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f Kk BĘ mowych, które zostaną zaprezentowane na najwyższy:a LIT) CJI 

harcerskim forun. I tyn sposobem wkroczyny w nowy ja= 

kościowo okres następnej kadencji władz wszystkich 

szczebli. w tyn czasie wielu zuchów zostanie har= 

cerzani, harcerze przejdą dę drużyn starszoharcer's= 

kich a z. tyon ostatnich najlepsi wejdą ns trudną dro 

gę służby instruktorskiej, Powstanie nowa Uchwała 

Programowa inicjująca następne kierunki służby har= 

eerstwa, służby dla siebie i innych, służby dla Kra- 

ju i społeczeństwa, Ruch harcerski będzie się dalej 

rozwijać wchodząc z narszu w 15-tą rocznicę jego 

nowstania, 

Jakżeż jednak często zapominamy ludzi tworzących 

aearcerstwo dzisiaj na rzecz postaci z przeszłości, 

Wa ogół harcerze więcej wiedzą o historycznych dzia- 

taczach harcerskich, mniej o swoich drużynówych, 

szozepowych, hufoowych czy komendantach chorągwi. 

Jest już dobrze, jeśli znają przynajmniej ich nazwi- 

Ska. Powie ktoś, że dzisiejsze harcerstwo jest inne, 

że kiedyś to było harcerstwo... och! Są to jednak 

Btwierdzenia nie popurte żuinymi dowodari, poza uci- 

nającą wszelką dyskusję - zuaną jak świat 

- nie było juk za mdich cz 

gadkął 

   sów! w niedługim ozasie 

postaram się w osobnym tekście wyknzać, iż przeź 

całą historię ruchu hurcersk ieco istniała niezgoda 

na ten tenat - niezrodu twurcza - dzięki której ruch 
haroerski wzbozeo:1 się o nowa pomysły i treści, 

archiwum 
harcerskie.pl |Il

+ 

Zbyt często podczas konferencji wyborczych odoho= 

dzi się z funkcji w atmosferze afer, pomówień i walk 

środowiskowych. W wielu wypadkach nie ma to nio wspól. 

nego z faktycznymi błędami lub osiągnięciami ludzi 

pełniących odpowiednie funkcje - ale dąży się do afer 

- bo taką konferencję będzie się pamiętać, A że poler 

ei przy okazji parę "główek" - to nio nie azkodzi, 

przekazanie 
  

Natomiast gdy ozłowiek sam podejmuje decyzję o za- 
kończeniu służby na określonej funkcji -w większości 

przypadków - przechodzi bez echa. Żegna go grono przy 

Jaciół, współpracowników i przedstawicieli hufców. 
Taką decyzję podjął jeden z najstarszych stażem 

komendanckim - Komendant Chorągwi w Nowym Sączu - hmPl 
Andrzej Głuc. Andrzej — były hufcowy, jest twórcą 
chorągwi nowosądeckiej. Przełamał wiele trudności, 

stworzył zespół ludzi rozumiejących się, doprowadził 
do aktywnej działalności nowo powstałe hufoe, 

I właśnie w 10-lecie objęcia ohorągwi odszedł, prze- 

kazując ją wychowanej przez siebie następczyni - druh 

nie hm Urszuli Kochanik, Ten naturalny oiąg wychowawe 

czy, przekdzanie buławy komendanckiej następcy w spo- 

koju i twórczym działaniu należy do wyjątków w harcem 
skiej praktyce. Tym samym świadczy to o dużej mądroś- 

ci instruktorskiej Andrzeja, Życzymy Mu pomyślności 
na nowym stanowisku pracy i kontynuowania harcerskiej 

służby dla dobra jego ukochanej chorągwi. 

PS 

  

Świat jednak idzie do przodu i wbrew choch= 

likowi /HR 1/85/ będziemy mieli VIII a nie 

VII Zjazd ZHP, W atopoe drukujemy kreskę, 

którą można sobie dolepić w poprzednim nue 

merze. Przepraszany, 
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"Zimowisko kursu irużynowych atarszoharcerskich 

W dniach 25.01. - 7.02 b.r. odbyło się w Zagórzu /Bieszczsdy/ Zimowisko Kursu Drużynowych Starszohercerskicn. 

Obóz przygotowywany przez zastępy kursowe stanowi jedną z części kursu, którego zakończenie olanuje się 

w początkach maja b.r. Uczestnicy kursu prowadzili Nieobozową Akcję Zizową dla harcerzy mło*szych z Hufca 

Zagórz oraz Kurs Zastępowych dla funkcyjnych ze szczepów z Zagórza. Równocześnie prowadzone były rajęcia 

kursu drużynowych oraz sąkolenie narcierskie w zrupach początkującej 1 óredniozaawansowanej. W opinii kur- 
santów - przyszłych instruktorów sterszohorcerskich, zimowisko było bardzo udane, Oby tak dalej! 

1I Harcerskie Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie w konkurencjach alpejskich 

Zakopane, 2472 26 luty 1562 

4imowa Stolica Pb1SKi = ZuKopane gościła w dniach 24 - 26 lutego 85 roku najlepszych harcerzy=a1pe jczyków, 

reprezentantów chorągwi ZAP, walczących o tytuły MISTRZÓW NARCIARSKICH ZHP w dwuboju slalomowym na rok 1985. 

Z powodu zagrożenia lawinowego czwartego stopnia w Tatrach Wysokich i Zachodnich, mistrzostwa rozegrano 

ma Gubałówce-kKotelnicy, 
Rozpoczęcie Mistrzostw odbyło się w niedzielę na Placu Zwycięstwa w Zakopanea 3 udziałem Wice-Prezydenta 

Miasta Krakowa dr inż. Andrzeja Żuady, Komendantów Chorągwi Bielskiej, Nowosądeckiej i Krakowskiej, któr: 

z upoważnienia Głównej Kwatery ZHP imprezę tę orzanizowa Na otwarciu byli również działacze dawnych 

Harcerskich Klubów Narciarskich - organizatorzy Mistrzostw Narciarskich ZAP w latach przedwojennych oraz po- 

wojennych. Po uroczystym spelu, na którym przygrywała kapela góralska - uczestnicy Mistrzostw przenaszero- 
wali przez Zakopane z zapelonymi pochodniami. 

W poniedziałek na starcie stanęło 120 zawodników /w tym 21 harcerek/ s Choragwi Wrocławskiej, Konińskiej, 

Koszalińskiej, Gdańskiej, Bielskiej, Katowickiej,. Częstochowskiej, Nowosądeckiej, Rzeszowskiej i Krakowskiej. 

W imprezie uczestniczyli również pionierzy £ Lipska /NRD/. 
1dualnymi w lnych 18: 

: DOMKIEWICZ Marta /Chorągiew Rzeszowska/, GŁÓD Małgorzata /fufiec Nowy Targ/, 
Palkowaska Zofia /Chorągiw Katowicka/ 

juniorki i seniorki: OZAIST Małgorzata /HKN "Halny* Kraków/, JUREK Bwa /HKX "Halny" Kraków/, 
MROCZKOWSKA Monika /Chorągjew Rzeszowska / 

  w dwuboju Blalomowym zostali: 

harcerki młoć. 

włodzięy: DZIEDZIC Robert. /Chorągiew Katowicka/, GATLIK Michał /Hufiec Nowy Targ/, BUCKI Wojciech 
/fufiec Kowy Targ/ 

Juniorzy młodsi: FRANICZAK Marcin /Chorągiew Ręesrowska/, ORSKI Rafał, /HKN "Halny" Kraków/, 
STANASZEK Mariusz /Hufiec Sucha Beskidzka/ 

juniorzy: NATANEK Marcin /Bufiec Sucha Beskidzke/, MIĘSO Piotr /Hufiec Sucha Beskidzka/ 
GISZEK Wojciech /Chorągiew Krekowska/ 

seniorzy: KUBASIAK Stanisław /fufiec Sucha Beskidzka/, PRĄCZEK Bogdan /lufiec Sucha Beskidska/, 
CHRZANOWSKI Roman /Hufiec Kołobrzeg/ 

V klasyfikacji drużynowej zwyciężył Rufiec ZHP Sucha Beskidzka 1 jemprzypadł w udziale kryształowy Puchar 
Naczelnika ZEP, Drugie miejsce 1 Puchar Prezydenta Krakowa wywalczyła Chorągiew Rzeszowska. Trzecie miejsce 
zajął zespół Harcerskiego Klubu Narciarskiego "Halny" z Krakowa, któremu przypadł w udziale Pachar Szkol- 
nego Związku Sportowego, Następne miejsca zajęły: Bufiec Rowy Targ, Chorągiew Katowicka, Chrągiey Krakowska, 
łufiec Kołobrzeg, Hufiec Kraków-Podzórze, Hufiec Kraków-krowędrza, Chorągiew Częstochowska, Konińska, 

Wieczorami w trakcie trwania Mistrzostw odbywały się harcerskie kominki, w których brali udział zaproszę” 
ni goście, np. Stanisław MARUSARZ - legendarny skoczek narciarski, kurier tatrzański oraz Stanisław GÓRKA - 
» przewodnik tatrzański, członek GOPR-u. 
Iomendantem Mistrzostw był Druh ha, PL Bugeniusz STACHURA, jego zastępcą d/a sportowych ha. PL Jan OZAIST 
/prezem HXW "FHalny"/, sędzią głównym: Władysław WALKOSZ /dawny zawodnik HKN Zakopane/, 
Stronę techniczną zawodów zabezpieczał Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem, 

Zakończenie Mistrzostw odbyło się w Domu Turysty PTTK w Zakopanem, 
Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharani 1 śpiworani. Wsżyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Radości było dużo, Postanowiono apotksć się zą rok w Zakomnem na III Mistrzostwach Narciarskich Polski 
Zwiąsku Harcerstwa Polskiego ......potrenujemy 1 ....zobaczyny...l 

Csujl czuwajł „... do zobaczenia znów 
13.0,/ 

HMESE + EEEE NASZ RUCH EEEE 
ptyozniu zakończył się w całym Związku ważny 

etap kampanii sprawozdawożo-wyborczej - konferencje 

ohorągwiana. Powstała przy tym spora biblioteczka, 

na jaką złożyło się 49 sprawozdań rad chorągwi za la- 

ta 1981-B4 wraz z towarzyszącymi im aprawozdaniami 

komisji rewizyjnych 1 instruktorakich, ii 49 salach 

konferencyjnych wysłuchano referatów oraz ocen Cort 

gwi ze strony Głównej Kwatery, odbyła się dyskusja, 

w wyniku której powstały uchwały na kolejne czterole” 

cie, zgłoszono też dużo rozmaitych wniosków 1 poatu- 

latów, które popłynęły do Komisji Zjazdowej. Ho 1 wy» 

bruno parę tysięcy ezżłonków nowych władz chorągwi 

oraz 1003 delegatów na VIII Zjazd ZAP, którzy za niee 

siąo zasiądą w stolicy, w Sali Kongresowej, by podjąć 

decyzje, jak twórozo kontynuować linię paniętnego VII 

zjazdu. Równolegle są opracowywane 1 wygłaszane: oceny 

4 opinie o minionym etapie kampanii, wyliczane różne 

wskaźniki, analizowane uchwały i wnioski, sumowane 

efekty. 

hm M2 Olgierd CFietkiewicz 

Oczywiście, dla harcerstwa nie jest najważniejsze 
to ao dzieje się raz na cztery lata na sali konferen- 
oyjnej. Istotne jest to, co dzieje się w zastępie, 
drużynie, na obozie, w klubie speojalnościowym, 
a o tym stenowią głównie drużynowi, Ale bardzo ważne 
są też wyzwania przyszłości, na które koniecznie mu- 
simy poszukać odpowiedzi w zbiorowej mądrości kadry 
instruktorokiej, ułodzieży starszoharcerskiej, na- 
szych sojuszników 1 przyjaciół. Właśnie działania, 
które mają na celu sprostanie wyzwaniom przyszłości, 
stanowią czynnik mogący wyzwalać ruchy społeczne, 
W naszym przypadku może nawet nie jedeń, a kilka 
niesprzeoznych równoległych ruchów, usytuowanych we- 
wnątrz Związku, kierujących się tymi samymi celami 
generalnyni. 

Kyślę tu o takich wyzwaniach, jaki 
- potrzeba nowego impulsu dla przeżywającego długo- 
trwały kryzys baroerstwa starszego, które powinno 
być czynnikiem stale dynamizującym Związek w jego 

ZMIENIAC 
ŚWIAT NA 
LEPSZY 

Trzeba jednak przyznać, że 2 punktu widzenia hasło 
wego tytułu naszego działu w "Harcerzu Rzeczypospoli- 
tej", czyli "Nasz Ruch", miniona kampania skłania do 
refleksji nie zawsze optymistycznych. To oo działo 
się w salach konferencyjnych i w ich kuluarach nasu- 
wać mogło czasem szereg wątpliwości co do tego, ozy 
współozesne harcerstwo jest nadal ruchem społeczno- 
wychowawczym, a nie tylko organizacją - związkiem 
młodzieży. Ruchem, posiadającym wspólne oele, wokół 
których skupiają się instruktorzy i młodzież. Optyka 
sali konferencyjnej , na której nasilają się emocje, 
odbywa częstokroć namiętna gra wyborcza, występują 
różnego rodzaju podziały i partykularyzny - nie sprzy 
da temu, by właśnie tam i wtedy szukać płaszczyzn po- 

rozunienia i nowych dróg. Dyskusja też bywa przy ta- 
kich okazjach na ogół zbyt rozstrzelona tematycznie, 
by ło : 

programie społecznym, 

- potrzeba wypracowania lepszego modelu harcerstwa 
na wsi, zwłaszoza w-sytuaoji, gdy w wieku zuchów 
1 haroerzy w szkołach podstawowych mamy tam ponad 

52% atanu liozebnego nasz6j organizacji, 
- potrzeba spojrzenia perspektywicznego w przyszłość 
Polski, młodzieży i harcerstwa, skoro za 16 lat wkro- 

czyć mamy w wiek XXI: ozy harcerstwo takie jak dzi- 
siaj będzie atrakcyjne i wartościowe dla ówozesnych 

nastolatków? na co ich mamy wtedy brać: na węzły ozy 
mikroinformatykę? I oo w związku z tym już dsió? 
- potrzeba haroerskiego działania w dziedzinie walki 
z zagrożenien Środowioka przyrodniczego, oo wynika 
wprost z "harcerz jest przyjacielem przyrody”: prau- 
dziwych przyjaciół poznaje się ponoć w biedzi 
a dziś nie tylko "las potrzebuje pomocy", zwłaszcza 

  etnych 46, 
nie popychających do przodu ważnę sprawy i probleny. 
Zbyt wiele w niej:odwiecznych narzekań i sygnalizowa- 
nych bolączek, choć dla dyskutantów są one nowe i wa- 
żne, bo własne, 

nie tylko j j na alertowy rozkaz... 
Można przyjąć naiwnie, że te 1 inne problemy zą 

nas wszystkich załatwi oto Zjazd, podejmując stosowne 
uchwały, Myślę, że nawet gdyby wydłużył obrady, pra- 
oująo non-stop dzień i noc, nie będzie w stanie  
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ważystkiemu podołać, A podjęcie słusznych uohważ nie 

jest mągioznym zabiegiem, przeobrażejącym od tego mo- 
mentu noszą rzeczywistość wedle zamierzeń. By zmie- 
niać świat na lepszy, trzeba się za to zabrać w spo- 
sób przemyślany, a im anbitniejsze many plany, tym 
bardziej trzeba się będzie. sanemu do dzieła przyłożyć 

Warto zatem poszukać nowych dróg i płaszczyzn po- 
rozumienia także w inny sposób, w innych miejscach 
1 tormach. Myślę, że harcerstwo krakowskie /któremu 

zawdzięczam zaszozytny mandat delegaoki na VIII Zjazd 
ZHP/ w szozególności mogłoby się kompleksowo zająć 

problenani harcerstwa w wielkim mieście, W czerwcu 
ubiegłego roku odbyła się w Krakowie sesja naukowa, 
poświęcona sprawom wychowania w wielkim mieście, Wy- 
głaszałem na niej referat o harcerstwie wielkoaiej- 
skim, drukowany później w "Harcerstwie" /nr 8 z 1984 

roku/. Postulowałem w nim m.in., by harcerstwo wiel- 
komiejskie atało się dla całego Związku swoistym la- 
boratorium dla wypracowania w harcerstwie "nowego". 
VWyślę, że jeśli w poszczególnych ośrodkach wielkomiej. 
skich nie spróbujemy odrodzić harcerstwa właśnie jako 
ruchu społeczno-wychowawczego wokół czegoś co znamio- 
muje przyszłość, to stopniowo cały ZHP może stać się 
głównie organizacją dzieci: wiejskich, być może nawet 
- wiejskich uczennie... Wielkie miasta powinny być 
zaczynem nowęgo, ośrodkiem inspiracji. Kraków jest 
do tego szozególnie predestynowany. 

To, że piszę głównie o wielxim mieście Krakowie 
mie oznacza, że depreojonuję tzw. "wieś" Chorągwi 
Krakowskiej. Właśnie sprawy harcerstwa wiejskiego są 
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REEMIENKWNEM © KUNEE| HSM tHENNNESE DOSWIADCZENIA EM 
w skali Związku kolejnym szalenie ważnym i trudnym 
problemem. Pilne jest tu należyte wyprofilowanie i do 
stosowanie do potrzeb i aspiracji dzieci wiejskich - 

programu, metodyki, struktur, sposobów pozyskiwania 
i kształcenia kadry, modelu akoji letniej. Ale jest 
też w kraju sporo ohorągwi, które akurat w tej spra- 
wie mają chyba większe od Krakowdkiej doświadczenia, 

znaczący dorobek i mogą zapewne szybko zainicjować 
i wypracować działania, może zapoczątkować ruch sku- 
piony wokół tych problemów, Przy tym owa krakowska 
"wieś" wydaje się być mało typowa i znajduje się chy- 
ba w stosunkowo niezłej kondycji. Natomiast stan har- 

cerstwa wielkoniejskiego, zwłaszcza starszego - nie- 
pokoi, a Kraków z jego doświadczeniami, dorobkiem 
1 możliwościami jest tu zupełnie specyficzny, nie do 
zastąpienia. 

Może się wydawać, że te i inne wyzwania, sprawy, 
problemy, skoro nie na Zjeździe - mogą i powinny zo- 
stać podjęte przez odpowiednie wydziały w harcerskich 
instancjach; zwoła się seminaria, opracuje materiały, 
wyda dyrektywy i ... po sprawie! Jeśli harcerstwo 
rzeczywiście pozostaje nadal ruchem społeczno-wycho- 
wawczym, to bardziej należałoby tu liczyć na kręgi 
instruktorskie i rady harcerzy starszych, na tzw."od- 
dolną inicjatywę" instruktorów i harcerzy. I w ogóle 
jak najrzadziej oglądać się na to, że ktoś gdzieś za 
nas coś we właściwym ozasie postanowi, uchwali, wymy- 

Śli, zrobi. U podstaw ruchu społecznego leży własna 
chęć uczynienia czegoś, 00 by od naa samych zależało, 

do zmieniania świata na lepszy! Więc to ozyńmy! 

człowiek w drzwiach 

przymocowany 
łańcichem przyzwyczajeń 
do ziemi 

1dzie 

przymusowa stabilizacja rzekona 
(daje wiele do myślenia 
poniekąd wszystkim 

przyznaje rację 
czuje się uczony 

1 elokwentnie adekwatny 

rzekomy mędrzec 
znawca rzeczy 

idzie szarą ulicą 
pociągając nogami 

NE 

G mvvy się ktos zapytał, co nnjbaraziej mobilizu- 
je kaarę instruetoruką do działania, odpowiedział 
ze konferencje. „um na mysli oczywiście konferencje 
sprawozdawczo-wyborcze tufców 1 cnorągwi. ceby jesz- 
cze to stwierdzenie użciulić dodam, że dotyczy ono 

urojącej się narcerstwem zawodowo, 
ie tyle 

o wzbierunie się jest głównym czynai- 
ud początku rocu harcerskiego 

nalenia, sazodzielności i innych samo-, iiie tylko 
w zuchowej branży. Sprawozdanie byłej ady Chorągwi 

sprawiło mi przyśrość: wierzyłem kolejnym kierownikom 
wydziału Zuchowego, że nie za potrzeby szśoienia dru- 
żynowych zuchowych w Centralnej Szkole Instruktorów 
Zuchowych w Oleśnicy, bo szkolą ich komendy hufców 
1 ChSI. A tu bomba: 60% drużynowych nie ua stopnia 
instruktorskiego. Jax się to stało? Man nauzieję, że 
druhna kierownik oprawę zbada i,być może, do "iHi"-a 

piesi Cienie 
1984/85 o niczym innym się nie mówiło, a czasem mo 

było odnieść wreżenie, że też i nio 
robiżo, tylwo koalurencje, Lawuiej przy tacicn oka- 

zjach starano się popruwiać wakaznisi, aby sprawozda- 
nia lepiej siy prezentoważy, teraz nie. Prawie z za- 
dowoleniem stwierdzano, że nadal ilość zucnów i har- 
cerzy spada i dna jeszoże nie widać, sit z ustępują” 
mych włudz nie starał się nawet pochwalić co zrobił, 
aby temu zjawiaku zapobiec. A mówią, że w harcerstwie 
skromność wymarła. lie było też mowy o tym, że ilość 
została zastąpiona jakością, © przecież miała być, 
wszystko przyćmiły sprawy doboru 1 wyboru nowych 
władz, ida chorągwianej konferencji było na co popa- 
trzeć i co poazuchać. iiajbardziej imponującym elemen- 
tem konferencji był monstrualnej wielności krzyż 

cerski, ma stórego tle prezydium i kolejni mówcy 
glądali jak karzułki. aystąpienia nie były mdłe, 
Szężciej wyrażały zaangeżowunie i determinację. i 
wiem tylzo ulaczego wol sqsioczi zuniast pytac do 
0żeż0 mówca zmierza, pytali w kogo uderza. Luerżenia 
musiaty być trafue, Do spodziewana część składu iady 

mie pokryła się z rezultatawi wyborów. 

śias, instruktorów zuchowych uuai cieszyć, że kierow- 
nik sydziału Żuchowego zostału wybrana do ady Ciorą- 

gwi. Udtąd bydzie mogła nie tyl.o ruchem zuchowym 
<ierować, ale uana siebie skutecznie kontrolować. 
hażdy wie, że sanokontrola to jedna z dróg aamodosko- 

na ten temat napisze. Mógł napisać kierownik Wydzia- 
ła duchowego OK-1, może chyba 1 kierownik chorągwia- 
nego wydziału. sawet tak wypada. 

Spełniając życzenie niektórych instruktorów spożecz- 
nych homendy Chorągwi, podaję do wiadomości, że nie 
stworzono im możliwości wybierania delegAta na konf, 
renoję chorągwianą. Podobno nie przewiduje czegoś ta- 
kiego obowiązująca instrukcja, Żapytuję więc, czy in- 
strukoję obowiązuje statut ZHP? Chyba nie, Małą,ale 
zawsze pociechą jest fakt, te nie mając wpływu na wy- 
bór władz 1 treść uchwał konterenoji możeny czuć ate 
w części zwolnieni 1 od odpowiedzialności. 
I jeszcze gratuluoje: Druhowi hmPL Pawłowi Rajowi, 
który został wybrany zastępcą komendanta Chorągwi ży- 
ozę, dby na tym stanowisku udało mu się osiągnąć oo 
najuriiej tyle, ile osiągnął na stanowisku redaktora 

naczelnego "HR"-a, To dziwne, ale ten awans jakoś 
unie nie ucieszył: czyż nie tracę znakomitego 
zwierzcanika, lub co najuniej jego połówki? Tracęl 

Wspomniałen już wczeuniej o szykującym się ogól1- 
nopolskim zlocie zuchowych kręgów pracy /Wużcz - od 
1 do 10 lipca br./. Dla uzupełnienia podaję, że na 
"patrona" całej laprezy obrano postać nie byle jaką - 
Bolesława Krzywoustego. Dlaczego? Bo w roku bieżącym 
przypada 900, rocznica urodzią tego wybitnego wojom- 

5  
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1 księcia Polski. On był oatatnim władcą, który 

wteduł w oałogci ziemiani zachodnimi, Pęnorzem, Zie- 
nią „ubuszą 1 Śląskiem, A więc tymi ziemiani, które 

iły do Polski czterdzieści lat temu po zwycię- 
stwie nad nienieckin faszyznem. 
wybranie epoki Krzywoustego pociągnie za sobą nastę- 

pujnce konsekwencje: 
uczestnicy będą zmuszeni pogłębić swoją wiedzę hi- 
storyczną dotyczącą Polski Piastów 
obrzędowa i wizualna oprawa zlotu nawiązywać bę- 
dzie do wczesnego polskiego średniowiecza 
uważa będzie skoncentrowana na sprawnościach o tre 

voi historycznej od "Słowianina" przez "Bolkowego 
woja" 1 "Giermka" do nowych sprawności, jak "Żak 
Uawojka", "król kurkowy" itp. Ę 

Jest nadzieja, że podobnie jak na wielkim zlocie krę- 
gów pracy w lipcu 1960 roku na polach Grunwaldu, uda 
Bię wytworzyć atnosterę zabawy w wycinek historii 
Polski, kształoącą choć nie nudną, inspirującą i za- 
chęcającą do działanie. 
Od tej chwili aż do wakacji donosić będą co nowego 
w przygotowaniach do zloty. 

Dotąd "Pod Trzema uwiazdkami" nie pisało się 
o historii ani harcerstwa ani zuchów, a tym bardziej 
historii zuchowych "pień" /od piać czyli śpiewać/. 
Ponieważ: Druhna Historyk Piosenki Harcerskiej zrobiła 
piękny unik /mową wiązanąl/, pozostaje mi, niefachow- 
cowi, coś na ten temat w "HR"-ze napisać. u mojej 
prywatnej biblioteczce znajduje się egzemplarz II wy- 
dania "ułodej drużyny" Alojzego Pawełka z roku 1919 
/wzdanie pierwsze noai datę 1918/, w którym na atr.B 
znajduje się następujący tekst: 

Amdaed_ Kizywoszeka__Komendarttm. 

zmiana 
WQIr aj 
w krókowskiej 
chorągwi zhp 

"szumi siarica" 

iiarsz Drużyny wilcząt 
/3-6j Bobrujskiej/ 

Naprzód z piosenką młoda drużyno - 
wiosennym wiatrem ożył ciemny lasł 
Niechaj rozgłośnie dzwięki popłyną - 
Radosne echo niech powita nas! 

haraz- marsz! wiojy hutcu nasz — 
naz-dwa-trzy. kaprzod wilczakii 

Krokieu harcowym zbiegniem kraj cały - 
*nosząc za sobą młody życia ruchl 

Oto się Rogu dzwięki ozwały - 
Uto hetmanić nam przybywa Duchi 

Marsz- marsz! dłody hufcu nasz - 
Raz-dwa-trzy. Haprzód wilozaki! 

Tobie, o Polsko, pieśń tę śpiewany - 
Tobie chcem służyć od najmłodszych lat! 
Wazystko co nasze, Tobie oddany — 
życie dać Tobie każdy będzie radi 

Marsz - marsz! Młody hufou nasz - 
Raz-dwa-trzy. Naprzód Wilozakil 

A.P. " 
Śpiewa się to, jak zaznaczono, na melodię bużgarską 
"szumi Harica", a prościej - na tę samą co "Ledwie 
skowronki". Alojzy Pawełek pisał "dłodą drużynę" w la- 
tech gorących w Kijowie, z dala od zródeł informacji, 
toteż dzieło to przełomowym nie było, Tekat piosenki 
też rewelacyjny nie jest. Ale pod patyną dziegięcio- 
leci wypiękniał, i tym samym zasługuje na zaintereso- 

| pak Frame, 

HM MARIAN SATAŁA 

w sali obrad Komitetu Krakowskiego Partii ze- 

brali się 13 atycznia br. reprezentanci 42-tysięcznej 
rzeszy zuchów, harcerzy i instruktorów dla odbycia 
IX Konferencji Sprewozdawczo-iyborczej Chorągwi Kre- 
kowskiej ZHP. 120 delegatów ż 2f hufców oraz gości 

witała w holu wystawa prezentująca osiągnięcia minio- 
nej kadencji, m.in, fotograficzna relucja harcerokiej 

wyprawy w Himalaje i wzlotu z krakowskich Błoń balo- 
nu na ogrzane powietrze o nazwie "Harcerz". 

Jak nakazuje tradycja, obrady rozpoczęły się wpro- 
wadzeniem sztandaru, harcerskim hymnem oraz przywita- 
niem gości, Było ich wielu, wymienię tylko niektórych 
Komitet Krakowski PZPR reprezentował sekretarz Kazi- 
mierz Augustynek. Na sali znajdował się także wioo- 
prezydent Krakowa, przewodniczący Krakowskiej Rady 
Przyjaciół Harcerstwa Jan Nowak, przybył również 
stępoa naczelnika ZHP ha Julian Nuokowski, 6 

Najbardziej zasłużonych instruktorów wyróżniono 

odznnczeniami. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał hm PL 
Wojciech Bąk, medalani 40-leoia Poloki ludowej uhono- 
rowano hm PL Teresę Bołoz z Wieliczki, hm PL Irenę 
Bryłę, hm PL Zyguunta Dylągo, hm PL Marka Kudaniewi- 
sza, ha PL Krystynę Langner, hm PL Danutę sioszkę 
4 hm PL Pawła Raja z Komendy Chorągwi oraz hm PL Zo- 
fię Kostowal z Sułkowio 1 hm PL Zbigniewa Sabińskiego 
z hufca Kraków - Krowodrza. 
Krzyżani Za Zasługi dla ZHP odznaczono: hm Romana By- 
gzewskiego, hm PL Żofię Stasiak 1 hm PL Tadeusza Cyan- 
kiewicza oraz Krystynę Trawiiiską, Czeaława Kiernickie 
go, Jana Strojnego i Ryszarda Krzyżaka. Nadrabiańskie 
mu Hufcowi ZIP im,gen, fenryka Dąbrowskiego przyznano 

złoty medal "Opiekuna Hiejso Pamięci Narodowej", Ki1- 
kunastu instruktorów otrzymało odznaki "Za Zasługi 
dla Ziemi Krakowskiej" i "Za pracę społoczną dla mia- 
sta Krakowa”. Siedmiu druhów uzyskało honorowy tytuł 
"Instruktora - Seniora ZiIP", 

Po wręczeniu odznaczeń i krótkim występie haroer- 
skiego zespołu "Krak",działającego w Śródmiejskim 
Douu laroerza przy ul.Lotniczej, rozpoczęły się obra- 
dy. 
Komendant Chorągwi hm Jan Hrynczuk omówił w referacie 
najważniejsze osiągnięcia i problemy krakowskich har- 
oerzy, Najwięcej kłopotów sprawia niewątpliwie brak 
kadry instruktorakiej, W wielu szkołach, ozozególnie 
ma nowych osiedlach i na wsiach, praktycznie nie ma 
kto zająć się zuchami i harcerzami, A przecież najważ 
niejszym zadaniem minionej kadencji było przygotowa- 
mie dla wszystkich drużyn odpowiednich instruktorów. 
Wielu bowiem odeszło od harcerstwa, w ich wiejsce 
trzeba pozyskać nowych. Ideałem byłoby, aby oi nowi 
instruktorzy wyrośli w harcerskiej atnosferze od zu- 
cha, żeby przeszli wszystkie szczeble harcerskiego 
wtajeaniczenia, 
Po oddano głos przewodniczącym 

Chorązwianych Komisji - Instruktorokiej i Rewizyjnej. 
Wystąpienie hm PL Jerzego Parzyńskiego z ChKI poru- 
szyło salę. Okazało się bowien, że kilka dni przed 
konferencją komendant zebrał wszystkich komendantów 
bufców 1 przeprowadził z nimi konsultacje co do skła- 
du przyszłych władz chorągwianych. Uozestniczących 
w spotkaniu zobowiązał do zachowania dyskrecji, Druh 
Parzyński stwierdził, że tego rodzaju tajemnicze kon- 
sultacje nie powinny mieć miejsca. 

Do sprawy przygotowania instruktorów powrócił 
w dyskusji hm Andrzej Blum. Powiedział m.in., że, 
w jego przekonaniu, zakładana ongiś magowość harcer- 
stwa możliwa była do zrealizowania, ale tylko w takim 

przypadku, gdyby konsekwentnie rozwijana była praca 

2 kadrą inatruktoraką i młodzieżą. 
Wielka to sprawa przygotować dobrych inetruktorów, 

To oni przecież muszą przyjąć na aiebie odpowiedzial- 
ność nie tylko za zucha, harcerza, ale także za każ- 
dego młodego ozłowieka. Sprawy dzieci i młodzieży mu- 

szą być sprawani instruktorów, stąd ich uczestniotwo 
w rozwiązywaniu wszystkich problemów, choćby takich 

jak start życiowy młodzieży, jej edukacja itp. 
Y dalszej części wystąpieńia Andrzej Blum poddał pod 
zastanowienie 00 stało się z wieloma dziećmi, od któ- 
rych nie tak dawńo obecni na konferencji odbierali 
obłetnicę zuchową i przyrzeczenie harcerskie. Czy 
w tym, że odeszli ze Związku nie było winy instrukto- 
rów, którzy za mało serca wkładali w wychowywanie 
najmłodszych w duchu szozytnych tradycji harcerskich? 

Rozpoczęły się wybory. Nie będę nawet starał się 
przedstawić ich w uporządkowanej formie. Było ich 
dużo. Już pierwsze głosowanie na skład Rady Chorągwi 
dało zaskakujące wyniki, Okazało się, że Jan Hrynozuk 
nie wszedł w skład nowej Rady. Tak sano było w przy- 
padku dotychczasowego zastępcy Stanisława Baranowskie 
go. 
Bada Chorągwi na pierwszym swoim posiedzeniu wyłoniła 
ze swego składu kierowniotwo, Komendantem został hm 
Andrzej Krzyworzeka, zastępcami hm PL Paweł Raj i ha 
Andrzej Blum. 
Rezultaty wyborów były zaskakujące, Myślę, że nikt 
przed konferencją nie spodziewał się takich rozstrzy- 
gnięć. We władzach chorągwianych zabrakło instzukto— 
rów, którzy jeszcze niedawno "rządzili" w krakowskin 
harcerstwie, Delegaci nie zaufali starym zasłużonym 
instruktorom, sięgnęli po ludzi nowych. Może to 1 do- 

brze, może oi nowi wniosą ożywozy nurt w organizacyj- 
ną działalność, 

Dyskusja 1 wybory ciągnęły się do późnych godzin 
nocnych. Około godziny 20 w dyskusji głos zabrał se- 
kretarz KK PZPR Kazinierz Augustynek. Wopomniał o nie 
dawnym Plenum KK poświęconym oświacie i wychowaniu. 
Zastanawiał się w jaki sposób uruchomić wszystkie si- 
ły społeczne do działania na rzecz polskiej oświaty, 
uówił też o wielkiej roli ZHP i jego metodyki w tuo- 
rzeniu procesu wychowawczego. to przecież w haroer- 
stwie ciągle aktualne są pytania o wzór do naśladowa- 
nia, o młodzieżowy ideał. Praca had bohaterem drużyny, 
szożepu, hufca ozy chorągwi to najważniejsze zadanie 
zuchów i harcerzy, 

O pracy z bohaterem drużyny, o ideale młodzieżowym 
mówił tekże hm Tadeusz Perzanowski. Jego zdaniem,mło- 
dzież jeat dobra i aktywna, rzecz tylko w tym, że nie 
wszyscy instruktorzy potrafią odpowiednio tę aktyw- 

ność wykorzystać, Nie można dopuścić do tego, aby ide 
ałem dziecka był ktoś brutalny, zły, uprawiający spor 
ty wschodu. 

Zbigniew Sabińaki powiedział, że nie stać teraz 

harcerstwa na objęcie wpływem wychowawczym szerszych 
kręgów młodzieży. Na to potrzebna jest baza lokalowa 
1 obozowa. Tej, niestety, nie wystarcza, choć harce- 
rze własnymi rękami zrobili wiele. Hufiec Krowodrza 
zorganizował własną bazę w Jaworkach. Nie zawsze też 
harceratwu pomagają rodzice, Czy ozęsty bywa dzisiaj 
widok idącego na wycieczkę wraz z zastępem rodzica? 
4 sami nauczyciele, ozy obohodzi ich to oo robią ich 
wychowankowie poza szkołą, ozy ohętnie uczestniczą 
w rajdach, obozach 1 biwakach? 
Błędne, zdaniem dyskutanta, są,także zasady "  
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miodzioży polskiej i niemieckiej. U naszych sąsiadów 
w NRD obowiązują inne modele obozowania niż u nas. 

Dla młodych Niemców spanie w namiotach, jedzenie 
3 obozowej kuchni to zupełnie coś nowego, tak jak dla 
naszych harcerzy zanieszkiwanie we wopaniałych ośrod= 
kach pionierskich, gdzie og: doaki 
mają sypialnię, jadalnię i łazienkę z ciepłą wodą. 

Tuż przed godziną 2 w nocy delegaci i najbardziej 
wytrwali goście odópiewali hymn ZHP, który zakończył 
konferencję. 

W tydzień po konferencji nowo wybrane władze Cho- 

rągwi przyjmował w Komitecie Krakowskim Partii I Se- 
kretarz KK PZPR Józef Gajewioz, Wa spotkanie przybyli 
także sekretarze Józef Szozurowski i Kazimierz Augu- 
stynek, przewodniczący Rady Narodowej miasta Krakowa 
Apolinary Kozub, prezydent Krakowa Tadeusz Salwa, wi- 
ceprezydent Jan Nowak, kierownicy Wydziałów: Organi- 
zacyjnego KK Kazimierz Groń oraz Nauki i Oświaty Wła- 
dysław Zajezierski. Harcerze pod przewodnictwem 
Andrzeja Krzyworzeki zapoznali władze wojewódzkie 
ze wszystkimi problemami jakie przychodzi im pokony- 
wać w społecznym działaniu. Największy z nich to brak 

kadry. Tu jednak szczegółowo omówiono zadania jakie 
zostały podjęte, aby braki te wyeliminować. Innym 
wielkim kłopoten kierujących działalnością Chorągwi 
jest coraz bardziej kuroząca się baza obozowa w na- 
szym regionie. Harcerze utracili większość od dawna 
dzierżawionych terenów w województwach nowosądeckim 
1 bielskobialskia, zaś w krakowskim nie mają swoich 
baa w ogóle. ; 
Sekretarz Gajewica zaproponował, aby w terminie mie. 
sięcznym władze Chorągwi opracowały rejestr najpil- 
niejszych potrzeb. Po opracowaniu rejestru ozy.rapor- 
tu ma nastąpić kolejne spotkanie z władzami wojewódz 
kimi, które wtedy ustalą sposoby pomocy dla ZHP, 
I sekretarz zobowiązał się do podjęcia roznów z dyre- 
kojami większych zakładów pracy, aby te w większym 
miż dotąd stopniu pomagały harcerzom, 
W podobnym tonie - ogromnej życzliwości - wypowiadalś 

się przewodniczący RN Apolinary Kozub i prezydent 
Salwa. W zamian członkowie prozydiun Rady Chorągwi, 
wśród których jest dwóch radnych Rady Narodowej Kra- 
kowa obiecali "dać oo najuniej dwie kreski" podozas 
głosowania w ważnych miejskich sprawach, 

Salwa ł się do zabiegów harcer: 
o własną bazę obozową. Stwierdził m.in., że jest go+ 
tów oddać do dyspozycji druhom zabytkowy dworek w Su2. 
kowicach, w którym obecnie mieści się szkoła, liowa 
szkoła jest już na ukończeniu, więc w niedługim cza- 
sie dworek zostanie zwoląiony, Obiekt ten otoczony 
jest wielkim parkiem, są tam 1 stawy rybne, Prezydent 
zażartował nawet, że przy dobrych układach harcerze 
mogliby zorganizować wzorcowe gospodarstwo rolne. 
Wie zamknięta jest także sprawa uzyskania przez har- 
oerzy Zalewu w Kryspinowie. Władze zainteresowane są 
bowiem w rozwoju wszelkiej harcerskiej aktywności, 
Można też wrócić do zagospodarowywania fortów w Olsza 
nicy, które kilka lat temu prezydent przekazał harce- 
rzom, Najważniejsze to chcieć - jak mówili obecni na 
spotkaniu przedstawiciele władz wojewódzkich, 

Rozmowy trwały długo. Przedstawiciele ZHP mówili 
o tym, że różnie jeszcze traktowane są organizacje 
młodzieżowe w poszczególnych miejscowościach, Druhna 
phm Grażyna Chnura, komendantka hufca ZAP w Proszowi- 
oach wskazywała, że w jej mieście lepiej jest ozłon- 
kom Z%W i ZSMP, Z harcerzami mało kto się liczy. Na- 
wet siedziba hufca znajduje się z dala od centrum, 
pod lasem, tam gdzie nieczęsto ktoś przychodzi, 

Podczas tego spotkania wymieniano uwagi o minionej 
konferencji chorągwianej i o wynikających z jej obrad 
wnioskach kojenie obecnych budziło dążenie 

części delegatów do wyprowadzenia z przyrzeczenia han 
oerskiego określenia socjalistyczna Polska. Określe- 
mie to jednak na stałe weszło do naszezo życia społe- 
oznego i politycznego. Jest ono związane z istnieniem 
naszego państwa i wszelkie próby czynienia niepokoju 

politycznego należy dla dobra naszej organizacji eli- 

Czym jest muzyka? Nie wiem. 

„Może po prostu nieben 
Z nutami zamiast gwiazdy 

Może mostem zaklętym, 
Po którym instrunenty 
Przeprowadzają nas. 

Wszystko - jak raz ktoś orzekł 
Muzyczne ma podłoże 
Nawet księżyca blask. 

Czym jest muzyka? tiie wiem. 
koże po prostu niebem 
Ż nutami zamiast gwiazd. 

ESKI + BESSEFESC 

W istopodsie 1964 roku redakoja "Haroorza 

fseozypospolitej" zaprosiła do Krakowa grono instru- 

ktorów harcerskich, którym szczególnie leżą na aorou 

problemy haroerstwa starszago. Wokół tematu "Haroer- 

atwo starsze - jakie jest? jakie być powinno?" rozgo- 

rzała kilkugodzinna ostra dyskusja, w której waię1 

zee] - redaktor naczelny "HR", Bogdan Sobfitter- 

1y - przewodniczący Kręsu "Białej Podkładki", Ryszard 

dojoiechoeski - 2-0m redaktore naczelnego "Hotywów", 

POGLĄDY EEEE 
Olgierd Pietkiewicz - redaktor naczelny "ilaroeratwa", 
Stefan Wajda - komendant katowickiej szkoły instruk- 
torskiej, Danuta Zdanowicz - redaktor z "Ha Przełaj”, 
Kazimierz Lichnowski - konendant Szozepu "Albatrosy 
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WYCHOWYWAC 
CZY ZMIENIAC 
ŚWIAT NA 
LEPSZY 
DYSKUSJA 

Chciałbym serdecznie powitać naszych przyja 
oiół 1 współpracowników, bo 1 tacy znajdują się w na- 
Szym gronie. Zaprosiliśny Was trochę niespodzie: 
bo umawianie się na odległe terminy nie zawsze się 
udaje, Zaprosiliśny Was do Krakowa, by odpowiedzieć 
sobie na ćwa pytania, sformułowane w zdaniu "Harcer- 
Btwo starsze jakie jest i jakie być powinno." 
Wie ukrywam, że do tej dyskusji zaprosiliśmy s prem 

medytucją taki właśnie skład osób, Są to osoby, które 
albo przez ostatnie lata, albo w ostatnim okresie 
formułowały jakiś swój, istotny w skali ogólnopol= 
skiej, pozląd nn tesat harcerstwa starszego, Nie uk- 

Tywaa, że osoby uczestniczące w naszej rozmowie rep= 
rezentują troghy odnienny pogląd na istotę piona 
starszoharoerskiego. Są tu osoby, które uznają har- 
Serutwo starsze za nierozłączną część haroerstwh w 
sauaie ogólnym, uważających, ż. huroerstwo jest zbio= 
rem harcerzy aturszych i instruktorów sterazoharoer= 

akich, Następny pogląd mówi, że haroeratwo starsze 
jest ruchem harcerzy starazych, czyli, że jest włan= 

REDAKCYJNA 

nością harcerzy starszych i tym oposobem różni się 
od innych pionów - suchowago czy harcerskiego, 
No i wreszcie trzecia grupa poglądów, to te, które 

można byłoby określić jako poglądy typowo praguatycz= 
ue. 

Jako osoby przewrotne, tworzące wbrew różnym trud- 
nośoiom "Haroerza Rzeczypospolitej", choemy zapropmo 

wać taki styl dyskusji, by była ona ubiorem myśli 
wszystkich uczestników rozmowy, Redakcja nasza jest 
zainteresowana szozególnie ruchem atarszoharcerskim, 
Już w drugim numerze w 1982 roku opublikowaliśmy 
redakoyjną dyskusję "Jak rozumieć ruch starszohar- 
Qerski". Muszę przyznać, że do dnia dzisiejszego 
treści dyskusji aą nośne i wiele z tematów poruszo- 

mych ówoześnie jest nadal aktualnych, Próos tego 
prawie w każdym numerze pojawia się artykuł o star- 
szym harcerstwie, Nie zawsze są to może teksty zbyt 
wyrafinowane, ale myślę, że niosą w sobie treść życia 

Były ostatnio dwa znaczące wydarzenia dla 
harcerstwa starszego - haro dni an ky 
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BREEZE POGLADY 
Buniem jako ruch, bowiem do momentu dopóki będzie 
rughem gwarantuje ono jakikolwiek postęp w tym pio- 
nie i w Związku, Dlatego harcerstwo starsze powinno 
być jak najdłużej ruchem i nigdy nie powinno przes 
tać nim być. Ale to była mała dygresja, H Olohowcu, 
jak pouiętamy, była w sierpniu 84 roku polowa zbiór- 
ka ogćlnopolska, a niedawno jasienią odbyliśmy dya= 
kusję - harcerstwo starsze przed VIII Zjazdem - w 
Perkozie, hoę powiedzieć o sprawie, która mnie og- 
rounie zaniepokoiła i która — być może — wywoła tu 
taj dyskusję. Otóż druh Kośniewski, który uczestni- 
czył w jednym i w drugim spotkaniu, napisał w "Fu 
1 Teraz" felieton zatytułowany "Ognisko", Jeden 
fragmentów tezo tekstu brzmi mniej więcej następu= 

jąco: "W kręgu ułodzieży harcerskiej jest grupa mło- 

dzieży o którą azozezólnie powinniśmy dbać, organim 
zaoja nasza powinna tej części młodzieży poświęcić 
dużo jeśli nie wszystko,” Echa tej wypowiedzi zabrz 
miały także później. W "Perkozie" druh Koźniewski 
powiedział, że harcerstwo starsze powinno być har- 
oerstwem elitarnym, Stawiam pytanie, ozy faktycanie 
harcerstwo starsze powinno być harcerstwem elitar= 
nym, a jeśli tak, to jaki program mamy tezu elitar= 
neau harcerstwu zapropónować 1 co zrobić s Gałą 
resztą młodzieży, bo ja uważam, że Zwiąck Harcerstwa 

Polskiega w ogóle, a ruch starszohęrcerski w 850%0- 
gólnożoi powinien proponować program dla całej pol- 
skiej młodzieży, 

O.F: Jakie to harcerstwo jest. ?o naprawdę pierw= 
sze pytanie, jakie powinniśny sobie zadać, Przed na- 
mi zjazd ZHP i w czasie tego sjazdu będą dydkutowa- 
ne ważne poniekąd sprawy. Piaażem o tym parę razy 
1 uówiłem - że problem harcerstwa starszego jest jed= 
mym s abąolutnie najważniejszych problemów całego 

Zwiąsku, Nie jest wykluczone, że skład delegatów na 

sjazd będzie taki, że niekoniecznie będzie się zjazd 
dobrze znał na sprawach harcerstwa starszego i warto 
wykorzystać to dzisiejsze i inne spotkania, by pomóc 
ustosunkować się do problemu harcerstwa starszego. 
Dlaosego uważen, że problea harcerstwa starszego jest 
ważny mie tylko dla sazego harcerstwa? Jak wiadano 

od bardzo dawnych szasóa po raz pierwazy jesteśmy 

organisecją - powiedziałbym - połnokrwistą, która 
bez ograniczeń i bez przywilejów zrzesza młodzież 
wszystkich grup wiekowych, 00 daje nam możlińość do 
kreowania, do wychowania, do socjalizacji, przygoto 
wania oałowieka dorosłego. Ideał wychowawczy zawarty 
u statucie ZAP jest to ideał ozłowieka d o r o 5 Ł ©- 
60 jaki został ukszatłtowany przez harcerstwo, ale 
właśnie dorosłego, przygotowanego do tej roli przede 

zystkim w harcerstwie starszym. Tymozasem, jeśli 
harcerstwa starszego nie będzie, to oały ten model 
się zawali. Jeśli harceratwo starsze zaczate być 
szczątkowe, zanikowe - jako dodatek do całej reszty, 
to wracamy do organizacji typu OH, ZNP s lat 1950- 
-1956. Staniemy sig organizacją dziecięcą, nierów= 

Biu partaereq w ruchu złodzieżowym, orzenizacia Bi 
Jrzigctomującą tegoż człowieka dorosłego, Zenpoży 

KEENNNNMK + KUNW| NNN+HEEMW DOSWIADCZENIA ME 
Starszoharcerakie w całym harcerstwie mają pełnić 
rolę nie tylko dostarozyciela kadry, ale także pow 

EJ być perspektywą i modelem dla harcerzy młodszy. 

których mają awansować do roli harcerzy starszych. 
Jeśli mamy na serio spełniać zadania służby w Skali 
Związku, ton nadawać musi nie kto inny a harcerstwo 
starsze! Haroeratwo starsze jest nam niezbędne w 
sferze społeczno-politycznej, działalności społecz- 
nej, służby itd, 

Busimy chyba wrócić do pytania, co to jest 
ruoh? Z definicji, z którą ja się spotkałem wynika, 
że harcerstwo jest samo w sobie rucheu społecznym, 
obejsującym dzieci, młodzież i instruktorów. Jeżeli 

z tego zespołu ludzi wyelininujeny ruch starszohan- 
cerski, to harcerstwa starszego mieć nie będziemy, 
Wydaje ni się, że uzgodnienie tego problemu byłoby 
sprawą podstawową, Nie byłoby absurdów, że w jednym 
środowisku aą drużyny, a w drugim jest facet w krót- 
kich spodniach, z brodą, plecakiem i itarą - har- 
cera sauotny! Ostatniego samotnika, ale tura zdaję 
się Zyguunt dugust ubił w puszczach litewskich 
/głos s sali: nie, w Niepołonicach/, Wydaje mi się 
że uświadonienie sobie faktu, iż harcerstwo star! 
jest wartością sauą w sobie, nie przeczy temu, że 
jesz częścią harcerstwa i nie potrzeba stogować naz- 
wy "ruch", Ja rożumiem, że dla wielu ludzi jest to 
0oż w rodzaju nobilitacji, Problem harcerstwa star- 
szego jest problemem ważnyn dla władzy oświatowej 
władzy politycznej i innych organizacji, które mło- 
dzieży dają wycieczki, wyjazdy i inne konkretnę rz 
Gzy, a my dalej jesteśmy uduchowioną zrupą idącą do 
przodu, macaj 
ganizację jakąs normalną dla normalnych ludzi. Ja 
rozuniem, że inny program będzie trafiał do licealie- 

ą w obłokach, Spróbujmy zrobić tę 

ty, a inny trafi do mojego harcerz 
nie w' nas "odyńcem", który z tej dyskusji zanotował- 
by sobie tylko jedną sprawę, że jest woda i mógł 
się jej napić. Harcerstwo starsze jest sprawą bardzo 
„istotną dla Zwiąsku, To jest nasze być albo nie być, 
ale Żo nie jest kwestia sanęgo formułowania progra- 
mów, tylko tego by one były czytelne ną zewnątrz. 

AK: Zeby ruch star 

odsunąć od manipulacji tym ruchem c: 

kierujących. M. że w duże mierze owoje idee, 
*których nie zrealizowali starają się woianąć w har 
cerzy starszych. Jakie to idee? To te, które infen- 
tylizują harcerstwo starsze. Mówię tylko o doświad- 
ozeniach Chorągwi Krakowskiej, w której harcerstwo 
starsze co rok zaniera. Czyń bym to poparł? Tym, że 
*harcerz orli” i "harcerz Rzeczypospolitej" czyli 
progra harcerstwa starszego w naszym myśleniu jest 
urealniony w ich nniemeniach sprzed wojny, Przecież 

e najbardziej charekterysują harcorstvo 

zwanego popular- 

zoharcerski uaktywnić trzeba 
instruktorów 

te dwa stop: 

starsze, miały być postępem w harcerstwie, realiza 
cją sżużby starszohercerskiej, miały być aauoreali- 
zacją dla poszczególnych harcerzy, a instruktorzy 

mieli stwarzuć możliwości doboru zadań, podsuwać 
właściwe kierunki społecznej ażużby na 

archiwum 

41 stwarzać „urunki dl spełnienia tychże zadań, 

mk stę jednak nie dzieje dlatego, że bardzo wielu 

śwdatłych w swoin mnierantu instruktorów uważa, że 

kosieja, co przeczy zasudon pracy z tym 

sjezy proram tych atopi 11 jest właś 
natoniast jego speł= 

sapółozes- 

np. 
stopuien, Dzist 
oiwy dlu czasów współ 

nienie wynegane jest 

nych w syśleniu, 7o iafa 
-zn takq sytuację, inka jest. 

|toln zdeatea,harcerstro starsze, program 

ńla czasów nie zawsze 

ylizuje urstwo 1 stwa 

a rozejo wcale nie iusi się zaczynać od 
stopni. uyduje xd się, że na stopnie powianićmy w 

harcerst«ie stnrszyn p-trzeć w jaziej: dalszej ko= 

lejrości, nie uważan stopni za sprawę życiowej wagi 
e powinno być masowego dla harcerstwa atarszego. 

zdobywania stopni harcerza orlego i harcerza Rzeczy. 
pospolitej, a właśnie zasowe zdobywanie wymisza 
system przeprowedzanią prób w drużynach, dlatego 
opowiadan się za istaleaiem koniaji, Sposób zdoby- 
wania stopni zależy od tego, jakie to będą komisje 
1 jecy ludzie w nich będą zasiadać, 
Sprawa druga. Od jakiegoś czasu uważam, że w har- 
cerstwie starszym trochę nan wychodzi "bokien" li- 
beralizn i elastyczność i dlatego byłbym za tym, 
żeby formułować prozramy, wychodząc od naszej po- 
zycji w Erodowisku społecznyn, 

OF. sprawach stopni nie będę zabierał głosu, 
wypowiedziałea kiedyś opinię po dłuższyu czasie 
pracy nad stopniani, że jest mi już wszystko jedno 
jakie bedą, byleby w ogóle były, Paweł Raj zadał 
na poszątku pytanie jakie jest to harcerstwo star- 
sze, w zwią:ku z ozym kilka słów próby ogólnej 
diagnozy, 

Po pierwsze harcerstwo starsze jesz coraz mniej 
sze, nie tylko w liczbach bezwzględnych ale także 
w odsetku całości członków Związku, jest to poniżej 
10% całości oryanizacji. Biorąc łącznie gałąź skau- 
tową i starązoharcerską, nawet przed wojną było le- 
piej. 

Po drugie - harcerstwo starsze 
sze. 

Po trzecie - jest to harcerstwo miejskie, Na wsi 
praktycznie rzecz biorąc harcerstwa starszego nie ma. 
Prawie połowa hufców w Związku to są hufce, w któryci 
harcerstwa sturszego nie ma, Jest to przy tym har= 
serstwo głównie żeńskie, Harcerstwo starsze, podej- 
Tzewam - jest na ogół na marginesie życia szkoły, 
a także ćrodowisk. Harceratwo jest bardzo różne, In- 
le w szkołach zawodowych, inne w liceach. Bardzo częd 
to zależy od tradycji, również od tezo jakie ma hobe 

by drużynowy, W "Perkozie" iedzieliśmy, że o ruchu 

atarazoharcerskim można mówić w pewnym sensie jako 
© ogólnej nazwie dla wielu nurtów, wielu działań, 
SW. Vicdzy wszystkini wypowiedziami kryje się 
„przekonanie, że » harcerstwen starszym nie jest naje 

lepiej. Sądzę, że nie ma potrzeby tego rozwijać. 

Ja myślę, że warto zastanowić się nad przyczyną-dla- 
ozego tak jest, Spróbowałem sobie na to odpowiedzieć 

jest niestety ałdy 

przez szczegółowe odpowiedzi na pytania o9 naroer=, 
stwo ma robić oraz oo harcerstwo rzeczywiście w 

„jraktyce robi, Pierwsze pytanie jest postawione kon- 
trastowo, czy harcerstwo ma wych: ać czy harcerm 
stwo ma zrieniać świat na lepszy, Dziś harceratwo 

jest ukierunkowane przede wszystkim na wychowanie a 

nie na znianę świata na lepszy, Jeżeli znieniać 
świat na lepszy, to przez to,że wychowuje, Gdyby 
powszechne było dążenie do znieniania świata na lep- 
szy, zdyby to był powszechnie rozuniany, akoeptowam 
ny i realizowany 0el, to wtedy wychowanie byłoby 
jedną z form dokonywania tych znian ele nie jedyną 
1 być może program harcerstwa, także harcerstwa star 
szego, Kształtowałby się inaczej, W roku 1980 i 1981 
siedy młodzież, bo przecież to nie tylko dorośli 

1 nie przede wszystkim dorośli, ale sama młodzież 

dokonywała krytyki haroeratwa, to, jak pamiętaoii 
dokonywała krytyki harcerst! które było zrobione 
dla niej po to, żeby ją kształtować, przystosowywać, 

a ona choiała mieć harcerstwo gwoje, w którym będzie 

mogła działać, żyć, ooś robić, będzie mogła organizo« 
wać, 
Młodzież występowała przeciwko haroer- 

twu wychowującemu, opowi 
ała się sa haroerstwenm do 
zegoć dążącym zmieniającym 
wiat,kastałtującym świat 
rzez to harcerstwo, które 
ast kształtowaniem świata 

rzez młodych, 
Padały pytania oo to jest ruch. Gdzień do roku .1980— 
-1981 haroeratwo było przede wszystkim akostniałą 
organizacją, skostniażą w sohematach, zasadach dzia- 

łania i ta skostniałość została w tamtych latach 

przełanana, Pojawiła się nowa kolejna fala ożywo: 

go ruchu harcerskiego i w tej fali także pojawił się 
ruch starszoharceraki w opozycji do niedawnego har= 
oerstwa ale także w opozycji do harcerstwa, które 
dalej choiało być haroerstwan wychowującym, organi- 
zaoją wychowawczą przystosowującą młodzież, Dziś 
nie w tyn problem, by sobie odpowiadęć na pytanie - 
- ruch ozy organizacja. To jest przede wszystki 
problen postawienia sobie celu harderstwa i odpowiam 
nia na pytanie co jest złego w orzaniazoji, 00 sta= 
nowi barierę do realizacji tych celów, Dla mnie ta- 

kim zasadniczym oelen jest zmienianie świata na lep- 
szy, dokonujące się poprzez oztery główne kierunki 
ozy główne zadania harcerstwa, Pierwszy-to rozwijam 
nie ruchu harcerskiego, skupianie dzieci i młodzieży 

wokół idei harcerskiej. Po drugie-jest to włączanie 

dzieci; 1d łych w zadania 

na rzecz najbliższego środowiska, kraju, na rzscz 

ojczyzny, Po trzeoie-to ponoo dzieciom i młodzieży, 

także Lonoo dorosłym w odnęjdywaniu sensu życia, oo= 
lu życia i - dalej - w osiąganiu ewoich celów, roz- 
wijanie zainteresowań, możliwości i predyspozycji. 
I - po ozwarte - jest to wnoszenie w kulturę narodom 
ja wartości harcerskieh, Z tąkiego widzenia harcer- 
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wynikała koncepoja ruchu starazoharcepskiego; By« 
ła tę inna jakość Harcerstwo-ruch; a nie harcerstyo- 

o; izaoja  ohowawczi 

Bohdan stawiał tezę, że harcerstwo powinno mieć pro- 
gram dla całej młodzieży, Z jednej strony jako ruch, 
który chce zmieniać świat na lepszy, kieruje się 

pewnymi ideami, będzie uusiało być harcerstwo ruchem 
elitarnym, bo na tym polega w ogóle elitaryzm, że 

ludzie do ozegoś wyraźnie określonego dążą, Można się 
zastanawiać ozy nie powinno być tak, że'z jednej 
strony powinniśmy mieć ooś, 0o się nazywa programem 
"na rybkę" , a więc programem po to, żeby skupiać 
dzieci, skupiać młodzież, mieć jak najwięcej tych, 
którzy by znieny świata dokonywali, po drugie-czy 
mie powinniśmy mieć progranu zmiany świata ma lepszy, 
prozramu społecznego dziażania harcerstwa? Wielkie 

nieporozunienia jakie się w dyskusjach o harcerstwie 
starszym toczą, polegają przede wszystkim na tyn, że 
jedni drugich oskarżają, że nie dostrzegają potrzeby 

programu, tego takiego "na rybkę”, że nie widzą prak- 
tyki, że nie widzą dnia codziennego, że się bawią w 
wielkich ideologów ruchu, bo próbują kształtować, 

określać program znian społecznych, prograu ideowy, 
przogran społeczny. 
RW: 

Myślę, że nie ma potrzeby wracać do harcerakiem 
go abecadłd - czym jest harcerstwo, skąd się wzięło 
1 dlaczego, jakie były jego cele, jek powoli, przez 
lata gubiliśmy ję. Te dyskusje zakończyliśmy w roku 
1981,Wówczas też dogedaliśmy się co jest naszym 

łem 1 jak obeonie harcerstwo powinniśmy kształtować, 

Olgierd mówi, że harcertwo starsze jest coraz mniej 
sze,Taki jest fakt obiektywny; z tym się ważyscy zga- 
dzemy, Natomiast gdyby dyskutować o przyczynach; 
gdyby szukać odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak mało 
młodeieży przychodzi do harcerstwa starszego, to pew= 
nie w tej sprawie o szybkie porozumienie byłoby trud- 
no, Mnie aię np. wydaje, że w odbiorze społecznym 

harcerstwo jest organizacją typu wozasowego, Popatrz 
cie co się w harcerstwie robi? 

Drużyny starszoharcerskie nadal gą na "etapie 

pierwszym", To także jest przyczyną teżo, że do naa 
niewielu przychodzi, To także jest powód rozpadania 
mię drużyn. Co dlą mnie oznacza określenie "etap 

pierwszy"? Najczęściej drużynę, której ozłonkoyie 
realizują próbę na stopień wędrownika lub tylko ideę 
tego stopnia: wędrówkę, Najczęściej jest to wędrówka 

dozłowna; rajdy,wycieczki, wypady za miasto. Natomiast 
nie ma naszego starszoharcerskiego otwarcia na świat, 
nie ma - o czym mówił Stefan — chęci zmiany czegoś 
na lepsze, Nie ma w tym, co robią głębszej idei; pro- 
gram jest nieatrakcyjny. 
Młodzi zmuszani są do przeżywania tego, co przeżyli 
oi, którzy nimi kierują, Zła jest prezentacja harcer- 
stwa w apołeczeństwie, Powszechna obecnie opinia 
o nag, jest opinią sprzed lat, Bo też pokażcie ni 
00 dzisiej harcerstwo robi w społeczeństwie? Jeat w 
PRON-1e - zgoda, Z jaką sprawą na tym forum wystąpi 
liśmy? Go chcieliśmy tam osiągąć? Nie wie o tym spo= 

łeczeństwo, nie wie o tym Związek, Po prostu my nie 
mamy Kónoepoji istnienia Harcerstwa w państwie, Co 
ono chać tu robić poza tym, że chce grupować mło- 
dzież i namawiać ją do harcerskiego apędzania czasu, 

Izolowaliśmy się! Byliśmy odporni na kierowane 
do nas inicjatywy i oferty, bo harcerstwo starsze 
się doskonaliło, Chcieliśmy być jak najlepsi. A kiedy 
okazało się, że jesteśmy już dobrzy, to innym odechci: 

ło się takiego harcerstwa. Wszyscy tu obecni pamięta- 

ją rok 1981 1 dobrze wiedzą w jak trudnych warunkach 
przyszło nam kształtować harcerstwo starsze, Dla wie- 
lu z nas to było oczywiste, że jest potrzebna ze stro 
ny organizacji jakaś szczególna ofensywa - by skiero- 
wać harcerstwo na właściwy tor, by roślince — jak 
mawia ozęsto Olgierd - pomóc zakiełkować, trochę 
urosnąć. A co mieliśmy w praktyce? Obronę "aparatu" 
harcerskiego przed atakiem harcerzy, ich agresywnością 
i żądaniami, 

Harcerze starsi otrzymali stopnie. Stworzone 203. 
tały ich regulaminy, w moim przekonaniu najlepsze, 
jakie mogły być w tamtym czasie wypracowane, Dzisiaj 
harcerz orli i harcerz Rzeczypospolitej bronią się, 

Gorszy jest wędrownik i trzeba by było dążyć do jego 
zmiany, Inne niż te, które nesi harcerze pamiętają 
ze szkoły podstawowej, nakłaniające do zupełnie in- 
nych działań, Najpilniejsze - to opracowanie program 
rocznej służby, służby w określonym kierunku, I to 
nie wypadło, Ale popatrzcie szerzej i powiedzcie, 
kto w naszym społeczeństwie jest przygotowany do pla- 

ńowania sobie pracy? Więc skąd nagle ci harcerze mie- 
1i to potrafić? Kto miał im pomóc? Drużynowi? Oni 
nie dawali rady bo my ich nie przygotowaliśmy. Powin- 
ni to zrobić instruktorzy w komendach, ale ci z kolei 
odgrodzili się od harcerzy, Zaczęliśmy tworzyć wszech 
nice, poradnie metodyczne, żeby ułatwić start jednos= 
tek. Nie było Środków, nie było ciętnych - co naj- 
ważniejsze, 

Mówimy, że instrumenty metodyczne nie dotarły do 
harcerzy starszych, To prawda, bo żeczywiście powsta- 
ło ich tak dużo, ale nie wszystkie właściwie upów= 
szechniano, W konsekwencji nie wszystkie dotarły do 
drużyn. Ale jest też wiele Środowisk - 1 to jest dru- 
ga prawda - które posiadają i "Na Tropie" 1 inne pode 
ręczniki, tylko nie potrafią z tego korzystać, Im też 
gest potrzebny CZŁOWIEK, człowiek który może porwać 
ludzi. linie się wydaje, że przyczyną obecnego stanu 
harcerstwa starszego jest nie wdrożenie koncepcji do 
tego stopnia, by dzisiaj mogły być efekty, 

Kiedy kaztałtowano harcerstwo starsze, kiedy w 
ogóle zabieraliśmy się za tę robotę przeanalizowaliś- 
my wszystkie okresy harcerstwa, onłe nowe dzieje, 
Na przykład z HS) 
bie rezygnacji z różnego rodzaju pozorów - samorządu 
ność, powszechna znajomość przyczyn, Zależało nam 

u wyciągnęliśmy wniosek o potrze« 

na tym, żeby samorządność w harcerstwie starszym by- 
ła autentyczna, bo ma ważniejszy cel do spełnienia 
niż tylko aspiracje niektórych amimatorów - mamy 
przygotować demokratyczne społeczeństwo, które będzie 

potrafiło dziułać w różnych samorządowych £rukturach+ 
Do takiego dalekiego celu przygotowywaliśmy się przes 

niecałe 4 lata, nie zauważając, że obok zaozęła się 
na zowo pojuwiać demokracja pozorna. jak 
dzisiaj działają rady różnych szozebli - od Rady 
Naczelnej począwszyj jak działają instruktorzy w tyd 
niby demokratycznych strukturach, Pytam więc - od 
kogo starsi harcerze mieli czerpać wzorce? Dzisiaj 
jest taki czas, że ludziom potrzeba idei, która mog- 

łaby ich zjednoczyć. Innej niż ta, która grupowała 
naszych ojców. ty sformułowaliśmy to krócej - służba, 
bruteratwo 1 sazorealizacja. Być zoże, że to nie jet 
dla wszystkich czytelne, ale w tym się zuwiera przy- 
«w ialny prożram, 

KL: mie atakuje idei ruchu jako takiego, tylko 

atekuję alienowanie harcerstwa starszego za Związku, 
bo może się okazać, że będzie to inna organizacja 
w szkole Średniej pn."Harcerstwo starsze". Wydaje ni 
pię rówież, że nie trzeba tworzyć ruchu w ruchu, 
towien harcerstwo starsze w tya Związku mieści się 
doskonale. 

Czy harcerstwo ma coś załatwić na forum kraju? 
Wydaje mi się, że jeat to nasza harcerska megalomania 
Tek wiele jest innych instytucji, które by chciały 
coś zułatwić, lecz nie są w stanie, Tak sobie myślę, 

©zy my nie domagamy się czasem tworzenia "partii po- 
litycznej”. 

Dalsza sprawa to sztuczność mówienia o harcerstwie 

e Ogronnie yzujemy, Tworzy» 
my mądre słowa, bełkot pseudonaukowy, bo żaden z naa 
tutaj — sądzę - nie jest doktorysowanym pedagogiem 
ani ozłonkiam Akademii Nauk, żeby mógł teorie, naukowe 
wygłaszać, My musimy o harcerstwie mówić językiem 
dostępnym dla przeciętnego haroerza i wtedy nasze 
idee będą nośne. Przecież każdy szczep, każda drużyna 
będzie w jakiś sposób inna. One mają swoją tradycję, 
swój system, Mie sądzę, żeby był to system zły, bo 
przeszedź już tyle zuian i wytrzymał, Natomiast kon- 
Sepoja lansowana od lat czterech w moim przekonaniu 
jest po prostu konoepoją niespójną 1 nie do przyjęcia 

Króciutka moja prośba - sprecyzuj dlaczego 
koncepcja jeat niespójna i nie do przyjęcia. 

Dlatego jest nie do przyjęcia, że aię nie 
realizuje. Proszę mi wskazać drużyny i szozepy, któ- 
re według tej konoepoji poszły dalej, Ja takich nie 
widzę, natoniast mogę wskazać szozepy, które dzięki 

próboa wprowadzenia tej konoepoji odpadły, Zresztą, 
chyba nie chodzi o to, Wydaje mi się, że prawidłowe 

działanie, od Wydziałów Głównej Kwatery począwszy, 
to przygotowanie dla nas bazy do działalności, senso- 
wnych ustaleń z oświatą a nie produkowanie oo ohwila 
nowej koncepcji, bo na razie trzeba zostawić ohoćby 
jedną, żeby się sprawdziła, a nie modyfikować je bez 
przerwy, 

Następny problem to sanorządność w harcerstwie 
starazyn. Wydaje mi się, że jak mało która organisą- 
oja właśnie hareerstwo starsze ma system sanorządno- 
ści, nie da się przecież prowadzić drużyny bez dzia- 

łalności rady drużyny, Tworzenie struktur ekstra ozy- 
11 rad harcerzy starszych nie wydaje mi się oelowe. 
Dlaczego? Nie wydaje mi się, żeby one aktualnie zda- 
wały egzamin, w wielu środowiskach ich po prostu — 
nie ma, W końcu cała rzecz polega na tym, żeby nasze 
drużyny, choć różnorodne, były dobre, natomiast pro- 
gran może być już uniwersalny. 

' Ja w jednej sprawie nie zgadzam się z przed- 
mówcą. Mie powinniśmy bać się tego, 00 on nazywa 
niebespieczeństwem młodzieżowej "quasi partii". Tego 

rodzaji anbioji w harcerstwie nie ma. Jeśli już jakań 
quasi partia to najpewniej byłaby to partia sielonych 
Natomiast sądzę, że naszej partii zależy bardzo na 
tym, by aktywizować młodzież w różnych formach 
1 w różny sposób, Działanie w harcerstwie, jak w żad- 
nej innej w tym momencie organizacji młodzieżowej, 
stwarza takie szanse, Co za tym idzie? Sądzę, że oho- 
dzi o zmienianie świata, jak nazwał to Stefan, czy 
program społecznej aktywności, program ełużby i to 
ambitnej, przes harcerstwo kreowanej. Stefan pytał, 
azy haroorstwo ma zmieniać świat ozy ma wychowywać. 
My sobie często wyodrębniamy trzy podstawowe funkcje 
swiąsków młodzieży - funkoję ideowo-wychowawozą, fun«  
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koję społeczno-polityczną i tę trzecią - zaspokajania 
potrzeb dzieci i młodzieży. Otóż w tym jest złówny 

nasz sukcea, jeśli potrafimy te trzy funkcje harmo- 
nijnie łączyć. Kiedy nie ma okresów kryzysowych to 
nam to nawet wychodzi. Sądzę, że właśnie funkcja spo- 
łeczno-polityczna powinna być bardziej widoczna 
w służbie starszoharoerskiej. Kiedy do harcerstwa 
ktoś przychodzi na początku, to głównie przychodzi 
mie dla funkcji społeczno-politycznej, nie dla funk 
cji wychowawczej, tylko ma takie właśnie potrzeby, 
zainteresowania, aspiracje, Na te oczekiwania lepiej 
ozy gorzej odpowiadany i po to są potrzebni instru- 
ktorzy, którzy, jeśli chodzi o młodzież starszą, sta- 
ją się przywódcami, działaczani, partnerami, ale tak- 
że wychowawcani, Hatomiast obok tych trzech funkoji 
w haroeratwie atarszym można mówić o ozwartej funkcji 
- aktywizującej Związek. Robią to harcerze starsi 
w swoich drużynach, w zespołach, w różnych innych 
strukturach, innych działaniach, wtedy, kiedy coś or- 
ganizują, kiedy są przykładem, są tym modelem, kiedy 
w różny sposób wpływają na organizację jako całość, 
Jeśli tej funkcji harcerstwo starsze nie spełnia, to 
wtedy chyba nie jest dobrym harcerstwem, pozostaje na 
poziomie szkoły podstawowej, bawi się we własnym gro- 
nie. 

Choiałem wprowadzić takie określenia, jak 
czua i miejące. Czas. uprowadzenie całej koncepcji 
ruchu - oztery lata. Drużyny powinny być w tej chwili 
dopiero na etapie kończenia stopnia wędrownika, za- 
Gzynania harcerza orlego. Gdzie jest możliwość spraw- 
dzenia koncepcji? Nie ma. Druga sprawa - znowu czas. 
Wyprowadziliśmy drużyny ze szkoły, gdzie pozostali 
zazwyczaj ci sani dyrektorzy, nauczyciele, którzy 
dziś nam mówią: chcecie wrócić, ale na jakich zasa- 

duoh? Partnerstwa czy denokracji. W czasie tych 
trzech lat umooniła się drużyna środowiskowa a nie 
drużyna w szkole. Ta pierwsza wie czego chce, ona wie 
do ozego zdąża. 
Po trzecie. Myśny nie zauważyli jednej rzeczy - har- 
oerstwo starsze dużych nglonerzoji potrzebuje czegoś 
innego, niż harcerstwo starsze wsi i małych miaste- 
Qzek. U mnie, w Óielakiej chorągwi, jest coraz wię- 
©ej harcerzy starszych. Na wsi pojawiają się zastępy 

tam, gdzie były białe plamy 1 jest to harcerstwo ro- 
bione zgodnie z tą dzisiejszą koncepcją właśnie. Idą 
s drużyn miejskich harcerze stąrsi na wieś, tworzą 

zastępy i drużyny. Ten harcerz starszy musi myśleć 

© tym, że w Środowisku jeat paru zuchów, paru harce- , 
Trzy młodszych, On się nie może zanknąć 1 to jestmiej- 
sca ruchu starszoharcerskiego u mnie, na Podbeski- 

du. Tam są małe miejscowości, gdzie uiasteczko jest 
tśnięte między góry 1 nikt nie widzi co się dzieje 

w Warszawie. Mówilićny tutaj, że oddziałujeny na har- 
jratwo. Tak, oddziałujemy, ale to od nas zależy jak 

my to ukierunkujemy a nie będziemy mówić, że koncep- 
Qja się nie sprawdziła. Na jakiej podatawie ptwier- 
dzemy, że koncepcja jest zła? 

J.B: (Czy Wydział Starszoharcerski wie lub ma kon- 

cepoję np. w naszej Chorągwi, które Środowiska są 
naprawdę środowiskami starszoharcerskimi? Na szczeblu 
naszego hufca takich drużyn na pewno nie ma - te Śro- 
dowiska się ukrywają, ale nie w tym sensie, że mię 
ukrywają przed władzami, ale boją się, że zabiorą im 
drużynowego, przybocznego, instruktora, pomysł, że 
powiedzą, że to nie tak ma być, 
Druh Stefan mówił o zmienianiu Świata na lepszy. Nau- 
ozyliśmy się mówić o zmienianiu świata w kategorii: 
my tu coś naprawimy, jesteśmy tacy samorządni to mo- 
żemy iść do PRON-u. Przepraszam, przecież każdy mo- 
ment wychowawczy już jeat znienianiem świata na lep- 

szy. Nie ma takiego działania harcerakiego, które 
jest wychowawcze i równocześnie nie zmienia Świata 
na lepszy. Trzeba dążyć, żeby o Związku mówiono do- 
brże, ale trzeba do tego dążyć czynem a nie deklara- 
ajrni. 

SW: Chcę jasno i prosto, zwięźle i dokładnie po- 
wiedzieć skąd się wzięła koncepcja harcerstwa star- 
szego. Była tworzona przez Wydział w oparciu o ideo- 
logię partii marksistowsko-leninowskiej, jej zasadni- 
czej idei, idei budowy socjalizmu, zmiany świata na 
lepszy, walki o nowy świat. Być może, jest to niehar- 
cerskie, jak niektórzy próbują zarzucać, ale jeśli 
się poczyta chociażby powieść Kamińskiego o Andrzeju 
Małkowskim, to w momencie kiedy się rodziła idea har- 
ceraka w jego myśli, była to idea ruchu, który ma bu- 
dować nowy, lepszy świat, radosny, Świat, w którym 
będzie mógł żyć człowiek wszechstronnie się rozwiją- 
jący i wszechstronnie się realizujący, Zmiana świata 
na lepszy wcale nie jest prostym dziełem, jakiego 
można ot tak sobie dokonać, bo jeat to z jednej stro- 

ny walka o doprowadzenie do zmiany stosunków apołecz- 

nych, a po drugie - żeby zmieniać atosunki społeczne 
trzeba jednocześnie zaieniać człowieka, zbudować no- 
wego człowieka, Zbudowanie nowego świata to jest zbu- 
dowanie nowego ozłowieka. I znów nawiążę, że Kamiński 
tak-właśnie o Małkowskim pisze, ukazując dwie idee 
ze sobą integralnie związane - zniany świata na lep- 

Szy i ukształtowanie nowego ozłowiekg, Od takiego 

patrzenia na harcerstwo odeszło się tuż u progu har- 

oerstwa, u jego początku. Tak jak Kazimierz Kośniew- 
ski sobie zażartował na konforenoji "Ilaroeratwo etar- 
sze przed VIII Zjazdem", odpowiadając na pytanie 
"kiedy się rozpoczął kryzys harcerstwa?" - w 1911 ro- 
ku. To woale nie żart, ale to - po prostu - prawda. 
Myślę, że warto się przez moment przyjrzeć współczes- 
nej rzeczywistości polskiej 1 nie tylko. My możemy 
mówić sobie, że budujeny socjalizm, tylko że jasno 
1 wyraźnie trzeba powiedzieć, że goojalizmu jeszcze 
nie zbudowaliśmy, dopiero stworzyliśmy warunki do je- 

go budowy, Trzeba też sobie odpowiedzieć na pytanie 
jaką rolę partia spełnia w tym dziele. Jest przewod- 
mią siłą w waloe o nowy Świat, o zmianę świata na 

lepszy, jest jedyną siłą,która potrafi i zdoła tej 
zmiany Świata dokonać. W tej znianie _wiata potrzebni 

potrzebni są oi, którzy takiej zmiany 

będą dokonywać. Tę roly noże spełniać związok o 

dzieży, wproat nazywając, związek młodzieży SATA 

stycznej i nie w tym rzecz nawet, żeby ta młodzie 

mozywała się komunistyczną czy aoojaliatyczną, bo 

dstotny jest ol, dążenie. Takie dążenie, taką chęć 

młodzież przejawiała zawsze i przejawiała szozegól:10 

silnie w początkach tego nowego etapu życia naszega 

zajawia do dziś. 

o oem pytanie czy "zmieniać świat na le- 

pszy" to nie aspirsoja do roli partii politycznej. 
uyślę, że z potrzebą i z akoeptacją zdrowych sił par- 
411 spotka się każda autentyczna społeczna aktywność| 
smierzająca do tych sanych celów, do których zmierza 

partia. Do tych celów zmierzać niało także harcerstwo 
ataraze, tylko żeby takie harcerstwo istniało - po- 

trzebna jest kadra. Mamy w środowisku instruktorów 
wielu ludzi, którzy są rzeczywiście ideą harcerską 
przejęci do głębi i próbują zmiany Świata na lepszy 

dokonywać. Ale spora grupa kadry to przeciętni lu- 
dzie, którzy chcą coś robić, ohoą być aktywni, doko= 

nują małych, drobnych zmian na lepsze i oni też cą 
potrzebni. My dziś mamy najwięcej takioh zespołów, 
w których jest instruktor i wychowuje, ozy próbuje 
spełnić rolę wychowawcy. Bardzo mało many zespołów, 
w których pojawił się ozłowiek - "nośnik" idei i po- 

ciągnął za sobą innych. Jeszoze mniej mamy zespołów, 
takich pełnych grup dla realizacji idei harcerskiej, 

Zabrakło ludzi, którzy potrafiliby taki ruch wywołać, 
ale ja twierdzę, że nie tylko ludzi zabrakło. Ani 
s harcerstwie, ani w kraju, wbrew pozorom, nie jam 

da mieć postawy partyjnej, nie wypada mówić głośno 
i wprost, że aię chce walczyć z takim ozy innym złem, 

że się chce prowadzić młodzież ozy prowadzić jakąś 
grupę społeczną do walki o nowe, I jedną z przyczyn, 
dla których harcerstwo starsze dziś nie jest takie 

jakim ono mogłoby być jest to, że w roku 1981 - 1982 
- 1983 nie umteliśnmy głośno i wyraźnie mówić do oze- 

80 to harcerstwo zmierza, przeciwko czemu jest, 
z ozym ma walczyć i z czym chce walczyć, 

DZ cię teraz na ninno zastanawiam nad tym, 
00 Kazik powiedział, to dochodzę do wniosku, że po- 
winnam być mu wdzięczna, ponieważ dla mnie jego wy- 
stąpienie było dokładną egzemplifikacją zagrożeń, ja- 
kie ten ruch spotyka, 
Czy harcerstwo ma ooś załatwić i że to jest nasza 

megalomania i że wiele instytucji w tym kraju jest 
do tego powołanych - ba! przypuszczam, że zbrodnią 
Jest rozmawianie z młodzieżą ozy przy młodzieży 
w tych kategoriach 1 absolutnie sobie na to nie może- 
my pozwolić, ale jednocześnie jest ooś szalenie nie- 
bezpiecznego w żakiej postawie, ponieważ odrzuca ona 
wszelki konstruktywizm, wszelki krytycyzm, wiadomo, 
że jeżeli ooś możemy stworzyć, to tylko analizując 
rzeczowo i krytycznie rzeczywistość i próbując zna- 
leść drogi wyjścia z wielu jeszoze nieprawidłowych 
sytuaoji. Tylko tak możemy a młodzieżą rozmawiać. 

są sojusznicy, 
Szalenie mnie też zaniepokoiła "wycieczka" pod 

adresem głównie tego grona, co oto zasiadło i mędrku- 
je nie po raz pierwszy i - niestety - nie po raz osta 
tni. Ja mam ogronny niedosyt mędrkowania, Zgadzam się 
że nie jest to mędrkowanie na takim poziomie na jakim 
być ono powinno, bo harcerstwo starsze wymaga głęb- 
szej, rzetelnej, rzeczowej analizy » jeśli czegoś nam 
zabrakło, to właśnie analizy. 

Wszystko w teorii w tym Związku jest. Dramat nasz 

polega na tym, że nie jest to nawet dostatecznie 
sprawnie realizowane, i o tym chcieliśmy rozmawiać, 

Cieszę się, że uchowały się takie szozepy jak Koroza- 
kowoy i wiele innych, skądinąd znakomitych, natomiast 
z faktu, że istniał 1 istnieje dobry szczep Kazia 
dla mnie osobiście niewiele wynika, Ale z faktu, że 
poznałam ludzi tworzących ruch, że z nimi oboowałam, 
że utrzymuję z nimi kontekty, wyniknęło dla muie wie- 
le. 

Chciałabym wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. 
ly nie myślimy zupełnie o przygotowaniu młodych ludzi 

„ia przyssżołcij © umiejętności stowiania czoła posso, 
mu, które do nas przyjdzie nieuchronnie, Narzekamy 
na to, że nie mamy płaszczyzny do dialogu z młodymi 
ludźmi, ale ozy chcemy, czy nie - do nowego nie je- 
steśmy przygotowani, najbardziej są nieprzygotowani 

młodzi ludzie, Były takie koncepcje, które ulęgły się 
w mojej paskudnej redakcji, będącej harcerską pouobno 
tylko z szyldu. Próby wspomożenia harcerstwa takim 
myśleniem, Nieszozęściem jest to, że znowu te.sprawy 
są ważne dla pewnego zespołu ludzi, o których są pode 
stawy sądzić, że są to ludzie wrężliwi i myślący, na- 
tomiast w zderzeniu z życiem okazuje się, że nikt na 
dobrą sprawę nie ma potrzeby wyłażenia ze akorupy, 
w której jesteśmy, 

Proponuję, żeby myśleć o tym, jak 
2rzekonać ludzi do tego, że jednak oni będą Oby- 
watelami już następnego wieku i że Świat nie zechce 
znozekać na Polskę, która się wykaraska ze swego kry- , 

zysu lub nie, ponieważ, jeśli oni tego nie załatwią 
to nie ma o ozym mówić, niestety, 

  

RP. powiea coś, 00 - myślę - jest potrzebne tem 
gromu. Współtwórcą ruchu nie byłem, ale uozestniozy- 
łem w pewnym okresie w tworzeniu się tego, oo można 
ruchem starszoharoerskim nazwać i ohoiałbym powie- 

dzieć, „że z obecnym programem harcerstwa starszego 
pracuje się dobrze. Natomiast ohoiałem dodać jedną 
rzecz, która powinna tutaj być odnotowana, a konkret- 
nie to, że idea ruchu starszoharoerskiego do wielu 
małych Środowisk nie dotarła jeszoze i stąd rozlicza- 
nie programu harcerstwa starszego w momencie, kiedy 
np. w moim hufou realizecja dopiero się rozpoczyna, 
jest nonsensem. Wielu ludzi ohoiałoby harcerstwo 
starsze zamknąć w jakichś ramach, gdzie byłaby stro- 
na pierwsza i ostatnia i między tym byłoby ileś tem 
konkretnych ładnie nazwanych propozycji, Jest też nie 
bezpieczeństwo drugie - zniecierpliwienia komendantów 
hufoów, komendantów ohorągwi i wszystkich osób, które 
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komendoa pomagają. Polega to na tym, że oczekują oni 
już efektu 1 rozliczenia. W jakinó sensie są uspra- 
wiedliwieni, ponieważ to zniocierpliwienie wykazują 
osoby, które powinny być naszymi gojusznikani, W tym 
wszystkim najgorsze jest to, że - niestety - władze 
harcerskie w dużej części też nie są sojusznikani. 
Jak dziś możemy rozważać wprowadzenie progranu, rea- 

lisację program starszego harcerstwa kiedy jeat to 
poozątek drogi, Stęd wniosek - ta droga musi 
być krótsza. 

B.S: Koncepcja hsroerstwa starszego nie została 
zsaakoeptowana od samego początku od góry. Kierujący 
tym Związkiem nie byli przekonani od początku do koń- 
ca, że tak będzie dobrze, Była taka a nie inna sytu- 
moja w kraju. Był kryzys, o którym mówiny bez przer- 
wy i który podobno do chwili obecnej jeszcze trwa, 

Mówię "podobno" dlatego, że głównie trwa kryzys ide0- 
logii, od ozego się w ogóle wszystko zaczyna. Niektó- 

rzy oczekiwali szybkiego spektakularnego efektu na- 
szych działań, a my zakładaliśmy działania długofalo- 
we, ozego p jent y 
która nie została zrealizowana tylko dlatego, że nie 
ohoiała się dokonać szybko i była realizowana w spo- 
sób niezrozuniały na szczeblu Konend Chorągwi, Sie 
mogły tó być hufce, bo - po prostu - ofensywa do huf- 

oów nigdy nie dotarła. Fprawizie zakładaliśmy, że do- 

piero w 1983 roku ofensywa zacznie funkcjonować 
w hufcach, 1982 rok to etap chorągwiany, ale nie zo- 
stała rozpoczęta nawet na etapie chorązwianym, 

P.N:. wyślę, że jeszcze długo dziś i nie tylkodziś 
1 nie tylko tutaj będziemy kontynuować aeskusję + 

MARIA 
K. dy w połowie 1942 roku zaczęto się orientować 

że gestapo śledzi Polaków zaangażowanych w ruchu opo- 
ru w Berlinie, werótce nastąpiły aresztowania wśród 
tej grupy ZWZ, w której poza druhną Stefą Przybyłówną 
/pisałea o niej w "AR" nr 8/83/ znalazły się dwie han 

oerki - Marysia Rybacka i karia Gąszozak. 

Druhna Gąszozak była o rok młodsza od druhny Jtefy 
Przybył, urodziła się bowiem 18 grudnia 1914 r, w ke- 
stfalii w Dortmundzie, w rodzinie polskiego robotnika 
- wychodzoy. Uhoć uczęszczała do szcół niemieckich, 
to rodzice dbali o jej wychowanie w polskim duchu na- 
rodowym. 

Dawno już, sądzę, przekroczyliśmy pojemność łanów 
*HR"-a. Nikt chyba nie oczekiwał po naszym dzisiej- 
szym spotkaniu decydujących konkluzji, bo jest to 
po prostu niemożliwe, Chodzi jedynie o to, by, jak 

słusznie zresztą powiedziała Danka, zaniejszyć niedo. 
syt "mędrkowania" o harcerstwie starązym. 
Na tym etapie dyskusji wyraźnie kształtują się dwa 
stanowiska. Jedno - to wizja harcerstwa wychowującego 
harcerstwa kreoranego dla młodzieży przez kadrę, po 
to by tę młodzież kształtować, Druga wizja - to har- 
Qerstwo współtworzone przez młodzież i kadrę, rozu- 
miejącą ideę ruchu jako zmieniania rzeczywistości na 
lepszą. Chyba ta druga wizja większości z nas bar- 
dziej odpowiada. 
Równie istotną jest myśl o nastawieniu programu han- 
cerstwa na jutro, na trzecie tysiąclecie, które jest 
przecież tuż, tuż, za lat piętnaście zaledwie, Dziś 
w wielkich miastach tracimy najwięcej młodzieży - 
przez nieumiejętność sprostania jej potrzebom, przez 
to, że na swej drodze ku przyszłości młodzież znajdu- 
je wszystko i wszystkich, ale bardzo rzadko instruk 
tora harcerakieżo. I jeszcze jeden "sygnał niebezpie- 
czeństwa" - głos O postawach zachowawczych, wygodnic- 
kich. ?o prawda, W czasie trwającej kanpanii wybor= 
czej, na konferencjach przepadają oi aktywni, niepo- 
korni, twórczy. 

Sądzę, że długo jeszcze będziemy dziś rozmawiać, 
Mam nadzieję, że więcej będzie takich spotkań, a łamy 
*Harcerza Rzeczypospolitej” zawsze będą otwarte dlą 
problemów harcerstwa starszego. 

Głosen swym nie chcę sumować ani przerywać dysky- 
sji. Po prostu tyle tylko materiału zdołamy opracować 
1 wydrukować. 

hm PL Paweł Gajdzik 

GĄSZCZAK 
Już w okresie szkolnym wycazywała zdolności recy- 

totorskie, Związek Polskich Towarzystw Szkolnych wy- 
starał się dla niej o stypendium i skierował w roku 
1929 do Seminarium Nauczycielskiego w Lesznie, gdzie 
po pięciu latach zdobyła dyplou nauczycielaki szkóż 
powszechnych, Roczną praktykę pedagogiczną odbyła 
w Polsce, aby następnie, w 1935 r. zostać zatrudnio- 
ną w polskiej szkole prywatnej w Głomsku koło Złotowa 
na Pomorzu Zachodnim. Tam też pracowała do wybuchu 
wojny. 

Oprócz działalności pedagogicznej poświęcała dużo 
czasu działalności społecznej, Terenem jej działania 
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dzie wyróżniała się jako dobra wychowawe 

szyał 1 or/anizatorka życia, nie tylko kulturalnego 
mle 1 społecznego, W założonych przez miebie zeapo- 

łucł urtyutycznych prowadziła zajęcia z kultury żywe- 

go słowa /recytacje/, reżyserowuła sztuki aceniozna, 

uczyła zplewu, pracowała w młodzieżowych zespołach 
gportonych. liczyła również na xuraach goapodaratwa 

dowowego dla dziewcząt. Ż wielkim poświęceniem pra- 

Cowału w takich organieacjaoa jak ZIP w liienczech, 

Polskie Vowarzystwo Szkolne w Złotowie i Związek Po- 

laków w illemczech, Uważała wychowanie młodzieży pol- 
suiej w duchu patriotycznym 1 poszanowania polskich 
trudycji marodowych za najważniejsze swoje zadania. 
lo reulizacji tego celu dążyła zarówno w szkole, jak 
1 za zajęciach pozalekcyjnych i to w różnych organi- 
zacjach, szczególnie w drużynie haroerskiej 1 w Towa- 

rzystwie Kłodzieży Polskiej. Te zajęcia dawały jej 

pełne zudowolenie i osiązała duże sukcesy, Propagowa- 
ła także wśród młodzieży polskie książki i czasopisua 
"duży Polak w Niemczech" i "ułody Polak w iiiemozech", 
W swoich relacjach z wycieczki do kraju nauczycieli 
polskich z Niemiec, w 1937 roku, przekazywała życie 
wapółozesnej Polski. Zwiedziła wówczas Poznań, War- 
atawę, Uzęstochowę, Białowieżę i inne miasta, 
Jako instruktorka harcorska położyła duże zasługi dla 
rozwoju harcerskiego ruchu młodzieżowego na Ziemi Zło 
towskiej. Często przebywała z harcerzami na zbiórkach 
w harcówkach, na boisku, na wycieczkach, na biwakach 
1 obożuch. Porywału harcerzy do pracy na rzecz Środo- 
wiska. Ża to wszystko, aa poświęcenie dla sprawy pol- 
skiej, za pogodę ducha i bezinteresowność w niesieniu 
pomocy innym - była lubiana i ceniona przez ułodzież 
i starszych. 

Działalność Marii Gąszozak nie uszła uwadze gesta- 
po 1 organizacji nacjonalistycznej Bund Deutscher 0s- 
ten /Związek Niemieckiego Wschodu/. W sierpniu 1939 
roku władze hitlerowskie zamknęły szkołę polską 
w Głomaku, a trzynała nakaz 
atowego opuszczenia Głomska, w %ej sytuacji wyjechała 

do Berlina i zatrzymała sig u Jadwigi loumannowej, 
która już niejednokrotnie pomagała polskim studentom 

1 działnozom w Niemczech. Niebawem jednak Gąszoza- 
kówna została aresztowana przez gestapo i wywieżiona 

do obozu koncentracyjnego. Dzięki czyimś staraniom 
zoalazła się niedługo znowu na wolności, tym razem 
zauieszkała u Marii Przybyłowej - matki Stefy Prayby- 
łówny, również w Berlinie. /Matka Stefy Przybył po- 

ohowana jest we wspólnym grobowcu ze Stefą na Cmen- 
tarzu Rakowickim w Krakowie/. Gąszozakóma została 
jednak nadal pod ścisłym nadzorem policyjnym. 

Jako znającą doskonale zarówno język polski, jak 
4 miemiecki, zatrudniono ją w państwowym urzędzie 
kontroli listów /Reichsbriefprtistelle/, gdzie również 
pracowała druhna Stefa Przybył. Ich zadaniem było 
tłumuczenie na język niemiecki listów « Polski do Po- 
laków, obywateli niemieckich 1 listów Polaków wywie- 
zionych z okupowanej Polski do III Rzeszy na przymu- 
soue roboty, pisanych do kraju. Wszystkie listy o tre 

uył powtat, 5 ści politycznej i entyhitlerowakiej miały obowiązek 
zatrzymywać i przekazywać gestapo, lecz w trosoe 
o bezpieczeństwo adresatów i nadawców /a także ich 
rodzin/ niazczyły je. W ten sposób uchroniły wielu 

Polaków przęd represjami, e nawet uratowały im życie, 
Gdy berlińskie gestapo otrzymało od podobnych placó- 
wek w Złotowie i Pile nowe informacje o patriotycz- 
nej działalności Gąszozakówny w Głomsku, natychniast 
została zwolniona z Rejobabriefpristelle, Otrzymała 
skierowanie do jadnego s berlińskich przedsiębiorstw 
budowlanych. Wkrótce - w czerwcu 1942 roku aresztowa- 
no ją ponownie i wtrącono do więzienia policyjnego 
przy Alezandorplatz w Berlinie, Poddawana długotrwa- 
łym torturom i przesłuchaniow, nie załanała się jed- 

nak na duchu, 

W styczniu 1943 wytoczono jej proces przed osławionym 
Trybunałem ludowym w ozerwonych togach./Volkagerichts 

kof/. Została oskarżona o szerzenie irredenty /haseł 
separatystycznych/, zdradę stanu oraz o działanie na 
szkodę III Rzeszy przez niesunienne wykonysanie pracy 
w Reichabriefpristelie 1 przedsiębiorstwie budowlanym 
Wprowadzono ją na salę z czarną opaską na ramieniu, 
00 wskazywało, że otrzyma wyrok śmierci. Przed hitle- 
rowskim aądem atanęła bez trwogi i zachowała godność 
Polki i harcerki do końca. Zaledwie kilka mimit trwa- 
ła rozprawa Trybunału ludowego. Hitlerowski sąd miał 
dla takich jak Gąszozakówna tylko jedną karę: wyrok 
śmierci. Gdy hitlerowski sędzia zapytaż ją czy żału- 
je swych czynów, odpowiedziała stanowczo i-s podnie- 
sioną głową: "Takj żałuję, że tak mało mogłaa dla 

sprawy polskiej pracować. Czy wy myślicie, że ja was 
będę o łaskę prosić? Jestem dumna, że jako Polka mogę 
dla Palski umrzeól” W kilka minut później ogłoszono 
wyrok - kara śmieroi przez ścięcie. 
Próbował bronić Marylę - tak ją nazywali krewni, przy, 
jaciele i znajomi - adwokat Alojay Gengla, rodem 
s Buczka Wielkiego na Ziemi Żłotowskiej, Gdy przywia- 

Polkę do berlińskiego więzienia PJU- 
ohoiał on wznowić postępowanie karne, aby 

za wszelką cenę uratować jej życie. Niestety, zania 
do tego doszło, w dniu 7 sierpnia 1943 roku na dzie- 
daińcu więziennym w Pldtzensee wyrok został już wyko- 
many. Hitlerowska gilotyna przecięła na zawsze młode 
4 uierne Polsce życie. 

Nie wiadomo nawet gdzie Maryla została pochowana, 
Prawdopodobnie w jakiejś zbiorowej mogile, Ale jej 

imię żyje we wdzięcznej pamięci mieszkańców Pomorza 
Zachodni 
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Spór © stopnie i sprawności 

Wśród metodyków harcerskich od kilku lat wre spór 

wokół stopni i sprawności harcerskich. Ścierają się 
dość różnorodne poglądy - czy stopni ma być pięć czy 
sześć, czy mają być życia "po 
ozy tylko programem zdobywania umiejętności i wiedzy: 
Trzeba przyznać, że mą to stanowiaka w dość igtotny 

sposób różniące się w sensie pojmowania roli stopni 
harcerskich. Jeden ze szozepowych starazoharceraekich 
8 Krakowa ujął ten konflikt w takich, dość dosadnych, 

hmP1L 
Piotr 
Niwiński 

atówach:- "Przejście przez haroerza wszystkich stop- 

ai powinno gwarantować nie tyle może wybitne uniejęt 
mości pionierskie czy mamarytańskie, ale wartości du= 
QGhowe i społeczne ujęte w miónię "haroerz" ". Oozywióc 
Qie jest to przykład ostrego stanowiska jednej ze 
4tron, tej i 
stopni. System atopni h 
najpełniej wyrażony w tzw. książeczce "płaskiego wę- 
sła”, spotkał się z przychylnym przyjęciem krakow 
skich środowisk harcerskich, daleko przychylniejszym, 
niż system sześciu stopni przyjęty przez RU ZAP, 
I co oiękawe, właśnie w Krakowie, na łamach Harcerza 
Rzeczypospolitej, system ten /pięoiostopniowy/.spot- 
każ się z bardzo ostrą 1 słuszną krytyką w analisie 
4h.hm Mariana Bubaka, który słusznie zauważył, że 
pod bardzo atrakcyjną formą zewnętrzną tych stopni 
kryje się zupełnie inna metodyka pracy harcerskiej, 
niż ta, którą chcielibyśmy widzieć w star- 
szoharcerakich. Piszę "ohcielibyśmy”, bo w tej spra- 
wie pogląd mój podziela wielu instruktorów pracują” 
4ych w drużynach starszych, Istota krytyki polega na 
fakcie zupełnego wyelisinowania w programie tjob stod 
pai roli Rady Drużyny /o dopuszozeńiu do próby decydą 
4» drużynowy/, zadań zespołowych, będących istotną 
sdobyczą metódyczną, oraz na dokonaniu najdziwaiej- 
4szej operacji - mianowicie oddzieleniu zdobywania 
stopni od tego co "na oo dzień” dzieje Bię w drużynie 
fprzygotomanie do próby i próba - dwa elementy, próczi 

dlęgu, które praktycznie uniemożliwiają jednoterową 

WSW « K | MW POGLADY MMEREECE 
pracę drużyny wokół stopni/. Niemniej jednak system 
ten w dużym stopniu zawdzięcza awą popularność "te- 
chnioe" wprowadzania, czyli jest po prostu "strawny" 
dla kadry i łatwiejszy w realizacji, co przy jego 
mankamentach metodycznych powoduje, że w drużynach 

gtosuje się metodyk. ś dla szkół 
Podstawowych, taką "powtórkę z haroerstwa". hiestety, 

jest to poważny zarzut z punktu widzenia harcerstwa 
starszego, bo oznacza dylenat, czy harcerstwo starsze 
ma być haroeratwem tylko wychowującym, haroerstwem 
instruktorów kreujących ten pion dla młodzieży, czy 

Guo vAaDIe (8) 
harcerstwo starsze 

też ua być haroeratweu młodzieży i instruktorów wapól 
nie i świadomie "zmieniających świat", 
Chyba nikogo mie trzeba przekonywać, że właśnie ta 
druga idea jest najsżuszniejsza, bo w pełni odpowia- 
da aepiracjom młodzieży. 

stopni oh, jako "odzwi leni 
osiągni „ dojrzałości i dorosłości", nie 

„srodziła się w ostatnich latach. Jest wynikiem wielo- 
1etuiej ewolucji poglądów i doświadczeń. wynika z dą- 
żeń młodzieży i instruktorów do przezwyciężania gra- 
micy +6 lat, granicy załamywania się pracy naroerskiej 
Wynika też z ohęci integralnego ujmowania "życia po 
karoersku* - w azkołe i w domu, na' zbióróe i poza 
nią, 
kto uważnie śledził cykl "Stępnia harcerskie" druha 
Wojąiecha Śliwerskiego w "Propozycjach" ten z pownoś- 
oią zwrócił uwagę, że najciekawsze doświadozenia 
" stopni ma mi jenna Or- 

śanizacja harcerek. Już w pierwszej wersji z 1925 ro- 
ku mówi się © uspołeoznioniu harcerek, Drub 
Śliweraki ciekawie analisuje pierwsze dokonania Głów 

nej Kwatery iaroerek - "Dotychozasowy, badenpowellow- 
1 systen stopni służył do podtrzymywania w chłopou 
gtałej dążności do pracy nad sobą przez podsuwanie 
pożytecznych zajęć 1 ozynności., Stopnie i sprawności 
stawiały przed chłopcem jakby stałą drabinę coraz 
trudniejszych ćwiozeń, drabinę, której azozeble prze. 
ohodziło się etopniowo po kolei. 
Główna Kwatera Żeńska potraktowała aysteu stopni 0ze- 

Tzej, wiążąc go z oelami i ideałami harcerekiego wy- 
chowania, atopniując wynagania na poszczególne atop- 

nie w oparciu o oechy psychofizyczne dziecka, łącząc 

go równocześnie ż programem pracy drużyny." Dyski*je 
okresu międzywojennego ukazywały błędy w praktyce 
utopni, uczenie a nie kształtowanie "typów" osobowoż- 
oi, na oo wskazywały choćby nazwy stopni, doskonale 
zresztą dobrane, jak, pochopnie dziś odrzucony,ć w i k 

Murtuje mnie niepokój, czy przypadkiem dzić nie po- 
poczynionych już błędów. Już w tamtych 

latach mówiło się o "kartach egzaninacyjnych", 5 któ- 

ryai harcerz wędrował 0d członka do ozłonka komisji, 
wzdając” materiaż. Jest też jedno znamienne apostrze- 

żenie, jak ulał pasujące do dzisiejszych realiów - 

ohodzi o zniechęcenie harcerzy w wieku 15-17 lat, 
którym każe się zdobywać młodzika i wywiadowcę, za- 

miast stopni najwyższych. Skąd my to znamy! 
Wie ohcę używać mocnych słów, ale czy to niewiedza 
oazy... arogancja kryje się za poczynaniami niektórych 
dzisiejszych metodyków? Stawiam pod osąd czytelników 
ten drobny problem. Dzisiejszy system stopni haroer- 
skich, ten sześciostopniowy, wydaje się bardziej od- 
porny na krytykę, choć i on nie jest wolny od manka- 
mentów. Co prawda najpoważniejszy błąd związany z tyn 
systemem to, zdaniem wielu praktyków, sposób w jaki..+ 
mie został on wprowadzony do praktyki drużyn. W momen 
cie zatwierdzenia w 1981 roku nikt jakoś nie pomyślał 
za,wobec przerwania praktyki zdobywania stopni w dru- 
tymach /azczególnie starszych/ oraz zupełnie odmien- 
mych rozwiązań, należy przeprowadzić powszachne wpro- 
wadzenie nowych progranów i regulaninu do praktyki 
pracy harcerekiej. Od GK-i do drużyn. W końcu, jeśli 
atopnie są osią pracy drużyn, to czemu nie zostały 
tak potraktowane w Związku? Przeczytajny sobie to 

- kolejnego stopnia oznacza 
że harcerka, harcerz przebyli kolejny etap życia po 
haroersku, według wskezówek Prawa Harcerskiego, że 
zdobyli potrzebne umiejętności 1 wiedzę, że wyrobili 
w sobie pożądane cechy charakteru." I dalej - "Czego 
stopnie wymagają? - pracy nad sODĄ /m/ — ŻYCIA wgro- 

madzie harcerskiej /../ - wspólnej z harcerską groma- 
dą służby społecznej /.../* Są to istotne sprawy, 
w sposób oczywisty determinujące oałĄą pracę zespo- 
łów harcerskich. Tylko, że praktyka dowodzi, że kadra 

wtarzay znowu 

i świadomi swych zadań harcerze starsi muszą prakt;- 
oznie zrozumieć jak wykorzystać w pracy, w planowa- 

miu programy stopni. O powodzeniu tych czy innych 
uystemów często decydują tak prozaiczne wprawy jak 
choćby to pytanie sprzed trzech lat "jak przejść s do 
tychozaaowego systemu stopni na nowy? Albo żeż potę- 
pienie, zamiast wykorzystania tradycji "komisji stop- 
ni”, które z powodzeniem mogą przecież dsiałać jako 
komisje Rad Drużyn! Samo rozumienie roli stopni 
1 sprawności haroerekich dziś nie jest ani powszech- 
ne, ani pogłębione. Pomijam tu opinie wielu matodyków 
że w ogóle harcerstwo starsze mogłoby się bes tych 
elementów metodyki obyć, Jestem zatwardziałym... dog 
matykiem /jak nazwali zwolenników stopni druhowie 
Wii w "Motywach"/ i nie popuazozę, Jako argument 
przytoczę słowa druha Olgierda Pietkiewicza, który 
wielokrotnie mawiał 1 mawia nadal, iż jemu jest wazy- 
stko jedno jakie te stopnie będą, byleby w ogóle były 

Mnie też, tyle że nie wszystko jedno jakiel 
W książeczce "Sprawności starszoharcerskie" wyda- 

nej w ranach Bibliteczki Harcerstwa Starszego snala- 
złem bardzo treściwy fragment dotyczący rozumienia 
roli stopni i aprawności: "Sprawności uzupełniają 
ogólną komatrukoję, jaką gą próby na stopnie, Próby 
stopni wyznaczają rozwój haroerza "wzwyż", prowadzą 
go do ooraz pełniejszego haroerakiego życia, do coraz 
głębszego zrozunienia i wypełniania w awoist życiu 
Przyrzeczenia i Prawa Haroerskiego, próby zań apraw- 

ności wyznaczają rozwój haroerza "wszerz", pozwalają 
mu osiągnąć różnorodne umiejętności i zdobywać do- 
świadozenia, które w życiu haroerskim na powno się 
przydadzą i pozwolą harcerzowi pełnić służbę w róż- 
nych dziedzinach życia kgodnie s jego zainteresowa- 

niami i zamiłowaniami," Nio dodać, nio ująć. 

Źródła: 
- hm Marian Bubak, Wie tylko inne stopnie. HR nr 1/83 

Rok II Kraków 
- Sprawności harcerek ZHP* Organizacja Harcerek HB: 

Warszawa 1946. Watęp ha J,Palkow- 

skiej 
- Stopnie Harcerskie 02,4 Wojoiech Śliweraki. Druży- 

na - Propozycje nr 3/19 Marzec 1984 
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KENEM + KEDNNKNNNNMI HISTORIA KMKMERREE  NNEM+LNENMNSNNKMI HISTORIA  KEEEEEE 
Do okolio Krakowa, ozęsto przez naq odwiedzanych 

należał Pasternik, Laa Wolski /pełen bażantów/, Ska- 
ły Twardowskiego /opuszozone forty ziemne - idealne 
do Ćwiozeń wojskowych/, Dalsze miejscowości to: Pod- 
górki i Tyniec, Skała Kmity /i las pełen aarenek/, 
Rudawa, Dolina Bolechowska 1 Mników - za tymi mieja- 
oowościami była już dawna granioa Rosyjska, wzdłuż 
której widać było z dala czapy ohodzącej straży gra- 
nioznej. Naszym pragnieniem było wtedy przejście gra- 
nioy z bronią w ręku w celu uwolnienia naszego ludu 
od zaboroy. Te wszystkie podkrakowakie miejscowości 
były wtedy odwiedzane tylko przez harcerzy. Gdsieżby 
mieszczuch szedł pieszo 30-40 kilometrów za miasto 
1 to jeszoze polnymi drogami, Znali je tylko harcerze 
Zresztą w tamtych ozasach niemal w każdój księgarni 
można było dostać szozegółowe mapy wojskowe za kilka 
centów, s ozego skwapliwie korzystaliśmy. 

A 

Wiejedon £ naszych druhów przybył do drużyny ułom- 
Xiem, a już po paru miesiącach wspólnych z nami Ćwi- 
ozeń 1 wycieczek był supełnie innym chłopcem, pogia- 
dał kondycję fizyczną, był wysportowany, rozwijał się 
u niego zmysł orientacji 1 spryt. Sprawdzało się na- 
sze przekonanie, że nasze Ćwiczenia haroerakie dobrze 
pływały na rozwój p Wa takie ćwiosenia tere- 

po których każdy miał wilosy apetyt, kupowaliś- 
my konserwową grochówkę, kawałek wędliny 1 bochen 
ohleba - tego dla nas najsmaczniejszego s piekarni 
wojskowej /komyśniak/, Tego, który gotował dla nas 
strawę nazywuliśny "kopoidymea", Mama naszego druży- 
nowego Miecia nasmażyła zawsze sporo zrazików, zapa- 

kowała mu w plecak i na miejscu miał nas czym csęs: 
wać. Jzęstował najczęściej tych druhów od majstrowych, 
którzy nie zawsze mogli zabrać ze sobą pótrzobne za- 
prowiantowanie, 

Pobyt dasz nawet na krótkim obozowisku swiąsany 
był zawsze s pewnym rygorem. Paląc ognisko nawet na 
skraju lasu, pamiętaliśmy aby było one okopane i tak 

usytuowane, żeby nie niszczyć ozegokolwiek, a po zge- 
szeniu trzeba było je dobręe zamaskować, żeby nam to 
maskowanie weszło w krew, tak, ażeby w przyszłości 
mieprzyjaciel nie mógł poznać, że w tym miejsou ktoś 
Obozował. Pobyt nasz,zarówno parogodzinny jak 1 sało- 
nocny, połączony był zawsze s jakinó praktycznym za- 
jęciem w terenie. Uczyliśny się sygnalizacji alfabe- 

Świczyliśmy siy w sprawności, a przy og- 
nisku opowiadania historyczne z naszej historii naro- 
dowej 1 śpiewane piosenki miały wzbudzać 1 utrwalać 
w nas patriotyzm, W ciągu dnia różne zabawy wypełnia- 
ły przyjemnie nasz ozas. Później rześcy i radośni 
powracaliśmy se śpiewem do domów. 

OSEcasi50 U 
Harcerze zawsze działali na szkodę zaborcy, W tej, 

najozęściej oichej, waloe stosowane były różne sposo- 
by. Byli tacy druhowie z kongresówki, którzy wiedzie. 
11 którędy przemycić przez granicę do carskiej Rosji 
pólskie książki, odezwy itp, Zdarsyło mię, że któryć 
s mioh wpadł, robiono wtedy w drużynie składki na po- 
moe jemu lub rodzinie, dla ulżenia słej doli w jaką 
się pkopał. Byli w Krakowie kupoy, którzy nabywali 
1 sprzedawali po znacznie wyższych cenach towary nie- 
mieckie - z tymi prowadziło harcerstwo walkę przes 

do bojkotu. Co pewien czas w drukarni 
Anozyca drukowano dla nas tajnie różnego formatu ulo- 
tki s napisem: "Precz s niemozyzną!". Dostawali je 

miektórzy wtajemniczeni druhowie na późnowieozorowe 
zajęcia oklejania niai,bardzo silnie wiążącym klejem, 
Bosto okien i wystaw sklepowych. Na drugi dzień kre 
kowianie żywo komentowali te napisy, a kupoy męozyli 
się nin zdołali zedrzeć nalepki, Haroerze specjalnie 
upodobali sobie sklepy na ulicy Szewekiej i Ploriań- 
skiej, budynek o.k. policji na ulicy Mikołajskiej 
1 budynek Naniestnictwa na ul. Basztowej, Po każdej 
takiej akoji tajna policja austriacka poszukiwała 
sprawców, 

Ras, w 1913 roku urządzony był przez Komendę Har: 

ceraką w sali Sokoła wspólny Mikołaj. Nowością był 

pokaz jasdy na wrotkach, Ponieważ w tej sali były 
prsyrządy gimnastyczne takie jak drabinki, koń, krąż- 
mik, kóżka, bawiono się wspólnie. My jednak odoruwa- 

liśny pewne skrępowanie. Przecież nasza drużyna była 

robotniezą, więo odozuwaliśny dystano, jaki naa dzie- 
1ił od chłopców % drużyn gimnazjalnych. Bio to, że 
panie z komitetu lskiego p xanapki 
s jakinó plasterkiem kiełbasy ozy sera i herbatę dla 
wszystkich, a Mikołaj wręczał wszystkim jednakowe po- 
darunki tj. po pierniku - my ozuliśny się w tym gro- 

nie 0b00- 
Później jeszose parę razy udostępniono nam pobyt na 
tej sali do ćwiczeń na przyrządach, nie było jednak 

dustruktora, któryby nas pouogył i to nas zniechgoiła 
Z sali tej korzystały inne drużyny, mające tu wygodną 

świetlicę i lokun na Ćwiczenia. 
W 1914 roku zaczęły się pojawiać różre pogłoski 

o nieuchronnej przyszłej wojnie. Zaczęło się też w na 

szych zójęciach pojawiać szkalenie s zakresu broni, 

karabiny, ćwiczenia polowe 5 podohodzeniem. Kiedyś 
przybył na naszą zbiórkę instruktor z karabinea "Uau- 
lichera". Po zaposnaniu się z nim byliśny kilka razy 
ma strzelnicy Brectwa Kurkowego dla nauki strzelania, 
Strzelaliśny na bardzo krótką odległość, zdaje mi się 
te na 25 metrów, i to zo starych typów karabinu M95, 
Było przy tym radości co niemiara, gdy kogoś karabin 

mocniej kopnął. Zdawało się nam, że już jesteśmy żołe 
mierzani Wojska Polskiego i że na pewno pójdziemy 
walosyć o naszą wolność. 

€ drużynie naszej mieliśny też własną bibliotocz- 
kę. O osęść książek postarali się nasi drużynowi, 
a druga ozęść była darem naszych domów. Pomimo, że 

drużyna nasza była robożniosa, to dzieła Hickiowicza, 
Sienkiewicza, a szozególnie takie książki jak Krzyża- 
07, Potop, Ogniem i Mieczem, Quo Vadis szły z ręki do 
ręki. Dyskusji przy tym bgło co nieniara. 

Rok 1914, jak już wspomniałem, był jakby zapowie- 
dzią czegoś niezwykłego, 00 miało się zdarzyć, W każm 

dą niedzielę przechodziliśmy intensywne szkolenie 

w terenie, na wycieczkach w okolice Krakowa, la kupie 
mych w księgarniach mapach wojskowych drużynowy uczył 
czytać poszozególne znaki topograficzne, odszukiwać 

odczytane na mapie obiekty w terenie, poznawać i wy- 
korzystywać w ozaaie podohodów kształt warstwio, prak- 
tycznie korzystać se znajomości sygnalizacji, Tak 

więo te nasze wycieczki - ćwiczenia były bardzo przy- 
datne niektórym s nas, również drużynowym 1 były pra- 

ktyczną nauką późniejszego rzemiosła wojennego, Gdy 
zaczęła się wojna, był już gotowy wyksz tych druhów, 
którzy mieli być pierwszymi żołnierzami i s bronią 
Ww ręku mieli pójść walozyć o wyzwolenie Ojozygny. 
Stawano tylko przed komiają lekarską. Drużynowi ad 
ragu dostawali stopnie ofiaerokie, Uruhowie Więoków- 
Ski 1 Stecki zostali dowódcami kompanii. Podofioera- 
mi zostali dwaj druhowie: Mik Leon i Garbarski ludwik 
£ań ozeregowcani Szalacha Tomasz, Mato Antoni, Kon- 
kiewioz, Halberozyk Maksymilian. Później poszli jesz- 

oze inni, Część s nas rozproszyła mię w zawierusze 
wojennej, Miejocowi, więkiea 00 prawda młodsi, ale 
za te starai stażem w harcerstwie, na umówionym 50- 
braniu nie srezygnowaliśny 5 dal 
drużyny. Pastanowiliśwy więc kontynuować działalność 
maszęgo harcerstwa dopóki to tylko będsie możliwe 
Gi ao pozostali to: Kowąlski, Bauer, Duda, Sendur, 

ż Gułkisżt, Martyniak - te aż, 
których spamiętałem. Iwietlica przepadłę nam wras 

s całym inwenterzom - © usbierało się już tego dosyć 
spora. Mieliśmy własne nanioty, koaiołki, liny, %0- 
porki, łopatki, no £ sporą biblioteaskę. Teren nasze 
sbtórki odbysały się u tych, którsy mieszkali w mieś- 
oie przy rodzicach - a to u mnie w Rynku, u druha Ko- 

lekiego i u druha Ssafrańca. Jako najstarszy stażem 
wybrany drużynowym. Mieliśmy rów- 

mież nowe zajęcia, m mianowicie samarytańskie. Do 
miesta zaczęło napływać bardzo dużo rannych żołnierzy 
Przywożono ich koleją, podwodami, osli pieszo, a na- 
wot niektórych niesiono na noszach. Ranni to przeważ- 
mie nasi vraoia Polacy, ohooiaż w mundurach saporoy, 
którzy sostali renni pod Kraśnikien, Lublinem, Dębli 
nem /Iwanogrodem/, s 13 pp, 16 1 56 pp, 1 p.art.pol. 
1 ciężkiej. Pełmiliśmy dyżury ua stacji kolejowej. 
Obok nas również harcerki pełniły dyżury, Wychodsilić 
my naprseciw żołnierzom jadącym lub wlokącym Się uli- 

Byli spragnieni i nieludzko przemęo! 
liśmy ioh na stację kolejową, gdsie dy- 

żurowali lekarse robiący ia opatrunki i skąd rosdsie- 
lani byli do szkół zamienionych na espitale, Taa toż 

liśmy. Ten nasz prowisoryoany 1 'samo- 
rsutny czas służby trwał do czasu zorganizowania 
przez władze właściwej opieki i transportu rannych 
żołnierzy. % biegiem czasu pojawili się i pierwai 
ranni s 1 pp Armii Polskiej, ranni pod Miechowem, 
Kieloani i pierwszy pogrzeb w Krakowie oficera krako- 
wianina s tego pierwszego pułku - Tadeusza Obstaromy- 
ka. Rómnież nasi druhowie, którzy poszli w bÓj zacz, 
14 ginąć. Przykro nam było, gdy nadossły wieści, że 
sginęli druh Steoki - nass drużynowy, Alik Leon i An- 
tek uUatoń - ten najbiedniejszy druh z naszej drużyny, 
Pakioh jak Matoń, żyjących na łaskawym ohlebie maj- 
strowej było w naszej drużynie kilku, Byli oni wyko- 
rzystywani przoz swoich majstrów ponad ioh wątłe si- 

ły, Dła takich właśnie przynosił na sajęoia szażone 
zreziki nasz drużynowy druh Vięokowski, Pomimo, że 
ei młodzi haroerse s drużyny robotniczej mieii w przy 
asłości atać się ozłonkani klasy robotniczej, nie in- 
teresowali się nimi ówozeóni przywódcy PPS w Krakowie 
- towarzysze Daszyński, Marek, Drobner, Lieberuan 
1 inni, ohociaż 2 pewnością wiedzieli o istnieniu na- 
szej drużyny. Nam jednak nasza harcerska anbioja nie 
zezwalała prosić o pomoc. 

W niedzielę J0 stycznia 1977 roku gawęda profeso- 
ra Bstreichera w telewisji o początkach odnawiania 
zanku na Wawelu przypoaniała mi nasz pierwszy udsiał 
w tym przedaigwsigoiu. W pewną niedzielę drużynowy 
Więckowski zaprowadził nas na Wawel i na zwiedzanie 
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katedry. Wielu s nas było tam po ras. pierwszy, Budyn- 
ki były już opuszozone przez wojaka austriackie. Po 
zwiedzeniu katedry przeszliśmy na dziedziniec wawel- 
ski, Był tam wielki mieporządek. Dzisiejsze wejście 
do komnat zamknięte było na kłódkę drzwiami s desek. 
Nasz drużynowy nakazał pozbierać na jedno miejgoe 
wazelkie odpadki, bandaże,szmaty, cegły itd, Kilku 
nas, ciekawskich, seszło przez okno piwniczne z lowoj 
strony dziedzińca do Środka piwnio. W oknach nie było 
ani szyb, ani nawet ram okiennych, a w piwnicach było 
pełno grusu. Widzieliśmy tam legowiska zrobione ze 

starej już i: poozerniałej słony. Z prawej bocznej 
ściany zwieały łyńcuchy jednym końcem waurowane 
w ścianę, a s drugiego posiadające kajdany na ręce 
4 nogi. Teraz leżały na barłogu otwarto. 

Na podstawie rękopisu byłego haroe. 
rza Drużyny Robotniczej w Krakowie 
dha Karola Wiziołka, zebrał i do 

druku przygotował 

hm Zbigniew Zahorski 
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Zotępozo - konendancki Druku Redaktorze! 

to więc stało się co stać się powinno. Tak przy- 
4 niektórzy, Ja jestem w ich gronie, 

uj4 tym, którzy Cię wybrali i tym, którzy zate 
wierdzili, I na tym powinienem skończyć ten list, 
Ale jeszcze przecież zapomnińłem złożyć C1 życzenia 
2 okazji, a życzę C1 ubyś dalej był Pawłem Rajem, 
a ten zmstypcu niech będzie honorowym dodatkiem. 

śielu moich znajomych zmartwiło si+, że HR będzie 
od tej chwili dzieckiex Łez ojca. Foztanowiłem więc 
atunąć na wysdokożci zudania i wzią: 

Oto: mała 
HR-a w ajencję. 

próbka przyszłej gnzety: 

"Od ieduktora" 

- I znowu techniczny spryt- 
£ ułożył nagłówek. Znobilizowuło to mnie do tego 

1., że do pracy przyszedłem na piechotę, robiąc 
tat nansietach. 

Już od dziecku, z czego można wno- 

NOWEGO | 
- SĄCZA 

sić, że turystykę zakodowaną mamy w genach. O, jakżeż 
przepadam za takimi prostymi odkryciami prawd pradaw- 
nych. Ale oóż, mieszkając w mieście bogatym w piękno 
1 talenty nie sposób nie znajdywać perełek naszych 
galicyjskich mądrości. Do turystyki pieszej zachęcam 
wszystkich skazanych wyłącznie na swoje nogi. 

HSI 

Redaktor Naczelny "Harcerza Rzeczypospolitej" został 
wybrany zustypcą komendanta chorązwi. Czynniki zbliżo 

ne do Redukoji twierdzą, że kandydntura nie była 
w gronie harcerako - dziennikurskim konsultowana. 

NASZ RUCH 

hm Poldek lutkiewicz 
elu z nas twierdzi, że z turystyką jak z deszczem. 

Albo jest, albo jej nie ma, Turystyka bywa piesza 
1 rowerowa, kajakowa i górska, za awoje i za cudze, 

dzika 1 ułożona. Ileż to razy słyszymy: "Jakież to 
turyatyczne województwo", innyn zać razem ktoś mówi: 

2 

«To „ałkowita pustynia turystyczna”, gdy we uszyatkih 

schroniskach trwa w środku lata pełnia sezonu renon- 

towego. Otóż, można by zaryzykować zdanie, że haroer- 

gtwo od zarania dziejów swoich kroczy jednym traktem 

4 turystyką, albo raczej dzieje się poprzez turystykę. 

Harcerstwo w turystyce także zostawiło owoje niezni- 

szozalne piętno. Bo ozymże są rajdy, jeśli nie wieło- 

dniowymi biwakami, Więcej nawet, turystyka zapożyczy- 

ła od harcerstwa wiele terminów, jak ohoćby "drużyna* 

lub... itd, itd. 
Baczny obserwator zauważy, że w ostatnim okresie har- 

cerstwo, a zwłaszcza harcerstwo starsze poszło zdecy- 

dowanie do przodu, a czymże jest turystyka jak nie 
posuwanien się do przodu. 
Mie uniemy jeszcze regulować programów telewizyjnych. 

Ale z turystyką jest inaczej. Dużo możemy. 

PIOSSNKA MIBSIĄCA 

Turystyozna krujka II 

Mokre od łez są Miśki oczy, 
Mitka to krówka nego stryja, 
Miśce się oczy zawsze pocą 
Gdy ją harcerski zastęp mija. 

Chetałaby Miśka 2 haroerzemi 
Ha górskich szlakach tęgo broić, 
ale mie noże być harcerzem, 

Wszuk harcerz nie da się wydoić. 

Więc kolorową zjudła krajk; 
Jo za stodołą spadła z nieba, 
/gubiło w wulou ją słoneczko, 
Gdy poleciało za potrzebą/. 

A ja mam tylko gunowce, 

Te, w których pesę Miśkę 1 owce 
wiatry, wiatry ze. 
Szkoda, lecz nie mau gitary, 
Gitary dziaiaj za dolary, 
trudno, nie stać mnie. 

4WO VADIS HARCBRZU S. 

4 niektórych krygnoh metodyków harcerskich zauważyć 
nożna ożywienie wynikające z wewnętrznej potrzeby 

Usłyszałem bicie jego serca 
Spod ziemi. 

DOŚWTADCZZNIA 

*Z paniętnika zastępowego” 
łani ogłosiła, że dziś po lekojach będzie zbiórka, 
Ja zbiórkę przyszła nasza IIIo ipani od zerówki, któ 
ra jest najmłodszą nauczycielką i dlatego będzie dru- 
żynową. Pani powiedziała, że sa tydzień pojedzie na 
kura do Oleśnicy i żebyśmy na razie nio nie robili, 
aż przyjedzie. Potem zapytała ozy znamy jakąś piosen- 
kę, to ją nauczyliśmy "Płonie ognisko...” Potem uzga- 
dnialiśmy kiedy będą zbiórki, Chodzimy na trzy zuiany 
1 sbiórki mogą być tylko przed ósmą albo w soboty, 
jeśli nie odrabiamy, Najwięcej lekcji a ńdań z nasze 
go zastępu, bo chodzi na akordeon, a najmniej ma pani, 
bo tyłko uczy, Potem pani apytała co chcemy robić 
w harcerstwie, ale nikt nie wiedział, to pani powie- 
działa, żeby się zastanowić, Co pani choo robić, też 
nie wiemy, ale wstydziliśny się zapytać. Ba koniec 
wszystkich zapisała do zeszytu i w klacie zaśpiewali- 
śmy "płonie ognieko w lemie*, Tak się skończyła moja 
pierwsza zbiórka. Proszę o odpowiedź, 00 możemy 
choieć robić w harcerstwie, żebyśmy mogli pani odpo- 
wiedzieć jek wróci z tej Oleśnicy, 

Łastępowy 

PLĄSY PO HARCERSKICH ŁAMACH 

"Bie daj aię P.R.- ze!” 
Ostatnio grupa dysydentów spod anaku Apolla i'jego 
licznej dauskiej świty uaktywniża się tak bardzo, że 
nie bacząc kogo i gdzie, chłoszoze na oślep jakąś 
harcerską kulturą. Hie dba owa grupa kulturykierów, 
kogo jej razy dosięgną. Korzystając z niesprawdzonych 
informacji, wyciąga na światło stare, dayno zapomnia- 
ne sprawy. Niestety, trzeba otwarcie przyznać, że bym 
łeś kierownikiem wydziału kultury, ale przecież dzia- 
ło się to w okresie, w którym wszyscy popołnia- 
liśmy błędy. Dziś nam błędy wybączono i nie ma do 
o©zego wracać, Tym bardziej niepokoić musi fakt, że 
znalazła się grupa ludzi żerująca na- Twoich dawnych 
  gdzi Potrzeby 

nie można nezować, ale harcerstwo wypracowało sobie 
» ponad siedendziesięcioletniej historii wiele metod 
właściwego kształtowania postaw społecznie użytecz- 

aych. Zaliczyć tu możemy różnego rodzaju trybuny, na- 
rady, sesje 1 fora /rzec by się ohoiało dwora”, 
sle zarty na bok/. Jedzak nie od rzeczy będzie wspoa- 
niec, że głowny nuoiek położyć należy na efektywność 
śmuduru starszonarcerskiego, wywodzącego się w pro- 
stej linii odhureerskiezo, przy ozym jest daleko 
ładniej sprany, 

PEURU RY 

biegłem asfaltową drogą 
Hu spotkanie żywego 

1 nie tego wykorzystać, w ohwili 
kiedy najmniej potrzebna była Ci ta wątpliwa "rekla- 
ma". Zapełniemie całej gazety materiałem, z którym 

ooraz uniejsza rzesza naszego społeczeństwa ma do 
czynienia, jest grubą i nieeleganoką prowokacją, 
Nie daj się P.R.-ze! 

LIST 2 NOWEGO SĄCZA 

Część nie mająca nio wspólnego z jakąkolwiek rz0- 
ozywistością. 

Ros wysłali bidnego instruktora do Warsiawy. Pojechoł 
choć barz mu nie paauwało, bo to chłop dzieciaty, 
a jak roz baba mu na leczynie wyjechała. Ale że w oyn 
trali nie pokazywoł sie dobre kielo-tęlo oasu, to 
trza było jeohoć, bo by se pomyśleli, ze ik mo kajsi. 
Pojechoł, wysłuchoł to oo nie więdzioł i to oo w. 

harcerskie.pl  
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dzioł. Pogodoł s tym i s taatym tyż i do chołpy cią- 
gnió. Przylecioł na Cyntralny, kolejki pierońskie, 

sohody jadom do góry, inne na dół. Nie wiadomo, do 
których wsiadać, Polotoł, polótoł, ale na pociąg sie 
spóźnił 1 koniec, Ale ze chłop w gazetach łocytany, 

to pomyśloł, ze jak juz mo być koniec, to nich bedzie 
koniec XX wieku i polecioł do Erakowa sanoloten, Sa- 
molot mioł 60% pasażyrów 1 100% załogi, oyli trzek 

pilotów, stewardesse i dwuk w mindurak. Instruktor 
do ohołpy dojechoł na 12 w nocy, Dzieci juz społy, 
somsiadka nie. Rano poszed do roboty. I tu sie dowie- 
dnioł w kołach sblizonych do harcerskiej dell Street, 
ze samolotem to se moze polotać, ale w ałerozlubie, 
a tak to mo jechać pociągiem 2 klasy. Z tego budujący 
wniosek, że naczelną cechą harcerstwa jest tradycja. 
4.iałkowski tyż nie lotoł do Warsiawy, 

TRZY PIÓRA 

Po pierwsze - Zuohy przygotowywały się przez cały 
tydzień, malując w domu po kryjomu laurki, Na zbiórce 

drużynowy miał je nauczyć wierszy i piosenek na dzieć 
babci. Na zbiórkę zuchy przyszły. 

Po drugie - Harcerze przygotowywali się przez ca- 
ły tydzień, ucząc się po kryjozu wierszy i piosenek 

na dzień dziadka. Na zbiórce drużynowy miał in pokaę 
zać jak malować laurkę, Harcerze na zbiórkę przyszli, 

Po trzecie - Drużynowy starszoharcerski przez cały 
tydzień przygotowywał się, pisząc notatki i czytając 

materiały dotyczące tez przedzjazdowych. Na zbiórce 
miano je przedyskutować. Drużynowy na zbiórkę przy- 
szedł. 

1: 

ROZWAŻANIA PRZY GASNACEJ WATRZE 

Pewna zasłużona drużyna w terenie zaprosiła unie, 
abym przyjechał własnym małuchea i poopowiadał przy 
watrse. Zasiedliśmy wokół stosu. Popłynęła pieśń, 
Zapalam chrust. Ogień strzela wesoło w górę, uśmiech 
rosjaśnia twarze. I nagle... watra gaśnie. Strasznie 
mokre drzewo... 

stryj 

Z BRAKU LAKU 

ki 
Na embitnego 

Nie spocznie 
Póki w komendzie 
Na stołku nie siędzie. 

Na komisję rewizyjną 

Zamiast rewidować 
Woli głowę w piasek chować. 

  

  

Zamienię dowolną ilość nowych namiotów na stare 
plandeki. 

Kwatermistrz 

Mam pomysł, Oczekuję wspólnika. 
Kolektywista 

Pilnie kupię miniroznówki z wizytacjami, 
Drużynowy przed wizytacją. 

rack 
Wróć do mnie 
Wątłym wspomnieniem 
Wróć do unie 

Zielenią lasów 
Słońcem płowych pół 
Cieniem drzew 

Pluskien wody 

Rosą wieczoru 
Wróć, wspomnienie 
Ręki położonej 
Na niesfornej ozuprynie 

Wyblakłą fotografią 
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OPRĄCOWANIE: HMAPL JADWIGĄ SMIGA- 

Hej, przed nami bramy świata 
lądy, morza, góry, rzeki, 

mad wiohrami duch nasz wzlata, 
w ludzkie dzieje, w przyszłe wieki. 

Hej, siostry / bracia czeka nas trud ogromny, 
Idee przekuć w jeden czyn niezłomny, 
Już przed nani wstaje zorza. 

Gódłem naszem prawda będzie, 
dobro w nas się ucieleśni 
1 poniesiem Piękno wazędzie 
pod namiotem naszej pieśni. 

Że wszystkich ozterech Świata stron, z daleka, 
Nowego nawołuje dzwon człowieka. 
Nam go siostry / bracia tworzyć trzeba. 

Kiedy idziemy, płynie śpiew przez ciche wsie, 
przez modre łąki, przez gęsty lam - 
każdy popatrzy na nas i od razu wie, 
każdy od razu poznaje nas. 

Pomóc każdemu w biedzie, 
pomóc w trudny czas, 

być uśmiechniętym, odważnie żyć, 
dla Jugosławii naszej siły oddać wraz 
zawsze i wszędzie pierwszymi być. 

Bo to jesteśny my, Jugosławii młoda straż. 

Śpiewajmy oo tou o słońcu i przyjaźni, 
Śpiwajny wraz, s piosenką za pan brat. 
Zakwitnie kwiat i niebo się przejaśni, 

1 z każdym dniem: piękniejszy będzie Świat. 

Podejmie nasz Śpiew 1 Włoch i Afrykanie, 

Zanucą wruz Kubańczyk, Czech 1'Pin. 
Radziecki druh do chóru z nami stanie 
1 żółty Li ze skośnookich Chin. 

Niech rośnie nasz Śpiew, niech złączą się w piosence 
najdalsze z miast, kraj każdy, każda wieś, 
1 cały świat niech poda sobie ręce 
1 oały świat zaśpiewa naszą pieśń. 
Bo nasza przyjaźń wszystkich połączyła 
w waloe o szczęście i w walce ze złem, 
bo nasza przyjaźń to jest wielka siła, 
nasza przyjaźń, która krzepnie z każdym dniem. 

Ja wiem: dla barbarzyńcy to mą też drobnostki = 

slementerze dzieci i kielnie ojcowskie, 
sonety, luwr, Ufffoje, twój syn, moja oórka, 
1 te drzewa, oo szumią w wierszach Ehrenterga, 
siewnik, piórnik, młot, smyczek 1 wesoły taniec, 
Kochanowski i Tycjan, Piotr Breughel i Cranach, 
Mickiewicz, Puszkin, fugi Jana Sebastiana - 
Notre Dame, Uspienski Sobór i Wieża Mariacka. 

Io to będzie walozył Świat aż do ostatka, 
Io to będzie walożył świat przeciwko szujon 
00 się na wojnie tuozą i wojną handlują - 
aż powie matka dziecku wieczorem spokojnymi 
widzisz synku, kiedyś na świecie były wojny... 

Idź! Czuwaj! I zawsze miej wiarę, 
ookolwiek by losy zrządziiy: 
Jest Polska i będzie bez końca, 
Jeśli Jej starczy twej siły! 

Idś! Czuwaj! Otwarte miej oozy, 
byś dostrzegł w sam czas, z jakiej atrony 
1 jaki wróg się ku nam skrada 
chęcią niszczenia wiedziony. 

25 
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LL Starczy, że mocno chcemy - 

a zbudowaliśmy dom. 
RAS Dadłazira © 1 To oo różni, opada jak liście, oo jw > k fin = | Rod r rp w 2! 
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Kula jak wielka piłka 
nie służy do zabawy. 
1o jest nasz świat, 
tutaj mieszkamy. 
0, zobacz - Bałtyk, 
Tu Krym 1 Morze Czarne. 
A tutaj to Atlantyk, 

Śpiewaj, kolego, o rodzinnym kraju, 

miech jego piękno ohłali pieśni ton, 
s równin węgierskich wiatry dla nas gnają, 
srebrne łany zwiastujące plon. 

Wasz to jest kraj, ziemia i las, 
na polu dla nas kłos kwitnie i kwiat, 
Śpiewaj, kolego, o rodzinnym kraju 

1 gromki Śpiew niech echo niesie w Świat. Oesany Ozielą nan od sióLie, 
Sławmy w gawędach bohaterów onoty, inne wiatry owiewają skroń, 
gdy przy ogniaku bucha płomień z drew. ty, nieznany druhu, może nie wiesz, 
Śniąo o szozęśliwej dla kraju przyszłości że do ciebie wyciągamy dłoń... 

żyli oni, przelewali krew, +». Tylu ludzi woiąż się w Świecie mija, 
tylu ludziom wspólnej treści brak. 

LL Razem z tobą nasze hasło "przyjaźń" 
na harcerski poniesiemy Szlak... 
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WożE Go zac Słowo 

a 
W XXI wieku 

mus, J, Niedźwiecki 
sł. Z. kt 

lubiły babunie anuć baśni przędz 
a przedziwnya uśmiechem na twarzy, 
a ja oi opowiem historię prawdz 
co dla nas niedługo się zdarzy. 

Ref, W XXI wieku będsieny już dorośli 
W XXI wieku musiny świat uprościć, 
Przyjaźni złoty orzech 
przytoozy aię pod próg bia 

1 swiat sapoani może 
90 znaczy słowo wróg! 

me role 

ka
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  Ozłowieoczy los nie jest bajką ani snem, 
ozłowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem, 
ozłowieczy los niesie trudy, żal i łzy. 
Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły..» +s00400. Kula jak wielka piłka 

nie służy do zabawy. 
[LU To jest nasz Świat, 

tutaj mieszkany, 
Dom - to nie tapety, nie meble, Wiech znikną z niej arsenały. 
nie kąt s żyrandolem, obrazem. Odozepić trzeba lont. 
Dom - to tam, gdzie ohoćby Kula jek nała piłka, 
pod gołym niebem Ziemia, dla wszystkich DOM ! 
ludzie są razem. 
Tam gdzie jasno wieczorem oiemnym, 

taa gdste ciepło, ohoćhy wicher dąż. Zopiwoówana Ra. poRe RARE at i 5 Choę, abyś doniosłość mych myśli odozuła, 

AOR AE nm 

_ 
i Być może przesadzam, 

z: w niektórych szozegóżach, 
lecz w grunoie się rzeczy nie mylę+ 

Ref, W XXI wieku na pewno będzie ładnie 

W IXI wieku poatarseć się wypadnie 

I znowu przyjdą młodzi 
1 wrzucą drugi bieg. bia 

Poszuchaj - 
w Kielcach uciekł mi autobus 

już padohodzi XXI wieki 
Obudził mnie koncert fortepianowy 

Czajkowskiego Rz BÓR /Piosenka Harcerskiego 
Umyłem się, zjadłem śniadanie Zespołu "*Słonaczni"/ 

Wie miałem czasu myśleć 

Sy 
— O problemach egzystencji 

i r 
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ZAWADZET 

ADZKIM 

piim WOJCIECH POPIOŁEK 

SZęścii jsiąt oztery lata temu, 20 stycznia ,uro- 
dził się Tadeusz Zawadzki. Ojciec jego, znany fisyko- 
ohemik, był profesorem i rektorem Politechniki War 
szawskiej. Tadeusz - absolwentem liceum in. Batorego 
w 1939 roku, 

*,.. Był wśród Buków chłopiec, który wyróżniał się 
bardziej od innych - urodzony organizator - mówili 
© mim nauczyciele, obserwujący jak koledzy wysuwają 
go na ozołowe stanowiska w samorządzie szkólnym, 
- Urodzony przywódca - stwierdzono w haroerotnie, 
obarozając go coraz bardziej odpowiedzialnymi funkcja 
mi, - Co w tym jóst? A../Często tak bypa, że ludzie 
posiadający zacięcie przywódcze w stopniu skromnym — 
nadrabiają je marsową miną, ostrym spojrzeniem, wynio: 
małą postawą, stanowczym głosem. Przywódcy naturalni 

tego wazystkiego nie potrzebują. Tkwiąca w nich siła 
wyraża się w sposób PRZ, miedostrsegalny, nie 

iów. To prawo 
ne zaznaczyło się na naszym bohaterze w sposób jaskre 

wy. Został on bowiem przez naturę obdarzony niemal 
dsiewozęcą urodą. Delikatna cera, regularne rysy, 
jasnoniebieskie spojrzenie 1 włosy złociste, uśmiech 

zupełnie dziewozęcy, ręce o długich, subtelnych pal- 
Qach, wielka powściągliwość, pewien rodzaj nieśnia- 
łości - wszystko to było aż nadto dostatecznym powo- 

dem do nazywania Tadeusza Zawadzkiego przez kolegów 
Zośką. /../ Zośka był to chłopiec o wyjątkowych zdol- 

harcerskie a 

HISTORIA EEEE 

nościech, wybitnej inteligenoji teoretyczaej i prak- 
tycznej. Wszystkim się interesował i gdziekolwiek 
swurócił umysł, czegokolwiek się tknął - towarzyszyły 
mu szybkie i łatwo osiągnięciu, /../ Uroda, wdzięk 
w sposobie bycia oraz pochłonięcie życiea dowowyn - 
wszystko to osłaniało i kryło przed otoczeniem naturę 
Zośki, Częściowo "dekonspirowały" go sporty. Zośku 
wyróżniał się w strzelectwie, w hokeju 1 w tenisie, 
zdobywając w turniejach międzyszkolnych szereg pierw- 
szych miejsc, /,../ Zwycięstwo sportowe imponuje oto- 

czeniu, Zośka był niemal zawsze znycięzcą. Zwycięstwa 
kierowały nań spojrzenia kolegów, Równocześnie zaczę- 
to atwierdzać rzecz inną: Zośka był uparty, uparty 
w sposób niezwykle drażniący. Rzadko się to zdarzało, 
Przeważnie albo nie zajnował stanowiska wobeo rozgry- 
wających się wypadków, albo też ustępował nalegającym 
Gdy jednak zaciął się w jakiej decyzji - nio go nie 
mogło przełamać, Szczególnie, gdy upór wsparł się 
o inny potężny czynnik duszy Zośki - o aubicję." "/ 

W okresie okupacji hitlerowskiej zasłynął jako ko- 
mendant Grup Szturmowych Szarych Szeregów. iiaromistre, 
ppor. Armii Krajowej, drużynowy 23 WDH. Od jesieni 
1939 roku Tadeusz związany był z inteliganoką organi- 
zacją konspiracyjną o nazwie”Polska ludowa Akcja lie- 
podległościowa” - PLAN. Od początku 1940 roku był 
w Związku Walki Zbrojnej. W latach 1941-42 był hufoo- 
wym hufca Mokotów Górny i konendantem tego rejonu 

w organizacji małego sabotażu "Hawer". 
*... Za kulisami efektownej akcji Buków znajdowux 

się ich przywódca 1 reżyser - Zośka. Oosywiście Zośka 
nie był naczelnym wodzem "Wawra" w Warszawie, był tyl 
ko komendantem jednego z szesnastu rejonów, na jakie 
została podzielona stolica, Ale był to konendant zdol 
ny, obdarzony wyjątkowym wyrobieriea organizatorskia 
1 dysponujący dośkonale dobranym zespołem. W każdej 
pracy, jaką trzeba było robić, Zośka brał omobiście 

żywy 1 bezposredni udział, W czasie roboty odznaczał 
się-dużym opanowaniem i spokojem. Spokój ten i opano- 

wanie najbardziej imponowały Bukom. /.../ Zośka był 
wśród Buków propazatorem "teorii spokoju" w czasie 
skoji, Mawiał często: - W służbie potrzebny jóst spo- 
kój, opanowanie, trzeźwa ocena, jasny umygł i pogoda 
ducha." 

Honorowy pseudonim "Kotwicki" przyznała Komenda 
Główna "ławra" niestrudzonemu w pomysłach konendanto- 

wź Mokotowa Górnego "Zośce" ża ukoję rysowania kredą 
lub malowania farbą znaku Polski Walczącej - Kotwicy 
stylizowanej s liter PW - znak ten przyjęło później 

ga własny niemal całe walczące podzienie, 
Trzeciego października 1942 roku został Zośka za- 

stępcą, a Od maja 1943 roku mianowany konendantem 
haroerskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów w van- 
szawie. Dowodził grupami w akoji pod Arsenałem, w Co- 
lestynowie 1 Czarnocinie. 

"... Kierownictwo walki konspiracyjnej powzięło 
decyzję zlikwidowania jednej nocy sieci ponad dziesię 
śiu posterunków żandarmerii uienieckiej na półnogno- 
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«schodniej granicy Generalnej Guberni, Do wykonania 
tego zadania wyznaczono, prócz oddziałów będących do 
dyspozycji na miejscu, parę oddziałów warozawskich. 
Jednym z wyznaczonych był oddział Zośki /.../"Ich"po= 

aterunck znajduje się pod Wyszkowen. liieści się we 
wsi Sieczychy, w dużym drewnianym budynku, gdzie kwa- 
teruje okożo dwunastu żandarmów,.» lio, w imię Boże, 
zuczynemy! Zośka krótko błyska latarką. Jeden z mło- 
dych ludzi unosi się z ziesi, robi znaach ramieniem 
- t poda. Kilogramowy granat - filipinka - wali pod 

m ciszy 1 ... Błysk! Płomień! Po- 
uch to przerażenie wrogów 

tursu. Powinni się zerwać, pę- 
zelać! ikt si; nie rusza... Są oszołonieni 

gbuchu. Przywarli do ziemi jak urzeczeni. 
W łomocie serca - bezwolni.., 
- Naprzód - wrzeszezy Zośka nienaturalnym głosem 
1 oderwany od ziemi pędzi ku furtce, Odrętwienie zni- 
kło! Zerwał się Maciek, pędzą inni, 
Purtka! Zośka kopie nogą drzwi, skacze na próg, ozu- 
jąc za sębą tupot dziesiątków stóp towarzyszy broni, 
Strzał z okna! Wali coś w pierś! Zapiera oddech..+ 
Jak cuglani szarpnięty koń, wspiera się Zośka stopani 
w deski werandy i powoli skręca półobrotem, Słania 
się ku ścianie... Bezsilne, omdlałe ciało oeuwa się 

-spod Ściany ku ziemi /.../ Zdobycie posterunku żan- 
darmerii w Sieczychach było jednym z najpiękniejszych 
zwycięstw Zośki. Całkowicie udana akoja, Tylko jeden 
ozłowiek z całego polskiego oddziału przelał w tej 
bitwie krew: Zośka." 

: „Piaszozystą mazowiecką drogą wlecze się za- 
przęgnięty w jednego konia chłopski wóz. Na nim — sty. 
Bnące ciało dowódcy wyprawy na Sieczychy, Zośki. Do- 
okoła wozu idą w milczeniu jego towarzysze, Mrok sien 
pniowej nocy rzednie, na wschodzie niebo nabiera to- 
nów jnanoniebieskawych. Idą przygarbieni, poszarzali, 
z rękami na deskach wozu, na kłonicach, na uprzęży 
konia. Gdy teren się wznosi, natężają mięśnie, aby 
dopomóc koniowi. Mijają pola 1 laski świerkowe. 
Andrzej Morro ostrożnie unosi głowę poległego, mosz- 
O2ĄG ze słomy wgłębione podwyższenie. Gdy bladość 
Świtu pozwoli wyraźnie dostrzec szczegóły, Długi zdej- 
mie kurtkę i przykryje pierś Zośki. 

Wiedozość o tym, że Zośka poległ, w ciągu kilku-* 
dziesięciu zodzin obiegła w Worozawie wszystkich jego 
przyjaciół 1 bliskich. Przejmujący ból i ostry niepo- 
kój szarpał seron. Zdawało się, że jakaś katastrofa 
zawisła nud bohaterską gromadą młodych ludzi. Prze- 
oleż zginął ktoś, do kogo się tak bardzo garnęli, kto 
urzeczywistninł to wazystko, do czego tęsknili, czego 
precnęli, co było ich marzeniem. 

Komendant Warszawskiej Chorągwi Szarych Szeregów 
powiadonił oddźiały o śmierci Zośki upecjalnym rozka- 
zem: 

"Zośka, konendant Grup Szturzowych Wisły, nie żyje. 
Zginął śmiercią zwykłego żołnierza, ohoć żołnierzem 
był niezwykłym. Łączył w sobie wysoki talent organiza 
oydny 1 rzadko spotykany realizm pracy z nieprzecięt- 
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nym poziomem ideowyr, Na tych cechach awego charakte- 
ru budował i tworzył nowy styl pracy wojskowej i har- 
cerskiej /.../. Zarządzam, aby od rana dzisiejszego 

począwazy przez dwa tygodnie wszystkie odprawy w Ulu 
Wisła rozpoczynały się jednoninutową ciszą dla uczoze 
nia jego pamięci... Cz! B,Prowdzio hu," 
Przez dwa tygodnie na kilkuset zbiórkach warszawskich 
Szarych Szeregów najpierw - jak nakazał rozkaz - mi- 
nutowa cisza. A potem - już bez rozkazu - modlitwa 
i krótkie uwagi o tym, który poległ.* 

Zginął w dniu 20 sierpnia 1943 roku, kiedy, przeła 
mując impas w ataku na niemiecką strażnicę graniczną 
/Grenzschutz/ w Sieczychach pod Wyszkowem, zapewnił 
swojemu oddziałowi zwycięstwo, Odznaczony Virtuti 
Militari 5 klasy i dwukrotnie Krzyżem Walecznych. 

",.. Z naszej strony tylko jedna otrata - Tadeusz. 
Przywódca "Pomarańczarni", wspaniały organizator 
1 wykonawca wawerskiej służby, prawdziwy wódz Grup 
Szturmomych /.../ Strassliwa pustka, jaką sprawiło to 
odejście, mówiła ozym dla nas wszystkich był Tadeusz, 
Jego odejście to przełom w historii Szarych Szeregów, 

W upalny dzień letni odbył się pogrzeb Tadeuszą na 
Wojskoxych Powązkach. Najpieru meza Św, w drewnianya 
kościółku św.Jozafata. Małe bardzo grono kolegów ze- 
brane na nabożeństwie wyczuwało wyraźnie jakąś potęgę 
szarpiącą się z niemocą Śmierci: a gdy na dworze zer» 
wał się nagle potężny wicher, gdy z hukiem zatrzasnąt 
wierzeje kościółka, gdy przytłumił i poprzekrzywiuł 
spokojne dotąd płomyki świec, wszyscy zrozumieli, że 
coś się skończyło i że jednocześnie zaczyne Bię ooś 
innego, ooś oo jest logiczną konsekwencją przebytej 
dotąd drogi. Trumna Tadeusza niesiona na barkach ko- 
legów przeszła wolno przed oałym rozwiniętym w dwu- 
szeregu, a stojącym tu przypadkowo batalionem niemie- 
okim SS, Gdy złożono ją w powąskowskim piachu obok 
*Oracza", niosący poprzednio trumnę chłopcy spostrze- 
gli na awych palcach Ślady krwi. Ta krew cementowała 
Grupy Szturmowe na nadchodzący nowy okres ciężkich 
walk,” 

Imieniem Tadeusza Zawadzkiego — Zośka - nazwany 
został batalion Grup Szturmowych, który okrył się 
sławą bojową w najcięższych walkach Powstania War- 
azawskiego. 

1/ Ą.Kamiński - Kamienie na szaniec. Wyd.Śląsk, 

8.14-17 
Tamże, m.49-50 
Tamże, 8.150-155 

4/ a.kauiński - Zośka 1 Parasol, Iakry, 8.14-15 
5/ st.Broniewski - Całym życiem - Szare Szeregi w re- 

lacji naczelnika, PVM, 0.168, 
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W Domu Polskim panowała zawsze serdeczna atnoafert 

Herbatka i wazystko jak u domu. łzy wzruszenia wycis- 
kały nawet nasze nieuczone występy. "Hejże ino fijo- 
łeczku leśny" - piażem remstką sopranu, przeskakując 

tr tenorowy. Za to huczne oklaski należa: 
ły się zawsze chł - 1 
Szoezególnie ci ostatni robili piorunujące wrażenie, 
gdy wpadali z hukiem i piekielnym gwisdem na palcach, 
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Ea przystani dołączyli do nas dwaj studenci, skau- 

oi z austriackiego Grazu. Jechali na rowerach 

s Grazu do Persji. Jeden z nich malował napra 

dę pięknie, Ha paniątkę namalował mi poostówkowy por- 
trecik mueszina, który z pobliskiego minaretu nawoły- 
wał cod 1 islamu do modlitwy. Niestety, 
tak jak wiele innych rzeczy i ta pamiątka przepadła 
później po moim aresztowaniu przez gestapo w ozasie 

gu WYPrAWA 
czarnomorska 

Orkiestra nie myliła się ozęściej niż to było koniecz- 

ne dla podkreślenia amatorskiego charakteru imprezy, 

Po występach następowały tańce, Nawet ja, ledwie racz- 
kujący adept musiałem w tangu ratować honor wyprawy. 
Nio dziwnego, że wiałem z kręgu tanecznego, Szukając 
bardziej stabilnego towarzystwa, chociaż tan gnowu Da- 
mawiano mnie na wino, a wina mie próbowałem w domu na« 
wet na święta, 6 Domu Polskim skupiało się życie ca- 

łej Polonii u: gjącej w Konstantynopolu, nie licząc 
Adampola na anatolijskiu brzegu Bosforu. Kto s Polą- 
ków przejeżdżał przez Konstantynopol, znajdował w Do- 
mu Polskim dobre słowo i mógł liczyć na opiekę 1 po- 
mog naszego konsulatu. Dlatego też w Domu Polskim 
upotkaliśmy państwa Korabiewiczów. Płynęli kaja- 
kiem c Rumunii - do Japonii! Bagatela! Można 
'było dostać zawrotu głowy wobec takich perspektyw włó- 
osęgi. Bardzo wysoki pan Korabiewioz 1 maleńka, ener- 
giozna - kapitan wyprawy?! - pani Korabiewiczowa, sta: 
mowili centrum zainteresowania. Śnieły ponysł wyprawy, 
filigranowy sprzęt w postaci kajaka s żagielkiem i nie 
słychanie sympatyczni państwo Korabiewiozowie - to 

ystko składało aię na zasłużoną uwagę z jaką sżu- 
ohano przygód « 
ozęści błękitnego wodnego szlaku. 

okupacji. 
4ustriacy sapisali się szozególnie wdzięcznie w mojej 
pamięci jeszcze z innego powodu. 
Bulwar był dość wysoki. Skaoząc na łódź nie zauważy- 
łem leżącej na dziobie przykrywki od bańki na oliwę. 
Łódś gzara, przykrywka blaszana, Nawet nie poczułem 

bólu, skacząc zaraz do wody. Dopiero jak wyszedłem 
snowu na dziób okazało się, że to ja tak intensymie 
plagię. Wtedy fachowo wykonany przez "Gracjan" opatru 
nak skutecznie zatrzymał krwotok, O bólu w ogóle nie 

ałen i do niczego się nie przyznałem, aby nie z0- 
gtawać na wachoie przy łodziach tak jak w Warnie! , 

fa Turoji nie było posterunku pilmującego naszych ło- 
dzi, a sympatyczni marynarze s jechtów Keaala Paszy 
mie atali ożągle w poroień 

Obiady gotowaliómy w najbliższym domu, w ogrodzie 
na wykonanej przez nas kuchni polowej, Po wodę trzeba 
było chodzić do piwaioy. Ostrzegano naa przed akorpio" 
nami. Nosiłem dlatego sawsze buty, albo przynajmniej 
trampki. Obyło się bez wypadku, ale kilka skorpionów, 
tjoh różowych, widziałem na własne oczy, Brrr. 
Jako kuzpla do gotowania miałem Bolka - trompetera, 

huty szkła na Zabłociu. Potrafił układać 
gołymi rękami rosżarzone węgle, co sronztą nie 
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głychanie ułatwiało pracę w kuchni, Pos tym Bolek wo- 
Joł "to białe" w wydzonoe niż"to ozerwone”, % ozego 
Bkwapliwie korzystałem przy wymianie towarowej. Nio 
można powiedzieć, dobrze mi się działo, KaBe zawsze 

maie częstował ze swej porcji "przydziałowoj" czekola- 
dy. Czułem wprawdzie przez skórę, że traktują anie 
jek kurdupla, ale łakonotwo brało górę nad ohgoią oy- 

oia dorosłym. 
Wiezależnie od sucharów, z wojska, wieźliśmy od 

Piaseckiego "Łom poleki*, masywną czekoladę w paskach 
grubych jek palec. Taki pasek czekolady stanowił,wraz 
3 dwoma lub trzema sucharani maczanyni w morskiej wo- 
dzie i jeszcze z jokąś owocową zagrychą, świetne śnia- 

danka na łodzi, w ozasie podróży, Oprócz tej ozakola- 

dy dła mao, wiożliśny dla walego Konstantynopoła £ in- 

nych pożentatów upominki w postaci bombonier 4 specjal 
zanki firmowej Piaoeokiego, Było tego aż dwie 

paki, wielkości prawie metrowych sześcianów, 
Kemal Pasza nie mógł nas przyjąć - wyjechał do Ankary, 
qatomiast wali Konstentynopola /005 jak wojewoda/ ob 

darował nas na pamiątkę półksiężycami z gwiazdą, losi- 

liśmy je' potem jako odznaki wyprawy czarnomorskiej. 

W klubie młodotureckim podobnym do krakowskiej 

YUCA daliśmy naprawdę udany występ. Potem graliśmy, 

ge zmiennym szczęściem, w ping-ponga, Do kolacji na 

tarasie podano wodę w oszronionych szklanych dzbanach, 

Zaintrygowani niską temperaturą wody pomimo panują- 

Qych upałów, dowiedzieliśmy się, że wodę doprowadza 

się /nadal/ akweduktami z Bałkanów, A więc działają 

jeszcze starożytne cesarskie akwedukty. 

Mastępnego dnia przechodziliśmy w czasie południowego 

upału pod akweduktem. Pić się chce, a tu nad głową wo 

da szumi. Wdrapaliśny się na górę i przez szczelinę 

w omurowaniu słyszałem szum wody i poczułem jej chłód, 

Wydawało mi się nawet, że widzę ją pobłyskującą. Hie- 

stety nie można było dostać się do wody - za głębokol 
Poszliśmy dalej, zdjąwszy koszule i podkasawazy spo- 
denki. 
Szosę naprawiała grupa robotników, wśród których na- 

uwagę zwrócili górale ubrani w baranice - uszatki 
1 w owoze serdaki, bez rękawów, zwrócone runem na 

wierzch. Tak ubrani kuli kilofami twardą nawiersohnię 

drogi aż iskry szły. 

Tłumy wiernych peregrynują do miejac Świętych 

w Konstantynopolu. Islem posiada niejako naniastkę 
Mekki, mauzoleum, w którym znajduje się podobno ząb 
Mahoneta i włos z jego brody. Złota krata, wytarta 

od błagających rąk kryje w swoim wnętrzu obiekt gorą- 
oych 1 natarozywych żądań. Podobno sdarzają się tu 1 
ouda. Widząc ten rozkrzyczany tłum nietrudno w to 
uwierzyć. 

Bazary starego Stanbułu stanowią odrębny Świat wo- 

mi i barwnego gwaru bliskiego wsohodu. Tu handluje 
Się wszystkim oo jest do sprzedania, oficjalnie, wyją 

wazy ludzi, Rękodzielnicy tworzą ewoje wyroby zaraz 
na miejscu, niejako na oozach gapiów. Szczególnie 
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taloplastyka skupie licznych widzów obseryującjch 
z nienełym zainteregowaniea powstawanie pod ryl06m 
gkomplicowanych dęgeni 1 napisów osmańskich. Na miej- 

sou też powstają wyroby kaletnicze, pantofle damskie 
1 męskie, tu szyję się ubrania i tka dywany, Tu sprze 
daje się towary całego świata, podając fontastyczne 
ceny wywołamcze, Do dobrego smaku najeży cdpowipdnio 

inteligentnie potergować się w oparciu 9 zęgiygnipty 
uprzednio wywiad jak kostałtują się ceny średnie tego 
dnia, wiedząc, że jeszoze jedna trzecia ceny wywoław- 
ożej to sprzedaż z zyskiem. Bywalcom krakowskiej Ska- 
listej Arabii /ozytaj: Kasinierza, Stradomia osy pla- 
cu Bęwół/ pietrydno było uchwycić ten niepojęty up. 
dla Anglika sposób nabywania rzeczy. Anglik usłyszaw- 
szy cenę pie stojącą w żadnym zwiąsku s wartością to- 
waru sydymał pogordliwie wargi, machał ręką i szedł 
dalej, lub co gorsza, nabywał tę tandetę bez targowa- 
mia się ku jawnemu oburzeniu kupca 1 gapiów. Nierzad- 
ko sam kupiec obniżał w takich razach oeng, 5 własnej 
woli, uniesiony kupieokim honorem. Towarzyszyła teau 
znana nam gestykulacja i katastrofiosny patos, a zysk 
i tak pozostawał zyskiem. 
Nas, targujących się umiejętnie, przyjmowano Kawą, 
1 po transakoji, bez wsględu na wielkość zakupu zapi- 
jano sprawę kawą. Natomiast za nie targującym się kli- 
entem kupieo ukradkiem pluł i szwargotał na powno nie- 
przyjemne życzenia, takie,.że gdyby się spełniły - nia 
byłoby nietargujących się na bazarze. 

Płaciło się wazelką walutą świata, ale najwięcej 
szło oczywiście tureckich piastrów. Wysoki Kura funta 
tureckiego osłabił wprawdzie nasze zapały, ale piast= 
ry nie sdaważy się być takie groźne, zwłassoza po 
przeliczeniu na kurusze - nie istniejące wprawdsie 
w monecie, ale pozostające w stałym użyciu w handlu, 
odpowiadając 40 piastrom. Z początku ktoś s konsulatu 
towarzyszył gospodarzowi wyprawy, ale wnet można nas 
było pozostawić własneau losowi, tym bardziej, że ohżo- 
paki, nabrawszy drygu nie tylko nie dawali się oszuki: 
wać, ale... kto wie, oo by było gdyby nie mundurki 
harcerskie, Za umiejętność targowania oię, jak już 
wspomniałem, szanowano nas na bazarach i nikt nie miał 
do nikogo pretensji, gdy po najdłuższym nawet targu 
transakoja nie kończyła się sakupem, Traktovano, wi- 
dać, rzeos sportowo, tak jakby kupieo wygrał spotka- 
nie na ringu w dziesiątej rundzie na punkty, KO nie 
było nikomu potrzebne, a był - 00 najważniejsze - ruch 
w interesie. Kupoy chętnie s nami rozmawiali, pytali 
o różne sprawy, ohoieli kupić lub wymienić na inny 
towar naeze wieczne pióra lub zegarki. Obiektem zain- 
teresowania była także nasza maszyna do pisania, 

Najbardziej okazale przedztawiały się kramy 5 Owo- 
omni. Śniady Turek szozersył olśniewająco białe zęby 

w najszerszym z uśmiechów i sa jednym sanachen jataga 
na przepoławiał olbrzymi kawon trzymany na dłoni, ©mo- 
kając zachęcająco. Wychowani na lekturze Henryka Sien- 

cd.na str. 36 
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ZWYCZAJE 
I OBYCZAJE 

Ch odzi mi po głowie pomysł, duża rzecz. 
A ostatnio najlepiej myśli mi się w pociągach, Tym 

razem jest to przedział «losy I pociągu osobowego re- 
lacji Warszawa - Kraków. Ż rozważania, czy warto za- 
chorać planowane pierwsze zdanie wyrywa mnie konduk- 
tor. Cóż, trzeba się przyznać - jedziezy w przedziale 
zsdumnym napisem: "Zarezerwowane dla matek z dziećni", 
%łumnczy nas fakt, że jest około północy, a o tej po- 
rze matki karmiące z dziećmi na szczęście nie podróżu 
ją. 6 przedziale jedzie siedem osób, pięć w wieku, 
powiedzny, poprodukcyjnym, dwie - w pełni produkcyj- 

nym. Konduktor dmje się przekonać, ale okazuje się, 
26 mój sąsiad z vis A via, tak na oko 25-30-letni, 
nie ma biletu w ogóle. Konduktor twierdzi, że może mu 
wypisać wyłącznie bilet klasy II, bo na korytarzu 
stoją pasażerowie z biletami I klasy, W tej sytuacji 
staled przedział powinien opuścić. Przekonarza się 

nak, wreszcie płaci, gasi Światło 1... zusypić. 
Pasażerowie przedziału sę zbulwersowani. Ja również, 

tyn bardziej, że w czasie zdy płacił znęła mi 

w portfelu legityzacja prasowa, Gotów m podejrze 
nikiem podróży bydzie zjadliwy 

żondużtoruch, nieżyciowych przepis 

felieton 

chodzi mi po głowie pomysł, tla dużą rze 
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  Po LEWEJ MAMY MORZE NASZYCH TOTRZEB 
PO PRAWEJ MORZE NASZYCH MOŻLIWOŚCI 

SJGŁOSZENIA? 

© 
ŁACINA contra łacina 

VBLL5 WON DYSCITUR - Nie można się nauczyć choieć 
VELIS PASSIS - Z rozwiniętymi żaglami 
Vau SAPIEWPYSSTUS BRRARE POTEST - I najnądrzejszy 

może się mylić 
VAGUA VASA PIDRIMUM SONANT - Puste naczynia najwięce. 

brzęczą 
WAGHUA4 - Próźnia - Miejsce próżne 

f<D3 IW PACEI - Tdź w pokoju 
MINI! - Biada mil 

*Aż VICTIS! - Biada zwyciężonym 
*6LBI - Bądź zdrów! Żegraj! 

| VANTTAS VASEPAGU: UWsIA VANITAS - Marność nad mar- 
nościami i wszystko marność 

VARIA - Rozmaitości 
WARTAE SUNT RERUM PIGURAE - Różne są układy rzeczy — 

Różnie się rzeczy układają 
4ARINTIO DELECTAT - Źmiana ciesży 

VERBUM SAPIENNI SAT EST - Mądremu wystarczy jedno 
słowo     

azelkiego rodzaju prace, jak np.: magisterski 

doktorskie, habilitacyjne, remontowe, budowlane: 

wykonuje szybko i solidnie 

Spółdzielnia Pracy "Rzeczywistość" 

4, 

polowe - 

Dyskretnie dorabiam piątą klepkę. 
Deoydentom bezpłatniel 

Bednarz 

Usbrajam w anielską cierpliwość. 
Emerytowany saper 

Dopinam wszystko na ostatni guzik. 
Wiadomość w GK 

"ONI — 
-— My s. z 
z dei R narodu — 

Byle do przodu, | 
Byle do praodu, 

Do byle prycy, 
- Chluśnien bo uś niem 
Drodzy Todacyj  



          

BEBWANEG| HORBRY KEMEREGRAM KE Mt NIEZWCENEI HOBBY: KEES 

phm Wojciech Popiołek 

laczego o książce rekordów, popularnym"Guinne« 

sie", w odoinku "hobby"? Otóż, jest to w pewnym sen- 
sie też kolekcjonerstwo. Aby wydać taki zbiór rekor- 
dów, trzeba na bieżąco Śledzić wyczyny "szaleńców" 

oraz inne wydarzenia z tym związane. 
"Guinness Book of Records" - to jedyny zbiór re- 

kordów świata - najdziwniejszych, najprzeróżniejszyah 

i nierzadko wręcz niesanowitych. 
Jak do tej pory ukazało się już 30 edycji sła! 

nej księgi rekordów świata Guinessa. Ostatnia edycja 
ukazała się w 30 językach i nakładzie bagatela. ..50 
milionów egzemplarzy, co też jest rekordem. Wydana 
po raz pierwszy przed 30 laty w celu rozstrzygnięcia 
sporów co jest najszybsze i najwolniejsze, najwyższe 
1 najni , księga p łoiła się w 
królestwo najdziwniejszych wyczynów. 

Teraz, dla odprężenia i relaksu, niektóre ciekawe 
1 "szalone" rekordy z księgi Guinessa: 

© Anglik Peter Dowdeswell pobiż wszelkie rekordy "ob 
żarstwa", pałaszując 40 kanapek w ciągu 18 minut, 

trzy funty «rewcte« /1,36 kg/ w 4 minuty 1 8 sekund 
kwartę piwa w 2,3 sekundy /tzn, dwa litry w 6 sek./ 
oraz funt węgorzy /453 gramy/ w 13,7 'sekund. 

Najmniejsza książeczka liczy 20 stron o wymiarach 
1,4 mm x 1,4 ma, Jeat to bajka Asao Hoshio' z Tokio, 
który wykonał ją własnoręcznie w 200 egzemplarzach. 

33 godziny stał na jednej nodze niejaki Kumar Anan- 
dan ze Sri Lanki. 146 godzin i 20 minut podbijał 
piłkę Pat Xożntezgart z Irlandii. 

e Anglioy Rod Hahon i Ken Mackenzie, ozołzając się, 
pokonali dystans 42,6 kilometra na rękach i kola- 
nach. 

© Nejstarszym człowiekiem z udokumentowanym ponad 
wszelką wątpliwość wiekiem jest 118-letni Japończyk 

Schigechiyo Izumi z wyspy Tokunoshina. 

e Grand Central Terminal przy zbiegu Park Avenue 
1 43raStreet w Nowym Jorku jest największym dwor- 
ocem kolejowym na świecie. Zbudowany w latach 1903 - 
1913 rozpościera się na powierzchni 19 hektarów 
i obsługuje dziennie 550 pooiągów na 180 tysięcy 
ludzi, chociaż 3 lipca 1947 roku z jego peronów 
skorzystało 252 288 pasażerów. 

© Najwyższym obecnie żyjącym człowiekiem jest 26-let- 
ni Muhammad Alam Channa z Pakistanu. Do 12 roku ży- 
cia rozwijał się normalnie, lecz mając lat 20 mie- 
rzył już 231 om, a teraz aż 251.  ilajwyższym zna- 
nym człowiekiem był zmarły w 1969 roku zamieszkały 
w Buffalo John P, Carroll, mierzący 263,5 om. 

© Najcięższa kobieta to Percy Pearl Washington, która 
zmarła w szpitalu w Milwaukee. Początkowo nie można 
jej było zważyć, ponieważ waga szpitalna mogła za- 
rejestrować ciężar do 362,8 kilograma, a pani 
Washington ważyła aż... 399 kg. 

e 5148 godzin i 28 i pół minuty tańczyli Mike Ritof 
1 Bdith Bourdreaux. Tym samym wygrali 2000 dolarów. 

e Słynny biegacz amerykański Jesse Ovena również za- 
dziwił świat. 25 maja 1935 roku w Ann Arbor /stan 
uichigan/ wyrównał jeden /na 100 jardów/ i ustano- 

wił 5 nowych rekordów świata /akok w dal, biegi na 

200 metrów i 220 jardów oraz 200 metrów przez płot- 
ki i 220 jardów przez płotki/. Wszystkie te rekordy 
padły między godziną 15.15 a 16.00. "Dniem dni" na- 
zwała to wydarzenie amerykańska prasa. 

13 lat Gary Gabelich dzierżył rekord szybkości 

osiągnięty w samochodzie: 1001,473 km/h. Jego "Blue 

Plame" uzyskała taką prędkość 23 października 1970 

roku na dnie wyschniętego słonego jeziora w Bonnę- 

wille w stanie Utah. W ubiegłym roku brytyjski 
p y Richard Noble,startując w 4-tonowym 
samochodzie z silnikiem odrzutowym na torze w Ger- 
lach w stanie Nevada, uzyskał 1019,25 km/h. 

Zadziwiającą pamięcią popisał się iienmed Ali Halici 

z Ankary, który 14 października 1967 roku przez 

6 godzin wyrecytował 6666 weraów z Koranu. 

Pierwszym oceanarium było karineland na Florydzie, 
Wszystkie baseny tego oceanarium zawierają 26,3 
miliona litrów wody. Największy zbiornik /30,48 me- 
trów długości, 12,19 metrów szerokości i 5,48 metra 
głębokości/ mieści 1,7 miliona litrów wody, 
Tyle samo mieści największe na świecie akwarium 
o nazwie John G.Shedd Aquarium, Ukończone w 1929 ra 
ku położone jest na rogu 12 thStreet i Luke Shore 
Driwe w Chicago. 

„ szynny Fele w swojej karierze /lpta 1956-77/ zdobył 
1281 goli, jego rodak Artur Priedenreich aż 1329. 

Świetnych strzelców było wielu... William "Dixi" 

Dean /zverton/ w sezonie 1927/26 w Pirst Division 

/pierwsza liga angielska/ podozaa 39 spotkań 60 re- 

zy pokonał brenkarzy. 142 bramki w 34 meczach to wy. 

ożyn Raitha Hoveraa, którym popisał się w sezonie 

1937/38, grejąc w II lidze szkockiej. Te osięgnięcui 

bledną jednak w porównaniu ze skutecznością Paula 
uouldena z Boltonu Lada Ulub. w lidze juniorów /ae- 

zgon 1981/82/ w 40 meczach zdobył... 289 goli. 

+ llajwyźszym zwierzęciem spośród ssaków jest żyrafa 
o imieniu George przywieziona z kenii do Chester 
200 w Anglii. W wieku 9 lat miała 6.09 metra wygo- 

kości. 

« iajcięższym ssakiem był wieloryb błękitny, ważący 
157 ton. Płetwal ten złowiony został przez radzieo- 
ki statek wielorybniczy "Sława" 20 marca 1947 roku. 

+ kekord w skoku wzwyż należy do paa imieniem "Max of 
Pangoula", który przeskoczył mur wysokości 3,48 me- 
tra. Piea ten szkolony był w psiej szkole w Salis- 
bury w Zimbabwe. Chart "Bang" natomiast skoczył 
w dal aż 9,14 metra. 

« iajrozleglejszy park to założony w 1922 roku Wood 
Buffalo National Park w Kanadzie o powierzchni 
45480 kilometrów kwadratowych. 

e iiezwykży dowód przywiązania dał owczarek collie 
imieniem "Bobbie", który do domu wracał 6 wiesięcy 
1 przebył 3200 kilometrów z kolcot w Indianie do 
śilverton w Oregonie w USA. 

« Znani z licznych fotografii blizniacy Billy i Benny 
woCrary lub HoGuire z Późnocnej Karoliny w roku 
1978 ważyli 337 i 328 kilogranów, W rok później 
Biily zginął w wypadku motocyklowym w liiagara Fall. 

w Sportowi fenomeni... Szkot Duncan MoLean w wieku 
92 lat przebiegł 100 metrów w czasie 21,7 sekundy, 

a sześć lat starszy Dimitrion Yordanidis z Grecji 
uko:.czył maraton w czasie 7 godzin i 33 minut. 

e kuerysanin Donald Davis przebiegł maraton... tyłem 

w czasie 4 godz. 20 minut, 36 sekund, zaś tym samym 
stylem 100 metrów w czasie 14 sekund przebiegł rów- 

nież Asverykanin Perdie Adoboe. 

4 Cztery zżote medale podczas jednych igrzysk olin- 
pijokich wśród pań zdobyła tylko znakomita iiolenden 
ka Pranoina Blankers-hoen. W roku 1948 wygrała 100 
1 200 metrów, BO metrów przez płotki oraz sztafetę 
4x 100 metrów. iujciezawsze w tyz wszysteim jeat 
%0, że minzu wtedy już... 30 lut i wyża matką dwoj- 
ga dzieci. 

* kuerykański ukoozek wzwyż Pruuklin Juooba, kacząo 
- przeszoczył 59 ca ponad 

własną głową, Jna mierzy 1/3 cm. 

» Trudno sobie wyobrazić mecz piłzarski bez widzów. 
Ale w mivtorii tej dyscypliny sportu rekordową ich 
liczbę zunotuwn:io na unson stadionu Naracana 

w 1950 roku. keoz finałowy piłkarskich mistrzostw 
świata Brazylia - Urugwaj oglądało prawie 200 tysię- 
oy, a dokładnie 199854 widzów, żuropejski rekord 
frekwenoji zanotowano w 1937 roku na stadionie 
Hampden Park w Glasgow, gdzie przybyło 149 547 wi- 
dzów, 

Piłkarze szkockiego klubu Celtio Glasgow w rozegra- 
nych kolejno 62 meczach nie ponieśli porażki, ć0 
miało miejsce w okresie od 13 listopada 1915 do 
21 kwietnia 1917 roku. 

Bruce lcConachy z Vancouver pobił rekord w balanso- 
waniu słupkiem monet, utrzymując na krawędzi sreb- 
rnej dolarówki 175 położonych na płasko monet. 

lajpotężniejszym płazem jest krokodyl. Poszozególne 
okazy osiązają 4,8 metra długości 1 520 kilogramów 
wagi. Zdarzają się jednak także ponadprzeciętne 
olbrzymy. Jeden z nich terroryzował na Pilipinach 
ludność, ale teraz jest już wypohanym eksponatem 
Muzeum Zoologicznego Iarvard University w Canbridze 
w stanie Massachuasetts. Okaz ten ważył 2 tony 
1 miał 8,23 metra długości, 

Największy ptek to struś północonoafrykański, Nielot 

ten mierzy do 2,74 metra wysokości i waży do 156,5 
kilograma. 

Najwyższy kaktus rośnie w Arizonie i ma on 24 metry 
wysokości. 

Największe owady; motyl z llowej Gwinei - olbrzym 
o skrzydłach rozpiętości 28 centyme*rów, pobiła 
go jednak ćma z dżungli nadamazońskiej, której 
skrzydła nają rozpiętość aż 30 centymetrów. 

Angielka Barbara Hoodhouse w ciągu 31 lat wytresc= 
wała 17 136 psów. Jej dzienny rekord wynosi 80 psów, 
Tregowała także psy milicyjne. 

Majstarszym drzewem jest roanący w południowo-za- 

chodniej kaliforni królewski klon oceniany na 
11700 lat. Najwyższe drzewo to również kalifornij= 
ska gekwoja "redwood" mierząca 112,1 metra. 

Pierwszym obywatelem Antarktydy był Bmilio Maroog 
Palma, urodzony 7 stycznia 1978 roku w argentyń- 
skiej bazie Sargento Cabral. 

Najwyższe bliźniaki to Dan i Doug Buachowie z Ari- 
zony, Każdy z nich ma 210,8 centymetrów wzrostu. 

Polski akcent w Guinness Book - jednym s niższych 
ludzi na świecie był Józef książę Boruwalaski, uro- 
dzony w 1739 roku w Polsce. iając lat 15 mierzył 
64 cm, w wieku 25 lat - 89 cm, w 30 roku życia - 99 
cm. marł przeżywszy 98 lat w Anglii. 

Pantastyczne zdolności matematyczne objawiły się 
u pani Shakuntali Devi » Indii, która w oiągu 28 
sekund pomnożyła dwie 13-0yfrowe liczby - iloczyn 
był 28 cyfrowy. 

/Owracowano na podatawie 

"Guinness Book of Records"/ 
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[EEK + EERENNESEMI HISTORIA EEEE 
cd. ze str. 29 
kiewicza przypatrywaliśmy sig z respektem tej jakże 

niewinnie użytej broni siecznej i za każdym razem ja- 

koś dziwnie całą grupka: skupiała się wokół dowódcy, 
/A może to tylko ja miałem mojra?!/. 

Wieża w Galacie opromieniona "sławą męczeńską” pa- 

na Onufrego Zagłoby była kolejną niespodzianką. Na 

- asosycie przyjął nas silny wiatr, który w chłodnej 

ożywozej bryzie atanowił korzystny kontrast s zadu- 

chem bazarów. Sidok z wieży jest tęmnatem samym w 80- 

bie. Niestety bryza ataje się na dłużazą metę dokucz- 

liwa i nie przygotowani na taką ewentualność rejtero- 

waliómy do upału. Warto wspomnieć, że w przeciwień- 

stwie do minaretów, na które wiodą kręte achody dopro: 

wadzające niektórych do zawrotów głowy, na wieżę w Ga: 

lacie wohodziło się luksusowo po zwyczajnych piętro- 

„syoh i wygodnych schodach. Stąd zapewne i spęd turya- 

tów większy, i dlatego, że bazary blisko..» 

Kąpiele w Boaforze odbywały się systematycznie, 

bezpośrednio po naszym powrocie ze spacerów i zwie- 

dzań. Po prostu zrzucoało się mundurek i w alśpkach 

hep - do wody! Szczególnie pięknie skakał Tadek Bu- 

jax, Z rozbiegu wykonywał piękną jaskółkę. Wykorzysty: 

wał w tym celu pełną wysokość bulwaru, podczas gdy 
reszta skakała z niższego murku, tego s przerwami, sł 

widowiakowa zgoła impreza uzyskiwała nie tylko nass 

aplauz, ale i momentalnie gromadzącej się widowni. 

"Mistrz Barnaba postanowił użyć z takim trudem ź mo 

sołem wiezionego kajaka. Ale czy poprzednie uszkodze- 

nia na knagech, czy jakiś. błąd konstrukcyjny /czytaji 

ogólna nieszczelność z rozeschnięcia się kajaka/ po- 

wodowały, że kajak nieodwołalnie tonął w niedługi' 
ozas po wyjściu z przystani. Bywało to tym bardziej 

zabawne, że pasażerowie kajaka uwięzieni byli w fartu: 

chu morskim, zakładanym przeciwko falom wytwarzanym 

przez przepływające tramwaje wodne. Partuchy były za- 

asaurowane dokładnie i szczelnie sznurkiem, który na- 

siąkał wodą, pęozniał i nie choiał się dać rozplątać 

w razie awarii, Akcja ratunkowa kończyła się ża każ- 

dym rążem wielkim śmiechem, A co się rzeźbiarz Sławek 

z bratem muzykologiem nałykali wody, to już ich spra. | 

wa, o której zresztą niechętnie mówili, 

Po Bosforze pływają statki wszelkich bander, wśród 

nich oczywiście najwięcej tureckich i greckich, buł. 

garskich i rumuńskich. Polska "Polonia" miała awój 

regularny kurs z Constancoy do Tel Aviv, ale jakoś nię 

mieliśmy szczęścia spotkać się z banderą biało-ozerwo. 

ną, tak, że w pewnym senaie zachowaliśmy monopol, Do 

najpiękniejszych widoków na Bosforze należała kawalką. 

da żaglowców tureckich holowanych przez holowniki ną 

Morze Czarne. Duże kutry rybackie o pięknie zdobio- 

nych dziobach, obłe w kształcie, z burtami kolorowo 

pomalowanymi, stanowiły dla nas nie lada atrakcję. 

Cząsem przepływał samotny kuter na własnym motorku, 

robiąc dymu co niemiara, Czarny dym spalin miał nie- 

przyjemny zapach i kłócił się wyraźnie z harmonijnym 

pięknem cieśniny. Dlatego te samotne, kopcące łajby 

przezwaliśmy brzydulami, 

Spacery po Bosforze odbywaliśmy, jak się już rze- 

kło, jachtem pożyczonym z ambasady austriackiej, Jesz. 

cze piękniejsze jachty miał tylko san Kemal Pasza, ną: 

tomiast ogólną sensację stanowiła motorówka anbasady 

amerykańskiej. Wiśniowego koloru, szczelnie przeszklo: 

na, © kształtach aerodynamicznych, pruła wysoko unie- 

sionym dziobem wodę niczym limuzyna. Tylko maszcik 

z reją na poprzek przypominał, że to jednak łódka. 

Po wyładowaniu łodzi hasaliśmy i my po Bosforze aż 

po Wyspy Książęce, Wtedy dopiero okazało się co to są 

za łodzie. Pozbawione balastu, przy załodze ograniczo: 

nej do trzech plus sternik, łodzie kładą się pięknie 

na burtę i bomy orzą niemal wodę przy zwrotach. I cho: 

oiaż nie był to pęd amerykańskiej motorówki, za toci- 

cha poezja cieszyła oko nieporównanie więcej. Bezsze- 

lestnie jak łabędzie sunęły charakterystyczne sylwet- 

ki powiększonych łodzi typu "H"*, ozdobione flagami 

polskiej marynarki handlowej na gaflach, kierowane 

sprawnie rękami tych, co przepłynęli Morze Czarne 

szlakiem kozackich czajek, Ten staż morski owocował 

teraz w formie pięknego popisu nawigacji. 

Przejazd przez Dardanele, obok widoku Bosforu, skła 

dam na tę samą półkę wśród najpiękniejszych widoków 

świata. CDN 
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