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od redaktora 

ympatyczna piosenka z lat 60-tych nieodmiennie 

przypomina co roku o przyjściu upragnionych waka— 

cji, Czas czerwcowych upałów - pięknych dni,buj- 

nej już przyrody to ćla większości młodzieży czas wzmo- 

żonego wysiłku, Choć "słońce, las i woda woła” nieod— 

parcie, trzeba zdawać egzaniny, zaliczać wcześniejsze 

wpadki” by już w lipcu spokojnie wyruszyć na szlak waka 

cyjnej przygody, 

Właśnie, Czy spokojnie? Coś z tą wakacyjną przygodą 

ogółu młodzieży czieje sią od kilku lat niedobrego, 

Już w ubiegłym roku pisaliśmy w licznych publikacjach 

© zaniepokojeniu szeregiem nieprawidłowości w systemie 

wakacyjnego wypoczynku, którego przecież harcerstwo 
Jest nievstatnim organizatorem, 

liepokój nasz, Oodzwierciedlający stanowisko większości 

harcerskiej kadry, miast się zmniejszać, powoli prze- 
radza się w irytację i co gorsze w zniechęcenie, ktćre- 

mu ostatnio dawali wyraz choćby komendanci obozów Huf- 
ca Śródmieście w Krakowie, Cały problem sprowadza się 

do tego, że obecnie zasady finansowania obozów harcer= 
skich dobre xilkanaście lat temu, zupełnie odbiegają 

Od realiów Gziaiejszej sytuacji ekonomicznej i społecz- 

nej, A więc po pierwsze - ZHP organizuje swą akcją let= 

nią - czyli obozy harcerskie, będące przecież kluczową 

formą aktywności drużyn,jako akcję zleco- 

hę , Czyli harcerstwo jest jakby Ywynajęte" do tej 

Ę archiwum 
Kong - LIE. 

"usługi"!iKonsekwencją takiej sytuacji aą paradoksalne 

różnice w wysokości opłat rodziców za obóz, Zakład 

pracy , prawie w całości pokrywa pobyt na awej kołonii, 

dotując pobyt na "cuczym"” obozie harcerskim w wysokości 

minimalnej, lub odmawiając wpłaty! 

Skutkiem takiej polityki socjalnej rodzice płacą za po 

byt na harcerskim obozie 8-9 tys, złotych, Jeśli dziec 

ko otrzyma odmowę dofinansowania, to może liczyć na do 

tację Oświaty, Są to również zróżnicowane kwoty, zaś 

środki niepewne, 26 czeruca b.r, iHufieo Srócnieście 

jeszcze nie otrzymał dotacji na konto, choć do wyjazdu 

obozów pozostały cztery dni ! 

Czy w naszym kraju nić nożna wszystkim dzieciom zrów- 

nać prawo do wakacji 1? 

Inna sprawą jest brak ochrony wypoczynku młodzieży 

przed zapędami biur turystycznych zakładów żywienia 

4 innych organizatorów wakacji, do zarabiania na dzie- 

ciach, wszystko oróżeje, bez świadomości, że już w tym 

roku wiele dzieci zostanie w domu, bo Rodziców po pro” 

atu nie stać na wyjazd czieci, a cóż dopiero mówić 6 

ekwipunku | 

Konieczny na obóz śpiwór, koc, buty czy też plecak to 

dziś poważny wycatek, Tak wiąc może wreszcie ktoś do= 

kona rzetelnego rachunku; 

Ile naprawdę kosztuje w 1986 roku wyjazd hurcerza na 

obóz ?  
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hm Wiesław Górnisiewicz, kierownik Wycziełu Orzaniza- 

oji Wypoczynku o tegorocznej Akcji Letniej Chorągwi 
Krakowskiej i 

- wyjedzie około 200 obozów do 23 wojewóćztu /obozy 
stałe, węcrowne, kolonie/ * 

- u obczach weźmie udział około 15 tys, krakowskich 
harcerek i harcerzy 

- krekowsoy harcerze wyjadą również do NAD, CRS5 , 

Prancji , Szwecji, Grecji , dugosławii 4 Bułgarii 
- odwiedzą naa obozy z Bułgarii, CRSS i ZSRR 
Orgenisacja tak dużej 1 wszechstronnej akcji letniej 
napotyka na poważne trudności: | 

- brak jećnolitego i sprawiedliwego mystemu dofinan- 
sowań, Zakłaćy Pracy odmawiają dotowania wypoczynku 
dsieci swych pracowników na obozach harcerskich, 

wymuszając uczestnictwo w koloniach zakładowych 
przykładowo, Hufiec Krowoćrza otrzymał dofinansowa 
nie jeóynie dla 300 harcerzy, najczęściej w wyso- 
kości okło 2 tys. złotych 
wbrem doniesieniom prasy codziennej, rodzice naj- 
azęściej muszą pokrywać 50% / i więcej/ kosztów po- 
bytu dziecka na obozie , Całkowity koszt pobytu się- 
ga już około 18 tys, złotych, W te) aytuacja w niem 
których szczepach blisko 1/3 uczestników retygnuje 

2 obozu, 
namiot 10-08obowy aktualnie kosztuje 67 tysięcy $ł, 
Kogo stać na taki wydatek ? 

Tradycyjnie 6-7 ezeruca br. odbył się "Zwiad Nieto- 
perz", Zastępy ha 'erskie 1 starszoharcerskie naszej 
Chorągwi przepracowały przy porządkowaniu koryta Prąd- 
mika suój czas wolny od ówiczeń i zwiedzania Ojcowskie 
go Parku Narodowego, 

7 ozereca br. u Kosóbucka Cantrtx Kultury odbyło si4 
zakończenie kursu kultury filmowej zorganizowanego 
dla kadry harcerskiej przes krakowski "Harofila", * 

M.Cz./ 

Wystawa Potografii Rarcerskiej 
6 czeruca br, została Otwarta Wystawa Fotografii Har 
cerskiej zorganizowana przez Krakowski'arofila", 
Fotografie pokazene na wystawie są plonem konkursu 
rozpisanego wśród harcerskich fotografów, 
Zakwalifikowano 37 prac, zaś zwycięzcom nagrody wrę- 
czył zastępca komenoanta Chorągwi Krakowskiej hn Zbi- 
gniew Czaceraki oraz komisarz wystawy hu Henryk Cze 

choweki, Kagrocy ufundowali: wycział Kultury Urzędu 

Miasta, Komenda Chorągwi Krakowskiej i "Harofilm". 

Laureatem nagrody głównej został druh Andrzej Kożłow= 

ski z Białegostoku 
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Od Reduktora Lato, lato,...... 
HSEC-2>. 
Szansa na szczęście 

Olgieró Pietkiewicz ......- 
Skąd wziąć litra 

ćruh Franek »......- 
Szukanie "serca zrozumienia 
czyli rzecz o majowym apotka- 
niu w Tarnowie 

Marek Kudasiewicz „., 
Wycjeczki i biwaki harcerskie 
cz.I 

Wojciech Serafiński ....... 
Wybitne postacie związane 
x regionem krakowskia II cz, 

Taóeusz Gaweł , 
Muncial 

Wojciech Popiołek „2212.22.12 

Flanowanie pracy stanicy hufca 
JANUBE WOJLYCZA „441.20120.014 

Czas na rozćrożach - Buchenwald 
Acolf Warzok , 

Pormalno-prawne podstawy ózia: 
łalności harcerstwa w Polsce 

BOZUSŁAW MOLERÓA „44142230 
Krzesanie ognia - "Nawiedzony" 

krzen „. 
Satyryczny świat Druha Drucha 
Dzięki harcerstwu uwierzyły 
m siebie 

Katarzyna Kieta „„+..+s400 
Scena literacka J,Skiby — 
— Spotkanie z Jesieninem „. 
Zbiera się wszystko 

Wojciech Popiołek +12+4«:0 
Galeria rysunku Andrzeja 
Zięblińskiego ... 
Życie zawisło na wstążo 

Elżbieta Borek , 
Magazyn Andrzeja MTOŻA „4,1: 
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szybkiego przeżycia szczęścia. Jego warunkiem 
jest sporządzenie 20 kopii nadesłanego listu 

1 ich rozesłanie do przyjaciół. Gorzej, że zostało to 
obwarowane groźbą, iż jeśli: nie uczynię tego, czeka 
mnie wkrótce marny los. Ponieważ nie szło mi jakoś 
z wytypowaniem tych 20 osób, wpadłem na pomysł, że 
Jeśli wydrukuję ten list w HR-ze, to będzie jeszcze 
lepiej. Szansę na szczęście otrzymuje aż 1200 prenume- 

Tatorów, natomiast groźba nie dotyczy żadnego, ponieważ 
każdy może uznać, że to nie do niego list był zaadre- 
Sowany! A jeśli Naczelny list mi zdejmie, to oczywiście 
na niego spadnie odpowiedzialność... 

Oczekując więc rychłego, niespodziewanego szczęścia, 
chcę z się z dalszymi kandydatami do szczęścia podzie- 
1ić kilkoma refleksjami na jego tle. Otóż, po pierwsze 
Zauważny, że ten oto "łańcuszek" nie jest oparty na ja- 
kiejś kombinacji łatwego czyjegokolwiek zysku, jak 
V popularnej obecnie grze, gdzie kupuje się go za tysiąc 
złotych. Po wtóre - że nie jest oparty o motywy reli- 
Qfjne. Czysta magia!. I wydawałoby się najrozsądniej 
wrzucić to do kosza, lub zachować wśród kuriozów, gdy- 
by nie, 

--.dyby nie refleksja, że są jednak na świscie 0so- 
by, dle których otrzymanie takiego listu byłoby rzeczą 

ważną i miłą. Nie ze względu na treść, ale na sam fakt 

otrzymania jakiegokolwiek listu, znaku życia od Świata 

zewnętrznego. 
M Harcerskiej służbie świadczymy często na rzecz ludzi, 

których potrzeby i oczekiwania są widoczne i oczywiste; 
Ody widać, że ktoś jest chory, słaby, potrzebuje poma- 

N ieznany przyjaciel (?) stworzył mi szansę 

  
cy, łatwo ją otrzyma. Ale są na Świecie wokół nas lu- 

dzie samotni, którzy po prostu potrzebują zainteresowa- 
nia, kontaktu. Ludzie, których nikt nie odwiedza, nie 
złoży życzeń z okazji imienin, nie przyniesie kwiatka 

ne Dzień Kobiet, Matki, które ciężko przeżywają, że 

nikogo nie interesują ich przeżycia, smutki, nadzieje. 
I niewiele im potrzeba. Może im wystarczyć nawet taki 
list łańcuszkowy, jako znak , że jednak ktoś o nich 

pamięta... Być może sami są sobie winni. kiedyś odizo- 
lowali się od ludzi, może mają trudny charakter; ale 
czy potrafilibyśmy nazwać po nazwisku 20 osób z naszego 
otoczenia, którym sprawiłoby przyjemność otrzymanie 
listu? Każdy lubi otrzymywać listy, mało kto lubi je 

pisać, chyba, że do ukochanej (rzadziej do ukochanero). 
A to przecież taki łatwy, wdzięczny sposób pomocy lu- 

dziom! Więc może warto się nad tym zastanowić? 
Kolejna sprawa. List oferuje natychmiastowe szczęś- 

cie lub grozi nieszczęściem w razie przerwania łań- 
cuszka. Oczywiście nieszczęście łatwo sobie wyobrazić 
w najróżniejszych kategoriach. Życie ludzkie wisi sta- 
le na włosku, można zachorować, ulec jakiejśkatastro- 
tie , coś stracić - w każdej chwili. Natomiast czy 

każdy z nas potrafi sobie realnie wyobrazić szczęście, 
Jakie mogłoby go spotkać w ciągu czterech dni? Czy 
byłoby nim rzeczywiście otrzymanie skądś nagle większej 

gotówki?A może samochodu? Albo innej rzeczy? Jakiej? 

Skąd?. Może spotkanie na drodze swego życiowego partne- 
ra? Ale czy każdą z tych możliwości można spokojnie 

określić jako szczęście? Czy na przykład nagły awans 
na komendanta hufca - to więcej szczęścia czy może   
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MENEM NASZ RUCH 
raczej obowiązków, przekraczających możliwości? 
Czym jest dla mnie szczęście? Czy jest realnie osią- 
galne? A jeśli tak, to może... nie tyle je osiągać 
poprzez przepisywanie jakiegokolwiek listu, ale raczej 

. no właśnie poprzez co? Czy tylko własny wysiłek, 
a może razem z innymi, na rzecz innych 
osiągnąć lepiej, niż się zamierzało i zyskać sobie 

czyjąś wdzięczność i uznanie. Ale tego się nie osiąg- 
nie metodą epistolarną... 

"Wyślij go do ludzi potrzebujących szczęści lu- 
sisz zrobić 20 kopii tego listu i wysłać do przyjaciół". 
Wzięte razem te dwa zdania znów skłaniają do refleksji. 
Czy ja w ogóle mam 20 przyjaciół, o których wiem, że 
potrzebują szczęścia? A może wiem co ich może ''szczęś- 
liwić. Jeśli tak, jeśli rzeczywiście uważam ich za 
przyjaciół w mojej drużynie, w Środowisku instruktor- 
skim. Bo jeśli nie, to chyba coś niedobrze z tą druży* 
ną czy środowiskiem albo ze mną, jeśli harcerstwo nie 
potrafiło związać przyjaźnią... 
Więc może warto się nad tym zastanowić, czy można 
w tych zespołach takie więzi zacząć tworzyć i od czego 
zacząć? Bo kiepskie są widoki drużyny, która jest po 
prostu zbiorem uczestników kolejnych zbiórek, czy 
zespołem realizatorów zadań. 

Życzę szczęścia wszystkim Czytelnikom, choć saa 
ryzykują własnym. Nie o takim zapewne wykorzystaniu 
listu myślał de Corpe, ów misjonarz z Wenezueli, jeśli 
kiedykolwiek ktoś taki istniał. 

to właśnie 

A oto treść listu (w całości): 

*Z miłości wszystkie życzenia są możliwe. 
A więc życzę Ci, aby od'chwili otrzymania tego listu 
zaczęło się dla Ciebie pasmo powodzenia. 
List ten został napisany i wysłany do Ciebie na szczęś- 

JMEMOWAH UG 
cie. Oryginał tego listu jest w Nowej Anglii. List ten 

okrążył świat 6 razy. 

Szczęście zostało wysłane do Ciebie. Spotka Cię szczęś 
cie w ciągu £ dni od otrzymania tego listu, pod wa- 

runkiem, że wyślesz go z powrotem, 

To nie żdrt. 

Wyślij go da Ludzi potrzebujących szczęścia. Nie prze- 
trzymuj tego listu. Un musi opuścić twoje ręce w cią- 
gu 96 godzin. 

Offen Rafał wygrał 70 tys. dolarów. Eliot Joe 40 tys. 
dolarów stracił, ponieważ przerwał łańcuszek, podczas 
gdy na Filipinach Gero Weic stracił swoją żonę w cią- 
gu 6 dni po otrzymaniu listu, ponieważ zaniechał pusz- 

czenia go w obieg. Proszę, wyślij 20 kopii tego listu 
i patrz co się stanie w ciągu 4 dni. 

Łańcuszek pochodzi z Wenezueli. Został napisamy przez 

Anthony de Corpe, misjonarza z Ameryki Południowej. 
Od tego czasu kopia musi krążyć dookoła Świata. 

Musisz zrobić 20 kopii tego listu i wysłać do przyja- 
ciół. 

Po kilku dniach spotka Cię szczęście oraz niespodzian- 

ka. To jest prawd. 
Również jeśli nie jesteś przesądny, zauważ co 
puje: Constantin Dias otrzymał ten list w 1953 roku 
1 poprosił swoją sekretarkę o zrobienie 20 kopii i wy- 
słanie. Kilka dni później wygrał na loterii 2 mln. dola- 
rów. Carlo de Oelico, procownik biurowy otrzymał ten 
list, zapomniał wysłać, w ciągu 96 godzin stracił 
pracę, po odnalezieniu tego listu wysłał 20 kopii, 
po kilku dniach znalazł pracę. Daniel Penesil otrzymał 
ten list i nie wierząc wyrzucił go, po 10 dniach zmarł. 

nastę- 

Pamiątaj, nie wysyłaj pieniędzy, tylka szczęście 
Proszą Ciq, nie ignoruj tego, do dzieła! 
Hapisz datę: 31.V.1986 r." 
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Gl, lie 
ĄLTlość espółobywateli narouowości ukruinskiej, bia- 2 
łoruskiej, litewskiej czy słonackiej jest tak obecnie 
mała, że w porównaniu s okresem międzywojecnyk można 

ę Ludową krajem biz mniejszości , a przy- 
znaczącej mniejszpóci. Dlatego dzić pro- 

ją dla ałodych Polaków czymś zu- 
pełnie egzotycznym, Bie ma się też 00 dziwić, że chę- 
tnie słuctają co mają na taki temat de powiedzenia 
ng. Bułgarcy. Byłem ówiadkiem jak jeden z obywateli 
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BRL zwierzał sią, że jest reniepokojony szybkim boga- 
ceniem aią mniejszości tureckiego pochodzenia, Zapy- 
tany dlaczego, oświadczył, że przyczyną jest prze- 
strzeganie przen tę grupę wyznaniowego zakazu picia 
alkcholu, Zamiast uprawiać winorośl na działkach 
przyzagrodowych czy pracomiczych, wyrabiać na swój 

użytek wino i rukiją, oni kontraktują wysoce opła- 

calne jarzyny, owoce i rośliny przemysłowe sprzeda- 
ją 1 sgarniają tysiące lewów, A później świecą innym 
w oczy reflektorami " moskwiczów" czy " zaporożców", 

Wynika z tego, że wstręt do trunków może być przy- 
czyną powstawania różnic, pogłębiania się podziałów 
w społeczeństwie a tym samym noże być czynś hie cał 

kiem pożącanyu. 

Wiedzieli o tym niektórzy nasi harcerscy liderzy 
« latach sześćdziesiątych, którzy dokładali tyle sta- 
rań aby w ZAP wykorzenić obcy polskiej naturze oby- 
czaj odmawiania picia wódy, 
Kozpromitacja, jaką była słynna, zakończona wyrokani 
skazującyni afera w naszej kozendzie chorągwi jakby 
nikogo niczego nie nauczyła, Teza , że prawo harcer- 

skie obowiązuje wychowanków a nie wychowujących umoc- 
miła się tylko, 
Tleż to lat trzeba było czekać, aby dziesiąty punkt 
prawa obowiązywał przynajuniej w harcerskich obiek- 
tach, Słyszy się narzekania na Naczelnika ZHP, nie za 

to że wprowadził zakazy, bo przecież nie wiele wykra- 
ozają poza to, co obowiązuje w każdym ie pracy 
ale za chęć egzekwowania tych za! 
W imię egalitaryzmu, Bo proszę sobie wyobrazić, że ża- 
den zuch później harcerz i instruktor nie będzie km= 
pował i spożywał alkoholu: To albo będzie judł za du- 
żo (jak wiadomo, statystyczny Polak tyle zjada co 
przepija) albo się bęczie bogacił, Może wobec tego 
powstać klan harcerskich niepijących rodzin, wyraż- 
mie odbijających się poziomem życia od innych, Nowa 
licząca powiećzny ówa miliony ludzi mniejszość! 
Czy doczekan się chwili, kiedy usłyszę jak Polak bę- 
dzie szeptał na ucho Bułgarowii Wiesz, u nas rośnie 
zagrożenie ze strony harcerskiej mniejszości, która 
mie pije, bogaci sią 1 chce swymi wpływani objąć ca- 
łe społeczeństwo, naruszać uświęcone tradycją obycza- 

je ... 
Mle zaraz się zmitygowałem, bo przypomniała mi się 
pewna rozmowa z Naczelnym, Pytałem, dlaczego mamy 
tak duże opóźnienia w ćruku HR=a, Odpowiedział, że 
ma skutek braku papieru . Wyobraziłem sobie, 
że dostawcy odkłacają na bok nasz miesięcznik, bo 
jesteśmy niedomyślni, a nasza konkurencja domyślna 

jest, Dlatego powstał problem. Skąd wsiąć półlitrówkę? 

Jak wiadomo Naczelny za pisanie nam nic nie płaci , 
mie ma nagród ani "trzynastki", Wypada tylko sięgnąć 
do kieszeni i wyjąć część emerytury, Nie wyjąłem , 
To tylko przykład, że w naszym kraju można nie pić , 
ale nie można nie ponosić konsekwencji straszliwej 

plagi jaką jest pijaństwo, Bywa, że oi którzy nie pi- 
dą, odczuwają najdotkliwiej skutki pijaństwa innych, 

Maą na myśli dzieci i żony alkoholików bite, ponie- 

wierane, niedożywione, żyjące w strachu i poniżeniu, 

Wie wystarczy aby harcerze byli w społeczeństwie gru- 

PĄ odmieńców, którzy śpiewają chociaż nie są ani w 
kościele ani pod gazem, 

Śpiewają "Nan truć nie straszny, ani znój, bo myśmy 
złu wydali bój" Bjżel Gczie ten bój? A zło roztacza 

DM + UE METODYKA. KEEENEMM 
się wszędzie, jak okiem sięgnąć | 
4 gdyby tak, drodzy suchmistrze sięgnąć co tradycji 

tych lat, kiedy Antki Owaniaki wyciągali s ciasnych 
podwórek zabieczone, zaniedbane dzieci i tworzyli £ 
nich zuchowe gromaćy, wypełniali im czas radosną 1 
zdrową zabawą, przywracając im dzieciństwo ? 
Ma II Porum Zuchaietrzów apelowałem o przekształce- 
mie ruchu dla dzieci grzecznych w ruch dla dzieci nas 
potrzebujących. Sączicie że temat został podjęty, lub 
nawet zauważony? Nic podobnego. Obrady toczyły aię » 
góry ustalonym torda, dochodzono do z góry ustalonych 
wniosków, Ż wyjątkiem przeóstawicieli najstarszego po- 
kolenia suchaistrzów nikt nie był chętny do dyskusji 
na ten temat, Ani śrećnie, ani młodsze pokolenie in- 
struktorów zuchowych, Dlaczego ? 
Miałen możliwość patrzenia przez długi czas , jak siq 
kształci instruktorów zuchowych, 
Jformalizowane 1 zwerbalizowane kursy, ćają katdyda- 
towi dużą ilość wiadomości, uniaj umiejętności prak= 
tycznych i prawie wcale nie wychowują, Przynajuniej 

w kierunkach najbardziej potrzebnych, tj. nie kształ- 
tują p: że praża z suchami jest posżannic”" 
twem, a służba dziecku jest najlepszą ze służb dla 
społeczeństwa „ dla kraju, 
Pytałem się w Szkole Harcerstwa Starszego w "Perkożie" 
w jeki sposób kształtują przekonanie do podejnowania 
służby dziecku przez harcerzy starszych, Otrzymałem 
odpowiedź że nic takiego nie robią i mie widzą po- 
traeby, Wysoki przedstawiciel władz harcerskich, z 
gadnięty co aądzi o nikłym zainteresowaniu pracą 
suchani u harcerzy starazych, ze spokojem stwierdził 
że mają inne zainteremowania 1 nie należy się dsiwić, 
Do czego smierzami To nieprawda, że młodzież jest 
owładnięta znieczulicą, że troszczy się tylko o w 

sne interesy a reszta świata ją nie interesuje, Nie 
, czy nie zależałoby wyciągnąć do niej rąk o po- 

mo0, ponad tymi tysiącyni ludzi w instruktorskich 
mundurach, pod którymi znajdują się zwyczajne, nawet 
zdrowe serduszka, które jednak nie zabiją żywiej na 
wezwanie o pomoc współroćakowi, bliźniemu, małemu 1 
bezradnemu w tym okrutnym świecie, 
Co robić? Kiedy na przełomie listopada i grudniu 1984 
roku powstawał w Krakowie Krąg Seniorów-Zuchnistrzów 
jego przewodniczący hm Zygmunt Janroży zaproponował 

mu nazwę "Krąg Gorących Dłoni”, Był to czas głębokie- 
go kryzysu i wiadomo było że jak każdy kryzys i ten 

też, najdotkliwiej da się we znaki najsłabszyni dzie- 
ciom i starcom. Krąg chciał dać wkład swej pracy dla 
osłonięcia najmłodszych, Oferta była poważna i doty- 
czyła potrzeb oczywistych, Wyciągnięte dłonie zawisły 
jednak w powietrzu - nie znalasły partnera, 
Teraz, na zakończenie II Forum Zuchnistrzów ha Pl Sta- 

nisław Chladek wystąpił z zapowiedzią, że zostanie 

zwołany "Krąg Ognia" na wzór takiegoż utworzonego w 
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zułem się jak zauroczony "chłopiec", którego 
przestrzega poeta: // 

kiedy siedząc w zabytkowej i pięknej sal1 tarnowskiego 
Empiku, słuchałem słów prostych i mądrych, słów serdecz- 
nych i szczerych, tych płynących w rytmie recytowanych 
utworów poetyckich, śpiewanych przy dyskretnym wtórze 
gitar harcerskiej "Leliwy"?/, czy tych wyrażanych otuar- 
cie i po bretersku przez inicjatora 1 twórcę KLubu Przy” 
jaciół Książki Harcerskiej - harcmistrza Janusza Krę- 
zela. 

*Było to II Spotkanie Członków i Sympatyków Klubu, 
chociaż powstał on przy tarnowskiej Komendzie Chorągwi 
już w 1984 roku. Zgadzam się 2 prowadzącym druhem Ja- 
nuszemna ten szczególny lokalny ton zauroczenia, który 
o spotkaniu pisze w swej sprawozdawczej refleksji”/, 
że: 
"To spotkanie miało niecodzienny charakter, niecodzien- 

ną oprawę i niecodzienne gałązki płomieni, które włać- 
nie tu, w Tarnowie kwitną najpiękniej..." gdyż tarnow- 
ska inicjatywa godna jest zs wszech miąr poparcia, spo- 

pularyzowania i poszerzenia do skali ogólnokrajowej. 
Sam całym sercem włączam się w postulowane regulaminem 
Klubu cele, określone zwięźle jako:*/ 
'...upowszechnienie wiedzy o książce harcerskiej i jej 
kolekcjonerstwo, które w praktyce w wyniku obrad, roz- 
szerzyć się mają do trzech służb, to jest: 
rudakcyjno wydawniczej, 
dokumentacji historycznej 1 biografii, 

szeroko pojętej "służbie książce" w jej różnorodnych 
tor 

W Tarnowie zrozumiałem jak pojemne w formach i al- 
ternatywne metodycznie może być nasze harcerskie dzia 
łanie. Jak można tradycyjny zakres zainteresowań har- 

hm PL Marek Kudasiewkz 

cerskich poszerzyć o nowe i jeszcze nie eksploatowane 
pokłady ludzkich pasji, uczuć, bogatych doznań, wzru- 
szeń traktowanych poważnie i pięknie, zgodnie z ideała 
mi: Przyjaźni i Służby - które to słowa ozdabia- 
ja znak harcerskiej lilijki na tle namiotów, w zwień- 
czeniu której umieszczono serce. 

Płynęły więc proste harcerskie słowa i te wiązane 
poetyckim talentem sympatyzujących z Klubem poetów: 
Józefa Kcraxwicza, Stanisława Jana Dłuskiego oraz Janu- 
sza Koryla, który zaprezentował utwór dedykowany"Matce 
Polskich Harcerzy” Pani Zdzisławie Bytnarowej, w Dniu 
Myśli Braterskiej 19B6 roku: 

Patrząc w ognisko 

Przedstawione wrażenia z "Poetyckiej Biesiady” 
jednak tylko refleksją artystycznej części spotkania, 
któremu towarzyszyło jeszcze otwarcie wystawy pod tytu- 
łem "Prasa Harcerska 1911-1986 (wybór)”. Przygotowana 
została ze zbiorów tarnowskich działaczy harcerskich, 

przez zespół pod kierownictwem Komisarza Wystawy Uruha 

phm Marka Popiela. Trzy działy tej wystawy: prasa hap- 
cerska Tarnowa i obszaru dzisiejszej chorągwi, prasa 

harcerska z lat 1911-1986, bibliografie 1 opracowania, 
zawierały także egzemplarze "białych kruków” z unikal- 

NM + KIMNEEA MITODYKA_ SEEM 
nym powielanym pisaen Zlotu Jubileuszowego Chorągwi 

Śjąskiej: "Głos Bucza”, czy ciekawym egzemplarzem ga- 

zetki ściennej wydawanej wspólnie przez ZMP 1 TUR 

w Mościcach w roku 1746 

W pomieszczeniu podziemi, stylizowanym na tajną dru- 

ę z lat okupacji niemieckiej, uwagę przykuwa te 
karni 

ale jakże cenny eksponat. Po raz pierwszy pibliofilski 
prezentowany ze zbiorów Oruha Janusza Krężela z Mielca 
okupacyjny Krzyz Harcerski wraz z rysunkiem technicz- 

matrycą i miedzianą (zamiast złotej!) blaszką, za- nym, 
ą elementy do nabijania na krzyżu stopni har- wierając 

cerskich. Krzyż ten wyprodukowany był w Mieleckich Za- 

kładach Lotniczych "Flugzeugweke", na przełomie lat 

1943/44, z inicjatywy Janusza Ratajczaka (Poznań) przez 

stanisława Skireckiego. Ciekawe dzieje związane z tym 

ehsponaten możemy poznać z relacji zamieszczonej w ka- 

talogu wystawy: 

w 1943 roku wykonana została pierwsza partia 
okupacyjnych Krzyży Harcerskich w ilości 45 sztuk 
(z blachyslpakowej), prymitywną metodą młotkowania i do- 

piórem, przyłóżona do księgi, wskazująca na zapisywanie 

zycia szlachetnymi czynami. I jeszcze fiołki* 
znak skromności i Służby '/. 
Nic więc dziwnego, że uczestnicy wzbogacający artystycz* 
nie przemiłe spotkanie, otrzyssli w podziękowaniu bu- 
kieciki fiołków. 

Piękny niedzielny poranek drugiego dnia uczestnicy 
poświęcili prywatnej wymianie poglądów, wydawnictw oraz 

zwiedzanie uroczej tarnowskiej Starówki, muzeum miej- 
skiego £ złozenie wizyty w Mauzoleum generała Józefa 

Bema - Bohatera Chórągwi. Zbyt krótkie, jek na tak miłą 

wręcz szarmancką gościnność, spotkanie trzeba było koń- 
czyć. Ze wspólnym postanowieniem wytrawsłej służdy dla 
harcerskiej książki w swych środowiskach, korelowały 
słowa przywodzące na myśl uroki harcerskiego życie?/: 

łeby żyć 4 zumiać wszystkę cu mija 

wystacczy szelest trawy GZum płochiiwej rzaki 

W Tarnowie powstała przed laty pieśń autorstwa Jana 
Brauna - harcerza o wielkim talencie - która, jek wspo- 
mina już wspomniana "gałązka płomieni" objęła cały 
polski harcerski ród: "Płonie ognisko i szumią knieje”. 
Dobrze było by aby wspaniała idea Klubu powędrowała 
szlakiem tejpieśni przez cały kraj, zwalczając po dro- 
dze wszystkie postawy wyobcowania z konkretów i realiów, 
które poeta "definiuje metaforycznie””/: 

wracając (za trzy lata) w gościnne zaułki Tarnowa, 
spodziewamy się już wielu "nowych" członków i sympaty” 
ków, miłośników hercerskiej książki działających w Klu- 
bie Przyjaciół Księżki Marcerskiej otwartym dla wszyst- 
kich szukających "serca zrozumienia". 

  bijania ich na młocie p y w zakładowej kuż- 
ni.(-) Po uspokojeriu się sytuacji , wykonano nową ma 
trycę według rysunku dostarczonego przez Janusza Rataj- 
czaka. Rysunek ten wzorowany był na innym egzemplarzu 
Krzyża, zawierającym liście dębowe w otoku Krzyża Har- 
cerskiego zarówno z jednej, jak również z drugiej stro- 
ny. Nasz rysunek został tak właśnie odwzorowany z tym, 
że liście dębowe z lewej strony Krzyże (na rysunku) 

są mniejsze. Ja nie byłem harcerzem. 2 tego względu nie 

zwróciłem uwagi na to, że Krzyż Harcerski winien mieć 
z jednej strony liście lauru, z drugiej liście dębu." 

luksusowe warunki, jekie stworzyła zaproszonym goś- 
Ciom Tarnowska Komenda Chorągwi,za0wocowały długimi 
obradami i dyskusją wytyczającą plan działania Klubu. 
Na czoło postulatów wysuwano potrzebę rozszerzenia od- 

działywań na całą harcerską Polskę. 
Klub posiada swój Ex Libris - wielce bogatą i wy- 

mowną kompozycję. Stanowi ją otwarta księga 2 nutami 
Pierwszych wersetów pieśni "Płonie ognisko i szumią 
knieje". Jest na nim herb Tarnowa i lilijka zakończona 

Materiały wykorzystane: 

1, z wiersza Stanisława Jana Dłuskiego "Chłopiec" 
2, sLeliwa" sterszoharcerski zespół ertystyczny z cho- 

rągwi tarnowskiej 

hm Janusz Krężel "Tu kwitną najpiękniej gałązki 
płomienie” - relacja, sprawozdanie z Il Zjazdu Klu- 

bu Przyjaciół Książki Harcerskiej przy KCh w Tar- 
nowie 

wiersz Janusza Koryla - całość 
Katalog wystawy pt. "Prasa harcerska 1911-1986 

(wybór)", Tarnów 1986, opracowanie phm Marek Popiel 

ditto opracowanie hm J. Krężela 

z wiersza Janusza Koryla "Kontury" 

z wiersza Józefa Komarewicza "Polska to zbiorowy 

obowiązek" tomik pt. "Nieczytelny podpis*, Tarnów 

1985, wyd. Kom. Chor. Tarnowskiej    
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8 
CELEM: 

O biwaku 1 wycieczkach - słów kilka 

Dobry zastęp czy drużyna zamiast siedzieć w hac- 
cówce lub innym pomieszczeniu, korzysta z dobrej pogo- 
dy, by ruszyć na terenowe harce i nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać, że warto w nich uczetsniczyć. 

Wycieczki i biwaki są najszerzej stosowanymi forma- 

mi torystyki w naszym Związku. Specyficzne warunki ży- 
cia w grupie, organizującej często wyprawy, w sposób 
całkowicie naturalny uczą podstawowych zasad wpółży- 
cia. Przygotowanie noclegu czy sporządzenie wspólnego 
posiłku - to sprawa całego zespołu. Efekt wyprawy bę- 
dzie zależeć od tego , jak się ją przygotuje 1 przepro- 
wadzi. Ale zanim przejdziemy do tego punktu, przypom - 
nijmy sobie rodzaje wycieczek. k 
Zapewne słyszeliście, że istnieją różne rodzaje wy- 
cieczek. Każda z nich służy odrębnemu celowi, zawiera 
inne zajęcia czy zadania. Nie musisz się jednak mart- 
wić,* jeśliw Twoją wyprawę wplecione są różne (byle 
nie przeciwstawne) zadania. Od takich wycieczek zacz- 
niesz, by w miarę nabywanego doświadczenia przejść do 
przeprowadzania wycieczek "wyższego rzędu". * 

Tak więc rozróżniamy następujące rodzaje wycieczek: 

Świczeniowa 

Ich głównym zadaniem jest umożliwienie zdobywa” 
nia nowych umiejętności lub przećwiczenia ich; zarów- 

no turystycznych, wędrowniczych, jak i harcerskich na 

przykład: 

- ćwiczenia z sygnalizacji lub tropienia, 
- rozbijanie biwaków, namiotów, budowa szałasów, 
- poruszanie się w nieznanym terenie przy pomocy zna” 

ków patrolowych 1 topograficznych lub przy pomocy 
py 1 kompasu, 
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*_ budowanie kuchni polowych, przygotowanie posiłków 
, 

w warunkach polowych 

pokonywanie różnych przeszkód terenowych, itp 

Program wycieczek ćwiczebnych będzie obcjnował za - 

tem przede wsz 

4 technikę harcerską, w postaci ćwiczeń terenowych, 

gier | różnych zadań. 

Ma wycieczkach takich, możeny wiąc zdobywać októca 

| gprawności pionierskie, obozownicze, turystyczne, sa- 

mazytańskie 1tp. oraz wypełnić niektóre wynagania na 

atopnie harcerskie. Są to wycieczki najczęściej urzą- 

dzane. 

ystkim biwakowanie 1 chozowanie, notem 

Krajoznawczo-turystyczn 

Turystyka wchodz! właściwie w skład wszystkich ro- 

zajów wycieczek i biwaków, jako umiejętność sprawne- 
go przebywania odległości, dostrzegania pięknego kra- 

jobrazu polskiego, radość z tego co się widziało, 
> Harcerz czy harcerka, który uczestniczył wiele dni 
ue wspólnej dobrej wędrówce, który nauczył się podzi- 
uiać piękno przyrody, górskiego krajobrazu - jako do- 
rosły już człowiek, będzie na pewna umiał dobierać so- 

bie sposoby spędzania czasu walnego. 
Wiadomo nam, iż semo wędrowanie, włóczęga po niezna- 
nych szlakach, dostarcza nam wszystkim miłego zadowo- 

lenia, stawarza przed nami możliwości poznania piękna 
4 tajemnic otaczającego nas krajobrazu. Z krajoznaw- 
stuea nierozerwalnie związana jest turystyka. Poznanie 

kraju i odkrywanie nowych, ciekawych miejsc = to ciąg- 

ła zmiana kierunku wycieczek t biwaków. 

" Tak więc wycieczki krajoznawczo-turystyczne będą 

niosły między innymi takie zadania jak: 

= wędrówka najciekawszymi szlakami turystycznyi, 
= odkrywanie nowych, ciekawych miejsc, 
= poznawanie kultury, zwyczajów, obrzędów i legend 

ludności z różnych regionów kraju, 
* Poznawanie zabytków naszej historii (zamki, pola 

bituw, zwiedzanie rozmaitych muzeów itp), 
7 Uromadzenie różnorodnych zbiorów (na przykład skał, 

Przedmiotów sztuki ludowej). 

Jednak krajoznawstwa wymaga najpierw zainteresowa- 

nia harcerzy, wymaga nabycia pewnych wiadomości o Spo- 
Sobach poznawania kraju czy prowadzenia obserwacji 
krajoznawczych. 

W tym niewątpliwie pomoża Waa Polskie Towarzystwo Tu- 

tystyczno-Krajoznawcze. Na pewno wielu z Was należy 
do tego stowarzyszenia i wie na czym polega jego dzia- 
łalność. w ich oddziałach nożna zakupić różnorodne ma- 
Py 1 przewodniki turystyczne. Tam też możecie zasięg- 
04ć fachowej porady w tej dziedzinie. 

Przyrodnicze 

ź Jen rodzaj hędzie się w części wiązał z wyciecz- 

aniKESjoznawczo-tycys tycznyni. Jednak ich głównym za- 
kniem będzie poznawaniu piękna i odkrywanie nowych 

tajemnic przyrody 

wycieczkę czy biwak przyrodniczy trzeba dokładnie 
przygotować: określić cel wyprawy, samemu trzeba sią 

znać na przyrodzie lub zaprosić na nią człowieka, któ- 
ry nie tylko zna się na rzeczy (np, nauczyciel bio- 
logii, leśnik) ale również potrafi zaciekawić innych. 
Wiemy przecież doskonale, jakie panuje uprzedzenie do 

tego rodzaju wypraw. Więc tym bardziej powinniśmy przy- 
wiązywać wagę do jej przygotowani 

ł tym rodzajem wiążą się ciekawe zadania; 

- odkrywanie tajemnic lasów, jakie żyją w nich zwierzę- 

ta, jakie występują rośliny, 
- możne też zorganizować punkt obserwacyjny i prowa- 
dzić obserwacje zwierząt, sporządzając notatki, 

- zobaczyć w jaki sposób człowiek wykorzystuje przyro- 

dą, opanowuje ją 1 przekształca, 
- poznawanie zabytków przyrody, zwiedzenie rezerwa- 

tów i parków narodowych, poznanie legend i opowieś - 
ci, 

- gromadzenie ciekawych zbiorów, zakładanie atlasów 
przyrodniczych, opracowanie many przyrodniczej oko- 

lic (w której zaznaczymy gatunki występujących roślin 
i zwierząt) itp. 

Jednak oamiętsjmy żeby takiej wycieczki nie za- 

czynać ad wykładów czy objaśnień. Harcerzy należy zain- 
teresować tą dziedziną, a pytania wyjdą od nich samych. 

Musimy także przestrzegać bezwzględnie zasad przeby- 

wania w lasach czy parkach narodowych. Przy pokazywaniu 

roślin, gniazć itp. należy zwracać uwagę, by ich nie 
-nissczyć, Poza tym dobrze byłoby, gdybyśmy nie chodzi- 
1i ma wycieczki przyrodnicze dużą gromadą, 
1 jeszcze jećna zasada, Poćczas takich wycieczek nav- 
aze powinniśmy mieć oczy i uszy otwarte, Saui unainy 
starać się odkryć pewne pri 1 tajemnice przyrody, 

Co innego, gdy dowiemy się czegoś od fachowca, a co 

innego, guy odkryjemy to sani, A jaka przy tym sa — 

tysfakcja? 
Techniczne 

Postęp techniczny - to szybszy toswój życia gospa- 

darczego 1 kulturalneg> każdego kraju, Technika wkra- 
05a GOT: rzej w każdą dsiedsinę naszego życia, 

Dlatego warto zainteresować się, poznać i propagować 
tą dziedzinę w awoim środowisku, 

Oto sadania, jakie będą się wiązały s tym rodzajem 
wycieoskis 

= zwiedzanie zakładów pracy, poznawanie procesów pro- 
dukcyjnych i technologicznych, 
poznawanie pracy różnych zawodów, 

zapoznanie s zasadami działania i budową różnego 

rodzaju urząćzeń, 
sporządzanie zeszytu 
dowiska itp, 

odoznawozego awojego śro- 

Krótko scharakteryzowałem oztery rodzaje wycieczek, 
które najosęściej organizujemy, Oczywiście jest ich 
znacznie więcej, ale nie ohodzi nam o ich wyszczegól-  



  

MENNEEH METODYKA 
nienie, «owale dobrze każdy z nas , może wycyŚlić 
nazwę wycieczki i opracować do niej konkretne zadanie 
Możliwości jest wiele, Nie wiem tylko, dlaczego tak 
wielu drużynowych jest przyzwyczajonych óo "gotowców" 
Przecież przy ocrobinie chęci sanemu,bądź wspólnie £ 
harcerzami można przygotować wspaniałą wycieczką, 
Z tym wiąże się także organizowanie raz na jakiś czas 
—- takich samych wycieczek czy biwaków, z 'tą jednak 
różnicą, że elementy programu są w innej kolejności, 
Dobre to bęćzie na początek, ale co potea? 

Zachęcam więc do organizowania biwaków i wycieczek 
przemyślanych dokładnie z harcerzami, Dobrze byłoby 
specjalisować się w jakiejś dzieózinie, Może zainte- 
resowania harcerzy wpłyną na to ? 

Od czego zacząć ? 
Gdy pobieżnie zapoznaliśny się s rodzejami biwaków 

4 wycieczek, nasunie się nam szereg pytań: Jak je 
sorganizować? Czy powinny mieć one określony cel? , 
Dokąd się udać?, jak opracować progran? Zamiast mno- 
żyć pytania u nieskończoność, przystąp od razu do 
działania. Propomuję, abyś zaczął od rezulaninu: 

1, CHARAKTER I CEL WYPRAWY /np, charakter krajoznaw- 
czo-turystyczny, przyrodniczy, sportowy, Ówiczący 
terenoznawstuo, pionierkę, saaarytankę lub inne 
umiejętności harcerzy/, Celem biwaku może być: 
popularyzacja turystyki wóród harcerzy, wymiana 
lub sprawdzian doświadczeń */hp, przed zdobyciem 

wyższego stopnia czy sprawności/ doskonalenie umie- 
jetności harcerskich, np, z sygnalizacji, podchodów 
poruszenia się w terenie itp, 

TERMIN I LOKALIZACJA - dokłaćnie ansimy je okreólić 
/może potrzebne bęczie rezwolenie leśnict gdy 

bęcziemy organizować biwak w terenie zalesionym, 
ośrodka wypoczynkowego czy innego gospoóarza tere- 
nu szego przyszłego pobytu/, 

Nie zepomnij w tym punkcie określić miejaca sbiór- 
ki harcerzy i trasy przejścia /przejazdu/ na miej- 

gce biwaku, 

UCZESTNICY - trzeba konkretnie ustalić ilu harcerzy 

weźmie udział m wyprawie, jaki jest zakres ich 
deświadczeń i umiejętności, jakie są oczekiwania 

1 potrzeby? 

lm więcej wiesz o swoich podeładnych, tym mniej 
niespodzianek przeżyjesz w czasie biwaku, 
Warto się również zastanowić czy nie należałoby 

jeszcze kogoś zaprosić / może leśniozeco, opiekuna 
zastępu, órużyny, szczepu, kogoś z koła przyjaciół 
harcerstwa, a może redzica jednego z harcerzy? 
Jedno jest wiadome na pewno, że w każdej wyciecz- 
ce czy biwaku musi uczestniczyć pełnoletui opiekun 

SFRZĘT I EKWIPUNEK - trzeba dokładnie określić 
/ a później jeszcze dokładnie sprawdzić/ wyposa- 
żenie inóywidualne harcerza i zastępu jako całości 
Jeśli część uczestników biwaku lub wycieczki wróci 
po nim chora, to nie będzie to najlepsza propagan- 
da Tuojej pracy 4 poczucia odpowiećzialności za 
powierzoną w opiekę ułodzież, I nie można tego lek- 
ceważyć! 

Sprzęt najczęściej trzeba pożyczyć i oddać w sta- 
mie często lepazya niż był pobrany, Stosowanie 
tej zasady sprawi, że nikt nie odmówi ci, gdy zwrć- 
ciaz się z prośbą o skorzystanie te sprzętu, adi 

  

WYBITNE POSTACIE 
związane z regionem 
krakowskim 

BJ, 
Hufiec Kruków-Poczórze 

Na Starym Cmentarzu Focgórskim spoczywają zwłoki 

Sdwarda Dembowskiego /1822-1846/, sył vo emisariusz” 
rewolucjonista, pomimo młocego wieku autor wielu 
prac naukowyct, Jeden z najczynniejszych 1 najbar — 
qziej radykalnych przywóćców powstania krakowskiego 

« 18u€ r., zarazem sekretarz powstanczego Rządu Na- 
rodowego w Krakowie, 

Na tym sewya cmentarzu spoczywa wojciech Bedner- 

10 

hm PŁ) Tadeusz Gam 

ski, zasłużony kierownik szkoły w Poogórzu i twórcu 

parku, 
Gocny pamięci jest również Aleksander Kotsia 

/1836-1877/, malarz, przedstawiciel realizmu, malował 
nastrojowe obrazy z życia lucu, pozostawił ciekawe 
studia chłopów, pejzaże tatrzańskie 1 bardzo znany 
obraz zatytułowany Ostatnia chudoba - pokazał na nim 
głynną uęczę galicyjską, 
Rufiec Pockrakowski 

© R R ZZO 
harcerskie.p 

mmm. |. 
|waróc kilku nazwisk, które przeijają się w Czie- 

jach miejscowości, poczytne miejace zajmuje Jan |łu- 
gosz /1415-1480/.We wci kaciborowice zbudował koś 
ściół, tam też był proboszczem, Historyk. Fociowany 
ma Skałce w Krakowie, 

« kęgrzcach w 1906 roku zumieszkał Stanisław wys 
plański, spęrzając ostatnie miesiące awojezo życia, 
pogrążony w ciężkiej chorobie, 

Bosutów posiada pomnik kamienny, postawiony w 
1946 r., z napisem "rumięci pobytu Taneuszu Kościusz* 
e, 

w Moclnicy u państwa Konopków wielokrotnie zościł 
"ojciec etnosrafii polskiej"- Uskur Kolverz /1 
1890/, doskonale poznał życie i obyczaje Krakowiaków, 

Toteż nic cziwnezo, że Dolinę Frącniku opisał pod 
wzglęcem etnograficznym w cziele pt. "Luć,.."/tom 5- 
8/, 
Wieś Szyce w latach 1904-1932 zamieszkiwał Ipnacy 

Solarz /1891-1940/, Prowacził tutaj pierwszy w Fol- 
sce Uniwersytet Lucowy im, władysława Orkana, wzoro- 
wany na doświacczeniach ćuńskich, I,Solarz został 
zamordowany przez Niemców, 
Hufiec Proszowice 
Niewątpliwie w wielu miejscowościach miejscowa lud- 

ność otrzymała przekazane wiacomości o Tadeuszu Kośm 
ciuszce, Snują się wspomnienia z powstania stycznio- 
wego, docłoczą do tego skarbczyka wspomnień dzieje 
ruchów ludowych w okresie carskim i dwioziestolecia 
mieczywojennego, Świeżo tkwią w pamięci niezazojone 
Teny nocy okupacji hitlerowskiej, My natomiast zwró- 
gimy uwagę na postać Paustyna Socyna /1539-160%/ , 
tuórcy postępowej sekty religijnej, zwanej socyant- 
ziem /odłam arianizmu/, 

W Fzęcowioach mieszkał Kojciech Bartosz, Ożenił 
Się tu i tu gospocarował, W dniu 4 kwietnia 179% r. 
» bitwie poó Racławicani,wraz ze Stanisławem Świ- 
stakiem pierwsi dopadli armat moskiewskich i przy- 
wlekli je do Kościuszki, W 19€9 r. uczczono Głowac- 
kiego postawieniem w Fzęcowicach głazu pamiątkowego 
% oseczonymi na storc kosami, 
Hufiec Skała 
2 Doliną Prącnika wiąże sią kilka nazwiski Adolf Dy- 
gasiński /1839-1902/ pionier samokształcenia, pisarz 

publicysta, pedagog, przedstawiciel polskiego nutu- 
ralizmu, ukazywał życie na wsi, cemaskował Stosunki 

moralne wytworzone w mieście przez kapitalizm, Uwy- 

datnił zależność człowieka od przyrocy, Dolinę Prąd- 
mika opisał? w "Godach życia" 

Jadwiga Łuszczewska /1834-1908/, poetka 1 powie 
Ściopisarka, żywo interesowała się Doliną Prącnika 
» rejonie Ojcowa i Pieskowej Skały, Autorka książek 
"iarzeczonau z Ogroczieńca", "Gonitwy w Dolinie Frąd- 

nika", "Panienka z okienka" i "Branki w jasyrze", 
Zofia Oleśnicka przebywała w Pieskowej Skale w 

zanku Szafrańców, Pierwsza polska poetka, 
Marian Langiewicz /1827-1887/ w okresie powstaia 

Styczniowego był w colinie Prądnika, 

HISTORIA KEEEEEEEM 
Aucrzej Potiebnia /138-18£3/ ochotnik ukraiński 

w powstaniu styczniowym, Jego grób 1 przyjaciół u « 
stóp zarku w Fieskowej Skale, 

Ujców, « tej wsi był punkt kontaktowy patriotów 

polskich w okresie powstania styczniowego,Przebywał 

tutaj ocdział Apolirarego Kurowskiego, W.Ojcowie 
przebywał również oczotnik francuski: Pranciszex Ro- 
chenbrune - twórca "Żuawów śmierci" 
iufiec wiątaiki Górne 
« owiątnikac» Górnych na pograniczu miejscowości £ 
Konarani wznosi Się: willa, wzniesiona jeszcze przed 
I wojną światową, wybuoował ją i w niej mieszkał che- 
mik Leon Paweł Ma.chlewski, Posiadał ją później 1 czę” 
ato w niej przebywał jego syn, po 1I woinie światowej 

rektor Uniwersytetu Jagiellońdkiego - Teodor Harchle! 
ski, 

Hufiec "Trop". 
Hufiec ten obejmuje owie gminy: Wawrzeńczyce i Nowe 
Brzesko, la terenie tego hufca harcerze obowiązkowo 
muszą poznać sylwetki: Taceusza Kościuszki, Hariano 
Langiewicza, postacie, które przwijają się w innych 
gminach a więc w innych hufcach, Natomiast godne od- 
notowania jest to, że w lgołomii schronił się przea 
rozfanatyzowanyzi studentami fFaustyn Socyn /1539- 
1604/, W Izołomii urocził się Aćam Chafelowski, póź- 
niejszy Brat Albert, Żył w latach/184€-1916/, malarz 
zakonnik, uczestnik powstania styczniowego, Malował 
głównie kompozycje religijne i synboliczne, Założył 
zgromadzenie albertynów, 22 czerwca 1983 r. w koście- 
le katolickim podniesiony do rangi błogosławionego, 

W Hebcowie posiadał majątek iługo Kołłątaj /1755- 
1812/, wybitny mąż stanu, profesor Akademii Krakow — 

skiej, jej znakomity reformator, współtwórca Konsty- 
tucji 3 Maja, poparł Insurekcję Kościuszkowaką, 

w Fławowicach posiacał majątek Luowik lieronim 
Vorstin /1846-1066/, dramaturg, prozaik, poeta, tłu- 
macz, założyciel pisma literackiego "Museion", napi- 
sał m.in, powieść o Koperniku "Kłoa panny", UI niezo 
odbyły się ówa zjardy pisarzy i poetów w 1928 1 1929, 
hufiec Wieliczka H 
w Raciborku 1 w Pawlikowicech zetknąć się możemy z 
założycielem oółanu religijnego wśród Braci Folscich 
- socynianizmu, Paustem Socynem, który w tych okol1- 
cach przez kilka lat przebywał 4 tu się ożenił z Mor- 
sztynówną, Z Raciborska pochodzi jeden z wybitnych 
arian, twórca słynnych liryk erotycznych s XVI1 w, 
Jan Ancrzej Morsztyn /1620-1693/, 

Druhny i Pruhowie, zacajcie sobie trochę truau, 
Zmcznijcie sami ozynić poszukiwania w swojej miej- 
scowości, Zbierajcie wiadomości o nauczycielach, księ- 
żach, leśnikach, lekarzach, ćziałarzach społecznych, 
np. sołtysach, wójtach itp,itó, Z trudu Waszego może 
wykiełkować nowy kształt wieczy o własnym środowisku 
dego óziejach, które przecież tworzą luczie, 4 tę 
nić suujących się każcego dnia wycarzeń wchodzicie 
sami z Waszymi instruktorami, nauczycielami, rodzi - 
cami, Chciejcie tylko spróbować, Życzę kam udanych 

"Rowów" na tropie BRZESZŁOŚCI I TERAŹNIEJSZOŚCI, 
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latach trzycziestych przez Aleksai.cra Kamirskiezo, 
Krąg, który ua zapalic młocych luozi co zodjęcia sze- 
rokiej i tak potrzebnej służby cziecku, Wapozniałem 
© tja w jećnym s poprzećnich numerów Hi-a, Czy jednak 
a iskier drzemiących w nielicznych już, skołatanych 
1 sprecowanych sercach da się roaniecić płomien? Eto 
wie .., 23 

Z jednego s poprzednich numerów Hi-a dowiedziałem 
aię, że o właściwym stosunku ki 
ruchu zuchowego świaćczy wzrost ilości muc 
rągwi, Całe szczęście, DO dotąd wycawało mi się, że 
zabiegi o rozwój ilościowy organizacji idą w zuchowy: 
kierunku dlatego, że na tym oociaku rozwijać sią jest 
pajłatuiej, Ale jak jest a jakością? Wątpliwości bu- 

dzi fakt, że około połowa osób prowadzących drużyny 
zucłowe nie ma za sobą kursu cGrużyrowych zuchowych , 
Takie zjawiska mogą być toleronane w inzyct. pionach , 

ale nie w zuchowym, Dsiecko jest zbyt cennym i celi- 
katnym materiałem aby go Odrawać w ręce dyletautów, 

+x* 
Po ukazaniu sią felietonu pt "Fiernikalia" usły- 

szałen wiele różnych opinii o poruszonya teaacie,Je- 
dna a nich nie była cla mnie przyjemuaj 

dniem 31 maja bieżącego roku, kiedy to na 
y4 stadionie Azteca w Meksyku jedenastki Włoch 

1 Bułgarii zainaugurowały XIII Piłkarskie 
Mistrzostwa Świata, całym światem zawładnął futhol. 

jest to zjawisko powtarzające się repularnie co czte- 
ry la 
V aziewięciu miastach, na dwunastu stadionach, Owadzieś- 
cia cztery drużyny z całego świata spotykają się w im- 
prezie, która w popularności konkuruje jecynie z ig- 

czyskaai olimpijskimi. 
Czerwiec kieruje na Meksyk oczy setek mimlionów lu- 
dzi. Transmisje telewizyjne przenoszą obraz Z ueksy- 
kańskich stadionów na wszystkie konty. «aty 

Oczekiwane z ogromnymzainteresowaniem losowanie XIII 
Mistrzostw świata w Piłce nożnej odbyło się zgodnie 
z płanem, w niedzielne południe, 15 grudnia ubiegiego 

roku, w stolicy Maksyku. Przeprowadzono ja w studio 
"Foro 2" prywatnej stacji telewizyjnej "Jelevisa". 

Sekretarz FIFA, Blatter, omówił zasady | mali Moksy 
kanie wraz 2 4-letnim wnuczkiem szefa Komitelu Orga- 
nizacyjnego - Guillermo Canedo - przystąpili da czie- 
ła. Rozstawione zostały drużyny: włorn, hoksyku, Fran- 
cji, brażylii, RFN 1 po raz pierwszy - Polski 
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Zganiono miie za wynajdywanie pocziałów kary lastruk- 
torskiej na starą i młodą, na etatową i bezetatowj, 

Był nawet gotów uderzyć aię w pierai /własne/, ale 

wstrzymało mnie następujące wydarzenie: Po półrocz- 
nych staraniach otrzymałem zawiajomierie o przydzie 

leniu mi wczasów w naszym ośrodku na Głodówce s in - 

formacją, że sa ówutygodniowy pobyt dwóch osób mam 

wpłacić 33.600 sł, Fodziękowałem i srezygnował bo 

to naprawdę kwota za wysoka, Jako społeczny inatruk- 

tor mam podctao prawo do otrzymania częściowego gwro- 

tu kosztu z funcuszu Kręgu iustruktorskiego. Piazę 
"podobno", bo dotąd mie takiego nie uduło mi się uzy 
kać, Gdybym był instruktorem etatowym, £ wóry mógłbym 

liczyć ma swrot części kosztów, 
Był czas, kiedy społeczni instruktorzy korzystali z 
tych samych ulg co zawodowi. Ciekaw jestem, oxy sni 
11 je ci, którzy teraz szukają einnych za wprowadza- 
mie pooziałów wśród korpusu iustruktorskiego ? 

Ha koniec, warto przypomnieć, że schronisko na Gło - 

dówce zostało zbudowane przed wojną ze składek inatruk 

torów / głómie chorągwi krakowakiej/ i że byli to wy- 

łęcznie społecznicy | 

Czuj! 

druh FOO" 

AL 
phm Wojciech Pepiołek 
Zaczęta od kartek z trzeciego koszyka i do grup ou 
A do F przydzielono w kolejności: Bułyarię, Belgię, 
Węgry, Irlandię Płn, Szkocję i Portugelią. Z drugiego 
kuszyka ; Koreę Płd, Irak, Kanadę, Algerię, Oanię 
1 Maroka. Wreszcie koszyk pierwszy i w kolejności: 
Hiszpania, Argentvna, Paragwaj, ZŚRK, Urugwaj i Anglia. 
Wszystko zatem jasne - Jrupa Ff rozgrywająca mecza w 

Montetrey to: Polska, Maroko, Fortugalia i Anglia. 

KEXICO 

Srupa_L 
. Włochy 5. 9. Francja 
. Bułgaria 4. Belgia 10.Kanada 

z, 
8 

Grupa A „Srupa B 

Paragwaj 11.Z5RR 
Irak 12.węgry 

Argentyna 
. korea Płd 

trupa £ grupa $ 
17.RFN 21.Polska 

18.Urugwaj 22.Maruko 
15.Atgerta 19.Szkocja 23.Portugalia 
le.irlandis Pła 20.Uania 23.Anglia 

Grupa D 

15.brazylia 
i*.Miszpania 

harcerskie.pl 

DEMI + KEENNINNKEU HORBY 
Międzynarodowa federacje Piłki Nożnej - FIFA - wyty- 
powsła 36 sędztów do prowadzenia turnieju mistrzcw- 
skiego. Wśród tego grona brak niestety polskiego sę- 
dziego. Z poszczególnych kontynentów zakwalifikowano 
Europa - 19, Ameryka Płd.- 6, Ameryka Płn i Śr.- 4, 

Azja -3, Afryka - 3, Oceania - 1. 
Emblemat mistrzostw jest dziełem Rubena Santiago 

Hernandeza i symbolizuje ćwiat, który mimo wielu róż- 
nic połączyła piłka -"el mundo unido por un balon: 
Maskotka mistrzostw - Pique - to ubrana w piłkarski 
strój I 'sombrerro charro* przyprawa - chile, mała pa- 
pryka, niejako synbol meksykańksiej kuchni. Słowo 
w"pique" w tym przypadku znaczy tyle co ostry, zażłarty, 

zacięty. Sympatyczną postać wymyślił artysta grafik 
Octavio Romero 611, a w czteroosobowym zespole z nim 
współpracującym była między innymi Rebeca Martinez 
Sanchez - autorka grafiki na piłce Azteca firmy Adidas. 

Stadiony mistrzostw 

Azteca 200 - Meksyk - 110.574 miejsca 
Olimpico 68 - Meksyk - 72.212 miejsca 
De Marzo - Guadalajara - 30.015 miejsc 
Universitario - Monterrey - 4).780 miejsc 
Jecnołogico - Monterrey - 33.805 miejsc 
Jalisca - Guadalajara - 66.193 miejsca 
Irapuato -  Irapuato - 31.336 miejsc 
Campo Nucvo - Leon - 30.531 miejsc 
Corregidora - Querętero - 38.576 miejsc 

10)Cusuhtemoc - Puebla - 46.416 miejsc 

l)Tuluce 70 "Bombonera" - Tuluca - 32.612 miejsc 
12)Neza 86 - Meksyk - 44.536 miejsc 

1930: Stabile (Argentyna) - B bramek 

1934: Nejedly (Czechosłowacja) - 5 bramek 
1938: Leonidas (Brazylia) - 7 bramek 
1950: Adumir (Brazylia) - 7 bromek 
1354; Kocsis (Węgry) - 11 bramek 
1958: Fontaine (Francja) - 13 bramek 
1962: Garrincha 1 Vava (Brazylia) - 4 bramki 

Jarkowic (jugosławia) - 4 bramki 
Albert (Węgry) - 4 bramki 
Iwanow (ZSRR) - 4 bramki 
Sanchez (Chile) - 4 bramki 

1966: Fusebio (Portugalia) - 9 bramek 

1970: Muller (RFN) - 10 bramek 
1974: Lato (Polska) - 7 branek 
1978: Kemnes (Argentyna) - 6 bramek 
1982: Rossi (Włochy) - 6 bramek 

Sponsorami XIII Piłkarskich Mistrzostw Świata są 
znane na całym świecie firmy: 
Lata, Camel, Caron, Cinzano, Coca-Cola, Fujifilm 
Gilette, JYC, Sikoń Opel i Philips. 

Z okazji tegorocznych XIII Mistrzostw Świate 
w Piłce Nożnej staraniem Oddziału Warszawa-Zachód Pols- 
kiego Związku Filatelistów, wydrukowana została 7a 
zgodą Zarządu Głównego PZF pamiątkowa koperta pocztowa. 
Projektant tej koperty - artysta plastyk Jerzy Nowicki, 
umieścił flagi państwowe Meksyku i Polski owinięte wo- 
kół piłki oraz napis informacyjny "XIII Mistrzostwa 
Świata w Piłce Nożnej Heksyk 86". Kopertę tę można 

nabyć osobiście w siedzibie Oddziału w Warszawie przy 
ulicy Białobczeskiej 17 lub też przesyłając należność 
na konto Oddziału Warszawa-Zachód PZF PKO VII OM 
1573-2323-132. Cena koperty wynosi 264. Przy przesył- 
kach pocztowych należy doliczyć porto w wysokości JL4. 

Poczta Polska w dniu 26 maja z okazji XIII HŚ w Pił- 

ce Nożnej wprowadziła do obiegu pocztowego jeden oko- 

licznofciowy znaczek o wartości nominalnej 25 złotych. 
Znaczek zaprojektował artysta plastyk Ryszard Dudzicki, 
który przedstawił na nim walczących o piłkę zawodników 
orsz tekst informacyjny: "Mistrzostwa Świata w Piłce 
Nożnej, Monachium;74, Argentyna "78, Hiszpania '82, 

Meksyk '86". Informacja ta nawiązuje do udziału po! skiej 
drużyny po raz czwarty z rzędu w finałach MŚ. Znaczek 
został wydrukowany techniką offsetową.    
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Po wykonaniu powytszej ta 

azej kolejności daty i nazwy 7ni tyzodnia. Niedziele 

1 ćmi ćwiąteczne zasńaczamy kolorem czerwonya a inne 

dni śrożególne w życiu obozu lub o. specjalnym znacze- 

niu dle programu obosu * np. 15 lipca - rocznica bit- 

wy pod Grunwaldem/ — inny wyraźnie widocznym kolorem * 

Z przyczym czysto organisacjnej matury w życiu oboru 

możemy wyróżnić kilka etapów, 

1 atapea będzie na pemo rozbijanie obozu s ostatiiim 

dniem tego stapu poświęconym zdobnictwu obozonemu. 

II step to praca programowa obosu, Po osiągnięciu 

nego poziomu wyazkolenia 1 organizacji rozpocznie się 

TII etap sumujący pracę obozu. Sumujący to mie zhaczy 

ograniczony do np. biegu na stopnie harcerskie ale pa” 

miętający, że obóz to okres wakacji 1 wypoczynku”nie 

możemy poświęcić całego obozu 
który się nam uda lub nie uda osiągnąć 

pea- 

wien poziom, 

M 

arcers 

koleniu, Zakładany pe” 

belki nanosimy na nią w pieru- i korzystając z tego osiągniętego wyszkolenia reali- 
zujemy program " na pełnych obrotach", Taki etap to 
etap wędrówek, biwaków tępów, poważniejszych gier 

terenowych 1 innych zająć, których dopiero fiaałem 
będzie np. bieg na atoznie, 
Oczywiście zarówno rodzaj i czas jak i długość wądrów- 
ki będzie uzależniony od wieku 1 poziomu wysskolenia 
uczestników obozu « tukże stanu pogody i walorów tu- 
rystyczno-krajoznasczych okolicy obozowania, 
IV etap to likwi «cja, W wypadku, Gdy bęćzie te tur- 

nue, po którym coozomiako Łączie przejmowane prze 

następujch uczestulków,etap ten bęczie krótki, Jednak 

1 w tym wypadku uiezbędne Lądzie staranne przeglądnie 

cie przekazywanego Sprzętu, W tym miejscu choiałbya 
zuróció uwagę na niebagatelne znaczenie wychowawośe 

posażnego potraktowania etapu likaidacji obozu, W wie 

lu środowiskach, również tych od lut i s powodzeniem 

m | 
obozujących zauważyć się daje entuzjaza 1 chętny 
udział w tzw. "kwaterce" czyli kwatermistrzosteie obo" 
gu przeć przybyciea uczestników na teren oboru. Hato- 
miast po obozie większość naszych entuzjastów chciała- 
by jak najprędzej znależć się w objęciach stęsknionej 
rodziny. Ważnym radaniem kadry jest uświacomienie 
uczestnikom wagi solidnego wykonania sadań likwida- 
cyjnych, od których zależy ćługość użytkowania uprzę- 
tu obozowego, Pozostającym natomiast powinniómy umo- 
łliwió dokładne umycie się 1 ew, także przepranie, 
Wierzadko niestety na obozach uczestnicy "odbi jają 
sobie" domową dyscyplinę i wracają do donów z podej- 
rzanie mało używanym mydłem i ręcznikiem, 
Wróćmy jednak do naszego harmonogramu, Uświadomienie 
sobie powyższych prawidłowości w strukturze pracy obo- 
su powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w neszym 
grafiku. Załóżny,że uruchomienie naszej bazy zajaie 
nam ok, 3 dni przy rozbijaniu namiotów/przez samych 

uozestników a nie grupę kwatermistrzowaką, za czys 
się opowiacam/ oraz używaniem kenadyjek i dość ogra- 

niczonej z uwagi na ochronę przyrody pionierce,Czwar- 
ty dzień poświęcimy ma zóobnictwo i dopiącie wszyst 
kiego na tzw, ostatni guzik, Ten etap zaznaczymy więc 

kolorową ramką zawierającą 
całość rubryk obejmujących wszystkie zastępy / w po- 

siomie/ i dni realizacji etapu / w pionie/, lastępnie 
w podobny sposób zeznaczymy etap likwidacji obozu 
/ ok. 3 dni/, 
Przy przeciętnej długości trwania turnusu 26 dni po 
sostanie nan 19 ćni na realizacją pozostałych założeń 
programowych, 

Wtym momencie zaznaczamy ia grafiku ważne wydarzenia 
wynikające z tzw, "czerwonego kalendarza" oraz termi- 
my wynikające ze wspólnych ćziałań zgrupowania lub 

1ETODYKA  WEEEEEEM 
ustaleń z właczani terenowymi / np. termin wykonania 

pracy społecznej na rzecz gminy/, 

Po wykonaniu tej czynności ustalamy terminy służb za- 
stępów 1 zaznaczazy je w grafiku, Najlepiej jeśli za- 
stępy bocą pełniły służby w kolejności wynikającej s 
1ch pozycji w grafiku tj, kolejności w drużynie i dru- 
żym w obozie /stanicy/, równocześnie służbę kuchenną 
z wartą nocną / o ile wielkość obozu na to pozwoli/, 
W przypadku rozdzielenia służby kuchennej i wartowni- 
czej nie powinny być one bardzo odległe w czasie,Uła- 
tmi nam to plenowanie imprez wspólnych drużyny, w 
przeciwnym wypadku służba jećnego s zastępów uniemoś= 
liwi nam np, wyruszenie na węcrówkę całą drużyną, co 
ma znaczenie dla jej właściwej pracy, 
Ten stan grafiku tzn u zaznaczonymi — dniami świąt , 
etapani budowy i likwicacji obozu, ważnymi datani i 
zajęciami całego obozu lub uzgodnionymi z instytucja 
mi współpracującymi z obozem oraz propqnowanym rozkła 
dem służb powielamy i przekazujemy órużymowyn drużyn 
obozowych / korendantom podobozów/, Ten etap przygoto” 

wania planu prezentuje załączony fragnent harmonogramu 
Komendanci podobozów, opierając się na rozezneniu ce 
do wyszkolenia harcerakiego 1 wieku uczestników wiani 
w większym lub mniejszym stopniu ukierunkowywać udział 
zastępśw w konstrukcji programu na pozostałe ćni obo= 
zu, Po uwzględnieniu służb pozostanie spora ilość cza 
su, którą drużyny 1 zastępy obozowe mogą wykorzystać 
ua różnego rodzaju praktyczne szkolenie a następnie 
wykorzystanie zasobu nabytych przez uczestników unie- 
dętności w czasie wycieczek, gier i harców, Propozycje 
zastępów powinny zostać zatwierdzone przez radę dru- 
żymy / poćobozu/ a propozycje drużyn przez Radę Obozu 
/ Stenicy/, 
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Kiedy a raciborskiego "Zuchthaus'u" powieziono naa 
2 października 1939 roku do niesnanege nam miejsca 
przeznaczenia, wiecza moja © obozach koncentracyjnych 
była niewielka, Bieści - bo nie wiedza — były na ten 
temat różne i nieścisłe. Ponieważ na naukę nigdy nie 
jest za późno "nadrabisłem te lekcje” w kilka dni 

— jak się z przekąsem wyraził jeden z naszych konwo- 
jentów " powieziono na wycieczkę”..in den Thueringer- 

ld", Jak dotąd Turyngia kojarzyła zi się tylko - 
- proszę wybaczyć niedostatek z wykaztałcenia geo- 
-historycznego = z osobą świętej Jadwigi, żony Hen- 

ryka oe: patronki Sląska a księżniczki stan- 

  później w pi tempie na gu 
Konzentretionslager Buchenwald", 

W Opolu - na etapie - wpęćzomo nas do pozbawionego 
światła pomiessozeni! którego wejście znajduje się 

w tunelu prowadzącym do hallu ćworca głównego, Ze 
wszystkich więzień Opolszczyzny spędzono tu 173 mę- 
żcsyzn 1 17 kooiet aresztowanych mięczy 1 1 15 wrześ- 
nia, Ba dworcu w Brochowie dołączono do nas potem je- 
azoże 7 "wrocławiar”. Kobiety wysłano s Opola osobnym 
transportem do Konsentrationslager Ravensbrueck a nas 

tąć i. Wiedzisłem jeszcze, iż w Weimarze 
bywali Goethe, Schiller, Lessing „.. 

Wie wiedziałem jeszcze 1ż dąb, pod którym - któż 
to dzić sprawdzi — Goethe /ponoś/ napisał: 

Ueber allen Bergen ist Ruh 
Ueber allen Bergen spuehrs'*t du 

Kaun ein Hauch - 
Liegt Schweigen im Walde, 

Warte — nun balde, 
Ruhest Du auchl 

cd na str34 
  

FORAMLNO- PRAWNE 
FODSTĄWY  DZIAŁĄLNOSŚCI 
HARCER 

związku ze zbliżającą się 75 rocznicą powsta- 
nia w Polsce ruchu harcerskiego zwanego pier- 

wotnie skautingi: oraz 50 rocznicą uznania 
organizacji tego ruchu za stowarzyszenie wyższej uży- 
teczności, pregnę czytelnikowi przybliżyć zayadnienia 
tormalnvcr nodstaw tej działalności, z jakimi powstają- 

A W FfOLSCE 

HM PL BOGUSŁAW 
MOLENDA 

cy ruchu harcerski musieł się liczyć i podporządkować 
im, przyjmując instytucjonalno-organizacyjne formy 
swego działania. Jak bowiem wiadomo, działalność 
wszystkich organizacji w różnych państwach niezeleżnie 
od ich ustroju oraz zakresu swobód obywatelskich, pod- 
dana jest ze zrozumiałych względów nadzorowi organów 
państwowych. 

hares:zierpl 

Początki harcerstwa oraz pierwsze lata jego roz- 

woju przypadły na okres, gdy Polska znajdowała się 
pod zaborami. Od państw zaborczych, to jest Austrii, 

Miemiec i Rosji zależała decyzja o zezwoleniu lub nie 
zezwoleniu na działanie na ich terenach harcerstwa 
polskiego e więc organizacji, której idee były sprzecz- 
ne z celemi i interesami państw zaborczych. Sprawy te 
różnie przedstawiały się w poszczególnych zaborach. 
Twórcy harcerstwa wykorzystali liberalne stosunki po- 

lityczne oraz szeroki zekres autonomii narodowych pa- 
nujących w Austrii, z czym wiązały się względne swo- 

body narodowe ludności polskiej w tak zwanej Galicji, 
jak nszywano zabrane przez Austrię ziemie dawnej 
Rzeczypospolitej. Tylko w tym zaborze istniały szanse 
jawnego i swobodnego działania harcerstwa polskiego, 
pod warunkiem, że władze austriackie skceptują jego 
istnienia. Nie było to pozornie takie proste, ponie- 
waż w Austrii, spośród wszystkich trzech państw za- 
borczych, obowiązywały najbardziej rygorystyczne 
przepisy regulujące działalność stowarzyszeń 1 orga- 
nizacji. Między innymi była to ustawa z 15 listopada 
1867 roku. Sprawą ułatwiło stanowisko działającego 
w Galicji Polskiego Towarzystwa "Sokół", 
które harcerstwu udzieliło zasadniczej pomocy orga- 
nizacyjnej, zarówno osobowej jak i materialnej i co 

najważniejsze - dało podstawę jawnego działania w ra- 
ich swej organizacji komendom skautowy (Naczelna i miej 

scowe), uznając skauting za integralną część swej or- 
ganizacji. W tym czasie Lwów, jako stolica Galicji 
4 siedziba Związkowego Naczelnictwa Skautowego, zwią- 

zanego z "Sokołem", stał się centrum programowo-ideo- 
wym ruchu harcerskiego promieniującym na całą Polskę. 
Całkowicie odmiennie przedstawiała się sytuacja w po- 

zostałych dwóch zaborach, to jest pruskim 1 rosyjskim. 
W zaborze pruskim (Niemcy), harcerstwo korzystając 

ze stosunkowo łagodnych przepisów o stowarzyszeniach, 
dla ich legalizacji, wymagających tylko rejestracji 
statutu w prezydium policji, działało początkowo pół- 
Jawnie. Po rozeznaniu przez otgany policyjne patrio- 
tycznego charakteru tej organizacji, Prezydium Policji 

w dniu 27 maja 1915 roku wydało polecenie rozwiązenia 

istniejących drużyn harcerskich. Oczywiście, ża pole- 
ceniu władz zaborczych nie podporządkowano się, co 

jednak wiązało sią z przejściem do działalności niele- 
galnej, konspiracyjnej. Po seril klęsk na frontach 

1 osłabieniu reżimu proskiago, od wiosny 1918 roku 
harcerstwo w Wielkopolsce i na Pomorzu z powrotem prze- 
szło do działalności pół jawnej. 
W zaborze rosyjskim początkowe próby przedstawienia 
Skautingu jako organizacji sportowej i turystycznej nie 
spotkały się z zaufaniem i uznaniem władz carskich, wo- 

bec czego harcerstwo, skoro zdążyło już sią zorganiza- 
wać, w latach 1911-1915 musiało działać nielegalnie. 
Po wybuchu wojny w 1914 roku i zajęciu ziem polskich 

zaboru rosyjskiego przez wujska niemieckie (zajęcie 

NASZ RUCH KREMEM 
Warszawy 6 sierpnia 1915 roku) harcerstwo zdobyło sią 
na wyjście z konspiracji. Działalność jego była począt- 
kowo tolerowana przez okupacyjne władze niemieckie, któ- 
re dla swych celów militarnych kokietowały społeczeństwo 

polskie . 

ległościowego charakteru organizacji, tolerancja skoń- 
czyła się. Wyraziło się to w odmowie zatwierdzenia sta- 
tutu, co było równoczesne z zdelegalizowaniem działal - 
ności, konsekwencją czego było wydanie w marcu 1918 ro- 

Jednakże po stwierdzeniu patriotyczno-niepod- 

ku zakazu działalności harcerstwa na terenie okupowa- 
nym przez _ Niemców. Pomimo zakazu, harcerstwo dzi 
łalności swej nie przerwało | nadal pracowało i to jaw- 
nie, albowiem w zaistniałej sytuacji Minister wyznań 
Religijnych 1 Oświecenia Publicznego Rządu Królesiwa 
Polskiego, uznał harcerstwo za.organizację szkolną, 
ustanowił w Ministerstwie Inspektorat Harcerski jako 

organ naczelny organizacji, z Czym Niemcy ' musieli się 
pogodzić nie chcącnaruszać przyznanych społeczeństwu 
polskiemu praw w dziedzinie szkolnictwa, 

USAMODZIELNIEMIE SIĘ HARCERSTWA, I MĄDANIE Ml" 
m FRAWNEJ M, POLSCE. NIEPODLEGŁE 4 

Sytuacja ruchu harcerskiego zmieniła si ę z chwilą 
powstania 11 listopada 1918 roku Państwa Polskiego orsz 

działających w zaborach organizacji 
harcerskich w jeden Związek Hurcerstwa Polskiego, co 
nastąpiło na Zjeździe połączeniowym w Lublinie w dniach 
1-2 listopada 1918 roku. 
Władze polskie, działalność organizacji młodzieżowej 
cieszącej się 0d początku istnienia Państwa szczegól- 
nym uznaniem władz zarówno cywilnych jak i wojskowych, 
musiały zalegalizować w oparciu o przepisy praws prze- 
Jęte pu zaborcach 1 modyfikowane dla doraźnych potrze. 
(Dla stowarzyszeń rejestrowanych w Warszawie obowiązy- 
wały przepisy tymczasowe z 17 czerwca 1906 roku w re- 
dakcji nadanej dekretem Naczelnika Państwa z 3 stycz- 
nia 1919 roku - Dz. Praw P.R. Nr 3 poz.88). Działalność 
Związku Harcerstwa Polskiego w odrodzonej Polsce zos- 
tała zalegalizowana dopiero w dniu 2 sierpnia 1920 ro- 
ku. Akt ten brzmiał: "Na zasadzie postanowienia Mini- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1920 roku, 
Nr. B.S. 1810 wciągam do rejestru stowarzyszeń i związ 
ków, stowarzyszenie pod nazwą Związek Harcerstwa Pol- 
skiego. Warszawa, 2 sierpnia 1920, Minister Spraw Nęu- 
nętrznych wz. Dunikowski". 
Rejestracja powyższa została dokonana w opraciu o przed- 

łożony i Założycielski Statut ZHP, zatwierdzony naj- 
pierw przez Ministra Wyznań Religijnych 1 Oświecenia 
Publicznego (formuła apropaty brzmiała: "Na powyższy 

statut zgadzam sią. 19 III 1920. Minister (-) T. Łopu- 
szański), oraz po przedłożeniu go Ministerstwu Spraw 

Wojskowych, które również wyraziło zgodę na treść śta- 
tutu. 
I statut jak zaznaczyłem był statutem założycielskia 
ZNP, zawierał w swej treści rozdział XII zatytułowany 
"Założyciele, Zarząd Tymczasowy" i zobowiązywał ten 
zerząd do zwołania I Walneco Zjazdu ZHP najpóźniej 
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"w rok jeden po zalegalizowaniu statutu.” 

1 walny Zjazd odbył się w Warszawie w dniach od J1.12 

1920 roku do 2.01. 1921 roku. Wybrane na nim władze ZY 
dokonały aktualizacji statutu, który został przedłożo- 
ny do zatwierdzenia Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 

jaka statut stały a nie założycielski i w oparciu o ten 
statut dokonana ponownej rejestracji w dniu 2 lipca 
1923 roku, wciągając Związek Harcerstwa Polskiego do 
rejestru stowarzyszeń i związkowna zasadzie postanowie- 
nia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 
1923 pod Hr 8.5.1186/23. Należy tutaj wyjaśnić, że 
w myśl obowiązujących przepisów o stowarzyszeniach 

1 związków, każda zmiana statutu powodowała konieczność 

ponownego jego zatwierdzenia i ponownej rejestracji 
stowarzyszenia działającego na podstawie ego statutu. 

Związek Harcerstwa Polskiego, jako "...stowarzyszenie 

działające na całym obszarze Rzeczypospolitej...z sie- 
dzibą główną w Warszawie..." ($ I statutu ZHP) pod- 
legało rejestracji w Winisterstwie Spraw Wewnętrznych. 
Jednocześnie w tymże $1 statutu było dalej postanow 

nie, że ZHP działa na całym obszarze Rzeczyspolitej * 
...2 zachowaniea miejscowych przepisów o stowarzysz 
niach". Pamiętać w związku z tym musimy, że w spadku 
po trzech zaborach na terenie Polski obowiązywały aż 
cztery odrębne systemy prawne, a gdyby wziąć pod uwa- 
9ę położone w województwie krakowskia obszary Spisza 
i Orawy wchodzące do listopada 1918 roku w skład 
państwa Węgierskiego, to systemów tych było - 5. 
ZHP na szczeblach województw musiał się z tymi przepi- 

sami liczyć i zgodnie z nisi dokonywać w wydziałach 
spraw wewnętrznych urzędów Wojewódzkieh rejestracji 

zarządów Okręgów ZHP, które z tą chwilą nabywały prawo 

reprezentowania Związku wobec władz miejscowych. (ZHP 
na czele którego stał Przewodniczący, terytorialnie 
podzielony był na okręgi odpowi adające w zasadzie wo- 

jewógztwoma. Dla kierowania pracą hufców i drużyn po- 
woływano Główne Kwatery - męską i żeńską, a na szczeblu 
okręgów - Komendy Chorągwi Harcerek 1 Harcerzy). 

ów 

Przepisy regulujące działalność stowarzyszeń w Pols- 
ce zostały ujednolicone dopiero w 1932 roku. Rozpo- 
rządzenie Prezydenta RP z dnia 21 października 1932 
wprowadziło w życie "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz.U. 
Nr 94, poz. 808 , z pewnymi zmianami obowiązujące do 
dnia dzisiejszego. Nowe przepisy dzieliły stowarzysze- 
nia n. 

1) stowarzyszenia zwykłe (nie posiadające osobowości 

prawnej), 
2) stowarzyszenia rejestrowana, których statut za- 
twterdzano (posiadające osobowość prawną, nabywaną 

z chwilą dokonanie ich rejestracji przez Ministra Sprow 
wewnętrznych lub Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu 
Wojewódzkiego), 

3) oraz posiadające nejwyższa rangę w hierarcbii stow 

rzyszeń wyższej użyteczności, powstające na bazie stow. 

rryszeń rejestrowanych na mocy rozporządzenia Rady Ki- 

nmistrów, jeżeli istotnie działalność 1 rozwój tego 
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stowarzyszenia została uznana jako szczególnie użytecz- 
na dla interesu państwowego i społecznego. Stowarzysze- 
nie wyższej użyteczności osobowość prawną nabywa z chwi- 
lą ogłoszenia rozporządzenia Rady Ministrów o uznaniu 
za takie stowarzyszenie, a statut stowarzyszeniu wyż- 
szej użyteczności jest nadawany przez władze pań- 
stwowe a nie zatwierdzany jak to ma miejsce przy Stowa- 
rzyszeniach rejestrowanych, Jest to istotna różnica 

posiadają- 
cego szczególne prawa i przywileje, których nie posia 
świadcząca a randze takiego stowarzyszeni 

dają stowarzyszenia zrwykłe i rejestrowane. 
Wśród tych praw i przywilejów dotyczących stowsrzy- 

szeń wyższej użyteczności należy wymienić: 
-osobowość prawną nadawaną decyzją Rady Ministrów, przy- 
wilej wyłączności działania w określonym zakresie na 
obszarze całego Państwa, nie podleganie ograniczeniom 
co do udziału w stowarzyszeniu osób nieletnich (z peu- 
nymi zastrzeżeniami), możność przyjmowania zapisów 
dotacji 1 innych darowizn, nabywanie majątku ruchomego 
1 nieruchoaego bez potrzeby uzyskiwania zezwoleń prze- 
widzianych w przepisach szczególnych, możność uzyskiwa- 
nia ulg-i zwolnień w zakresie podatków i opłat, a tak- 
ze opiekę Państwa w przedaiocie trwałości stowarzysze- 

nia 1 wypełniania przez stowarzyszenie statutowych abo- 
wiązków. Z tym ostatnim zagadnieniem związana jest 
szczególna kontrola nad działalnością stowarzyszenia 
ze strony organów państwowych nadających statut 1 nad- 
zorujących czy jego postanowienia są przestrzegane, Te 
szczególne uprawnienia władz w stosunku do stowarzy- 

szeń wyższej użyteczności polegają między innymi na 
prawie do zawieszenia władz stowarzyszenia i ustonowie- 
nia walnego zjazdu (Art, 54 prawa o stow.), a nawet na 
prawie podporządkowania stowarzyszenia wyższej użytecz- 
ności władzom państwowym, kiedy wymaga tego interes 
państwa stwierdzony Uchwałą Rady Ministrów (art.53 pra- 

wa o stow.). Jednys z najważniejszych uprawnień władz 
państwowych jest ich wyłączne prawo do rozwiązanie sto- 

warzyszenia wyższej użyteczności, co następuje w dro- 
dze rozporządzeni» Rady Ministrów na wniosek Ministra 
Spraw Wewnętrznych (art.56 pr. o stow.). Stowarzysze - 
nie takie nie ma prawa rozwiązać się jo lecz musi 

pełnić swe obowiązki tak długo, jak długo życzą sóbie 
tego władze państwowe, Zawarte'w statutach stowarzy- 

szeń wyższej użyteczności postanowienia o prawie po- 
dejmowania przez walne zgromadzenie uchwały o rozwią- 
ząniu stowarzyszenia, wm śmietle przepisów prawa O sto- 
warzyszeniaci należy rozuaioć taxie uchwały jako watoski 
do władz pazstwowych o rozwiązanie atowarzyszenia,ponie- 
«aż tylko włudzom parstwowyn przysługuje prawo tworzenie 
1 rozwiązywania stowarzyszeń wyższej użyteczności, 

WZHY STOWĄRZYŚŁZAI 

W chwili wejścia w Życie Prawa o stowarzyszeniach 

ZHP funkcjonował jako stowarzyszenie rejestrowane. 
Władze Związku, widząc w zmianie statusu organizacji 
nie tylko uzyskanie przez nią wyższej rangi ale przede 
wszystkim korzyści 1 ułatwienia w możliwościach jej 
działania, podjęły staranie o uznanie ZHP za stowarzy- 

ea 
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szenie wyższej użyteczności, Na XV Walnym Zjeździe 

(Gdynia 25-26 maja 1935) delegaci upoważnili Naczelną 
Radę Ha_cerską do przepracowan _ statutu ZHP 1 dosto- 
sowania go do nowego prowa o stowarzyszeniach. (Nh.spot- 
kało się to z protestem części instmktorów przeciwnych pod- 
daniu harcerstwa większej kontroli Państwa i co za tym 
Idzie, większej jego ingerencji w sprawy wewnętrzne ZHP 
co następowało z chwilą uznania za stowarzyszenie wyż- 
szej użyteczności). Pracami redakcyjnymi kierował hm 
Antoni Olbromski. Naczelnik Warcerzy, prawnik z wyksz- 
tałcenia (po wojnie był organizatorem sądownictwa na 
ziemiach odzyskanych 1 Prezesem Sądu Apelacyjnego we 
wrocławiu). Starania te zostały uwieńczone sukcesem 
i władze państwowe rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

*B kwietnia 19)6 (Dz.Ustaw Nr 29, poz 238) uznały Zwi 
zek Harcerstwa Polskiego za stowarzyszenie wyższej uży- 
teczności, jedno z siedmiu stowarzyszeń jakie dostąpi- 
ły tej rangi do 1939 roku. Jako zainteresowane działal- 
nością ZHP wskazano dwo ministerstwa, a to Minister - 
stwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz 
Ministerstwo Spraw Wojskowych. 
z uznaniea za stowarzyszenie wyższej użyteczności Ra- 
da Ministrów nadała Związkowi Harcerstwa Polskiego sta- 
tu . Z tą chwilą ZHP uzyskał szczególne przywileje z 
praweg wyłączności organizowania i prowadzenia pracy 
wychowawczej matodami harcerskimi włącznie. 
ZKP jako stowarzyszenie wyższej użyteczności, w kształ- 

cie ustalonym statutem nadanym w 1936 roku i z władzami 
wybranymi na ostatnim przedwybuchem wojny XVII Walnym 
Zjeździe (Lublin 20-21 aaja 1939), wszedł w swą wojen- 
ną służbę dla ojczyzny. Naczelniczka Harcerek przeka- 
zała na czas wojny swe uprawnienia Komendantce Pogoto- 

Zgodnie z przepisami 

wia Harcerek, Naczelna Rada Harcerska zebrana w szczęt- 
kowym składzie w Warszawie w dniu 27 września 1939 roku 

ale posiadając wymagane statutem quorum, powołała 
Szare Szeregi, będące kontynuacją wojenną organizacji 
męskiej, a także w ramach określonych tym statutem, h 
harcerstwo działało w czasie wojny wśród uchodźstwa 

polskiego za granicą. Status stowarzyszenia wyższej 
Użyteczności ułatwił harcerstwa działalność organiza - 
Cyjną wśród żołnierzy i oficerów folskich Sił Zbroj- 
nych a w warunkach wojskowej konspiracji krajowej, umożli- 
wił przyznanie harcetskia oddziałom w Armii Krajowej 
autonomii w sprawach wychowawczo-organizacyjnych. 

sĄGRTH MAJ 
Świadomość komiecznośći zachowania ciągłości organi- 

zacyjnej przedwojennych irstytucji patstwowych i spałecz- 
nych dla nadania im wiarygodności oraz zaufania po- 

Czynaniom władz organizujących się na wyzwalanych te- 
fenach, docenienie szczególnych korzyści z działalności 
harcerstwa dla dobrze pojętego interesu państwa, leta- 
ły u podstaw decyzji władz PKWN o wznowieniu pracy 

harcerstwa. We wrześniu 1944 wojewodowie: białostocki, 
lubelski | rzeszowski zclegalizowali rozpoczęcie  pra- 
cy przez drużyny harcerskie w szkołach tych województw. 

Sprawa reaktywowania jawnej działalności Związku Har- 

£erstwa Polskiego została uregulowana na szczeblu cent- 

ralnym PKWN w dniu 30 grudnia 1944 zarządzeniem Kie- 
rownika Resortu Oświaty, w którym postanowiono ż 

powołuje się z powrotem do życia jawnego zepchnię * 
te w podziemie przez okupanta stowarzyszenie wyższej użyt. 
Związek Harcerstwa Polskiego.”. Aktem tym władze wyzwo- 
lonej Polski reaktywowały działalność ZHP jako stowa- 
rzyszenia wyższej użyteczności powołanego rozporządze- 
niem Rady Ministrów z dnia B kwietnia 1936 a sformuło- 
wania tego aktu podkreślają ciągłość organizacyjno- 
prawną odradzającego się harcerstwa w Polsce z harce 
stwem konspiracyjnym i przedwojennym. Korzystając z 
ustawowach uprawnień powołano władze tymczasowe ZHP na 
szczeblu centralnym według struktury określone. statu- 
tem nadanym w 1936 roku. Władze tymczasowe ZHP, mając 
na uwadze zmienione warunki ustrojowo-polityczne, uzna- 
ły niektóre postanowienie statutu ZHP za nieobowiązu- 
jące. Tym niemniej należy podkreślić, że statut z 1936 
roku do zmiany którego lub uchylania kompetentne były 
wyłącznie władze państwowe działające przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych (w latach 1944-1954 uprawnienia 
jego wykonywał Minister Administracji Publicznej), 
tormalnie nadał obowiązywał aż do ogłoszenia rozporzą” 
dzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipce 1959, nadającega 
Związkowi Harcerstwa Polskiego nowy statut, chociaż 
statut z 1936 roku praktycznie nie był stosowany. 
Pewne zamieszanie w naszych pojęciach może wywołać fakt 
rozwiązania z dniem 16 stycznia 1945 roku Szarych Szeregów na 
terenach wyzwalanych spod okupacji niemieckiej (czya 
umożliwiono młodzieży wstępowanie do organizującego 
się na nowo jawnego harcerstwa) oraz decyzja Korendant- 
ki Pogotowia z marce 1945, potwierdzona w lipcu 1945 
przez przedwojenną Naczelniczkę Harcerek hm Marię Kry- 
nicką o rozwiązaniu Pogotowia Harcerek, które to dacyz- 
je statutowych władz przedwojennego harcerstwa przy 
jednoczesnym przeorganizowaniu się ZHP poza granicami 
kreju utożsamiane są z likwidacją ZHP zawiązanego 
w dniu 1 listopada 1918 roku w Lublinie. Czy przedwo- 
Jenny ZKP został w 1945 roku rozwiązany? Jako organi- 
zacja samorządna, reprezentowana przez władze wybra- 
ne w sposób określony statutem przez Wolny Zjazd, któ- 
re w tym czasie ogłosiły zaprzestanie swej działalnoś- 
ci oraz rozwiązanie podległych im organizacji męskiej 
1 żeńskiej, Związek ten przez fakty dokonane został 
rozwiązany w sensie zaprzestania działalności 1 nie po- 
winno to budzić większych wątpliwości. Jednocześnie 
jednak, w stosunku do ZHP jako »towarzyszenia wyższej 
użytaczności obowiązywały szczególne zasady w przećmio- 
cie likwidacji, na co już wyżej zwróciliśmy uwagą, 
dla skuteczności wymagające decyzji Rady Ministrów. 
Jak wiadomo, w okresie od 1939 roku do 1945 roku żaden 
ze sprawujących w tymc czasie suwerenną władzę rzą- 
dów Rzeczypospolitej Polskiej nie podejmował decyzji 
o rozwiązaniu stowarzyszenia wyższej użyteczności o naz- 
wie Związek Harcerstwa Polskiego; wprost przeciwnie, 

jednym z pierwszych aktów .normatywnych PKWN prze- 
kształcony w dniu J1 grudnia 1944 roku w Rząd Tymcza- 
sowy Rzeczypospolitej Polskiej, potwiedził moc obowię- 
zującą rozporządzenie Rady Ministrów o uznaniu ZHP 
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za stowarzyszenie wyższej użyteczności oraz jego ciąg- 

łość organizacyjno-prawną, nakazując jednocześnie sto- 
warzyszeniu podjęcie jawnej działalności. Tak więc w 
świetle przepisów prawa o stowarzyszeniach, Związek 
Harcerstwa Polskiego jako stowarzyszenie wyższaj 

użyteczności działające pod szczególną opieką Państw. 
nie został nigdy rozwiązany i w latach 1944-1950 dzia- 
łał z zachowaniem swej ciągłości, co nb. było zgodne 
z adczuciem zarówno korpusu instruktorskiego jak i wie- 
losettysięcznej rzeszy młodzieży harcerskiej. 
Dalszą sprawą jaką musimy rozważyć na gruncie obowiązu- 
jącego prawa o stowarzyszeniach oraz formalnie nadal 
obowiązującego statutu ZHP, jest nie zwołanie w "latach 
1945-1949 Walnego Zjazdu w terminie przepisanym oraz 

nie dokonanie wyboru władz Związku. Było to spowodowa- 
ne warunkami politycznymi oraz zmieniającą się sytua 
cją wewnętrzną w Polsce, nie sprzyjającą rozwojowi 
morządności, co starała się w swych wspomnieniach przed- 
stawić hm Pelagia Lewińska, reprezentująca ZHP wę wła 
dzach PPR a później PZPR. Te same przyczyny polityczne 
leżały u podstaw dokonanych w latach 1949-1950 szeregu 
zmian wZHP, wykraczających poza przepisy prawa o stowa- 
rzyszeniach, a następnie w roku 1951 do zawieszenia 
działalności stowarzyszenia wyższej użyteczności o naz- 
wie Związek Harcerstwa Polskiego. Powstała przy Związ- 
ku Młodzieży Polskiej Organizacja Harcerska działała 
w oparciu o inne przepisy i nie będąc stowarzyszeniem 
w ogóle a tymbardziej stowarzyszeniem wyższej użytecz- 
nosci, nie mogła normalnie być i nie była kontynuacją 
Związku Harcerstwa Polskiego. Rozpatrując zagadnienie 
na gruncie obowiązujących przepisów prawa stwierdzamy, 
że stowarzyszenie wyższej użyteczności nie może 
dzielnie na podstawie podjętej wewnętrznie uchwały 
rozwiązać się lub przekształcić w inną organizację, tak 

samo jak nie może tego dokonać żadan inny organ po'a 
Radą Ministrów. Identycznie przedstawia sią sprawa w od- 
wrotnym kierunku, to znaczy żadna organizacja nie bę- 
dąca stowarzyszeniem nie aoże skutecznie podejnować 
uchwały i ogłaszać, że na przykład od jutra staje się 
stowarzyszeniem wyższej użyteczności przyjaując nazwę 
oraz podejmując działalność zastrzeżoną obowiązującym 
rozporządzeniem dla tekiego stowarzyszenia. Mówiąc in- 
nymi słowy, w naszym konkretnym przypadku Związek Har- 
cerstwa Polskiego nie przekształcił się w 1950 roku 
w Organizacją Harcerską, natomiast została zawieszona 
jego działalność, tak samo jak w 1956 roku Organizacja 
Harcerska Polski Ludowej nie pnzemisnowała się w Zwią- 
zek Harcerstwa Polskiego a tylko nastąpiło wznowienie 
działalności stowarzyszenia wyższej użyteczności o.tej 
nażwie, z przywróceniem jego metodyki, zskresu działa- 
nia oraz zewnątrznych atrybutów określonych obowiązu- 
jęcym, bo nie uchylonym rozporządzeniem rady Ministrów 
z 8 kwietnia 1936 roku. W skład ZHP niajako "in corpe" 
weszła b. OHPL, co nie zmienia faktu. Wżnowienie dzi 
łalności Związku Harcerstwo Polskiego nastąpiło w wyni- 
ku uchwały tak zwanego Zjazdu Łódzkiego (8-10 grudnia 
1956 roku), akceptowanej przez reprezentującego Radę 

Ministrów, uczestniczącego w Zjeździe Ministra Oświa- 
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ty, sprawującego decernat nad ZHP. Ha Zjeździe tym 
powałano władze tymczasowe ZHP, uchwalono Deklarację 
Ideową określającą charakter zmian w harcerstwie oraz 
podjęto szereg uchwał w sprawie organizacyjnych podstw 
działania. Zadaniem władz tymczasowych między innymi 
było przygotowanie Zjazdu oraz opracowanie projektu 
zmienionego statutu, który odpowiadał treściom zawartyn 

'w Deklaracji Tdeowej. Działalność Związku Harcerstwa 
Polskiego w latach 1956-1959 oparta była na rozporzą- 
dzeniu Rady Ministrów z 8 kwietnia 1936 roku, regulu- 
jącym jego działalność jako stowarzyszenia wyższej uży- 

teczności aż do dnia 12 sierpnia 1959 to jest do ogło- 
szenia rozporządzenia Rady Ministrów z 2 lipca 1959 
uchylającego moc obowiązującą rozporządzenia z 1936 rok 
Sprawę tę jednoznacznie reguluje 4 paragraf rozpo- 

rządzenia z 2 lipca 1959 roku. Przeciwne twierdzenia 
swą nierzeczowością zamykają dyskusją a wynikać mogą 
bądź z nieodczytania treści rozporządzenia, bądź też 
z nieznajomości funkcjonowania prawa w praworządnym 
systemie polityczno-prawnym, jakiemu władze przywróci 
ły w 1956 roku właściwą rangę. 
Zmienione warunki polityczne i ustrojowe w Polsce a tak 
że końieczność zmian wewnątrz harcerstwa jak: zmian z. 
łożeń ideowych, zmiane struktury władz naczelnych i cho 
rągwianych, wprowadzenie koedukacji, zmiana ustaleń 
odnośnie członkowstwa w ZHP, ażeby wymienić tylko naj- 

ważniejsze zmiany w stosunku do zawartych w statusie 

nadanym przez Radę Ministrów w 1936 roku, wymagały już 
nie zmiany w jego treści przez Ministra Spraw Wewnętrz 
nych, ale nadania Związkowi Harcerstwa rolskiego nowe- 
go statutu. Projekt jego został opracowany na Walnym 
Zjeździe (Warszawa 18-20 kwietnia 1959 roku) i przedło- 
żony włodzom państwowym do akceptacji. Statut ten, zgod- 

nie z koapetencjami ustawowymi został nadany Związko- 
wi przez radę Ministrów wymienionym wyżej rozporządze- 
niem z 2 lipca 1959 roku, przy jednoczesnym uznaniu 
w myśl obowiązujących przepisów (art,47 Prawa o sto- 
warzyszeniach) stowarzyszenie, któremu nadaje się 
statut, za stowarzyszenie wyższej użyteczności. Rozpo- 

rządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, to jest 

12 sierpnia 1959 roku (Dz. Ustaw Nr 49, poz.272). Treść 
nowego statutu zgodnie ze swymi kompetencjami ogłosił 

Minister Spraw Wewnętrznych zarządzeniem z 9 września 
1959 (Mon.Polski Nr 85, poz.451). Rada Ministrów rozpo- 
rządzeniem z 6 maja uzupełnia kaluzulę o nadaniu Zwięz- 
kowi Harcerstwa Polskiego statutu postanowieniem, że 
statut ten ogłasza w Monitorze Polskim Minister Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu Z Ministrem Oświaty, któr 
go to spracyzowania rozporządzenie z 2 lipca 1959 ro- 
ku nie zawierało. 
Wymienione wyżej rozporządzenia Rady Ministrów stano- 

wią AKTUALNIE podstawę działalności w PRL Związku Har- 
cerstwa Polskiego jako stowarzyszenia wyższej użytecz- 
ności, działającego w Polsce w tym charakterze od 50 
lat, to jest od 8 kwietnia 1936 roku. 
Treść Statutu ZKP, poczynając od ogłoszonego w 1959 
roku był4 w niektórych szczegółach kilkaktrotnie zmie- 
niana. Aktualnia obowiązuje Statut w treści ustalonej 

area pl 
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1 ogłoszonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych zarzą- 
dzeniem z 21 lipca 1981 roku (mon. Polski, Nr 19, poz 

w środowisku instruktorskim przejawia się 
problem istnienia ciągłości ZHP, interesujący także 
niektóre kręgi społeczeństwa. Jedna grupa, opierając 
się na przesłankach nie tyle formalnych, co raczej e- 
mocjonalnych twierdzi, że ZHP działający obecnie w Pol- 
sce powstał w 1956 roku jako całkowicie nowa organi- 
zacja, nie mającnic wspólnego z poprzednią o tej samej 
nazwie, chociaż używa tej samej nazwy, Ltosuje te same 

metody pracy i używa tej samej symboliki. Druga grupa 
instruktorów, tym razem biorąc do ręki rozporządzenie 
Rady Ministrów z 2 lipca 1959r. twierdzi, że ówczesne 

władze ZHP doprowadziły do likwidacji w 1959 roku daw- 
nego ZHP a w każdym razie do zerwania ciągłości ZHP 
poprzedniego z obecnym. Obie grupy zgodnie stawiają ce- 
zurę w dziejach ZHP z tym, że dla pierwszych miała ona 
miejsce w 1956 roku, a dla drugich w 1959 roku. Czy tak 
istotnie jest? 
Twierdzenie, że w grudniu 1956 roku powstał nowy ZNP 
bez żadnej ciągłości i związków z dawnym ZKP byłoby 
realne, gdyby przed dniem 21 grudnia 1956 roku Rada 
Ministrów (i tylko ona) w obowiązującym ustawowo trybie 
rozwiązała ZHP lub chociażby uchyliła moc obowiązującą 
rozporządzenia z dnia B kwietnia 1936 roku. Jak wiado- 
mo, nic takie nie nastąpiło i rozporządzenia to obowi 
zywało do sierpnia 1959, stanowiąc do tego czasy for- 
malną podstawą działania w Polsce stowarzyszenia wyższej 
Użyteczności o nazwie Związek Harcerstwa Polskiego, pro- 
wadzącego na zasadach wyłączności działalność wychowaw- 
Czą wśród młodzieży metodami harcerskimi. Wspólne fun- 
damenty dawnego ZHP i odrodzanego w 1956 roku oraz 
przywrócona stara fasada, przeczą . twierdzeniom tej 
grupy. Na ich usprawiedliwienie należy podnieść, że 
w istniejących realiach mogło im wydawać się celowe cał- 
kowite i niemal mechaniczne odcięcie się od przeszłoś- 
Gi ZHP z uwagi na spektakularno-polityczne aspekty dal- 
szego działania. Z perspektywy 30 lat koncepcję tę 
ocenić można jako swego rodzaju naiwność wynikającą z 
niedoceniaria siły tkwiącej w tradycji, szczególnie w 
odniesieniu do organizacji tak popularnej w społeczeń- 
Stwie jak ZHP, legitymującej się dotychczas autentycz- 
Nym i dużym dorobkiem ideowo wychowawczym oraz o nie- 
kwestionowanych zasługach, jakie harcerstwo dwukrotnie 
zdobyło w najtrudniejszych dla Narodu latach walk II 
wojny światowej włącznie. 

Jeżeli twierdzenie, że w 1956 roku powołano całkowicie 
Nowy ZHP okazuje sią być chybione, czy w takim razie 
rację maję ci drudzy, twierdzący o zerwaniu ciągłości 

Prawnej ZHP w 1959r. Jeżeli intencją rozporządzenia 
Rady Ministrów z 2 lipca 1959 między innymi było zer - 

wanie ciągłości prawnej pomiędzy stowarzyszeniem 
wyższej użyteczności ZHP powołanym w 1936 a tym działa- 

Jacym aktualnie w PRL, to konsekwentnie należy stwier- 

dzić , opierając się na sformułowaniach tego rozporzą- 

'H_ EEKENEMU 
dzenia, że w 1959 roku nastąpiło zetwanie ciągłości 

nie tylko ze Związkiem Harcerstwa Polskiego z lat 1936 

-1939-1944-1949 ale także z tym odrodzonym w wyniku 

uchwał Zjazdu Łódzkiego w 1956, co uzasadniłem wyżej. 
Wątpić należy, czy takie były intencje organu legisla- 

cyjnego a tymbardziej ówczesnych władz ZHP, ale tak 

wyszło. Jest to oczywisty nonsens. Dlatego śmiem twier- 

dzić, że miała tu miejsce tylko nowelizacja aktu nor - 

matywnego, związana z koniecznością nadania Związkowi 

Harcerstwa Polskiego nowego statutu, zmtenisjącego 

wprawdzie formy organizacyjne | podstawę założeń idea- 
wych, ale nie istotę samego stowarzyszenia. W rozpo- 

rządzeniu tym, w sposób normalnie praktykowany w takich 

przypadkach, uchylono moc obowiązującą rozporządzenia, 

którym nadano poprzedni, nieaktualny już statut. Tak 
też należałoby rozumieć kontrowersy jne rozporządzenie 

z 2 lipca 1959 o uznaniu ZHP za stowarzyszenie wyższ- 
szej użyteczności, co w myśl prawa o stowarzyszeniach 
integralnie łączy się z nadaniea statutu. W pewnym sen- 
sie sytuacja w 1959 roku stała się podobna do zaistnia- 

łej w 1923 roku, kiedy to przy rejestracji nowego sta- 

tutu ZHP dokonano w myśl obowiązujących przepisów po- 
nownej rejestracji ZHP. Nikt wtedy nie twierdził, że 

zerwano ciągłość organizkcyjną i prawną ze Związkiem 

Harcerstwa Polskiego zarejestrowanym w tym trybie 
w 1920 roku. Podobnie w 1959 roku, na gruncie stosawa- 

wania prawa o stowarzyszeniach Rada Ministrów nadając 
nowy statut dokonała nowelizacji dotychczasowego roz- 
porządzenia, a nie zamieszczając w nim ustawowo wyma- 

ganej wzmianki o rozwiązaniu ZHP, nie zerwała ciągłoś- 

ci istnienia powołanego w dniu 8 kwietnia 1936 roku 
stowarzyszenia wyższej użyteczności Związku Harcerstwa 
Polskiego działającego w tym charakterze w Polsce od 
50 lat. 
Działalność stowarzyszenia, będącego organizacją mło- 

dzieżową, w tak długim okresie i w różnych nazwijmy 

to "epokach" polityczno-społecznych, wymagała od har- 
cerstwa zmian nie tylko form ale 4 treści pracy. Inne 
cele przyświecały kierownictwu Związku w sytuacji zbli- 

żającego się zagrożenia wojennego, inne w czasie wojny 
a inne w latach powojennej odbudowy i obecnego okreju 
pokojowego rozwoju socjalistycznego państwa. Tym n.e- 
mniej przez cały okres ten mamy do czynienia z jedną 
1 tą samą organizacją, chociaż nie możemy powiedzieć 
aby to była ciągle taka sama organizacja. Wbrew anbic- 
jom poniektórych współczesnych "założycieli" harcerstwa 
od kilkudziesięciu lat mamy do czynienia z tym samym 
Związkiem Harcerstwa Polskiego, z jego chlubnym dorob- 
kiem pomimo, że w każdym z okresów Związek ten nie jest 
taki sam. 

Na zakończenie należałoby wyrazić uznanie animatorom 
1 uczetsnikom działań, które doprowadziły do Zjazdu 
Łódzkiego. Dzięki wprowadzeniu w życie ich koncepcji 

będącej kompromisem różnych punktów widzenia, Związek 
Harcerstwa Polskiego z całymswym bogatym dorobkiem 
metodycznym znalazł uznanie we władzach PRL 1 cieszy 
się najdłuższym w swych dziejach nieprzerwanym okresem 
działania. 
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Marcin bardzo późno został harcerzem, Do drużyny wstą- 

pił jako stućent i szybko zorientował się, że noszenie 
szarego sznura krępuje jego ambicje i możliwości ,Zmia- 
my kadrowe w szczepach i hufou sprzyjały rotacji na 
funkcji drużynowego, Marcin szybko został instruktorem 
1 objął drużynę w szkole, w której harcerstwo nie ist- 
miało. Harcerstwo snał opowiadań ojca, nielicznych 

zbiórek drużyny, w której stawiał pierwsze kroki, i a 

obserwacji jakie niósł każdy dzień, Ale przede wszyst- 
kim Marcia lubił harcerstwo, czuł się znakomicie na 

funkcji drużynowego, Bezpośredni sposób bycia, otwar- 

tość, umiejętność gawęczenia i gry na gitarze uwłat- 

wiały mu kontakt z młodzieżą, Szybko akupiał wokół sie- 
bie coras liczniejsze jej grono, Oczywiście nie był 

przygotowany metodycznie do prowadzenia drużyny, W je- 
go intuicyjnej koncepcji trzeba było pozwolić harcerzon 

na pełny lus, ale jednocześnie od czasu do czasu ges- 

tem, czynen czy w czasie zajęć "trzymać ich za mordę" 
Harcerz powinien wiedzieć kto tu jest panem i władcą, 
To poozucie siły, włazy, posłuszeństwa zespołu cenił 
Marcin w organizacji najbardziej, Niestety, młodzież 
mie zawsze wyczuwała intencje swego wodza i nie z 

sze wiedziała do jakich granic może pozmolić sobie 

na lus, a kiedy wiuna mu posłuszeństwo, Efektem były 
skargi na harcerzy, konflikty Marcina z dyrekcją Szko- 
ły, sakas prowadzenia dru*ymy na jej terenie, Marcin 

  

ŻYYY: jytzzajjt PIOSENKA MIESIĄCA 

Prana voI>DAD pO | 

GraaavNIDa3 kal 
$ DDRII DIPDA Dy" | 

6 Tpodpa Lol >Pp | 

4 rpa RyDyl Peppa l 
EA a4di|1ę(qię:44,9 

Eręgeqittadęst$ 

22 

Bieszczady 

słowa i muzyka: 
Anórzej Starzec 

Tu w dolinach wstaje mgłą wilgotny dzień, 
szczyty ogniem płoną, stoki kryje cień, 

Mokre rosą trawy wypatrują dnia, 

oiepła, które piereszy słońca promień da, 
Ref.Cicho potok gada, gwarzy pośród skał , 

o tym deszczu, co 5 chmury trochę wody dał, 

Świerki zapatrzone w horyzontu krea 
głowy pragną wysoko, jak najwyżej wznieść, 

Tęcza kwiatów barmy połoniny łan, 
słońcem wypełniony jagodowy dzban, 
Pachnie świeżym sianem pokoa pyszynch traw, 
owiea dzwoneozkami cisza niebu gra. 

Ref, Cicho potok gada „... 
Serenada świerszczy, kaskadani gwiazd 
noo w zadumie kroczy, uroku ścieląc płaszcz. 
Wielkim Worem księżyc rusza na swój szlak, 
pozłocistya sierpem gasi lampy dnia, 

Ref,Cicho potok ZAdA „+++++4sees44+1000000 
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NIM + KKKENNNNEE POGLADY REEMEEEEE 
nie tracił wiary i nie poddawał się tym, którzy, je- 
go zdaniem, nie mieli pojęcia o harcerstwie, Przeno= 
sił się s jednej szkoły co drugiej /r hufca do huf- 
ca/, po kilku miesiącacł. wyrzucany, zaczynał wszystko 
od początku. Powszechne w organizacji kłopoty kadrowe 
sprawiały, że początkowo przyjmowano go wazęczie £ 
otwartymi rękoma. Gdy sabrekło sskół i hufców na te- 
remie miasta nusiał zastanowić się co dalej? Bosredł 
do muiosku, że czas już wznieść się nieco wyżej i za- 
miast drużyny prowaczić krąg instruktoraki, który był- 
by kuźnią kadry dla hufca, 

Wiedomo jak jest z kręgani, Znaczna część inatruk- 
torów nie chce do nich należaó, a jednocześnie doku- 
menty organizacyjne mobilirują instancje harcerskie 
do tworzenia kręgów, a instruktorów do zrzeasania 
się w nich. Hufiec przyjął propozycją Marcina i pos- 
wolił na utworzenie kręgu "Szkoła sa lasem", Dodatko- 
wo wsparł jego inicjatywę, obligując instruktorów do 
udziału w zbiórkach kręgu, Mafcin nie miał problemów 
s rekrutacją i frekwencją na zajęciach, W program 
spotkań wkonponował teorię pełnego łuzu i traysania 
sa mordę, W praktyce wygląda ona taki 
- Uwaga! Będę czytał roskaz - mówi Marcin 

/entopcy nie zwracają uwagi ne jego słowa, Śmieją 
się, rozrabiają, któryś odzywa się po chwilis/ 

-0 ozym ózi6 bęcriess znów pieprzył? /ogólny Śmiech 

na sali/ 
- Spokój 1 - irytuje się Marcin 

/tymi słowani wywołuje mową falę śmiechu/,Teraz 
trzeba pokazać kto tu rządzi, Marcin podchoczi zdecy- 
dowanym krokiem do stojących niedbale chłopców £ udo- 
rza jednego z nich w głowę 
- Spokój, do cholery! 
Smiech powoli zamiera na ustach przyszłych instrukto- 

rów, Dla spokoju stają w szyku, dowcipkując z pobite- 

go, komentując czytany rozkaz itp, Oczywiście trzeba 
wiedzieć kogo można uderzyć, kto się nie postawi 1 
nie wysoła ćalszych komplikacji, które mogłyby osła- 
bić pozycję wodza, I Marcin wie, Pomaga wu w tym iu- 
tuicja i jeden s obrzędów prży przyjmowaniu uosych 
do kręgu. Kandycat na pierwszej zbiórce vtrzynuje od 
Marcina polecenie: 
— Bij się po twarzy! /poliozkuj/ 

Wykonanie tego polecenia przy wszystkich jeot mya- 
bolem posłuszeństwa, jedności s zespołem, rezygnacją 
s własnego ja. Wazygcy w kręgu obserwują jax ogłupia - 
ły kandydat , zaskoczony cziwnym poleceniem, policz 
kuje się, Jeśli to czyni, jest awój, może należeć 
do kręgu. Odtąd bęćzio posłuszny Marcinosi 1 zyska 
w kręgu doświadczenie do pracy s młodzieżą, Może sua 
kiedyć założy krąg ? 
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dzieki harcerstwu 

usierzyty W siebie 
piero po raz drugi. "Szęściem jest móc pomagać 
innym" - takie było motto uroczystości, jaka 

oóbyła się w Centrum Kształcenia Inwalidów w Konstanci- 

nie. Jej bohaterką została Druhna Maria Łyczko z Krako- 
wa, harcmistrz Polski Ludowej, Kierownik Wydziału Dru- 
łyn "NS" GK ZHP. Dzięki niej 28 lat temu powstały pier- 
wsze drużyny "Nieprzetartego Sziaku", pozwalające dzie- 
ciom kalekim, chorym, niepełnosprawnym na powrót do 

społeczeństwa. . 

N agrodę im. dr Hanny Oworakowskiej wręczono do- 

- 0 powstaniu drużyn "Nieprzetartego Szlaku” zade- 
cydował właściwie przypadek. W 1958 roku byłam kierow- 

niczką Wydziału Kształcenie Kadry Instruktorskiej Ko- 

ndy Chorągwi w Krakowie. Polecono mi zorganizowanie 

1 prowadzenie kursu dla wychowawców, nauczycieli pra- 

cowników służby zdrowia. Miałam ich zapoznać z mótoda- 

mi.narcerstwa, tak by pewne formy pracy można było z 
stosować w prewentoriach, sanatoriach. Przyznam się, że 
ta propozycja wcale mnie nie Lucieszyła. Nie wiedziałam 
jak zabrać się do ustawiania programu, nie miałam wcześ- 
miej kontaktów z dziećmi niepełnosprawnymi, nie wie- 
działam czego mam uczyć, co przekazać. Postanowił 
sprawę potraktować praktycznie: Apele, meldunki, gwizd- 
ki były na porządku dziennym, organizowałam gry tere- 
nowe, podchody, wzzystko, co jest znane w harcerstwie. 

Cóż, z początku patrzone na mnie nieufnie, panowie 

często w średnim wieku, z brzuszkami, nie byli do te- 
go wszystkiego przekonani. Ale później połknęli bak- 
cyla. 

- Czy właśnie z nich wyrośli pierwsi instrukt rzy 
drużyn "Nieprzetartego Szlaku”? 

- Jak. Wtedy na kursie zrodziła sią idea organizo- 

wanie takich drużyn. Coraz więcej było zwolenników 

wśród lekarzy, wychowawców. Spostrzegli, że harcerstwo 
nie przeszkadza, ale pomaga w leczeniu. 

- Nie wszystkie formy harcerstwa da sią jednak: 
bezpośrednio przenieść do pracy z dziećmi nie całkiem 

przecież sprawnymi 

- Oczywiście tak, stąd wiele pracy zajęło nam usta- 

24 

KATARZYNA KETA 

ienie na przykład sprawności, które byłyby dostępne 

dla takich dzieci. Nie traktowaliśmy ich jednak ulgo- 

wo - mijałoby się to z celem, tworzyliśmy programy na 
miarę ich możliwości, mysiały one uwierzyć, że dadzą 

sobie radę i wtedy rzeczywiście dawały. Dzięki. har- 
cerstwu po prostu uwierzyły w siebie. 

Wracając do sprawnóści, na przykład dzieci chore na 

cukrzycę zdobywając sprawność "Mały Doktor" musiały 

się nauczyć mierzyć poziom cukru w organizmie, dawać 

zastrzyki insuliny. To nie było tylko zdobywanie spraw 

ności ale walka o równoprawne miejsce w społeczeństwie. 

Dzieci niewidome zdobywały sprawność "Chodzę sam" - u- 

czyły się por szać po ulicy, poznawały zasady ruchu 
drogowego. Wielu harcerzy z drużyn "Nieprzetartego Szla- 
ku" obecnie jest instruktorami. 

- Ile mamy w kraju drużyn "Nieprzetartego Szlaku"? 
- Jest ich ponad 2 tysiące i skupiają 40 «tysięcy 

dzieci, od 1962 roku także młodzież z domów poprawczych, 
W Krakowie drużyn "Nieprzetartego Szlaku" jest ponad 

10. 
- Czy w innych państwach znajdziemy ich odpowiedni- 

ki? 
-Nie, na przykład państwa zachodnie skupiają się 

na działalności charytatywnej a nie aktywizacji samej 

młodzieży. Wyjątkiem jest Austria, gdzie z tamtejszy: 
skautami udało nam się nawiązać dobre kontakty i bę- 
dziemy od przyszłego roku prowadzić wymianę dzieci. 

-Członkowie naszyhdrużyn uczestniczą również co roku 
w Nieobozowej Akcji Letniej. W ubiegłym roku zorgani- 
zowańo dla nich 208 obozów. Ważniejsze jest, by nie 
czuły się gorsze. Jeśli udaje się nam to osiągnąć, moż- 

na mówić o sukcesie, 

- Dziękuję za rozmowę 

a Łyczko wytóżniona została jednym z p 
szych Orderów Udaischu na wniosok krakówskich dzia: 
niauiconych, 7 prue dy ta sumą miliona ziotyc 

grody la, W. D chorzy: 
«jąc go ną dal 

"Wieprzetartago Sza! 
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ZETĘMSŚZEM 
Kraju miły! Serce roi 
kopy słońca w kręgach wodnych. 

  

Chciałbym zaszyć się, ukoić 
w zielonościach tuych stodzwonnych 

Przy zagonach ad miedzami 

$laz nachyla swe łodyżki. 
Podzwaniają rożańcami 
iwy, przenajsłowsze mniszki. 

Skwarny dym nad bagnem wisi, 
nieba sięga spalenizna. 
Zataiłem w sercu myśli, 
które komuś tylko wyznam. 

Kocham każde życia drgnienie, 
pragnę każdym dniem się upić, 
bo przyszedłem na tę ziemię, 
aby zaraż ją porzucić. 

(przekład Tadeusz Mongird, 1914 rok) 
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Topiele i błota, 
nieba siwy pas. 
1glastą pozłotą 
pobrzękuje las. 

Ćwierkocze sikora 
z kądzierzawych pni. 
Jedlina wieczorna 
gwar kosiarzy śni. 

Wozy łąką, skrzypiąc 
wloką się wśród ziół. 
Pachnie sucnę lipą 
od cisawych kół 

Puświstów nieznanych 
nadsłuchuje chrust..... 
kraju zapomniany, 
języku moich ust 

(przekład Tadeusz Nowak, 1914) 

KULTURA SREEEEEME 

hm PL Jadwiga Skiba 

s s 

Pobłękitniały pola w przezroczystym chłodzie, 

donośniej tętni konia kołyszący step. 

Na rozścielone poły trawa chwyta w locie 
ostatki miedzi z wiklinowych kęp. 

7 wąwozów, kędzierzawo wijąc się po zboczy, 
wilgotna mgła wypełzała ma podmokły sauy 
1 wieczór pochylony nad rzeczułką moczy 
w świetlistej wodzie palce sinych nóg. 

Zbudził jesienny ziąb nedzieję wielobareną, 
stopa mój koń jak nieruchliwy los 
i połę burki łowiąc wiigotnawą wargę 
zarzuca mi na ręce grzywy szorstki włos. 

Ni w bój, ni na spoczynek za:lkłych pól uroda 
prowadzi mnie niepostrzeżony ślad - 
uchodząc, dzień pookówką mignie złota 
1 dzienne sprawy wpadną w sakwę lat. 

("8łękitnica* - 1915, przekład Tadeusz Mongird) 

żż% 

Śnią burzany. Drogie śpią równiny, 
z pól piołunu zimna świeżość wieje, 
żaden w świecie kraj oczysty inny 
Piersi mojej żarem nie rozgrzeje. 

Blask księżyca długi tajemniczy, 
topól szepty i wierzb cicha łkanie. 
Ale nikt, póki 2urawie krzyczą, 
pól ojczystych kochać nie przestanie. 

Dzisiaj kiedy tego doczekałem, 
łe i mój los błysnął nowya światłem, 
jak i tak poetą pozostałem 
z nieciosanych bierwinn złotej chaty. 

Do węzgłowia tuląc się nocami, 
widzę niby groźne siły wrogie 
obcą młodość, która nowiznami  



  

ARKO 10 |-uakmwNw | umow | WNWANE 
prze na pola, łąki moje drogie 

Lecz przez tę nowiznę uciskany 
w pełni uczuć cziś zaśpiewać mogę 
dajcie? umrzeć w strofiach ukochanych, 
umrzeć tu, gdzie wszystko mi tak drogie 

(1925, przekład Bogdan Ostromęcki 

żżż 
Wszelkim trudom pobłogosław, plonie* 
Rybakowi - pełnego niewodu, 
uraczowi - by z płuniem i koniem 
chleb dobywał na łące bez głodu 

woią pije się z kubków i szklanek, 
z dzbanków można też sączyć wilgoci, 
gdzie się kłębi mgieł różnych zamęt, 
ciche brzegł nieustannie złoci 

Dcbrze leżeć na zielonej trawie 
1 wpatrując się w błękit przezroczy 
przypomnieć patrzące ciekawie 
1 zazdrosne, 1 czułe jej oczy 

Derkacz gwiżdże... słyszysz, gwiżdze derkacz 
to dlatego tak czyści się zdają 
ci, co żyją tu w prostocie serca 

orzemię trudu radośnie dźwiga jąc 

Tylkom zapomniał, zem jest chłopem 
Teraz sam przyznaję się i koję, 
widz próżniaczy, otom jest spowrotem 
wśród najmilszych póli:łąk, i gajów. 

Jakby komuś za czymś biec ochota, 
jakby ktoś ojczyzny się wyrzekał. 
To dlatego wzniósłszy się nad błota 
w sercu płaczą mi czajka i bekas 

1925 - przekład Anna Kamieńska) 

żżńt 
Żegnaj przyjsciełu, do widzenia, 
drogi mój, od krwi serdecznej bliższy 
Ta rozłąka w ciemnych przeznaczeniach 
obietnicą połączenia błyszczy. 

Żegnaj bez uścisku dłoni i bez słowa. 
Nie martw się, cień smutku z czoła przegoń 
W zyciu ludzkim - śmierć to rzecz nienowa. 
Ai życie samo - nic nowego. 

(1925 - przekład Tadeusz Mongird) 

  

  

ostatnich latach nastąpił prawdziwy szał ka- 
wy lekc jonowania 

Ludzie gromadzą w mieszkaniach prawie wszystko, 
ca choć trochę oryginalne, nostalgiczne, rzadkie albo 
użyteczne w codziennym życiu. Minęły czasy, kiedy ogra- 
niczano się do znaczków pocztowych, monet, medali 
antyków 

ar 
harcerskie.pl   zauważyć, że nie ma już 

czy, która nie budziłaby ich zainteresowania. 
Czegóż to ludzie nie zbierają? 

Najciekawszym kolekcjonerem w NRO jest Peter Herbert 
z Berlina, z zawodu prawnik w zakresie przetwarzania 
danych. Zbiera on zapałki niezwykła co do wielkości 

4 formy (czasem monstrualne). Pomysł niecodziennego hob- 
by przyszedł kolekcjonerowi do głowy przed trzema loty 
we śnie, Od tego czasu zaczął zbierać zapałki; krzywe, 
pęknięte, dwugłowe, o grubej podstawie, miniaturki, 
a tekże olbrzymy. Znajdował je wyłącznie w pudełkach 
będących w normalnej sprzedaży. Jest on także autorem 
pierwszego na świecie podręcznika opisującego odbiega- 
jące od normy zapałki, pod tytułem "Codes Muricitdus 
Primogenius". 

Z zapałkami łączy się też hobby Sverre Mohre z Oslo. 
Otóż z takiego to materiału wykonuje on bowiem... mode- 
le słynnych zabytków. 

0d dłuższego czasu obserwuje się w kolekcjonerskim 
świecie trend do zajmowania się unikatowymi tematami, 
nierzadko dziwnymi. Początkujący zbieracz ma bowiem 
znacznie większą szansę w krótkim czase, zgromadzić 
znaczącą kolekcję, na przykład opakowań z serów niż 
komplet numizmatów z wybranej epoki. 
Ostatnio we Francji odbył się swoisty festiwal kolekcjo” 
nerów , w którym wzięło udział ponad 100 zbieraczy z 9 
krajów. Na okolicznościowej ekspozycji pod nazwą "Expo- 
hobby", nie brakowało nietypowych kolekcji, jak choćby 
puszek pa sosach, miniaturowych zabawek, starych lalek, 
instrumentów czy afiszy reklamowych. Zdarza się, że ka- 
lekcja nietypowych przedmiotów może osiągnąć na licytac- 
jach spore ceny. W domu aukcyjnym Orouot w Paryżu, 
sprzedano na przykład zbiór ponad 200 starych akordea- 
nów za ponad 27 tysięcy dolarów. Poszczególne okazy 
osiągały oczywiście różne ceny (od 30 do 1.300 dolarów) 

Szalenie ciekawe hobby ma 48 letni Fritz Hang z Es- 
slingen w RFN, który buduje wierne kopie (w skali 1:22,5) 
starych tramwajów i lokomotyw. Hang na wykonania każde- 
go z takich modeli potrzebuje około 400 godzin. 
Bułgarski kolekcjoner Wasyl Denkow z Gabrowa, od kilku- 
nastu lat zbiera wyłącznie... ołówki. Jego zbiór liczy 
dziś z górą 2800 eksponatów reprezentujących J8 krajów. 

Hobbysta z Nowego Jorku Robert Kauffman zbiera na 
przykład pudełka po papierosach. Jego zbiór liczy po- 
Nad 7,5 tysiąca paczek i pudełek, z ponad 100 krajów. 

Innqg, nie siniej unikatową kolekcję posiada nauczy- 

ciel z NRD - Karl Otto Sanger. Kolekcjonuje on bowiem 
bilety różnych środków komunikacji: kolejowe, tranwa- 
jowe, samolotowe, okrętowe a nawet bilety na karuzelą 
Aktualnie posiada blisko 20 tysięcy bilatów z ponad 
86 krajów, Chlubą jego kolekcji jest bilet kolejowy 
Z 1867 roku. 
Podobne hobby ma jeden z budapeszteńskich kolekcjona- 
Tów, który zgromadził kilka tysięcy biletów na przejazd 
Środkami transportu publicznego, ale wyłącznie z tere- 
nu Węgier. Inny mieszkaniec Budapasztu zbiera natomiast 
pudełka na żyletki - ma ich w kolekcji przeszło 1d ty- 
siący. 
Dziennikarz Lutz Jordan ze Schwerina (NRO) zbiera "Ja- 
Jeczka"do patrzenia herbaty. Owalne, cylindryczne, pra- 

wie okrągłe, albo w rodzaju sitka, które położyć można 
na filiżance. Parzydełka z różnych krajów, między inny- 
mi z Bułgarii, Polski, Anglii, Hongkongu 41 oczywiście 
także z NRD. Wszystkie wyłącznie 2 metalu 

Związane .z tym tematem "cacka" były prezentowane na 

wystawie w Krakowskim Klubie Kolekcjonera. Można tam by- 

ło obejrzeć kolekcję samowarów, cukiernic, herbatnic, 

przeróżne filiżanki, dzbanki, spodki, uchwyty do szkla- 

nek, sitka czy szczypce do cukru. 
Księgowy z zawodu Egon Strauch, mieszkaniec Drezna, 

zebrał prawie pięćset tysięcy dowcipów, co jest naj- 

większą tego rodzaju kolekcją w NRD. Ma je wszystkie 

porządnie spisane i przechowywane we własnym archiwum. 

Stoi tam sześć długich segregatorów wypełnionych dow- 

cipami z całego Świata 
Małżeństwo Margarette £ Gerhard Laske z Alt-Blan- 

kenburga koło Berlina, interesują się"pieskimi" sprawa- 

mi. Posiadają około 20 tysięcy eksponatów dctyczących 

psów. W swoim obszernym mieszkaniu urządzili na dwóch 

kondygnacjach muzeum, udostępniając je zwiedzającym. 

Czegóż tam nie ma! Są plakaty, dyplomy, figurki w for- 

mie piesków pochłaniające dym, puchary, psie budy, plu- 
szowe zwierzęta, psy z porcelany, szkła i brązu, szpil- 

ki w kształcie psów, wezwania do zapłacenia podatku 

od psa, rysunki, pocztówki oraz zdjęcia rentgenowskie. 

Dr Iise Burkharót z Budziszyna jest właścicielką 
prywatnego muzeum kotów. Można tam zobaczyć wszeikje 

zdjęcia i obrazy mruczków. W domu patrzą niezliczone 

kocie oczy ze ścian, foteli, obrusów, witryn, telewizo- 
ra i regałów, 

9 
Z roku na vok przybywa w Świecie kolekcjonerów. Ży- 

wa także jest wśród nich potrzeba zrzeszania się. Do 
najsilniejszych klubów kolekcjonerów zalicza się dziś 
ten działający w Pradze od 15 let. Zrzesza on ponad 

1000 kolekcjonerów, a chlubi się posiadaniem rekordo- 

wych zbiorów: kartek pocztowych - 125 tysięcy, papier - 
ków od cukierków - 36 tysięcy i opakowań od żyletek 

ponad 15 tysięcy. . 

W Krakowie prężnie działa Klub Kolekcjonerów, sku- 
piający liczne rzesze hobbystów (szerzej pisałem o nim 
w HR numer 5/85). 

W niewielkim kanadyjskim miasteczku Watson Lake 

istnieje na przykład klub kolekcjonerów znaków drogo- 

wych 1 drogowskazów. W ciągu blisko 46 lat zgromadzo- 
no tam ponad 5 tysięcy eksponatów z całego niemal świa 
ta. 

Ilość eksponatów w danej kolekcji zwykle bywa znaczę 

cym wyróżnikiem. Prasowe agencje donoszą zwykle o ko- 
lekcjonerskich rekordzistach w danym temacie. 

Dość niecodziennym rodzajem kolekcjonerstwa jest zbie- 

ranie rekordów. I nie idzie tu bynajmniej o ludzi, któ- 
rzy gromadzą skrzętnie kolejne wydania księgi rekordów 

Guinessa. lo raczej chęć znalezienie się w tej księdze 
czyni z niektórych ludzi swoistych rekordzistów. Oto 
na przykład Szwajcar - Hugo Lortscher z Berna, w któ- 
rego kolekcji rekordów znajduje się J4-krotne dotarcie 
na afrykański szczyt Kilimandżaro (5895 m n.p.m.). Cie- 
kawostką wyróżniającę szwajcarskiego "alpinistę" just 
fakt, iż za każdym razem dostaje się on na Kilimandże- 

ro nie pieszo lecz... na rowerzeł 
Przykładów kolekcjonerskich rekordów można by podać  
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jeszcze więcej. 
Największy wybór zapalniczek w Europie posiada Rolf 
Jarschel z Halle. U nas w kraju znaczącą kolekcję pc- 

siada w tym "temacie" Jan Kurzysz z Zakopanego 
Sławę 1 klientelę ściąga choćby pewna niewielka kawiar- 
nia w Fischabauch koło Monachium, której właściciele 
zgromadzili w ciągu 25 lat ponad 300 ręczhych młynków 
do kawy. ź 
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2 Bułgarii nadeszła natomiast wiadomość o kolekcjone- 
rze telełonów, z miejscowości Silistra. W ciągu kilku- 
dziestęciu lat zgromadził on ponad 200 dawnych 1 współ” 
czesnych eperatów telefonicznych. 
Inne nietypowe hobby ma mieszkaniec Nordenstedt w RFN, 
który zgromadził ponad 400 hereonii i akordeonów. Jest 
to ponoć największa tego typu kolekcja na Świecie. 
wielki miłośnik średniowiecza - Anglik Dick Bryan 
z Nottingham, pozazdrościwszy swym przodkom postanowił 
nie mieć sobie równych w świecie jeśli chodzi o jazdę 
na koniu w pełnya rycerskim rynsztunku. Wielokrotnie 
poprawiając swój rekord zdołał ostatnio, ubrany w wa- 
żącą 50 kilogramów zbroję, w Ciągu trzech Gób przejechać 
na koniu 160 mil. Trudno wyrokować, jak wyczyn Dicka 
Bryana ma się do rycerskich peregrynacji sprzed wieków 
Pozostając przy teeacie rycerskia, wspomnę o bardziej 
"normalnym" niż poprzedni rekordziście, ,zbieraczu bra- 

zylijskim - lekarzu Publio Diązie, który od 33 lat 
zbiera różnojęzyczne wydania słynnej powieści Cervan- 
tesa "Don Kichot". Jego kolekcja liczy prawie tysiąc 
tomów, z czego 330 pochodzi zXVII 1 XVIII wieku. 

14. 
Potrzeba nierzadko wielu dziesiątków lat sby jeden 

kolekcjoner zgromadził znaczący zbiór. Szeregowemu zbie- 
raczowi trudno jest konkurować z placówkami muzealny- 
mi, które dysponując określonymi możliwościami finanso- 
wymi, są w stania w krótkim czasie zebrać liczące się 
kolekcje. W ten sposób powstało na przykład w Bostonie 
pierwsze w świecie muzeum komputerów, które ma w swych 
zbiorach wszystkie typy komputerów wyprodukowanych w 
okresie minionych 40 lat. Prawie całe piętro tego mu- 
zeum zajmują podzespoły ogromnych komputerów z lat pięć” 

dziesiątych. Były one budowene w opraciu o technologię 
lampową. Jeden z takich koeputerów waty ażł 175 ton 

V muzeum znalazły oczywiście miejsce komputery najnow- 
sze, także te "domowo-osobiste", mini-komputery zbudo- 

wane już na ubwodach scalonych. 

00 
Jednym z najrzadszych 1 najdroższych hobby jest 

kolekcjonowanie samochodów. Posiadanie kolekcji starych 
lecz sprawnych wożów jest, zwłaszcza w krajach zachad- 
nich, wielce ekskluzywnym zauiłowaniem. Ceny starych 
Wercedesów, Fordów czy Fiatów idą nierzaoko w uziesiąt- 
ki i setki dolarów. W ogromnej cenia są także saaocho- 
dy należące przed laty do sławnych osób. Kanadyjski 
moltimilioner - Jim Pattison, na aukcji w Londycie kupił 
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folls Royce typ Phantom V, należącego przed laty do 

Johna Lennona z zespołu "The Beatles". Kanadyjski ko- 
lekcjoner za różnokolorowe cacko (żółty 6,5 metrowy sa 
mochód pomalowany w czerwone, zielone i niebieskie wzo- 
ry i kwiaty) zapłacił 21 milionów franków francuskich 
Samochód ten będzie udostępniony dla zwiedzających wy- 

stawę "Ekspo-86", która w tym roku zorganizcwana zosta 

nie w Kanadzie (w Vancouver). 
Inny samochód, należący przed laty do idola racka - 
Elvisa Presleya - wspaniały Cadillac, jest głównym eks 
ponatem acerykańskiej restauracji'Cafe-Rock" , którą 

otwarto w Paryżu. 
Wśród miłośników starych saaochodów nie brak wszakże 
1 takich, jak 89-letni Adolf Babucka z Poczdamu (naj- 
starszy kierowca w HDR). Od ponad 40 lat jeździ on swą 

niezawodną "dekawką". Zarówno właściciel jak i samo- 
chód "konserwują się"znakomicie. 

Inne komunikacyjne hobby ma Frantiszek Lir z Czecho 

słowacji, który zbiera... traktory. Przy czym większość 

z kilkudziesięciu starych pojazdów jest na chodzie. 

Jeszcze inną pasję związaną tematycznie z motoryzacją 
ma 40-letni Kleus Morita z Wolfsburga w RFN. Zbiera 
an bowiem wszelkie maskotki, miniaturki, zabawki a tek- 

ie przedmioty "domowego użytku” związane z popularnymi 

"garbusami" czyli Volkswagenami. W swojej kolekcji Klaus 
Koritz ma ponad 800 miniaturowych volkswagenów, które 

zajmują mu większą część pokoju. 

Do niewątpliwych rarytasów kolekcjonerskich można 
zaliczyć stare rękopisy, listy czy dokumenty związane 
ze znanymi postaciami życia politycznego czy kultural- 
mego. Rodzimi kolekcjonerzy mogą rzecz jasna jedynie 

pomarzyć a takich okazach, jak choćby XV-uieczny ręko- 

pis sonetu Petrarki, który znajduje się obecnie w zbio 

rach biblioteki naukowej w Gotha (WRO). Na światowych 

aukcjach od czasu do czasu pojawiają się cenne rękopisy 

Niedawno londyńska firaa Sotheby pośredniczyła w sprze- 
dały pakietu listów kapitana Jaaesa Cooka, słynnego 
XVIII-wiecznego odkrywcy wybrzeży Austrelii i Nowej 

Zelandii. Listy te zostały sprzedane za blisko 130 ty- 

<sięcy funtów 

Potencjalnych zbieraczy wszelkiego rodzaju autogr 
fów warto jednak ostrzec przed licznymi fałszerstwami, 
na jakie można natrafić w tym typie kolekcjanerstwa. 

W zachodnich krajach istnieje nawet całkiem dobrze pros” 

perujący przemysł wytwarzający wierne kopie dokumentów, 
odznak, orderów, czy starej porcelany. W RFN w szeregu 

sklepach z entykami nieświadomy zbieracz kupuje nierzad- 
ko "starocie", które de facto są produkowane wpółcześ- 

nie. Ostrożność przy zakupach wielu pozycji kolekcjoner- 

skich jest więc wręcz niezbędna. 
ność swych zbiorów mcgą być właściwie tylko kolekcjone- 

rzy współcześnie wytwarzanych przedmiotów, na przykład 

Spokojni o autentycz 

znaczków, monet czy medali 
Jak wynika 2 wyżej przedstawionego materiału, można 

zbierać wszystko, co tylko uznamy za interesujące i co 
będzie nas pasjonowało. 

życzą powodzenia! 
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Druhna pwd Renata Paszkowska jest 
gtudentką ma 4ydziale Malarstwa ASP w Krakowie, 

Jest także autorką oprawy graficznej śpiewni- 

ków harcerskich, Prezentowane rysunki są freguentem 

ciekawych cykli wprawnie rygowanych piórkiem ew 

raźnie określonym nastroju,satraconym nieco » repro- 

dukcji,gdyż brak delikatnych stref barwnych,przyda- 

jących uroku rysunkowi. 
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Dziennik Polski nr 125 

inęła już połowa miesię: a papierów nie uby- 

M wało. Toteż pani Olejarz wstała wcześnie rano, 
by zdążyć do pracy przed innymi i uwinąć się 

z zaległościami. Obudziła dzieci. 15-letni Tomek poz- 
bierał się w miarę szybko. Agnieszce nie bardzo chcia- 
ło sią wstawać. Marudziła nawet żeby nie iść do przed- 

ale nie mogło być o tym mowy. Z kim mała ma 
zostać, jeśli miesz ają tylko we trójkę. Poza tym, to 
już zerówka i nie można zbyt często pozwalać dziecku 
na opuszczanie. Obiecała małej popołudniowe lody i spa 

cep. Szybko zjedli śniadanie, móma zasłała łóżka i ogal 
nęła pokój. Wyszli. 

Agnieszka nie zapomniała o spacerze i lodach. Gdy 
tylko po południu spotkali się wszyscy w domu, zaczę- 
ła przypominać. Tomek szybko polecieł na stadion BKS-u, 
bo wypadł właśnie jego dzień. Karnety kupili z kolegą 
ma spółkę, i teraz sprawiedliwie dzielili się impreze 
Rodziców nie stać było na karnet dla każdego 

A w mieście ruch trwał nd rana, kolejny już zresztą 
dzień. Dobiegały końca właśnie Bni Bielska-Białej, 
roupoczynał sią natomiast 12 Śyiatowy Festiwal Teatrów 

Lalkowych. Miasto jeszcze Świątecznie wystrojone na 
tamto święto, witało już zupełnie inne uroczystości. 

Agnieszka uparła się żeby pójść na Plac Bolesława 
Chrobrego. Wiedziała - bo przecież plec jest tuż koło 
jej domu - że tak jsk i w niedzielę, w ten poniedzia- 
łak odbędą się pokazy lotów balonem. 

Wybrali się na spacer gdzieś w okolicy godziny 17- 

nastej. Poszy we trzy, bo wzięły jeszcze babcię. Aga 
podskakiwała radośnie, wybiegła naprzód, nie ustała 
ani chwili spokojnie, Taka to iskierka. 
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Oługą chwilę musiały pochodzić innym"nad głowami" 
zania w końcu zwolnił się stolik "Delicji" na świe- 
żym powietrzu. Stąd widać było świetnie. Zajadały lody, 

rozmawiały i patrzyły na kolorową czaszę, by nie prze- 
gapić momenetu jej wzlotu. 

Tysczasem na placu Bolesława Chrobrego tłum wciąż 
przybierał. Wajwiększe zagęszczenie powstało oczywiś- 
cie wokół balonu, który od rana przygotowywał sią do 
wzlotu. Wielka buzia królewny wymalowana na czaszy, 
reklamować miała rozpoczynający się właśnie Światowy 

Festiwal Teatrów Lalkowych.Ale póki co nikt nie myślał 
o teatrze, wszyscy czekali na moment wzniesienia się 
balonu w powietrze. Ludzie, szczególnie dzieci, podcho- 
dzilf najbliżej, jak się dało, by nie uronić ani szcze- 
gółu. A najbordziej dało się najpierw do metalowych 
płotków, potem już tylko do odgradzającej liny, qa ko- 

niec wręcz do samego kosza balonu. Organizatorzy b 11 
bezradni. Zapory legły, a ciekawskich nie było jak 

powstrzymać. 
w gondoli trwały ostatnie przygotowania. Kończyła 

się już czwarta, ponad 30-kilogramowa butla gazu i po- 
wietrze w czaszy nabierało odpowiedniej temperatury, 
koniecznej do tak nietypowego startu. Bo start musiał 

być szybki i pionowy. Plac Bolesława Chrobrego w Biel- 
sku-Białej, to prawdę mówiąc placyk. Skwerek z ławecz- 
kami, fontanną 1 ozdobnymi choinkami, nieco cofnięty 
od ruchliwej ulicy Lenina. Z tego właśnie placyku 
wchodzi się do przejścia podziemnego, tutaj na ławecz- 
kach przysiadają ludzie zmęczeni bieganiem po skle- 
pach. Z tyłu, na skarpie, budynek Narodowego Banku Pol- 
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skiego, po lewej dawny Zamek Sułkowskich, dziś muzeum, 
do którego nieustająco walą tłumy wycieczkowiczó! 
4 po prawej kawiarnia "Mimoza" | "Delicje". Obie wabią 
białymi stolikami, ustawionymi ne zewnątrz. "Mimoza" 
ma dodatkowy atut w postaci olbrzymich parasoli, w ten 
słoneczny dzień dających sporo cienia. 

Sema płaszczyzna, z której przyszło startować balo- 
nowi, jest już bardzo niewielka. Mierzona moimi da 
skimi krokami od kwietnika do kwietnika, liczy sobie 
40 kroków długości i 22 kroki szerokości. Niewiele, 
prawda? Dlatego właśnie balon naprzewany był tak dłu- 
go, by mógł natychaiast po starcie unieść się pionowo 
w górę, nie zawadzając o okoliczne dony. 

Pani Olejarzowa nie przegapiła tego momentu. Kolo- 
rowa czasza balonu widziana z jej perspektywy, spoza 

pleców tłumu nagle drgęła i balon znalazł się ponad 
płowami. Widziała tę małą postać w niebieskim konbine- 
zonie uczepioną do luźno zwisającej wstążki. ale w 
pierwszej chwili nie pomyślała nawet, że to jej córka. 
Dopiero za chwilę. ź 

A tłum z entuzjastycznych oklasków i porzykiwań 
przeszedł do krzyku grozy. Na jednej z trzech zwisa 
cych malowniczo z szyi królewny wstążek, wisiała 
łeńka postać. Balon majestatycznie wznosił się coraz 
wyżej. 

Tak to wszystko wyglądało "z dołu". "Z góry" na wy- 
darzenie patrzyły tylko dwie osoby, Pilot - Piotr 
$zary i towarzyszący mu pasażer - Krzysztof Mikołajek, 
obaj reprezentujący barwy właściciela balonu, Harcet- 

skiego Klubu Balonowego Komendy Krakowskiej Chorągwi 
ZWP. Z panem Piotrem, pilotem II klasy balonowej roż- 
mawiałam zaledwie w dzień po wydarzeniach. Jeszcze 
trudno mu było mówić, ciągle pozostawał pod wrażeniem 
tego co się stało. Ze swej gondoli nie widział co się 

dzieje poniżej. Zaalarmowały go dopiero krzyki przera- 
żenia, dobiegające z dołu. "Wyjrzałem i zobaczyłem...” 

Parę metrów pod koszem, na dekoracyjnej wstążce wi- 
Siała, kurczowo się trzymając, maleńka dziewuszka. 
Gdy minął pierwszy szok, zacząłem do niej mówić, jed- 
nocześnie dokonując natychmiastowego awaryjnego otwar- 
cia klapy spadochranowej, by jak najszybciej obniżyć 
lot. Mówiłem do niej: "trzymaj sią, patrz, już nieda- 

leko, jeszcze chwileczkę wytrzymasz, przecież jesteś 
dzielna: I ona się trzy! a ja manewrowałem w stro- 
nę jedynego płaskiego dachu w okolicy - domu towarowe- 
ga "Klimczok" Przeklinałem balon, że jest tak powolny 

1 mało sterowny a jednocześnie dziękowałem niebiosom 

że wstążki umocowana solidnie. I widziałem wysiłek na 
no” dziecka i modliłem się, żebym zdążył ponad ten 

lach. 

Dziewczynka puściła wstężkę, gdy byli ponad "Klim 
Czokiem* ale jeszcze dość wysoko - w ocenie pilota 
Jekieś 4 do 5 metrów. Pilot natychmiast przystąpił do 
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ponownego grzania balonu, by minąć ścianę hotelu 
"Prezydent" i wszelkie inne oliczne ściany. Pasażer 
Krzysztof Mikołajek wspomina, że zania odlecieli z 
miejsca zdarzenia, otrzymali przez megafon. informację 
z dołu, że dziewczynka żyje i nie widać, by odniosła 
Jakiekolwiek obrażenia... 

Agnieszka tymczasem, tak pwałtownie wytwana 2 rze- 
czywistości za pomocą biało-czerwonej szarfy, leżała 
0a dachu bez ruchu. Była w szoku 1 - jak mówi - bała 
się ruszyć żeby nie spaść. 

Na dole tłum szalał. Wszscy przenieśli się pod 
"Klimczok". Znalazł się lekarz, który wraz z kilkoma 
ochotnikami wszedł na dach jeszcze przed interwencją 
straży pożarnej 1 przed przyjazdem karetki pogotowia. 
"żyje 1 jest cała” - powiedział do matki schodząc 

z dachu. 
- A ja stałam jak sparaliżowana. Odebrało mi wszel- 

ką zdolność ruchu a dziś myślę, że i odczuwania. Żyje, 
sha, to w porządku! Dopiero kiedy zdjęto ją z dachu 
1 kiedy zobaczyłam jej oczy, zwykle roześmiane e teraz 
oszalałe ze strachu. Myślałam, że i ja oszaleję. Ona 
chciała biec do mnie, wołała: mamo, nia daj mnie ża- 
brać, mamo - ale szybko zabrano nas do karetki i po- 
jechałyśmy do szpitala. 

Dziś Agnieszka jest już w dómu. Drobniutka, kruchut- 
ka iskierka o śniadej twarzyczce, roześmianych, brą- 
zowych oczach 1 ze śmiesznym ogonkiem na czubku głowy. 
Cała 1 zdrowa, bez żadnych urazów, tak zewnętrznych, 

jak 1 zrwnętrznych. Ordynator Odtziału Chirurgii Dzie- 
cięcej Szpitala w Bielsku-Białej ór med. Edward Henek 
mówi o Agnieszce z wielką sympotią. "Taka nasza qałą 
rodzima Pipi, która chciała się przelecieć balonem”. 
I dodaje: "takiego wypadku nie miałem nigdy w całej 
mojej karierze. Do dziś nie mogę uwierzyć, że ta 
drubniutka dziewczynka, która spadła z tak wielkiej 
wysokości nie doznała żadnych obrażeń." 

Agnieszka przyjęła w szpitalu wiele wizyt, między 
innymi od spadochronierzy dostało bukiecik groszku, 
bo oni musieli skakać następnego dnia po raz pierwszy 
w życiu 1 bardzo sią bali, a ona skoczyła już 1 to 
bez spadochronu... Od organizatorów całej imprezy, 
przedstawicieli Teatru "Banialuko" otrzymała lalkę 
1 karnet, upoważniający ją do wieczystego, bezpłatne- 
go wstępu do tegoż teatru. 

Ludzie często zastanawieją się, rozmawiając o his- 
torii "Balonówy", jak powszechnie nazywana jest dzić 
Agnieszka, jak to sią stało, jak do tego doszło? 
A przede wszystkim pytają: dlaczego w momencie startu 
mała mie puściła tej wstążki? Przecież - argumentują 
- jest to zwykły odruch samoobrony. Otóż balon unosi 
się w powietrze z prędkością 6 metrów na sekundę. 
Po sekundzie więc Oziewczynka była 6 metrów nad ziemią. 
Trudno jej było puścić wstążkę... Gdyby nie pilot, 
jego odwaga 1 zdecydowanie, przygoda Agnieszki mogłaby 
skończyć się tragicznie (.,.) 31 

KNESET LAGE" FC AAAA TSA AAEEKKTWOAECE    



    

  

  

    ar i 
harcerskie.pl 

| 

31 maja 1986 roku w krakowskim Barbakanie odbył się 

ostatni koncert Wolnej Grupy Bukowina. Powodan,dla 

którego po latach przerwy zebrało się, by ostatni raz 

zaśpiewać naszej publiczności, była promocja tomiku 
wierszy-piosenek "Niechaj zabrzmi Bukowina”, nieżyją- 

cego już od roku Wojtka Bellona. Był on założycie- 
les 1 liderem tej grupy, która wyrosła z ruchu stu- 
dencko-turystycznego. Zaproszono do koncertu tych 

wykonawców - jak powiedziano - których napewno zapro- 

siłby Wojtek. Stare mury Barbakanu wsłuchiwały sią 
w śpiew grup: "Pod Budą”, "Bus Stop" oraz Elżbiety 
Adamiak, Andrzeja Poniedzielskiego, oraz w recytacje 

poety Adama Ziemianina. 

Atmosfera koncertu była wspaniała, wiele piosenek 
wszyscy śpiewali razem i bardzo trudno było nam się 

rozstać. Pozostały piosenki, które będą nadal wądro- 

wać szlakami i spotykać się z nami przy ogniskach. 

ANDRZEJ KRÓŻ 

Na mojej grządce przed domem 

Rośnie mak i łopian 
I złocą się miecze i wiersze 

A kiedy dojrzewają mlecze - 

Ulatują w niebo 

A z himi wiersze lecą jak ptaki 

Bo moje wiersze są jak ptaki 

Z ziemi wyrosły i pachną ziemią 
I zachwycają się jesienią 
Porą rudych lasów 

Na mojej grządce przed domem 

Spokojnie, cicho 1 swojo 
Księżyc zasiewa blask pachnący, 
A pachnie on dymem i nocą 

Burzy pomrukiem i mymi wierszani - 
Spotkał je widać gdzieś w niepie.' 

WOJCIECH SELLON 

Gdzie cel uświęca środki 
tam niewielu świętych 

Współczesność odpowiada jedynie za czas teraźniejszy 
1 stąd u sotyryka tylko ten czas świadczy o odwadze. 

"ama zyeeeeeaieżaiz 

Pierwsza pomyłka, to błąd 
«le druga - to już błądzenie. 

Kto tańczy, jak grają - 
ten i śpiewał będzie. 

tiektórzy dopiero wtedy walą prosto z mostu, 
Qdy już są za rzeką. 
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PECUNIAE IMPRERARE OPORIET, KON SCRVIRE 
- pieniądzom trzeba rozkazywać a nie służyć 
PECUNIAE OBÓEDIUNT OMNIA 
- pieniądzom wszystko ulega 
PEIOR AVIS AETAS 
- czas gorszy niż za dziadów 
PER ACCIOENS 
- przez przypadek 

PER ACCLAMATIONEM 
- jednogłośnie 
PER CONTRA 
- z drugiej strony 
PER OMNIA 
- w ogóle 
PER PEDES APOSTOLORUM 
- podróżować na vzór apostołów, to jest pieszo 
PER PRO. » PER PROCURA 
* na nocy pełnomocnictwa 
PERIIT TIBI ÓLEUM ET OPERA 
- na próżmn straciłeś czas i pracę 

Ź : 

Pomijanie pewnych wartości 
jest niekiedy 
pierwszym znakiem 

i jalności. 
caad rase 

| tepiej być w kropce 
niż w matrwym punkcie. 

sasżezioniwojeżarząsie 

Czas przecieka. Między innymi - 
1 przez polce opuszczonych ręk. 

srikódzucarokEF ZŁA   
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tnajduje się między blokiem 3a oboru koncentracyjne- 
go i jego kuchnią! Nie wiedziałem też, że legenda 
głosi jakoby długość istnienia Rzeszy była zależna 
od jego zieleni, Toteż, kiedy w 1944 roku dąb na wio- 
snę nie ożył, więźniowie poczytuli to za nieomylny 
znak końca wojny i panowania SS, Sączę jednak - tak 
zupełnie prywatnie - te na przykład Alojzy Szynaniec 
mógłby nem dość dokłaćnie powieczieć, czemu to drzewo 
umarło, 

szyzn to przemoc i morć, to nawrót ćo barbarzyń 
- stwierdza Bericht des Internationalen-La- 

g£erkomnitee*a Buchenwald, 
Upojeni zdobyciem władzy hitlerowcj już- w 1933 

roku zapełniają - wtedy Gauleiterów prywatne — obozy 
koncentracyjne swoimi przeciunikani politycznymi, 
W bagnach rzeki Ems, nać granicą holenderską, powsta 
ło np. czternaście "obozów bagiennych" /Voorlager/. 
W nich pracowało 1 zginęło kilkanaście tysięcy naj 
bardziej zóecycowanych antyfaszystów niemieckich, 
Najstraszliwszy z nich to Esterwegen, Tam szkolono 
strażników do nowych obozów, * 1934 roku poastają 
kolejno obozy: Dachau koło Monachiua, Sachsenhausen 
koło Berlina, Neuenzanne koło Hamburga, Flossenbuerg 
koło Weiden /Dberpfalz/ i Gross-Rosen koło łroczawia 
Tam trafiają więżniowie z stopniowo likwidowanych 
obozów Sonnenburg, Sachsenburg, Sulza, Heuberg,Lich- 

tenberg i Eateruegen, Mięczy 1937 a 1940 rokiem pow= 
stają obozy Mauthausen koło Linzu, Theresienstadt ko- 
ło Pragi, Bergen-Belaen koło Zelle, Oświęcia, Majda- 
nek, Ryga i wiele wiele innych wiątssych i mniejszych 
samodzielnych czy podporząćkowanych wielkim fabrykon 
śmierci, Po pozromach kuuunistów niemieckich przyszła 
bowiem kolej na żydów 1 cyganów a potem przeszkaćzali 
Qzpsi, kustriacy 1 Polacy, Nawiasem dodam, że u Bu- 
chenwaldsie więziono ponad 30 narodowości, Rosło uówie 
domienie klasowe i narodowe, rósł też i zwiększał się 
do potwornych rozmiarów terror. Pod koniec wojny ist 
niało już 3890 obozów różnej wielkości w których 
przebywało 5 801 000 więźniów, Żywych wyszło s nich 
tylko 863 000 1 

Himaler jako Naczelny Dowódca 53 1 Bzef Niemieckiej 
Policji podzielił obozy na trzy kategorie który to po- 
dział w praktyce nie miał większego znaczeni! 
",,. dla mało obciążonych 1 rokujących nadzieję po- 

„ " były obozy Dachau, Sachsenkausen i Oświę- 

JESZ02ZB do wzcrowania ..." był Buchenwald , 
Flossenburg, Neiengamne i Ośnięcia-Brzezinka 
1"... dla cię*ko obciążonych, karanych już za prze- 
stępstwa i dla aspołecznych..." był obóz Mauthausen, 

Należeliśny zatem do ciętko obciążonych, Już pod- 
czaa wyładowywania nas £ pociągu posypały się łaja- 
nia, kepniaki i razy, boć nie wszyscy byli w stanie 
wykonać biegiem" .,. los los ...". Wie nadążali lu- 
dzie starzy jak 71-letni prezes Dzielnicy I / w Opelt/ 
34 
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Franciszek Myśliwiec, 67-letni Karol Chrząszos omy 
64-letni Jan Gomoła lub kalecy Aatonż Jósefczak czy 
Franciszek Rózga, Stojąc już "pod budą" zauważyłem 
dwie stojące za płotem kobiety, które płakały, Zcu- 
miało anie to, ale w tym zdumieniu była zawarta cała 
moja niewiećza o oborie koncentracyjnym, poćożas kie- 
dy one obie już wiećziały , 

Przed braną obozu, ozdobioną pięknym napisem "Je- 
dem das Seine” /każdemu awoje albo raczej ZA awoje/, 
nasi nowi epiekunowie nie potrzebowali się już niozyn 
krępować, Byli przecież u siebie! Tu już było znacze 
nie więcej bicia zanim zćołaliśny się ustawić do 
przelicrenia "transportu" i stanąć przepisowo "in 
strazrer Haltung", naturalnie z obnażoną przed "nad- 

ludźmi" głową. Przyżwyczajony do złego trakowania 
w wojsku w którym jeszcze nie tak dawno służyłem,nie 
zbyt barózo przejnowałem się wrzaskeni i wyzwiskani 
różnego mutoranentu SS-sowców, niepokoiło mnie nato- 
miast przeciągające się oczekiwanie na coś „.. 
Zapaćał bowiem już powoli zmrok a brana obozu przed 
którą staliśmy była ciągle zamknięta, Nie uogł 
przypuszczać, że nasz transport prryszeół "nie w porę" 
już po "fajrancie" SS-gowskim 1 że my stanowimy "do- 
datkową pracę", Poza tym jakiś S5-sowiec - jak się 
potem okazało Albin Waletzko z poópolskich Komprach- 
cie - natrętnie się dopytywał, czy wśród nas nie na 
Arki Bożka a bił za każde usłyszane "nie", 

Nagle otwarły się mniejsze drzwi po lewej stronie 

bramy a na nas wpacła horda S3-owców uzbrojonych w ki- 
je i bykowce, Zostaliśmy dosłownie "wbici" w nieznane 
Wiedziałem już, że "tam" będzie strasznie, Biegiem ko- 

rytarzem w lewo, słabe światło, cele po obydwóch satro- 

mach, Jakiś olbrzymi drab w muncurze wbija naa pięq= 
ściani do celi. Huk żelaznych drzwi za mną, potem zn- 
pełna ciemność cisza i strach ... Po długiej chwili 
szept. Obok mnie stoi harcerz - przyjaciel Alex Przy- 
bycień, drużynowy z Mikulozyc ... liczymy się, jest 
nas ówunastu, ściśniętych maksymalnie ,., nie możemy 
usiąść, okno szczelnie zenknięte od zewnątrz ... go- 
rąco a po chwili duszno. W ciągu godziny małe,stojące 
w kącie wiaderko jest przepełnione moczem a po chsili 
rozlewa on 6ię po podłodze ,..Suród „.. Osuwamy się 
pomału wzdłuż óciany na podłogę a po dwu godzinach le- 
Łymy pokotem jeden przez drugiego, Nie zasypian jednak 
Odbieramy wraz z Alexem Wilhelmowi Świętkowi żyletkę, 
którą przemycił aż dotąd pod podszewką marynarki a któ- 
rą manipuluje teraz ćość niebezpiecznie koło przegubu 
lewej ręki, Świętek przeżył obóz, opłaciło nią, 

Na korytarzu ciągłe wrzaski papugi, przeciągłe, świ- 
drujące w uszach gwizdy, przeklinania, nierożeznawalne 
nałasy a potem głośny śpiew "Pod Twoją obronę ucieka - 
my się święta Boża Roćzicielko ..." Zanarliśny a tam 
za drzuiami przekleństwa, odgłosy ciężkich razów, ję- 
ki, jeszcze raz "Pod twoją obronę,.," potem już tylko 
jęki ... Z Alexem doszliśmy do wniosku, że to zapewne 
ksiądz Jan Melz, ze Starego Koźla podpadł SS-nanon, 
Reno okazało się, że to 30-letni Antoni Nowak z Ganosa 
mie wytrzymał takiego napięcia psychicznego ... Wy — 

mau. 
wlókł się ledwo żywy nazajutrz przez branę do obozu 

«le dziury 8% do końci odbite tej nocy leczył przez 

następne dwa miesiące, 
Przeszeołszy rankiem branę obozu, zobaczyłem przed 

sobą pusty- bo obóz pracował - "Apellplats", na któ- 
zym postałem potem niejećną godzinę, przez który wió- 

śniowie ubrani w pasiaki ciągnqli olbrzymi walec dro- 
gosy. Śpiewali coś, co miało być piosenką, okładani 
niemiłosiernie przeż innezo więźnia z opaską na ranie- 
niu 4 napisem "Capo", Nie byłem w stanie pojąć co się 
dzieje. Szturchnięcy przez sąsiaća pobiegłem jednak 
dalej, Później dowiecziałen się dopiero, że to były 
słynne buchenwaldzkie "śpiewające konie”, Widziałem 
4ch jeszcze wiele razy, tyle że za każdym razem byli 
to inni więźniowie, boć jak długo można śpiewać o gło* 
dzie przy tak cię*kiej katordze? 

Mle oto barak. Zdjąć ubranie i bieliznę, Rzeczy 
osobiste zdane i zapiaane przez jakiegoś więźnia, wo- 
kół pełno S3-owoów, fryzjer strzyże i goli wszystkie 
włosy, uderzenie w ogolony łeb i przede mną kadź x ja- 

kąś mętną ómierdzącą cieczą, wakukuję sam do kadzi , 

bo mój poprzednik coś lekko się zawahał więc został 
dłużej niż mu tchu starczyło przytrzymany pod lustrem 
cieczy, Wyskakuję oślepły, oczy szczypią, szturchnię- 
ty kilka razy, wpaćam w jakieś Grzei , acha to łaźnia 
ua wodę trzeba było bardzo ćługo czekać, Potem nago 
przez obóz do "Bekleidungskauner", otrzymujemy letnie 

pasieki - bluzę i spodnie - koszulą, skarpetki, buty 
1 czapki finita la farsa, lasciate ogni sparanza | 
Tak rozpoczęło się piekło nie w Dantego a Himnlera wy- 
daniu, Popędzono nas do "ogrodu róż" - osławionego 
*małego obozu" na zagładę. ale co mogliśmy my wtedy na 

* ten temat wiećrieć? 
Obóz koncentracyjny "Buchenwalć" powstał w 1937 r. 

19 1ipca stanęło na stokach góry Bttesberg do apelu 

pierwszych 149 więźniów przywiezionych z Sachsenhausen 
1 Lichtenberg, Po kilku ćniach było ich już tysiąc, 

Budowali obóz od poćataw, Spieszyli się, bo góra ta 
jest słynna ze złego klimatu, częstych deszczów, mgieł 
1 zaware silnie wiejących wiatrów, Konendantem obosu 
został Standartenfuehrer Karol Koch, Ciekawa to musia- 
ła być kreatura jeśli 22 stycznia 1942 roku został on 
zdjęty ze stanowiska i postawiony przed sądem, Jego 
przyjaciele S5-owcy skazali na ómieró i powiesili go 
- ©0 za ogrom hańby dla oficera S3% - 3 kwietnia 1945 r, 
Nawet ci, pozbawieni sumienia 1 ludzkich uczuć "sę 

dziowie” nie znaleźli usprawiecliwienia dla konpana, 

który w 1937 roku nie posiadał żadnego majątku, w 1938 
Toku miał, wraz ze swoją żoną Ilsą - później słusznie 
zwaną potworem z Buchensaldu — zaledwie 140 marek na 

książeczce oszczęćnośsiowej a w dniu aresztowania wy- 

kazywał w niej ponad 100 000 marek "oszcząćności", 
Tak było można "zarobić" tylko na śmieroł, stosując 
Stale głód i bicie, grabież i niewolnicza praca były 
bowiem niezawodnym środkiem do poprawienia własnej sy- 
$uacji towarzyskiej i materialnej, 

Xierownikani obozu byli Weissenborn i Roedl, którym 
% kolei podlegał "Repportfuehrer", sztab komendantury 

HISTORIA  REEEENEM 
1 poszczególni "opiekunowie" więźniów "Blockfuehrerzy", 
Rządy w obozie sprawowali jednak finicyjni więźniowie 
Lageraelteste, Blockselteate, Capo, Stubendienst 1 
Yerarbeiter, Z chwilą otrzymania nuzeru i "Winkl'a" 
— trójkąta, którego kolor oznaczał rodzaj popełnione 

£o wobec III Rzeszy przestępstwa, więzień zatracał 
swoją osobowość, Byzystował ale nie liczył się.Mógł 
zginąć poćczas pracy ale rómie ćobrze mógł postradać 
życie dla żartu czy zabawy, Zabijeć bezkarnie wolno 
było SS-owcom i funkcyjnym, Tylko zwłoki musiały być 

jeszcze "obecne" rzy apelu, bo liczba więźniów au- 
siała się bilansować, W "bunkrze” obozu mordowali wię- 
£niów Souzer i Blank łomem żelaznym, ctryczkiem, gło- 
den, zastrzykami fenolu. Topili ludzi w kubłach s od- 
chodami lub powiesiwszy więźnia za nogi wiązali sznur 
dookoła jego geniteliów a potem huśtając rozbijali je- 
go głowę o mur celi, W kamieniołomach robił podobne 
rzeczy bezkarnie Capo Vogel, z czarnym winklem, unó- 
wiwszy się często uprzećnio z "Wachnanem-S5" co do 
dlości "nieszczęśliwych wypaćków" czy "nieudanych u- 
cieczek", SS-uan dostawał w nagrodę za uniemożliwienie 
uołeczki trzy ćni urlopu lub awans a "Cupo" paczkę ty- 
toniu, 

Bloki życowskie i kompenia karna wymierały z głodu i 
nedriernego wysiłku a niezćetni do pracy, po przepro- 
wadzanej cc jakiś czas selekcji szli "na transport" , 
to znaczy do komór gazowych w Somnenstein, Bernburg, 
Dachau 1 innych, Tak zginął między innymi ostatni prem 
zes Dzielnicy T-szej Związku Polaków w Nienczech Fran- 
oiszek Myśliwiec ze Sprzęcic, Najgorzej jećnak było 
trafić do "ogrodu róż - małego obozu”, A tam trafili6- 
my, Odgrodzony od dużego obozu drutem kolczastym, obóz 

ten składał się s kilku żużych namiotów w których u- 
mierali żydzi austriaccy i czescy. Był też jeden ba- 
rak s gołymi pryczami, Na wiele tysięcy tam koczują- 
cych więźniów była tylko jedna latryna nieosłonięta 
1 jeden kurek z wodą, Po apelu porannym gnaliśny bie 
giem do kamieniołomu, staatąd z 20-żo co najaniej ki- 
lowym kamieniem trzy kilometry do budującej się szosy, 
Wieczorem zbieraliśmy "na tragi” zmarłych, zabitych 
1 półżywych kolegów aby zdążyć na apel, Jedzenia do- 
stawaliśmy mało i nieregularnie, Wychudzeni słabliśmy 
coraz bardziej. Uratował nas tragiczny w swojej wyno= 
wie fakti'pod koniec paźćriernika przyszedł do małego 
obozu Lagerfuehrer Rondel, Kazał wystąpić z szeregu 
Franciezkowi Michalikowi z Szałszy, Odczytał list z 
żełosną wiadomością, że jego sym zginął "fuer Riehrer, 
Volk und Vaterland" jako żołnierz niemiecki w Polsce, 
Mie zauważył nawet łez zbolałego ojca ale ciekawie za- 
pytał naszego rzecznika dra Tadeusza Kanię, jak to sią 
dzieje, że syn walozy za Niemcy a ojciec przeciwko wiz 
Dobrze, iż pozwolił aobie wytłunaczyć, że nie jesteś 
my partyzantami, którzy strzelali s ukrycia do nieniet 
kiego wojska a obywatelami Rzeszy, polskiej narodowoś* 
oi, Były to burćzo ćziwne 1 trudne sprawy dla jego tę- 
pej bawarskiej głowy ule fakt tem zmienił nasz 108 ra- 
dykalnie, Na órugi ózień opuściliśmy "ogród róż", Ulo- 
kowano nas w bloku 34 i co za raćość: każdy otrzymał 
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MNĄ HISTORIA KEEENNEEUENE GE: 
miskę, kyżkę i prawo do osobnej, sasłanej bielizną 

pryczy £ Biennikiem, 4 w małym obozie usierali dalej 

*bycgoszczanie” — 123 młocych ludzi wtłoczonych do 

drucianej klatki, głodzonych nieludzko £ bitych co= 

dziennie, Klatka z órutu kolczastego nie uiała ani 

dachu, ani ścian a pódłoge też ż drutu kolczastego, 

Tak "naród panów" karał przykładnie tych, którzy śmia= 

1i się przeciwstawić napadającenu na kraj najeżdżcy, 

4 znależli sią wśród pierwszych polskich transportów 

obozowych. Następnego cnia przećżierzgnąłen się % Ro< 

giciela kamieni w drwala, Razen s doktoreB Kanią 

woiągnęliśmy" piła paląc w lesie potężne buki, które 

imi więźniowie na sgiętych grzbietach, po kostki « 

błocie nosili do tartaku, u 

Ponieważ język niemiecki znaliśmy wszyscy dobrze 

łatwo nawiążaliśmy kontakty że starą kozuniatyczną 

gwardią obożówę Maaż blokowy, Ernat Raeschke, były 

poseł do Reichstąż*u 8% ramienia partii komuni stycznej 

Niemiec ułatwił naż tó s chwilą, kiedy okazaliśmy się 

godnymi zaufania a oto w óbozie łatwo aie było, 

<Waząćzie należało się wystrzegać sjonósicieli-kapue= 

siów” typu Ohlea, Greuls, Buła, Śolff czy Kusznier= 

«Kustniarow, którzy śresżtą ważyacy sginęli s mocy 

wyroku obozowego Tuchi Oporu, Antyfaażystowaka soli- 

darzość polityczne wynagała, by ehronić się naszajen 

£ dotrwać żwycięstwa nad Larbarzyństwen, fo działania 

* konspiracji żostałea dopuażczony już w styczniu 

1940 roku, kieóy znalastem śię w "wodóżżiale patologicz= 

myż”, Oddział tem posstał © grućniu 1939 roku na roż= 

każ Obersturabannfeuhrera dra Lellinga, naczelnego le- 

karsa wszybtkich obosów konotatrażyjnych, Precę nad 

jego uruohośńieniem rozpoczął dr Seuaann £ Instytutu 

Higieny S$ w Berlinie = po kia zaś zjawił się anatono” 

= patolog dr Gutacker, Maszę pracę kierował więnień 

Gustaw Wegerer => mineralog wykształcenia = kozunia= 

tw wiedeński, Początkowe przygotowywałem w prosekto= 

rium wybrase przez lekarza 88 gułoki do sekcji 2 za” 

gsywałów je po Biej „ 126% już w marcu byłem sgpecea" 

od wykonywania preparatów histeljoeicznych na aikroto= 

mie £ od barwienia ich, Instytut Higieny SS był sain= 

teresowany w bacanżiach nad szalejącym s tya okresie 

w obozie tyfusem i gnębiącą nas CzerBonką a NASZYM 

obowiązkiem było = jek unie kiecyć pouczył Ghstaw * 

fatszować wszystkie wyniki %ej pracy, Żaden preparat 

uikro= czy makróskópowy nie uógł odpowiądać protoke= 
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hm PL Kazimierz Lichnowski, hm Andrzej Mróz, hm PL Piotr Niwiński - 

łowż sekcyjnemu, każce coświadczenie musiało prowadzić 

do fałszywych wniosków, Mimo naszych usiłowań nie by- 

liśmy jednak w stanie zapobiec ogromnem nieszczęściu, 

Dr Gutacker - tak na marziniesie swojej działalności — 

- zainteresował się barwnym tatuażem skóry sekcjonoc= 

wanych więźniów i zaczął zbierać co ciekawsze rysunki 

które konserwowa? i wyprawiał Werner Bach, Żona ko= 

zendanta obozu — Ilza Koch = zwieczając kieóyś, po 

sutej alkoholowej libacji = ciekawy BLOCK 2 - s prze- 

chowywanymi tam preparatami zapragnęła mieć swój pry- 

watny zbiór! Zaczęła zatem wybierać w czasie kąpieli 

więżniów co ciekawsze tatuaże "do obróbki", Ze skóry 

tych nieszczęśników powstawały potem abażury, ręka- 

wiczki, portfele „, a potem rozpoczęto preparowanie 

głów na modłę Incian Południowo-Anerykańskich Czy Da- 

jaków s Borneo, Powstawały ź nich przyciski pod akta 

ałużbowe, Pierwszy taki "preparat" otrzymał dr Lelling 

Historii, choćby tylko jećnego obozu nie można 

gmieścić w ramach jecnej audycji, stąd fragmentarycz= 

ne wycinki, Należałoby mówić wiele gle ja wspomnę tyl= 

ko jedeń epized: 18 sierpnia 194 roku zamordowano 

strzałem w potylicę w krematorium obozowym Brnsta 

Thaelaanna, przywóćcę niemieckich komunistów 1 posła 

do niemieckiego Reichstagu, Polak Marian Zgoda = z na- 

rażeniem własnego życia> oglącał ten przerążający roz- 

dział nistorii i dał świacectwo prawćzie, 

41 kwietnia 1945 roku nie było mnie już w obosie 

"Buchenvald", Cytuję za to z książki: Henrykę Rowiń- 

skiego : £ Działalności PPR w Buchenwaldzie 

140,15 zawyła syrena alarmowa ,.. 

11,45 ",.. Pister /komendant obozu/zdążzł 

uciec 

12,1o paćł rozkaz "iszyscy SS-owcy opuścić 

obóz" 

14,00 „.. rospoczął się atak na druty 

15.15 Rans Eicen przez megafony zawołał: 

",..Paazyści uciekli, Międzynarodowy 

Komitet Obozowy przejął władzę, Zabez- 

pieczymy spokój 1 porządek sd6 

4 jail — Byłem już w mięczyczacie współpracownikiem 

Serafina Myśliwca komendanta Obwodu R 316 na powiaty 

Racibórz i Koźle ale ",.. to już zupełnie inna his- 

tOTIA s.2'*> 

2 obozu zostałem zwolaiony po śmierci brata mojego 

Alojzego, poległego ma froncie francuskim, 

  
  

Zastępia Redaktora Naczelnego, phm Wojciech Popiołek - Sekretarz Redakcji, 

hm PL Paweł Raj - Miedaktor Naczelny, hm Marian Satała - Dział Reportażu, hm PL Kazimierz B. Schutterdy - Z-ca Redaktora Naczelnego, lim PL Jad- 

wiga Skiba - Dział Kultury, hm Wojciech Śliwerski - Dział Harcerskie Poradnictwo, hm PL Anna Szeliga-Zahorska — Dział Historyczny, hm PL Janusz Woj- 

tycza — Dział Starszoharcerski, hm PL Andrzej Ziębliński. Hedakcja zastrzega tobie prawo skracania nadesłanych materiałów oraz nie zwraca zgateriałów 

nie zamówionych. Druk Zakład Poligraficzny SSP «Żaczek» zam. 223/86 nakład: 1200 A-3J 

  

irchiwum 
harcerskie.pl 

 


