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od redaktora 

_ Witamy w Rrakowie 
o długich pięciu latach władze naczelne ZHP 

Bac rozesłały wici i zaprosiły ozołowych przedsta- 

wicieli harcerskiej kultury do sejmikowania 

w naszym mieście. Serdećznie witamy uczestników 

w prastarym grodzie, 

Harcerska kultura, jak mniemam, nie znajduje się 

obeonże w najlepszej kondycji - atąd oczekiwanie na 

nowe- propozycje i' decyzje sejmiku ,precyzujące zadania 

na najbliższe łata. Do Krakowa ściągnie prawie trzys- 

tu luminarzy tej, jakże potrzebnej i ważnej dziedziny 

wychowania. Czy zostaną wykorzystane w praktyce ich 

doświadozenia? Poprzedni, I Sejmik, w Poznaniu nie 

przyniósł spodziewanych rezultatów = zdominowany ZO” 

stał przez kierowników zespołów artystycznych. O z8— 

społach zresztą będzie dalej, Jakie sukoesy zanotu= 

je Sejmik? Czas więc na rzetelne przeanalizowanie do= 

tycohczasowego dorobku i jasne sprecyzowanie, o 00 nam 

w ruchu kulturalnym chodzi, Jak naa dochodzą słuchy 
Sejmik będzie gościł wielu znakomitych twóroów kultu= 

ry, wielkich Polaków, specjalistów w rozmaitych dzie 

dzinach, Jest to bardzo istotne, gdyż nie można formu- 

łować zadań harcerskiej kultury w oderwaniu od specy= 

fioznych warunków polskich, bez uwzględnienia na= 

szych idei w całokształcie zadań i oddziaływań, jakie 
ze sobą niesie polska kultura, Każda harcerka i har - 

0erz muszą znaleźć swoje miejsoe w tym procesie. 

Historia naszej kultury dowodzi, iż była niezwykle 

demokratyczną > kształtowała się we wszystkich klam 

sach społecznyc:.. Także dzisiaj, społeczność i pow- 

| 
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szechność kultury nakazują nornny ustrojowe naszego 

krajue 

Zawsze zwracałem uwagę na to, że harcerskiej kul= 

tury nie można utożsamiać tylko i wyłącznie z dziażal- 

nością harcerskich zespołów artystycznych. Zespoły 

te stanowią tylko jedną z jej dziedzin, i jak sądzę, 

nie najważniejszą, Bo tak naprawdę, to te nasze 

fesjcnalne" zespoły mało już mają z harcerskiej męto- 

dyki, a stałe podnoszenie poziomu artystycznego pro 

wadzi do eliminacji wielu metod harcerskich, am mun= 

dur nie wystarozy, Taka jest, niestety, prawda, choć 

i tu znajdują się chlubne wyjątki, Znakomity anima” 

tor — Jurek Hanerski z Poznania = opierając się na 

podstawowych kanonach metodyki harcerskiej, stworzył 

swoje słynne już"Łejery".* Tu walory artystyczne z08 

tałj podporządkowane zainteresowaniom dzieci i na iokh 

kanaie realizuje się nietypowy proces Wychowawczy. 

Uozestnicy tego forum muszą odpowiedzieć na wiele 

podstawowych pytań - dlaczego drużyny tak nieonętnie 

śpiewają, dlaczego upada zuchowy teatrzyk samorodny, 

dlaczego drużyny starszoharcerskie tak niechętnie po. 

dejnują specjalizację artystyczną, Gdzie się podzia= 

ły harcerskie teatrzyki i kabatery, czy kameralne 

zespoły, śpiewające dla siebie i grające dla własnej 

przyjemności, Go wreszcie z naszą kulturą życia co- 

dziennego? 

Dlatego też redakcja "Harcerza Rzeczypospolitej" 

życzy udanych obrad, przekazując uczestnikom skromny 

wkład w dyskusję w postaci teo nuuerue 

!pro- 
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Krakowską D: rcerzy - Szozop "fe. 

platte" 
zwraca się z prośbą do wszystkiok druhów, którym zna” 

joma jest historia krakowskiej "Dwójki" o panoa w od- 
tworzeniu historii nassej drużyny na przestrzeni dzie: 
jów harcerskich. 
Kontakt listowny: 

pim Jarosław Szarek 
ulica Surzyckiego 10 
telefon służbowy 22-32-20 
Kraków 

Ż 6ł Wydowniosy OK ZHP jaformy 

Od lipoa 1985 roku ukazały się następujące 
wydawnictwa? 

J. Stępieniowa "My z Szerych Szeregów - opowieści 
z lat wojny”, IAW, nakład JO000egz. 

D, Kaczyńska "Byli żołniurzani Parasola", MAW, nakład 
30000egz. 

M. Miszozuk "Geneza harcerstwa", MAW, nakład 5000 egz 
B. Grodecka "Rzeka", MAW, nakład 10 000 egz. 
8. Krakowąki "Z dziejów harcerstwa przemyskiego 1911- 

1981", MAW; nakład 200C egz. 
Dębnicki, K, Salaburska "Nieprzetarty Szlaku 

yd, Śląsk, nakład 30 000 egz. 

Praca zbiorowa "Harcerki 1939, cz.II, PW, nakład 
30 000 egz. 

Praca zbiorowa "Ory i zabawy na koloniach i obozach” 
PWZ2, nakład 30 000 egz, 

z. Zonik "Długi egzamin", HAU nakład 10 000 egz. 
J. Chełstowska, J. Klima "iajtrudniejszy pierwszy rok' 

śAW, nakład 30000 
Lewiński "Z zielonym sznurem w drużynie zuchowej” 

MAW, nakżad 50000 egz. 
Leciejewska-Nosal "Śpiewnik zastępu", MAW nakład 

150000 egz. 
Ciesielska, U. Kurek "Zuchowe zwyczaje i obrzędy"* 

MAW, nakład 50000egz 
Gomol "W kręgu zuchowej piosenki", HAW, nakład 

i 10000 egz. 
Kazanecki "Terenoznawstwo dla'harcerzy", MAW, 

nakład 50000 egz., 
praca zbiorowa "Harosrzonatarszym pod rozwagę", MAU 

nakład 10060 egz. 
Wojoiechowski "Własne oblicze - gawędy, wskazówki 

metodyczne", BHS, WAW, nakżad 10000 

Zapowiedzi wydawniotw do końcą 
198 

w Błążejewaki "Z d: 
X, Wiśniewska 

Ż 
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ny rok", W, Błażejowski "Bibliografia harcerska", 
S. Ciepły"Świat w roku 2000", BIS-Fuźnice, W. Meroik 

wRozozarowania i nadzieje", BiS-Kuśnice, E Niesobski 
J. Pfejferówna "Dziennik harcerza*i "Szarotki" 

  

SPIS 
1% Od redaktera,.. .+...Str, 

2, HSI. ......2 ... +.str. 

3. Olgierd Pietkiewicz "Być harcerzem w pocię- 
BUŻ2440400000000 .... +......04seBŻP, 

4. Bolesław Leonhard "Tadeusz Hołuj 1 harcer- 
Had. oosesRoeaesocoseooeooosoooeaSGT+ 

5. Jadwiga Skiba pozastna drużyna ant 
- rozważania kultural 2.2200 ++.Btr. 

6. Roman Pioek "Kot" — Opowiadani0,.+422+ stro 

7. Mare. Franek "Drobny problem harcerskiej 
aeaeaeeeeoooccooaooooosososoęsBETę 

8. Satyryczny Świat Druha Drucha+++00+4+0+0045tT> 

9. Sprawzdanie z przebiegu próby HarGerki 
Rzeozypospolitej+++«0+0000009000000000000,0ZŻ410 

No, Harcerska jena Literacka - "Nasz stary 

Kraków" „abódstówE stroi 
12. Piosenka miesiąca "Tylko ahcieć"+e+000000.8tF,14 

13, Harcerskie Korzenie pod redakoją Kazimierza 
Wnętrzyokiego - z dzinłalności drużyn włoc= 
ławskioh i mławski 0h. ++2>>+esees000000000.5ŻP+15 

14. Krzesanie ognia "W Słowie że się ui na: R " 
Wiemalowane obrazki str. 16 

15. Rozważania przy gaanącej watrze 
*Szopk. . +42+08t1,18 

16.pwd Jacek Kozłowski "Poniatowazczacy"++»»++atr.20 

Tr dwiga jaya "Wspomnienie o druhnie 
ździnie", -+24400000000000009000000SŻD+2T 

8. UL Biedrunia "iaroerskiej syprawy wyąsko. 
rakiej" ozęść 3 ++2000008tr.23 

19.W tym nunerze otwieramy Galerię Rysu 
pod redakoją Andrzeja ZdQbIiński060-+0.+..str,26 

©. "Parasol" Wojciecha Popiołka - część 5+.0..atr.27 
21, Magazyn Andrzeja roza "Z braku laku",+.+.5tr.31 

22, Adolf Warzok - ozwarta część wsi 
*CzaB nA TOZdroŻAch"+++220>0004*00 str, 34 

treści: 

Lsząc te ałowa w poozątsach grudnia, woale 
| mie jestem pewien, ozy właśnie teraz powinie= 

nem złożyć P.T, Czytelnikom życzenia wesołych 
Świąt i pomyślności w Nowym Roku. Bo niby wiadomo 

kiedy przypada Boże Narodzenie i Iowy Rok, ale czy 
numer "Haroerza Rzeczypospolitej" ukaże się w jakimś 
terminie zbliżonym choćby do tych świąt? Tak samo 
trudro próbować” pisać o ozymó aktualnym w Związku, 
jako że nawet pisanie z wyprzedzeniem w czasie też 
może rozuinąć się z rzeczywistym terminem, I tak na 
przykład ohojmłem się "wyrobić" przed Sejnikiem Kul- 
tury, tymczasem termin Sejmiku przesunięto, Mój "kul- 
turalny" ertykuł już się ukazał, a któż mógł wtedy 
przwidzieć, że redukoja zdecyduje się wydać na Sejnik 
nuser specjalny. 

hm .PL Olgierd Fietkiewicz 

KIEME + EEEEENENMM NASZ RUCH 
się przystosować: można lekceważyć zobowiązania, na 
nic pe:nego nie można liczyć, lecz trzeba być bystiyn, 
dawać sobie jakoś radę. Krok już tylko do nauki ży” 

oiowoj: żeby dopiąć swego, dojechać w miar; na ozas, 
trzeba być cwaniakiem, owaniactwo popłaca, Jeśli 
kilka razy trzeba tłuwnaczyć spóźnienie na lekoje opóź” 
nieniem pociągu, to kolejny raz można zawinione przez 
siebie spóźnienie też "zwalić" na PKP, Łatwo, nie- 

postrzeżenie wonodzimy w kłamstwo, Jeśli dorośli orge' 

nizujący nam transport kolejowy, mogą lekceważyć czas 
i swoje obowiązki, to dlaczego ja maa się nini przej- 
moweć? 

iście kolej przeżywa określone trudności, 
h można poczytać w gazetach: techniczne, zao= 

patrzeniowe, kadrowa, Można je tłumaczyć i rozumieć» 

W POCIAGU iz: 
Te rozważania o kłoptach terminowych kojarzą się 

ze aprawą, która na vozór czytelnikowi zapewne nie ko 
jarzy cię ani z kulturą, ani z harcerstwen, Myślę 
© podróżowaniu pociągami, A jednak powinna! 

Jeśli wierzyć statystykom, to w 1984 roku ponad 
78 milionów pasażerów skorzystało z przewozów koleją, 
na podotawie miesięcznych biletów szkolnych, Oznacza 
to, że po podzieleniu przez liczbę dni nauki w roku, 
że każdego z tych,dni około 400 tysięcy dzieci 1 mło- 
dzieży było w drodze: do szkoży i ze szkoły, I jest 
tak nadal oodziennie, Z us: korzystamy także 
latem, wyjeżdżając na wakacje i przy wielu innych 
okazjach. Z przejazdów z bilotami jednorazowymi wę= 
dług taryfy ulgowej skorzystało w tymże roku 1984 
ponad 225 milionów osób, Ile z tego stanowiła młodzie 
Szkolna, rocznik statystyczny milczy, Podobnie 
milozy na temat ilu pasażerom udało cię pojechać "nie 
dbając o bagaż 1 bilet", 

Góż to jednak ma wspólnego z kulturą i harcerstwem 
Otóż bardzo wiele. 

Po pierwsze - dla tych codziennych podróżników, 
dla wspomnienej 400-tysięcznej armii młodzieży do= 
deżdżającej, kolej joat z konieczności mimowolnym 
wychowawcą. Tymczasem jaka jest kolej, każdy widzi, 
Kaźdy wie, jak codziennie spoźniają się podmiejskie 
pociągi, Jak łatwo i ozęsto zą odwoływane, Jak w po- 
oiągach elektrycznych ubywa wagonów, Jak są zatłoczo” 

ne i brudne, Jak odjeżdżają nie z tego perunu, z któ- 
rego powinny, To wszystko młodzi ludzie widzą codzien 
nie i przywykają myśląc, że taka jest norma i trzeba 

Ale nie zmienia to faktu złego funccjonowania kolei, 
które oddziażywuje na młodzież i nie tylko zresztą 
na nią, Dorośli już się przyzwyczaili, bo sytuncja, 
taka nie zrodziła się bynajmniej z dnia na dzień, * 

Na takie tło naxłada się druga płaszczyzna rozna- 
żeń. Otóż można powiedzieć, że utworzyła się specy= 
ficzna młodzieżowa kultura podróżowanie podniejbkini 
pociągami, Nie siląc się na jej charakterystykę, i10— 
żnar tu zaobserwować:na przykład fason wskokiwania 
w biegu do pociągu, jazdy przy otwartych drzwiach 

w jednostkach ekektrycznych, jazdy bez biletów i oszu 
kińanie "kanarów", ila niektórych trasach w godzinach 

azozytu bywa taki ścisk, Że konduktor nie ma szana 
przecisnąć się w nim dla kontrolowania biletów. I tak 
dalej i tak dalej, Pomińmy tu zjawiska patologii wpo- 
łecznej, pamiętając natonżast, że dworoowa izby dla 
młodzieży umożliwiające na przykład naukę, skorzysta- 

nie z czasopism - naogół są mitem, Zrikły specjalne 
wagony dla młodzieży szkolnej, Darujmy też sobie 
sprawę dojazdów kombinowanych, kiedy to trzeba koja= 

rzyć pociąg z PKS=en. 
Podróże dalekobieżne si, sprawą w tya aspekoio niew 

błachą, Tu również każdy widzi” jaka jest kolej, Ia- 
tomiast opis kultury przejazdów kolejowych, to temat 
wielu badań neukowych, U podstaw tej kultury, na tle 

oisku i braku miejso, odnajdujemy przemożny pęd pa- 
sażera do zdobycia miejsca siedzącego za wszelką ce- 
nę; tudzież w interesującej nas kwestii « matczyną 
troskę, by jej dziecku jechało się wygodnie, Stąd 
na stacjach początkowych obserwujemy dantejakie *  



  

o ułodzi ludzi- najczęściej z naro= 
unuiją podstawiwie pociągi. Stąd 

zaujeny z ustępowazia miejsca osobom starm 
szyn, które często stoją 

kich ustspilibyśny miejsoa. 

nie miejso:wkę, A ta 
yzodny przejuza dziecka jest prze 

a to prawo z łat 

wością przedłu: 
I dopiero tu 

Otóż, ao do a cod 
przecież w pocięguch żadnych ogniw organizacyjnych 
ZidPę ani zastępów, ani drużyn, ani nawet jakichś 
klubów dojeżużającycn, Więc 00 może zrobić? Nie usdro- 
wimy kolei. lntermncje rad hufców, harcerskich radnych 
choć potrzebne, zup-łnie nie zmieniają sytuacji, 

Nie robizy zaciągu do szkół kolejowych, by ioh harcer- 
say absolwenci. lie potrafimy zapewne zapanować 
mad zjawiskami owyci uikrokultur kolejowych, Ale 
nie jesteśmy bezrudni, łe inne uisrozultury nie są 
przecież ozymó, czenu koniecznie każdy musi się pod= 
dać, Jeśli harcerz ozymś się wyróżnia apośród ogółu 
swych rówieśników, to wiino to mieć miejsca także 
w pojedynkę, także - gdy nikt nie dojrzy, nie oceni, 
nie nagrodzi. Także - w wagonie, Jni: uawia i pisze 
druh Zbyszek Czarnuch - to współczesny rycera, Otóż 
rycerzowi nie wypada uciekać przed "kunarem", pauć 
urządzen.a kolejowe, narażać bez potrzeby zdrowie 
4 życie, aą potrzebne dla ważniejszych Spraw, Ryce= 

rmowi mie wypada zajacwać miejsca, gdy obok stoją 
starsi,- rycerz pomaga innym, a przy tym jest prze 
oież silniejszy: "..e ciężazą podajcie mi zbroję”, 
Skoro wiemy, że kolej się spóźnia, warto być ma to 
prygotowanyn. Inni "nawalają" - a ja wprost przeciw= 
mie, Ja muszę zrównoważyć zło swoim właściwym postę 
powaniem. Dlatego ja nie lekoeważę czasu; haroerskie 
sbiórki zaczynają się punktualnie, bo naa na to ataóa 
€y uło marnujemy też ozasu podróży. Jeśli są warunki 
czytam 00% sobie, rowiązuję krzyżówkę. Nawet w tżoku 
stojąc obok siebie powtarzamy angielskie słówka, 
Po prostu gtarany się nie poddawać ciśnieniu tej kul- 

aja 
1skn sir i gniewa 

roce 5w.fi2i 
0 noce białe noce 1 msrzeń m 
gdy w piecu ogień 

ń biedak rozpacz 
; wariat cużuje 

t;;tnych żurzeń 
trzaski drzewa 

Czasami jak r uścisrły prz:d domen zawyje 
wśatr - jak obiąkenego z t;skaoty to skarga 
dodrze że okiennica sz sie szybę kryje 
bo oiska się o mury 1 zu okno targa. 
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BRRR « GRE 
tury, która uważamy za niewłaściwą, Nas, haroorny 
stać ua więcej! 
Zupeźnie podobnie w dłuższych podróżach. Owazem, mo= 

żemy zająć miejsce między innymi pe to, by odatąpić 

je komuś, kto naprawdę nie ma siły o nie walozyć, 
loże nas kto uzna za frajerów? I bardzo dobrze, Nie 
chodzi o to, by dawać się "kiwać" owaniakom /choć i 

to może mię zdarzyć/ lecz o to, by ludziam pomagać, 
Bywa, że latem jedżie w akładzie wagon zarezerwowany 
dla uczestników obozu, oczywiście załstwicny 1 opłaco” 
ny, a w pozostałych wagonach — ścisk niewiarygodny, 
Pytanie, oo ważniejsze: za wpłacone z góry pieniądze 
dojechać wysodnie, ozy narazić harcerzy na refleksje, 
że jekoć tak dziwnie — my jedziemy sobie wygodnie | 

a obok staruazki, matki z dsiećmi będą stać przes 
całą drogę w tłoku, 

fe wanienki o rycerzach mogą się P.T, Czytelnikom 
wydać zupełnie nia na miejsóu, jako że zapewne niejed 
na zapyta: jaki tam ze mnie rycers, już pędzej Dama, 
Myślę, że rycerskie tradycja odnoszą się w haroer= 

stwie ido obu płoi, Każda haroezka jest Daną dla swo- 
jego chłopaka i pozostałych kolegów ale poza tymi ay= 
tuaojani, także do niej odnosi się owo "polegaj jak 

na Zawiszy", . 

Wszystko to piazę w numerze sejmikowym , tematycz= 
nie swiązanym z kulturą, choć ttóż zgadnie ozy ukaże 
się on jeszcze przed sejmikiem. Nie chodzi „i 0 to, 
by uczestnicy Sejmiku wprowadzili do jego program 
rozważania nad polskim xolejnictwem. Ragzej o to, 
by wszyscy Czytelnicy pomysleli nad sobą, a zwłaszoza 
o tym, że aprawy kultury i harcerstwa odnoszą się do 
bardzo wielu zjawisk życia codziennego, które dotyczą 

każdezo z nas, jeńli choo być haxcerzem nie tylko 
w sensie ozłonkostwa w drużynie 1 Związku. Na pytanie 
jak współozeźzie być harcerzem musimy szukać odpowiem. 
dzi także zupełnie aanodzielnie, 

Zaryzykuję i z okazji świąteczno-noworocznej złożą 
wszystkim moim Czytelniczkom 1 Czytelnikom życzenia 
osiągania sukoazów w swoim osobistym "być harcerzem”. 
W naszym ruchu bardzo wiele od tego zależy, ++ 

.no Świętowikołejska z młynkową zawieją. „+ 
noc słodke i bezpieczna przespać szkoda — 
buciki przed komintiem świecą się i grzeją 
czeka się aż w pich błyśnie piernikowa broda 

1 leży się w mistycznym dreszczu i bezruchu 
by nie wyioszyć atarego /ohoć to tylko tata/ 
1 wzdycha 
z ufnością 

i warzy na poduszek puctu 
tę zaciszność tajennio wszechówiata, 

0 poce których przespać szkoda :-*. białe - 
juote m sniej po karmelków worze — 

* 1 łkam lata oałe 
lyty dikołaj nie może,,, 

iuria Puwlikowska-Jasnorzewaka 
wiersze 

MrOME! : ZOGOTOÓWEW 
marłemu przedwcześnie twórcy winien jestem 

y 4 to wspomnienie 1 wdzięczność, za wiele godzin 
poświęconych rozmowom na tematy harcerskie, 

W jednyn z ostatnich swoich wierszy /"dundury" z toni- 
ku "Powrót", wyd, Czytelnik 1985/ poeta wspominał 
mundur harcerski takimi słowy: 

*Ten z;zielonego płótna khaki z kapeluszem 
skautów, z trzyżem i lilijką, 

zieloną chustą 

z którego - 
"uszyto mi sztandar szlachetności" 

Wiersz jego wspomina o zielonej chużcie. Był bowiem 
niegdyś harcerzem Zielonej Trójki Krakowskiej, Kupe= 
lusz skautów dopiero w późniejszych latach zostuł za- 
mtieniony na harcerską rogatywkę, Trzeba wierzyć 
ozłowiekowi nazywająceau mundur harcerski sztandarem 
szlachetności, o którą przecież wałczył w różny, 

  

phrn BOLESŁAW 
LEONHARD   

HISTORIA KEES 
obóz letni drużyny w owych Troknch koło Wilna 
nad Jeziorem Trockin; Prowadzony przez Bolesła - 
wa Kolpy ego, Tadeusz Hołuj zdobywa sprawność 

"Leśnego Człowieka”; Pod wpłysem poloniatki 
gimnazjalnej Wandy Wasilewskiej-Szymkńskiej, 

literatki i aziałaczki społecznej - Tadeusz 
Rołuj, Jerzy Jurkiewicz, Andrzej Kański 1 Ste- 
fan Kuhl nabierają poglądów lewicowych, którą 

wtedy jeszcze godzą z teligią, 
Trójkę wilozęcą obwjnuje Kazimierz Ondraczok; 
jego pomocnikami zostają Rmil Deniło i Tadensz 
Hołuj. Wi 
ciani prowadzonymi pomysłowo przez Hółuja 
(wedug 8, Daniły/, 
obóz letni II KOR /komendant Jan Flis/ i kółd= 
nia dilozków /Kazinierz Ondraczek, zastępca 
Żmil Daniło i Tadeusz Hołuj/ w Białym Dunajcu, 
w lipcu obóz harcerzy w Mucharzu prowadzi Bd 
ward Bućko, a kolonię wilezków w Zagórzu koło 
Mucharza - Emil Daniżo z zastępcą Tadeuszem 
fiołujem /z pomocą Bolesłewa Daniły i Bolesława 
Meresa/, 

od lutego Zieloną Trójkę obejauja 
Piligski /"Pucek"/, na którego 

ki przapadają za gawędami i zaję= 

dysław 
ść Hożuj 

  

  

arcerstwo     
Jadeugz Hotuj 

| [EB
 

  

ozęsto dyskretny sponób. Bo szło o godność czasem 
osób, ozasem ruchu, z którym ewiązał się jeszoze 
W tamtych latach, gdy za to nie dawano orderów, W swo- 
10h letach harcerskich. 
Przypomnijmy to lata według wspoanień jego druhów, 
mówiących o hurcerskiej służbie III Drużyny Harcer- 
skiej imieniem Kazimierza Pułaskiego przy Giunazjum 
imieniem króla Jana Sobieskiego w Krakowie, 
1927 - drużynowy Jan Bugajski przyjmuje Tadousza Ho- 

łuja do drużyny i przydziela go do zastępu 

"Orłów", 
u tego roku pochodzi zdjęcie Trójki z Wilozka- 
mi, z Tadedszem Hołujem orez Garbieniem, 
Kuklem, Senissonem, Sowilukim, Spiczakowom, 
Stępniewskim z zastępu "Orłów" a także z opie- 
kunen Trójki - Józefem Kretem, drużynowym Ja- 
nem Bugajskim i innyni, 

ukłąda piosenkę. W związku z powstaniem ruchu 
zuchowego według Aleksandra Kamińskiego oraa 
reformy szkolnej /1ikwidaoja dwóch pierwszych 
klas giunazjum/ przestaje istnieć 

Wilozęca, mil Daniło i Tadeusz Hołuj p 
llufoa Zuchowego 1 z Donielem Gołogórskim 
Gromady Zuchów przy szkołach powszeohnyc 
Opóz letni haroerzy w Suchej i kolonia zuch 
nowej /komendant R Daniło, zastępoa T. Hołuj/, 
1934 - ostatni rok pracy inatruktorskiej " 

Hołuja. Śmierć matki powoduje re 

cy społecznej w ZHP aby móo 

ma już oząsu na pracę harcerską 

Potem przychodzi matura w 1936 roku, Podoliorążówka, 
studia polonistyczne, na których poznaje Karola Woj 

tyłę, a we wrześniu 1939 roku "koniec  



  

EEEE KULTURA 
latach przymusowego milczenia przebywał W powojea: 

Małkowakiej, czorsztyńskiej w dzierżawionej od Olgi 
Puatelni. Ile tam posatało-utworów? 
myśluni do amych żielonysh harcerskich lat? 
Wiem, że popierał sprawę "tradycji Andrzeja slałkow= 
skiego", że atarał się o uhonorowanie wysokin odzua- 
ozeniem Olgi Nałkowskiej, gdy wróciła do Polski, 
I chociał sua abstynenten nie był - uważał, że zaasi 

wracał tam 

e wiem, 

NEBEMESCEM © EE 
abstynencji 1 wysokie wyuagania etyczne powinny być 
w ZHP bezwzględnie wyanzane, Ostatniezjego  harcer- 

skich starań - o uuzeum iurcerstwu w Krakowie - zyska 
ńskiego, Ma to być 

nie izba panięoi ale erchiwistyczna, fachowa placówka 
dla utrwalenia śladów i doświadczeń tej najstarszej, 
ozynnej polskiej organizacji młodzieżowej, 
Kilka ładnych lat minęło - ozy 1 ta inicjatywa pój- 
dzie na marne? 

  

hm PL Jadwiga Skiba 

ZYLI 
normalna drużyna 
Rozważania kULTURAINE 

est mglisty, jesienny dzień, Rozpoczna się ko- 
lejne epotkanie członków Redakoji "ilaroerza RzeQzy- 
pospolitej". Jak zwykle odbywa się ono w maleńkim pom 
kotku w Komendzie Chorągwi, o powierzchni typu M-0, 
większego pokoju jeszcze się nasza Radakcja nie doro- 
biła. Piotr częstuje nas pyszną, gorącą herbatą. Na 
polu ziano, wicher hula po Karmelickiej a nan tu 
ofepło, rodzinnie i bwojsko. Nawet Naczelny spogląda 
2 uśmiechem na swoją rozgadaną nad herbatą gromadkę.- 
wreszcie zaczynany, Onawiacy kolejno wszystkie pilre 

redakoyjne aprawy i żałujeny bardzo, że do tej pory 
mia został zatwierdzony nasz plan wydawniczy na rok 

bieżący /111/. No oóż, szkoda, że parę wartościowych 
rękopisów poleży gobie na redakcyjnej półce do przy- 
szłego roku, Smutno i jesiennie, W ozasie narady pa- 
da projekt: wydajny speojalny, kulturalny nunar ilR-a 
z okazji II Sejmiku Kulruralnego Związku, który ma 
odbyć się w styczniu 1986 roku w Krakowie. Zgadzamy 
Bię wszyscy, I po chwili ożywiona dyskusja nad kształ 
tem programowym tego numeru przekształca się w gorącą 

dyskusję na temat kultury harcerskiej, Bo Go to właś- 
ciwie jest? Czy to liozne harcerskie zepoły artystycz 
ne, tek pięknie działające w naszym Związku? Czy Pes- 
tiwale w Siedlomch i Kioloach? Czy można działalność 
obrzędową zaliczyć do kultury? Jak wreszcie realizujo 
na oodzień działalność kulturalną zwykła, normalna 
drużyna? No właśnie, A 00 to jest takiego "normalna 
drużyna"? Próbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, 
Wydhodzi na to, że jest to jednostka harcerska, i4la- 
łająca w szkole, osiedlu, donu kultury itp., reslizu- 
jąca założony na dany rok program wychowanczy, Jest 
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to jednostka, która bawiąc - uczy, organizuje Wyciecz 
ki i obozy letnie czy zimowe, Dba o obrzędowy charak= 
ter zbiórek i ognisk, wprowadza stare i nowe zwycze- 
je w życiu zastępów, Realizuje sprawności harcerskie, 
uoży miłować przyrodę. Nie obca jej piosenka haroer- 
ska i różne formy kultury, w których stara się uczest 
niczyć, Zapoznaje wreszcie harcerzy z najnowszymi 
zdobyczami techniki, obronnością kraju i pionierką, 
4 więc prawie cała pracą zwykłej, normalnej drużyny 
jest wzaściwie działalnością kulturalną. Można zatem 
zadać sobie pytanie: czy w praktyce wszystkie nasze 

drużyny są norualne? 
Dochodziuy da 'różnych wniosków i kończymy naradę, 
wazak odpowiedź na to pytanie trzeba przemyśleć. 

Idę wolno do domu 1 rozmyślam, Wiele,na pewno dar- 
dzo wiele drużyn ma znakonicie wypracowane obrzędy 
1 zwyczaje, program i działalność wychowawczą, Są to 
drużyny starsze, Wykaztałoiły własną kadrę instruktor 
ską. To drużyny z tradycjami, którym nie oboe są pro- 
gramy i regulaniny Związku. I niespodziewanie dla 
siebie zaczynam myśleć o zwykłej, codziennej kulturze 
haroerakiej. BÓ kultura to nie tylko książka, ognisko 
zespół, obrzędy ozy piosenka, Dlaczego zatea tak rzad- 
ko mówimy o grzeczności na co dzień, uprzejmości, 
estetyce naszego stroju orzanizacyjnegą wrażliwości 

na ludzką krzywdę? A przecież to właśnie tym przede 
wazystkin powinna zmjąć się norualna drużyna. 
Harcerskie fostivale artystyczne to wspaniała rzecz 
1 niezapomniane przeżycia dla uzdolnionej młodzieży, 
Wysoki poziom naszych harcerskich zespołów artystycze 
nych to niepodważalna, ogronna praca wielu fachowców 
1 wychowawców. Zdobyte nagrody to podziękowanie za 

archiwum 
harcerskie. 

KIKKEK t KENENUNNNNNNE KULTURA EMEA 
trud i wysiłek. Śpiewanie przy ognisku, gitara, to- 

atrzyk lalkowy czy kaberet to też wielka frajda, 
I ja to od wielu już lat bardzo lubię. Wydaje mi się 
jednak, że przyszedł ozaa aby na Sejmiku, w pranie has” 
oerskiej i na zbiórkach drużyn porozrawiać tak szoze- 
rze o kulturze, o której się ostatnio coraz bardziej 
zapomina. Wie wierzycie? Zaraz do udowodnię, W jednej 
z gazet krakowskićh przeczytałam "Dziennikarze biją 
na alarm, wzywają do wznożenia wysiłków wychowawczych 
rodziców, szkołę i organizacje nłodzieżowe, Niestety 
tym organizacjom można sporo zarzucić, Otóż na bardzo 
wielu spotkaniach 1 obozach, ozy to harcerskich czy 
innych wódka i papierosy stały się nieadłącznymi ele- 
mentami zabawy, nauki i wypoczynku." Co wy na to? 
Czy normalnu drużyna soże sobie na coś takiego pozwo- 
1ić? Pomijam już sprawę Prawa Harcerokięgo, Nie wiem 
jak moin Czytelnikon, ale mnie wydaje się konieczne 
natychmiestowe usunięcie z naszych szeregów kadry in- 
atruktorskiej, która nie chce lub już nie może się 
podporządkować regulaminom harcerskim. Toj kadry, któ- 
ra szkodzi organizacji. Mniejsza ilość drużyn ale nor” 
malnych i ze zdyscyplinowaną kadrą, wprowadzi może 
pewien porządek w sprawach wycnowawozych, Nie na iloś- 
01 przecież sprawa polega, prawda? Dalej. Każdą wię- 
ksza inpreza harcerska /początek roku harcerskiego, 

1 Maja, ozy inne/ wprowadza mnie w pewien stan zdener - 
wowania. Oto drużyny harcerskie: część harcerzy ubra- 
na zgodnie z regulamineq a reszta? Kolorowe swetry 
pod mundurem, widoczna apod niego pstra spódnica, 
obuwie nieregulaninowe /cząsen szpilki do mundurów 
lustruktorakich/ i tak dalej. Czy norualna drużyna 
winna nosić tak "kulturalne" stroje organizacyjne? 
Czy podobają się Wam Drodzy Czytelnicy te piękne zw 
zane na supeł chusty harcerskie? No może tak, bo nie 

pamiętacie pięknych suwaków z kory, wypalonego drow= 
na oczy szyszki, Czy nie można do tego powrócić? Prze” 

cież,to nio nio kosztuje a jak ładnie wygląda, Jak 
miło spojrzeć na pięknie unundurowane drużyny Hufca 
Krowodrza, A może obowiązuje tu większa dyscyplina 
w zakresie kultury stroju? Być może. Radzę ją wprowa- 
dzić wszędzie, Zawsze szczyciliśmy się naszyn organi- 

zacyjnym mundurem, 

Niby drobnostka, ale zanikł zupełnie zwyczaj a może 
obowizek pozdrewiania aię harcerzy na ulicy, saluto= 
wania sobie nawzajem, Powie ktoś — a coż ona chce tu 
wprowadzic "wojskówkę", Czy w dobie konputerów i zdo= 

bycia Księżyca potrzebne jest aby szary sznur pozdra= 
wiał na przykład złoty? Ano potrzebne, nia olodzi tu 
o sznur, Salutowanie, pozdrawianie, to wyrażanie sza- 
cunku dla starszych instruktorów i ich doświadozenia. 
Czy many wstydzić się tego, że starsi i młodsi są 
w ZNP jedną wielką rodziną? A w dobrej rodzinie ludzie 
szenują się nawzejem i witają przy każdym spotkaniu, 
Zacznijmy wreszcie szanować sibie. Organizacja nasza 
wydawała zawsze kulturalnych ludzi, dobrych patriotów 
Związek Hercerstwa Polskiego uszy zaradności i dobrej 
organizacji, zdrowia psychicziego i wyrozumiałości, 

W dobie zwiększającej się plagi alkonolizmu i narko- 
manii, narastającego chamstwa i ludzkiej znieczulicy, 
uczmy naszych harcerzy wszystkiego "od początku", 
Może nie od razu zaczną być "kulturalni" - zbyt długo 
nie uczono ich podstawowych zasad - ale po upływie 
pewnego czasu może staną się wzorem do naśladowania 
przez zagubionych, opuszczonych 1 bez celu. 
uyślę, że jeat to ogrouny temat do dyskusji na Sejńi- 
ku kulturalnym, A gdy już wytyczymy sobie drogę - 0ó 

mamy do zrobienia w najbliższym ozasie - moża 
my śmiało tańczyć, Śpiewać i organizować festiwale. 

  

j, rzył w prawdy skośnie 

Chnodziż swoini myślami. Spokojnie przemierzał 
czas między porannym światłem okiennego krzyża a wie 
ozorrą dekoracją, Przyjnował proatotę codziennych 
zajęć jak czas włeczornej kolacji, radość oodzienne- 
go pokoju. Jak oiepło leniwego płasku i chłód polują- 

| ego. Kówiono, że mądry - a on przewidywał, bo znał 
prawdopodobieństwo dzlałania,: Mówiono, że dobry - a 

witała słowem i pieszozotą, 
Mówiono, że uczoiny — a on na puchowym stosie wie- 

świętych obrazów. lubił to 
miejsoe odpustowego wywyższenia, powiązanych zapachów 
ziele, zatkniętych dokumentów i widaiejoych fotogra- 
fii. Był tego cząstką, Szozególnie, gdy blisko oiepła 
iskier widział, jak pozorne śmierć zmrokiem otacza. 
I czuł jak sen nujbliżazych zawładał jego ratleksją. 
Przyjmował wtedy szczelinami swych oozu płomienie 
nad»wyrar żyjące bieloną powałą, podłogą zosny i złą 
ciemnością kątków, Były w nim, 

Były w nim również gdy chodził po Świątyni słońca 

w czas bez oienia.Przeglądał dary i iwota, uginaż 
grzbiet pod matalioznym dźwiękiem ofiary podnieste- 
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pon ozuż serce, gdy dło: 
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nia, I sohodził da owej wody, gdzie żyjący ohrzośli 
swoje istnienie, Wracał łubinowyn dywanem, już przy- 
strzyżonym, choć dźwiękien kosy jeszcze zkdziwionym. 

Chodził własnymi myślsni. Nigdy obok, By nie roz 

minąć się s prawdopodobieńatwem, A jednak, gdy wpisy* 
wał Świedomość w najwspanialsze konatrukoje kłosem 
ewieńczona, nie zauważył lotu mechanicznej śmierci, 
"o wystarczyło, by ta powalając słamiane wieże, dra- 
anęła go awym ostrzez, lagle 1 niendwałalnia. T. xopam 

arcerska adukacja kulturalna rozpoczyna się 
na pierwszej zbiórce w drużynie zuchowej, Bo 
zbiórka zuchowa obowiązkowo zawiera gawędę, 

s ponadto i teatrzyk zuchowy, piosenxi i pląsy, cza- 

Bóm majsterkowanie "artystyczne", czasen obrzęd. 
Gszygtko to połączone jedną wielką zabawą, radością, 
ruchen. Gdyby wszyscy iństruktorzy zuchowi umieli 
1 choieli spożytkować dorobek metodyki zuchowej, wyko- 
rżystać istniejące zaaoby repertuarowe, to dostarczy- 
liby młodszym drużynon harrarakim narybek znakomicie 
przygotowany do uczestniotwa we wszystkim, co na tym 

szszeblu jest się w stanie zorganizować 2 zakresu 
kultury. Gdyby i harcerze młodsi i starsi. ż kolei 
otrzymali choćby ozęść z tego, co można z xultury dać 
nawet w odległych od dużych miant ośrodkach - to nie- 
wątpliwie najbardziej kulturalną częścią społeczeń- 
atwa młodych byliby harcerze, Być może zamieźliby się 
w takiej liczbie na stadionach piłki nożnaj, że przed 
rozpoczęciem międzynerodowego meczu zaśpiewaliby tak, 
by nie obrażać hymnu narodowego, Bo telewizja żrans- 
mituje na świat konkurs chopinonski /który ogląda 
Kilka milionów ludni/ a wkrótce po nim międzypańatwa- 
we rozgrywki piłki nożnej /na które patrzy paręset 
milionów ludzi/ rozpoczęte straszliwym rykiem publicz - 
ności "Jeszcze Polska nie zginęła", Jakie dajeny 
w mumia nasze Świadectwo muzykalności? Oxropne. Utrwa- 
la się przekonanie, że Polek jak Śpiewa, to tylko 
w kościele albo kiedy jest pijany. Jedyną grupą spo- 
łeozną, której daruje się, że Gpiewa rze: ieckie 
Jest harcerstwo. Chociaż i u nam 20 Jaria rysu- 
ją się podziały: jedni preferują pieśni nie tylko 
świeckie, inni nie tylko na trzeźwo, Doatrzec można 

archiwum 
harcerskie.pl 

ozył ślad czerwonego bólu, ślud ognia, który modlił 
się wśród dwu odoiętych martwiejących łap. Przynru- 
Łyk pragnienie, ból wyoiszył, choć ozuł nacisk iat- 
pienia, Spokojny nawet wtedy, gdy promienie dziecię 

sej dłoni poprzez łzy układały kaztałt wiary i nam. 
dzież, 
- Bynku, nawet Śmierć jest udziałem życia, Ale nie 
musi być w nim wiecznego cierpienia, Wle o tym rzeka 
nłunaaa_ do NOCKA 

też inny podział, Starsi harcerze śpiewając, 
harcerskie piosenki z wiełkin zaangażowaniem ale faż- 

„dasze 

szywie 1 nierówno, a z drugiej stron 
cerze, ala pięknie się prezentujący i Śpiewający jak 
shóry anielskie, Pierwsi, to owe 90 i parę procent 

druhów z noraalnych drużyn, ci drudzy, to złożone 
głównie z druhen drużyny artystyczne lub harcerskie 
zespoły pieśni i tańca. Zastrurgam się, że nie jestex 
przeciwnikicz istnienie zespołów artystycznych w har 
cerstaie, Jestem za, ale pod pewnymi varunkani. 
Od lat wychwalam "Gawędę" za otworzenie tego, Go moż 
na nazwać haroerskia stylem estradowym a nagtępnie 
rozpowuzechnienie gow całym kraju i nawet dalej, Rów 
mież za to, że nie przestała być zespołem harcerskin. 
Cieszę się oglądając "Małe Słowianki", "Kraka" ort 
tak liczne zespoły występujące pod harcerskim szyldem 
kle każdy z nich oceniałbym na tle owych "harcerskich 
mas" ooraz gorzej radzących sobie z własnym głosem 

przy ogniskach w szuuiących kniejach. 
Możemy być dumni zd świetnych zespołów roprazantują- 
sych nag wobec społeczeństwa a nawet zu granicą ale 
zarazem wielce zaamuceni „odwiedzając zbiórkę zuohową, 
na której męczy się biedna drużynowa nie znająca mer 
lodii do piozeaki akurat tu bardzo potrzebnej, lioże- 
ny być zagmuceni jeszcze bardziej, odwiedzając parę 

obozów wieczorną porą i słuchając co i jak śpiewa si 
przy ogniskack.Tylko na spotkaniach w kręgu seniorów 

płynie "gromki Śpiew" równo i czysto, mimo że głosy 
jakby znatowiałe a repertuar historyczny, 

Wróćmy jednak do zuchów, Jeżeli, jako aię rzekło, 
harcerska edukacja kulturalna rozpoczyna się W zu- 
chach, jeżeli owocowąć może w organizacji przez parę 

NEM + KIENNNNENNE METODYKA EEEE 
ładnych lut, to ataje się oprawą oczywistą, ż> władze 
harcerskie inwestują właónie w tę gałąź ŁAP, A właźnie 
że nie. Jest poklepywanie po plecach i pocieszanie: 
my was w zuchach i tak jest dobrze", A właśnie że nie 

0d lat spada poziom wyszkolenia drużynowych w zakresie 
takich form jak  gawęda i teatrzyk zuchowy, piosenki 
i pląsy, obrzędy i majsterkowanie, Iewet Centralna 
Szkoła Instruktorów Zuchowych w Oleśnicy nie może 
skompletować kadry prawdziwych specjalistów, ze wzglę - 
du na marne warunki materialne, jakie może oferować. 
A OSIZ winna szkolić coraz więcej kadry na poziomie 
namiestnika oraz uoakonalić kudrę kształoącą, Złośli- 
wi twierdzą, że nie Jonusz Korczak ule przysłowiowych 
dwóch Marcinów patronować będzie tej instytucji - 

jak tak dalej pójdzie. 
Podstawą dobrego s zuchowej jest 

Świadomość, że sauna metodyka zuchowa gwarantuje właś 
oiwe miejsce dla wychowania estetycznego, To prawda, 
ale o tym nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć organiza- 
torzy licznych imprez lokalnych, typu festiwal, przeg- 

oczuoia a. i1 

ląd, rajd. Ideałem steła się śpiewająca i podskakują- 
oa grupka dzieci na estradzie, Nio innego nie liczy 
się. A drużynowi? Uniesieni ambicją starają się na 
kolejnych zbiórkach wyćwiozyć swoich podopiecznych na 
obraz i podobieństwo na przykład "Słonecznych", 
Rezultat: epadek ilości zuchów, obiektywnie marny 
efekt końcowy tych ćwiczeń, ozagem żal i zniechęcenie 
A szkoda, bo s suchami możne bawić się prawie wo 
wszystko a więć też w festiwal bez gwałtu na metodyce 
zuchowej. Dzieci mogą nawet wystąpić na estradzie, 
Będą się bawić bez tremy, oo wypadnie korzystniej, 
W nagrodę otrzymają sprawność, 

Wypowiedź tę kierują do uczestników II Harcerskie 
go Sejmixu Kultury, Wiem, że problemy i zagrożenia 
współczesnej kultury w  Polace i na świecie są 
ogromne i kłaść się muszą gęstym cieniem na takich 
drobiasgach jak te, o których napisałem, Chyba, że 
uznamy, iż wielkie problemy są R, innym jak mną 
licznych drobnych problemów, 

DRUH FRANEK 
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uż od dawna mam jasno określony cel w swoim 
J życiu, Jest nim służba dziecku. Jest to dla 

mnie jednocześnie największa przygoda, jaką 
mogłabym przeżyć - przygoda z człowiekiem, Bo ozyż 
jest ooś bardziej fascynującego, niż możność dogłębne= 
go poznania czyjegoś wnętrza, możność kształtowania 
osobowości, wpojenia zasad, które uważam za najważ- 
niejsze, To przecież duchowa kreacja człowieka, Nie 

rozuniem więc jax można nte dostrzegać tych przeogron- 
mych możliwości tkwiących w relacji człowiek - cgło- 
wiek, Dlatego "od zawsze", tak mi się wydaje, wiedzin= 
łam, że będę nauczycielką, Nie bardzo wiedziałan ja- 
kiego przedniotu będę uczyć, ale że w ogóle będę 
uczyć - to wiedziałna na pewno. eszłam w to nauczye 
oielstwo cała,bez reszty, I dlutego chcę to robić 
jak rajlepiej - stąd sprawa doskonalenia się, Służba 
dziecku znaczy dla mnie, że nie przejdę obojętnie 
obok nikogo, komu potrzebna jest poroc. Zresztą nie 
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potrafię. to zni również,. że zawaze znajdę czas 

dle tego chłopaka czy dziewczyny by ich wysłuchać, 

że znajdę cierpliwość by przetrzymać i humory i hu- 
morki, obojętność, niestałość, agresję, To realizuję 

gólnie w harcerstwie, Zwłaszcza ostatnio 

tałtować młodych instruktorów, Przyzneją 

się do mnie nadając mi zaszczytny tytuł "mamci", 
Niektórzy nawet rezygnując z harceratwa w chwilach 
ważnych biegli do mnie w zaufaniu, że zrozumiem, wy- 
słucha. i pomogę, To bardzo zobowiązuje, Muszę mieć 
dla nich czas .nie zależnie od tego ozy go posiadam, 
Ostatnio podjęłam chybu najważniejsze wyzwanie, Pró- 
buję zastąpić matkę oztęrnastoletniej dziewczynie, 
która nie ma rodziców i wychowuje ją brat. Robię to 
od półtora roku. Co mogę powiedzieć? Zdobyłam trochę 
jej zaufania i uczucia, Nie wiem jak głębokiego. Bla 
jest trudna, zamknięta, "dzika", Ale to dobre dziecko 
stara się a ja pomagam jej, podtrzymuję, Czasem ogar- 
nie mnie rozpacz i obawa, że nie podołam, A jednak 
muszę, Mie można dać uczucia a potem go zabrać jek 
zabewkę, I to też jest wyzwanie dla mojej ambicji. 
Jak to, uważau się sa nieziego pedagoga, znawcę ludz 
kich dusz, a tu maa pońieść klęskę. A właśnie że się 
nie dam, wytrzymam, Poznanie drugiego człowieka, gwa- 

rantować może poznanie siebie, To bardzo prosta 
prawda. Trudna do realizacji, alo też faseynująca. 
To jest drugą moją przygodą, która trwa ciągle i nie 
skończy ię do końca życia. To ciągłe sprawdzanie 
siebie, swoich możliwości w różnych ooraz trudniej- 
szych sytuacjach, To wsłuchiwanie stę w eiebie, Pom 
mocą służy mi tu moja działalność we Wspólnocie Aka- 
demiokiej, w zasadzie teraz już absolnentów. Właśnie 
tutaj znajduję czas dla siebie, tu weryfikuję koncep- 

oje, sumuję doświadczenia, Głębiej i szozerzej zasta- 
naian się jak realizować swój 0el w życiu. Jest to 
wapaniała, Bardzo trudne do opieania ale nasze nieraz 
gorące dyskusje nad materiałami zmieniły mój pogląd 
na dziecko, jego prawa, obowiązki 1 możliwości rozwo 
ju we współczesnym świecie. W tym momencie pojawia 
się nowa wątpliwość, Jcżeli to wszystko robię od daw- 
na, a nowe zadania są jedynie kontynuacją twórczą — 
to gdzie w takin razie miejsco na realizację zadań 
uwiązanych s próbą na Haroerza Rzeczypospolitej, Dla 
mnie próba ta oznacza uporządkowanie wartości, spoj- 
rzenie £ dystansu na to, co robię, zastanowienie się 
nad przyszłością, Spojrzałam właśnie tak i już wiem, 
że rozstanie gię z działalnością harcerską nie będzie 
tak bolesne, gdyż gaufanie, jakie zdobyłam wśród harce 

rzy i instruktorów nie zginie, Przyznam się na konie 
ohoś z wshaniem, że Uwielbiam mocno żyć, Tak mi to 

weszło w krew. Bałam się co będzie, gdy odejdę gdzieś 
na tyły, 00 wówczas zastąpi mi ten awoisty narkotyk, 
Znalazłam, Man Elę, grupę ludzi z którymi, tworzę 
nestępne pozycje książkowe, Już się nie boję, I to 
jest rezulat tej próby, Dla anie bardzo ważny 

MAŁGORZATA 
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Chwal pieśni miasto wieżyć stu, 
chwal Kraków w świecie sławny, 

chwal pieśni moja 
gród rycerskich snów 

królów gród pradawny. +. 
Chwal pieśni miasto wieżyc stu, 

chwal sławny w świecie Kraków 

a wagant o tym grodzie śpiewa wciąż 
— wiwat niech żyje Kraków! 

Nie masz jak u nas w Krakowie, 
jedź a przekonaj się, 
każdy "dzień dobry" ci,powie, 
Planty uroczą oię: 

jest elegancja i granda, 
sportu polskiego kwiat 
1 chłopców wesoła banda, 
która rozweseją zy 

Lody Pingwin na patyku, 
gama rozkąsz na języku, 

chcesz mieć spokój z dzieciakani — 
kupuj lody z patykami! 

żaci, 

Moja ciocia chorowała 
zjadła lody wyzdrowiałał 

Obarzany, obarzany - jak barany! 
Kto zje teraz obarzana 
będzie ayty aż do rana! 

Prezesie nasz drogi, prozesie kochany 
prezesuj nan długo, jadaj obarzany, 

Sam minister kupił z rana 
u mnie wczoraj obarzanał 

AE. M. 
Panie radoo niech pan powie, 
czy możliwe, że w Krakonie 
po ulicy, po Sławkowskiej 
znowu pan Kbetek Krunłowski 
z piękną Iolą się przechadza 

de pa-ohe? 

Ozy to prawda, że na Stawach 
znowu jest zabawa klawa 
1 że tańczą w takt muzyki 

panny - cud u oygarfabryki? 
0o się dzieje panie radeo, 

Czemu pan tak spaceruje 
jak pan u mnie nie kupuje? 

Kwiaty, kwiaty dla pięknej pani, 
Kwiaty, kwiaty u mnie najtaniej. 

pan goźdzfka, cho 

To krakowskie, ludvinowskie tango 
będzież brachu tańczyć choieł 
to krakowskie, ludwinowskie tango 
choćby ci kto na grzebieniu grał. 
Kapeluszen plaśniesz w stół, 

ohwyoisz brzanę poprzez wpół 
1 jak w reju z nią się będziesz ozuł, 

Gdy jedyna zdradzi oię dziewczyna, 
martw. się, tóńcz klawo boi 

zdradzi ciebie i mnie 
i coś z pół Krakowa 
właśn: 
właśnie ta 
Lola z budwinowa.  
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Gdy na spotkanie z tobą 
+ Plorlasskiej wynurzam się Bramy, 
sam nie wien co się dzieje, 
dokąd zawrócić mun krok, 
Bo nuzle wszystko się plecie, 
Mariacki storożyk się śnieje 
twoim uśniechem na wieży, 
chać więczór zapada 1 zarok 

Mogą inni wzi 
do Paryżu, 

wźzruszać 

Ja wolę na Plantach 
popatrzeć na Wawel, 
ozekać na oiebić 
shoćby oały dzień, 

Od Krakowa jedzie 
pani taoiejowa, 
2 targu wraca ge do domu, 
nie ustąpi byle Sj 

Do mnie panie i panowiez _ 
do mnie! Niech się każdy dowie, 
że u kumy Honoraty 
w koszu warzyw zbiór bogaty. 
Do mnie państwo! Do mnie proszę! 
Kalarepa, słodki groszek, 
są ogórki, jest pietruszka, 
śliwki, gruszki i jabłuszka. 

SURE 
Wielka moja familija 
jest rodem z Kleparska, 
a kawiarnię miałem ci ja 
jak druga Koziarska. 
1.» A w kawiarni dla obsługi 

miełen dziewczyneczki, 
gorget wiejski, warkocz długi, 
białe fartuszeczki, 

Bj peniozu, ej kawiarzce, 
ozy ktoś z was punięta, 
te kawiarnie na Kleparzu 
1 ładne dziewozstn. 

SE 

Panowie i panie dajoie do aptrząnig. 
oo macie, 
Nożo, brzytwy, piły, tasaki - 
apetyty, jeżeli ktoś ma jaki taki, 

Tak się ostrzy, tak się szlifuje 
to firma pierwszej kłasy, 
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MRENKNNMEH © EF 
tak mój warsztat funkojonujo; 
a forsa płynie do kasy, 

Dziewczęta, dziewczęta! 
la Krakowakin Rynku 
leży kupa liści, 
najzgrabniejsi chłopoy, 
to są futboliści, 
0j dana, oj dana 
dziś nasza wygrana 
oj dana, oj dana 
Wisełka kochana, 

W tym Krakowskin Grodzie 
Wisełeczka płynie - 
kto atary, kto młody, 
kto młody, kto stery, 
z miej wody nie pije. 

Bo w onej Wisełce 
tenol azkołę nam dał 
dzić by się w niej nawet 
w fenolu nie w wiśle — 

„mie topiła Wandal 

Krakowiaozki przyjaźń 

zawarli z wiadorkiem - 
od domu do studni, 
od studni do donu 
chadzali spacerkiem, 

Mle za czaa pewien 
smieniła się sprawa: 
s Rudawy jest woda, 
jest woda z Rudawy — 
wigo trochę rudawa.+> 

Zechenter, 1958 rok 

RMA 

A teras? 

Krakusy przyjaźnią 

kanistry dziś darzą 
1 z domu do śródła, 
od źródła do domu 
autami. je wożą. 

1.8, 1984 rok 

Pijawki, pijawki 
proste s wody pijawki 
a weda źródlana, 
uleczy kolana 

BRA 

Hej, w bielanskimn lasku 
00 tam ruchu, wrzasku 

jakoby całe piekło 
pod Kraków noiekło 

EEK + KEN KULTURA: EEEE 
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Kupujcie ludsie pastę "Kiwi" 
bo tylko "Kiwi" buty wykrzywi! 

KAGGE 
4 ozy znass ty bracie młody 
puszoz bielańskich one urody, 

gry ludzi i zwierzątek 
w piękny dzień Zielonych Świątek? 

Jak to tańczą na murawie, 

jak się kładą w cieniu, w trawie? 
Jak się kręcą karuzele, 
na ochotę, na wesele 
jakie oukry, wina miody, 
lemoniady dla ochłody?,.. 

Już z Krakowa płyną statki, 
jadą ojoe, matki, dziatki, 
nawet oo rażniejsze dziadki 
rozkładają w lot manetki, 
o tam zgiełku, oo tam wrzawy! 
Co chichoty! do zabawy! 
Świat się oały do nich śmieje — 
już amory, już nadzieje, 
słodkie rożki, ciastka z dziurką 
lub kiełbasy z twardą skórką 
oraz serca z czekolady 
i w oienistą głąb wypady! 
Są strzelnice, są huśtewki, 
z czego wspólna jest uciecha. , 

W. Zechenter, fragnenty 

Krakowski jestem fiekier, 
2 krakowską fantazyją, 

melonik mhm na bakier 
1 batem woiąż wywijan,.. 
+»„Po lewej w Rynku stoję, 

Sukiennio naprzeciwko 
a zbieram wciąż na piwko! 

Siadajoie więo panowie, 
Wio! Jazda, czasu szkoda 
i jazda co się zowie, 
to kawalerska moda! 

MARA 

Spacerkiem, spacerkiem przez Kraków 
na Planty lub na AB 
spacerkiem; spacerkien przez Kraków 
z dziewozyną się przejść a deux, 
Hiesto śpi lecz zakochani 

miastu wierni spscerują 
bo tak taniej niż w cukierni, 
Kraków zapatrzony w wieże 

kocha szczerze; 
lecz tę miłość szczerą kończy 

tuż przed "szperą" 
1 do domu pędem gna 
-..Cudowny jest wieczór w Krakowie 

gdy gwiazdki na niebie lśnią, 
nicch nam na świecie kto powie 
gdzie miaste piękniejsze są? 

A vieozór o pózaej godzinie 
semotua piosenka łka, 
malarska pieśń o pelerynie 
1 Kraków co tonie w ngłach. 

PEPE: 

Krakowski jestem fiekier, 
s krakowską fantazyją, 
Melonik man na bakier 
i batem woiąż wywijam, 

Gdy gość się do mnie zbliża, 
kapelusz ja unoszę 
1 grzecznie go zapraszam 

w dryndulę siaduć proszę, 

>, 
SCE 

To nie jest nic takiego 
dorożkę zeczarować, 
dosyć fiakrowi w oczy 

1 dyazlem, 
w wiśle, 

yacy jesteście, 
gdzie w każdyn mieście, 

bedzie choćby jedna, 
Jakn biedne - 

rowana dorożka, 
rowany dorożkarz, 

Zaczarowany koń! 

BABA. 
Jeślim to miasto ukochał do głębi 
do wzruszeń aż 
winna ohmurka gołębi 
o» rankiem kożysze koło Ratusza 

bo. +, Najwięcej jest słońca 
na Rynku Krakowskim 
Skąd w niebo spoglądał Kopernik, 
W Krakowie dzielił .1 radość 1 troski 
2 żakami krakowskiej uczelni, 
Tu pierwszą myśl spotkał 
by potem ją zgłębić, 
Dziś prostą 1 nienal dziecięcą: 
Kościół Mariacki i stada gołębi 13  
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wokoło ołońca się kręcą!» 
W* skrzydłach wiatr 
kiedy gołąb płynie 
mad Wawelski Gród 
łatwo poznasz imię 
tu gadaj se co ohoesz 
stare mury ohwal 
ale kiedy w niebo zerkniesz 
wierz że ja 
że tu znaczy wiele 

gożębiaraki tach 
gożąb niesie nad Wawelem 

wiatr... Kima 

Kochany Krakowie, me miasto rodzinne, 
to samo, bea zmiany — a jednak dsiś inna,+- 

KORY | 
W starych murach ałody śwar, 

a wóród ulic ptaków śpiew... 

które miasto ma ten osar? 
Tylko jedno: tylko Kraków! 

Kraków - to ałowo z sero brzmi, 
gdy w Sukiennio oiemni stanę — 
miasto co w przeszłość Śni 
a Nowej Huty rytmem drży... 
I tylko tutaj szumią Planty 
o minionych dniach, 
tylko tutaj oo godzinę hejnał gra.., 
tęsknie gra. 
Kraków, to dla mnie cały świat 
te tu mieszkasz ty i ja! 

LA 
na podstawie tekstów: 
W. Zechentera, Z. Haraschin, K.J, Gał- 
ozyńskiego, K. Krumłowskie; 
W. Krzemińskiego, H, Cyganika, P.Płatka, 

1 innych 
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Że spadnie z nieba to co ohoesz, 

mylisz się bracie £ ne pewno, 
nie ozekaj cudów, przecieś wiosz- 
tycie upływa, a masz jedno, 

ref, Tylko ohoieć - będziesz miał słońce 
90 dnia, 

Tylko chcieć - rozjaśniez każdy mrok, 
Tylko chcieć - Twój cały będzie zodiak, 
Tylko choieć - a szczęście masz o krok, 
Kolory tęczy i złoto zbóż, h 
srebro księżyca i zapach róż- 

dla Ciebie wszystko, 
Nie pójdziesz dalej, nawet o krok, gdy stoisz 
w miejson - to napewno, 
mie ozekaj oudów, przecież wiesz - życie upływa 
a masz jedno, 

ref. Tylko OhO1EĆeęocev0000 

Nie ozekaj jutra - dzieiaj już obudź oię bracie, 
kwiaty więdną, 
I już bez oudów — przecież wiesz 
życie upływa, a masz jedno, 

ref, TylkO OKOiOÓ+o+0+000000 
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harcerskie korzenie 
pod redakcją 
hmPL Kazimierza Wnętrzyckiego 

Z DZIAŁALNOŚCI PIERWSZEJ 
DRUŻYNY WŁOCŁAWSKIEJ 

roku 1911 wóród młodzieży zawiązuje się tajna 
pierwsza we Włocławku drużyna skautowa. Ofi- 
ojalnie występowała ona jako drużyna piłki 

możnej, pod nazwą "Cuiavia", Policja rosyjska wkróte 
oe zwęszyła, że rzekoma drużyna piłki nożnej w istoe 

oie ma głębczą Na skutek 
rewizji w jednej ze stahoji uczniowskich, aresztowano 

1 osadzono w więzieniu na sześć tygodni druhów: kcmen 

danta drużyny B, Wojciechowskiego, Turleja, Szynań — 
skiegd i Malinowskiego a cały szereg uczniów objęto 
Śladztwem, Nie mógąc wymusić oboiążającyc zeznań 
s aresztowanych, policja zwolniła ich z zanknięcia, 
pozostawiając jednak pod nadzorem, 
2 drużyn włocławskich największą daninę krwi słożyła 
I Włooławska Drużyna im, Kazimierza Pułaskiego, zało- 
żona w październiku 1911 roku. Oto spis jej osłonków 
poległych na polu ohwały: 

Zygmuut Osiński /zginął w 1915 roku/, 

Jen Zieliński /1915 r./, 
Jerzy Bieganowski /1919 r./, 
9. Sarjusz-Zalewski /1919 r 
Tadeusz Qasa /1920 r./, 
Pryderyk Gustaw /1920 r./, 
Kazimierz Gąszczyński /1929 r./, 
Jan Król /1921 na Górnym Śląsku/. 

Z DZIAŁALNOŚCI PIERWSZEJ 
DRUŻYNY MŁAWSKIEJ 
Początki powstania drużyny ekautowej przy aiedmiom 

klasowej Szkole Handlowej w Mławie sięgają pierwszych 

  

    ŻA . 
miesięcy1913 roku, Pierwszym drużynowym był Adam Mi 
łobędzki, Drużyna rozwijała się pracując metodą sksn- 
tową, Po wybuchu I wojny światowej, tak jak działal 
ność szkoły zostało przerwane i istnienie drużyny, 
Jednak drużyna wychowała wielu wartościowych działa” 
czy sy ych. Drużynowy Adona Wiłobędzki wyjechał 
do Warszawy 1 tam działał we władzach skautowych wyż 
szego szczebla, 

W 1916 roku z iniojatywy dyrektora Szkoły Handlo" 
wej - P. Sacharskiego - ponownie zorganizowano I. Uław 
stą Drużynę Harcerzy im, księcia Józefa Poniatowskia- 
go a drużynowym jej został Ozeuław Jaworakie PO Oze= 
sławie Jaworskim, w 1917 roku drużynowym został 
LiGjan RHilwiert, a następnie we wrześniu 1918 polu — 
Henryk Sokalski, 
Henryk Sokalski — pierwszy z harcerzy mławskioh - złe 
żył ofiarę życia na ołtarzu maiki o odzyskanie niem 
podległości Polski, Zginął przy rozbrajaniu Niemoów, 
w listopadzie 1918 roku, Po jego śmieroi drużynę 
objął Leonard Stryjewski a od poźduierniku 1919 roku — 
Włodzimierz Kwietniowski, 
Gdy w Chorągwi Mazowieckiej ustalono w 1930 roku 
kolejną numerację drużyn męskich, przyjmując ga pod= 

stawowa daty ich powstania, przyznano numer jeden 
I uławstiej Drużynie Harcerzy im, księcia Józafa Por 
niatowskiego, 

źródła: 
  

W, Nekraszi llarcerze w boju, Warszawa, 1931+ 
Bugeniusz Sikoraki: Harcerstwo polakie 1911- 
-1945, Wystawa X-XI 1983, Wyd. kluzeum Ziemi 
Zankrzeńskiej w Mławie, hm B. Sikorski: infor 
macje, 15  
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w glowie się 
nie mieści... 

dkąd Marek zasiadł na stełku hufoowago 
1 przypiął do munduru srebrny aznur poczwómie 
pleciony, poozuł, że jest wraszoie na wałóci- 

wym miejsou, z którego tak łatwo nie da się ru1zyć, 

Csaa zrobił już znaczne spustoszenia w jego Or, im 
mie, przerzedzając włosy na głowie, wydymając p. ioa- 

ki na pucułowatej twarzy i brzuch podtrzymywany sta= 
rya karoerskim paseu, 2 trudem mieszczący Się w in- 
atruktorskiej bluzie, la maraz wzwyż nóżki były już 
za krótkie i nie pozostawało mu nic więcej, tylko 
przyssać się do srebrnego sto:ka i nia dać oderwać 
żadną siłą. Solidny wygląd hufoowego, choć nie koja- 
rzył aię kadrze z wodzem godnys na: ladowania, robił 
jednak wrażenia. Potęgowała je znajoność różnego ro- 
draju przepisów, uchwał, punktów rezulaninów i para- 
gratóa, którymi Marek szermował n« pr wo i lewo, wy- 
tyczając kierunki pracy idoewo-wychow:wczej i podpie- 
rająo się tam, gdzie ktoś reczył mieć wątpliwości oo 
do jego wiedzy 1 uniajętności, 

© hufou kwitło życie biurowa, narady, konferencje, 
spotkania i leżała pruca drużyn oraz merytorycznych 
reierztów, DO CZ6BU+++ 

£tóregoś dnia w tym gąszczu instruktorskich muoho- 
morów pojawił się Jacek, młody, zdolny, unbitny, za- 
angużowany = krótko mówiąc snejęcy Się m. rae0zy 
starszohapcerski drużynowy. Marex zaprosił Jacka do 
prow.dzenia referatu atarszonarcerskiego hufca, 1i- 
cząc, Ło pozyska tym suzym liczne kręgi młodziezy 
1 powstrzyma władze oświatowe od grzędzenia na brak 
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iedaleko Krakowa, w pięknej wiosce milicja 
odkryła ogroany skład słony makowej, Pewna 
właścicielka wspaniałego gospodarstwa przecho- 

wywałe ua swym stryszku takie ilości surowoa do pro- 
dukcji środków odurzających, że wytrawni producenoi 
z tradycyjnych kręgów zaciodnich potęg rządzących 
*białą śmiercią” byliby sduaieni, Słomę spulono, właś- 
oioielka poniesie pewnie jakieś konsekwencje, zaówsród 
wielu, wielu Krukowian krąży plotka, że miejscowość 
w której tak skutecznie zadziałała milicja, oała ata- 
nęła od nowa na makowej słonie, Dodać trzeba, że nie 
whodzi to o świąteczny mak w makowcu ale maxową słomę 

rupowaną woraai przez rodzimych eksploatatorów "zło- 
tych trójkątów”. 

Pisać o współczesnej polskiej narkozanii jeat jakoś 
aiezręcznie, gdyż jest to temat bardzo przeekaploato- 

weny w prasie i w telewizji. I rzeczywiście, dużo 

1 o.azernie już na tanat tej aajnowa 
azerzącej się wóród młodzieży - napis Jeszcze wię- 
cej pokszała telewizja, truktując zre lea san- 

auozjuie a co ntjgorsze instruktarzoro, omjaśniając 

aiejso złodym adeptom ucieczki w użudę, jak dalej 
kroczyć ku smierci, 
Rzecz w tym, że sic narazie 
3Jl » newet Ustox niew 

MBEEG, > [ERO RAZ 
drużyn w szkołach podstuwowych, I nie 
w hufou coraz ozęściej przebywała mż 
powstał: lub uaktywniły się drużyny w ś 
młodzieży starszej, Marek mógł spijać śmietankę z 

efektów ich pruay 1 zacierać z zadowolenia pulciine 
rączki, 

Niestety, wszystko co dobre z czasem się KooZy» 
Dłużej taka sielanka trweć nie mogła, Aktywność 

Jacka oornz ozęściej ornażała braki w wiedzy i umie- 
jętnościach harcersko -inatruktorakich Karka, rodząc 
liozne konflikty, utarożki słowne, Komendant 
że czas już najwyższy pozbyć się młodego zapaleńca, 
zbyt dynunicznego,samodzielnego i trudnego do opuno= 
wenia, jak na dotychczasowe możliwości fizyczne 
i tradycje w kierowaniu hufoem.I przyszedł dzień, 
w którym Jacek pwiedział Narkowi kilka gorzkich ałów 
prawdy, rozstając się z releratem, Nadal jednak nie- 
przerwunie prowadził drużynę znaną ze swojej dzia- 
łelności w hufcu, chorągwi, a nawet poze granicani 
województwa. Jesienią zorganizował zlot drużyn nosząc 
oych to gano iaię i choć powiadomił hufieo o imprezie 

nie poszedł do Marka po zgodę na jej przerpowadzenie, 
Korandant pamiętał dobrze wykrzyczase w twarz 

głowa pożegnania, Uznał, że nadarza się świetna okazja 
by zniszczyć przeciwnika, Instruxtorskie podchody roz- 
poozął od wysłania wizytacji ne zlot w osobie zaprzy= 
jaźnionego koemnadnta innej chorągwi, Wyniki gry roz- 
minęły się z oczekiwaniami larke, Znajomy był zasko” 
ozony dobrą organizacją i programem zlotu, Wie udało 
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stę 

arek wycnodzi< jednuk z zażożania, że każdy czło” 
sieniu 1 .tr-oba tylko dobrze szukać, 

Diatezo podczas nieobecności 
wiek ma coć 
by nakopać 
Jacka i jego drużyny w do ich izby harcerm 
skiej, szu-ając w niej czegokoluiex, Go mogło by 

potwierdzić jego tezę, Bozskutecznie,++ 
Odczekał jeszcze kilka tygodni, Jacek podjął w tym 

cunsie siużbę wojskową, wyjeżdżają ua drugi koniec 
Folaki i tracąc tym sumyn kontak: z drużyną, uie mógł 
mię bronić i z tej sytuacji postanowił skorzystać ila- 
zek. llajpierm wysłał na adres donowy pismo, w którym 
poinformował zaocznie Jacka, że za niedopełnienie obo. 
wiązków inatructorskioh, wynikających z przepisów do= 
tyczących rejdów, zlotów, biwaków, otrzymuł naganę, 
tórą poda do pubiicznej wiadosości najbliższy rozkaz 

ha/cn. 
W kilka dni później żona Jacka wystąpiła do kocen= 

dnnte hufoa z prośbą o opinię dla męża, 
Marex długo siedział nad czystą kartką papieru, 
stanawiając się jek wybrnąć z kłopotliwej sytuacji 
pogodzić niezaprzeczalne efekty pracy Jacka z prag= 
enien osobistej zemsty, Wyryślił! Na zakończenia 

pełnej superlatyw opinii dodał jedno zdanie: "Dobry 
instruktor, ale nie przestrzega niektórych wymogów 

Statutu ZAP, Zadowolony z dobrze spełnionego obowiąz - 
ku polecił sekretarce wysłać piamo, 

Od teo dnia mógł spać spokojnie, 

ARSEN. 

  

żadnych zdecydowanych działeń, by skończyć ze zbrod= 
niozą dzisłalnością odzinych producentów słomy makowej 
Szerzy się pokątna produkoja naniastek "białej śnier- 
oi" - całe wory wędrują luksusowyni samochodami do 
kilku największych miast Poleki, Rosną nowe domy, bo- 
gacą się pośrednicy 1 chałupnicy-destylatorzy, którzy 
swój produkt oferują młodzie 
Spustoszenia są straszne, bo prócz "klasycznych" 
gkutków, dochodzi jeszcze działanie uvoczna, spotęgo= 
wane, przyspieszone zniszczenie organizmu przez zanie 
czyszczenia prymitywnych "wywarów", wstrzykiwanych 
bez opamiętania, Chciało by się zapytać - dlaczego 
nadal szkoły nie potrafią reagować w chwili stwierdze 

nia wypadków narkomanii? Czemu Kodeka Karny, wzorem in- 
nych krajów, nie karze za żerowanie na tym nałogu tak 
jak za najcięższą zbrodnię! Czemu brak absolutnego 
priorytetu finansowego dla przychodni ifonaru - jedyne- 
go jak dotąd ruchu, który na serio walczy z narko- 
manią, A my - haroerze? Na spotkaniu monarowców z Ra- 
dą Haroerzy Starszych, Uarek Kotański powiedział, że 
harcerstwo może znacząco przeciwstawić się szerzeniu 
narkomanii, tworząc swoje silne wspólnoty - kręgi har - 
oeraxie, drużyny, zastępy — nadając sens życiu tam, 
gdzie młodzieży go zabrakło. Sądzę, że to nadal aktu- 
alna sprawa szozególnie dla kadry instruktorskiej, 

która tak dziś ucieka od pracy liniowej — gdzie jest 

najpotrzebniejsza, Zaś niedawno, w pewnym dużym mieśm 

oie, trójka maturzystów szukała złudnego szczęścia 
pod znakiem rodzimej "białej śmierci", Dwie dziewczy” 
my jeszcze żyją. Chłopak już nie, 

Przed geanaam w DKP-ie filmu "Jestem przeciw”, 
wystuchałeu prelekcji wprowadzającej w problena= 

tykę polskiej narkomanii, Utytułowany prelegent wpro- 
wadził salę w nastrój odpowiedni do wagi sprańy. 
sądząc z nadzwyczajnej ciazy, jaka panowała na sali, 

większość obecnych zetknęła się s problemem w sposób 
tak bezpośredni po raz pierwszy, I bardzo dobrze pom 
wie sobie każdy Czytelnik, tylko ża pan prelegent 
w qwej alarmującej i seangażowanej wypowiedzi użył 
liczb, które wprawiły mnie w osłupienie, Po pierwsza 
zaprzeczył ofiojalnyn danyn, po drugie pomnożył znaną 
ż prasy liozbę..+ dziesięoiokrotnie: Cóż, nusmiwa się 
smutka refleksja: Jeśli już minęły złe praktyki roz- 
mijania się ozynników oficjalnych z rzeczywistością, 
to dluczego nieodpowiedzielni ludzie sieją fernont, 
głosząc nicodpowiedzialne dane, Czy wreszcie ktoś 
może jednoznacznie określić wielkość zagrożenia naru 
komanią w Polsce?  
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P.. mój kontakt z harcerską kulturą wiąże 
się onyba z zimą 1945 roku, kiedy to moja zugłębiow= 
aka drużyna harcerzy postanowiła wystawić harcerskie 
Jasełka. 

W drużynie zawrzało, podzieleni na grupy, brygady, 
zespoły robocze podjęliśmy wszystkie prace znanienne 
dla "wielkiej sceny". Scenografowie projektowali i bu 
dowali ze starych szkolnych ławek scenę w sali gimn 

szopka 
nógtycznej. Śpiewacy wciąż kleili rozłażącą się przy 

każdym akordzie gitarę. Aktorzy kłócili się i uczyli 
rocydować swoje kwestie. "Siły porządkowe" stemplowa- 
„ły bilety pieczątkę drużyny a "propaganda" kaligrafo- 
wała ozdobne zaproszenia i plakaty na planowany wys- 

tępe 
W wyznaczonym dniu wszystko okazało się dość uda- 

mo. Gnaszysko-soene trzeszozała, akrzypiała i dudniża 
ale proscenium obite zielony» płótnem z neuczyciel= 

skiego pokoju prezentowało się godnie, Co prawda 
jeszcze dwadzieścia minut przed występem za żadne 
skurby nie ohoiałe się odsuwać kurtyna ale w końcu 
zdecydowano, że nożna ją ściągnąć ręcznie, 
Tuż przed szesnastą wpadli zdyszani "zniadowcy”, któ- 
rzy stali na ulioy wypstrując czy nadchodzą wodzowie, 

Pierwsi rodzice już nadchodzili! Bileter "z puskiea 
pod brodą" dumnie odrywał kontrolne kupony i podsta- 
wiał skarbonkę z napisem: Płatne według życzenia!", 
Zagęszczało się coraz bardziej i tylko drużynowy 
gryzł paznokcie że zdenerwowania, gdy Romek uparł się 
/ po zobaozeniu przez szpary w kurtynie jak liczna 

jest widowni»/, że nie ma taxiej siły żeby wyszedł... 
da byłem wyjątkowo akrępowany, Zdyż reżyser pole- 

cił mi pierwsze nawiązanie kontaktu z publicznością, 
a przy tym zaakcentowanie trzema zwrotkami wiersza 
© haroerskim charakterzą zespołu. Powtarzałem więo 
w kącie: po raz setny » uałago czerwonego Śpiewniczka 
ałowa paczynające się odr Ozuwaj - tę znaczy Ojozyć- 
nie słpż. .« 
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"Główny mechanik" od efektów na znak drużynowego 
mógł wrenzcie radośnie walnąć w wypożyczoną patelnię 
i energioznie wyszarpnąć wtyczkę z kontaktu, pogrąża- 
jąc salę w ciemności. Rozpoozynaliśny! 
Przyboczny - inspiojent i sufler w jednej osobie 
popchnął mnie lekko, Wyszedłem przed kurtynę. Gdy nie 
tylko zasalutowałem ale i szarmancko skłoniłem się 
w stronę dostrzeżonego Pana Dyrektora naszej szkoły, 

ani, Głęboki oddech i zacząłem, 
Pierwsza zwrotka jakoś poszła. Potwierdził to głos 
zza kurtyny: - Dobra teraz drugą i jedź, Kryzys nad 
szedł w połowie drugiej zurotki. Jakieś dziwne poty 
zalały moje plecy i czoło a sala zniknęła w szaro-ró- 
żowej ugle... - Trzecia zwrotka! - prawie ryknął su- 
tler-przyboczny. Ale tego było już za wiele, Cały 
"warsztat aktorski" trenowany mozolnie przez dwa t;— 
godnie zagubił mi się gdzieś i tylko w skroniach wą- 
lił pule jak oszalały. Trzecia zwrotka wpadała jed- 
nak nie najgorzej - pomimo, iż był to pierwszy w na- 
szym kraju"plejbek; to znaczy ja wykonywałem ruchy 
1 gesty / w tym najwięcej spojrzeń za kurtynę uchylo= 

ną teraz przez przerażonego moini wypadkani drużyno- 
wego/ a reoytację sufler grzmiący zza wiszącego płót- 
na, Pamiętan jeszcze przerażone oczy drużynowego 
1 dziwną mimikę twarzy usiłującej coś mi poradzić 
w fatalnej "uwerturze", - Koniec! - wrzasnął ktoś cbck, 
Szczęśliwy, w oszałąniającym huku oklasków ukłoniłem 
się 1... zamiast cofnąć się wgłąb sceny, dokąd oiąu 
gnęła mnie niewidzialna ręka, wyszedłem dwa kroki do 
przodu, tan gdzie falowało zielone sukno kryjące kon 
strukcję naszej sceny, Następstwo takiego "aceniozne- 
go ruchu" było tragiczne! ilagle poleciałęm głową 
w dół pod scenę, zerważem udrapowaną tkoninę a Bala 
tętniła śmiechem płaczących z radości rodziców. 
Wstyd był epokowy i wszechogarniający! 
Zrezygnowany niepowodzeniem, przygnębiony i wyoiągnić 
ty jakoś za kulisy, nic się już nie odzywałan, gay 

archiwum 
harcerskie. 
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na scenie rozbujano namiot - dekorację do pierwszego 
aktu, zupełnie odwrotnie niż to robiliśny na próbach, 
Vrużynowy tekże jakoś nie reagował ale może dlutezo, 
że był zajęty przyklejaniem brody świętemu Józefowi, 
którą mu oberwał aktor grający Osła w betlejenskiej 
szopoe, e) 

Na marginesie przeżycia - zastanawiau qię Go od 
santych lat zmieniło się.w hercorstwia, w jego dział 
ce zwanej "kulturą", 
Wciąż mam to przeświadczenie, nawet przekonanie, że 
miewiele lub prawie nio na lepsze, Korzystającz przy« 
wileju w kąciku "rozważań" może właśnie w tym nune= 
rze sygnowanym z okazji "harcerskiej kultury" będzie 
właściwym podzielenie się refleksjami w formie 
tań, do których odpowiedź winniśmy wszyscy dopisać 
oodzienną działalnością w zastępach, drużynąch 
i szozepach. 
Dostrzegan ogromny postęp. Widzę, że dzisiaj gitara, 
magnetofon, taśmy, zespoły artystyczne, stroje z fun 
duszy sojuszników - to elementy coraz powszechniej- 
sze. Organizowane centralnie i lokalnie inprezy od= 
aiążają drużynowych od spraw organizacyjnych, ale 
oiągle wydaje mi się, że nie tylko o taką kulturę 
chodzi. Obowiązujące uchwała w sprawie kultury, prze 
słanki z obrad Zjazdu nie są bezpośrednio "na pieru= 
szej linii" wspierane inicjatywami harcerskich sze- 
regów, nie s' wspierane tendenojani, które spokojnie 
metodycznie i systematycznie przekształcały by har- 

cerskie Środowiska w zespoły odporne na szerzące się 
w narodzie zło, Zgrożenie widzę w tym, że trudno 
dziś wskazać biblioteczkę drużyny, w której znaleźli= 
byśmy takie z pożytecznych książek jak wydane przed 

laty H.R. Żuchowakiego *"Bawiry się wteatr" czy 
Gazdy i Lewińskiego "Wśród ksztułtów i barw", które 
uczyły jak podejść do sztuki, kompozycji 1 jak w du 
chu estetyki putrzeć później na urządz=ny obóz, har- 

oówkę 1 własne mieszkanie, jak urządzić wystawę, ga- 
zetkę ścienną e nawet jak wyglądać by zasłużyć na mie 
no człowieka ele 'ancziego, 
Ale nie tylko w pozycjach literatury zanyka się cała 
rzecz wdrażania kultury, Mie widzę takich inspiracji 
tendencji planowych 1 konsekwentnie realizowanych 
na przykład w czasie kursu na przewodn_ka, Gdzież 
podzieły się czasy, w których uczono drużynowego jak 
wykorzystać piosenkę dla stworzenia nastroju, jego 
wygaczenia czy spotęgowania, Polażoie mi jakikolwiek 
kurs dowolnego stopnia, który uozyłby jak mówić ga- 

wędę, jak wykorzymtywać piękna języka. Chętnie odwi: 
dzę środowisko, w którym jest wdrażane planowe kaztał 
cenie w zasadach kulturalnego bycia dorastających in- 
struktorów, Czy uczestniczyłeś Drogi Czytelniku 
w swojej macierzystej jednostoe w posiedzeniu rady 
odprawie, spotkaniu KI poświęconemu wzajemnym stosun- 
kom ułodych wychowawców do sicbie i do wychowywanych 
Kto widział konkurs "kulturaliego słowa", oratorski 
lub nawet poprawnej recytacji w naszych jednostkach, 

Świat pędzi do przodu poganiany chłodnymi, pozba» 

wionyni indywidualnego intelektu sygnałami komputerów 
Jchematyzm działania gubi subtelność wychowawczej ro. 

1i kultury "na co dzień" wśród nas, Jak zatrzymać 
ten negatywny trend? 

I dlatego żal mi, że mało dzisiaj "azopek" podob= 
nych do taj sprzed czterdziestu lat, która jednoczyła 
wazystkie iniojatymy do piersczego wejścia na "trop" 
harcerakiego szlaku kultury, 

ZIADEK 
  

pzm REPĄCWI FFIECIZ_____— 

XXX 

Powieaił kilka negacji 
Podpalił uśmiech 

A popiół na cztery strony 

Ha zebitą szufladę 
Zgraytnął złenany klucz 

BÓL zaryglował 

I tylko żal owinął 
W atarą nadzieję 

"Ogłosił stan zerowy serca 

*** 

Czy wiesz już 
Który 

1166 
spadając 

Płacze 
Czy wiesz 

który 
wirując 

minie 
znak krzyża 
4 może lopiej 
Ułożyć wszystkie 
W dywan jerzcze 
Fowolnych kroków 

Kraków, 13 listopada 1984 r,  



PONIATOWSZĘZACY 

TROCHĘ HISTORII 
rużyna Harcerska /skautowa/ im, księcia 

DD: Poniatowskiego w Kórniku /województwo 
poznańskie/ w 1983 roku obohodziła 70-1ecie 

mego istnienia. Założona została w maju 1913 roku 
przez drużynowego poznańskiej drużyny "Piast * Wincene 
tego Wierzejewskiego, Pod kierownictwem pierwozego 
drużynowego - Waleriana Sliwińskiego, była wówczas 
jednyń z bastionów obrony polskości 1 samoobrony nart 
dowej. Za sprawą kolejnego drużynowego Hariana Matel- 
skiego, azkolono w drużynie gońców bojowych i służbę 
łączności, co przydało się później, gdy wielu jej 
ozłonków wzięło udział w Powstaniu W4«lkopolskim, 
w latach 1918-1919, W dowód uznania za patriotyczną 
postawę i bohaterstwo, mieszkanki Kórnika - pani Hem 
lena Pohl 1 pani Jadwiga Grzegorowska — wyłonąły 
sztandar, ofiarowując go drużyniew maju 1919 roku. 
Wielu członków tejże drużyny poległo ma frontach pow- 
atańozych 1 w pierważej kospanii akautowej pod Lwoxm, 

W okresie międzywojennym dzięki niestrudzonemu 
Śwozemnemu drużynowenu - haromiatrzowi J, Czachow- 
skiemu - drużyna "Poniatowszczeków" kontynuuje swoje” 
ohlubne tradycje, Poszerza też swoje zainteresowania, 
bo powstaje w drużynie zastęp muzyczny, tworzący 
orkiestrę /zespół/ tak zwaną "knyplówkę", w seżadzie 
trzech werbli 1 sześciu flecików poprzecznych, 
Działalność tego zastępu przypada na lata 1921-1924, 
zaś w 1925 roku zunięzuja Bię A 
orkiestra dęta a jej kupelaistrzeni zostają druhowie 
Przewoźniak i Kus 'kiewioz, Dz: 

łyny cieszyła się wielkim uznaniem społeczeń- 
stwa kórnickiego, Drużyna była zospodarzen wielu zlo- 
tów, obozów harcerskich 1 sportowych, il 1933 roku 
a okazji wizyty generała Roberta Jaden Powella 
w Polsce, drużyna "Poniatowszczaków" jako zeegpół kwa- 
termistrzowski na polecenie władz harcerskich pr 
towuje zakwaterowanie dla harcerzy i harcerek, biorą 
©yoh udział w przyjęciu ilaczelnego Skauta, 
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uzyczna dru 

Po II wojnie Światowej drużyna zostaje reaktywowana 
za sprawę przedwojennego drużynowego druha W, Błaszko 
wiske. Z powodu breku instrumentów muzycznych nie 
udało się podtrzymać tradycji muzycznych, ograniczam 
jąc się do działalności harcerskiej, Przełonowym mo 
menten dla drużyny był luty 1958 roku, Wówczas to 
z powodu braku kandydatów do orkiestry Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kórniku, władze miasta craz Zarząd 
OSP postanowiły przekazać posiadane instrumenty dęte 
drużynie harcerskiej im, księcia Józefa Poniatowskie- 
go - zwanej popularnie "Czarną Czwórką", Nienała 
w tym również zasługa drużynowego Bronihława Walko- 
wiaka oraz kapelniatrza orkiestry JSP Mirosława Szycu 
W ten oto sposób została reaxtywowana w drużynie 

orkiestra dęta. Początkowo skład orkiestry był skrom- 

y - zaledwie dwudziestu najzdolniejszych druhów, 
Praca wspomnianej Ćwudziestzi nie ograniczała się 
tylko do muzykowania, ponieważ w drużynie istniał 
normelny podział na zastępy, prowadzące zwyczajną 

harcerską robotę z obozami i bivakani włacznia, 
lata 1960-1964 to oires boratej działalności orkieate 
ry. Pierwszy poważnym sukcesem było zdobycie pieru= 
szego miejsca na Konkuraie Harcerskich Orkiestr 

60 roku. Byż to również ozres dość 
koncertów ną terenie Wielkopolski, Po ośmiu 

latecn pewnej ataznecji tak w praoy harcerskiej, jak 
1 muzycznej, od 1972 roku działalność stała się znowu 
bardzo aktywna i widoczna, Skład orkiestry powiększył 
uię do 46 druhów, 2 roku na rok zwiększa się liczba 
"yatępów a i repertuar staje się bogatszy, Bfektem 
tej pracy jest zdobycie pucharu Wydziału Oświaty 
1 miano harcerskiej orkiestry dętej z prawdziwego zda 

otrzynane na I Festiwalu Harcerskich Orkiestr 
joh w Poznaniu, w 1983 roku, W chwili obecnej dru- 

Żyna -orkiestra liczy 59 muzykujących druhów oraz 

trzy druhny, Drużynowyn jest druh hm PL Bronisław 
Walkowiak a przybocznym druh pwd Jacek Kozłowski. 

PRACA HARCERSKA, aw; z 
Praca w drużynie pazosrakfij * o profilu muzycznym 

REREZOWY NOWOSC WOZY OF WIZZ ZOO ARZRAATEAÓA 

archiwum 

a 
nie była 1 nie 
interesoza 
gdy orkiestr: czy 
ZeBttp - prask UATCErBŁ p 
pieru tjiń praca 
pozwalał - muzykowa 
sewiąteca się orkiestra tyta, sacaumjąca się wia 
wie z dwóch zeatępów, sprawa si; nieco szoaplik 
Orkiestra stała się przysłowiowya oczkiem w głowie 
wczesnej fonazdy Hufca w Kórziku, tyło to zresztą 
grozuniałe, ponieważ była t srvaza « Polsce farm 
oerska Orkiestra, s 00 ważnie gaze - uasilała finanso- 
wo kasę drużyny i hufca. Tradycje muzyczna w druży= 
nie wznowiono w styczniu 1956 roku, co też skrzętnie 
wykorzystano, Opierając się częściowo na doswidoze- 
niach gwoich poprzedników 1 częściowo na doswiadoze- 
nisch zalartowanego w harcerstwie drużynowego - praca 
haroareka 1 zuzyczna została włusciwie wywszona, Dwa 
razy » tygodniu zbiórki zastępów, dwa razy w tygodniu 
próby orkiestry i raz w miesiącu zbiórka drużyny, 
Bie była to łatwa praca, gdyż wymagała wyrzeczeń, re= 
zygnacji x iudywidnalnych przyjenności druhów ortli 
atrantów, 5a palonch jednej ręki nożna policzyć, kto 
tej próby nie wytrzymał. Ta wspaniała harmonia pracy 
harcerskiej z muzyczną, trwała do roku 1965, W kolej= 

mych latach następuje jednak pawne zełananie się pra- 
oy harcerskiej na korzyść zaiatereaowań muzycznych, 
Opuszczali szeregi drużyny druhowie z różnych obiek” 
tywnych przyczyn a pozostali tylko oi, którzy wykazym 
wali się pewnyri zdolnościami 1 zainteresowantemi mi= 
zycznymi, Z tego powodu w 1972 roku drużyna w liczbie 

znie orkiestrą. Drużynę podzielo- 
młodzieży szkoły podstawo” 

48 aruhów była ry 
no na dwa plutony: plut 
wej £ pluton młodzieży szkół Średnich 1 zas 
Na pluton I skżndały ię dwa zastępy wszblistóww wio» 

HISTORIA  REEMEEEEEMĘ| 
su 0a 8 do 10 lat oraz jeden znstęp w wieku-ad 11 do 
15 lat. Stersi tworzyli krąż irsiruktoraki. Drużynie 
przewodził drużynowy, który miał swoich trzech zastęp 
ców: I przyboczny /kapeluistrg/ do spraw muzycznych, 
LI przyboczny do spraw karcerskich i III starszy 
instruktor, kierujący prucę krygu instru toraxiego. 

Pozostali fuakoyjni to dwóch plutonowych i zastypowi. 
Zbiórki zastępów odbywały się ruz w tygodniu pod 
oziem plutonowych, Temat zajęć dla obu zastępów był 
ten rau ale sposób i styl pracy zależeż od zastępo- 
wych. Krąg iastruktorari zbierał się raz na dua ty- 
godnie. Zbiórki drużyny odbywały się raż w uiesiącu, 
bydąc niejako podajnowaniem nieaięcznej pracy harcen- 
skiej w zastępach 41 plutonach. 
Próby orkiestry przedstawiały się następująco: raa 
w tyzodniu oały axład orkiestry, raz w tygoiniu próba 

tax zwanej sekcji /werblistów, akonpanianert, Lasis= 

tów, tenorzystów, puzonistów oraz trybaczy/, 6 suaie 

tygodniowo oprócz kręgu instruktorekiezo, kużdęgo har + 
cerza obowiązywały trzy sbiórki-próby, System ten 
świetnie zdawał egzamin do roku 1980, Z chwilą wprowu- 
dzenia w szkołach podstawowych trzech zmian nauki, 
eystea ten trudno było realizować godząc prograa hare 
ceraki oraz mizyczny, W końcu z czegoś trzuba było 
zrezygnować, -Dwiozeń wuzycanych nia sposób okroić, 

w związku z czyz organiozono zbiórki zastępów do 
dwóch w miesiącu, pozostawiając inne eprumy w dotyci= 
czasowya porządku, 

I tak przez ostatnie pięć lat, zulogłoźci w pracy 
harcerskie próbujeny nadrobić w czasie ferii letnich, 
na corocznych biwakach i obozach, Hie ma 30 ukrywać, 
łe tylko dzięki wapaniałej atnosferze w drużynie 
1 zrozumieniu przez wszystkich drunów zaistniałych 

xłopotów, drużyna nie nie straciła te uwoich harcer- 
sko-ru tradycji, 

  

HM PL JADWIGA SKIBA 

WYPOMMTMŁ 
Q dmimme 
5 źazyme 

roku.Foten dłuji 
lne i wybór ż uczycielski 
wej drodze spotyka pewnego inia Człowieka 

la polekieso 1 
zelni,publicystę i naczelnego redukto- 

ra "Skauta",członka organizacji sokolsk.ej,później- 

szego oficera generała Hallera,Rezem z Nim uczestni- 

czy w tworzeniu wielkiego dzieła pierwszych lat X X 

alnej polekiej organizacji młodzieżowej 
pracującej wg ztamd skautowych. 

Oboje oą zwolennikami ruchu etycznego "Eleusis", 

stworzonego przez filozofa i wykładowcy uniwersyte- 
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SEREM HISTORIA MEET + SEE 
ckjego Wincentego Lutosławskiego.Ruch ten,o zebarwie« 

niu religi jnym, propagował wstrzemięźliwość A walkę 
z nałogeni,i całym kraju powotają męskie drużyny 
skautowe.We Lwowie,w maju 1911 roku tworzy Olga 
pierwszą drużynę dla dziewcząt=III Iwowską Drużynę 
Żeńską im.RoPlater i zostaje jej drużynową.W roku 

1912 drużyna O1gi wprowadza po raz pierwszy nowe 
powitanie polskich akautów="Czuwaj".Powstaje również 
pieśń drużyn skautowych "Wszystko co naszo”:0lga po: 
prawie wiersz Ignacego Kozielewakiego /autor I wer- 
sji hynnu,Sokół,naczelny redaktor "Skauta" wę Imo- 
wie-objąż to stanowisko po'Andrzeju/ i dopisuje nowe 
strofy refrenu. 

"Iszystko co nasze,Polace oddamy! 
w niej tylko życieięc idzien żyć! 
świty się bielą-zerwien kajdany! 
rozkaz wydanyjwatań,w ałońce idźt” 

Kanwą melodyjną tej pieśni była stara rewolucyjm 
na nuta "Na barykady",Z czasen będzie to hymn wszys- 
tkich polskich drużyn harcerskich. 

Razem z Andrzejen,B.Paliwodzienką i dr.Wyrzykow= 
akim pisze materiały instruktażowe,dotyczące metody 

ki pracy drużyn żeńskich.W jednej z broszur tak skom 
mentowała cele i zadania skautingu: 

"Służba sprawie narodowej i przyzwyczajenie się 
do dawania sobie rady w każdym położeniu-oto drogi 
wiodące do wykształcenia cherakteru i wyrobienia się 
na dobrą obysatelkę Polski", 

Dłigoletnia znajomość z Andrzejem kończy się 

19.06.1913 roku ich śluben.ili łość ,syn,wspólne troski 
4 xłopoty,współna praca w ukochanej organizacji har- 
cerskiej „1 listopsda 1916 roku łączą się bowiem pol. 
skie organizacje skeutowe w jeden Związek Harcerstwa 
Polakiego, ż 

Nadchodzą lata wojny i Jej największa tragedia o- 
sobistazómierć ukochanego Męża i /jak Sama'mówi/ 

*Płomiennego Drużynowego" na stetku w Zatoce Mazay= 
ńskiej.01ga podejmuje trud prowadzenia wielu sprae 

po Andrzeju,a przede wszystkim podtrzymanie rozpalo- 

nego przed laty płomienia-Polekiego Harcerstwa”, 
Współpracuje też z Almą Taaemą-działaczką Konite- 

tu Pomocy Ofiarom wojny w Polsce.I pisze wiersz. 
Z roku 1922 pochodzi prześliczna piosenka harcer- 

ska,znana wszystkim Pieóń Wieczornar 
"Idzie noc,słońce już 
zeszło z gór,zeszło z pól 
zeszło z mórz, c 
w cichym śnie spocznij też. 
Bóg jest tuż,Bóg jest tuż.” 

Napisała ją Olga na obozie instruktorakin Głów- 
nej Kwatery Harcerek w Spuszy. 

23.03.1925 roku otwiera słynne szkoły instruktor= 
skie : "Ciaowy Duorek"v Sromowcach Wyżnych 

i "Orle Gniazdo" I 
* 2 tego okresu wywodzi się nazwe "Druhna Gaździna” 

Szkoły te,z którymi współpracowało wielu podagogów, 
podjęły eksperymenty pedagogiczne: zastosowanie Bys- 
temu Harcerskiego w nauce szkolnej,wychowanie przez 

prueę,poprzez procesy produkcy jne.Było to wyjście 
naprzeciw nowoczesnej pedegogice.Działalność ta,cie- 
kawa „a mało znana,trwała nieprzerwanie do 1939 ro- 
ku.I tu powstało szereg pięknych harcerskich pioce- 
nek,jak np.:"Podnóża moich gór"/1929/ 

Od roku 1932 jest Olga członkinią Światowego Ko- 
mitetu Skautek.Jest też anbasadorką polskiego harcer- 
stwa na międzynarodowych zlotach i konferencjach.Re= 
prezentuje całą skautową młodzież świata w Komitecie 
Opieki na Dziećmi i młodzieżą Ligi Narodów,Pisze ode- 
zwy i programy,w których wzywa "by widzieć brata 

w każdym człowieku”, 
Za swą działalność zostaje odznaczona Krzyżem 

Oficerskim Orderu Polonia Restituta i Krzyżem Nie- 
podległości, 

Gdy wybucha II wojna światowa zmuszona jest ucie- 
kać przed Gestapo.Przy pomocy skautów brytyjekich 
chroni się w Anglii i Szkocji,by tam tworzyć Domy 
Polakiego Dziecka.Ruch emigracyjny w tym okresie jest 
duży.Wiele jest sierot,które potrzebują Jaj serca 
i opieki.fisdomoóć o wybuchu Powstania Warszawskie- 
go i jego klęsce przeżywa bardzo głęboko,Przez dłuż- 
szy czes jest chora ,z naruszonym nerwom równowagi. 
I wreszcie wraca.Do ówojej ukochanej Polski! 

Mając już 80 lat zostawia jedynego syna w Anglii 
i wraca.Powie później w wywiadzie prasowym: 

*Wiedziałan,że tu przynależę. 
Ju jestem stąd,z te) ziemi. 
Tu powinnan wrócić, 
I odejść-tylko stądi” 

Wspaniałomyślnie ofiarowuje polakim dzięciom *Ci- 
sowy Dworek” a te oprócz swych gorących podziękowań 
podarują jej na pamiątkę papierowe drzewko z aerdu- 

Szkani zamiast liści.Na każdym będzie podpia jedne= 
go dziecka.I słowa"I dziękujemy Pani Druhno,za szum 
Dunajca..." 

Zamieszkała w małym domku na Małym Żywezańskim 
w Zakopanen,Druhna Gaździna-iarcaistrzyni Rzeczypoa- 
politeji 

Oprapowaca. sżynną | Hersszaką Próbę Sterszej Pinj., 
która: 

  

  

1/ Nie mówi nikomu o swoich dolegliwościach 

2/ Nie ma nikomu "za złe" i nie wszystko wie najle- 
piej 

3/ Nie używą zwrotu "za moich czasów było lepiej" 
4/ Nie traci głowy 
5/ Unika śpieszenia się 
6/ Ma czes na wszystko i dla wszystkich 

1/ kadzi ale nigdy nie narsuca 
8/ Mimo wszelkich przeszkód stara się zachować 

własne życie osobiste i od osasu do czasu stara 
się zapommić sobie "kuracje samotności” 

9/ Wie,że każdy ma swoje dobre strony i piękne przo« 

życia 
10/ Pamięta,że żyjeny Dziś a nie Wczoraj ani Jutro. 

Pełnią żyje Tu i Teraz,nie uciekając od tego,czo”     

BEEEECZCYTOOY TZT PETE OCOOZEE SEWER OTTOEÓEWOZE TORO) 

archiwum 

BENE. AEEMCEWIE 
go JUŻ NI2 MA ani czego NIE MA JESZCZE! 

TJakże to współcześnie brzai i jak jest aktualne. 
Nauczycielka i aportemenka.Człowiek Wielkiej Kultury 
i na rzecz kultury pracująca: pianietka,poetka, pisarka, 
rzeźbiarka, 

Szczupła krótko ostrzyżona,o pięknym uśmiechu,o 0= 
czach płonących i gorejących nieustająco żywym ogniem: 
do końcal ś 

Odeszła,gdy dobiegł kres Joj "kuracji sanotnóści". 
Cicho,spokojnie i *tu,skąd powinna odejść"-z Polskiej 

Ziemi.Jej Wierna Córka i gorąca patriotka, 
OLEKKA- DRUHNA GAZDZINA- OLGA DRAHONOWSKA -MAŁKOWSKA 

15 stycznia mija kolejna rocznica Jej śmierci. 
Szumią górskie smreki nad Jej mogiłą i stoją mdu- 

mane w podziwie nad Jej życiem wielkie,wspaniałe Ta- 
try.Jej Góry! 

JÓZEF BIEDRUŃ . 

CZĘŚĆ u=$ 

Nareszcie odlot. Przed nami w kolejce odprawiają 
się uczestnicy wyprawy alpinistycznej krakowsko-rze- 
szowskiej, Góry bagażu, nasze plecaki i "bagaż ręcz- 
ny" wyelącają przy nich sgoła niepozornie, Oglądany 
00 będzie, czy sapłacą "Nadbagaż" ? NIE sapłaci= 
1i, Przechodzimy raźniej, Zacina się dopiero przy 
Gieniu, który wręczył do zważenia 40 kilogramowy ple- 
cak, Mimo to w zwartej grupie dopełniany samolot od- 
latujący do Moskwy, Nie minęły dwie godziny, a tu wi- 
ta nas słońce i wspaniałym babim latem s*olica ZSRR 
Janek ozeka przy wyjóciu, jesteśmy umówieni z ambasa— 
dorem Nepalu w sprawie błyskawicznego udzielenia wiż. 
Niestety Głuższe krążenie dookoła "Sadowego koleg" , 
gdzie miałby być zlokalizowany 2 Neopolimowskij pie- 
reułok uniemożliwia nam uzyskanie wizy w Moskwie, 
Zwiedzamy więę Moskwę rozpoczynając od gigantycznego 
Placu Czerwonego i » braku czasu ... kończąc na tym, 
Zbieramy się na lotnisku i po kolacji oóprawa sanolo= 

HISTORIA  KEEEENEEEMA 
*Podnóża moich gór 
osnuły szere igły, 
nad nimi peszn chnur 
rzęsiste ronią Łzye 
Lecz dumne czoła mych skał 

nie znosząc uroków tych mąk, 

przez chcur przebiły się wał 
4 w słońca patrzą krąg. 

Choć smutków tyle w krąg 
1 prób nieznany kres, 
nie wolno łanać rąk 
ni próżnych ronić łez. 
Lecz miało w górę wznieść skroń 
i wiorzyć,że mroków tych cień 
słoneczną kryje gdzieś toń 
4 Wielki „Jasny Dzień! 

Kuala Iiłspur via Delhi. Po perypetiach 
zto u was takije bolszoje rucznyje bapa— 

- w końcu dostajemy się do rękama i do sszo= 
lotu, Ten lot bądrie trochę głużazy, Samolot jest wy- 
godniejszy, niezłe wyżywienie /litry herbaty!/, ned 
ranez mać widok postrzępionego Finóukuszu s dominują” 
cym Tirich Mirem 1 nie za długo lącowanie w Delhi. 

*ychoćziny "na pole" w wełnianych spodniach 
i skarpetach, ciężkich buciorach, jedynie na głowach 
many lekkie białe kapelusiki, Upeż wpompowuje się ża: 
rem óo płuc, Jeat tak jesno, że trzeba mrużyć oczy, 
Wejścia do sali odpraw pilnują jacyś cywile z praw- 
óziwymi garłaczani, Niech mo taki wypali, ,, 
Najpierw kontrola sanitarna — nikt się nie interosu- 
je, trzeba tylko wypełnić kartonik, potem kontrola 
paszportowa - znowu kartonik,potem celna i znowu kar 
tonik, Tłum kłębi się przed "kopiącymi" celnikani , 
trwa to jakąś chwilę, dopóki Wojtek nie wyprowadza  
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grupy pohającej swoje wóseczki z górami bagaży "rie- 
loną 11 /,Wff! Nareszcie po wszystkim, Przebiem 
ramy się w krótkie spodenki i podkoszulki x enblcna- 
tami obozowymi, naganiacze coraz natrętniej atakują. 
Trzeba wymienić pieniądze na pierwsze potrzeby, Van- 
knot pięóćziesięcioćolarowy ląduje w kasie bankowej 
po najniższym z możliwych kursie, Niech ich sslagi 
Znajduje się jakiś Polak, który informuje o warun-, 
kach pobytu w hotelu "Relax", Decycujeny się, Najmu- 
jemy autobus kursowy do Conusught Place, a następnie 
pilotowani przez skuterzystę "Porywamy" go na Nehru 
Bazaar, gónie sobie stoi "Relax", 
Zajmujemy ogromną salę /chyba przedtem był tu sklep 

na parterze/ z dwoma łarienkani, Wszyscy lokujemy 
się w tej jednej sypialni, ci którym będzie za oias- 
no wywęćrują na óach hotelu, Cały czas obracają się 
śnigła paru pod sufitowych wentylatorów.Gotujeny na 

gazie hotelowyu, który złośliwy boy co chwila nam 
wyłącza, 
Jesteśmy już w Delhi, ale jesteśmy teraz całkowicie 
zdani na siebie, Rezerwacje się skończyły, LOP=y i 
ierofloty takż 

Po pierwsze musimy oónaleźć naszą żywność wysłaną 
óziesięciona ówudsiestckilogramowywi paczkami do Del= 
pi. Petrol w skłaćzie: Mr Sajrek , Miły i Marek krą- 

ky pomiędzy głównymi urzęćami pocztowymi w Starym 
Delhi, Nowym Delhi i pocztą celną i na tej ostatniej 

m końcu lokalizuje nasze paczki, Do gełstwienia ju= 

tro. 

Patrol Wojtek, Władek i Roboś rozeznają możliwość 
uzyskania rezerwacji miejsc w ekspresie do Lucknow, 
Wcześniej - po wizycie w biurze turystycznym — decy- 
dujemy się jechać do Nepalu przez Sonauli, a nie 
przez 31, iłprawózie po monsunach gą zerwane mos- 
ty w Nepalu, ale podobno komunikacja pomięćzy Bela- 

hyą i Kechmandu fuakcjomuj - 

* hotelu waruje już "szerpa", który zorganizuje nam 
przejazó "luksusowym" autobusem z Delhi do sanego 
Kathman: żąda bagatelkę — po 500 rupii od osoby, 

co jest pięciokrotnością tego co w końcu zapłaciliś- 
my korzystając z kolei i kilku autobusów, 

Jećziemy wywalczyć od cła nasze "bębny", Mówi się, 
że jećziemy, bo po rozległych przestrzeniach 1hi 

najlepiej poruszać się rikazą motorową. Do małej 
rikszy zmieści się » truóem trzy osoby, a większe za- 

budowane na motocyklach Harley-Davidson zabierają na 

kura € co B osób, kutobusy "wymieniają" pasażerów nie 
zatrzymując się, tylko lekko zwalniający Rikszarze. 

jeżcą na taryfę umowną, która jest zazwyczaj dziegię- 
oiokrotnie wyższa niż na "złamanym" przez nich licr= 
niku, 

W końcu gramolimy się przed pocztą celną, Folicjant 
2 cługim bagnetem na karabinie rozkazuje nan zosta- 

wić aparaty fotograficzne na schodkach przed wejścier 
ań tzw, "guide" zgrabnie wypisuje pod dyk- 

tando podanie o wycanie paczek, Mr Sajrek podpisuje 
i zaczyna się' óługa droga podania po pokojach. 
Siećzimy 1 czekamy w poczekalni pod czujną obserwa- 

cją uzbrojonych policjantów, Napisy głoszą, że klient 
który zgłosił się po godzinie 11 może nie być załate 
wiony tego samego cnia £ że wszelkie ponazlanie 
urzęcników jest bezcelowe , Co jakić czag wyłączają 
prąd /to się nazywa power cut/, staje się nagle bar- 
6zo ćuszno, koszule nasiąkają potem, bo wiatraki pod 
sufitem zamierają, Straż też gózieś znika, Po kolej- 
nym wyłączeniu prądu ukazuje się uśmiechnięty goniec 
z neszym "bębnem" i przechodzi obok nas, Staramy się 
dak gtyby nie zwracać nań uwagi i dalej opowiadamy 
sobie pocieszne historie, W końcu przynoszą jeszcze 
Jedną paczkę tekturową i proszą nas do pokoju "egza- 

minacyjnego", gczie Mr Sajrek /właściciel — jak zem 
znał - 10:paczek żywnościowych/ spokojnie podaje co 
w paczkach się znajduje, Egzaninator jest zdziwiony, 

że Polacy jedzą tyle papieru toaletowego, Jeszcze tyl- 
ko formalność podania wartości poszczególnej paczki- 

oc! amy ją zgonie na 1500 złotych, urzędnik przeszu- 

kuje wszystkie tabele, notatki, zagląca do szefa, liie 

doszukuje się odpowiednika w ru,iach i tak zostaje, 

Po złożeniu pisemnego zobowiązania, że Mr Sajrek 

wsz”ctko to sam zje i nie zamierza otworzyć interesu 

w Indiach ora», że wszystkie pączki są ióentyczne do 

przeglądniętych ówóch = wycostajemy się ra zewnątrz 
ku radości przewoźników, którzy wraz z nami i paczka- 
mi wkrótce €ocierają ćo stacji kolejowej Stare Velhi 
gózie cały ten kram deponujemy w przechowalni bazażu 

Pczostaje zarezerwować 21 biletów kuszetkowych na 
ekspreas do Lucknow, Zjeżóżany z karkiem do Barakhan- 
be Bldg, Powczi sęćziwy S uarek ze swoją brodą 

wygląća równie nobliwie. Zgłaszany się do urzęónika, 
który atwiercza , że na dzisiaj może nan sprzedać 

tylko 9 biletów, Nie możemy cojść do ładu, czekamy, 

Szef mówi, że może coś Się da zrobić, Po paru godzi- 
uach rozpromieniony szef oznajnia nam, że może nam 
zarezerwować 21 miajsc v specjalnie załatwionym w'dy- 

ji Koleś Północnej — dodatkowym wagonie, Teraz rekc 
zrozumieliśny wzmożony ruch gońców, Szef nie ma prze” 
cież telefonu, a nie wstawał od biurka, Otrzymujemy 

kopię pisma do dyrekcji Kolei Północnej, z którego 

wynika, że istnieje wzmożony ruch przedówiąteczny a 

doćatkowo na tej trasie zjawiło się 21 obcokrajowców, 
Wieczorem mamy się zgłosić óo zawiadowcy stacji lub 

jego zastępcy, aby pocał nam numer tego dodatkowego 

wegonu, Okazuje się jednak, że nasz wazon zostanie 

przyłączony do pociągu odchodzącego ze stacji kolejo- 
wej NOWE DELHI! W tym czasie jednak wszyscy uczestni- 
cy wraz z bagażami przerzucili się z hotelu na stację 

Stare Delhi, Próby uzyskania ciężarówki spełzły na ni- 

czym, Pociąg oóchadzi za półtorej godziny, Wojtek 

x Markiem odbywają karkołomną pocróż ze stacji Stare 
Delhi na Nowe Delhi, Rikszarz nie ma światła, w tłu- 

mie takich samych rikszerzy pędzi wyprzedzając raz 
z prawa”/, raz z lewa, wciska się pomiędzy zaciska- 
jące się przed nim potę*niejsze pojazdy,Po prostu 
mrożący w żyłach krew film ze Srodkowego Wschodu na 

jawie, W końcu jesteśmy u zawiacowcy stacji, odsyła 
nas do zastępcy, w porząćku ,,, Nasz Wagon ma numer 

7139 1 ma stać na 10 peronie, Odczytujemy listy pa— 

saterów, nie ma nas nigdzie >/, Nie dziwiny się, bo 
przecież rezerwację załatwialiśny dopieńo dzisiaj, 

Przed ćworcea odbywa się spokojna denonstracja kil- 
ku tysięcy komunistów */, Noszą czerwone czapeczki 
1 małe czerwone chorągiewki s uierpem i młotem na 
bambusowych patykach, Kucają w niewielkich grupach 
1 watsą sobie śtrawę przed dworcem, Nagle na jakteć 
hasło podrywają się i oddziałani naszerują na perony. 
Wojtkowi raebłysta myól, że może ia wpaść do głowy za” 

Jąć s trudem wywalczony wagon, Reszty naszych jeszcze 
mie ma, pociąg ocjeżdża za pół godziny, Znajdujemy go 
Po chwili ...jest wagon nr 7139 - pełen komniatów ! 

Demonstracja trwa, Co ich przegonią s jednego wagonu 
zajmują drugi, Przyjeżdżają nasi ze Starego Delhi , 
przed wagonea rośnie góra bagażu. Hindusi, którzy « 
chcieli by odjechać wagonem nr 7139 z nienawiścią 
spoglądają na tę wciąż uzupełnianą górę bagażu, Co 

roślejsi uczestnicy wyprawy zbroją: się w kijki nar- 
oiarskie 1 czekany, Pięć mimut do odjarcu? Bicm 2 
Przylepą ... porywają komiuktora podnosząc go w górę 
tak, że przebiera czubkami trzewików w powietrzu, 
Wojtek krzyczy - to nie tem, ten jest z 1-szej klasy. 
Tymczasem konćuktor 2-giej klasy wywiesza na wagonie 
listę pasażerów, otwiera ją Mr .., tu jakieś z pol 
ska brzmiące nazwisko rozpoczynające się od B,,. + 
20 persons, I szlus, Bez nazwisk i numerów miejsc le" 
łących. Czeka nas jeszcze walka, Komuniści pomoli 
opuśzczają wagon pod presją konduktora, Pejczu zde 

nerwovany poszturchuje kogoś, Szarża bambusowych ko 
pii z czerwonymi chorągiewkami. Pejozu rejtervje.Nie 
nawistne okrzyki 1 skandowania, Wojtek z Władkiem 
blokują wejście i wpuszczają tylko nasz sprzęt ,Spo- 
kojnie wyjaśniają wrzeszczącym Hinćusom, że jek się 
pomieścimy to wszyscy wejóą, Konduktor w ogóle nie 
ma już tu mic do roboty, Jest już cawno po planowym 
odjełózie pociągu, Przeóział For Ladies /iedyny za- 
mykany/ zapełnia się sprzętem i plecakami, W końcu 
wszyscy wsiedli, Dziewczyny zamykają się w przedzia= 
le » plecakami, Zajmujeny prycze, ra tych położonych 
na dole przycupuje jeszcze po dwóch uśmiechających 
aię Hinduśów,Na próżno byłoby ich odganiaś, Zaras 
przysiądą się nowi, Warta uzbrojona w zegarek i czem 
kan patroluje "naszą" część wagomu. Rankiem następne- 
go dnia wyładowujemy się w Lucknow, Tu kończy się ro" 
mantyczna i rezerwowana część naszej wędrówki, 

Z peronu normalnokołowego /czytaji szerokotorowego/” 
przenosiny się na odległy o kilkaset metrów peron 
"metrowy", Przenosiny idą wolno, © 1e za wolno, 

W końcu na pięć minut przed odjazóem poriągu do Gora- 
khpur górą bagaży zainteresował się kierownik pocią- 
gu /Captain/, Polecił nam załacćować jeden z przedzia- 

łów klimatyzowanej 1-wszoj klasy, Wystawi1iśwy, trzy- 
osobową wartę, za którą trzeba było dopłacić do bile- 
tu 1-wstej klasy /była to trzykrotna sartość biletu 
2-giej klaay/. Resztę Grużyny pan KAPITAN porozsa- 
dzał w wagonach, do których - jek nam się wcześniej 
zdawało - już nikt się nie wciśrie. Gorąc atraszny, 

HISTORIA EEEE 
upał chyba na ŁO stopni, Scisk okropny, a tu o 12-ej 
czyli dókłaćnie w NOON przynoszą nam zamówiony u ka - 
pitana lunch skłacający się ryżu, ciapatów, dalbadu 
1 innych smakołyków z jecnya łykiem kefiru na doda- 
tek. Trzeba było zobaczyć jak towarzystwo pałaszowa- 
ło to wszystko używając łyżeczki herbacianej, bo Łap: 
ska były brucne i kelner się zlitował i rozósł ły- 
żeczki, 

Późnym popołudniem wtaczany się do Gorakhpur, Ostat 
nia stacja na tym szlaku, Coraz więcej Nepalczykćw 
1 żołnierzy - Gurków. Pierwsze co robimy to moczymy 
głowy poc kurkami z bieżącą wodą, * kiosku z napoja- 

ui wykupujemy tranaportery z locowatą coca-colą i 
linką, Oć dnia następnego szereg z nas bóćzie wal- 
czyć z chrypą i kaszlem, Najbardziej przesiębili się 
ci, którzy eskortowali bagaż w wagonie klinatyzowa- 
nym, Wojtek z Markiem wyruszyli na poszukiwanie auto- 
bus do Sonauli, Odjeżdżają jeden po drugim. Szofe- 
rzy zapraszają nie wiedząc, że my dwaj bez bagażu je: 
gteśmy tylko czubkien lodowej góry. Autobusy wydają 
sią być przepełnione. Dopiero po późniejszych doś 
wiaóczeniach będziemy wiećzieć, że od biedy i my 
zmieścilibyśny się na kolatach współpasażerów, 
W końcu wynajmujemy "ertra" autobus ćla nas, Ma to 
być autobus luksusowy. Opląćamy, może być... Podjeże- 
dża zupełnie inny, wyglądający na jakiegoś rzęcha, 

Do tego do połowy jest napełniony ludźmi - to ma być 
obsługa. Załaćowujemy sprzęt na óach, Solidnie wiąże: 
my. Wsiadamy do autobusu i .., bajda óo Sonauli, Po 
paru godzinach już w zapadającej mocy pijemy herbatę 

na postoju w przyćrcżnej herbaciarni, 4 później aż 

do samej granicy pieśń harcerska nie milknie, Hiniu= 
" rozotmursają się 1 błyskają białyni 

zębami u uświechu przyjaźni, 

i CDN 

ja lotniskach angielskichi byłych kolonii, pasażer 

nie mający nic do zadeklarowania celnikon wycho= 

„„051 wyjściem osnsczonym sielonym kolorem lub na- 
pisem "gresn line", Jeżeli celnikom nie wydaje 
się poóejrzany , nie jest przez nich niepokojony, 

2, w Indiach obowiązuje ruch lewostronny, stąd pra 

widłowe wyprzedzanie ma miejsca po prawej stronie 
3. przejazd kolejami indyjskini wymaga rezerwacji 

miejsca, Urzęćnicy przygotowują listy pasażerów 

w trzech kopiach, jećną wywiesza się na duoccu na 
długo przed ocjazdem pociągu, jedna jest wywieszo 

„Ba na wagonie przy wejściu, a trzecią otznymuje 
konduktor. 

4, w czusie mmasego pobytu odbywały się temonatracje 

przeciwko warunkom podróżowania kolejani indyjski 

mi, Zajmowano perony, wagon?, a nawet blokowano 
tory, tak że pociągi nie kursowały nawet po dwa 
dni. 

5, sieć kolei indyjskich ekłada sią s normalnotoro= 

wych / szer,ok.1,6 m/ "metrowych" /azer.1 m/ Oras 

wąskotorowych / szer.0,67 i 0,47 m/, 25  
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Do Poznania Wiłości 

Należy jechać 
Poprzez ozwarty wymiar 

ż biletem = Percen_ 
Pocałunkiem dzwonu 

I odrobiną Wawelu 

I wysiąść 
Poniżej schodów pamięci 
Na skraju szaleństwa 

  

ysunek jest jedną z najstarszych i najbardziej 
spontanicznych form wypowiedzi wizualnej, to- 
warzyszy różnorodnym działaniom twórczym, 

Jest uiownym, skrótowym zapisem gestu, kształtu, kona 
atrukoji 1 pomysłu, ale również fabuły przeżyć i ma- 
rzeń, Od znaku do odwzerowania jest zjawiskiem boza= 
tym we właściwości, sposoby i teohniki, Zawsze inspi- 

rował, wzbogacał i warunkował oałą domenę twórczo. 
graficznej. Oechy rysunku odkrywamy nie tylko w archa 
icznych znakach i piamach ale również w pismach i zna 
kach współczesnych oraz w systemach komunikacji wizu- 
slnej. Zapis rysunkowy pomimo rozwoju środków tech= 
nicznych i mediów wizualnych, pozostał nadal jednym 
z najważniejszych środków poznawczych i twórczych, 
Rysunek jest samodzielną i sugestywną formą aktywnośm 
©i twórczej, Sztuka, twórozość, to magiczne pole ak- 

tymmości, w którym spełniane mogą być marzenia, any 
oraz wizje... 
Inaugurując Galerię rysunku HR-a, ohoę stworz; 
mość popularyzacji indywidualnych możliwości twór- 
ozych w zakresie rysunku, lyól. s Czytelnicy boz 
względu na wiek czy profesję posługują się rysunkiem 
jeko samodzielnyn rodzajem twórozości 41 mediun utrwa 
lającym pomysły realne, fantastyczne, zwariowane, 
także szkice z podróży, Możliwości poligraf. 
wiają tylzo jedno ograniczenie - 
na białym papierze, rysowane kreską czarną, £ unika- 
niemoieniowań lawowanych - planą, 
Zachęcam do nadsyłania prac, na razie po 1 lub 2, 
na adres redakoji z dopiskiem "Galeria rysunku", 
Publikowane będą jedynie prace najoiekawsze, decyduje 
poziom i oryginalność - nie zawód autora, Można też 
dodać krótką informację o sobie, 

Czekamy na Wasze prace! 
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«przypisy s nr lie 

13/Nazwa pochodziła od koloru chust 23 DH, 
młodzież uczęszczającą do państtowego g: 

Stefena Batorego w Warszawie. 

7. Strzembosz "Oddziały szturmowa, , 
Byli to: "Mireki", "Kopeć" olec", "Rawioz" 

Studentami byli zarówno: " 

goda i "Heniex", jak 1 nowi: "ilipek", "ilunt 

"Olek" i "Blady", 

cw 

III Pluton "Ryś" 

Dowódoa - plut.pohor W, Dunin-Karwioki "luty" 
Zastępca d-cy - kpr.pchor A. Bietnaczi "Drvl" 

Dr 1 d-ca - pchor S$, Pakuła "Varyla" 
"2a. - kpr. pohor H, Nowak Vieniek" 
sy - - kpr.pohor T. Wronon "krzygodą" 

Sekoja łnozniczek d-oa: "Janina" 

mity", "Maryla", "Przy- 

PHM WOJCIECH POPIOŁEK 

Komórka kwatermistrzowska, kierowana od początku 

przez Wiesława Raciborskiego /"Robert"/, składała 
się zaledwie z kilku ludzi i w 1943 roku miała oha= 
rakter zalążkowy. "Robert" po powierzeniu mu funkoji 
kwatermistrza oddziału wciągnął do służby Zofię Koz= 

łowską- Raciborską /"Zosia"/ potem łączniozkę Krygty=  
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nę Brzywozy /"Krysia"/ 1 rusznikarza Romana łuczaku 
/"Geuerst"/, 

Do zadań kwatermistrzostwa w pierwszym okresie dzia= 

łania należało mięj-; innymi: 
- szybkie zwiększanie zapasów broni, emunicji, mate- 

riałów wybuchowych i wyposażenią między innyni 
przez ugzekwowanie przydziałów z Kedywu KG AK orsż 
nawiązywanie kontaktów ze sprzedawcami broni, 

- stworzenie własnej rusznikarni. 
Działalność kwatermietrzostwa w warunkach konspiracji 
była wyjątkowo skomplikowana i trudna. Wymagała ona 
dużej inwencji kwatermiatrza i kierowanych przez 
niego żołnierzy: pomysłowości, zapobiegliwości i wyją 
tkowej uozciwości, Służba ta zdecydowania różniła 
się od pracy w armii regularnej,gdzie działalność ta 
sprowadzała się w zasadzie .doprawidłowego zapotrzebo= 

W przy- 
padku oddziału podziannego /a takim był przecież 
"agat"/, środki fiuangowe były postawiona do dyspozy- 

oji przez Kodyw KG AK, ale o środki materialne kwa- 
termistrz musiał starać się sam, Wszystkie pozycje 
budżetu 1 jego suma ogólna były limitowane. Przekro- 
czenie ich mogło nastąpić w jednej tylko pozycji: 
zakupu broni, auunioji lub wyposażenie bojowego, Po- 
siadanu przez oddziął broń, amunicja musiały być 
z jednej strony odpowiednio magazynowane, ż drugiej - 
prawidłowo konserwowane i przeglądane, W kilka tygod- 
ni po utworzeniu oddziału przystąpiono do zorganizo= 
wania ragazynu głównego, który mieścił się przy ulicy 
Ogarnieckiego 17, koło Placu Inwalidów, Była to jedno- 
rodzinna willa, bardzo zniszczona przez działania 
wojenne, W ocelałyu pomieszczeniu mieszkał jedyny lo- 
kator - sierż. Roman łuczak /"Generał"/, rusznikarz 
s zawodu. W podziemiu spalonego domu oraz częściowo 

pod ogrodzeniem urządzono obsrerny magazyn i ruszni- 
karnię, Właz do podziemia zamaskowany był gruzem, 
Wszystkie prace z tym zwiążane wykonał "Generał", pał- 
nięcy funkoję rusznikarza i jednocześnie magazyniera, 
Kosztowało to wiele pracy, ale magazyn był tak zakon- 
spirowany, że mógł przejść każdą rewizję. Po kapitu- 
lacji powstania nino gruntownych rewizji przechowało 
slę tam kilka osób. j 
Oddziaż przez cały ozaa „swojej działalności konepiru- 
oyjnej znajdował się stanie ciągłej gotowosci bojowej, 
w stanie alarmu byli żołnierze, którzy atanowill o je 

go zdoloności mobilizacyjnej i nie mogii zająć się 
sprawami egzystenoji właonej i ludzi z nimi związa” . 

nych. 7 
Dla zapewnienia fachowego ukrycia i prawidłowego gos- 

podarowania sprzętem 1 uzbrojeniem, w poszczególnych 
jednostkach organizacyjnych "Agatu" powstały funkcje 
intendentów, Równocześnie w ramach stanów trzech plu- 
tonów liniowych, a później powstałego ozwartego i pie 
tego plutonu, rozbudowano służbę kwatermistrnowską. 

motoryzacją 

Służba motoryzacyjna "Agatu" nie powstała tak 
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wania i rozprowadzania otrzymywanych środkó! 

Szybko jak wywiad ozy kwatermistrzostwo. Jej działal- 
ność byłe jedną z najważniejazych i najbardziej kło- 
potliwych spruw znajdujących się ad początku działal- 
ności konspiracyjnej "Agatu" w centrum zainteregowa- 
nia dowództwa, 
Od początku ;-.ciunia "A utu", sprawami "noto" zajmo- 
wał się adiutant, najpierw "Katoda", a po jego zacho- 
rowaniu od października 1943 roku "Bogdun", Rówaocześ. 
nie została ustanowiona funkoja zastępoy adiutanta 
do spraw "noto" i intendenta służby motoryzacyjnej, 

którym został Marian Bobran /"Niuniek"/, Straty sano- 

shodów w akcji "Kutsohera" i zaraaczenie ważności ich 
działania w akoji, spowodowały przekazanie przez 
"Bogdana" y lutym 1944 roku funkoji adiutanta "Kaktu- 
sowi" - Tadeuszowi Szabelskiemu. "Bogdan" został 
więc wyłącznie szefem wydzielonej służby motoryzncyj- 
nej "Agatu", W marou 1944 roku utworzony został piąty 
rluton w oddziale, Był to pluton "noto", Do jego obo= 
siązków należało: 

- współorganizodanie zdobywania samochodów, 

- dbsnie o sprawność teoaniozną samookodówj atan tech - 
niczny każdego saroohodu oceniał rzeczoznawca od- 
działu: "Sam" a później A, "Twardowski "kolega", 
gospodarowanie samochodani 1 garożani, czuwanie nad 
zaopatrzeniem samochodów w zapas paliwa, 

dobywaniem sanochodów zajmowały się najczęściej trzy- 

oaobowe zespoły z poszczezólnych plutonów, Z reguły 
starano się zdobywać sanoohody z góry upatrzone, od= 

powiadające potrzebom. Unikano zdobywania samochodów 
wojakowych 1 policyjnych, a także -zadko spotykenych. 
Prawdą jest, że "Agat" nigdy nie posiadał zbyt wiele 
samochodów i gospodarow:nie już zdobytymi wymagało 
dużej dyscypliny. Każdy sanochód dopuszczony do ruchu 

susiał posiadać następujące dokumenty: 

Świadectwo samochodowe - "Kraftfahrzeugschein' 
- kaiążka jazdy - "Pahrenbuch", 
- karta kontrolna - "Kontrollkarte", 

ierowca prowadzący gancohód miał mieć następujące 
okumenty osobiste: 

kartę rozpoznawczą - "Lennkurte", 

prawo jazdy - "Fuhrerschein", 

legitymację pracy - "Arbeitauaweis", 

każdym dowodzie były pieczęcie i podpisy, nu nie 
których uumęry wybite numeratorem itp. Dokunenty ab, 
yły odpowiednie dla osób kierujących - należało 

przerobić. Do'tego szef "moto" a także adiutant do- 
wódoy mieli stałych współpracowników, Dużą trudnością 
było zdobycie lezgitynacji pracy firm nfemieokioh lub 

też wzorów tych lepitymucji, ule już w końcu listopa- 
ia 1943 roku adiutant posiadał wszystkie potrzebne 
dokumenty samochodowe na każdą okazję. Władze niemiec 
kie nie tylko ozęsto pośzerzały zakres potrzebnych 
dokunentów, ale także zmieniały wzory już istuiejn= 
cych, Dlatego też sprawa aktualizacji zestawu dokumen 
tów towarzyszyła działalności, służby "moto" przez cam 
łv ozaa działalności konspiracyjnej "Agatu", 

WEEOEWENCE OZ TEZ GOO CAE ZP EZOREDAOYEOCZEAA PE TÓWESJEŻO 

archiwum 

mitariat 

Z uwagi na uwoją specyfikę, służba sanitarna 
wagatu" musiała być powiązana ściśle z jej odpowiedni - 

/kani w Kadywie XG 1 w szerokim zakresie z nini współ- 
pracować. Botrzeba zośganizowania służby sanitarnej 

w cdóziałach walki bieżącej wystąpiła już woześniej 
niż utworzenie "Agatu". W maju 1943 roku zapadła da- 
oyzja formowania służby sanitarnej Xedywu KG, Jej 
szefem zosłat doktor Cyprian Sedowaki /"Skiba"/ od 
ozerwoa 1943 roku, Dla tej służby przjęto kryptonim 
"Rola", 
W zespole lokerzy ukoapletowanym przez "Skibg", przy- 
dzielonym do opieki nad oddziałem Kedywu "Agat", był 
Zbigniew Dworak /"Doktor Make"/, Tak wigo utworzony 
agat" miał zapewnioną opiskę sanitarzą ze strony 
"Reli", 
Kapitan "Pług", dostrzegając niedostatki opieki 

w czasie i po akoji "Wilke", przeprowadzonej 5 paź 
dzierniku 1943 roku, szukał nowych rozwiązań poszerze- 
nie służby sanitarnej. Dążył do utworzenia ałużby sa- 
nitarnej w oddziale, W końcu października, dowódca 
"Agatu" powierzył łączniozoe Lidii Kowalozyk-Strzelec « 
kiej /"knka"/ zorganizowanie apośród łączniozek od= 
działowej służby sanitarnej, Dlaczego akurat "Anka"? 
Odpowiedź jest oczywista, W momencie powierzenia jej 

tej funkcji była ona studóntką trzeciego roku medycy- 
my ua konspiracyjnym wydziale lekarakim Uniwersytetu 
Warszawskiego, Do podstawowych jej zadań należało 
szkolenie w zukr-wie doraźnej pomocy najpierw łączni= 
ozek, potem zaś żołnisrzy oddziału, Również organizo= 
wanie ussowych badań lekarakich, które przeprowadzał 

lekarz z Kedywu KG, a także zabezpieczenie pomocy 
w zakresie lecznictwa i zaopatrzenia sanitarnego, 

Mejscem jej pracy było mieszkaniw rodziców przy ulioy 

Wapólnej, gdzie przeprowadzano badania określające 

grupę krwi żoinierzy ona wylitgóy szkoleniowe. Opieko- 

wału się również żołnierzani w czasie chorob; 
6 także ksztażciła sanitariuszki w oddziale, y zazre- 

sie poaooy dla lókko rannych, Frzy postrzałach oięże 
jednak zawodził, Po= 

idzjałowe punkty sanie 

kich dotychczasowy sytem pomo 
atanowiono zorganizować wiacne 

do których będą zprowadzani lekarze, Dlatego 
"Doktor uaka* został po akoji "Kutachera* przeka 

zany z "Roli" do "Agatu".1 zaczął organizować stałą 
lora żn5 € Banitarną w oddziale, stając się jeje 
szefem, Pełny rozwój nastąpił w ozerwou 1944 roku, 

Szkolenie wojąkowę 

Od aatego niemal poozątku istnienia "Agatu" żoż- 
e jego objęci zostali szkoleniem wojskowym: pod= 

chorążaokim i podoficerakim, 4 
W utworzonej 1 paździrnika 1943 roku Szkole Podohorą= 

żych Piechoty /tek zwany II turnua/ o kryptonimie 
Agricola", III kompania miałą swój własny kura pod- 
ohorążych /kryptonim rAniula"/, Szkolenien jego kisro- 
waż od latopada 1943 roku por, Walerian Przyborowski 
"Sulima" /urodzonx 25.06,1910/, absolwent Szkoły Pod- 

shorążych Pieol:gty w Zaubrowie i porucznik 72 pułku 
piecnoty, 
Starszym grupy instruktorów został "Jeremi", będąc 
jednocześnie słuchaczem w tejże grupie, a ponadto wy 
kładowoą taktyki dyweraji /ainerki/, 

Wykładowcami na kursie bylia 

por, "Sulima" /Przytorowski"/ wyszkolenie bojowe i or 

ganizacja armii, 
pohor. "Gandhi" /Czesław Kopozyńsci/ absolwent Szkoły 

Podoficerskiej dla 4ałoletnich, nauka o broni 
i musztra 

(ppor. "Krzysztof" /St, Strachaiaki/ absolwent Szkoły 
Podohorążych Res. Łączności w Zegrzu, łączność, 

ppor, "Doktor Make" /Zbignisw Dworak/ higiena i pierw 
sza pomod, 

ppor. "liesz" /St. Nowiński/ absolwent Szkoły Podcho- 
rążych Roz, Piechoty w Zambrowie, ti 
stwo £ szkolenie strzeleckie 

pohor, "Szprotka* /i, iiolendez/ avsoiwsnt Politaoini= 
ki we iwowie /Wydzisł lntynierii Lądowej/, bu= 

porka, 
vonor, "inoga" /Witold Florozak' wychowanek Korpusu 

Kadetów nr 1 we Imowis i aosolwant konspiracyj= 
nej Szkoły Podchorążych AK Wojak Pancernych 
w Warszawie, instruktor Bamoohodawy. 

Noznaw= 

Liczba klas podchorążych stale 4zrastała, Do utworzo- 
njch początkowo 6 klas, w grudniu 194) roku dołącgono 
jeszoza trzy klasy, © w styczniu 1944 roku — dwie, 
Tak więc do wybuchu powstania szkolenie podchorążac= 
kiu objęłowii klesach 60-70 żożnisruy, Każda kiaaa 
"agricoli" miał: zajęcia teoretyczna eztery raxy 
w tygodniu po 6-5 godzin dziennie, w uieszkaniu je: 
zo z uczniów, Drugi turnus okiadaż się © pięciu klsa 
omaaczongoh kryptoninami "iniela", "Bawiq", "Celina", 
"Dorota" i "iwa" orez dwóch klas kobiecych 

Oprócz szkolenia teoretycznego prowadzone było rów 
nież szkolenie praktyczne w terenie, w zakresie wysze 
kolenta bojowzgo, stzzeleckiego i tereuoznawstwo. 
Świozonia s tych przedmiotów prowadzone były w niej 
scowościach podwarozuwskich mających więkazo zespoły 
leśne, takie jak wschodnią część Puszozy Kawpino, skiej 
a zwłaszcza okolice legionowa, Czarnej Strugi, Pustei 
nika, Powaina óży Wólki Węgłowej, W ozasie Ćwioseń 
elevi wykorzystywali wiadomości tęoretyczne, mieli 
możliwość praktycznego zeposnunia mię ze wszyatklnt 

eohami dodatnimi 1 ujeanymi teremu, na którym odbywa 
ły się ćwiozenia, 2 formami dowodzenia i kierowania 

podległym oddziałom, przysmajali sobie metody prowa- 
dzenia walki, uczyli się strzelać oraz używać broni. 
W okresie sierpień 1943 - luty 1944 przeazkolono żoł- 
hierzy "Agatu" na następujących kuraachi 

na kursach "Agriocli" 

na kuramon Wielkiej 
Dyseraji 
na kuraaoh sauochodowych 

około 52 

około 40 

oroła 30 
na kuranoh intendentów około 12  
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SAM, 
Z MAMĄ LUB Z TATĄ 
SPIESZ 
Z PRENUMERATĄ ! 

PAMIETAJ | prenunerując "HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ" 
dowiesz się co dzieje się w Zwiąsku, weźnie: 
udsiał w dyskusji nad ruchem harcerakiu, staniesz 
się wapółredaktorem piana, kry 

CZEKAMY WA CIEBIE! czekamy na Twoje pomysły, cze- 
kamy na Twoją receptę dobrego harcerstwa 

KOMENDA KRAKOWSKIEJ CHORĄGWI ZHP 
31-131 KRAKÓW, UL, KARMELICKA J1 
2 dopiskiem: "HARCER< 

RZECZYPOSPOLITEJ", 

WBP VII OM KRAKÓW 35073-3102-132     
  

  

rudzińi gestaw Brudz 

dwóm panom; gi 
enu Z tów jed 

płacie 

611 służy nich» 

yrsa 
4 lepiej 

Jeż 
nie rób " 
że drugi © 

miejscu» 
ź pszą bitszy w 12508 77 gy nost! 

giextórzy s 

niż jn zadano rany 

Mie wzbrania się cierpieć za cudze winy, 
może gą mniejsze niż twoje własne? 

ua ślepo» 
lożeś wierzyć rż eiałeś 

u 
„gumentów* 

AOC dkg 
wystucha 

Zahuczsłę, zasrumiało, przyciohło 1 znowu 
uawałnioą między regle wicher runął s brzegów, 

Smikłe jodły, giętkie amrekj 
tańczą jak korowód, 
gdy na basach, na ekrzypeczkach 
grają krzezanego. 
Gną mię buki, kręcą w koło w tanecznych 
przysiadach, 
jerzębiny przychylają grona ku smrekom, 
poplątany kłąb kłosówki do głazów przypada, 
a wiatr huozy, ssumi, tańczy 

pod zieloną strzechą, 

ZZ O OE  



WEZ A KULTURA HEEEEEEEE KIM + KIMNNNNNMMI KULTURA: EEEREEEM 

Wycinanki mróz przylepił gzybom, 
grzeje pałoę zgrabidłe przy Śoianach, 
Dragą ohłopoy z turoniea idą 
braąę « sredrzystym puchu po kolana, 

Turoń ręcę ozęrwone zabija 

Kłapiąo pyskiem struganym z jawora, 
Aadażkorie w obuśąśnach na szyjach 
wyśpiemiją %% wczora z więczora. 

Ponad lasem częrwoność zimowa, 

gimnę qłońce Qdęgzło się ogrzać. 
Diabeł grosze do czapki chowaj 
Ile tego srebrnego dobra! 
Drobnym śniegiem sypie kurniawa, 
anielskimi targa akrzydłami, 
Droga gubi się w bieli 1 mroku, 
w niebieskości co nieba dosięga. 
Diabłu trudno dotrzymać kroku 
Hej, kolęda, kolęda, kolęda! 

Urazula Janioka-Krzywda 

Braszki z mojój ozaszki 

Kilku mądrych się zebrało 
1 głupoty uchwslało, 

Gdy uderzył w stół 
Nożyce się odezwały, 
2a jestem bezczelny i głupi 
A także zbyt zuchowaty, 

niespodziągka 
a 

Szęsto je używamy 
drodzy obywatele. 
Używamy przeważnie tylko po łacinie 
stąd wnioseki 
Kultura na oo dzień 
w narodzie nie giniel 

BEE 
Słowo "krzywa" 
robi u nas zawrotną karierę ( 

    

FERIA D EKENPLA TRAHUNŁ, 

Słowa uczą, pociągają. 

jezyk łaciński» lingua -latina 
Język łaciński, to język starożytnych mieszkań 

sów Lacjum /latinun/, kraju Italii środkowej, Sąsia- 
dował on z krajem Sabinów, z Btrurąi z Kan 
Mieszkańcani Lacjum byli Latynowie, Języki. 
język latyński, 
Rzym, w początkach stolica Lacjuu, opanował różnyni 
wpływami politycznymi najpierw całą Italię, potem 
$agen ilorza Śródziemnego 1 stał się stolicą całego 
imperium rzymskiego. Język Rzymian mino ich wpływów 
politycznych i kulturowych, sięgających dalego poza 
granice Lacjwa, nadal nazywano latyńskim, chociaż 

50 daperium, Język ten ulegał wiel-. 

dopiero w 240 roku przed naszą erą, 
kudrónikos, jako jeniec dos 
wyzwolony przyjął nazwisko Tytus Liwiusz Andronikus, 
Wystawił on w Rzymie pierwszą tragedię i komedię 
łacińską, Były to przeróbki dramatów greckich, On też 
przełożył na język łacińszi Odyseję, dając początek 
poęzji rzymskiej, Okres ten trwający do roku 80 przed 

haszą erą prezentuje łacinę archaiczną. Następny 
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s 

okres trwający od roku 80 do 30 p.n.e, to okres klu-i 
sycznej łaciny, zwłaszcza prozy łacińskiej, zwanej 
od głównego jej reprezentanta ilarka Tulliusza Cycero. 

- oycerońskim, W tym okresie powstały dzieła re 
prezentujące największą formę i najwyższy stopień 
rozwoju języka i stylu łaciny, Nastąpny okres, od 30 
roku p.n.e, do 14 roku n.e, charakteryzuje rozkwit 
poezji, zwany okresen złotej łaciny lub augustowskim 
Język literatury z lat 14-117 n.e, nazywany srebrną 
łaciną przepełniony był efektami styliatycznymi i 
retorycznymi, W II wieku naszej ery następuje zwrot 
ku archaizmowi, oo nadało językowi ooohy sztuczności. 
W wyniku kontaktów z wieloma ludani prowincji rzym- 
skich i przenikanie do języka Rzymian pewnych niejscd 
wych cech dialektycznych: wyrazów, zwrotów, konstruk-| 
oji składniowyGh oboych łacinie, „nastąpiło: 
zniekształcenie języka, Okres ten nazywano łaciną 
dziczojącą, Niezależnie od rozwoju i zmian, króre za- 
chodziły w języku, rozróżniano język waratw wyksziałe 
conych, język eleganoki, SERIO URBANUS /język młejsky 
oraz język potoczny ludzi niewykształoonych — SEIUi0 

ki przetrwał wieki w zachowanych dziełach, 
w tekstach, dzięki którym możemy obserwować rozwój 

i zmiany zachodzące w nim w ciązu wieków, Przetrwał 

cza, dziełaón epoki Odrodzenia, Poza tym przetrwał 
także w językach romeńskichi włoskim, francuskim, 
hiszpańskiar, portugalskim 1 rumwiskim, 
dacina też wywarła duży wpływ na słowniotwo innych 
języków, Oblicza się, że w 20 000 najczęściej używa= 
nych wyrazach języka angielskiego jest około 10 400 

(c4 
zorza) 

ŁACINA contra łacina 

song 
- szozęśliwy, kto pomaga komu może 

pochodzenie niektórych imioni 

szozęśliwa 
ołwalony, błogosławił 
ny 
ohwała, sława 
łagodny 
stałość, wytrwałość 
stały, wytrwały 
skromny 
pobożny 
łagodny 

Beata baata 
Benedykt benediotua 

gloria 
olenena 
oonstantia 
constans 

modestus 

Gloria 
Klemens 
Konstancja 
Konstanta 
Hodest 

ius pius 
Plecyd placidus 

Regina regina króiowa 
Wiktoria viotoria zwycięstwo 

Wiktor viotor zwycięzoń © 

  
FRASZKI Z MOJEJ CZASZKI 

A/aVfoll WYAVECECK 
Czesen taki wypadek się zdarza, 
że poeta ginie pod kopytami własnego pegaza 

KOETUJRÓ saa 
Kulturo, kulturo, 
00 żeś ty za pani, 

że oię propazują 
działacze pijani! 

KULFURALNY SZEŃ 
Niejeden szef wohodząc do biura 
mówi - dzień dobry - myśli, 
to jest wysoka kultura. 
I nie wie, że to normalne zjawisko,     też w zabytkach historycznych, dokumentach średniowie 

archiwum 

  4 do prawdziwej kultury wi nie tak blisko, 

słów pochodzenia łacińskiego, Wiele też jest wyrazów 
pochodzenia łacińsciego w języku polskim nie tylko 
w terminologii naukowej ale 1 w języku potocznycm, 
Wyrazy te tak głęboko wrowły w nasz język, że używa= 
jąo ich od dzieciństwa, nie zdajemy sobie sprawy 
z ich oboego pochodzenia . Na przykład; ozkoła 
/echola/, tablica +»/tebula/, litera /littera/. 

BZOAGACZH 
Pewien dzia ła o z. harcerski 
wcale nie taki młody 
lubi często korzystać 
z dobrodziejstw,.. ognistej wody, 
Lubi jej zapach i kryształ, 

owie błogi szum 
gdy po kropeloe 

do kieliszeczka plun, plum, plumę 

ZRIRZE 
Jeszoze jedna narada, 

jeszoze jedna uchwa: 
"Aby się nasza kultura 
prężnie rozwijała”, 
Aby cię mogła rozwijać 
kąchani rodacy 
trzeba wziąć się niestety 
do solidnej,.. pracy. 

JSZCZŃ 
Wie robię żadnego odkrycia 
rzucając hasło 
"0 większą kulturę spożycia", 
Spożycia czego? 
To wszyscy dobrze wiecie 
lecz o tyu się nie mówi 
w kulturalnym świecie,    



BEE + KEEEEENESE HISTORIA  EEEEEEEEK 

CZA 
roz 

imął podniosły nastrój, bo pierwsza polaka 
Szkoła typu gimnazjalnego w Wienczech była 
otwarta, Jak potoczą się jej i nasze losy? 

"Bytom - bastion nienozyzny” — jek ohciał to widzieć 
znany "Polefresser" Hans Schadewald z "Ostedeutache 
Morgen Pbat", hodował kukużcze = w jego pojęciu — jajo 

Była już połowa listopada 1932 roku a rok szkolny 
rozpoczynał się w Nienczech 1 kwietnia, Tracimy przez 
s góry założoną nieniecką zwłokę, oały rok, W uząsad- 
nieniu podaje się iż poziom nezego wyksztażcenia po= 
bieranego dotąd w Polsce, tak dalece odbiega od wyma” 
ganego w Nieczech, iż pozpstałe pół roku należy po- 
święcić na uzupenienię braków 1 przystosowanie mię do 
programu niemieckiego, Cofnięto nas o jeden rok, 
Byliśmy repeźentami minowolnymi, Ponieważ Związek Po 
laków w Niemczech nie miaż innej alternatywy, musiał 
przyjąć narzucone warunki, 

A my - uozniowie — jak wyglądamy? 
Nie mamy podręczników w języku polskim, odpowiada 

gących hormon niemieckim.Nie znamy naszych nowych na- 
uozycieli i wychowawców, bo z lublińca przeszli wraz 
z mami tylko Wincenty Kowal, uczący języka łacińskiem 
go i greokiego oraz Zdward Wojaczek "od niemieckiego 
la dobitkę nie mamy także dyrektora szkoły, 
Qg prawda 8 września odbyło się pierwsze posiedzenie 
Rady Pedagogicznej pod przewodniotwem Wiłoszą Sołtysa 
ale Wiemoy nie zatwierdzili jego kandydatury, BO to 
1 prawdę mówiąc rekomendację na to stanowisko niał 
nieszozególną: powstaniec „śląski i działacz plebis- 
oytowy, redaktor "Harcerza Polskiego" i na dobitkę 
jeszcze aktywista Polskiego Związku Zachodniego! 
Drugie posiedzenie Rady prowadził /4 listopada/ dok- 

tor Wiktor liechay de Pelaeis, nauczyciel geografii, 
który w dzień otwarcia szkoły został jej tymaczasowym 
dyrektorem, Niency zatwierdzili później jego kandydc- 
turę, ale już w dniach 1 i 7 czerwca 1933 roku wizy= 
tator niemiecki Dspke, W ocenie pokontrolnej, tak 
ocenia jego postawę: "Przeglądałem plany pracy - we- 
dług twierdzenia dyrektora ilechay 'a - zatwięrdzone 

przez nienieoką władzę szkolną, Są one tego rodzaju, 
ża według nich uczniowie nie będą wychowywani na óby- 
wateli niemieckich... Podkreśliłem, że uczniowie jego 
szkoły gą dziećni obywateli niemieckich i muszą być 
wychowani na obywateli nienieckioh, Proponuję. wyzna - 
czyć na atanowieko dyrektora ozłowieka, który moża 
być Polakiem z języka ojczystego, ale który ukończył 

nieniecką szkołę Średnią i wyższą, 
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zmagania 

0 prawo 
do matury 

A-ch 

Wygnany został dr Nechuy z Bytonia 16 stycznia 
1936 roku, w trakcie przygotowywania drugiego rzutu 
maturzystów do egzaminu dojrzałości, wśród nich tekże 
1 mnie, Był poten kustoszem Muzeum Śląskiego w Katom 

wicach, Zamordowany został przez hitlerowców już na 
początku wojny, ale za jego rządów ilość uczniów z 98 
wzrosła do 252, Tego mu właśnie faszyści nie wybaczyli 

k szkołę nassą nawiedzają w międzyczasie wizytato= 

rzy i różnej maści "Pachberater'rzy" - ozystej krwi 
zaprzeńcy © nazwiskach: Sohmikalla, Krawozyński, Uko- 
gzek, Pitzek, Dopke, bo niemieckie narwiako nosił tyl- 

ko Kronenberg, 
Dobierają się do naszych podręczników, Oto kilka 

ioh' ocen: Czytanki palskie tom I: Niniejszej książki 
nie wolno utywać w Nicnczech.., Treść czytanek,.. bu 
dzi entuzjazm dla przeszłości Polski i propaguje 
miłość do polskiej ojozyzny..+ zwraca uwagę na zna- 
ozenie Gdańska dla Polski, 

Gramatyka polaka w ćwiczeniach: nadaję się z za- 
strzeżeniem... w przykładach zbyt często mówi się 
o Polsce, na przykład: Wisła płynie,, i szumi jakoby 
chciała baśnie opowiadać o Kraku,,. o Wandzie, xtóra 
życia swoje oddała zu swój naród ukochany, 

Wypisy polakie dla klas wyższych /Chrzanowski 
1 Wojoiechowski/; Nie naćeją się Wygłaszanie kazań 

w języku niemieckim przedstawiono w spoaób dyskredytu- 
jący. Wypisy łacińskie /Jan Szozepański/: Ponieważ 

podręcznik został wydany w Polsce nie należy go tole- 
rować, Ówiczenia polsko-łaoińskie /Szczepański-Pilch/ 

- podręcznik należy bezwzględnie odrzucić, W ćĆwioze- 
niach uwzględnia się mocno historię Polski i gloryfi- 
kuje bohaterów polskich. 
Liwiusz: Dzieje rzymskie z wypisami z Długosza 
Historii Polski: już e tego powodu nie należy zezwo- 
146, ż 
Sallustiusz Orispus: odrzucić, jest to wydanie dla 
polskich gimnazjów, 
Mistoria powszechna /Zakrzwski/: podręcznik przesta- 
rzaży, 
Blade przedstawienie fozdziełów,.. o Germanach,,. 
Wiele. działów wykorzystuno na niekorzyść  niemifec— 

kich programów msuozania,,, nauks ;historii ma przede 
wazystkim podewać dzieje, charakter 1 znaczenie nie- 
mieokiego nsrodu,,. przedłożony podręcznik tych zało= 
żeń nie uwzględnia... uważam oałe działo Zakrzewskie= 
go zn nie nadajrce się... 
Pronce et les lettrea frenoaives /Gliselli-Lou/: re 
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BAS 1 POZWANA 
produkcję obrnzu, obrażającezo uczuciu narodowa każ 
dego Niemca: Traktat pokojowy w sali lustrzanej iier— 

salu, uważem za niestosowną.tej książki nie należy 
polecać, .. 
Zarys historii kościoża kutolickiego /Ks, ilalery 
Gadowski/1 podręcznik ten należy odrzucić w całości, 
z powodu jego polskicha,. tendeneji,,, podręcznik,+» 

jest. bezużyteczny dla niemieckich uczniów o ojozys - 
tym języku polskim, 
W podsumowaniu nupisenoz oŚmielan się zaproponować, 
by... dopuszczone zostały 
nie wierne tłumaczenia niemieckich podręczników do 
historii, ponieważ... oprac 
toryków nigdy nie będą posiadały niemieckiego ducha. 
Hndredca atudiów Józef Ukoszek /który wkrótce potem 
zmienił swoje nazwisko na Ukmann/ uznał wszystkie 
podręozniki do nauki geografii za niestosowne, 

ne przez polskich hia- 

Uzasadnienie: i! treści znaleziono informacje o Serbo- 
-łużyczanąch, mieszkających w kotlinie turynzijsko- 
-saskiej, o rozszerzaniu się niemieckiego elementu 
1 niemieckiego państwa na wschodzie Buropy kosztem 

Słowian i twierdzenie, że Niemoy spomiędzy swych lin 
cznych sąsiadów nie mają eporów granicznych jedynie 
z Mastrią,lolendią i Szwajoarią. Nie uwzględniono.+o 
handlu niemieckiego a utlas nie zawiera map niemieo- 
kich krnjów, 

W efekoie tych wizytacji nimieter oświaty odmówił 
swej zgody na wprowadzenie wszystkich zakwestionowa= 

nych podręczników /a było ich zaaoznie więcej niż tu 

przytoczyłem/ a poza tym rozkazał usunąć z biblioteki 
azjalnej następujące księżki: Sienkiewicz — "Krzy 

", iokiewicz - "Konrad Wallenrod", Konopnicka 
"Z liryk 1 obrazów", 
1i", uzasadniając: książki... są przeszkodą w re 
zacji zadania wychowania uozniów na lojalnych obywa= 
teli państwa niemieckiego, 
4 następnym raporcie ocenie podlegali nasi nauczycie- 

le i poziom naszych wiadomości, I z tej łączki! werto 

ak-Szozucka - "Iieloy i ma- 

zaprezentować kilka kwiatkć:, 
"Na lekcjach języka niemieckiego stwierdzono nieudol- 
ną wymowę niemiecką u ucz omości, nie 

odpowiadające wymaganiom stawianym w niemieckich gim- 
nazjach,* 
"iiadomości z historii są niskie... Uczniowie nie 
znają najsażniejszych wydarzeń po roku 1933 /od siem 
bie dodam: data przejęcia władzy w Hiemozcach przez 
hitlerowców/ i nie wykazu wanie dla boha= 
terów i wielkich w roku, To zsintem 

„ skąpe w. 

polskiego prow 

pochodżnoy z Małopolak 
niozą w lekcjach z widocznym zainterasow 
nauke musi pobudzać do entuzjazmu dlu hist 
dla polskiego narodu i polskiej kultury, 5 

atem ponataje pytanie, czy sie nie 
nbcymi woveąq Rzaszy Niemieck i nie skierują © 

łej owej miłości tylko ku Polsce,..", 
W innym raporoie nudrudca studiów Ukoszek snuje 

HISTORIA  KEEREEEEEM 
takie ro : "derzyżo unie,., że uczniowie 1 pa- 
uczyciele'w zestawieniach porównewózych wymieniają 
tylko połskie niasta, na przykład Warszawę i Poznań 
oraz, że używają zemisst niemieckich przeważnie pole 
skich inzw, na przykład; Ken zamiast ;Rhein, w każdej 
klasie wisi portrat polskiego poety, nigdzie natomiast 
nienieckiego,.. Chociaż w ozesie rewizji niczezo nie 

stwierdziłem, c0 mogłoby pobudzić uozniów do postawy 

wrogiej nobec stwa, to jednak 
odniostem wrażenie, że Wyższa Szkoła Prywa w Bytos 

miu jest i choe być ośrodkiem polskiej kultury," 
Stąd też abaciutnie zrozumiała jest niechęć wobeo 

Ale turgi targami, raporty raportami a szkoła 
żyła już swoim własnym życiem, W listpadzie 1933 roku 
było naa już 153 a w rok później 20), w tym kilku 
Serbo-łużyczan, Były już też wazystkie klesy ż w, 

mieckiego społec: 

primą łącznie, Zbliżała się pierwsza matura, ś 
jednak nadal nie Wie, żeby 
Związex Toleków coś zaniedbał, bo już 20 atycznia 
1933 roku zostało złożone u oda 
podanie, Odpowiedź iKinisterstwa 

praw putliczny 

"... szczegółowa wizytacja ezkcży wykazała, iż nie 
odpowiada ona jeszoże stawian'm wymaganiom," Po wżelu 
następnych plamach i o: h następnych wizytaojach 
"Pachberater 'ów" przedutawiciel Rejencji Opolskiej 
dr Rassek stwierdza 20 września 1934 roku: 
"Obeonie,., władze szkolne przyznają prawa publiczne 
».. 1 najbliższy egzanin maturalny będzie przeprowa” 
dzony tak, jak we wszystkich niemieckich gimnazjach 
publioznych", Ale za jego oświadczeniem puntka, AbG0n 
lutna oiaza, Burzy się natomiast opinia publiczna 
w Polsce, prasu gra larun, 

Dnia 24 stycznia 1935 roku dyrektor dr lischay po= 
nagla władze Rejencji Opolskiej pilnyn pisnan, Skutek? 
Ponowna wizytacja szkoły w dniach 18 do 21 lutego 

Już wtedy ofiojsinie mianonanego wizytatora na- 

szego dyż zacakśiwizsa 1 1936 roku z berliń: 
skiego mini twa: "++. ostatnia wizytacja stwier= 
dziła tyle braków, że ministerstwo nie może przyznać 
praw publicznywi 

Związek Polaków składa jeszoze dwa protesty na 
v dniach 7 i 13 maroa, ale sprawa jest 

1 egzamin meturąlny pisenny zost 
zony na 19 marca a kandydaci będę zdawać go 

externiści przed niemiecką komisją, 
sta, a potem wieloletni wykładow 

amfit w liceach opolskich Piotr Hehl, tek 
do gabinetu, Dyrok= 

grona profesorskiego czekę na nas,.+ 
Pimuem z dnia 13 mar- 

e miniaterstwo 

czelni praw publicznych 

tor w otoczeni 
Wyjmuje z koper: 
ca 1935 m 

jum Realnego w Bytomiu - pana Kronen- 
i będą zdawać egzamin jako erter= 

ą kowisją, Jako obesrwatora dom 
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puszcza się do komisji dra iechay a." Wyszliśmy 

g kancelarii w milozeniu. Potem krótka narada i każe 

dy z osobna składa na ręce dyrektora oświadczenie. 

WY związku 2 odozytanym nam przez pana dyrektora 

rozporządzeniem pana nadprezydenta rejencji o wyzna= 

czeniu terminu egzaminu maturalnego na dzień 19 marca 

1935 reku, do którego mamy przatąpić jako exturniści 

oświadczam, że od tego egzaminu odstępujg.* 

No coż, nie po raz pierwszy polskie dzieci musiały 

przystąpić dor strajku szkolnego, Wieczorem tegoż dnia 

przybyły z Berlina Zdmund Osnańczyk, wyraził im w 

imieniu Związku Akadeników Polaków w Niemczech podzię- 

kowanie i wyrazy . podziwu dla takiej postawy a pobem 

wręczył wszystkim legitymacje tego związku, Wspomnia- 

my Piotr diehl szczycił się posiadaniem legitymacji 

numer 9 

Miesięcznik "Polak w Nienczech” zaś taki wydał kom 

mantarz: "Sześciu młodych ludzi, przed którymi po 

egzaminie dojrzałości miały się otworzyć bremy uni 

wersytetu, zrezygnowało ze wszystkiego dlatego, że 

ich zakładowi naukowemu stała się krzywda, ponieważ 

zapadła dscyzja wymierzona pośrednio przeciwko żywot 

nym interesom ludności polskiej w Niemczech Tetsł a 

'fyoh sześciu świadomych Polaków stanowi awangardę 

polskiego pokolenia, przebudzonego do nowego życia, 

które gotowe jest poświęcić się najwyższym narodorwym 

ideałom. +.*o 

Dziś może się ta spraa wydawać błachostką ale | 

wtedy my 'naprawdę nie chcieliśmy mieć niemieckiego 

„ świadectwa naturalnego, które bylibyśmy otrzynali, 

zdając jaxo exteruiści, Trzeba było dużej świadomości 

politycznej i osobiatej odwagi "onego czasu" 

A w Polsce zawrzało, W różnych miejsoowościach 

Sląska protestuje na wiecach ponad 50 000 ludzi, Pole 

ski Związek Zachodni domaga się zawieszenia praw pub- 

licznych we wszystkich gimnazjach niemieckich w Pol » 

ice, Warszawska Agencja Prasowa publikuje protest pod- 

pisany przeż zarządy piętnastu czołowych organizacji 

społecznych w kraju, Sejm Śląski zajmuje się tą spra” 

wą 26 marca, 27 marca maszeruje przez I(atowice kolume 

na czterech tysięcy powstańców śląskich, a dnia 28 

marca wpływa do laski marszałkowskiej Sejmu Rzeczy * 

pospolitej interpelacja klubów poselskich, która na= 

tychniast zostaje przakazana do prezesa Rady Ministe= 

rów. Napięcie rośnie, ponownie zajmjesię całyn zagade 

nieniem Komisja Mieszana w Katowicach, a Niemoy wysu= 

nęli «żądanie przyznania praw publicznych nowo otwar= 

temu sianazjum niemieckiemu w Chorzowie, 

Po kilku jeszoze posiedzeniach dnia 9 maja Polska 

Agencja Prasowa ogłosiła: "W sprawie mniejszościowych 

szkół średnich na Górayn Śląsku, Komisja 4ieszana 

osiągnęła w drodze ugodowych rokowań załatwienie, 

które odpowiada zasadom słuszności, /e42/ W szczegól” 

ności przyznaje się Prywatnemu Gimnazjum Polskiemu 

w Bytomiu i Prywatnenu Gimanzjum Niemieckiemu w Cho= 

rzowie prawa publiczności .e'e 

kadprezydent Prowincji Górnośląskiej zaś przesłał 

do Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego w Opolu 

pismo tej treści: "4 imieniu pana ministra Rzeszy 

i Prus dla spraw nauki, sztuki i oświaty uznają ni- 

niejszym prywatną szkołę mniejszościową z polskim 

językiem nauczania w Bytomiu — Górny Śląsk - za wyż- 

szy zakład naukowy o typie gimnazjun humanistycznego. 

Udzielam prywatnej średniej szkole mniejazościowej 

prawa do przeprowadzenia erzaminu dojrzałości i do 

wystawienia świadectw dojrzałości pełnej średniej 

szkoły, uprawniających do studiów uniwersyteckich,” 

"Teraz trzeba było już serio myśleć o maturze; 

która wcale nie była łatwa, Egzamin pisemny zdawało 

się z języka polskiego, niemieckiego, łacińskiego; 

greckiego i z matematyki, Potem był egzamin z gimnąge 

tyki /obowiązywało minimum i zadaneukłady ćwiczeń 

na przyrządach/ oraz obowiązkowy egzanią z biologii, 

w którym szozezólny nacisk położono nainaukę o rasie. 

Następnie zdawało się tak zwany "Leiatungsfach" 

a więc przedmiot wybrany, wyczynowy 2zy popisowy 

a potem egzamin ustny z przedmiotów, które wyznaczała 

konisja lub niemiecki wizytator, 

Bgzamin pisemny odbył się w okresie 16-20 maja, 

a ustny 28 1 29 maja, 

Pierwszymi maturzystami naszej przepięknej szkoły 

byli: Emanuel Brieger z Grabiny, powiatu prudnickie= 

go, Nikodem Brena z Komprachcia powiatu opolskiego; 

Piotr kehl z Dobrzenia Wielkiego powiatu opolskiego, 

Sylwester Piernikarczyk z Wieszowy powiatu bytomskie= 

go, Władysław Planetorz z Ciska powiatu kozielskiego 

Widlnelm Poloczek z Górnik powiatu bytomskiego, 

A potem były coraz trudniejsze, pełne szykan egza- 

miny, były matury "oblane", byli wypędzani profesoro- 

wie a potem aresztowania, obozy i wojna, - 
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