROC; 

00 w przyszłość Świeta wierzy." 
Słowa hysnu napisał zamordowany później przen Niem 
ców hm, J.Dąbrowski, mzykę: Joliosożowski, równieś 

instruktor harcerski. 

Osaxwone Haroorstwo-organisacja dsiecięca pracująca 

wge wzarów ZHP dsieżłała od 1926 zolm, zównioż w kzę= 

gach robotniosej ułodzieży, kierowena przez OMTUR, 
Ich piosenki miały inny charakter i treńci. O%o 

jedna s nichę 
*Zebrumij nam pieśni potężnej mOCYy 
wiosennych burs zabrzaij groza o 

Wie wie świat kłamstwa, krzywd, przemocy, 
że walozym swartymi masami o 

Za lepszy nowy świat 
Na straży prewa i wolności, 
atąd nigdy nie oofnieny igo” 

Były to pieśni buntu, welki o prawa ludu, © spre- 
wiedli wożć » 

H.J.Breunowie są autorami "Pieśni Rrateretwa" /liloj, 

przed nami breny Świata/, która ułożona soatsła na 

VIII Międzynarodową Konferencję Żeńskich Orgeni za- 
cji Skautowych. Odbyła się ona w Polsce, w Bucsu, 
w aierpniu 1932 rolne 

"Hass sztandar święty lóni rozwinięty, 
braterakich węzłów sksutory znakć 

Świat nowy aami dźwigniem sercami, 
waloci ned nami gzozę$cia ptak |” 

Gdy w Spale, w 1935 roku miał się odbyć Jubileuszo= 

wy Zlot harcerek polskich, białostocka chorigiow 

harcerek otrzymała za zadanie przygotowanie wszyst= 
kich potrzebnych prac w zakresie pionierki, 
Harcerki s Grodna ułożyły wtedy okolicznościową 

pi osenkę 1  



"Za młoty siostry chwyćny wraz 
do czynu dawno nadszedł czas, 
Zdobądźmy siłę, .ducha moc; 
1 dążmy naprzód w dzień i w noc," 

Obecnie mało znana. 
18.Y111+1932 roku, Oisowy Dworek Olgi Małkowskiej 
w Sromowcach Ryżnych odwiedziły uczestniczki Między. 
narodowej Konferencji Skautowej, 
Obozujące opódal Dworku harcerki s Nowego Sącza 
zorganizowały dla Skautek s całego ówiata uroczes— 
tą watrę» Specjalnie na %ę okazję S.Bugajski i B. 
Szcaepańcówa naposali piękną piosenkę; 

*UW kręgu ognia, w kręgu rady, 
w kręgu heatnich serc 
Płoną lica, czyn się waży 

wóród ukautowych rmet 
Omuwaj, czuwaj echo niesie, 

mass harcerski śpiew, 

na Jazboree duss skantowych 

to nasz polski ze! 
Dzisiaj mało znana, warta upowasechnieniao 

Lato już pełną parą, zaczął się okres harcerskich 
obozów letnich. Harcerstwo jest jednym z najwię - 
kezych organigatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. 
Obozy organizowene są przede wszystkim siłami mpo- 
tecznymi - przeż instruktorów, którzy normalnie zawo 
dowo pracując - przygotowują sałożenia programowe i 
organizacyjne letniego wypoczynku. Jest to robra tra 
dycja chorągwi krakowskiej - ów wielki udsiał kodry 
apołecznej, któr» podejmuje odpowiedzialne funkcjo 
obozowe, często w czasie własnego urlopu wypoczynko- 
wego i bez wynagrodzenia, Nie pytają za ile - tylko 
sami sobie stawiają pytania — jek lepiej spełnić po= 

wierzone zadania, Stąd też ważną rzeczą jest pomoc 

Uroczyste ognisko udało się znakomicie, (lga Mał- 
kowaka była wspeauiałą gospodynią i uroczą tłumacz 

ką słów polskiej piosenki» 
I takie były te najatarsze, najwartościowsze, Warm 
te przypomienia pieśni 1 piosenki harcerskie + 
Końozyły sią lata trzydzieste, Miały niedługo na- 
dejść trudne 1 krwawe lata, w których też powsta= 
wsły harcerskie nutli, jakże inne od tych x.lat 
dwudziestych. Tworzone i śpiewane tak aby nikt nie 
powołany ich nie słyszał» Przetrwały i one, choć 
od wybuchu II wojny światowej minęło już 44 lata, 
Opowiemy o tych piosenkach xa miesiąc. 
Serdeczna prośba do wszystkich czytelników "HR=a" 4 
Jeżeli w Waszym posiadaniu są słowa, śpiewniki, 

wierające piosenki napisane w latach 1911-1939 
/piosenki drużyn 1 hufeów/ „ bardzo proszę o ich 
wypożyczenie, Będą wdzięczna również za podanię ni 
okoliczności,w jakich one powstałyć W/w materieły 
posłużą mi do opracowywanej "Historii harcerskiej 
piosenki polskiej" + 

ZŻŻQCOOECZŻ OCE 

jaką winna udzielić organizatorom obozów instancja 
harcerska każdego szczebla. Leży przede mną Komini- 
kat organizacyjny nr 2 Harcerskiej Akcji Letniej 83, 
Liczy on sobie cztery kartki druku. Pierwaza strona 
zawiera ustalenia organigacyjne 1 finansowe, które 
trzeba wykonać, Howe tutaj o nieprzekraczalnych ter- 
minach, o tym do czego jest zobowiązany orgenizator 
1 kto to egzekwuje, Punkt drugi zawiera sprawy organi 
zacyjne 2 któryca dowiadujemy się jakie cechy moral- 
ne winien posiadań opiekun w ozasie transportu ludzi, 
Dowiadujemy się, "że należy wzmóc nadsór i kontrolę 
nad miejscami do nauki pływania", Zapewne chodzi o 
zabezpiecznie przed złodziejem, mogącym owe miejsca 
po prostu zwinąć, Rozdział trzeci traktujący o spra- 
wach programowych zawiera m.in, rozważania na temst 
kierunku - w jakim winny iść dyskusje z młodzieżą, 
szczególnie starszą, Ponadto zugoruje mię nam iż wir 
na byś programowa idee odnowy Krakowa 1 Wieliczki. 
Jako załącznił. do tego interesującego materiału doda- 
nó przykładowy plun pracy obozu = liozycy 19-Ście 
dulszych kartek. Strona pierwaza zawiera dane nieja- 
ko tytułowe oraz szereg podpieów - a mianowicie tego 
co plan opracował, względnie kierował opracowanii 
a następnie podpis tego co przejrzał 1 zaakceptował 
/tu myślę, że formułę powyższą można uzupełnić sło- 
wami "przeczytał zdrowy na umyśle 1 w pełni świndomy 
co przeczytał" - podpis 1 potwierdzenie lekarza/, se- 
rię podpisów kończy osoba zatvierizająca. Dalej taś 
na 18-u stronach wesoło, oj wesoło, Nn przykład trze- 

ba wymienić etałe niezmienne elementy obrzędowości 
występujące na obozie oprócz jego nazwy = tu proponu= 
ję dołączyć dwie barwne fotografie proporcu obozowa” 
go i jedną fotografię, takża barwną /bo jesteśmy poa- 
tępowi/ komendanta w obrzędzie zatwierdzania planu w 
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imetancji harcerakiej. Następnie, w dalszej kolejnoś- 
oi - przepisujemy książkę pracy obozu podając kto, 
tle 1 jakie posiada stopnie, I tak dalej, i tak dalej, 
Rozbudowany dział czwarty pozwala zorientować się w 
Slości namiotów 1 ich typach, a także ilości prześ - 
cierudęł. Typy namiotów rą zresztą przykładowo podane 
1 byłoby ciekawym oglądać namiot "ubikacja" lub "chat 
Ka drewniana", Punkt 12 tego działu wymaga wyliczenia 
1lości spotkań kadry programowej /podać datyl/ 

oraz załączenia list obecności na tych spotkaniach - 
toż to szozyt nonseneu, W sumie zapomniano, że na 
obozie winny działać Rady - ciała najważniejsze z 
punktu wychowawczego. 
Dlaczego natomiast nie zwraca się uwagi na podstawo- 
we zadunia instancji harcerskich? Komendantowi obozu 
dużo przydatniejszą byłaby informacja gdzie kupić 
herbetę na obóz lub jak zdobyć autobus. Stawianie 

masy najczęściej biurokratycznych wymagań, odatręcze 
coraz więcej ludzi od pracy w ZHP. Inatancje funkcjo 
nują jako urzędy. Brakuje dobrej redy, uśmiechu i po- 
mocy. Zastąpiły je inetrukcje, regulaminy, nakazy, 
terminy 1 lustrocje. Niektórzy "urzędnicy harceracy* 
w wizytacjach widzą antidotum na wszystko - a iloś- 
cią zadrukowanego papieru mierzą swoje osiągnięcia 
wychowawcze, Miast drukowania kobylastych 1 bezsen- 

sownych materiałów lepiej wydrukować trochę piosenek, 
przykładowo rozpisany dzień obozowy lub coś podobne- 
go. Szkoda, że ta prawda tak opornie dociera do niek 
tórych inetruktorów, A jak koniecznie chcą pisać to 
niech korespondują s równie mądrymi urzędnikami oś 

wiaty 1 ustalają czy harcerze na uroczystościach or- 
ganizowanych przez oświatę są uczniami i harcerzami 
czy tylko uczniami 1 na odwrótl /niestety przykład 
wzięty s życia/, Temat wdzięczny 1 obu atronon dos- 
tarczy dużo możliwości zapełniania papieru bez. 
sem, Dobrze by było gdyby w Wydziale Akcji Letniej 
można mię było dowiedzieć jak przede wszystkim zro- 
bić obóz, Daleki jestem od twierdzenia że akcja le- 
tnia nie wymaga kodyfikacji 1 porządku. Nie działajm 
my jednak na zasadzie kontroli s Sznepidu, która na 
obosie odległym od najbliżezej miejscowości kilka 

kilometrów szuka..lodówki do przechowywania jpróbek. 
Radzę skierować energię na załatwienie takich spraw 
jak - w wydziale handlu - możliwości zakupu konserw 
1 innych trudno dostępnych artykułów żywnościowych 
1 przemysłowych, zabezpieczenia bonów paliwowych dla 
transportu itp. Zapewne to dużo trudniejsze od pos- 
ługiwania się maszyną do pisania, ale dla komendantów 
obozów dużo istotniejsze i bardziej pomocne, 

Dlaczego nie zasze tak się. dzieje? 

mausQAOHSR 

  

Kiedy jest deszczowe lato 
ją Świerszcze w mokrym sienie 

Wodn szkodzi etruną ekrzypiec 
Lecz nie w głowie im cykanie, 

Ref, 

Leto, deszczowe lato 
Na przekór ludziom, na przekór kwiatow, 
Lato, deszczowe lato 

nawet świerezcze nie mogą grać, 

Woda schodzi z gór Ścieżkami 
Wiatr gałęziom strąca krople 
Kłapie błoto pod butami 

piosenka 
miesiaca: 

  Wszystko jest zupełnie mokre. 
Ref.i Lato . 

Dymią szczyty jak wulkany 

iigiełka w polu, mgiełka w aadzie 
w żółtej glinie Ślad wibramów 

nięty tak wyraźnie. 
ef.: Lato «++ wek 

4-6 

Rie nie będzie z ich zapachu 
Pod słomianym dachem azopy 

z nas dzisiaj trzymał w szachu, 
Ref,: Lato +++ 

Kiedy mgła opadnie nisko 

awo się za drzewem chowa 
a licho z mokrą głową   
  

> w moczy gawić 

Polne kwiaty mają dreszcze == 

WOŁOŃ , WAPRZEKÓR KIACOMŃ 
buiEQ6ZCZE   
   



KEES MOTYWACJE KONNE + EW 

UWAGA 
eOdemia. 

ROZWAŻANIA 
PRZY 
GASNACEJ 
WĄTRZE 

Słońce grzeje niemiłosiernie, tegoroczne lato 
udało się nam, że aż hej! Na ulicach jakby mniej- 
szy ruch, życie powolniejsse ale idące ciągle na- 
przód.W prasie sezon ogórkowy - wobec czego i w na 
szej rubryce /niech Mrós - ten od magazynu nie bę- 
dzie jedyny/ też coś lżejszego, 

Od dawna trapi mnie okrutne vytanie, na które 
nie mogę znaleść konkretnej odpowiedzi - czy atan 
harcersowania nie jest przypadkiem mtanem chorobo- 
wym, przyjmując za pewnik, iż ma na pewno coś ze 
stanu podgorączkowego, Czyż ktoś /uwłaszcza w dzi- 

siejszych czasach/ zdrowy na ciele i umyśle - spo- 
łecznie ze stratą własnego ozasu,rodziny - może peł- 
nić barcerską służbę? Odpowiedź sama ciśnie się na 
usta - chyba jednak nie! Czyli alarmując wspaniałą 
/miestety rzadko/ nłużbę zdrowia donoszę, iż przyby 
ło w skali kraju prawie 100 tysięcy potencjalnych 
obiektów do leczenia, w dodatku bardzo trudnego, po- 
nieważ nawroty tej choroby są liczne, by nie powie- 
dzieć że masowe, Natężenie chorobowe jest prawie 
odwrotnie vroporcjonalne do poszczególnych stopni 

  

fe"=nn/on/jmox/ 

J=/=s=/ 

Jemmm= [e [ev0|m/ ? 

Od dobrych kilku lat, począwszy od Wydziału Zu- 
ohów Głównej Kwatery zaczęto formułować dość orygi- 
nalną w swej treści tezę, 1ż specyfika, własna meto 

,dyka i różnorodna obrzędowość predyscynuje pion zu 
chowy do tworzenia zamkniętego klanu, Wszystką było- 
by w porządku gdyby nie udająca się ukryć szara rze- 
oczywistość, która wskazuje na coć zupełnie innego, 
Drużyny muchowe są w dużej mierze prowadzone przez 
instruktorów /?/ młodzieżowych - 13esto, 14-sto i 

15-sto letnich, którzy sami powinni być podmiotem wy 
chowania, Tymcząsem doświadczeni zuchnigtrzo wolą 
romwijać, zmieniać, doskonalić 1 tale już zagnatwaną 
metodykę zuchową - służyć co najwyżej radą 1 doświad 
ozeniem, W ten sposób tworzy się mit © wyższości ru- 
chu zuchowego, podając go za asczyt osiągnięcia peda 
gogiki w grupie dzieci najmłodszych, Tymczacen Świat 
idzie naprzód, dzieci asyboiej dojrzewają, tu i ów- 

dzie mówi się nieśmiało ale głośno o pewnej infanty- 
lizacji metody zuchowej, Nie pomogą kosmetyczne pop- 
rawki w aprawnościach - gdy sanika jako podstawa meto 
dyki --cykl sprawnościowy, a większość zbiórek to 
zbiórki pojedyncze, Dziecko coraz mniej interesuje 

1 pociąga program działania, który rseczywistość po- 
daje tylko i wyłącznie za pomocą bardzo prymitywnie 
skonstruowanej zabawy, Bo 1 cóż wymagać od kilkunasto 

letnich"wychowawców", Mogliby oni być wspaniałymi 
przybooznymi - no ale brakuje drużynowych - więc trze 
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harcerskiej hierarchii - czyli mówiąc językiem ludu 
- najdotkliwiej odczuwa się ją na poziomie drużyno+ 
wych 1 Bzczepowyche To tak jak z zatruwaniem powie= 
trza - im wyżej tym zdrowiej, że brakuje tlenu? - 
nie nie szkodzi, zóra zawsze szybciej nię aklinaty- 
zuje, Czy,można zatem wyenuć tezę, iż najbardziej 

dotknięci chorobą są drużynowi - a najzdrowsi są 
naczelnicy? Nic bardziej złudnego, góra choruje na 
co innego 1 dlatego na uzdrowienie mają szansę tyl- 
ko instruktorzy frontowi, Dla innych, choć pozornie i 

zdrowych - też czasy nie najlepsze - nie wynalezio- 
no jeszcze odpowiednich medykamentów, 

Hdarcerzowanie w całej swej masie możną poizielić 
na przypadki nieuleczalne „obejmujące Mdzi prowadząc 
cych przez dobrych kilka lat drużyny i szczepy, na 
takich cojuż brużdżą, ale jeszoza nie groźnie czyli 
ezczebel chorągwiany oraz na inne przypadki, które 

mozą być groźne jak epidemia - ale tylko wtedy gdy 
dojdzie -do bezpośredniego kontaktu z dotkniętymi na 

narcerzowanie, A to jak znam życie - szybko nan nie 

arozi, 

ba pełnić te funkcje. Bardzo lubię instruktorów zu- 
chowych, nie wątpię w ich poświęcenie 1 zaangażowanie 
- ale stwierdzam, iż wiele dzieci po odbyciu paru 
sbiórek nie kontynuuje działalności w drużynie zucho- 
wej. Może trafiają do złych drużyn, może, ale zło po- 
lega na tym że nikt im nie zaszczepia bakcyla harcer- 
zkości. A dyskusje trwają, 

o00 

Jakby dla przeciw=wagi od dwóch, trzech lat utwa- 

rzył się w Związku nowy ruch - ruch starezoharcerski, 
Jest to zjawisko wysoce uintelektnalnione grupujące 
młodych burzycieli świata, którzy jeszcze sami nic 
nie dokonali a zaczynają od burzenia wszyszkich i 
wazystkiego. Można i tak - tylko po jakiego ozorta 
potrzebna jest im przykrywka harcerska, Młodzi burzy- 
ciele skupiają się we wszechnicach, kuźniach, radach 
harcerzy starszych a nawet spotykają się na sbiórkach 

pol . Do pewnego czasu z sympatią obserwowałem 
te inicjatywy, natomiast dzisiaj zapytuję — 1 co z 
tego wynikło? W dalszym ciągu funkojonują w eskołach 
średnich rachityczne kilku a czasem kilkunaato ocobo- 
we mint drużynki, nie zdobywa się stopni i sprawności 
/oprócz uczonych propozycji, systemów 1 metod/, o 2a- 

stępach mało kto słyszał - ale regularnie pojawiają 
się wspaniałe stanowiska, resoluoje 1 uchwały, nawet 
w naszym miesięczniku odbyfa się dyskusja pod sna — 
miennym tytułem "Jak rozumieć ruch starozoharcerski?! 

Słońce zrzeje niemiłosiernie - a ja ciągle man 
problemy, Czy przeciętny, szary obywatel poświęcają= 
cy swój prywatny urlop na prowadzenie obozu harcoro- 
kiego może być zdrowy ? W tym wypadku odpowiedź jest 
prosta - gdy jedzie sam, jest oczywiście chory, na 
tomiast gdy zabiera żonę, trójkę dzieci, dziadka 1 
teściową - mamy do czynienia z absolutnie zdrową jed- 
nostką, Kolejne pytanie- co należy robić by odsunąć 
od zuchów 1 harcarsy możliwość zarażenia się haroerzov 
waniem?I ta odpowiedź nie sprawia trudności- trzeba pe 
prostu urlopować od pracy najlepszych drużynowych i w 
miejsce ich oddelegować ludzi ze esczebla chon,gwia- 

nego, rezerwując najlepsze drużyny dla przedatawicie- 
11 centrali. 

Słońce grzeje niemiłosiernie - widocznie za ka- 
rę, że zamiast rozważać /jak sama nazwa wskazuje/ 
przy ognieku,do tego gasnącym - porwałem się na in- 
ną porę dniń, Co mi grosi? - zaraz, jak to się nazy- 
wa, nazysa,- o mam! - udar harcerski, Pocieszam się, 
iż nie tylko mnie, A co wy © tym sądzicie - pytan 
Waa - siedzących przy dogasającym żarze? 

ANRMNK, 

Tylko ilu was starszoharcerakich ruchowców jest? Jak 

na cały ten ruch wytworzony - ta stanowczo Za małol 

o00 
jej strony ruch zuchowy, % aru- 

odku, na ęście, 
entną pracą 

„ Bia tworzą co 

, które żmuć 

rau to lepszych po: 
dla potrzeb własnych 1 ot 
krzykliwych Be 
/1 to dobrse/ wyże 

Średniego - natos 
realizują szczyt 
skiego. 
- świadczy do duisiaj nie wprowad 
nia suchów do drużyn harcerukich /przede 
spory kompetencyjne/ 1 harcerzy do dr 
cerskich /przede ystkim s braku zainteresów: 

tych drugioh/, A jak nistoria harcerstwa wskazuje 

ruch harcoraki zawsse stawiał na kształtowanie uczuć 
patriotycznych, wychowywania każdego harcerza /bez 
względu na wiek/ na od obywatela ej Ojozyz- 
ny. W mniejszym stopniu zwracano uwagę na efemerydy 
harcerskie w rodzaju ruchów zuchowych, starszobarcara 
kich 1 Bóg raczy widzieć jakich jeszcze, Wszyscy reali 
zwali Lldeę ruchu harcerskisgo. 
A może powrócić do niej? 
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Z gziałalności I Prokocimskiej Drużyny Skeutowej, 

1 Prokocimska Drażyna Skautowa im,ka. Stanisława 
Brzózki liczyła 15 członków w dwóch zastępach, Nacze- 
lna Komenda Skautowa mienowała 16.11.1911 r. drużyno- 
wym Stanisłiwa Pigonia, Oprócz ćwiczeń fizycznych, 
drużynu prowadziła ciekawą działalność ideowo=wycho- 

wawczą polegającą na przygotowaniu na kaźde zebranie 
referatów a różnych książek, I tak np: Z.Miłkowaki 
- "Q obronie czynnej i skarbie narodowym", J.Brzoza: 
WZegadnienia polityki niepodległościowej", R, Dnowski 
- "Myśli nowoczeanego Polaka* itp. /Skeut ur 4/1911, 
ar 12/1912 Lwów/. 

2 działalności pierwszych podąorskich drużyn słuuto- 

mich. 
Plerwaza wzaieaka o skautingu podgórskim głosi, że 

13.11.1911 r. w podqórskim giunasjum powstał pierwszy 
patrol /zastęp/ o nuzwie "Kruki", Opiekunem zestępu 
został prof, Wincenty Sikora, zastępowym Kazimierz 
Mitera a członkami - Władysław Tyac, Alojsy Dobosz 
Aleksander Jasiński i Stanisław Karolus. Z biegiem 
czasu powstały dalsze zastypy a następnie drużyny ska 
utowa skupiające młodzież szkół średnich, seminarium 
iuuczycielakiego 1 szkoły przemysłowej, 

1 Podgórska Drużyna Skautowa im, Tadeusza Kościuszki: 

Została zorgunizowana na nowo we wrześniu 1912 ro- 
ku 1 składała Bię m czterech zastępów. 17 listopada 
zwołano zebranie w "Sokole", by przygotować członków 

drużyny do pierwszego egzaminu £ prawa sksutowego, 

wiadomcóci z podręcznika, węzłów pionierekich i zna- 

ków patrolowych. W tym dniu zaszedł emutny wypadek, 

Drużynowy był zmuszony uounąć z pierwszego patrolu 

jednego członka, który mimo kilkakrotnych wezwań 20 

strony zwierzchnika okazał się zuchwałym 1 nie chciał 

pogodzić się 2 towarzyszami, 22 listopada Komenda ska 

utowa mianowała drużynowym naczelnika "Sokoła" - lio- 

waka, Na zebraniu odebrano ruporty, które zawierały 
spia obecnych oraz wykaz dobrych uczynków spełnionyca 

przez zastępy. 24 l.stopada odbył się ogsćmin na ocho- 

KGK 3 EGENEUEENK USTORIA EEEE 

pod redakcją 
Kazimierza Wnętrzyckiego 

harcerskie 
korzenie 

tników, przed komisją złożoną s kilku druhów z tutej- 
szego "Sokoła", Z ramienia dyrekcji gimnazjum był o0e 

cny prof.Mossoczy. 25 i 27 listopada odbyła się misz- 
tra z karabinem a 29 tegoż miesięca na rocznicę Fow- 
stania Listopadowego drużyna wzięła udział w pocho- 
dzie. 8 grudnia wysłano dwiema drogami oddziały. skła- 
dające się s czterech zastępów. Trzeba było zająć 
wszórza między łagiewnikami 1 Wolą Duchacką. Wygrał 
oddział lwów 1 Kozłów. Podczaa powrotu ćwiczono tyral 

ierę. 

II Podgórska Drużyna Słautowa im, Romualda T tę. 

II Podgórska Drużyna Skautowa im. Rotmalda Traugutta 
została zorganizowana na nowo we wrześniu 1912 r. 
1 składała sią s dwóch zastępów, 22,X1.1912 r. ma zeb 

raniu w Sokole Komenda Skautowa mianowała Naczelnika 

/Sokoła/ Nowaka „drużynowym drugiej drużyny, W listo- 

padzie panował w drużynie ożywiony ruch, albowiem jej 

członkowie przygotowywali się do pierwszego egrani- 
nu, który wszyscy zdali 24,11. 25 1 27.XI nauczono 
się musztry z karabinem. 29.XI. zebrania nie było po 
nieważ ochotnicy brali udział w manifestacji w Krako- 
wie, 1,XII.1912 r. odbyły się Ćwiczenia w Łagiewni- 
kach. W powrotnym marszu zdobywano wzgórze na Krze- 
mionkach, 2 1 4.XII, odbyła się misztra z karabinem. 
5.XII. przerabiano "Skauta" oraż misztrę plutonu. 
Ćwiczenia polowe: o godz. 10 runo wyruszyła z guachu 
Sokoła część I drużyny celem zajęcza wzgórz między 
łagiewnikari a Wolą Duchacką i przeszkodzenia pocho- 
dowi nieprzyjaciół tj. II drużynie 1 reszcie drużyny 
1. Część pierwsza obaadziła wzgórza lecz nie obrała 
dogodnego stanowiska dlatego też zobaczyło ją "oko" 
nieprzyjaciela z odległości 700 m. Część II oksątyłe 
I-szą 1 zaskoczyła ją od tyłu. Po zwycięstwie i spo- 
życiu óniadania powróciły zmęczone do miasta, 11.XII, 
odbyła się mastra s karabinem, 12.XI1. przerabiano 
wSkauta* 4 mieżtrę plutonu, 13,XI1 strzelano a kara 
inu. /Skaut nr 9 z dnia 22.01.1913 r. Lwów. "iarcer 
stwo Podgórza”, ZHP, Hufiec Kraków-Podgórze, kraków 
1978 r./. 
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Zinowe akcje szkoleniowa nie są-tak popularne jak 
letnie, dlatego też zgrupowanie kursów drużynowych 

Krakowskiej Komendy Chorągwi w simie 1957/1958 w ta 

qdomiu było znacznie mniej liczne od letniego w Ko- 
Sarzyskach i obejmowało ono'tylko dwa obozy: koedu- 
kacyjny dh-ny Marii Życzko, zlokalizowany w schronis 
ku PPTK oraz męski, prowadźony przeze mnie, zlokali- 
zówany w dwóch prywatnych willach tuż obok schroniska 
Komendantew zęrupowania i inicjatorem akcji był dh 
Tadeusz Rokossowski tylko, że różne grupy zawodowe 
nie pozwoliły mu na. csynne uczestniczenie w pracach 
zgrupowania i bezpośrednie kierowanie zajęciami cało 
Ści..Przyjechał na sęrupawanie na dwa dni i trafił 
akurat na wycieczkę narciarską mojego:ohozu, w której 

jako zapalony narciarzeturysta x przyjemnością wsiął 
udział. No 4 w tej sytuacji obozy musiały radzić po- 
bie same, bez opieki i aprężystej komendy popularne- 
go "Misia*, W kadrze dh Łyczko była dh Anna Rokossow 

ska 1 dh Stanisław Miroszewski, W mojej kadrze nato- 
miast młodzi, można powiedzieć "świeżo upieczeni" 
przewodnicy, którzy pracę instruktorską na tym kur- 
sie zaliczali do przyszłej próby podharomistrzowskiej 
dzisiaj zresztą świetni 1 wysoko notowani czynni ins- 
truktorzy Związku: Marek Kudasiewicz 1 Legzek watycha 

Szalenie się lubieli, chociaż Marek dokuczał Leszkowi 
na każdym kroku i wymyślał na jego konto przeróżne 
kawały, Leszek próbował nie zostawać mu dłużnym, ale 
jako się rzekło, lubieli się wzajemnie 1 jeden za dru 
giego /przynajmniej wówczas, nie wiem jak jest terez! 

wskoczyłby w ogień! Kwatermistrzów nie powoływano ani 

harcerskie.pl 

GGEGADZSOWKA > SAME 
u Marysi ani u mnie, cąłe wyżywienie 1 "gospodariat" 
oparte były o nersonel schroniska » przemiłym kierow- 
nikiem, zakochanym w młodzieży i na wszystko jej poa- 
walającym, prawiziwym, autentycznym człowiekiem gór, 
na czele, A więc kwatermistrzów nie oyło, był za to 
mrós i ónieg, co u nan w grudniu należy raczej do 
rzadkości, Famiętam wspaniałe pierzyny, od którymi 
poczeiwa gospodyni "grzała" kadrę, zakwaterowaną w po 
koju bez pieca! Ktoś musiał ten jedyny zimny pokój 
zająć, w kadrze zagrała więc ambicja 1 poświęcenie 
dla dobra sprawy, wskoczyła przeto ochoczo pod ogran- 
ne pierzyny, chowając pod nimi również mądre, naładowa 
wane elementami programowymi, głowy. Jakiż był ten pro- 
gram, prezentowany młodzieży harcerskiej z różnych 

Śroiowisk, przyszłym instruktorom, którzy w większości 
pełnili już funkcje bądź w drużynych, bądź w hufeach? 

Mając pod krzyżem harcerskim Świeżą, soczystą zie- 
leń podharomistrzowskiej podkładki, otrzymanej wraz 

ze stopniem w ostatnich dńiach listopada tegoż ro- 
ku, chciałem zabłysnąć oryginalnością i odejść od 
szablonowych programów, stwarzając coś nowego, coś 
co stanowiłoby zamkniętą całość programową a służy- 
ło jednemu, naczelnenu hasłu, jednej myśli przewod - 
niej, jednemu motywowi pracy harcerskiej i żeby ten 
motyw rozwijąło w sposób pełny i zarazem przenawia- 
jący do młodzieży i dla niej zrozumiały.Motyw dają- 
cy się przy tym sprawdzić w codziennej pracy harcer- 
skiej, pracy instruktorskiej, Motywem tym była żarli 
wość serc w czynnej służbie dla Ojczyzny i dla ludzi, 
Naczelne hasło kurau ująłem w foruie wiereżowanej 

dostosowując rym słów do melodii znanej patriotycz- 
nej pieśni: "O polski kraju święty, warowny domie 
nasa", Brzmiało ono takt 

"Ojczyźnie, ludziom służ! 
Od żaru naszych serc stopnieje Śniegu biel 
My trudy życia dni przekujem w czynu skry, 
Ojczyzny szczęście, moc to nasz najwyższy cel, 
Do ludzkich ehat, do aere radość poniesiem my." 
Oparty na tym haśle program był skonstruowany 
jak następuje: 
Realizacja hasła 1 motta: Program kursu pomyślany ja 
ko zamknięta całość, Wszystkie zajęcia, gawędy, wspó 
1ne rozmowy tematycznie związane z hasłem naczelnym. 
Drużyna podzielona na cztery zastępy, Każdy zastęp 

obiera sobie za wytyczną działania na zimowisku i 
w życiu codziennym jeden z wierszy motta. I tak: 
Zastęp I - godło: "Od żaru naszych sero stopnieje 

śniegu biel" 
Zaatęp II - godłot "My trudy życia dni przekujem w 

czynu okry! 
Zastęp III - godło:"Ojczyzny szczęście, moc to nasz 

najnowszy cel" 
Zastęp IV godło: "Do ludzkich chat, dó sarc radość 

poniesiemy my". 
Zatęp I kierując nię godłem skupia swoją pracę wo- 
kół następujących zagadnień - zadań: : 

1.Gorące serce oechą każdego instruktora harcerskie 

34 
go.   

2,ilarcerz jest wrażliwy na krzywdę ludzką 1 stara 
8i ją naprawić lub zlokalizować, 

3,Hnrcerz kocha życie w każdym jego przejawia. 
4,Haroers oddaje się całym sercem sprawom dobrym i 

szlachetnym, związanym s życiem zwykłach, szarych 
luczi. 

astęp ZI, kierując się godłem skupia awą pracę 
wokół następujących zagadnień- zadań: 
1.Tylko takie poczynanie, które ma w sobie cel dob- 

ry, zarodek czynu,staje się udziałem harcerza. 
2.łażda praca wtedy będzie czynem, jeśli wykonuje! 

ja z ochotą 1 bez przymusu, z pełnym zaangażowa- 

niem, 
3.4by być oczymó w życiu wybieramy sobie taki zawód, 

który będzie nam przyjemny i radosny, w którym 
potrafimy działać twórczo i oddziaływać na otocze- 
nie. 

4,Na ważdym kroku spełniamy swoją harcerską służbę, 
bo to jest nasz harcerski czyn. | 

Zastęp III, kierując się godłem skupia swoją pracę 
wokół następujących zagadnień - zadań: 
1,Wolność Ojczyzny wywalczyli nam nasi ojcowie 1 oni 

siły 1 bezpiec: 

3,Poznajemy piękno naszej Ojczymy, 
4.90znajemy twardą służbę żołnierea strzegącego 

pranie Ojczyzny, . 

Zastęp IV kierując się godłem skupia swoją pracę 
wokół następujących zagadnień - ządańż 
1.Największym szczęściem człowieka radość życia 

jego 1 innych 1 szczery uśmiech. 

Uczymy się ludowych zwyczajów, aby rozwenelać pio 
senką, tańcem, gawędą smęczona twarze ludsi cię- 

iej pracy, 
iągamy więź z-miejsoowym zespołem artystyczny 

tarając się poznać jego działalność i włączyć w 

jego występy i próby, 
4.Cała okolica żyje gwarem 1 radosnymi harcami, 
W oparciu o hasło naczelne i wybrane zagadnienia - 
zadania zastępów wysunięte zostają następujące tema 

ty wspólńych zajęć, całodziennych: 
|.Praca żołnierzy szużby granicznej, Wolność. Ojczyz= 

ny - 1 dsień. 
2,Prafiamy do wiejskich chat, zbieramy ludowe zwycza 

jemy pracę górali, Szukamy krzywd i nies- 
tedliwości, Szukamy walk o wolność - 2 dni, 

4.Poznajemy piękno swego kraju - 1 dzień. 
4.Poznażemy pracę ludzi w miejscowym przemyśle tere- 

nowym /węgierska Górka/ - 1 dzień, 

5.Opracowujemy kominek dla ludności - 1 dzień, 
6,Uczymy mię znosić trudy i niewygody, uczymy się 

samodzielności w zimie w terenie - 1 dzień, 
literatury o służbie Ojozyź- 
a służbie ludziom - i dzień, 

1.Zbieramy materiały 5 
mie, o jej miłości 1 

Załcżenia praktyczne: 
4.Jeden instruktor opiekuje się 1 prowadzi zastępy. 
2.Rozkład zajęć w ciągu dnia przewiduje: 

HISTORIA  KMEEEEM 
a/rajęcia terenowo - praktyczne: 5 godzin łącznie 

z nauką jazdy na nartach, 
b/zajęcia seminaryjne, w formie omówienia zajęć 

praktycanych: 2 g. 
©/ kominek o tematyce zajęć danego dnia: 1-2 godz, 

3.Żantępy w pierwszym dniu zimowiska wybierają so- 
bie same godło /jedno z osterech/, > 

4.Zajęcie wspólne, całodzienne prowadzi ten zastęp, 
który ma godło związane z tematem tych zajęć, 

5.Zastępy wymieniają między sobą spostrzeżenia uwa- 
gi 1 doświadczenia w czasie rajęć seminaryjnych 
1 kominków. 

6,Gawędy oparte na najpiękniejszych wyjątkach s na- 
szej 1 obcej literatury, 

17,Poszczególne punkty próby na stopnie młodzieżowe 
1 sprawności sprawdrane są w Ozsie trwania zajęć, 

8,Zastępy zapoznają się s zagadnieniami - zadaniami, 
wynikającymi s ich godła w pierwszym dniu zimowiska 
i rozpracowują je we własnym zakresie, pamiętając 
o nich o każdej porze przy każdym zajęciu. 

Literatura do hasła naczelnego: 
St,Żeromski: Popioły, Wiatr od morza, W,ląsiorowski: 

Huragan, Rok 1809, M„Rodziewicz: Pożary i zgliszcza, 
Ryngraf, H,Sienkiewicz: Krzyżacy, Trylogia, latarnik, 

St.Wyspiański: Wesele, Noc listopadowa, Warszawianka, 
M.Konopnieka: O krasnoludkach 1 sierotce Marysi, Pose 
zje, A Mickiewioz: Dziady, Pan Tadeusz, Poematy 1 
wieraze, J,Słowacki: Beniowski,Kordian, Arhell, Poe- 
maty 1 wierste, Wł,Broniewski: Poezje, K,I.Gałczyń- 
ski: Poszje, L.Tuwim: Kwiaty Polskie, A.Fiedler: Dy- 
wiajon 303, K,Pruszyński: Droga wiodła przez Narwik, 
J.Putrament: Wrzesień, Wł.Reymontt Chłopi, A.Kamiński 
: Kamienie nalesanies, J„Dobra roswalonyn 
domu, W.Pol: Pieśń o sieni 
tatrzański nad Kanadą, 
ni, Materiały dokumentalne kazpanit wojsk polskich 
na Wschodzie i Zachodzie w latach 1939-1045", 
Tyle ogólne założenia programowe, bardzo asbitne i 
bardzo trudne do zrsalisowania, Ale czy napruwię tak 
bardzo trudne dla młodych, zapalonych do działania lu- 
dsi 1 dia ambitnych instruktorów, kierujących ich 

zająciami? Zimowisko pokazało, że taki układ progremu 
chociaż niecodzienny, oryginalny £ trudny można 
zrealizować w całości 1 nie tylko pozostawić po sobie 
konkretną pracę i działanie w Środowisku ale również 
wynieść do działania w drużynach cenne doświadorenia 
1 wyjechać wzbogaconym O nieznane dotąd możliwości 
nawiązania działań do przyjętego hasła oraz do pię- 
knych przykładów w przebogatej literaturze.Ale po ko- 
lei, dojdziemy do opiaywania realizacji sadań progra- 
mowych, Na rasie pragnę podkreślić, że napracowałem 
mię solidnie, przygotowując książki do zabrania i wy- 
słania pocztą na simowisko, A zabrałem xe swojej bo- 
gatej biblioteki domowej wszystkie wymieniono wyżej 
pozycje. Okazało się, żo warto było się trudzić, ucze- 
stnicy pochłaniali książki, sam nie wiem kiedy na to 
znsleźli czas, i w sposób bardzo umiejętny potrafili 
nawiązać w odpowiednim momencie do odpowiednich. przy-  
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kładów literatury, A już kominki były znakomitymi 

arcydziełami! Nikt nie silił się na wygłaszanie gawęd 

- po prostu zastępy łączyły umiejętnie wyjątki z kaią 

żek w jedną tematyczną całość, z czego powstawało coś 

w rodzaju amatorskiego teatru rapsodyczanego Żywego 

słowa, uczącego miłości i przywiązania do Ojczyzny, 

do ludzi, którzy w tej Ojczyźnie żyją, 

Na przykład Słowacki - Pisma polityczne "Do enigra 
cji © potrzebie idei" — ustęp o Ojozyźnie, ukasująm 

cej się tłumom po przeciwległej stronie rwącej i 

wesbranej rzeki i o jednym s tłumi, który nie roz= 
pacza i nie łamie rąk nad losem Ojczyzny i Jej od 
daleniem od ludai tylko ranor się codziennie w zwą= 
ce.fale_1 uczy się pokonywać żywioł aż mięśnie m 

$ężeją 1 siła w nim wabiera, tak, że.może prsepły- 

nąć do ukochanej Ojczyzny. Sam bym nie wpadł na ten 
fragment, a chłopcy go wybralii A przecudne fragmene 

ty o ciężkiej pracy lndzkiej i o umiłowaniu siemi 

rodzonej, wybrane z "Krasnoludków i sierotki Marysi* 

Konopnickiej? A krótki, lecz jakże wymowny fragment 

z "Wosela" Wyspiańskiego: +.» "a kaz tyz ta Polska, 

ra? Pon wiedzom ,.»*+ A nieżapomniane stronice 

s "Chłopców z Placu Broni" Molnaraz »«.+ "bo Plac to 
CjCZYZNAAC++*, SCENY Z Ogrodn Botanicznego, kiedy 

"Czerwoni" kąpią w stawie małego, chorego a jakże 

dzielnego Bemeczka i Franek Acs, ich wódz, zdobywa 

się na szlachetny gest czci i uznenia wobec wroga? 

4 prześliczne opisy przyrody we fragmentach "Chło=— 

pów* Beymonta? A "Ojczyzna" Gałczyńskiego. a naj- 
piękniejsza z modlitw; modlitwa a "Kwiatów polskich 

Tuwima i modlitwa Konrada z "Yyzwolenia” Wyspiańs= 

Xiego? Rie spoaób przytoczyć tu z pamięci wszyst— 

kich fragmentów naszej i obcej literatury, które 

stanowiły gawędy przecudne na kominkach zimowiskajł 
Gawędy, uwieńczone ukochanym przeze mais wierszem 

niemanego poety emigracyjnego, napisanym w czasie 

II wojny, zaczynającym się od słów; "Ziemio, Ojczym 

no moja, "Ty jesteś jak zdrowie ,..,", a kończącym 

się jakże wymomym;".,. błogosławiącym buntom niem 

pokornych plemion, niepokonana, Ojczyzno wolnych, 

aiemiof” s a 

Nożna przytaczać dziesiątki, ba, setki przepięknych 
fregmontów, stanowiących perły przeczyste literatu= 
ry, traktujących o umiłowaniu Ojczyzny i o pracy 

dla Niej. Fragmontów, któwę jakże trafnie, s jakim 
srozumienięm 1 wrażliwością wybrane zostały przez 
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zastępy kursowe. Okazuje się, że nie trzeba mieć 
specjalnie literackiego polotu, że to co pięknie 
uczy, kochać Palskę, kochać swój kraj, kochać i szan 
noewać ludzi — dostrzegane jest jednakowo, zarówno 
przes młodynh filologów jak i mechaników, elektry— 
ków, spawaczy, przyszłych inżynierów, lekarzy, nan- 
czycieli. Trzeba tylko podjąć ten temat, trzeba 
przejawić w odpowiednim czasie i w edpowiednim miej 

sou właściwą inicjatywę. To nie były gawędy dla ga- 
węd i recytacje dla recytacji. Przyszli drużynowi 
1 wychowawcy harcerskiego pokolenia wynieśli te 
fragmenty daleko poza zimowisko, zawieźli je do 

swych środowisk, I nie tylko te fragmenty, które 
sami przygotowywali na kominki, ale również — i to 
był właściwy cel, osiągnięty z tej formy gawęd — 
umiejętność wykorzystania literatury do pracy s- 
młodzieżą harcerską, do przekazywania tej młodzieży 
jak trzeba.i jak należy kochać Ojczysnę i ludzis 
Kto uczestniczył w tym oryginalnym zimowisku — lur= 

sie drużynwowych? 

Zachowały im się wszystkie notatki, zawierające lis 
ty uczestników, dlatego mogę teraz, po przesało 

25-ciu latach, wymiemić nie tylko uczestników, ale 
31 hufcą, z których się rekrutowali: 

Hufiec Kraków — Łobzów; Pawłowski Leszek,Piątkowski 
Władysław, 2 

Hufiec Kraków — Stare Miasto: Rieger Jerzy, 

Hufiec Kraków » Podgórze; Dąbrowa Marek; Salawa 

Bugeniusz, Spólnik Stanisław /tak, tak, ten 

sami / ż - 

Hufiec Kraków — Powiat; Wanocha Wiesław, Skołys zews= 

ki Leszek, Wohn andrzej, Kotarba Robert; 

Żyliński Stanisław, Borowiak Henryk, Wojtylał 
Aleksander ,- 

Hufiec Kraków — Zwierzyniec; Krawczyk andrzej, Kałm 

wa Henryk, fwirsli Stanisław, Dubiel Mie 
czysław, 

Hufiec Sucha; Jabłoński Wacław, Jarosz Bogumiła; 
Miś Czesław, Kogman Edward, 

Hufiec Chrzanów; Klich Kazimierz, Kisielak Tadeusz, 

: Konarski Leszek, Marszałek Jerzy, 

Hufiec Qlkusz;-Filipski Zdzisław /spotkałem go poten 

na kursie podharomiatyzowskim "Powsinogi 

Biegzczadzkie" w 1959 roku 1 do dnia dzisiej. 

Bzego jest jednym z najaktywniejeszych "Powsi: 
nogów"/. 

Adres redakcji: 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31 telefon: 22-77-22 telex: 0325686 

  
Redaguje Kolegium: hm Marign Bubak - Dział Metodyki, phm Marta Cygankiewicz - Sekretariat, hm Józef Tadeusz Czosnyka - Dział Hobby, hm PL | 
Olgierd Fietkiewicz - Z-ca Redaktora Naczelnego, hm PL Marek Kudasiewicz - Dział Instruktorski, hm PL Kazimierz Lichnowski, hm Grażyna Odzienkowska, | 
Dział HSI, hm PL Paweł Raj - Redaktor Naczelny, him Marian Satała - Dział Reportażu, lim PL Bogdan Schutterly - Z-ca Redaktora Naczelnego, hm || 
Jadwiga Skiba — Dział Kultury, hm PL Anna Szeliga-Zahorska — Dział Historyczny, hm PL Andrzej Ziębliński, Adam Hanuszkiewicz - Redaktar Techni- | | 
czny, Grażyna Trybuś - Korekta Druk 2,P."Żaczek" zam,402/83 2000 A4 I-ż0     

  

noe 
  

ZEE ET łn 

  

| JE archiwum  


