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- kto nie chce ata ZHP 
Statusu wyższej 
użyteczności? 

- Czy o takie Harcerstwo 
nam chodzi jak druho- 
wi „Orszy ” i postowi 
Zabtockiemu ? 

Polityka nr42-15 X 88 
rzynajmniej od kilku lat różne 

Pp środowiska społeczne domagały 
Się nowego prawa o stowarzysze- 

niach.Opowiadały się za tym: I Kongres 
PRON,grupa dialogowa "Consensus" „kluby 
inteligencji katolickiej,instancje par- 
tyjne,a także Środowiska opozycyjne. 
Przy okazji krytykowano nie tylko 
"starą" ustawę sprzed z górą pół wieku, 
ale i praktykę jej stosowania. 

Ustrojowy polityczny charakter tego 

prawa spowodował ,że do opracowania no- 
wej jego wersji zaproszono zarówno 0so- 
by mające zaufanie władzy,jak i Kościo- 
ła.W ten sposób powstał projekt ,uwzg- 
lędniający racje obydwóch stron,choć 
oczywiście nie obyło się bez różnicy 
zdań.Jej zakres,powody,racje  przedsta- 
wiają poniżej obydwaj partnerzy tych 

rozmów. i prac. Stronę państwową repre- 
zentuje wysoki urzędnik MSW,partnera 
kościelnego - profesor prawa KUL i do- 
radca b. "Solidarności". 
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- Dlaczego domagacie się rezygnacji 
ze stowarzyszeń wyższej użyteczności, 
odmawiacie akceptacji wyłączności pew- 
nych stowarzyszeń na ograniczonych ob- 
szarach społecznych? W praktyce chodzi 
przecież w końcu o jedno jedyne ZHP i 
poszanowanie jego wiele lat liczącej 
tradycji tej wyłączności. 

- Z samym pozostawieniem tej kate- 
gorii stowarzyszeń jeszcze byśmy się 
pogodzili. Jeśli komuś daje satysfakcję 
taka etykietka,to po co robić mu przy- 
krość?Ale propozycja naszych adwersarzy 
"Rada Państwa może nadać stowarzyszeniu 
wyższej użyteczności przywilej wyłącz- 
ności działania w określonym zakresie", 
to furtka,która w pewnych okolicznoś- 
ciach może zmienić się w szeroko otwar- 
tą bramę.W przeszłości ta sprawa nie 
sprowadzała się do jednego stowarzysze- 
nia.Cenimy dobre tradycje, ale nie 
chcielibyśmy powrotu do złych. Jesteśmy 
za równością praw zrzeszających się, a 
przeciwni monopo lom, to wszystko. 
(fragment wywiadu St.Podemskiego z dr. 
Wiesławem Chrzanowskim, prof Katu'ic- 
kiego Uniwersytetu Lubelskiego) 

i ME 
, 27 rozy GRUNT .. 

- Jedną z najbardziej atakowanych 
zasad w dotychczasowym ustawodawstwie i 
w praktyce jest też niedopuszczanie do 

tworzenia nowych stowarzyszeń, w obawie 
przed złamaniem monopolu dotychczas 
istniejących.Nazywa to się w obecnej 
ustawie "pożytkiem społecznym" „który 
podobno nie pozwala na mnożenie zrze- 
szeń. Projekt z tym zrywa, ale tylnymi 
drzwiami, w ograniczonym zakresie, jed- 
nak wprowadza wyłączność dla tzw. sto- 
warzyszeń wyższej użyteczności. Zresztą 
prawnicy upoważnieni przez Kościół 
kwestionują potrzebę istnienia takich, 
uprzywilejowanych już nazwą, Sstowarczy- 
szeń. ciąg dalszy na str. ll 
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listopada mija 70-ta rocznica od- 

zyskania niepodległości naszej 0j- 
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31-01 KRAKÓW - czyzny. Po 123 latach na mapach 
3223003. 90230998 świata ponownie nakreślono granice Pol- 

ski - Polski wolnej, samodzielnego pań- 

stwa. 

SPIS TREŚCI Minęły czasy, gdy kolejne rocznice 
można było obchodzić w zasadzie tylko w 

rodzinnych gronach. Dziś nadano odpowie 

dnią rangę temu historycznemu wydarze- 

MOZRICA Zdań::..4««0044002 SUr.2 niu. 

i str.ll Zaznaczając ten ważny fakt w historii 

; "3 RR naszego Państwa drukujemy szkic druha 

= - 41 *iójsiaj WAZY Krzysztofa Blusza poruszający owiane 

 ók .  WARĘGNKEE już legendą /czasem niezgodną z prawdą 

Przedsiębiorczość w ZHP - Piotr historyczną/ działania harcerstwa we 

Niwiński ...... ZEE. 24044 str. 7 Lwowie. Z perspektywy tylu lat możemy 

Naprawdę byłem na Zlocie - M. Ku- współcześnie inaczej ocenić te wydarze- 

dasiewicz. str.12 nia - ukazujące postawę i przywiązanie 

a CE, : ruchu harcerskiego dla polskiej sprawy- 

Jak żyć godziwie? - zastanawia sprawy niepodległości i budowy nowego 
Się M. MikSZAa ....-.42++022- str.19 państwa. 

Ę Przeczytajmy ten tekst z powagą 1 

ps 7": SOB głęboką refleksją zmuszającą nas do kon 

131 REDRORRARO ŚW ć statacji,iż najcenniejszym dobrem dzi- 

Galeria humoru - C.Długowski..... siejszego harcerstwa jest fakt możności 
Jaki kiwa wat WaW EŚ KA str.25 poświęcenia swej Ojczyźnie pragnień, ma 

rzeń i w spełnianiu się w służbie dla 

niej bez potrzeby oddawania za nią ceny 

najwyższej - ceny życia. 

K.Blusz "Ewolucja modelu..." - 
recenzja Z.Zakrzewskiej ...str.26 

W rocznicę Niepodległości - 'Bo- 
haterska obrona" K.Blusz...str.30 
  

w numerze 06/88: 
s.25 jest pada Powinno być popada, jest fak powinno być fakt. 
s.26 jest: Słów tylko kilka, gdyż można o niej wiele. Powinno być: Słów 

tylko kilka,gdyż można pisać o niej wiele. Jest: ewentualnie muszę 
wziąć pod uwagę... Powinno być: ewentualne współżycie seksualne,mu 
szę wziąć pod uwagę... 

.27 jest: postawy ludzkie,postawy altruizmu...Powinno być: postawy ży- 
czliwości,otwartości na Sprawy ludzkie ,postawy altruizmu... 

numerze 07/88 
„19 jest: wyrażających się w kategorii zwycięży kiedyś,...Powinno być: 

wyrażających się w kategoriach:twórczość-niszczenie.Która z tych 
kategorii zwycięży kiedyś... 
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Miło nam poinformować czytelników,że decyzją jury Konkursu Otwartego 
na Rysunek Satyryczny'Z Erosem"nagrodę Stowarzyszenia Polskich Artystów 
Karykatury i wyróżnienie Redaktora Naczelnego'"Sztandaru Młodych'otrzy- 
mał Cezary Długowski. I 
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ie ma raczej wątpliwości, że 9-ty 
N punkt Prawa Harcerskiego ,mówią- 

cy o stosunku harcerzy do przy- 
„rody, nie wystarcza na nasze czasy. 

0 ile prawdą jest i pozostanie, że 
"harcerz jest przyjacielem przyrody..." 
to przecie "prawdziwych przyjaciół poz- 
naje się w biedzie", a przyroda jest 
zagrożona nie tylko w skali globu i 
Polski, ale praktycznie - każdego kon- 
kretnego Środowiska. I dlatego nie 
wystarczy, że harcerz "jest przyjacie- 
lem...", bo takim przyjacielem winien 
być każdy zastęp, każda drużyna, a na- 
wet ... cały Związek Harcerstwa Pol- 

CO WYNIKA Z 
hm PL Olgierd FIETKIEWICZ 

skiego. Na szerokim Świecie coraz sze- 
rzej rozprzestrzeniają się ruchy, a 
„nawet partie "zielonych", w Polsce co- 
raz głośniej odzywają się głosy pod 
hasłem "ekologia"; zyskał już sobie 
rozgłos ruch "Wolę być", rozwija się 
też Harcerski Ruch Ochrony Środowiska. 
Czy to wystarczy? 

W kwietniu 1987 roku odbył się waż- 
ny alert harcerski, .pod hasłem "Zdrowa 
przyroda - zdrowy człowiek". Wśród 
alertowych zadań szczególne znaczenie 
miało odszukanie pomników przyrody oraz 
obiektów niezarejestrowanych, a spełnia- 
jących pomnikowe wymagania. Odszukano 
prawie 90% pomników przyrody, sporzą- 
dzono ponad 14 tysięcy wniosków o za- 
rejestrowanie nowych pomników przyrody. 
Raporty i wnioski przekazano kompeten- 
tnym władzom. Upłynął rok. Po roku 
Rada Harcerzy Starszych ZHP postanowiła 
sprawdzić, co się stało z tymi wnioska- 
mi i jaki jest dalszy los tych obiek- 

NASZ RUCH 
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tów. Raport: W rok po Alercie Naczelni- 
ka "Zdrowa przyroda - zdrowy człowiek" 
wydrukowało :"Harcerstwo" (nr 8 z sierp- 
nia 1988r.). I okazało się, że w wielu 
województwach nie uczyniono z wnioskami 
harcerzy nic lub prawie nic, a wiele z 
pomników przyrody lub drzew proponowa- 
nych do uznania za takie - zostało wy- 
ciętych. I pozostaje pytanie: Co dalej? 

Odbiegając na moment od przyrody 
i jej pomników zauważmy, że ukształto- 
wał się w harcerstwie pod hasłem "rze- 
cznictwo" pewien sposób myślenia o 
działalności społecznej i harcerskiej 
służbie, który da się sprowadzić do dwu 

  

schematów: 
1/ harcerze dostrzegają wokół sie- 

bie pewne potrzeby, zjawiska, zagroże- 
nia, sygnalizują je kompetentnym wła- 
dzom i sprawa na tym się dla nich koń- 
czy; oczekują załatwienia Sprawy. W od- 
niesieniu do problemów uczniowskich np. 
postulują przesunięcie godzin odjazdu 
autobusu na czas dogodniejszy, albo 
stworzenie Świetlicy dworcowej dla ucz- 
niów. Podobnie, właśnie w sprawach 
przyrody, sygnalizują np. skażenie 
rzeki. Ale po zgłoszeniu postulatu, o- 
pisu zjawiska - sprawa wydaje się być 
załatwiona. Wspomniany poalertowy 

Raport Rady Harcerzy Starszych Świadczy 
że tak nie jest... 

2/ harcerze na własną rękę próbują 
sprostać potrzebie; odnosi się to w 
praktyce do skali najbliższego otocze- 
nia, a przykładami mogą być różnego ro- 
dzaju wiosenne porządki, drobne naprawy 
czy np. posezonowe wysprzątanie lasu ze 
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śmieci. Zwykle są to różnego rodzaju 
dość krótkotrwałe tzw. prace społeczne, 
na ogół niezbyt lubiane przez harcerzy, 
tym bardziej, że efekty bywają krótko- 
trwałe. 

Otóż jeśli, jako Związek,chcemy na 
serio być przyjaciółmi przyrody, to nie 
wolno nam poprzestać na tych dwu sposo- 
bach, choć zawsze stanowią punkt wyjś- 
cia. Nie wystarczy kontentować się 
przekazaniem sprawy czy sygnału "w gó- 
rę". Władze mogą mieć równolegle wiele 
różnych potrzeb i problemów i nie są w 
stanie zaradzić na wszystko, więc nie 
wystarczy zasygnalizować i mieć "z gło- 

  PUNKTU 
wy”. 0 swoje, i nasze - ogólnopolskie 
i ogólnoludzkie, trzeba walczyć. Kto? 
Na pewno nie zuchy; w tym wieku trzeba 
nam głównie budzić ufność do świata 
dorosłych.Podobnie - w odniesieniu do 
drużyn harcerskich,które są w stanie 
wiele dobrego zrobić dla przyrody, o 
charakterze zwiadu i służby,w Swoim 
najbliższym środowisku, ale dla nich 
rzeczywiście sprawa może się koriczyć na 
przekazaniw w górę wyników zwiadu i na 
wykonaniu pojedynczych zadań.Co innego 
- harcerstwo starsze,co innego Harcerze 
Rzeczypospolitej,którzy mogą stawać się 
forpocztą harcerstwa (i społeczeństwa) 
dla ochrony przyrody przed zagrożeniami. 
Tu już może powstawać sytuacja walki 

o... nie, nie o przyrodę, ale o to kon- 
kretne drzewo, rzekę, jezioro, las. 

I nikt nie podpowie, jak to robić,nie 
wskaże sojuszników,nie wyda instrukcji 
1 rozkazów. I,jak to bywa w walce,można 
wygrać lub przegrać bitwę, lecz walka 

  

  

  aś 
toczy się dalej! 

Przy tym,w niektórych środowiskach, 
pojęcie ochrony przyrody jest spóźnione 
Bo dewastacja poszła tak daleko, że nie 
ma już czego chronić,trzeba odtwarzać 
naturalne otoczenie. 

W odniesieniu do starszych,nie wys- 
tarczy tylko sygnalizować ,żądać od ko- 
goś i czekać na efekty, no wiele można 
zrobić samemu. Liczy się każde uratowa- 
ne drzewo; jeśli harcerze otoczą je o- 
pieką,to nie tylko nie pozwolą go ściąć; 
ale zadbają o jego zdrowie i stan; zu- 
pełnie podobnie w odniesieniu do zabyt- 
ków historii ,architektury,które można 

  "ISAWA 
otoczyć stałą opieką konserwatorską. 

Tylko jest przy tym wszystkim pewna 
kłopotliwa niekiedy sprawa.O0tóż adresa- 
ci naszych wniosków, żądań i postulatów 
mogą wyciągnąć kartę: to pięknie, że 
się tak wy harcerze troszczycie o los 
zabytkowego dębu, ale popatrzcie, jak 

wygląda teren po waszym letnim obozie! 
Albo po złazie hufca. Żądając od innych, 
bądźmy sami bez skazy. 

Każdy z nas, już tylko przez to, że 
żyje, że przyswaja i wydala, stanowi 
dla przyrody  zagrożenie.Choć również 
szansę,będąc tej przyrody częścią,Świa- 
domą swojej roli.Chodzi o to, byśmy od 
siebie więcej przyrodzie dawali, niż 
przyczyniali się do jej niszczenia. To 
właśnie taki Ekologiczny Rachunek Su- 
mienia dla każdego z nas, dla zastępu, 
drużyny, obozu.Szanse 1 zagrożenia 

przyrody ,to oczywiście w makroskali, dy- 
miące kominy,hałdy odpadków przemysło- 
wych,malejący areał pól uprawnych i wy- 
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„ wych, 

cinane lasy,zatrute rzeki i jeziora, 
hałas - a z drugiej strony oczyszczal- 
nie w miastach, w zakładach przemysło- 

filtry,rekultywacja hałd, sadze- 
nie nowych lasów i tak dalej. Ale to 
także mikroskala zwykłego człowieka. 
Obciąża nas wyrzucona bezmyślnie butel- 
ka; mycie samochodu w rzeczce,pójście na 
skróty na wycieczce górskiej,bezmyślne 
hałasowanie... Pomagamy przyrodzie,gdy 

przed umyciem tłustego talerza wy- 
trzemy go papierem.Liczy się każde u- 
ratowane przed bezmyślnym wycięciem 
drzewo,liczy się... no,właśnie: co dla 
mnie oznacza, że jestem przyjacielem 
przyrody? Jeśli prawdziwym? 

Liczy się także, jeśli uczymy się 
po prostu odczuwać piękno przyrody, 
jeśli uczymy się porządku... 

Do tych spraw,dość oczywistych,do- 
rzucić warto jeszcze jedno. Na Świecie 
rozwija się żywiołowo motoryzacja. Nie 
jest i nam obca.Marzymy o tym, by za- 
siąść za kierownicą, mieć własne "czte- 
ry kółka", i świat stanie otworem. Mało 
kto z tych marzycieli wie, jakie kło- 
poty czekają na zmotoryzowanych. Jak 
trudno o naprawę, o części zamienne, 
jak potrafi dokuczyć zbyt słabo rozwi- 
nęta sieć stacji benzynowych i usług 
motoryzacyjnych.Przy czym= to wszystko 
kosztuje drogo,poczynając od samochodu, 
a na posiadacza samochodu wszyscy 
pozostali patrzą nader często z zawiś- 
cią; świadczący usługi traktują go, 
jako bogacza,którego stać na wiele, 
więc można go przy lada jakiej okazji 
oskubać.Wszystko to piszę nie dlatego, 
że można się przeciwstawić motoryzacji 
w Polsce; byłaby to donkiszoteria, a 
Harcerz Rzeczypospolitej powinien mieć 
prawo jazdy.Ale sądzę,że warto sobie 
zdać sprawę z tego,że motoryzacja na- 
leży do głównych wrogów przyrody. 
Coraz więcej powierzchni przeznacza się 
na szosy i parkingi ,coraz więcej ludzi 
- zwłaszcza dzieci= ginie w wypadkach 
samochodowych ,coraz gęstszy smog pow- 

staje ze spalin,coraz więcej chorób 
powstaje z powodu braku ruchu po prostu 
na własnych nogach.Nie zanosi się też 
na to, bo nas na to jeszcze nie stać, 
że szybko wprowadzi się paliwa bezoło-: 
wiowe,że nastąpi zdecydowana poprawa 

dostaw benzyny , jakości usług „podaży 
pojazdów itd. Po prostu chodzi o to, by 
nie tyle rozbudzać „przynajmniej w pers- 
pektywie najbliższego dziesięciolecia - 
tysięciolecia - tęsknoty wśród młodzie- 
ży do samochodu, ile o propagowanie ro- 

weru,który jest zdrowy i dobry na wszy- 
stko, nie tylko dla młodzieży. 

Rower jest dobry na wszystko: jako 
środek dojazdu do szkoły,służy potrze- 
bom turystyki i krajoznawstwa ,karta ro- 
werowa jest pierwszym prawem jazdy i 
wprowadzeniem w zasady ruchu drogowego. 
Rower jest stosunkowo tani,nie potrze- 
buje paliwa, nie zagraża przyrodzie. 
Naprawy są stosunkowo tanie i łatwe. 
Łatwo przechowywać i zaparkować. Ale - 
głównym jego wrogiem są zmotoryzowani. 
Na szosach rowerzyści są traktowani ja- 
ko pariasi. Brakuje oddzielnych ścieżek 
dla rowerów w miastach.Rowery są trudne 
do kupienia,i jednak drogie. Więc cała 
batalia jest potrzebna: o uświadomienie 
sobie, że rower to nie tylko przedszko- 
le motoryzacji, ale wartość sama w Sso- 
bie. Walczyć trzeba o dostępność rowe- 
rów i ich potanienie.0 ścieżki dla ro- 
werzystów.. 0 prawo pierwszeństwa na 
szosie dla rowerzystów, zwłaszcza ucz- 
niów dojeżdżających do szkoły. [Trzeba 
nie tylko propagować modę na rower, ale 
i - urządzać bezpieczne parkingi przy 
szkołach, schroniskach,obiektach turys- 
tycznych, organizować punkty napraw, 
imprezy - wycieczki, rajdy.Przecierać 
szlaki,dosłownie i w przenośni.Organi- 
zować kursy na kartę rowerową,itd, itd. 
Dlaczego rower może być dobry w Danii 
czy Holandii ,a nie może być dobry u nas? 

"Harcerz jest przyjacielem przy- 
rody..." i co dalej? Może, "pomaga jej, 
gdzie może"?! 

Ł| archiwum Pa 
eharcerskie.pl  
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6 marce b.r. Rada Naczelna ZHP po- 
święciła swe obrady wychowaniu 
gospodarczemu w ZHP. W podjętej na 

zakończenie obrad uchwale Rada zobowiąza- 
ła Komendy Harcerskie wszystkich szczebli 
do doradztwa i pomocy drużynom w zinten- 
syfikowaniu wychowania gospodarczego. 

Dziś,po przeszło półroczu, problema- 
tykę tą podejmuje Rada Krakowskiej 
Chorągwi ZHP, co mogłoby stać się po- 
kusą do dokonania oceny funkcjonowania 
uchwały Rady Naczelnej. Jednakże po- 
dobna ocena zdaje się być problematyczna 
ze względu na zmieniającą się sytuację 
społeczno-gospodarczą, krystalizujące się 
przekształcenia systemu gospodarczego, 
jak też i przygotowywane zmiany porządku 
prawnego leżącego u podstaw egzystencji 
organizacji społecznych. 

Z tych samych powodów nie wydaje się 
być celowym tworzenie nowych programów 
i rozwiązań bazujących na doświadczeniu 
okresu przejściowego - swoistej między- 
epoce, w jakiej się aktualnie znajdujemy. 
Natomiast z pewnością jest celowym ze- 
branie wszystkich pozytywnych doświadczeń 
jako zapisu mogącego wskazać możliwość 
rozwiązań wybiegających w przyszłość, a 
nawet mogących wyprzedzać oczekiwania 
harcerzy i kadry. 

Zanim przedstawię taki właś- 

nie zapis, należy jednak poczynić pewne 
uwagi ogólne, które w pewien, z koniecz- 
ności niepełny, sposób zarysują ideę na- 
szego spojrzenia na problematykę wy- 
chowania gospodarczego w harcerstwie. 

  

Pragnę podkreślić, iż są to przemyś- 
lenia mające pobudzić do dyskusji - i 
jako takie- mogą być w pewnym stopniu 
kontrowersyjne. 

Określenie "wychowanie gospodarcze" 
straciło w rozumieniu wielu instruktorów 
swój zasadniczy, pierwotny sens. Po 
pierwsze, nie jest to żadny wyodrębniony 
element z całokształtu oddziaływania wy- 
chowawczego harcerstwa, lecz zespół cech, 
które kształtujemy integralnie w całości 
poczynań zespołu harcerskiego. Dlatego 
też lepiej byłoby używać określenia gos- 
podarowanie, gospodarność w drużynie 
jako "jeden wielki ciągły, kontrolowany 
łańcuch przyzwyczajeń osobistych i zes- 
połowych" harcerek i harcerzy. Chcemy 
mieć zaradnych i gospodarnych harcerzy, 
i to jest nasz wychowawczy cel. 

Nie można kształtowania nawyków gos- 
podarności zmieniać w cel sam w sobie, w 
pogoń za pieniądzem, w zdobywanie sprzętu 
i środków pieniężnych jako nadrzędnego 
zadania w pracy drużyny.Przejawia się 
to sprowadzaniem zmian zasad kształtowa- 
nia gospodarności, w harcerstwie jedynie 
do żądań jak najszerszego wprowadzania 
do jednostek harcerskich "działalności 
gospodarczej". 

Często obecnie propagowana przedsię- 
biorczość społeczna, znajdująca swój 
wyraz w szeroko pojmowanej działalności 
gospodarczej w postaci spółek prawa han- 
dlowego,spółdzielni, przedsiębiorstw 
gospodarczych z mocy ustawy o działal- 
ności gospodarczej organizacji młodzie- 
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żowych może stworzyć podstawy do finanso- 
wego wspierania Związku, jednak na zasa- 
dzie "wyodrębnienia z Organizacji", czyli 
de facto poza nią;a nie w drużynach czy 
hufcach. Rola Organizacji polegać powinna 
na tworzeniu-jako udziałowiec lub organ 
założycielski- stosownych jednostek gospo- 
darczych, dzięki wykorzystaniu kwalifi- 
kacji zawodowych kadry instruktorskiej 
lub harcerstwa akademickiego. W żadnym 
wypadku działalność taka nie może się od- 
bywać kosztem bezpośredniej pracy wycho- 
wawczej w drużynach, choć w pewnym za- 
kresie może być jej uzupełnieniem w 

drużynach starszych. 
Znikoma jest wśród kadry znajomość 

porządku prawnego i ekonomicznego. 
Konieczna jest korekta programów kursów 
instruktorskich, instrukcji i. poradni- 
ków, uwzględniająca obowiązujące , a co 
najważniejsze wprowadzona przepisy, 
mające nawet pośrednio wpływ na.działal- 
ność harcerską. 

Po sformułowaniu powyższych uwag 
można zarysować pewne kierunki  gospo- 
darowania, które w dużym stopniu doty- 
czą procesu wychowawczego w drużynie: 

Gospodarowanie indywidualne 
Wykorzystując próby stopni, Sprawności 
kwatermistrzowskie, Znak Służby Gospodar- 
czej powinno się w drużynie przywrócić 
takie elementy gospodarowania dotyczące 
pojedynczych harcerzy, jak: 

a/ wspólnota środków i żywności na 
wędrówkach 

b/ planowanie własnych "tygodniowych 
budżetów" 

c/ kompletowanie własnego ekwipunku 
obozowego, wycieczkowego i biwako- 

wego 
d/ harcerze starsi powinni poznawać 

możliwości zarobkowania na Swój 
własny rachunek w Harcerskich Huf- 
cach Pracy 

e/ wprowadzenie do sklepików możliwoś- 
ci sprzedaży komisowej (antidotum 
na różne "giełdy" ) 

Gospodarowanie zespołowe 
Drużyna może stanowić mały harcerski krąg 
społeczny, w którym funkcjonują zasady 
oszczędnej gospodarki materiałowej i 
pieniężnej. 
W takiej drużynie zdobywanie środków, 
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ekwipunku i korzystanie z nich nie może 
być anonimowe. Przykładowo, namioty po- 
winny mieć swoje metryczki uwidaczniające 
wszystkich użytkowników - co znakomicie 
eliminuje wszelkie "przypadkowe" znisz- 
czenia. 

Organizacja pracy, ekonomika czasu 
wykorzystanie wiedzy i doświadczeń - to 
też elementy dobrze pojętego gospodaro- 
wania, dające efektywność pracy i kształ- 
towanie właściwych nawyków, wynikających 
z poczucia wartości wspólnie dobrze 
zrealizowanej pracy. Są to zadania do 
zrealizowania w każdej pracującej pra- 
widłową metodą harcerską drużynie, 
zaczynając od konsekwentnego planowania 
pracy, punktualności, konsekwentnego sto- 
sowania zasady odpowiedzialności za pod- 
jęte wobec wszystkich zobowiązania. 

Poczucie wartości i odpowiedzialności 

za wspólny majątek. 
Niestety, w wielu środowiskach harcer- 
skich wytworzył się brak poszanowania na- 
szego wspólnego harcerskiego majątku. 
Stąd pilna potrzeba wpojenia harcerkom 
i harcerzom troski o wspólne dobro na 
równi z własnym. [rzeba to czynić poprzez 
wykorzystanie prób stopni i sprawności - 
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wprowadzenia . skrzynek ekwipunkowych 
zastępów, nadawanie « dużych namiotów 
obozowych zastępom, inwentury i prace 

"bosmańskie" przy sprzęcie z udziałem 
wszystkich członków drużyn. Warto 
wprowadzić specjalne zbiórki poświęcone 
sprzętowi i ekwipunkowi drużyny, z zas- 
tosowaniem gier kwatermistrzowskich i 
ćwiczeń pionierskich. 

Zarobkowanie i oszczędność. 
. Zdobywanie przez drużynę Środków na swą 
działalność całkowicie dziś dominuje we 
wszelkich dyskusjach. Warto się zastano- 
wić ;czy nie należy w pewnym stopniu 
"odpieniężyć" dyskusji o gospodarowaniu w 
drużynie. Jak uczy praktyka drużyn 
naszej chorągwi, jak dotąd nie spotyka 
się prób dołączania do rocznych planów 
pracy - planu finansowego drużyny. Trzeba 
dokonać próby wprowadzenia takiej prak- 
tyki w roku przyszłym (harcerskim). 
Obecna zasada pozostawiania w drużynie 
50% wysokości składki tworzy już pewien 
drobny stały fundusz. 

Wydaje się, że na podstawie dotych- 
czasowych doświadczeń można zarekomendo- 
wać pewne formy samodzielnego zwiększenia 
funduszy drużyn. 

W Krakowie i kilku miastach sateli- 
tarnych są to tradycyjne formy zarobko- 
wania, jak: 

a/ Sprzedaż artykułów świątecznych z 
wykorzystaniem marży handlowej. 

b/ Organizacja parkingów okolicznoś- 
ciowych. 

c/ Drobne prace porządkowe prowadzone 

na zasadzie umowy o pracę zawartej 
z upoważnienia. 
Organizowanie imprez kulturalnych, 
czy też turystycznych we własnym 
środowi sku (zabawy „dyskoteki, 
rajdy szkolne itp). 
Szkolenie specjalnościowe w ramach 
posiadanych uprawnień (lotnictwo, 
sport balonowy, jazda konna, krót- 
kofalarstwo, ratownictwo wodne). 
Prowadzenie sklepików harcerskich 

opartych o stosowanie marży hand- 
lowej. 
Drobna produkcja oparta o warszta- 

ty szkolne. 
W drużynach terenowych, opartych o szkoły 
gminne realne jest przypomienie takich 
doświadczeń, jak: 

d/ 

e/ 

f/ 

g/ 
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a/ Sklepiki i spółdzielnie szkolne 

oparte o zasady obowiązujące w 
resorcie oświaty. 
Składy zbierackie i koła hodowla- 
ne w porozumienia z  p.p. Las. 
Spółdzielcze warsztaty i drobne 
chałupnictwo, oparte o zasady o- 
bowiązujące w resorcie oświaty. 
(np. wykonywanie łubianek, czy 
zbijanie skrzynek na owoce. 

Koła Przyjaciół Harcerstwa i lowarzy- 
stwa Wychowanków. 
Istnieje pilna potrzeba odrodzenia ruchu 
przyjaciół harcerstwa w jego roli wspie- 
rającej pracę drużyny, również finansowo. 
Doświadczenia ostatnich kilku lat zdają 
się sugerować odejście od zasady tworze- 
nia KPH jako sekcji Komitetu Rodziciel- 
skiego w szkole, choć zasada ta może być 
nadal właściwa poza większymi miastami. 

Warto upowszechnić doświadczenia tych 
KPH, które działają przy drużynach 
w oparciu o byłych wychowanków, realizu- 
jąc szeroki własny program, do budowy 
bazy obozowania włącznie. 

Wybrane doświadczenia gospodarowania 
z terenu hufców naszej Chorągwi. 

Wyodrębniona działalność gospodarcza; 
Harcerska Oficyna Wydawnicza w Krakowie. 
Została zarejestrowana sądownie 1.04.88r. 
jako spółka prawa handlowego jednostek 
gospodarki uspołecznionej. Udziałowcami 
są ZHP i SSP "Żaczek". Jest to typowy 

| 
  

przykład możliwości, jakie obecnie posia- 
da ZHP w zakresie wchodzenia ze swoimi 
Środkami pieniężnymi w spółki, celem 
tworzenia wyodrębnionej działalności 
gospodarczej. Oświadczenia woli w tym 
zakresie można składać jedynie na pod- 
stawie pisemnego upoważnienia Głównej 
Kwatery ZHP. 

Gospodarowanie w zakresie poszcze- 

gólnych komend harcerskich: 
a/ Utrzymywanie ośrodków harcerskich 4] 

przez wykorzystanie bazy hotelowej i ży- | 
sezonem. | 

w ten sposób środki pozwalają | 
wieniowej w sezonie i 
Uzyskane 
na uzupełnienie budżetu. 

poza 

b/ Tworzenie wspólnej bazy transpor- 
towej w celu należytego utzymania samo- | 
chodów. 

c/ Koordynacja przygotowań i 
wadzenia akcji obozowych, celem uzyskania 
oszczędności transportowych, sprzętowych, 
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przez siebie bacówkę "Bene" na Turbaczu 
Hufiec Nowa Huta 

Szczep "Czerwone Maki" z powodzeniem 
adaptuje  gajówkę  Grzechynia, koło 
Suchej Beskidzkiej. 

Komenda Hufca w dużym stopniu upo- 

rządkowała gospodarkę samochodową w 
hufcu. 

Hufiec Podgórze 
Na uwagę zasługują drobne działania 
drużyn, jak wyrób przez zuchy pamiątek 
z modeliny, rozprowadzanie krzyżówek w 
szkole, usługi fotograficzne czy też 
organizowanie zabaw choinkowych i lo- 
terii fantowych. 

Hufiec Jurajski 
Sczep "Zielony Płomień" w Sułoszowej z 
powodzeniem wznowił działalność Spół- 
dzielni Uczniowskiej w szkole, prowadząc 
sklepik, zbiórkę runa leśnego, punkt 
introligatorski i wysyłkową księgarnię. 
Jest to przykład  niewykorzystanych 
możliwości , jakie drużynom harcerskim 
dają szkolne spółdzielnie.   

  

Wybrane przykłady nietypowej dzia- 
łalności gospodarczej na terenie Cho- 
rągwi. 

Hufiec Krowodrza 
Harcerski Klub Jazdy Konnej, prowadzący 
odpłatną naukę jazdy konnej, sprzedaż 
obornika, wynajem bryczki na śluby. 
Środki tak uzyskane służą utrzymaniu 
ośrodka Klubu w Olszanicy. 

Klub balonowy i lotniarski. Prowa- 
dzą odpałatne pokazy i szkolenia. 
Środki uzyskane w ten sposób służą 
odnowie kosztownego sprzętu . 

Drużyny wodniackie. Prowadzą od- 
płatne szkolenia żeglarskie wypracowu- 
jąc fundusze na odnowę sprzętu. 

Poczty harcerskie. Prowadzą kolpor- 
taż walorów filatelistycznych przez 
siebie wydawanych, uzyskując niewielkie 
środki na swą działalność (w oparciu 
o regulamin poczt harcerskich). 

Hufiec Śródmieście 
Prócz wspominanych już akcji "Parking", 
"Znicz", "Bańka" na uwagę zasługuje 
Towarzystwo Wychowanków Szarej 7, które. 
od kilkunastu lat utrzymuje wybudowaną 
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- Rzeczywiście,w obowiązującym pra- 
wie o stowarzyszeniach można było od- 
mówić rejestracji stowarzyszenia ze 
względu na brak tzw. pożytku społeczne- 
go.Było to kryterium wysoce. ocenne. 
W omawianym projekcie od tego odstąpio- 
no.Co zaś się tyczy stowarzyszeń,wyż- 
szej użyteczności,to w Polsce od 50 lat 
działa wiele takich stowarzyszeń,zrze- 
szających miliony członków.Należą do 
nich np.Zźwiązek Harcerstwa Polskiego, 
Związek Inwalidów Wojennych, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci.Jak się wydaje= brak 
jest społecznego uzasadnienia pozbawie- 
nia ich tego, w zasadzie tytularnego 
tylko, charakteru.Zwłaszcza, że w przeci- 
wieństwie do stowarzyszeń zwykłych, ta 
forma zrzeszania się w pełni się Sspraw- 
dziła.Trudno dopuścić do tego,aby nowa 
ustawa tak bogaty dorobek społeczny 
przekreśliła. 

Sprawa wyłączności stowarzyszenia 
wyższej użyteczności w określonych sfe- 
rach, w moim odczuciu,jest niepotrzeb- 
nie  demonizowana.Dotychczas tylko w 
jednym przypadku taką wyłączność przy- 
znano i dotyczło to ZHP (stosowanie 
szczególnych harcerskich metod wycho- 
wania). Nie może być więc mowy o tym, 
że władze przyznając prawo wyłączności 
będą uniemożliwiać innym stowarzysze- 
niom działanie w takich samych czy 
zbliżonych sferach.Proszę też zauważyć, 
że decyzję w sprawie przyznania ewen- 
taulnej wyłączności ,według  proponowa- 
nej regulacji ,ma pode jmować Rada 
Państwa, a więc emanacja Sejmu. 
(fragment wywiadu St.Podemskiego z dr. 
Janiną  Orłowską,dyrektorem Biura Or- 
ganizacyjno-Prawnego MSW). 

Harcerstwo - ruch !: orga 
nizacia... 

ŁAD nr 46:23 X 88 
- Pragnąłbym uczynić przedmiotem 

naszej rozmowy obecny stan ruchu har- 
cerskiego w Polsce.Czy powrót do ideo- 
wych i metodycznych korzeni ruchu jest 
w aktualnym stanie rzeczy w ramach 
struktur organizacyjnych ZHP czy też 
wymaga nieuchronnie rozbratu z przyna- 
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leżnością do tej organizacji „szukania 
dla siebie miejsca poza nią? 

- Wiele młodzieży chciało wówczas i 
ciągle nadal chce dotąd wychodzić z 
organizacji i zakładać swoje własne(!) 
struktury.Wyjście tych,którzy czują 
prawdziwy ruch,którzy nim są,pozostawiło- 
by w organizacji bezkształtną masę mło- 
dzieży bez przykładów,bez wzorców. Po- 
zostawiłoby masę,która wprawdzie,jak u- 
czy doświadczenie dotychczasowych lat, 
nie zostałaby przekształcona w zwarte 
zespoły wierzące w jakąś obcą nam np. 
totalistyczną ideę; złą ideę - tego bo- 
wiem z naszą młodzieżą nie dałoby się 
zapewne zrobić - lecz pozostawiłoby ma- 
sę bierną,apatyczną,egoistyczną ,podatną 
na działanie wszelkiego zła.Masę właś- 
nie.Zasady ruchu nie pozwalają na tego 
rodzaju pozostawienie,a więc na wyjście 

Jednakże jest i drugi powód za nie- 
wychodzeniem.Metoda harcerska wymaga w 
wielu sytuacjach określonych form zew- 
nętrznych:munduru, odznak „operowania dla 
niektórych ćwiczeń czy gier większą 
grupą  'młodzieży,sprzętem...Rzeczy te 
wymagają organizacji ./... 

- Zastanawiam się w jakim stopniu 
młodzieży,w jej poszukiwaniu autentyzmu 
ruchu harcerskiego w przezwyciężaniu 
jego deformacji i zagrożeń,mogą przyjść 
z pomocą czynniki stojące na zewnątrz. 
Mam na myśli przede wszystkim Kościół. 
Objęcie pracy harcerskiej zainteresowa- 
niami Kościoła w takiej skali jest 
czymś stosunkowo nowym. 

- Nie jesteśmy na szczęście sami. 
Z nami jest Kościół,który swą dusz- 
pasterską pomocą ogarnia zmagające się 
z przeciwnościami,żywe tkanki ruchu, 
który syci nas swą głęboką treścią,któ- 
ry treścią tą stwarza glebę dla praw- 
dziwego,a nie 'werbalnego,patriotyzmu. 
/...|- Nie pomniejszamy sprawy "okrągłe- 
go stołu", lecz chcemy ostrzec,że jeśli 
na nim nie znajdzie się pakiet naszych | 
spraw,to za pięć lat będziemy na tym 
samym  miejscu.Więc choć przy tym 
"okrągłym stole' nas nie ma,sprawy na- | 
sze na nim leżą. W każdym razie powinny, 
(fragmenty rozmowy Janusza Zabłockiego | 

Stanisławem Broniewskim | 
naczelnikiem 

z doc.dr.hab. 
"Orszą" harcmistrzem i 
Szarych Szeregów. ) 
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POSGŁĄUY 
D opiero potem zorientujemy się, że 
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to nie upał,a wilgotność powie- 
trza jest tym czynnikiem, który 

męczy i pozbawia człowieka kondycji. 
Jeszcze kilka minut i załadowane ba- 

gażami prywatne samochody oczekujących 
włączają się w plątaninę dróg, "ślimaków" 
podjazdów, które po jakimś czasie wypro- 
wadzają nas na drogę,którą jedziemy do 
New Britain i Hartford na skraju dozwo- 

lonej szybkości 55 mil. W pewnej chwili 
hamowanie i opłata za przejazd mostem. 
Gdy zjeżdżamy z niego, na lewo w sinej 
mgle pojawiają się zarysy gigantycznych 
wieżowców. 

- To Manhattan! - rzuca przez ramię 
komendant chorągwi w USA,który zajmuje 
się rozlokowaniem przybyłych z Polski 
gości do różnych rodzin. Będziemy tu 
prawie tydzień. Zaczęła się przygoda! 
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II. Dzień Żołnierza Polskiego. 
  

Tydzień pobytu w New Britain to poz- 
nawanie amerykańskiego, domowego stylu 
życia, kolorytu miasta i sposobów od- 
poczywania po dniach intensywnej zawo- 
dowej pracy.Fakt poważnego (aż nazbyt!) 
traktowania obowiązków - rzuca się w 
oczy już w pierwszych momentach, gdy na 

propozycję spotkań, wszyscy Polacy 
proponują godziny: 19-ta, 20-ta... po 
pracy! 

Przestaje  fascynować wszechobecne 
"air condition" » zapewniające ciągłą 
klimatyzację w mieszkaniach i samocho- 
dach, 40 programów telewizji czynnych 
"na okrągło", przez całą dobę,czy parko- 
wane przed każdym jednorodzinnym domem 
5-4 samochody, których nikt nie zamyka 

na noc. Zadziwia ogromie skupisko (ponad 
12 tysięcy przybyłych w ostatnich la- 
tach!) Polaków, polonijna infrastruktura 
tej części miasta - cmentarz, ogromny 
kościół polski, domu im. Gen.Hallera, 
który jest siedzibą 11l tzw. "placówki" 
SWAP (Stowarzyszenia Weteranów Armii 
Polskiej. Dominującą nad materialnymi 
cechami "nowego Świata" jest jednak 
polska gościnność, serdecznie okazywana 
nam na każdym kroku w staraniach zapew- 
nienia przyjemnego pobytu,  podarkach 
1 w nadmiernej swą obfitością - "pol- 
skiej kuchni". 
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Wędrownicy - organizują nam cało- 
dniową wycieczkę do  Bostonu.Atrakcje 
tego typowego amerykańskiego miasta to: 
ekspresyjny, nowoczesny pomnik  "Pol- 
skich Partyzantów", park "Boston Common; 
wjazd na 60 piętro widokowej platformy 
na biurowcu "John Hancock Center", 
urocze, stylizowane na antyczne autobusy 
komunikacji miejskiej.Oczywiście długi 
spacer przez miasto, tuż, tuż pod szkla- 
no-stalowymi ścianami "drapaczy chmur". 
Przejście przez urokliwą dzielnicę 
"Chinatown" aż do muzealnego reliktu z 
roku 1773, żaglowca "Beaver",od którego 
to zaczęła się wojna po zatopieniu ła- 
dunku herbaty królowej Anglii. 

Lunch - w uroczej pizzeri "Regina 
gdzie serwują nam ogromne koliste tace 
z pizzą i dzbany mrożonej "Pepsi-Coli". 
Protestujemy po 8 porcjach i ociężali od 
obżarstwa wyruszamy, by poznać jeszcze 
jedną atrakcję tego miasta. W super no- 
woczesnej budowli "New England Aquarium" 
oglądamy fenomenalnie wyeksponowane o- 
kazy, ryby,morskie żyjątka z całego 
świata, a w przyległej amfiteatralnej 
sali pokazy tresury delfinów i fok. 

W piątek,l2 sierpnia rano wyjeżdża- 
my charakterystycznym, żółtym "School 
Bus"-em do Nowego Jorku. Upał piekielny- 
92” F (tj.ok. 3370) i charakterystyczna 
wilgoć. Ciało lepi się, klei do ubrania, 
płuca pracują jak miechy. 

W Nowym Jorku śpimy przez 2 noce 
w pomieszczeniach Domu Polsko-Słowiań- 
skiego na Broklynie , gdzie spotykamy 
przybyłych już na zlot harcerzy i har- 
cerki spoza Ameryki. Spacer po mieście 
wśród charakterystycznych obiektów, jak: 
kompleks gmachu ONZ, Empire State Buil- 
ding, katedra św. Patryka, wieżowce Man- 
hattanu i obłędne galerie, pasaże skle- 
pów często schodzących dwa piętra w dół 
pod powierzchnię miasta, gdzie jest 
okazja do chwili wytchnienia i spokoju. 

Dzielnica, w której mieszkamy — to 
biedniejsza, peryferyjna część miasta, 
sprawiająca jednak przychylne wrażenie 
mnóstwem  szyldów polskich,  kioskami 

z stosami polskiej prasy i takim też 
gwarem rozmów mijanych mieszkańców. 

W niedzielę 14 sierpnia wszyscy 
dotychczasowi mieszkańcy Domu jadą 
autokarami na tereny zlotowe.Program 

REPORTAŻ Es="= (pa = 
przewiduje udział całej harcerskiej 
braci w Święcie polonijnym, "Dniu Pol- 
skiego Żołnierza" (Polish War Weterans 
Day) w amerykańskiej Częstochowie. 

W tym polonijnym sanktuarium, wznie- 
sionym w 1964 roku w Doylestown na 
terenie Pensylwanii , zgromadziło się 
tysiące byłych żołnierzy polskich, ich 
rodzin i znajomych. Po uroczystej mszy 
świętej z udziałem pocztów sztandarowych 
organizacji kombatanckich i sztandarów 
tutejszych hufców harcerskich= czas na 
zwiedzenie nowoczesnego sakralnego 0- 
biektu Ojców Paulinów oraz (Cmentarza 
rozciągającego się na 40-tu akrach ziemi 
z wydzielonym cmentarzem wojskowym i 
Aleją Zasłużonych. 

Przed naszym przybyciem odbyła się 
tu uroczystość odsłonięcia monumental- 
nego pomnika husarza o wysokości 6, /m 
i wadze 6 ton, wzniesionego ku czci 
wszystkich polskich żołnierzy ostatniego 
stulecia, walczących "Za naszą i Waszą 
Wolność"(For (Our Freedom and Yours). 

y | a 

1] w (> 7 

kaj, Pó, ? ać 

i 4 
6 

<" 

d | JM A £ zi par 

I e — h 
is <| «|| "4 
( Ę i J = % 

4 l j : % —7 
( A a> =_ H+ ak a 

4, ż AŚ w r 
| a. Ą « | aw” 

aaiazeoy 
| A 

| aE 
m 4 s 

=% SOA ) ŁE J A 

isl 
| R "Ę 2 
j PF 4 r 

w 

| >. 
1-4%Q | 474% 

j 

  

    

  

  

j 
kA 

d 

 



  5 archiwum 

  

Pomnik przedstawia postać zakutego w 
spiżową zbroję polskiego husarza z ryn- 
grafem Matki Boskiej Częstochowskiej 
i orłem w koronie na piersi. Pancerny 
rycerz, z pochyloną głową, klęczący 
wśród mogił braci żołnierskiej, wsparty 
na mieczu Bolesława Chrobrego, zdaje się 
trwać w modlitwie i zadumie nad losem 
żołnierza - tułacza, któremu los nie 
pozwolił spocząć w ojczystej, polskiej 
ziemi. Na granitowej podstawie pomnika 

wyryte nazwy bitew: Walki o niepodleg- 
łość 1914-1918, Bitwa Warszawska - 1920, 
Kampania Wrześniowa - 1939, Kampania 
Francuska - 1940, Tobruk - 1941, Battle 
of Atlantic 1940-1944, Monte Cassino - 
Ancona-Bologna 1944, Falaise-Breda-Arn- 
hem 1944, Powstanie Warszawskie - 1944, 
Twórcą pomnika jest artysta - rzeźbiarz 
Andrzej Pityński (który wykonał także 
wspominany pomnik partyzantów w Bosto- 
nie!). 

Pod zadaszeniem Pawilonu trwa akade- 
mia z okolicznościowymi przemówieniami 
i występami chórów oraz młodzieży har- 
cerskiej. Obok czynna jest wystawa 
harcerska przygotowana na ubiegłoroczny 
Zlot ZHP w USA z okazji »-> powsta- 
nia harcerstwa. 

Po uroczystościach i sżzoc, in- 
dywidualne zwiedzanie cmentarza. W Alei 
Zasłużonych rzuca się w oczy ciąg dużych 
ozdobnych płyt kryjących szczątki gen. 
dyw. Władysława  Bortnowskiego, gen. 
bryg. Antoniego Chruściela - "Montera", 
Szczepana Grzeszczyka-"ojca" polskiego 
szybownictwa czy Adama Styki- słynnego 
artysty malarza. 

Dochodzi godz.1/, autokary harcer- 
skie odjeżdżają z trawiastych łąk zamie- 
nionych na parking. Przed nami jeszcze 
80mil podróży, które pokonamy w 3 godzi- 
ny. Słońce zniża swój bieg i cała, 
widoczna z góry, rozległa okolica nabiera 

innego, dziwnego kolorytu. Jest w tej 
barwie coś z polskich pól, jakże od- 
ległych od tego miejsca, które przyjęło 

zbli- 
nie mogą 

"starą 

nazwę Częstochowy dla zjednania, 
żenia ludzkich serc, które 
wyzwolić się z nostalgii za 
Ojczyzną". 

III. "Horseshoe Reservation". 
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Tereny zlotowe znajdowały się nie- 
opadal miejscowości Rising Sun na obsza- 
rze "Horseshoe Reservation", nad płynącą 
krętymi meandrami rzeką Octoraro. Zloka- 
lizowano tu przed 60-ciu laty bazę 
skautową należącą do "Chester County 
Council" 

Jest to ośrodek zaskakujący urokli- 
wym prymitywizmem i warunkami naturalnymi, 
ale wyposażony we wszelkie niezbędne 
urządzenia -umożliwiające  biwakowanie 
dużej ilości uczestników. Leży ok.60 mil 
od pierwszej stolicy Stanów Zjednoczo- 
nych - Filadelfii i ok.100 mil od sto- 
licy współczesnej - Waszyngtonu. 

Cały teren składa się z dwóch obozów 
- większego "Horseshoe", który zajmowały 
harcerki oraz - mniejszego "War", na 
którym rozlokowali się harcerze. Razem 
stanowi to obszar o powierzchni 1250 
akrów. Teren górzysty, wyposażony w no- 
woczesny sprzęt kuchenny, olimpijskie 
baseny pływackie, strzelnicę i szereg 
prostych budowli w stylu "dzikiego Za- 
chodu", wznoszonych od lat rękami 
skautów na kalejnych obozach. 

Przez teren obozu "Horseshoe" 
biega historyczna granica tzw. "Maison- 
Dixon Line", która powstała w r. 1767 na 
podstawie orzeczenia sądów angielskich, 
w wyniku sporu właścicieli dwóch, sąsia- 
dujących ze sobą kolonii angielskich: 
Pensylwania i Maryland. W późniejszych 
latach republiki federalnej Stanów 
Zjednoczonych, nazwa ta przyjęła się 
jako granica dzieląca stany na: "północ- 
ne", czyli wolne i "południowe", czyli 
niewolnicze. 

Rzeka Octoraro (o szerokości ok. 50 
stóp) oddzielała obozy, opływając je 
w podkowę i wpływając w dalszym swym 
biegu do rzeki Susouehanny. Dno jej 
częściowo kamieniste, miejscami płytsze, 
to znów głębokie- z możliwością kąpieli. 
Woda chłodna.Połączenie między obozami 

prze- 

dla samochodów ciężarowych zapewniał 
bród tzn. betonowa płyta 1,5 stopy pod 
wodą (samochodami osobowymi nie wolno 
się poruszać poza drogą dojazdową i par- 
kingiem głównym), tzw. Gray, s Ford. 
Piesi korzystać mogli z wiszącego mostu, 
zbudowanego przez jeden z obozów skauto- 
wych. W czasie zlotu nastąpiła jednak 
awaria jednej z lin i most zamknięto.
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Teren;ogólnie biorąc, lekko pofalo- 

wany, z łagodnym zejściem do rzeki, z 
wyjątkiem jednego odcinka, gdzie staje 
się wysokim, skalistym urwiskiem wyko- 
rzystywanym przez skautów na "reepling" 
- spuszczenie po linie, odbijając się 
nogami od skalnej ściany. Tereny obozów: 
żeńskiego i męskiego były jednak odmien- 
ne, tzn. "Horseshoe" mocno zalesiony, 
raczej bez rozległych widoków, natomiast 
"Ware" zdominowane było 'przez dużą, 
śliczną polanę. 

IV. Organizacja i program Zlotu. 
  

Ze względu na podział ZHP na emigra- 
cji na dwie organizacje: obóz "Ware" 
(Zlot "Zarzewie") był przeznaczony dla 
harcerzy, gdy "Horseshoe" (Zlot "Leśna 
Podkowa") grupowała harcerki oraz w cen- 
tralnym miejscu Główną Komendę Zlotową 
i tzw. "Kapehy" - Koła Przyjaciół Har- 

  

cerstwa wchodzące także w strukturę 
tamtejszego Związku. 

* HASŁO ZLOTU 5 
, £ 

„Małań w slomce cadźż/” 
Motto: 

Ramię pręż 
Słabość krusz — 
Ducha tęż — 
Ojczyźnie miłej sluż! 

IV Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego 
jest poświęcony założycielom Harcerstwa 
ANDRZEJOWI I OLDZE MAŁKOWSKIM 

w setną rocznicę ich urodzin. 

OD REDAKCJI DZIENNICZKA 

p ostaraj się, by twój „dzienniczek” był ciekawy 
i stał się miłą pamiątką złotową. 

Piszemy w nim CO DZIEŃ i zapisujemy nasze Spos- 
trzeżenia, adresy, piosenki, wszystko co warto będzie 
zapamiętać i kiedyś sobie przypomnieć. 

Przy końcu dzienniczka zostawione są puste strony — 

zbieramy na nich podpisy i życzenia od nowych 
koleżanek i kolegów harcerzy z całego świata, których 
na Zlocie poznamy.   Zyczymy wiele przeżyć, mile spędzonych chwil, now- 
ych przyjaźni i wiele, wiela pamiętanych wrażeń har- 
cerskich! 

. a R PON O ZACZUWAJ 

Hymnem zlotu były słowa znanej,tra- 
dycyjnej pieśni phm T.Borowskiego 
- Jak młode orły rwą się do lotu... 

  

       
  

By zaakcentować polski charakter 
spotkania , nadano obrzędowe nazwy cha- 
rakterystycznym miejscom, skautowe j 
bazy. I tak: Główny Plac Apelowy zwał 
się "Placem Zamkowym ",a znajdujący się 
obok plac przewidziany dla odprawiania 
nabożeństw="Placem Mariackim". 

Do flagi zlotowej ("Kasprowego Wier- 
chu") prowadziły przez "Bramę Floriańską 
"Aleje Ujazdowskie" (droga),które biegły 
obok "Sokolicy". Przyznam, że sama myśl 
zastosowania polskich nazw była bardzo 
miłym i sensownym pomysłem, chociaż nie 
wiem,czy na temat poszczególnych nazw 
prowadzono jakieś zajęcia wyjaśniające 
dla młodzieży. 

Z innych były jeszcze: - w obozie 
harcerek : "Sukiennice", "Wawel", "Bel- 
weder" i "Pałac", a w obozie męskim: 
"Rysy", "Ostra Brama", "Zbaraż", "Lwów" 
i "Gubałówka". 

Mostek wiszący nad rzeką 0Octoraro 
(przepraszam: Wisłą!) został "Mostem 
Poniatowskiego", a brzeg wzdłuż rzeki: 
"Powiślem". Bród dla samochodów zamienił 
się w "Most Kierbedzia", skąd bardzo 
blisko było już na "Rynek". 

Były jeszcze: "Barbakan" i "Kamie- 
niec Podolski" i tylko chyba dwa "swim- 
ming pool" - a, pozostały zwykłymi - 
pływalniami. 

Nie wchodząc w szczegóły regulamino- 
we zlotu, które, jak zwykle ostrzegały 
pod względem bezpieczeństwa, jak postę- 
pować z ogniem i gdzie oraz kiedy wolno 
się kąpać, szczególnymi (do krajowych, 
podobnych zapisów) zakazami były: - po- 
siadanie broni palnej i sztucznych ogni 
(fireworks) oraz używanie pieców i 
lamp na płynne paliwa są wzbronione. 

Ano, co kraj - to obyczaj... 
Na Zlocie regulaminową powinnością 

miało być używanie wyłącznie języka 
polskiego. Niektórzy , mimo szczerych 
chęci, naprawdę mieli sporo trudności z 

poprawną polszczyzną. Zdarzało się to 
i funkcyjnym, którzy w ferworze kiero- 
wania zespołami sięgali do potocznych 

odzywek po angielsku. Były to sporadycz- 
ne przypadki. 

Zespół instruktorski współpracujący 
z komendą był spory. Tu wymienię najważ- 
niejszych "wodzów": 

Komendantem Zlotu był hm.Stanisław 
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Kuś, jego zastępcą=phm Zygmunt Czankow- 
ski, a zastępczynią= hm Anna Klonowska, 
komendantem Zlotu Harcerzy -phm Leszek 
Jankiewicz, Zlotu Starszego Harcerstwa- 
dh. Radzisław Sadżak, a komendantką 
Zlotu Harcerek= hm Danuta Kozłowska. 
Zgodnie z organizacyjnym schematem 
tamtejszego Związku, funkcję kapelana 
Zlotu pełnił Ks. Prałat hm dr Zbigniew 
Peszkowski. 

Ogółem na Zlocie zebrało się ponad 
1100 uczestników, licząc zespoły KPH, 
których ' żywotność, radość „wspaniały 
nastrój przy zachowaniu pełnej har- 
cerskiej swobody bycia i stylu był tym, 
co szczególnie uderzało piszącego te 
słowa (z nieukrywaną zazdrością,by prze- 
nieść te formy do krajowych zespołów 
seniorów). 

W skład Zlotu Harcerek wchodziły 
podobozy: 
"Biała Noc"- Szwecja, drużynowa: 
Krystyna Gronowska 
"Świt" - Wielka Brytania 
Teresa Porecka 
"Jutrzenka" - Wielka Brytania 
Eugenia Figura 
"Świt" - Kanada 
Danuta Figiel : 
"Nad Tęczą" - Kanada 
Danuta Leicht 
"Słoneczna Droga" - St.Zjednoczone 
Virgina Lewandowska 
"świty Tatrzańskie" - St.Zjednoczone 
Barbara Chalko 
"Czerwony Blask" - St.Zjednoczone „Francja 
Beata Napierkowska 
"Rozjaśniający Brzask" - St.Zjednoczone 
i Australia, - Jadwiga Zgłobicka 
"Promienie Przyjaźni" - St. Zjednoczone 
Krystyna Chciuk 

Podobozy Wędrowniczek (obozy mieszane )to 
"Blaski Zórz" z drużynową Anią Panak 
"Zorza":Ania Ziółkowska 
"Płomienie" Lucyna Niewiadomska 

"lęcza'- podobóz Instruktorek z całego 

Świata, prowadzony przez hm Wandę Grycko. 
Zlot KHP i St. Harcerstwa prowadziła: 
dz.h. Zofia Kobyłecka. 

Drużyny Zlotu Harcerzy to jednostki: 
"Warszawa" - St.Zjednoczone   

REPORTAŻE 
Janusz Wielga 
"Wierna Rzeka" - St.Zjednoczone 
Andrzej Wojtkowski 
"Powiśle" - St.Zjednoczone 
Janusz Wolski 
"Williamsburg" - St.żjednoczone 
Kazimierz Wnuk 

"Jamestown" - St.Zjednoczone 
Józef Labędzki r 
"Zakopane" - Kanada 
Zbigniew Kowalczyk 
"Lwów" - Kanada 
Zbigniew Kowalczyk 
"Qdwaga'" - Anglia,Szwecja,Francja, 
Austria - Edward Jaśnikowski 
Słońce pod totemem" - Anglia 
Marek Dzablewski. 

Podobnie jak w zlocie żeńskim,brały 
udział mieszane drużyny  Wędrowników: 
"Sokół" z drużynowym Wiktorem Barczykiem 
"Junacy"- Lucjan Czyżewski 
"Eleusis"-C.J.Morgan 
Drużynę Instruktorów prowadził hm Jan 
Kanty Miska, ale była także miła 
reprezentacja najmłodszych, zuchów, która 
tworzyła Kolonię Zuchową "Promyczki" 

Nie wchodząc w szczegóły lokalnych 
zmian w podobozach - ramowy program zlo- 
tu przewidywał: | 
14 sierpnia - przybycie na teren zlotu 
Komendy i Kwatermistrzostwa (chociaż w 
tym terminie przybyli także niektórzy , 
uczestnicy! ) 
15 sierpnia - udział, zmierzających do 
terenów zlotowych harcerek i harcerzy w 
Święcie Żołnierza-w Doylestown (Często- 
chowie), przyjazd i rozpakowanie; oraz 
urządzanie podobozów  zlotowych oraz 
własnych, wewnętrznych ognisk. 
16 sierpnia - o godz. 9.00 oficjalne o- 
twarcie zlotu,przemarsz drużyn i zespo- 

łów zlotowych oraz uroczysta msza Święta 
Po południu czas na odwiedziny drużyn,a 

wieczorem odbyło się wspólne ognisko 
poświęcone pamięci Olgi i Andrzeja Mał- 
kowskich. 
17 sierpnia - to czas na realizowanie 

zajęć programowych w podobozach i włas- 
ne ogniska drużyn. 
18 sierpnia - zaplanowany na całodzienną 
autobusową wycieczkę do Waszyngtonu, 0- 
kazał się dla części uczestników "nie- 
wypałem", spowodowanym  nieprzybyciem 
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wszystkich (planowano 22!) autobusów. 

Powrót późnym wieczorem, zakończył Się 
wspólną kolacją na "Placu Zamkowym”, ser- 
wowaną przez obsługujących zlot skautów 
amerykańskich w stylu "szwedzkiego sto- 
łu". 
19 sierpnia - dzień wielkiej ,ciekawej 
gry "My i Swiat",która swą fabułą zaj- 
mowała uczestników w 4 działach: 

- eko'ogia i przyroda, - historia har- 
cerstwa, - Polska w latach 1945-1988, 
- wkład Polski w kulturę Świata. 
Gra wymagająca wszechstronnego wysiłku 
była długo komentowana, jeszcze na wie- 
czornych ogniskach. 
20 sierpnia - wizyty gości, rodziców i 
osób zainteresowanych z Polonii „pokazy 
technik harcerskich na wesoło; a po po- 
łudniu finał wczorajszej gry: "My i 
Świat". Wieczorem - odbyło się centralne 
ognisko: ZHP w świecie, które przygoto- 

wywał Okręg Anglia. Historyczna reflek- 
sja pokazana była z dużą dozą humoru, ale 
i wzruszające momenty (w tym występ nas 
z Polski) wymagałyby oddzielnego omówie- 
nia i wniosków. 
21 sierpnia - to dalszy ciąg odwiedzin, 
niedzielna msza Święta; a po południu 
zapalenie znicza olimpijskiego i roz- 
poczęcie Olimpiady Zlotowej. Dzień za- 
kończyło barwne, radosne i wzruszające 

ognisko centralne:"Piękna nasza Polska 
cała", które prowadził Okręg Kanada. 
22 sierpnia - wyjazd z obozu.Przed po- 
łudniem zwiedzanie Filadelfii z Domem 
Tadeusza Kościuszki, zachowanym w for- 
mie małego muzeum ze zrekonstruowanym 

pokojem z tamtej epoki. Po południu, 
już w Częstochowie, odbywały się 

(specjalnie dla uczestników Zlotu) 
uroczystości religijne i modły przy 
udziale wszystkich obecnych na zlocie 
kapelanów. 

25 sierpnia - dalszy ciąg olimpijskich 
igrzysk zlotowych. 
24 sierpnia - finały olimpijskie i 
wręczenie medali. A po południu nie- 
spodziewany występ 5-cio osobowego zes- 
połu Indian,z tańcami wykonywanymi na 
przedtem wyświęconej ziemi. Zespół już 
w wieku poważniejszym,ale występy ory- 
ginalne i ciekawe. 
25 sierpnia - przeznaczony był na wew- 
nętrzne programy podobozów: gry terenowe, 

Przewodniczący ZHP - hm. Stanisław 
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Śpiewy, spływ na rzece Qctoraro na 
dętkach samochodowych. 
26 sierpień - podobne w charakterze za- 
jęcia i krótkie wycieczki w okolicznym 
lesie.Wieczorem - pożegnalne ognisko 
całości. 
2] sierpień - ostatni oficjalny dzień 
zlotu,który kończy się polową mszą świę- 
tą i uroczystością zakorczenia zlotu. 
Następuje symboliczny moment założenia 
przez wszystkich uczestników białych 
chust ze znakiem zlotowym. 
28 sierpnia - ostatnie uściski dłoni, 
wymiana adresów i gorących zapewnień o 
następnym, wspólnym, wielkim spotkaniu 
na V Zlocie - który ma odbyć się na 
Monte Cassino w 50-lecie bitwy, tzn. w 
roku 1994, 

  

w-.* * 

W dniach 24-25 sierpnia,w czasie zlotu, 
odbył się na terenie "Horsesoe Reserva- 
tion" Walny Zjazd.Naczelna Rada Harcer- 
ska wybrała nowe władze w składzie: 

Berkieta 
Vice-Przewodniczący- hm. Zofia Stohandel 

- hm. Barbara Zdano- 
wicz 

- hm. Zdzisław Koło- 
dziejski 

- hm. Stanisław Kuś 
Naczelniczka Harcerek- hm. Krystyna 

Szwagrzak 
Naczelnik Harcerzy - hm.Bogdan Szwagrzak 
Kierownik St.Harcerstwa - hm. Witold 

Szablewski 
Sekretarz Generalny- hm.Kazimierz Stepan 
Komisarka Zagraniczna - hm.Jagoda Szulc 
Komisarz Zagraniczny - hm.Jan Parkola 
Członkowie Naczelnictwa - hm. Krystyna 

Reitmeier 
hm.Aniela Zychowicz 
hm.Jacek Bernasiński 
hm.Leonidas Klisze- 

wicz. | 
W kuluarach „prywatnych rozmowach, | 

uważa Się powyższy wybór za historyczne . 
wydarzenie ,odmłodzenia najwyższych władz, | 
co wiąże się z szeregiem planów rozwojo- | 
wych harcerstwa w najbliższych latach. 

Poszczególne imprezy „spotkania ,uro- 
czystości zlotu miały oczywiście swoje 
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p 
interesujące anegdotki, wydarzenia, zja- 
wiska, których nastrój,barwność, atmo- 
sferę trudno przedstawić w krótkiej ko- 
respondencji.Cała ta otoczka wielu kon- 
taktów była dla mnie wspaniałym, rados- 
nym 1 przyjacielskim rozgardiaszem ;» w 
którym poznają się wzajemnie obcy,ale 
bliscy harcerstwem, ludzie z różnych 
stron Świata. Wymiana myśli, uwag me- 
todycznych czy zrozumienie specyfiki 
pracy harcerstwa w poszczególnych 
krajach, rejonach daje  przebogaty 
bagaż wiedzy jakże cennej, gdy myśli 
się o harcerskiej metodzie jako zja- 
wisku o 70-letniej tradycji, zjawisku 
sprawdzającym się wszędzie tam, gdzie 

"spotyka się Polak z Polakiem,by utrwa- 
lić więzi patriotycznej polskości łą- 
czącej go z oddalonym Krajem. 

V. A jednak refleksja! 

Kończąc ten skrótowy raport z IV 
Zlotu, mimo zastrzeżeń w tekście przed 
wyciąganiem wniosków, pozwalam sobie 
na słowa refleksji ,która powstała w moim 
instruktorskim sumieniu. 

Powikłane są losy Polaków,Trudne i 
zbyt skomplikowane wydarzenia kształto- 
wały każde z ludzkich istnień w prze- 
szłości i różnie są one kształtowane 
wśród dzisiejszej ; współczesnej mło- 
dzieży Polonii rozsianej po ogromnej ku- 
li ziemskiej. Jedno jest jednak wspólne 
to: Polska - o której kulturze, historii, 
etnografii można mówić tak wiele i tak 
barwnie, jak na to zasługuje wspaniałe 
dziedzictwo pokoleń.W emigracyjnym świe- 
cie rola harcerstwa jest bardzo istotnym 
czynnikiem utrwalania największych i 
najcenniejszych wartości i tak też jest 
traktowana przez Polonię.Marzy mi się, 
by mimo różnic natury ideowej, ta 
płaszczyzna stała się przyczynkiem dla 
wzajemnego poznania, szanowania i zbli- 
żenia,gdyż jak mówił (na łamach pisemka 
zlotowego "Skaut") Komendant Zlotu hm 
Stanisław Kuś: 

"...pełnia harcerstwa powinna być 
prowadzona tam (myśląc: w Polsce - 
przyp.  M.K.), a my powinniśmy tylko 

REPORTAŻE | 

tu, na emigracji, podtrzymywać go i 
współpracować z polskim harcerstwem. Mam 
nadzieję, że do tego dojdzie. 

Problem uznania realiów, faktu ist- 
nienia podobnej, młodzieżowej, polskiej 
organizacji o tej samej metodyce i ko- 
rzeniach, winien stanąć jako jedno z za- 
gadnień na najbliższym Zjeździe. Nieza- 
leżnie od odnowy myśli całego społeczeń- 
stwa tendencja taka powinna zawitać i do 
krajowego ZHP, od którego młodzież ocze- 
kuje prawdy i zdrowego rozsądku na każdy 
dzień naszego, trudnego życia. 

Wykorzystano: 

1. "Notatnik zlotowy" - opracowanie 
własne autora, nie publikowane. 

2. "Pomnik ku czci Polskiego Żołnierza 
na Cmentarzu w Amerykańskiej Często- 

chowie" ulotka wyd. 0.0.Paulini, 
Doylestown USA - 1988, 

3. "Znicz  - wiadomości harcerskie", 
pisemko ZHP - Zarząd Okręgu St.Zjed- 
NOGZODB; AL 12; 5-14, 15/49868L. 

4. "Fifty years of service", wyd. Ches- 
ter Country Council, Octoraro - 1970. 

5. Gazetka Zlotowa "Skaut", nr 1 - 5, 
IV Św. Zlotu ZHP. wyd. Komenda 
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życia pojawia się pytanie: " jak 
żyć godnie?, jakie życie jest 

godziwe?yco robić,by u schyłku swojego 
życia powiedzieć,że żyło się godziwie?" 
Odpowiedzi może być naturalnie tyle, 
co ludzi na Świecie.Każdy z nas,budując 
własną filozofię życia; mmiej lub bar- 
dziej Świadomie ustala pewne kryteria 

c zęsto w rozważaniach nad sensem 

postępowania, takie zarazem-by według 
nich działać i być z tego zadowolonym. 
Ponieważ żyjemy wśród innych ludzi 
chcemy również, by i z nami żyło 
się dobrze. 

Temat życia  godziwego,na miarę 
CZŁOWIEKA przez duże "C" jest tematem 
często podejmowanym przez humanistów, 
filozofów, etyków, pisarzy. Przyjrzyjmy 
się jednej z koncepcji , podejmującej 
interesujący nas temat, której autorem 
jest ladeusz Kotarbiński. 

Na wstępie należy wyjaśnić,że my- 
śliciel ten stoi na stanowisku tzw. 
etyki niezależnej. Oznacza to , według 
T.Kotarbińskiego,że etyka jest nieza- 
leżna od założeń religi jnych.Postępując 
dobrze, nie trzeba-zdaniem autora- odwo- 
ływać się do Boga, Opatrzności. Nieza- 
leżność etyki od światopoglądu filozo- 
ficznego oznacza,że nie potrzebuje ona 
Śświatopoglądowych uzasadnień; wskazania 
etyczne są niezmienne, niezależne od 
tego,czy ktoś jest idealistą czy ma- 
terialistą.Niezależność etyki trzeba 
tu także rozumieć jako niezależność 
własnego sumienia od ocen moralnych 
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GODZIWE ŻYCIE, 
CZYLI JAKIE ? 

innych ludzi. Ono jest jakby ostatecz- 
nym sędzią w ustaleniu,czy postąpiło 
się dobrze czy źle, 

T. Kotarbiński podał kierunki oceny 
etycznej człowieka, wg. których możliwa 
jest jego charakterystyka pod względem 
oblicza moralnego. Można je przedstawić 
nas. iępu jąco: 

Kierunki oceny etycznej 1l/ 
  

bohaterstwo - tchórzostwo 
opanowanie - eż „pokusom 
dzielność : opięszałosc 

3 szlachetność z mskie motywy 

5 7 dobroć - okrucieństwo — 
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Zdaniem T.Kotarbińskiego czcigodnie | 
postępuje ten człowiek, którego charak- 
teryzują cechy człowieka zacnego.Osoba | 
obdarzona takimi zaletami jest zatem 4 
dobra,  prawa,mężna,zawsze panuje nad (| 
sobą. Autor nazwał takiego człowieka 
"opiekunem spolegliwym".2/ Opiekun spo- | 
legliwy-to przeciwieństwo egoisty, jest 
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to człowiek rzetelny,odważny,dzielny i 

opanowany.Na nim zawsze można polegać, 

nawet w sytuacji najtrudniejszej.'Kto 

chce zasłużyć na . szacunek-wskazuje 
T.Kotarbiński - niech się wzoruje na 
ideale dobrego opiekuna, niech podciąga 

się do jego poziomu i z oddaniem do- 
kłada bezinteresownie starań, by dzięki 

jego działaniom ochronione były od nie- 

szczęść istoty,nad którymi sprawuje o- 
piekę.Niech sprawuje tę opiekę w sposób 
godny położonego w nim zaufania, a 

więc nie cofa się przed niebezpieczeń-- 
stwem,lecz odważnie walcząc stawia mu 
czoło,ilekroć opieka tego wymagać bę- 

  

dzie".3/ 
JEŚLI JESTEŚ HARCERZEM 

Koncepcja życia godziwego.T.Kotar- 
bińskiego jest na tyle uniwersalna ,by 
każdy z Was niezależnie od światopoglą- 
du i własnej filozofii życia Stosował 
ją w praktyce.Wskazanie etyczne,by być 
opiekunem spolegliwym ma tu szerokie 
zastosowanie.Można tę ideę rozumieć w 
ten sposób,że człowiek dążąc do najwyż- 
szych wartości życiowych,jakimi są Do- 
bro,Piękno i  Prawda,powinien być w 
swych poczynaniach konsekwentny .Musi 
zarazem posiadać te cechy,które charak- 
teryzują go w kategoriach człowieka 
zacnego.Jeśli inni ludzie,ci najbliżsi 
i ci przypadkowi przechodnie z ulicy 
mogą liczyć na nas,na naszą pomoc i 
wsparcie w trudnych  chwilach,możemy 
nazwać siebie opiekunem  spolegliwym. 

Gdyby każdy z nas codziennym po- 
stępowaniem próbował dowieść ,że można 
na nim polegać ,Śświat stawałby się coraz 
lepszy,ludzie bardziej prawi „a zatem i 
ich życie byłoby godziwe ,zasługujące na 
aprobatę i szacunek. 

A czy TY DRUHU, mógłbyś nazwać sie- 
bie OPIEKUNEM SPOLEGLIWYM? 

Ćwiczenie służące diagnozie własne- 
go stosunku do innych ludzi :4/ 

Poniżej masz podanych pięć pytań i trzy 

warianty odpowiedzi na każde z nich. 
Wybierz i podkreśl tę odpowiedź,która 

jest najbardziej zgodna z f[woim postę- 
powaniem: 
1.Czy,jeśli Twój kolega prosi Cię o ja- 
kąś rzecz,której nie masz,to: 

ZZL WŁ MOTYWACJEEZ 

  

A.Mówisz,że jej nie masz 
B.Pomagasz mu tę rzecz zdobyć 
C.Mówisz,że słyszałem,że ma ją 

wasz znajomy 

2.Czy , jeśli przyjaciel opowiada Ci o 
swoim hobby,którego nie podzielasz,to: 
A.Słuchasz go chętnie i uważnie 
B.Zmieniasz temat rozmowy 
C.Przerywasz i zaczynasz 

swoim koniku 
3.Czy, jeśli Twoja paczka umawia się na 
słuchanie płyt w czasie,kiedy w tele- 
wizji jest interesujący Cię mecz lek- 
koatletyczny ,to: 

jakiś 

opowiadać o 

A.Oglądasz  mecz,podczas gdy koledzy 
słuchają płyt 

B.Słuchasz  płyt,myśląc,że 0 wynikach 
meczu przeczytasz w jutrzejszej gaze- 

cie 
C.Obrażasz się i żądasz,żeby koledzy o- 

glądali mecz razem z [Tobą 
4.Czy, jeśli kolega przyszedł pożyczyć 
od Ciebie piłkę,to: 
A,Pożyczasz mu ją 
B.Mówisz,że nie możesz pożyczyć ,bo jest 

zepsuta, 
C.Pożyczysz pod warunkiem,że zaprosi 

Cię do gry 
5.Czy , jeśli [Twój kolega pyta Cię o 
sprawę ,którą obiecałeś mu załatwić,a Ty 
zupełnie zapomniałeś o tym,to: 
A.Mówisz,że zapomniałeś i starasz się 

ją jak najprędzej załatwić. 
B.Mówisz,że próbowałeś ją załatwić ,ale 

nie udało Ci się. 
C.Udajesz,że nie ma Cię w domu. 

Jeśli wybrałeś następujące odpowie- 
dzi: 1-B,2-A,3-B,4-A,5-A, to możesz wy- 
magać, aby przyjaciele postępowali po- 
dobnie w stopunku do Ciebie,bo jesteś 
prawie ideałem koleżeńskości.W innym 
przypadku warto zastanowić się nad 
swoim postępowaniem.Bo może w nim leży 
przyczyna nie najlepszych stosunków z 

  

kolegami? 
JEŚLI JESTEŚ INSTRUKTOREM: 

Z racji funkcji instruktorskich 
praca instruktora ma charakter wycho- 
wawczy , a także w szerokim znaczeniu” 
opiekuńczy, właśnie w znaczeniu omówio- 
nej koncepcji życia godziwego T.Kotar- 
bińskiego.Jeśli instruktor posiada ce- 
chy człowieka zacnego,a jego podopiecz- 
ni liczyć mogą na jego pomoc,to również 

  

  

  

 



                

   

        

   

    

    

    

   

      

   
   
   
   

  

   
   

  

   

  

   

    

   

   

                

   

  

  

  

może on nazwać siebie opiekunem spo- 
legliwym. 

Wychowawca (a więc i instruktor) ma 
według  [.Kotarbińskiego bardzo ważne 
zadanie opiekuriczo-wychowawcze wobec mło- 
dzieży,a mianowicie chronić ją od zła. 
Największym zaś złem, jakie może spotkać 
istotę ludzką,jest jej upadek moralny. 
Autor wyraźnie określił zadanie wychowaw- 
ców w tym względzie.Pisał,że należy 
uspasabiać dzieci i młodzież do skłon- 
ności szukania dróg prawości i dobroci 
czynnej.Należy więc w - wychowankach 
kształtować motywację charakterystyczną 
dla postawy dobrego opiekuna,opiekuna 
spolegliwego. 

W jakim zakresie instruktor harcerski 
może realizować powyższe wskazanie? 
PROBLEMY DO PRZEDYSKUTOWANIA W 
DRUŻYNIE: 

l.Jakie życie według Ciebie jest 
życiem godziwym? 

2.Czy koncepcja życia godziwego TI. 
Kotarbińskiego przystaje [woim zdaniem do 
warunków współczesnego świata? 

j.Kogo z kręgu najbliższych Ci osób 
mógłbyś nazwać opiekunem spolegliwym, 
dlaczego? 

4.Ciekawe spojrzenie na różne aspekty 
życia podaje Bogdan Suchodolski w książce 
pt: "Kształt życia" (Warszawa 1982). 
W pracy tej wyodrębnia trzy strategie ży- 
cia:ku sobie,ku ludziom,ku światu. Zapoz- 
najcie się w drużynie z charakterystyką 
wymienionych strategii życiowych i spró- 
bujcie porównać je z koncepcją życia go- 
dziwego T.Kotarbiriskiego. 

Przypisy: 
1l.Na podstawie:T.Kotarbiński „Studia z za- 

kresu filozofii,etyki i nauk społecz- 
nych, Warszawa 1970. 

2.'Opiekun spolegliwy": "spolegliwy"-jest 
to termin śląski i znaczy tyle,co: zaw- 
sze można polegać. 

3.1.Kotarbiński ,Studia...op.cit.s.198-199 
4.Ćwiczenie zaczerpnięte z książki S.Pac- 
jka, Jak kierować samowychowaniem ucz- 
niów,Warszawa 1984,s.129-130. 

MOTYWACJE 

  
    

Andrzej Krzysztof Torbus 

LISTOPAD 

drzewa czekają na dotknięcie śniegu 
zamiast liści wiszą na nich wronie gniazda 
w rogach jeleni niewiadomo czemu 
nie zgasła jeszcze lata ciepła nazwa 

Świątki szczerniały trawą ziół sparzone 
w oczach im zastygł jak szron Żniwny trud 
lipowym od nich już nie pachnie bogiem 
pole nie nuci niewidzialnych nut 

Zmierzchu się tylko snują długie dymy 
mokre od deszczu ciężkiego jak tren 
ptaki czekając na dotknięcie zimy 
w listopadowy zapadają sen 
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Łacina contra łacina 

QUAE FUERANT VfTA,MORIS SUNT - 
Co dawniej było przywarą,obecnie weszło 
w zwyczaj. 

QUALE PRETIUM, TALE SACRIF ICIUM — 
Jaka opłata, takie nabożeństwa. 

QUALIS AVIS,TALIS CANTUS - 
Jaki ptak, taki śpiew - 
kram. 

Jaki pan,taki 

QUAM PARVA SAPIENTIA REGITUR MUNDUS! - 
Jak niewiele trzeba mądrości,aby rzą- 
dzić światem. 

QUI FACIT FÓVEAM,fNCIDIT IN EAM - 
Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpa- 
da. 
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PRZYSŁOWIA MIESIĄCA 

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. 

Kwitną drzewa w listopadzie - zima aż 
do mają będzie. 

Na świętego Jędrzeja trza kożucha dob- 
rodzieja. 

Kto POLSKĘ miłuje gorąco i szczerze, ten 
czasu nie traci, do pracy się bierze. 

AFORYZMY MIESIĄCA 

Wojciech Żukrowski 

- (zas to sądzia nieprzekupny ,bezli toś- 
nie wszystkie fałszywe wielkości 
przetrzebi. 

- Cierpliwość nie jest cechą rewolucjo- 
nistów. 

Witold Zechenter 
-  T[oniemy w  postulatach,niepomi,że 

wiele z nich udałoby się spełnić może 
po stu latach. 

- Mali ludzie zdolni są do jednej tylko 
wielkiej rzeczy - do robienia więl- 
kich świństw. 

- Jeden gaduła nie czyni wiosny. 

Stefan Wyszyński 
- Na dnie każdego osiągnięcia, jak fun- 

dament pod gmachem,leżą czyjeś cier- 
pliwe i pokorne ofiary. 

- Chrońmy się od pogardy dla kogokol- 
wiek,nawet  najgorszego,ba to jest 
jeszcze człowiek, aż człowiek! 

Stefan Kisielewski 
- [ylko Polska kontrowersyjna będzie 

Polską organiczną. 
- Jedna czarna owca 

wszystkich pozostałych. 
- Znaleźliśmy już wspólny język: kłó- 

cimy się. 

podkreśla biel 

Paweł Jasienica 

- Nie wystarczy pójść we właściwym kie- 
runku.Trzeba jeszcze zrobić to w porę. 

- Masowych i poważnych poruszeń nigdy 
znikąd się nie importuje,one wyrasta- 
ją z miejscowego gruntu lub nie ma 
ich wcale.
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październiku 1967" roku Chorągiew 
W oska przyjęła imię Tadeusza 

Kościuszki. Wówczas na prośbę 
hm Jadwigi Skiby z Wydziału Kultury Ko- 
mendy Chorągwi napisałem specjalny 
"Kościuszkowski marsz". 
W okolicznościowym wydaniu "Drużyny" 
ukazała się jednak konkurencyjna piosen- 
ka ze słowami uznanego poety Wincentego 
Fobera, a moja rozprowadzona jedynie 
w formie powielaczowej - powszechnie się 
nie przyjęła. 

KOŚCIUSZKOWSKI MARSZ 

Z Krakowskiego Rynku, 
Z racławickich łąk 
Płynie kościuszkowski zew, 
Chłopcom i dziewczętom 
Nie brak silnych rąk, 
A do tego - roztętniona krew. 

Jest jeszcze tyle do zrobienia, 
Ojczyzna czeka na Twój gest, 
Świat idzie naprzód,świat się zmienia, 
ly decydujesz, jaki jest, 

Nie czekaj na nic, powiedz na co? 
Nam nie potrzeba tylu zdań, 
Świat się zdobywa własną pracą, > 
Więc z nami dziś do czynu stań! 

Z Krakowskiego Rynku, 
Z racławickich dróg, 
Płynie kościuszkowski marsz, 
Chłopcom i dziewczętom 

Nie brak prężnych nóg, 
A do tego - uśmiechnięta twarz. 

Jest jeszcze tyle do zwiedzenia, 
Żeby pokochać trzeba znać, 

„ dej” 

  

  

  

  

Świat idzie naprzód,świat się zmienia, 
Nie można przecież w miejscu stać. 

Nie czekaj na nic,powiedz, po co? 
Z naszej drużyny przykład bierz, 
I razem z nami dniem i nocą 
wędruj z plecakiem wzdłuż i wszerz zk 

pisany plosenkc 

i wierszem 

  

  

  

   



  

        
  

  

  

  

  

  * REPORTAŻE 
Miesiąc później zostałem wybrany ko- 

mendantem Staromiejskiego Hufca "Wawel', 
zastępując na tej funkcji hm Annę Zale- 
ską.Miałem dopiero 22 lata i byłem naj- 
młodszym hufcowym w Chorągwi Krakowskiej 
Nie uzyskało to aprobaty Krakowskiego 
Komitetu PZPR,który wolał mieć na tej 
funkcji bardziej doświadczonego działa- 
cza; gwarantującego lepsze partyjne od- 
działywanie na młodzież,toteż aż do maja 
1968 roku Egzekutywa KW nie wyraziła 
zgody na moją nominację.Kadra instruk- 
torska hufca; składająca się głównie z 
uczniów i studentów z determinacją bro- 
niła jednak mojej kandydatury ,bojkotując 
jednocześnie kontrkandydata "przyniesio- 
nego w teczce" i dzięki temu poparciu 
młodzieży,a także zdecydowanej postawie 
ówczesnego komendanta chorągwi hm Wła- 
dysława Pancerza-przetrwałem ten trudny 
okres,w tym gorący marzec 1968 roku,nie 

uwlegając bezpośrednim naciskom ze strony 
KD Stare Miasto i Wydziału Oświaty (a 
byłem etatowym nauczycielem! ), żebym dob- 

rowolnie  ustąpił.Ostatecznie funkcję 
Komendanta hufca pełniłem społecznie 
przez > lat,już w październiku 1968 roku 
byłem wybrany delegatem na IV zjazd ZHP, 
zaś owych "działaczy" próbujących inge- 
rować w wewnętrzne sprawy hufca wymiotło 
w całości w roku 1970.0bejmując funkcję 
komendanta hufca nie przerywałem oczywi - 

wiście pracy pedagogicznej. 
W czerwcu 1768 roku żegnałem po raz 

pierwszy - jako nauczyciel- swoich ucz- 

niów kończących klasę VIII,w większości 

zresztą harcerzy Zielonego Szczepu. 

Występiłem wówczas z napisanym spec- 
jalnie na tę okazję muzycznym programem 
"Kabaret Jednego Nauczyciela": 

Od Bałtyku po Tatry 
Po Mazurskie jeziora 
Modne są dziś teatry 
Tylko jednego aktora. 

Grają starzy i młodzi 
Gdy się komuś czas dłuży 
Bo co komu to szkodzi 

Każdy jak może chałturzy. 

Ja też wezmę gitarę 
Niech was dziś rozwesela. 

Oto "Mini - Kabaret 

Jednego Nauczyciela" 

Bodaj byś cudze dzieci uczył 
Najgorsze to przekleństwo 
Niejeden mi do głowy tłucze: 
To czyste jest szaleństwo. 

Sto razy lepiej tłuc kamienie 
Niż być roboczym wołem. 
Ja jednak z nikim się nie zmienię 
Po prostu kocham szkołę. 

Bo w szkole same grzeczne dzieci 
0 jakich nikt nie słyszał 
I tak czyściutko,żadnych śmieci 
I absolutna cisza 

Cisza jak makiem siał 
Szczególnie w VIII A. 

I tu następował szczegółowy opis każdego 
z uczniów,zaś satyryczny przegląd wszys- 
tkich postaci kończyła finałowa piosenka 

A jak w szkole wyglądało? 
Co zostało? 
Wielkie pobojowisko 
Jak po jakiej corridzie. 

Nagle zamiera wszystko: 
"Chłopaki! Dąbrowski idzie!" 

To wielkie jest ryzyko 
Na bakier być z fizyką 

Bo żartów nie ma,każdy wie 

I żaden nie wymiga się. 
I trzeba by spaść. z byka 

By zadrzeć u fizyka 
Więc nie myśl o wybrykach 
Bo możesz skończyć źle 

Dostaje się wyćwikę 

Nim pozna się fizykę 
Powtórek kilka trzeba zdać 

więc trzeba się od razu brać, 

Bo nie licz na uniki 
Tu musisz mieć wyniki 
Więc ucz się, ucz fizyki 
Byś mógł spokojnie spać. 

Nie ma co kryć 
Czujecie pewnie to sami 
Wiadomo musi tak być 
Po prostu zżyłem się z Wami. 
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Zofia ZAKRZEWSKA 

g sa arcerska Oficyna Wydawnicza roz- 
/,<=. poczęła działalność. Gratulacje 

sa m8 i życzenia należą się zespołowi, 
który doprowadził do tego, że po wielu 
latach przerwy istnieje znowu własne, 
harcerskie wydawnictwo, co powinno być 
ambicją każdej organizacji społecznej. 
Gratulacje są tym bardziej uzasadnione, 
że pierwsza publikacja dotyczy zagadnień 
wywołujących w harcerstwie spory i kon- 
trowersje wokół najistotniejszych pro- 
blemów naszego ruchu. "Ewolucja modelu 
wychowania skautingu w harcerstwie" 
Krzysztofa Blusza przynosi wiele źródło- 
wych informacji oraz poważnie udokumento- 
wanych ocen i opinii autora. Zmusza do 
przemyśleń, a nawet studiów, ale także 
do formułowania własnego stanowiska czy- 
telnika. Przedstawiam zatem pod rozwagę 
moje refleksje wywołane lekturą. 

Zainteresowanie moje skupia się 
przede wszystkim na tytułowym pojęciu: 
model wychowania. Jaki jest zakres tego 
pojęcia, co się w nim zawiera?Niewątpli- 
wie system wartości, który jest uznawany 
przez skautów (lub harcerzy), który jest 
przy tym "czynnikiem regulacji zachowań". 
Tu jestem zgodna z autorem. Ale wydaje mi 
się, że w pojęciu "model wychowania" za- 
wiera się coś jeszcze: pewien określony 
stosunek do życia i do samego siebie. 
Pozostając przy definicji modelu wycho- 
wania podanej przez prof. Kotłowskiego, 
na którą powołuje się K. Blusz /1. 
rozpatrzeć trzeba "stałą sprawność powś- 
ciągową w imię akceptowanych zasad 
postępowania...". skauting stworzył 
system wypracowujący tę "sprawność 
powściągową". Składają się nań: aktywność, 
zaradność, karność i odpowiedzialność, 

mA ZA Z KAI, 

wiara we własne możliwości i optymizm ży- 
ciowy,stawianie sobie samemu wymagań, 
Świadome kształtowanie siebie i swego 
życia. To już nie są "wartości", którym 
człowiek służy, jest to pewien styl 
życia, zwany przez nas "harcerskim". Są 
to elementy postawy życiowej, składające 
się na pewną koncepcję człowieka, którą 
Józef Kozielecki nazywa koncepcją trans- 
gresyjną /2. Niektóre z wymienionych wy- 
żej elementów znajdują wyraz w Prawie 
skautowym lub harcerskim, inne stanowią 
niewątpliwie założenia metody skautowej. 
Przy analizie różnych wersji Prawa skau- 
towego lub harcerskiego można wyraźnie 
wydzielić idee lub wartości nadrzędne i 
pewne cechy postawy życiowej, choć nie- 
które z ważnych cech nie znalazły się 
w Prawie. Podział ten jest dość bliski 
stosowanemu przez Blusza podziałowi na 

idee ze sfery "propodmiotowej" i "poza- 
podmiotowej", ale nie w pełni się z nim 
pokrywa. A podział ten wydaje mi się 
ważny, bo oddziela to, co dotyczy koncep- 
cji człowieka jako osoby, od wartości po- 
zaosobowych najogólniej mówiąc,z kulturą 
społeczeństwa, w której człowiek wyrasta, 
a organizacja działa. Szkoda, że autor 
nie poświęcił dość uwagi tym elementom 
skautowego modelu wychowania. Moim zda- 
niem z tego zakresu dorobku skautingu 
harcerstwo czerpało najpełniej  /3. 

Przejdźmy jednak do zagadnień związa- 
nych z podstawowymi elementami skautowe- 
go i harcerskiego systemu wartości, z 
tymi elementami, których analizie Krzysz- 
tof Blusz poświęcił swą pracę. 

Niezmiernie interesujący jest wywód 
dotyczący roli religii w systemie Baden- 
Powella. Autor ukazuje, iż religia ma w 
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tym systemie charakter uniwersalny, decy- 
dujący o wszystkich elementach. systemu 
wartości takich, jak stosunek do Ojczyzny 
1 do człowieka. [To uniwersalistyczne 
ujmowanie religii reprezentuje - moim 
zdaniem - w harcerstwie ks. Kazimierz 
Lutosławski, co można udowodnić na pod- 
stawie przytoczonych w omówionej pracy 
cytatów. Dodajmy przy tym - reprezentuje 
w odróżnieniu od Andrzeja Małkowskiego. 

Tylko ... czy można tu mówić o wpły- 
wie skautingu na poglądy ks. Lutosław- 
skiego? Sprawa wymaga głębszej analizy. 
Anglikanizm, w którego nurcie trzeba wi- 
dzieć Baden-Powella, różni się w sposób 
istotny od katolicyzmu w Polsce. Nie 
jestem znawcą zagadnień religii i nie 
zamierzam analizować zagadnień doktry- 
nalnych, ale rola, jaką pełni w Wielkiej 
Brytanii Kościół anglikański jest nie- 
porównywalna z rolą Kościoła katolickiego 
w Polsce. I te różnice są widoczne dla 
zwykłego obserwatora także i dziś. 
A z różnic tych płyną zupełnie odmienne 
wnioski dla regulacji zachowań. Uniwer- 
salizm w podejściu do religii prowadził 
ks Lutosławskiego prostą drogą do 
podporządkowania nie tylko systemu war- 
tości, ale całego kierunku działalności 
harcerstwa kościołowi katolickiemu, który 
w Polsce w owym czasie był bardzo ciasny 
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i spełniał rolę wsteczną. Przy tym było 
to 50 lat przed Soborem Watykańskim II, 
więc człowiek współczesny może się dziwić 
jak ks. Lutosławski godził swe poglądy i 
poczynania z etosem chrześciajańskim. 
W owym czasie w poglądach inspirowanych 
przez Kościół mógł znaleźć na przykład 
oparcie antysemityzm, który tak bardzo 
nas dziś razi i oburza. Najpoważniejszą 
jednak kwestią, która dzieliła popieraną 
przez Kościół Narodową Demokrację od or- 
ganizacji zwanych niepodległościowymi,był 
spór o drogi wiodące do niepodległości i 
to było tło polityczne starcia między 
Andrzejem Małkowskim a ówczesnym Naczel- 
nictwem Skautowym. Ale różnice w uniwer- 
salistycznym i  nie-uniwersalistycznym 
traktowaniu religii można dostrzec w 
skrupulatnie cytowanych przez  Blusza 
interpretacjach różnych punktów Prawa 
(np. dotyczących godności człowieka, 
służby bliźnim lub karności). Różnice te 
autor trafnie określa,mówiąc o uzasadnie- 
niu, o charakterze Światopoglądowym (co 
widać u ks. Lutosławskiego i u Eugeniusza 
Piaseckiego) i o uzasadnieniu etycznym 
(co można odnieść do koncepcji Andrzeja 
Małkowskiego). Szkoda, że- wskazując na 
istnienie tych różnic-K. Blusz nie uwy- 
puklił ich przez charakterystykę poglądów 
poszczegóinych współtwórców harcerstwa. 

Spór o rolę religii w harcerstwie, 
zapoczątkowany przez ks. Lutosławskiego 
i A. Małkowskiego (który przecież był 
człowiekiem wierzącym), trwał przez całe 
dzieje harcerstwa. Spory te dzieliły 
okupacyjne Hufce Polskie od Szarych Sze- 
regów. A dziś - paradoksem jest fakt, że 
o uniwersalistyczne pojmowanie religii, 
jako jedynej podstawy całego stosunku 
do życia i moralności,walczą ci instruk- 
torzy, którzy za swego patrona przyjmują 
Andrzeja Małkowskiego.  Paradoksem 
albo instrumentalnym stosunkiem do reli- 
gii. Dla Małkowskiego podstawową normą 
było - to widać z całego wywodu Krzysz- 
tofa Blusza - służba Ojczyźnie. 

Analiza wpływu skautingu angielskiego 
na harcerstwo w zakresie zagadnień służby 
Ojczyźnie ukazuje, jakie pułapki czekają 
na kogoś, kto chce analizować wpływ zja- 
wisk z kultury jednego kraju na zjawiska 
kulturowe kraju innego. Analiza nie może 
ograniczać się do warstwy językowej, musi 
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sięgać głębiej, choć i semantyka ma w tej 
sprawie coś do powiedzenia. Otóż w języku 
angielskim nie ma po prostu odpowiednika 
polskiej formuły "służba Ojczyźnie". 
W Prawie skautowym mamy pojęcie obowiązku 
wobec Króla (co oznacza oczywiście wobec 
Kraju lub Państwa), w komentarzach wyso- 
kie znaczenie przywiązane jest do pojęcia 
"lojalności", do postawy obywatelskiej. 
Ale to przecież nie to samo. Mam zresztą 
wątpliwości, czy język angielski zna 
pojęcie "Ojczyzna". Anglicy mówią: "my 
Country" - mój Kraj. Nie mogłam niestety 
sprawdzić, jak brzmi w języku angielskim 
zwrot  ze'Wskazówek dla skautmistrzów" 
tłumaczony jako "gotowość służby dla swo- 
jej Ojczyzny" (podany przez Blusza na 
s. 33). Przypuszczam, że słowo "służba" 
odpowiada w tłumaczeniu angielskiemu 
"service", używanemu dla określenia służ- 
by społecznej, wojskowej, a także dla 
tego, co my nazywamy "służby socjalne". 
Jakże to odległe od harcerskiego (i w 
ogóle polskiego) pojęcia "służba Ojczyź- 
nie". Tyle semantyka. A co do treści - 
jak bardzo musiał się różnić patriotyzm 
obywatela Wielkiej Brytanii ze szczyto- 
wego kresu Imperium od patriotyzmu 
Polaków w roku 1911 czy 1912. Jeśli doko- 
nać głębszej analizy, trudno tu mówić o 
wpływie skautingu na harcerstwo! 

Rola, jaką w systemie wychowawczym 
harcerstwa spełniała idea służby Ojczyź- 
nie,warta jest poważnych, historycznych 
badań. Kontrowersje wokół treści tej 
idei trzeba przy tym rozpatrywać na tle 
starć politycznych w dwudziestoleciu 
międzywojennym. (Ograniczę się tylko do 
kilku przykładów, o których wspomina 
K.Blusz. Wypowiedź H. Glassa nacechowana 
solidaryzmem klasowym pochodzi z roku 
1925, czli roku,gdy grupa lewicowych in- 
struktorów oderwała się od ZHP tworząc 
"Wolne Harcerstwo". Natomiast sformułowa- 
nie M.Grażyńskiego, nawiązujące do związ- 
ku powstawnia harcerstwa z walką o nie- 
podległość, zaczerpnięte jest z programo- 
wej książki Przewodniczącego ZHP, piłsud- 
czyka, z roku 1935, gdy sanacja sprawowa- 
ła władzę w Polsce. Tych tekstów nie 
można czytać w oderwaniu od czasu powsta- 
nia, od sytuacji politycznej, bo tylko 
ona wyjaśnia do końca intencje piszących 

Najwymowniejszym " przykładem, jak 
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różnie rozumiana i traktowana była idea 
służby Ojczyźnie,jest uchwała X Zjazdu 
Walnego ZHP w roku 1930 zmieniająca ko- 
lejność pierwszego i drugiego punktu 
Prawa i wysuwająca na czoło Prawa formu- 
ły o służbie Ojczyźnie.W ciągu niespeł- 
na 14 miesięcy odbyły się wówczas trzy 
Zjazdy Walne (IX, X - nadzwyczajny i XI) 
przy czym dopiero na ostatnim z nich 
funkcję przewodniczącego ZHP objął woje- 
woda Śląski Michał Grażyński.Różni au- 
torzy(w tym także W. Błażejewski) nie 
doceniają znaczenia tej pozornie drobnej 
zmiany w tekście Prawa,tymczasem była 
to zmiana zasadnicza ,dokumentująca zmia-= 
nę kierunku politycznego władz ZHP.Nie 
przypadkowo chyba w tym właśnie czasie 
odchodzi z harcerstwa Eugeniusz Piasecki 
nieprzypackowy jest również wvdanv _w 
roku 1929 (!) Komunikat Naczelnictwa ZHP 
formułujący zasadę bezpartyjnego charak- 

teru organizacji i występujący przeciwko 
wpływom na harcerstwo wszelkich stron- 
nictw czy grup politycznych. 

Przykłady te służą poparciu tezy, że 
ewolucję treści ideowych, wyznawanych 
przez harcerstwo (czy też lansowanych 
w harcerstwie) trzeba analizować histo- 
rycznie, w ścisłym związku ze zjawiskami 
zachodzącymi w Polsce. Myślę również, że 
czeka dopiero na opracowanie powaźna 

historia harcerstwa, którego dzieje sta- 
nowią pasjonujący wycinek dziejów Polski. 

Formułuję powyższe refleksje jako 
człowiek znający nieco z lektury,a także 
nieco z autopsji, historię naszego ruchu, 
ale nie mający kwalifikacji naukowych do 
analizy tej historii. Wracając jednak 
do początków harcerstwa i do pracy Krzsz= 
tofa Blusza - myślę, że byłoby ciekawe, 
gdyby Autor-z równą wnikliwością i przy 

zastosowaniu aparatury  naukowej— fia- 

świetlił wpływ na harcerstwo poglądów 

ideowych jego prekursorów,  ówczesnyci 

związków młodzieży polskiej i ich ewo- 

lucję. Dałoby to drugą stronę obrazu, kto 
wie,czy nie ważniejszą. 
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Przypisy 

l.Krzysztof Blusz Wychowanie harcerskie i 
skautowe 1911-1945,"Harcerstwo" nr 6, 
1988r. 

2.Józef Kozielecki koncepcja transgresyj- 
na człowieka.PWN 1987. Autor tak defi- 
niuje transgresję:jest to "zjawisko po- 
legające na tym,że człowiek intencjonal- 
nie wychodzi poza to,co posiada i czym 
jest"... ..."czynności te są źródłem 
rozwoju i regresu...". 

j.Zofia Zakrzewska Harcerstwo zawdzięcza 

BUTLTCUCRA 
  

  

  %$ 
to skautingowi, "Harcerstwo" nr 3, 
1988r. 

4,Krzysztof Blusz Ewolucja modelu wycho- 
wania skautingu w harcerstwie.Kraków, 
HOW 1987, s82. 

5.Niestety w żadnej z bibliotek Warszaw- 
skich (Biblioteka Narodowa, Biblioteka 
UW, Biblioteka Publiczna, nie bówiąc 
już o bibliotece GK ZHP) nie mogłam 
znaleźć oryginału Baden-Powella Aids 
for scoutmasters. 

6.Patrz K.Blusz Ewolucja... S. 
7.Patrz  K.Blusz 

  

76i 74. 
Ewolucja... 8. 76. 

  
  

cd. ze str. 24 
Nie ma, kochani , dwóch zdań 
Coś między nami zostało 
I nawet największy drań 
Będzie sentyment miał dlań 
Bo w szkole różnie bywało 

Dostawaliśmy baty 
Za niutony i waty 
Za kalorie i dżule 
I za wszystko w ogóle 
Wciąż ciskałem w was gromy 
Za kolumby i omy 
Za ampery i herce 
I kto wie, za co więcej. 

A jednak czegoś będzie żal 
Choć nikt nie przyzna się do tego 
I nieraz do tych szkolnych sal 4 
Coś będzie ciągnąć niejednego. 

Wspomnienia silnie wiążą nas 
Już zwykłe słowa nie wystarczą 
Bo oto dzisiaj nadszedł czas 
Pożegnać się z niebieską tarczą. 

Ostatni raz popatrzmy w krąg 4a 
Wybaczcie łzy, to ze wzruszenia 
Pozostał tylko uścisk rąk 
I pożegnalne "Dowidzenia". 

Pochłonięty komponowaniem piosenek 

do "Kabaretu Jednego nauczyciela" i or- 
ganizację Akcji Letniej hufca nie byłem 
już w stanie napisać kolejnej obozowej 
piosenki. Stąd też, na obozie Zielonego 
Szczepu w Wieprzcu w lipcu 1968 powstał 
zaledwie jej szkic:   

Miałeś mnóstwo oporów 
Czyś dokonał wyboru 
Właściwego, wsiadając w autobus, 

Lecz wspomnienia najlepsze 
Pozostawi ci Wieprzec, 
Więc się ciesz, żeś wyjechał na obóz. 
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iełatwo jest pisać o polskiej 

N historii ,szczególnie tej niezbyt 
odległej - to znana prawda.Fakty 

1 zdarzenia giną częstokroć w mrokach 
przypuszczeń 1 hipotez nie tylko amato- 
rów , lecz i profesjonalnych historyków. 
Ich opinie i interpretacje ,niejednokrot- 
nie rozbieżne, a czasami wręcz sprzeczne 
stanowią najlepszy dowód na to, jak 
trudno jeszcze dziś mówić jednoznacznie, 
nie narażając się na niebezpieczeństwo 
uproszczeń czy wręcz zafałszowań o wielu 
sprawach związanych z najnowszymi dzie- 
jami Polski. Pewnym jest natomiast jedno 
- są  Zdarzenia,których interpretację 
1 osąd podważyć można zawsze, ale któ- 
rych istnieniu - zaprzeczyć się nie da. 

Tak też jest w przypadku wydarzeń, 
z którymi spotka się Czytelnik w za- 
mieszczonych obok wspomnieniach... 
Minęło już siedemdziesiąt lat od tej 
jesieni, która zapisała mna kartach 
polskiej historii jeden z najpiękniej- 

SĄTO RAFA | 

szych i wspaniałych przykładów służby 
Ojczyźnie polskich harcerzy- bohaterską 
obronę Lwowa. 

skomplikowana sytuacja Polski w 
jesieni 1918 roku wymaga kilku słów 
przypomnienia. Jej miejsce w walącym się 
porządku społeczno-politycznym ustalanym 
dotychczas przez państwa zaborcze uległo 
daleko idącym zmianom.8 stycznia 1918 
roku "orędzie Wilsona", z 14 punktami 
przyszłego pokoju w zmęczonej już wojną 
Europie, wysunęło jako 13 punkt odbudowę 
niepodległego Państwa polskiego, które 
obejmie terytoria zamieszkałe przez lud- 
ność bezspornie polską, z dostępem do 
morza, Po klęsce Niemiec na froncie za- 
chodnim (Francja, Belgia), po załamaniu 
się we wrześniu frontu bałkańskiego, 
Rada Regencyjna dnia 7 października 1918 
roku w swym manifeście zapowiada utwo- 
rzenie niepodległego Państwa polskiego, 
obejmującego ziemie polskie, z dostępem 
do morza, z polityczną i. gospodarczą 
niezawisłością i nienaruszalnością. 
W dokumencie tym wyraża również zamiar 
powołania rządu reprezentującego naj- 
szersze warstwy narodu i kierunki po- 
lityczne,a także niezwłoczne przygotowa- 
nie wyborów do Sejmu w którego ręce zło- 
ży władzę. Niestety,ówczesny premier Jan 
Kucharzewski ma poważne kłopoty z utwo- 
rzeniem rządu jedności narodowej na sku- 
tek poważnych rozbieżności między ugru- 
powaniami politycznymi. 

Tymczasem upada monarchia austro-wę- 
glierska, a nowo powstała Polska Komisja 
Likwidacyjna zapowiada przejęcie od 
władz austriackich administracji ziem 
tego zaboru. Jednakże już w nocy z 30 
na 31 października tegoż roku, na skutek 
akcji przygotowanej przez tajną Polską 
Organizację Wojskową i Związki Wojsko- 
wych Polaków z armii austriackiej w Kra- 
kowie, polskie kompanie szturmowe opa- 
nowały koszary,rano zaś legioniści obję- 
li warty na Rynku pod. powiewającą z 
wieży ratuszowej polską chorągwią. 
Wydarzenia te przyspieszyły -jak przy- 
puszczają historycy- z dawna przygotowaną, 

przy życzliwym, jak się wydaje, współdzia- 
łaniu władz austriackich, agresję od- 
działów ukraińskich na Lwów. 

18 października 1918 roku Ukraińcy 
ogłosili we Lwowie Ukraińską Radę Naro- 
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dową (tzw "dyrektoriat") i proklamowali 
przyłączenie ziem Galicji Wschodniej 
do Republiki Ukraińskiej. W tydzień zaś 
potem zapowiedzieli przejęcie admini- 
stracji kraju. W tym samym czasie pol- 
skie siły we Lwowie 19 października pro- 
klamowały przejście miasta i kraju pod 
władzę Rady Regencyjnej i rządu warszaw- 
skiego. 

Nocą z 31 października na 1 listopa- 
da siły ukraińskie zajęły Lwów, a Ukraiń- 
ska Rada Narodowa ogłosiła przyłączenie 
Lwowa do Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
Rankiem 1 _ listopada garść żołnierzy 
polskich - z legionów i wojska austriac- 
kiego, a także młodzieży polskiej przy- 
stąpiła zbrojnie do długiej i zaciętej 
walki o odzyskanie polskiego Lwowa 
przeciw przeważającym znacznie siłom 
ukraińskim. Po stronie polskiej wys- 
tąpiły: zaczątek jednego batalionu, 
podziemna POW podległa konspiracyjnie 
(pułkownikowi w tym czasie) Śmigłemu 
i Związek Wojskowych Polaków, którego 
przywódcą był kapitan Czesław Mączyński. 
Siły tego wspomagane były przez lwowską 
młodzież skautową. Po stronie ukraiń- 
skiej, jak się ocenia, pod wodzą atamana 
ukraińskiego Witowskiego stanęło zrazu 
w samym Lwowie ponad 10 tysięcy żoł- 
nierzy przeciw kilkuset Polakom. 

Już w toku walki ukonstytuowało się 
polskie dowództwo obrony Lwowa, na czele 
z kapitanem Czesławem Mączyńskim, Ła- 
pińskim z POW jako zastępcą i Jakubskim 
jako szefem sztabu. 

Następnego dnia, z inicjatywy mar- 
szałka krajowego Niezabitowskiego, nas- 
tąpiło zawieszenie broni i rozmowy ze 
stronę ukraińską. W ich trakcie roz- 
dzielono walczące strony i wyłoniono 
mieszany komitet bezpieczeństwa. Nieste- 
ty, tego samego dnia walki wybuchły z 
jeszcze większą siłą i coraz liczniej u 
boku dorosłych obrońców Lwowa pojawiały 
się postacie lwowskich dziewcząt i 
chłopców, niejednokrotnie nieletnich 
jeszcze skautek i skautów. Przybywało 
też innych polskich jednostek i grup 
bojowych, wytwarzały się linie frontu 
dzielące krwawiące miasto. 

Jak skomplikowana i niejasna była 
sytuacja we Lwowie w tych ciężkich 
dniach , niech świadczą słowa listu 

ati, 

Józefa Piłsudskiego, już wtedy na mocy 
Dekretu-Odezwy Rady Regencyjnej z dnia 
11 listopada 1918 roku-Naczelnego Dowód- 
cy Wojsk Polskich do generała Bolesława 
Roji w sprawie działań w Małopolsce 
Wschodniej. J.Piłsudski pisał: "Skoncen- 
trowanie większej siły w Przemyślu ma na 
celu nacisk na stan rzeczy we Lwowie 
i przygotowania w celu jego obsady. 
Wiadomości otrzymywane są bardzo 
sprzeczne, stąd wynika obowiązek częste- 
go informowania.Poglądy polityczne na 
sprawę są również sprzeczne - stąd wyni- 
ka nieokreśloność politycznej instrukcji 
którą dać mogę. Brzmi ona, że my nie 
przesądzamy obecnie jak ostatecznie u- 
łoży się rozgraniczenie pomiędzy Rusią a 

„Polską, nie możemy jednak dopuścić, aby 
nas wyrzynano i rabowano. Jeśli położe- 
nie Wasze będzie dozwalało,to musicie 
sami zdecydować. Starajcie się posunąć 

. zabezpieczenie Przemyśla możliwie daleko 
na wschód tak, aby łączność ze Lwowem 
mogła być utrzymana." 1/ 

Mimo udanej akcji, mającej na celu 
odbicie Lwowa, prowadzonej przez legioni- 
stę, pułkownika Michała  Karasiewicza 
Tokarzewskiego, który ruszył pod Lwów w 
sile tysiąca paruset ludzi i przy współ- 
udziale. oddziałów obrońców wyzwolił 
miasto od ukraińskiego najazdu 22 lis- 
topada, niestety nie znaleziono recepty 
na zażegnanie kofliktu. Lwów oblegany 
przez długie miesiące,ostrzeliwany z 
okolicznych wzgórz i raz po raz poz- 
bawiany przez Ukraińców jedynej drogi 
komunikacyjnej (linia kolejowa) i zao- 
patrzeniowej z Przemyśla, stał się cen- 
tralnym widowiskiem długiej wojny o 
Galicję Wschodnią. 

Mieli w tej wojnie bogaty udział 
polscy harcerze, którzy swym bohater- 
stwem zyskali sobie miano "Orląt Lwow- 
skich". 0 nich właśnie i ich wspaniałej 
postawie w tych ciężkich dniach służby 
dla Ojczyzny wspominają w kolejne 
rócznice ich koledzy ,przyjaciele, 
przełożeni... 

Przypis: 1/ List do Generała Bolesława 
Roji w sprawie działań w Małopolsce 

Wschodniej.Warszawa. 16 listopada 1918. 
Cytuję za: J.Piłsudski, Pisma zbiorowe, 
Warszawa 1937, t.5,S.23-24 
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OWYTYGODNIK KIODZIEŻY POLSKIE, 
PISMO URZĘDOWE 

ZWIĄZKOWEGO KNGZEWICTWA SKAUTOWEGO. 

    

UDZIAŁ MIEJSCOWYCH DRUŻYN 
SKAUTOWYCH W OBRONIE LWOWA. 

tle bohaterskiego porywu mło- Na 
dzieży w obronie Lwowa pięknemi i wy- 
raźnemi zgłoskami zapisali się skauci 
i skautki lwowskie, Orócz krótkich i 
rzadkich wspomnień w prasie,mało się o 
tem mówiło i pisało z tej prostej przy- 
czyny, ponieważ skauci nie występowali 
w walce w swoich mundurach, ani się nie 
afiszowali jako skauci,nie było na to 
ani czasu, ani potrzeby. Słyszało się 
wprawdzie o pogrzebach poległych  har- 
cerzy i uczestniczyło się w nich, 
odwiedzało się rannych w szpitalach, u- 
rządzała komenda skautowa żałobne nabo- 
żeństwa za spokój ich dusz, lecz ani 
w publicznych mowach,ani w publikacjach- 
oprócz krótkich artykułów w ostatnich 

numerach kilku dzienników- nie zastrze- 
żono im osobnego wspomnienia. 

Dzisiaj,w rocznicę wielkiego czynu, 
ku chwale harcerstwa polskiego, dla 
uzupełnienia materjału historycznego 
należy podnieść ich bohaterski współ- 
udział. 

Nie 

skautowe 
liczne były lwowskie 

w chwili ruskiego 
Starsi instruktorzy rozproszeni prze- 

bywali bądź to w  legjonach, bądź 
w wojsku austriackim, młodsi zdani na 
samopomoc luźnie grupowali się w Sokole 
-Macierzy. Na dwie grupy podzieliły się 
ich szczupłe zastępy. Jedni „mieszkający 
w okolicy, w której się walka zaczęła 

zastępy 
napadu. 

|| IST TORA 
i ci, którzy zdołali się przedrzeć, 
stanęli od samego początku w szeregach 
walczących, drudzy. odcięci, zebrali się 
w Sokole-Macierzy, cenne oddając usługi 
jako wywiadowcy lub ordynansi bojowi. 

Jedni z pierwszych rannych i wzię- 

tych do niewoli,to skauci. Członek 
Naczelnej Komendy Obrony Lwowa , jako 
jeden z głównych organizatorów inten- 
dentury walecznej załogi=to instruktor 
skautowy, co jako współtwórca ruchu 
harcerskiego i we Lwowie i w Krakowie 
w swojej pracy niezatarty ślad pozos- 
tawił - to śp. Jerzy Grodyński. Wzięty 
w rtfiewolę,nie odnaleziony mimo skrząt- 
nych poszukiwań, według dotychczasowych 
danych okrutnie przez rusinów zamordo- 
wany. Bohaterskiej wyprawy - z _ dwoma 
wielkimi naczyniami z benzyną-z apteki 
Mikolascha na stację radjotelegraficzną 
.na Persenkówce podjęli się 3 listopada 
skauci. Czterech z nich śp. Leonard 
Rejewski, St.Morawiecki, Zdz.Szydłowski 
1 Kazimierz Szumowski przekradło się 

ulicami obsadzonymi przez  rusinów. 
Jako wywiadowcy „ torowali im drogę 
chłopięta - skauci. Było to zadanie 
skautowe żywcem wzięte z harcerskich 
ćwiczeń polowych. Donieśli szczęśliwie 
do Snopkowa i złożyli tymczasowo w wil- 
li pp.Domaszewiczów. Nie chcąc iść na 
ślepo, udali się bez benzyny, dla zbada- 
nia sytuacji na stację, obsadzoną przez 
kilkunastu chłopaków pod dowództwem ko- 
mendanta Ludwika Kopcia. Po porozumie- 

niu się z dowódcą, dwóch z nich pozos- 
tało dla wzmocnienia załogi, dwaj inni 
poszli po benzynę. Zanim jednak powró- 
cili, trzy bataljony strzelców ruskich, 
świeżo przybyłych z Czerniowiec, po 
zaciętej walce zajęły stację. Jeden z 
załogi padł , inni» po większej części 
ciężko ranni- dostali się do niewoli. 
Jeden z nich, Mieczysław Smerek, były 

skaut , ciężko ranny kulą ekrazytową, 
nie mogąc już dłużej walczyć, zawołał 
z boleścią: "komendancie, jaka szkoda, 
że nie mogę już dłużej walczyć". 
Dwaj świeżo przybyli: Morawiecki i 
Szumowski, ranni, zostali wywiezieni ze 
Stanisławowa ,skąd po nieudanej ucieczce 
odwieziono ich do Lwowa i ostatecznie 
umieszczono w koszarach przy ul.Kurko- 

wej. W nocy z 21 na 22 listopada wraz 
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z innymi jeńcami rozbroili straż i po- 
łączyli się z odsieczą. Służą dotych- 
czas w wojsku. 

Wśród .poległych, oprócz wymienionego 
śp. druha Jerzego Grodyńskiego, wysz- 
czególnia się czcigodne imię śp. druha 
Leonarda Jana Łabędź-Rajewskiego. 
Kryształowa to naprawdę i spiżowa zara- 
zem postać harcerza. Zdolny ponad zwy- 
kły poziom,a przytem cichy,nie żądny 
przewodzenia- choć pierwszy w szeregu, 
znakomity wywiadowca i Świetny strze- 
lec,stał na wszystkich posterunkach. 
Walczył na Persenkówce ,pod Cytadelą, w 
Ogrodzie Kościuszki,na poczcie,w Snop- 
kowie i w Skniłowie,gdzie 1l stycznia, 
ugodzony wrogą kulą w czoło,pada skła- 
dając Polsce ofiarę z młodego życia. 

EFOTPTOR A | b 
Ciężko ranny w rękę,leży czas jakiś w 
szpitalu, później w domu,lecz nie długo 
Skoro tylko odzyskał względne zdrowie, 
zrywa się i z ubezwładnioną ręką śpie- 
szy na posterunek. 

Druh Jan Szymański ,od zarania har- 
cerstwa instruktor skautowy, obecny 
kierownik kursu dla zastępowych, jako 
wywiadowca dostaje się do niewoli.Po u- 
cieczce bierze udział w zdobyciu Prze- 
myśla i w pierwszym pociągu pancernym 
"Odsieczy" na pomoc nam przybywa. 
W Legji oficerskiej walczy pod Janowem, 
odbywa kompankę w grupie majora Modal- 
skiego.Potem bije wroga pod Gródkiem, 
Stodółkami, Bratkowicami i ściga go aż 
za Zbrucz. 

  

Inne niezapomiane imię -to śp. 
Mikołaj Wojtowicz b.drużynowy I lw. 
Od pierwszego dnia w szeregach zbiera 
wawrzyny na odcinku św. Marii Magdaleny 
Odcięty od swoich rodziców,dąży do nich 
w ostatniej ofenzywie i-już blisko oj- 
cowskiego domu-pada, ugodzony śmierte]- 
ną kulą pod Złoczowem. 

Giną młodociani skauci: Tadeusz Pod- 
hrebelny pod szkołą kadecką, Kornella 
i Stefan Klamut,przepada bez wieści 
Terlikowski 

Z pośród walczących, którzy z ży- 
ciem wyszli z boju,wyróżniają się har- 
cerze: podpor. Antoni Nowak, prof VIII 
gimn. zastępca komendanta miejscowego, 
dowodzący osobną grupą. Wszędzie, gdzie 
największe niebezpieczeństwo, on pierw- 
szy. Zapałem i doświadczeniem, zdobytem 
w pracy skautowej porywa wszystkich. 

Bohaterską sławą okryli się bracia 
Tadeusz i Janek Gumowscy. Pierwszy po- 
wrócił wynędzniały z frontu włoskiego, 
drugi- w chwili rozpoczęcia się walki 
leżał w gorączce,w zimnem mieszkaniu;o- 
bok ciężko chorej matki.Nie powstrzyma- 
ła ich jednak ani ich własna,ani matki 
niemoc. Młodszy- 14 letni Janek zrywa 
się z łóżka i majacząc w gorączce 
chciał iść w bój o świętą sprawę. I po- 
szli obydwaj,rywalizując ze sobą w 
szlachetnych zapasach aż 
nadszedł pamiętny swą grozą , ponuro 
mglisty poranek 11 stycznia.Jeden na 
prawem walczył skrzydle ,drugi na lewem, 
broniąc wstępu do Lwowa kilkakrotnie 
liczniejszym watahom.Janek dostaje się 
do niewoli i odbywa prawdziwą Odysse ję 
Wleczony w bieliźnie przez Stryj, Sta- 
nisławów do Kołomyi, gdzie zapada na 
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ska, Sagarska i inne. 
Nie do darowania byłoby rzeczą mimo 

lokalnego charakteru niniejszego wspom- 
nienia pominąć skreślenia choćby ogólne 
udziału braci skautów z dalszych okolic 
Rzeczypospolitej,co na odgłos strzałów 
zbiegli się z pomocą. 

Mamy wśród nas dzielnego współpra- 
cownika dh. Witolda Kowalewskiego przyb 
II lw. który przybył i dotąd niewyle- 
czoną ranę nosi, jako dowód miłości 
Ojczyzny,jak  najszczytniejszy order. 
Walczył w obronie naszych świętych praw 
osobny nawet bataljon harcerski z War- 
szawy, widzieliśmy wśród pierwszych co 
z odsieczą przybyli okutego w stalowy 
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Z dumą więc mogło obchodzić roczni- 
cę harcerstwo nasze. Piękna jego tra- 
dycja zyskała nowe, silne zabarwienie 
czynu i ofiary. 

Życiodajny to zadatek dla jego 
przyszłości.Tym, co polegli i kirem ża- 
łobnym okryli dom rodzinny i izbę swo- 
jej drużyny, cześć, podziękowanie, 
wdzięczność i pomięć w modłach i wspom- 
nieniach - tym co żyją i pracują ser- 
deczne życzenia, by ich dotychczasowe 

czyny tak w szarym dniu powszedniej pra- | 

cy,jak w chwilach stanowczych zadatkiem 
się stały nowych czynów dla chwały 
Bożej i szczęścia Polski. Jednym i dru- 
gim harcerskie pozdrowienie "Czuwaj!" 

   

  

  

hełm komendanta tarnowskiego, dh Adama 
Ciołkosza. X.G.Szmyd 

we Lwowie, d. 22 listopada 1919. 

STATYSTYCZNE ZESTAWIENIE 

BONZO w służbie " w pomocniczej , z tych  , wziętych do razem — 
frontowej padło niewoli 

Skautów 54 25 B 5 79 

Skautek - 18 2 1 18 

Razem SĄ 43 10 6 97 

Drużyny lwowskie męskie liczyły w październiku 1918r. skautów 135. 
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