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„ Od redaktora 

ZACHOWAC 
ZIECI 

ednym z charakterystycznych zjawis/ w dziedzi= 

nie upowszechniania wiedzy jest permanentnie 

prowadzona reforma oświaty. Jak to się częs- 

to dzieje w naszym kraju - zbyt pochopnie za 

*ozęto wp.owadzać reformę, od razu strukturalną i pro- 

granową. Rozpoczęła się wędrówka ludu. Biedne dzieci 

fa odż one są winne/ zaczęto tabunami przeganiać do 

tak zwanych szkół zbiorczych. Wędrowali w SKWATZEę 

deszczu, poprzez zaspy = zmagali się z przeciwnościa” 

mi natury, W niedługim czagie okazało się, że brakuje 

zapowiedzianych autobusów szkolnych, PKS nie chce 

rozwijać współpracy, bo to się nie opłaca, Poziom na 

uozycieli woale nie wzrósł, gdyż w szkołach zbior 

czych uczyli ci sami wychowawcy. Mit o sprowadzeniu 

speojalistów pękł; ponieważ nie było dla nich miesz 

kań. Wreazoże okezało się, iż przyrzeoczone środki. fi- 

nansowe.». przekazano na inne dziedziny gospodarki. 

Tak więe oały rozmach organizacyjny» personalny z uży - 

cien nienałych środków zaczął się strukturalnie roz 

padać. Szkoły zbiorcze nie mieściły uczniów, szkoły 

wybudowane w ozynach społecznych na wsiach /ileż ma 

my słynnych nżtysiąclstek"/ przekazywano na inne cele 

lut po prostu stały puste. Do sprawy wkroczyli rodzi= 

08... i po kolei szkoły wracały do swich dawnych bu= 

dynków, O braku perspektywicznego myślenia świadczy 

dzisiejsza rzeczywistość. Należy w szybkim tempie 

zbudować już nie tysiąc, ale dwa tysiące nowych szkół 

Decydentowi niestety zabrakło wyobraźnie 

Drugi element reformy — nowe programy nauczania 

= archiwum 
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STWO rxxns 
budzą do dziś spore kontrowersje. Otóż wprowadza jc 

- jak to określono — nowoczesny i na miarę naszych 

czasów program nauczania, zapomnian > «to jest podhiom 

tem procesu dydaktycznego. W tym stwierdzeniu opie- 

ran st na wypowiedziach świetnych pedagogów i dydak= 

tyków, jak i obserwacji dzieci, W rezultacie da się * 

odczuć, że speojaliśoi="układscze" programów usiłowa= 

1i wprowadzić ogronną ilość szozezgółów w k .: gn przed- 

miocie, Każdy przedmiot jest najważniejszy - nie bm 

na z niego nie opuścić, Rfekt — uczniowie sobie nie 

radzą, powsiają stresy i choroby nerwicowe, Wraz 

z powiększaniem zazresu nauki, obserwujemy trend do 

pomniejszania pensuh godzin nauczycielom, Tak nam 

powstał paradoks - dzieciak w pierwszej klasie ma już 

22 godziny nauki, gdy nauczyciel ma tylko 11 godzin 

zajęć. Nieprawdą jest, że uczeń wszystko powinien 

zrobić w szkole, W dalszym oiągu są ogromne partie 

materiułu do nauki własnej. Robi się to od pierwszej 

klasy szkoły podstawowej, skutecznie zabierając dzie= 

cińatwo. Nie ma ozasu na zabawę, rekreację i rozmowy 

z rodzicami. Jak charaskterystyazna jeat mentalność 

oświatowych decydentów niech świadczy fakt, iż rozwa 

że się możliwość zabrania dzieciom wolnych sobót, by 

zadania na siłę zrealizować, by zrealizować ten no— 

woczesny program. A może jednak w drugą stronę. 

Tych kiika refleksji zrodziło się na wiadomość 

o zmianach personalnych w resorcie oświaty. ZaCnĘęQ.. 

Czytelników dowydewania własnych opinii = bądźmy 

obrońcami naszych wychowanków, starajmy się zaonować 

ich własne dzieciństwo. 

NIEZ OG KO TTC AOROACWEDAK W OPEC RROACO POCO DOKÓA  



  

  

NOWY |15! IRREENSEWESSWYG" © BUY 

Dsiałające w ramacz uczniowskiego ruchu naukowc= 
go - uczniowokie centrum astrononicznę będzię prowa- 
<miło w dniach 18,11.1985-12.01,1966 w Ośroaku Har- 
oerskin "Głodówka* - Polana Głodówka k,Zakopanego 
obeeruacje Kozety Halleya, ę 

Obsercację » tygodniowych turzusach prowadzić bę- 
dsie grupa uczniów — młodych entuzjastów astronomii, 
pod opieką sasodowych astrononów, Pomocą sprzetową ś 
1 merytoryczną służą Obsarwetoria w Olsstynie i Cho= 
rzowie, 

Informacji szczegółowych, dotyczących obserwacji Ko= 
moty Halleya 1 ich efektów udzielają 
mgr Harek Śgczepański /opietun centrun/, Obseruato- 
gium w Chorzowie tel. /832/ 413-296 
ngr Zbigniew Gałęcki Planetarium w Olsstynie, aaa w 01s e tel. 

- dyżurni astronomowie w Ośrodku "Głodówka" tel.Zako= 
pane /0-165/ 71-88 

Wydział Hauki 1 BZ GK ZHP tel,26-92-81 wem,262, 

Herosrekie Poradnictwo 
W dniach 22-24 lipca bieżącego 

dh reku odbyło się w Krakowie IV Ogólno= 
polskie Spotkanie Instruktorów Ruchu 
Programowo-aetodyoznego "Harcerskie 
Paradnietwo”, Podozas wspólnych obrad 
1 zajęć wyłunimo wwyborach na żmilete 
mią kadencję Radę Ruchu w skżładzię: 

Wojoiech Śliwerski - przewodniczącyz członkowie: im 

PL Tadeuas Uliński, hm PL Bogdan schutterly, phu Woj- 
oiech Serafiński, phm Witold Potyra, Przeprowadzono 
anślizę 1 ocenę dorobku fora 1 zetod pracy narcerskie 
go poradnictwa ore» indywidualnej aktywności zrzeczo-. 
mych w Ruchu iastruktorów, Podczan spotkań z przedsta 
wioielani GK ZKP i Koaendante irakosskiej Jzorągwi 
ZHP, poznano najważniejsze problemy Związku i propo= 
Bycje udziału instruktorów Ruchu u pracaca nad ich 
rozwiązani: 
W ranach pogłębiania wiedzy historycznej uczestnicy 
spotkania poznali ewolnoję ideową harcerskich pr' 
rzeczeń, 

źnym wydarzeniem dla wszystk'oh instruktorów Har 

uroczyste otwarcie w Śródmiejsciu Zentrum Kultury 
wernisażu grafiki satyrycznej hr Ryszarda Drucha z 
Opola, od ponad dwóch lat związa.ego z Ruchen "Ilsr- 
oorukiego Poradnictwa”, Wystawa jego prao jest jedną 
% fora zmecenstu Ruchu nad twórczą uxtywnością zrzeszo- 
nyon w mia iastruktorów, 
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Patriotyzm, wychowanie patriotyczne, kształto 

mie postaw patriotycznych .., Nepisuno już o tym ca- 

e biblioteki, Także o wychowaniu patriotycznym w 

ZKP, YII Zjarć przyjął ćla naszego Związku określe- 

mie, zapisane w statucie, że "ZHP jest patriotyczną, 

1ceowo-wychowawcza orzanizacją ózieci, młodzieży 

1 6orosłych /.../", co było wszakże oczywiste od 

h e „ I właśnie ola- 

tezo jedni stronią ćzić oć zajmowania się szerszego 

tymi sprawami, jako że tak wiele już o tym napisano, 

 powiećziano, przeprowadzono różnorakich badań, że 

HM PL OLGIERD 
FIETKIEWICZ 

problematyka ta zcaje się być tak Vogata, rozbudo- 
wana, wielowątkowa i oboosła stereotypami, Inni zać 

z kolei sądzą, że miłość Ojczyzny jest czynó naj — 

prostszym w świecie, a ogóle nie me o czym nówić,ja- 

ko żesw Polsce każóe dziecko wdycha ją Tarem £ ro - 
wietrzen, 

Ale byrają wydarzenia, które każą się zastanowić 

mad sjawiskani i faktani najbarózżej nawet oczywis- 

tymi, które skłaniają do ustosunkowania się raz je- 

szcze ćo tej problematyki, mino że tak wielu ząćrych 

luózi zajmowało się tym przed nari, 
Jećnym z takich wydarzeń jest znana szeroko wieść, 

że 1col polskiego sportu, dzięki któremu wiele razy 

na staćionach świata oćgryweno Mazurek Tąbrowskiego 

a na maszt wciągano flagę biało-czerwoną, co ogląda- 

ły ze łzą w oku miliony na małym ekranie - Władysław 

Kozakiewicz - opuścił niedawno Polskę 1 przeniósł 

się do Niemiec Zachoćnich, W prasie rozbrznisły róż- 

ne głosy, w większości potępienia, ale były i próby 

usprawiećliwienia tego czynu, Można, oczysiście „zro* 

zumieć, że świat sportu jest mocno wyobcowany oć ca- 

dej społecznej rzeczywistości i rządzi się Swoini 

yrowami „ Dokłnónie takie sane są stadiony, ta sana 

stawka zawodników, taki sam sprzęt profesjonalny - 

— niezależnie od tego, czy zawoćy odbywają się w Ho- 

molulu, czy w Kopenhacze, czyż więc ważne, w jakich 

barwach występnia poszczególni zawoćnicy, jaki hymn 

gra się dla uczczenia efektów wysiłku ? Nikt nie ma 

pretensji do Bońka, który od dawna gra i przebywa we 

Włoszech, Czyż więc różnica mięczy patriotą 8 „.. 

NASZ RUCH MEMEEEE 
jego przeoiwieństwen miałaby polegać tylko na dopeł- 
nieniu pewnych formalności ? 

I znów, rorumując poóobnie, Czyż mie wszystko je- 
dno, jaki jent adres i mroćowość pacjenta, któremi 
przyzosi pomoc lekarz, wykształcony w Polsce Ludowej 
Czyż można mieć ćo lekarza pretensje, jeśli mogąc 
otrzymywać zn swą gazarytaźską służbę wynagrodzenie 
w "twarcej" walucie, A do tego solićne oparcie 1 roz. 

zamieszkania ? Jećni jadą lezelnie, kont. 
któregoś z 'krajów Trzeciego Świata, Inni - czynią 

refleksja 
o patriotyzmie 

to własnowolnie, Wedle własnego uznania, wyboru , 
przedsiębiorczości. Zupełnie pocobne rozuzowanie moż. 
na przerrowaćzić w stosunku do przedstawicieli wielu 
innych zawoćów, które — być może — lepiej i wydaj - 
miej mogę być wykonywane i wykorzystywane gdziaś 
w Bzerokim świecie, I zbyt wielu młocych, wykształ- 

conych /ckoć nie tytko/ ludzi takie rozunowanie dziś 

na własny użytek przeprowaćza. Tylko nasuwa się re- 

fiokoja w roćząju: No, fajnie, ale jeśli ci młodzi, 

wykształceni na krećytowany koszt niebogatego pol- 
skiego społeczeństwa pojadą w Świat, to kto u nas 
w Polsce bęczie leczył, budował, projektował, s tak= 
że — zdobywał medale olińpijskie, by ucieLzyć miłoś— 

ników sportu ? Sami nieucacznicy, frustraci, pechow- 

cy czy fanatycy ? Kto wyciągnie kraj z kryzysu, 

oczyści Wisłę, zbuduje mieszkania ćla ludzi ? 
góż więc to jest ów patriotyzm ? Mówi się o pos 

tawach ludzi, że składają się one z trzech równole- 
głych czynników: z wiedzy, z uczucia oraz z dających 
się obserwować zachowań. Dotyczy to także postawy 
czy postaw! patriotyzmu, stosunku do własnej Ojczy- 
zny - Polski, Można się zastanawiać nad celowością 
kształtowania we współczesnym świecie patriotyziu, 
Tyle przecież jest zjawisk ogólnoświatowych, może 
raczej kształtować właściwy stosunek ć? ludzkości 
1 jej siecliski - Ziemi ? A czemu Śnieszy nas cza- 
sem tzw, lokalny patriotyza w jakinó miasteczku,al- 

bo powątpiewany w patriotyzm mieszkańców jakiegoś 
minipaństeska, np, Wysp Salozona ? Czemu patrzyzy" 
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spode łba na fan-kluby i zjawisko kibicowania klu= 
bom sportowym ? A równocześnie wszystko jest ponoć 
w porząćku, jeśli czołowy piłkarz dziś gra w "Uidle; 
jutro w "Górniku", pojutrze ... Aszystko jest umową, 
grą? 

Otóż sączę, że patriotycznej postawy nie wdycha 
mię rezem s polskim pozietrzem i nie jest przyswaja” 

ma wraz m mlekiem matki, Vożna costarczać i posiadać 
ogrozne pokłady wiedzy o Folsce, Można deklarować 
pieknie o uczuciach dla Niej, Ale istota tkwi w tyn, 
co się osobiście - s własnej woli i ochoty — dla Pole 
skl właśnie zrobiło i robi, Konkretnego i wymiernego 
Tylko wtedy uczucia się pozłębiają i pojawia się peł= 

na, wykształcona — postawa miłości co Ojczyzny, Po- 
dobnie jak ze słuchaniem muzyki poważnej, Nie przy- 
chożzi to sano s siebie, By sia nią cieszyć, by ją 
rosumieć — trzeba się navczyć jej słuchać, By być 

patriotą, trzeba wejóć w górne vejestry, Samo się 
to nie atanie, Jeśli w odpowiednim czasie, oćpowied= 
nimi czynnikami nte działać, to ludzie będą w za- 
kresie postawy patriotycznej — pozbawieni tych gór- 
nych rejestrów. Niewrażliwi, ślepi na pewne wartości 
Być może, bywa to nawet wygodne, ale okalecza, nie 
pozwala odczuwać satysfakcji z tego, że człowiek mo- 
że coś z siebie dawać innym ... 

Właśnie, Ke współczesnych dyskusjach o młodzieży 
1 s młodzieżą naćniernie eksploatuje się owo rzeko- 
me przeciwieństwo, wzięte od Promna: być czy mieć ? 

„Otóż 'oba człony tej alternatywy są indywićualistycz 
ne, oba oznaczają, przynajmniej na początku : brać, 
Brać od świata, od ludzi - rzeczy lub idee i warto- 

ści, atopiast świat potrzebuje także czegoś od każ- 
dego z nas, również od młodzieży, Świat, to znaczy 
rodzina, partner życiowy, szkoła, otoczenie, środo 
wisko, Polska, ludzkość, Brać = prowadzi czasem do 

konkluzji: brać jak najwięcej, od tego kto da wię- 
cgj, swybciej, atrakcyjniejeze rzeczy lub poglądy, 

Na.omiast umieć dawać, czynią to chętnie — sponta- 
uteznie, ri śnie - oto, jak sądzę, główna ścieżka 
sztuki życia, którą wytycza — harcerstwo ... 

Na przekór wszystkim kpinom z frajerów, harcer= 
stwo z założenia uczy dawać, Poczynając od racości 

£ tego, że nożna się było przyczynić do udanej zaba- 

wy ćrużyny zuchowej, wycieczki zastępu, poprzez spo- 

łeczne zaćania drużyn, aż wreszcie gdzieś namy zakc- 
żowane w Świacomości, że to my harcerze, pomogliśny 
oabucować Proubork, że ,.. groby harcerzy poległych 

w obronie Ojczyzny znależć można w całej Polsce, 
Bo kiećy się już coś osobiście włożyło w zbiorem 

we ćzieło, to staje się ono trochę własne, moje i nae 

sne, Nie śmiejny się z lokalnych patriotów, któryr 
bliskie są własne sprawy regionalne, jeśli wkładają 
w to serce / 1 p. 

Patriotyzm wielu młodych jest cziś rlatego tak 
płytki, ćlatego tek łutwo ióą niektórzy za "ibi pat- 
ria, ubi bene" że nie mieli stans na danie czegoć có 
siebie, Kiedy się wszystko ćostaje gotowe, w przeko- 

naniu, "że po prostu "nam młocyn się należy", to bar- 
dzo łatwo ten ciąg oczekiwań przedłużyć 1 na dalsze 

lata, Łatwo przyjąć uniwersalną postawę branta,Tyn 
łatwiej, jeśli niewiele spotyka się wokół siebie , 

przejawów oczekiwania na spontaniczną, wiasną aktyw- 
ność ałoćzieły, Bo potrzeba pracy, ćziałanią - jest 
barózo wiele, za cząsto jećnak ma to być dztałanie 

na polecenie, zorzenizowane, kontrolowane, nie dają- 
ce zożliwości własnej inicjatywy, wyżycia się i wy- 
kazmia, 

Myśle, że atarszonu"cerckie pojęcie "*lużba" 1 
*braterstwo" doskonale oddają to, co jest w tych 

rawach najważniejsze w harcerśtwie. Pod jećnym wa 
ruakiem. Radości z tego, co się robi! A oćnosi się 
to zarówne ćo młoćzieży , jak i instruktorów ! 

  

chcia bym bYC 
zlym prorokiem 

Zbliżał się schyłek lat trzydziestych. Kedra har- 
cerstwa męqkiego została zaskoczona gwałtownym wzro- 
stem ilościowym organizacji, w ciągu 2-3 lat podwoże 
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ła się liczba członków, przybyło też nowych drużyn 
Zastanawiano się nad przyczyneni tego zjawiaka. 

Okazało się, że to owocuje system opracowany 
przez zespół zuchuistrzów na czele z Aleksanóren Ka- 

NEMI| © EFEUETEED 
mińskim, a wprowaćzeny parę lat 
Polsce jako obowiązujący. 

System ten trafił w zainteresowania ćzieci i po 
trzeby społeczeństwa, ale to nie było wystarczające, 
Wywołał coś w roózaju "pospolitego ruszenia” wśród 
szesnasto-osiemnastoletnich harcerzy, którzy pocej- 

mowali zasowo ocpowieózialną funkcję wocza gromady 
uchów, Ta pierwsza ofensywa zuchowa przyniosła naj- 
pierm wielki wzrost ilości zuchów, a że te rok po 
roku "starzały się", naraz w óużej liczbie zaczęły 
powiększać stany ćrużyn harcerskich. Tam, gózie nie 
było na miejscu drużyny, gromaca zuchowa wraz ze 
gwyz wodzem, przekształcała się w drużynę harcerską 
* drużynowym na czele, Tuż przed wojną dawne zuchy 
/ + ofensywy/ przechodziły już do drużyn starszych, 

%ożna przypuszczać, że ten fakt miał znaczenie dla 
wojennnych przedsięwzięć harcerstwa, 

wczeźniej w cułej 

Po eo to piszę ? Po to, aby ten,kcmu leży na ser- 
cu ócbro Z1P nie zapominał, że zuchowa gałąź jest 
zawsze ważna dla prawicłowego rozwoju Związku, Ileż 
to razy "hargerscy prominenci" na zarzut, iż zbyt ma- 
ło interesuj+ się ruchem zuchowym ocpowiadają, że 
wieózą o stagnacji , która w nim się zadononiła, ale 
w pionie harcerskim jest znacznie gorzej, nie mówiąc 
już o dołku w jakim po szyję znajcują się harcerze 

starsi, 
Rozumiem ćoskonale, że trzeba wyciącać za uszy z te- 
go Gcłka harcerzy starszych, wspierać kulejący pion 
harcerzy młocszych, ale zostawić na boku pion zucko- 
wy! Frzecież to albo próba szagobćjstwa orzanizacyjne= 

go, alto świącone szkoćnictwo. Przetrzebione stany 

drużyn hi kich można było w ciącu czterech ubieg- 
dych lat wzmocnić ćzisiątkani tysięcy najcenniejszyck 
spośróć kanoydatów na harcerzy: trójęwiazókowyni zu- 
chani, 
Ka+dy wychowanca wie, co dla zespołu znaczy najbar= 
dziej świadoza i aktywna jego część, wokół !:tórej 
gromaczą się inni rówieśnicy, * crużynach młodszych 
rolę tę spełniają zwykle harcerze wywodzący się £ ru- 
chów, Mm to kapitalne znaczenie dle zapobiezania od- 
choczeniu z harcerstwa uczatów ostatnici klas szkół 
podstawowych, Później rówuież, na dopływ co drużyn 
starszoharcerskich wartościowego skłacnika którym 84 
zawsze hercerze-absolwenci szkół poóstawowych, A po- 
mieważ z ćrużyn starszoharcerskich rekrutuje się głów 
wna część kadry podejmującej pracę z zuchani — kółko 
się zanyka, 
Przymknięcie dopłymi zuchów do harcerstwe odbija się 
na całym Związku, 
Dedykuję to tym, którzy sądzą że wielomiesięczne ta-* 
trzymanie pracy wycziałów zuchowych / z braku kierow- 
ników/ nie nie zaszkodzi, a jeśli tak, to nieriele, 
Proszę więc wziąć poć uwagę, że obecnie bardziej 
miż kiedykolwiek zawąziła się baza rekrutacyjna pod- 
stawowej kadry ruchowej, owych szesnasto-osiemnasto- 

latków, którzy jak nikt inny potrafią bawić się z zu- 

chami. Naprawdę nie zastąpią ich masowo szkoleni na 

METODYKA EEEE 
uczyciele, chyba tylko ci najlepsi, tak rzadko się 

pojawiający, Kryzys ruchu starszonarcerskiego c-bi- 

ja się na rucru ruchowyz i jeżeli nie podejmie się 
barćzo energicznych ćziałań, kryzys ten przeniesie 
się na ruch zucrowy i wtórną falę przejórie przez 
cały Związek. 

Przysłuchiwałem sią tema, co mówiono na VIII Zje- 
żdzie ZEP 1 oćniosłez wrażenie, że najwięcej wysił= 
ku wkłacano w usprawiedliwianie siąq,dlaczezo tak ma- 

40 wykonano 7 uchwał poprzedniego Zjazcu, O zuchach 

nie wspominano ani w dyskusji ani prawie wcale w 
uchwałach, Można było z góry przewiczieć eo będzie 
po zazknięciu obrać. Niestety przewidywania spełni= 
ły się, Następuje ocspołecznianie ruchu, Core» mniej 

jest wychowawców=społeczników, coraz więcej wycho” 

wawców-zawoćowców, Niedawno dowiedziałem się, że 
kierownikiem wydziału zuchowego komendy Chorągwi nie 

może być dośniadczomy instruktor społeczny, a musi 
kyć etatowy, Choćby nie minł doświadczenia ani chę- 
ci do pracy, mle misi mieć etat, Bo nie aoże nikt 
w tym kreju kierować czymkolwiek , jeśli nie jest 

członkiez aparatu. A aparat musi być etatowy, I ko- 

miec, Dlatego miesiące upływeją albo na nijakiej ro- 

bocie, albo na oczekiwaniu, Ale czy to jest ważne 

dla aparatu? Wcale nie, Bo aparat może istnieć ni 

wet bez zuchów 1 harcerzy. A że również w sferze wy- 

chowania natura nie znosi pustki — wypełniać ją usi= 

tuje ktoś inny. Zresztą też sparat, Co wypada wobec 

tego czynić tradycyjnie społecznem instruktorowi? 

Patrzeć, sluckać"i czekać co przyniesie 108”? Dość 

sprytnie przekształcono tu 1 ówózie kompanię wybor 

czą ZHP w sprawę "wemnątrzaparatową", W kongekwen- 

cji aparat jest wszystkim i to w pełnej zgodzie za 

statutem, 
Naruszanie podstawowych norm obowiązujących w 

harcerstwie jest Od lat rzeczą powszechną, Dla mnie 
te normy posiadają trzy źródła © równej sobie wadze 
- Frawo-Harcerski e, 
- Statut ZKP 
— uormy uznane powszechnie przez społeczeństwo jako 

normy obowiąsujące członka ZHP, 

Tak się składa, że ten co rządzi, ma prawo rozli- 

czać podwłaćnych, Rząćzący, Jeśli zdobędzie się na 

szlachetność, to najpierm przyjrzy się aobie zanim 

zmcznie rozliczać podwładnych, A że saz nie jest 

bez winy to kombinuje: Rozliczać ich będę nie 2 tee 

go co jest moją słabą stroną, a £ tego co jest ich 

słabą stroną, A że te strony gą zupełnie różne , 

więc istnieje duże poie działania, Stąd też zakro- 

jone na szeroką skalę ostatnio zainicjowane "rozli= 

czania". Nie przyczynią się one zapewne do wyjścia 

s harcerskiego kryzysu, A być może jeszcze go pozł4- 

bią. 
Chciałbym być złym prorokiem. 

Czuj! 
druh Pranek 
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ESEE + ŻEBEECZE HI 
lo nowo tworzącego się oddziełu prząkazano z Komem 

nty Ulu "wisła"/w porozunieniu z Pasiekt/z Szurych 
erezów Tózefe Sasziego /"ketoda". 

sdcy oraz następujące zespoł 
arużyny 

jako adiutanta 

ZR 500 o kryptoninie "Pet"/z hufca "Cen- 

PHM WOJCIECH POPIOŁEK 

trun* Rój Sródnieśtie/ jako zawiązęk plutonu I pod 
dowództwem Jerzego Zborowskiego /"Jereni"/.i skład 
wchodzili chłopcy z dmmego "Pet-u" żoliborskiego 
+ kręgu staroniejskiego,a n.in.:Steniaław Huskowski 
"4M" Marian Senger "Cichy" Bronisław Pietraszewicz 

Jan Kordulaki "Żbik",Zbigniew Gęsicki "duno", 
Bronisław Hellwig "Bruno" ,Zdzisław Poradzki a 

nka” „lleńryk ilunięcki "Olbrzynek" Wiesław Reciborski 
*Robert"/średnis wieku tego zespołu wynosiła 21,4 1./ 
-drużyny Ci 200 o kryptonimie 

jako zuwiązek plutonu II 
Ryś" z hufca "Centrum 

na czele z dacławem Dunin= 
xarwiekim Paese ęzeinia wieku tego zespołu wynosiła 

2v,410/. 
-drużynę £a1-100 o kryptonimie "Dravi" z roju "Po- 

łudnie" jako zawiązek plutonu II pod dowództwón dru= 
żynowego Jerzego Zepadko /*Mirski"//średnia wioku 
tego zespołu wynosiła 21,6 1./ 

Owe trzy drużyny Grup Szturmowych miały stanowić 
trzon późniejszej kompanii i poprzez przyjmowanie 
nowych członków rozromnąć się w niedalekiej przyszło- 
ści do atenu pełnej kompanii. 

2 Szarych Szeregów przekezeno również dziewczęta: 
jako gekcj; łączniczek pod dowództzen Haliny Stra- 
chetoki ej-Dunin-Xarwiexiej/Rakoczy//"Jenina"/,Irenę 
żalento /"Jenny"/ ,iarię Stypułkowaką-chojecką/"Kaza"/ 
ślżbistę Dziębowską-Orzechowaką/"Połówka"/ i Irenę 
dJakubowską-Soboleeską oraz Jadwigę Strachelskq- 
1 szczynaką/ "Jege"/.Równocześnie z kobiecego oddzia- 
łu dyspozycyjnego Kedywu KS AK 0 kryptoninie "Dysk" 
przekazano do "Agatu" Haliny Kalinowską-Ci szowską 

/*uarysia"/ oraz z Kedywu Komendy Głównej Ak-chor. 
sleksandro Kunickiego /"Rayski"/ z zadaniea prowa- 

ia wywiadu dla potrzeb oddziału. 
Vóród zweryfikowanych żołnierzy większość /prawie 
/ pochodziła z rodzin inteligenckich-głównie u- 
iniczych, nauczycielskich ,inteligencji twórczej.Por 
tuli to synowie i córki rodzin robotniczych i rze- 

zych.liewielki był odsotek żołnierzy pocho- 
eułopskiego /3%/.0ddział rekrutownł się z nło- 

ej,słodzieży wielkiego niasta, 
iez kapitana "Płupn","Royskiego" i kadry 

torskiej wszyscy żołnierze utworzonego oddzia- 
łu"Aget" rekrutowali się z orgnnizacji szaroozerego- 
wej,z conajaniej rocznym w niej stnżen działalności, 

ARA 
cz.4 

a ponadto 40% wywodziło się z harcerstwa przedvojen- 
nego;6 WDH /farszawska Drużyna Harcerzy/,23 WDH-sły- 
nne "Ponareńczarnia"'%/,24 WD ,30 WDH,3 WŻDN /darsz. 
Żeńska Drużyna Haxcerek/ ,62 i inne. 

Prawie wszyscy żołnierze "kompanii wydzielonej" nie- 
li zo sobą zeprswę „jaką dawał udzicł w akcjech "nam 
łego sabotażu" w wykonywaniu procranowych zadań 
akcji "śawer".Nazwę przyjęto dla upaniętnienia naso- 
wej egzekucji,dokonanej w 1033 roku na przedmieściu 

Sarstawy-w Wawrze./omendantex głównym był n Alekean- 
der Kamiński, 
Do ciekawszych zadań akcji nuleżało: gazowa 
wybijenie szyb w sklepach oraz mieszkaniach 

na murech,kolportaż prasy podzieznej. 
*Agnt" jako oddział o szczególnych zadaniach został 

podporządkowany najpierw mnjorowi Kiwerskiemu,a nastę” 
pnie bezpośrednio Kom: owi Kedywu KG AK płk.2.Pie- 
1orfowi. 

Dowódcą, wAgatu" mianowany został inicjator powoła= 

nia.tego oddziału, wówozas 33 letni kpt rez, arty 
lerii Adam Borys "Płuq". Wyszkolony w dywersii na 
specjalnych kursach zorganizowanych w Szkocji dla 
polskich skoczków, przyszłych dowódców oddziałów par= 

tyzanckich i dywersyjno-sażotażowych, W październiku 
1942 roku zrzucony na terenie okupowanej Polski, 
Jego formalnym zastępcą mianowany zostaż 21-letni 
przywódca "Pet"-u, a potem zespołu Grup Szturmowych, 
st,at 

żyny "CR=500", uuturzysta i student tajnej wyższej 
elni. Ve wrześniu 1943 roku po miemięawnyw okresie 

dowodzenia pie 

. Jerzy źborowaki, uosolwent kursu 4D, dowódca 

m pluto: 

jednocześnie tnktycznym zaatępoą do 
od listopada starszym grupy instruktorów kursu 
la" Szkoły Fodohorażych "kgricola" /4 
Wielxiej Dywersji/ i 

Zborowszi formalnie nie niał - tnz jak przed ro- 

kiem "Zośka" — żninego tytułu do peznienia tej tak 
burdzo odpowiedzialneż funkcji, Powtórzyła się więo 

zarazem elwex 

KESNESU HISTORIA KEEEENENE + KENA 
1dentyczne sytuacja: na czele harcursxiezo oddz |eżu 

gtał znacznie starczy wiesiem 1 atnżem oficer rezerwy 

e jego zastępoą był naturalny przywódca - rówieśnik, 
posiadnjney w śród kolezów duży atorytet, zbudowyny 

/na wartosciach osobistych, leoz nie popurty jeszcze 
eni stopatea wojskowym, nni większyżi dokonaniani bo= 
jowyni. 

Pod koniec 1943 roku w skłnd "Agntu" wchodziły 3 
, plutony liniowe, sużby+ 
enia obok adiutentury zaliczała się 

adporzadzowane be: ednio dowódcy "Agatu" 

vwiudowczn, W pionie służb funkcjonowały: 
« komórka kwatermistrzowska 

- konórka motorszscyjna 
- zalsżok rozwiniętego dopiero w 1944 sanitoriun, 

dowództwo "agatu" 
Dowódca oddziału kpt reż. Adam Borys "Pług", "Pal" 
wBryl", przez żołnierzy najczęściej zwany "Dyrekto= 
rer". 
Zaatępca dowódcy — st. strzel. /Pohor., ppor/ Jerzy 
Zborowski, "Jeremi", "Kowalski", 
Adiutant dowódcy — plut. pohor, Józef Saski "Katoda", 
"Jużek", do października 1943 / ustąpił na skutek 
choroby,po nim pchor, Stefan Grudziński "Bogdan"/ 

do lutego 1944, a następnie Tadóusz Szabelski "Kak= 
tus", - 

Do obowiązków adiutanta należażo zapemnienie bezpie 
czeństwa zebrania, wzywanie odpowiednich ogób i czu- 
wanie nad prawidzowym funkofónowaniem systemu łącznoś- 
ci oddziału 1 właściwym szyffowanien korespondencji, 
Ponadto do jezo obowiązków należało rozliczanie się 

2 przyznanych dowództwu funduszów, prowadzenie ewi- 

dencji ozobowej oddziału i kroniki dzinłalności, 
współdziażanie przy wyrabianiu "lewych" dokumentów 
oraz nadzór nad szkoleniem żołnierzy aparatu dowodze= 
nia, Dodatkowo, do czem powołania samodzielnych sta- 
nowisk spra”owai on funkcję oficera do spraw bezpie 
czeństwa i szefe służby motoryzacyjnej, zwanej popu 
larnie "moto", 
Łączniczki dowódcy - ilalina Kalinowaka-Olszewska "Ila 
rysia" 1 Janina Trojanowska "Nina", przenoszące ko= 

respondanoję, pierwsza pomiędzy dowództwem oddziału 

a plutonami i komórkomi służb, Później po zorganizo- 

waniu w grudniu 1943 roku alarmowej sieci łączności 

zeapór wzrósł o 2 łączniozki: Alicję Czerwińską "Hai" 

gorzeta" 1 Jadwigę Kierzkowską-Renbiszewską "Reng", 
Obok łączniczki dowództwa, utrzymującej kontakt z plu- 

tonami, każdy z plutonów posiadał specjalną łącenicz- 

kę, której zadaniem było wiązanie go z dowództwem 

kompanii, Do zadań innych łączniczek, podporządkowa= 
nych dowódcom plutonów czy poszczególnych drużyn, 
należało już tylko zachowanie łączności wewnętrznej, 
przenopzenie +"! oraz kolportaż prasy xonspitacyj= 

nej w oddziale, 

Szef służty wywiadu - chor /ppor/ piech, Aleksander 
Kuniczi "Rayski", "iurinn", 

wywiad 
Będąca do dyspozycji kpt 4. Borysa kozórka wywiem 

przez rozpoznanie zarówno osób, będących obiektem za 
machów, jak 1 warunków terenowych przyszłych akoji+ 
W wywiedzie "Agatu" pracowali: Irena Jaroszewicz= 
-Klimeazowa "Fanda", ludwik Żurek "Żak" urodzony 
w 1900 roku w Warszawic, w latach 1921-23 ukończył 

służbę wojskową w stopniu sierżanta, W 1930 raku 
podjął pracę w urzędzie Śledczym policji peństwowoj 
w Warszawie w onarakterze wywiadowcy, 

Kolejnego wywindowcę "Rayski" poznał za pośrednie 
otwem swych przyjaciół, a równocześnie współpracowni= 
ków = Cecylii i Prenoiszka Różelskich, Był nim 21 
letni Bogusław Ustaborowicz "Żar". Służbę harcerską 
rozpoczął w 133 mazowieckiej drużynie harcerzy w Ży= 
onlinie, a od 1938 roku był drużynowym 4 mazowieckiej 
drużyny harcerzy w Łowiczu, Od pnziziernika1341 roku 
do grudnia 1942 przebywał w Pawiaku jako więzień, 

Następnymi zaprzysiężonymi żołnierzami służby wy= 
wiadu, przeniesionyni z oddziału kobiecego "Dysk" 
były: Bwa Płowska "Ewa" i knna Szarzyńska-Rewaka "Han- 
ka”, Kolejnyni żołnierzuni zwerbowanyni przez Rayakie- 
go do służby w wywiadzie byli: Józef Beresewi0ż uro- 
dzony 1910 roku "Baca", kapiten rezerwy Prowadził 
firmę budowlaną, poruszał się dość swobodnie 1 nawią= 
zyweł różnorodne kontakty zapewniając "Rsyskiem" 
wiele wysinkowych Inforaneji, niezbędnych do oałkowi» 
tego rozpoznania, 

*iayski" woiągnał do pracy równisż Wadnę Oozko rk ń 
tyna"/, W owej działalności Kinioki posługiwał się 
również współpracownikami nie zorganizowanymi, Nalo= 
żeli do nich: Franciszek Różalski "Moździerz", 
Pelike Grochal "Waraoki", "Robak" /XN/ — funkojona= 
riusz kripo, "Halny", Przy przygotowywaniu operacji 
bojowych "Rayski* korzystał również t pomocy łączni= 

ozek przynależnych do poszczególnych plutonów "Aga- 
u", liiejscem pracy "Rayskiego" oraz archiwun kom Śrki. 

wywiadu dywersyjnego późniejszego "parasola" było 
mieszkanie w Warszawie przy ulicy Żurawiej 29, 
Lokale kontaktowe "Rayskiego" z dowódcą znajdowały 
u państwa Mentuszków przy ulicy Puohclskiej 39 oras 
państwa Konbpków przy ulicy Generała Zajączka 7. 
W pracy "Rsyskiego" obowiązywała zasadz, że wywiad 
musi być prowadzony spokojnie, rozważnie, obserwacje 
powinny trwać tyle ozasu, ile to jest niezbędne, 
Obserwacje musiaby być rzetelne a także prowadzono” 
suxiennie, bez narążania wywiadowcy Ozy wywisdowozy= 
nt. 
Lączność szefa wywiadu z podwżadnymi następowała 
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ME HISTORIA 
wodług z góry ustalonego planu, w oznaczonym czasie 
1 miejscu, a w sprawach nagłych i pilnych - telefo- 
mioznie, Zasady te obowiązywały przez oały Oza5 kon 
spiracyjnej działalności oddziału, 

plutony liniowe "agatu' 
Trzy nowo utworzone plutony kompanii "Agat" pode 

stały w operoiu o zwarte i zżyte re sobą zespoły 
© określonym profilu i tradycji konspiracyjnej. 

ELU jtonim_"Pet 

Zorganizowany został w oparciu o "starszą" drużyu 
nę CR-500, złożoną ze starszych członków żoliborskiem 

go i staromiejskiego koła organizacji Pet, która je» 
sienią 1942 roku wprowadziła do Grup Szturmowych 
około 40 członków powyżej 18 lat, Po podziele jej 
latem 1943 roku na dwie drużyny: "starszą" i młodszą” 
w III wydzielonej kompanii znalazła się młodzież 
z dwóch środowiak » inteligenokiego Środowiska żoli- 

borakiego ,dziażejącego w Pecie od 1940 roku oraz 
rzemieślniozo-robotniczego środowiska staromiejskie- 
go, które weszło do Petu już w 1942 roku. 
Grupę żoliborską Petu reprezentowali tu między inny= 

mi: J. Zborowski, B, Pietraszkiewicz, S, luskowski, 
Marien Jan Senger "Ciozy", uczestnicy akcji na Bur- 
okla i Kutscherę orez kwatermistrz W, Racivoraki, 
Przedstawioiole tej grupy objęli szereg eksponowanych 
stanowidk: w kompenii -i odegrali istotną rolę w orga- 
nizowanych przez nią akcjach, 
Dowódcą plutonu został początkowo J, Zborowski, a je- 

go zaetępcą B. Pietraszkiewicz, który w listopadzie 
1943 roku objął po nin pluton, Poszczególuyni drużyu 
nami dowodzili: 3. Guakowski, Jan Kordulski "Żbik", 
Antoni Sakowoki ©Viotak", 

IL PUITOK /kryptonim "Bravt"/ 

Zorganizowany został przez rozbudowę drużyny GS 
*Sad-100* złożonej z młodzieży z różnych dzielnie 
i środowisk, biorącej już nieraz od 1940 roku udziaż 
w konspiracji harcerskiej. Byli to-uczniowie i absol- 
wenoi liceów m wieku 17-22 lata, wśród których odbi- 
jeła wiekiem "aekoja starszych" 20-27 letnich męż- 
czyzn uczestniczących w konspiracji harcerskiej „od 

roku 1941, Byli to: "Kopeć", "Niemira", "Żegota" 
1 "Rawioz", W drużynie tej wyróżniały się dra zespow 
ły: harcerze z Powióla z Kazimierzem Kardasiem "Orłan" 
1 harcerzy z Woli z Jerzym Zapadkomiirskim "Mirnki" 

na czele, Zespoły te znały się dobrzb z prao sadote- 
żomych. Poza tymi "starszymi" harcerzami w drużynie 
tej tkwizy małe zespoły koleżeńskie, które wprowadzi= 
11 do oddziału poszczególni żołnierze GS, Połączenie 
tych zespołów nasząpiło na pocztącu 1943 roku, Po 
akoji pod Arzenałem, w której wzięło udział az czte- 
rech żołnierzy z drużyny"Sad-100" '7/ drużynowym jej 
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ERIE SA * ANIE 
został J, Zapaćkoniiraki, dotąd prowadzący inną dru- 

żynę GS, a jego zastępcą mianowano K, Kardasia, który 

po "Alku" dowodził "Sad-100", Od tego czasu żołnierze 
"Sąd-u-100" brali udział w kilku dalszych akcjach 
warszawskich G3, zasługując mn wysoką ocenę przdłożo- 
mych. Dowódoą plutozu był pchor, J. Zapadko-iirski, 
jego zastępcą pohor. K, Kardaś zaś poszczególnymi 
drużynami dowodzili: K, Kardaś, pchor, Stanisław 
Jastrzębski "Kopeć", Krystyn Strzelecki "Zawał" i Jan 
Kołomyjski "Ogsoria", Zespół Łączniozek drugiego plu- 
tonu wywodził się częściowo z 58 WZDH, prowadzonej 
przez Irenę Valento "Jenny", która wbrew zakazowi 
smych władz przeszła wraz z częścią dziewcząt do woje 
miowego oddziału harcerskiego, jakim był "Agat" jem 
sienią 1943 roku. 

111 PUJTON /kryptonin * Ryś"/ 
Skład osobowy był dość zróżnicowany, Trzon jego 

stanowiła grupe uozniów gimnazjum im, św, St, Kostki 
1 przedwojennych harcerzy 6 WDH działającej przy tym 
gianazjum, która wcześniej weszła do konspiracji ZWZ 
mle zniechęcoza ogreniozenien działalności do szkole» 
nia wojskowego na początku 1943 roku przeniosłą się 
do GS „tworząc w drużynie "CR-200"* osobną sekcję. 
W plutonie tym spory procent stanowili etudenci lub 
zamierzujący studiować maturzyści f$/ rekrutujący się 
zarówno spośród harcerskiej "CR-200" jak i spośród 
ludzi nowych, przyjętych już wprost do 3 plutonu, 

Jedynym przedwojennym pchor, był tu Antoni Biernacki 
"Dryl", rówieśnik dowódoy plutonu, którym był pohor. 
Wacżaw Dunin-Karwioki *Iuty", Pierwszą drużyną do- 
wodził pehor. Henryk Nowak "Heniek", a trzecią pchor, 

deuaz Wronowski "Przygoda", 

I Pluton "Pet" 
Dowódca - strzel. J.Zborowski "Jeremi" /od listopn= 

da 1943 roku "Lot"/ 

Zastępoa d-cy — B. Pietraozewicz "Lot" 

Dr 1 d-on 
"2" 
"zm 

- "Lot" 

- St. Huskowski "Ali" 
- J. Kordułaki "Żbik" 

Sekoja łączniczek d-ca H, Grabowska "Zeta" 

IL Pluton "Bravi" 

Dowódca - kpr. pohor "Mirski" 
Zastępoa d-oy - Kardaś "Orkan" 
Dr 1 d-ca - st.strz. pchor St. Jastrzębski 

"Kopeć" 
- kpr. pchor K, Strzolecki "Zawał" 
- J. Kołomyjoki "Oaaoria" 

Sekoja łeozniczek d-0a: I. ialento "Jenny" 
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HEN HISTORIA. MEEEEEEEI + BEM 
0 *o przede zną kilka nuzerów "Skrzydeł" - mie- 

sięoznika instruxtorek harcerskich , organu GKŻ ZHP, 
W numerze z lipca 1935 r. /Dodatek Zlotowy/ wiele aa- 
teriału na temat Zlotu Harcerakiego w Spale. I infor- 
maoja, że na Zlot przybyło 7850 polskich harcerek /!A 
Znajduję też odpis wiersza ze zlotowej gszetki pt. 

* od namiotów" 
*I wita dzić Spała 
- przybłędów z szarych dróg 
«.. a wzgórze słońce białe 
nad niez dobry Bóg. 

I wita nas gorąco 

ten oały ziemi szuat, 

1 wita szczerze sło. 

harcerzy jasny brat. 
Zapoanij, że w oddali 
zostały troski... łzy 
- w górze się słońce pali 
radosne tak jak my" 

Autorem tego wierszyka była Zlotowa Drużyna z tiielko- 
polski "Delikatesik". Ozczuje się, że iichał Wołody- 
jowski - bohater sienkiewiczowskich książek też miał 

"coś" wspólnego z karcerstwem - na Zlot do Spały przy- 
była /piechotą!/ II Drużyna Harcerek in. Uichała Wo- 
łodyjowskiego z Krzenieńca, Ich wędrówka odbyła się 
na trasie Sandomierz - Opatów - Góry Świętokrzyskie - 
Bodzentyn - Wąchock - Spała i trwała 11 dni, Drużyną 
tą kierowała słynna Haromistrzyni Rzeczypospolitej — 
Jaga Palkowaka. W drodze do Spnły harcerki zwiedziły 
starą polską fabrykę poroelany w Ćnielowie, ruiny 

zamku Ossoltństich z KVII w., byży w Ujeździe, Puste 
czy Jodłowej 1 na Św.krzyżu. To był rajdt 
Otmarcie Zlotu Harcerek odbyżo się 12.7I1.1935 r. 
a jego Komendantką była Duna iielena Śliwowska. 

€ Zlocie wzięło udział 200 sksutek z Czechosłowacj 
i 22 skautki szwedzkie. Przybyły też delegacje z Lot- 
wy, knglii, Danii, Eatonit, ucji, Holandii, Szwaj- 

carii, USA, Kanady 1 Pinlandii, 
W "Kronice" z nru 11-12 /grudzień 1935 rok/ czyta- 

my: W Farozawie działa faroerski klub Lotniczy. Orga- 
mizowane są kursy teoretyczne 1 loty na szybowcach, 

a także zajęcia z zakresu modelarstwa. 
W Zwardoniu w lutym odbędą się zawody naroiarskie "lia 
Nropie", Ciekawostką jest to, że główną atrakcją tych 
zawodów będzie zespołowy bieg z przeszkodami, na nar- 

tach. 

W roku 1935 Naczeluiczką Harcerek jest Jadwiga tiarz- 
biańska, e Harcerską Szkołą Instruktorską na Buczu 

kierujo Józefina Łapińska. Regularnie odbywają się tu 
szkolenia 1 progrenowe konferencje instruktorakie. 
lim okrea ferii zinowych 1935/36 planują polskie har= 
cerki zorganizowanie 127 obozów i kolonii. 
Na półkach księgarskich ukazała się nowa książka, 
*Z blfoka i z daleka" Poznera. Omawia ona takie spra- 
wy jak wolność człowieka, dobroć, szlachetne tzyny 
1 twórczość entuzjaznu. Przeznaczona jest dla młodzie 
ży. Wie tylko Larcerskiej. 

Ciekawa wiudomość "ze Świata”: w dniach 27.1II, - 3.IV. 

hmPL JADWIGA SKIBA 
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1936 w Londynie ma odbyć się kolejny kurs dla skautek 
- tustruktorek pracy wśród dzieci chorych, kalelc 
1 upośledzonych. Anglia ma już tę dziedzinę pracy po- 
gtawioną na bardzo wysokim pozionie. £ Polski mają 

jechać na ten kurs 4 instruktorki. /A więc już wtedy, 
prowadziło się u nas działalność, zwaną obsonie "lie" 
przetartym akiea"/. i 

Rok 1936. Drugi nuzer "Skrzydoł", Omówienie XIII" 
rencji Programowej Iustruktorek na Buczu. Cieka- 

referatów szkoleniowych: "Haroergtwo na tle 
jego tradycji” /Jaga Palkowska/, "iarcerstwo jako 
ruch społeczny” /S.Maroinkowska-Zawadzku/, "Kaztałoe 
nie starszyzny" /J.żapińska/, "O próbie drużynowych" 
/u.sęglarzówna/. 0 tym, żę zespół iustruktcraki, jego 

postawa 1 przykład, a także wyszkolenie decydują o 
obliczu organizacji mówiła Dhua H.Jakowiczówna. Jagu- 
sia Orłowiozówna omówiła natosiast sprawę koniecznoś 

4 kształcenia instruktorek specjalności /1/. /4 ma= 

mie ciekawy materiał informacyjny. Szozególaie dla 
tych co koztałcą naszych obecnych instruktorów harcen- 
skiah/ 

W omawianym numerze "Skrzydeł" jest 4 drugi oiekawy 
artykuł. Cecylia Parjaszewska pisze © swej harcerokiaj 
pracy z chorymi dziewczętami. Podaje projekt próby ną 
stopień "ochotniczki" dla harcerek leżących lub prię+ 
wlekle chorych. Prosty, wypróbowany, 
"Ja ratunek" $.Sempołowskiej 1 "Orka ną ugorze" J.Vi= 
ktora te nowa polakie keiążki. 
w dniach 23 i 24 uuja 1936 r. odbędzie się we Lwowie 
Zjasd Walny Związku Horcerstwa Polskiego. A nasza har 
gorki myślą już o lecie. Wiele drużyn pojedzie na 

BEEZPOMOZ W ZZOZ ZONE DE OC ÓOÓOÓE Z RAEC | DP OS CR WA PROD ORO CA 
archiwum 
harcerskie.pl 

       



    

HISTORIA 
międzynarodowe obozy; do Szkocji, Prencji 1 Danii. 
Oickawostka - Polskie Radio, ważny ozynulk współoze- 
snego życia, ogłosiła konkurs na audycję zuchową 
i harcerską /ałuchowisko/ oraz "felieton a życia har- 
oerskiego". Czas audycji nie może przekroczyć 25 mi- 
nut. /I za to wazystko jeszcze dają nagrody! - może 
by tak powtórzyć "coś takiego" w 1986-tym, Panie Pre- 
zesie Wojoiechowuki?/. 

Sięgau po nr 5/36 "Skrzydeł". Co znajdę tu oieka- 

wego? Jost duży artykuł pt, "iarcerstwo walozy z gru- 
ślicq", poświęcony zaarłej niedawno Dhnie dr Jadwidze 
Zienkiewiczównej. Założyła ona "Gniazdo Tatrzańskie". 
sanatorium dla harcerzy chorych na gruźlicę. Lecząc 
się, kontynuowali tu pracę mad sanowychowaniem, zdo- 
bywali stopnie harcerskie, chodzili na wycieczki 
1 brali udział w grotu harcerskich. "Terapia pracy 
harcerskiej” dr Zienkieniosównej zdobyła ogromne uzna 
nie i będzie kontynuowana przez grupę ludsi - współ- | 
pracowników Zaariej. 

0 zgrozo! Już w 1936 roku pisano w harcerskim pi- 
meaku o estetyce harcerskiego munduru. Jedna z koreg- 
pondentek narzeka na "znięte i nieświeże mundury, ba- 
rety wykręcone w "modny pierożek", haftowane kołnie 
rzyki, wisiorki na mundurach, zabłooone buciki, nio- 

Polscy harcerze otrzynali w 1936 roku wiela ciekawych 
instruktażowysh podręczników. Oto kilka tytułów: 

Obozy - Trylskiego 
Barcerka na zwiadnch - iapińskiej 
Harcerz w polu - Wyrobka 
Wykapka - Chnielewskiej 
Gry i ćwiczenia terenowa — Jasińskiego 
Sygnalizacja - Papińskiezo 

A%ł stę prosi, aby je wydać ponownie, Mio nie straciły 
na aktualności. 
Choć to dopiero zaj, podaje aię w "Skrzydłach" wykaz 
oiekawych obozów, np.i 
obóz pływacki instruktorski 
sbóz instruktorski gier sportowych 
obóz wodny śródlądowy /jez.larooz/ 
obóz wodny moraki /iel/ 
obóz morski na jachcie "Grażyna" 
obóz moraki propagandowy /ilel/ 
obóz wędrowny górski /Czaraokora/ 
kursy szybowcowe 

kurs instruktorów Łączności i radiotelegrafii 
kure inatruktorski terenoznawatwa. 
Zaczęły być już wtedy modne Bieszczady. Główna Kwate- 
ra Harcerek zapowiada aaa" wędrówkę dla natruk- 
  porządnie uczesane włosy” itd. Druhna ta 

ła to wszystko na jednej z harcerskich defilad. 
jło, proszę, "jak oię widzą tak oię piszą”. Zenotowa- 
łam tę informację dedykując ją wszystkim współczesnym 
welegantkom", które koniecznie muszą mieć dłuższe 
spód:.ioe od munduru harcerskiego. 

% cmiach 30,10 - 3.11.85 r. odbyło się w Wiedniu w 
-lustrii trójstronae seminarium Pfaófinder und Pfad- 
finderinnen Osterreichs /Skauci i Skautki Austrii/, 

Związku Harcerstna Folskiezo oraz Bund óer Pfadfin- 
derinnen und Pfadfinder /Zwiąsku Skautek i Skautów 

RPH/, 

FORMY I METODY 
ZWIĄZKU 
PRZY GOTOWU JĄCE 
POROŚLEGO Z%CIA 

Żanim przystąpimy do charakterystyki specyficz= 

mych dla harcerstwa oddziaływań, których celem by- 
łoby przygotowanie czieci i młoczieży do życia doro- 
ałego, musiny odpowiećzieć sobie na pytanie — co to 
anaczy być człowiekiem Gorosłym ? 

harcerskie.pl 

torek pod 

Przegląd starej prasy harcerskiej jest ardzo pou- 
czający i oiekawy. Czasem przypomina, że "nasze życie 
jest ciągłym biegiem harcerskim: nigdy nie wiemy, ja- 
kia przeszkody przyjdzie nau przełanać!". 

wiodącym tematem seminarium było przygotowanie dziec 
ka do życia Jorosłego w każćej z uczestniczących or 
canisacji, Kiżej prezentujemy ożytelaikon referat 
przygotowany przez hm Bogusława Sliwerskiego, 
instruktora społecznego wyćziału instruktorskiego 
GK ZKP, wygłoszony podczas obrad plenarnych semina- 
rium, 

HM BOGUSŁAW ŚLIWERSKI 

CY 
HARCERSTWA POLSKIEGO 

po 

Że słowem "dorosłość" kojarzą się nam zawoze naj- 
pierw treści związane s osiągnięciem odpowiedni ego 
wieku, właściwego rozwoju biologicznego, fisycznego, 
psychicznego czy społeczno-moralnego,llówiąc o kimś, 
że jest ćoroały, many zatem na myśli jego pałnole — 

  

  

GoGw  KOREREBER) 
tniość, możność posiadania potomstwa, założenia ro- 

d»iny, pełne uganoćzielnienie się od innych, od zda= 
rzeń, zćolność co wykonywania pracy zawodowej, Gzło= 
wieka ćorosłego cechuje umiejętność wytrwałego, upor- 

czywego 1 konsekwęntnego cziałania, semoczielność 
myślenia, własny światopogląd czy umiejętność real- 
nego planowania życia "/, Nie można stać się czło- 
wiekiem dorosłym bez własnego, świadomego udziału 

w procesie dojrzewania, bez poczucia odpowiedzial- 
mości za siebie sanego i umiejętności wzięcia odpo- 
wiedzialności za órugiego człowieka, 

Chociaż wiek stanowi wśród wymienionych powyżej 
cech kryterium ściśle oóróżniające driecko od doro= 
słego, to jecnak znany wiele przykładów na to, że 

mie wszyscy dorośli są w pełni Baroozielni 1 w wielu 
dziecćzinach życia korzystają g pomocy innych oraz 

nie są wsjątkiem ćziecj, p których mówi się jak o 
dorosłych, Dlatego też rezygnuje się z takiego rozu= 

mienia Gorsałości, by poćkreślić, iż jest ona prze- 
de wszystkim cechą lub sposobem paszego postępowania 
niezależnie od wieku rozwojowego, Kasza corosłość 
rozwija się w ciągu całego życia, choć w różnych je- 
go okresach zmieniają się jej właściwości, kychowa- 
nie do dorosłości polegełoby zatem na stwarzaniu wa- 
runków fo sazoćzielnego kształtowania własnego życia 
zgonie z uznaranyni ideani, 

Tak właśnie pojnował sens wychowania twórca skau- 
tingu - Robert Bacen-Fowell, który opracował na 
przełomie XIX 1 YY wieku i wcielił w życie jećną » 
najwybitniejszyct koncepcji pedarogicznego doprowa- 

dzania młocego człowieka*ćo dorosłego postępowania, 

łopiec wierzy zwykle aż do przesady we własne 

siły. Nie lubi przede wszystkim, aby traktować go 
jak cztecko i by mu zówić co i jak ma robić, ioli 
spróbować wszystkiego san, nawet jeśli ma popełniać 
błędy 1 pomyłki, ale właśnie popełniając błędy zdo= 

„bywa ćoświadczenie i kształtuje swój charakter"*/, 
Pla R.Baćen Powella kształtowanie poczucia włas= 

mej niezależności, samoczielności, świańczego stero- 
wania camyn schą musiało być poparte własnym wysii= 
kiem skauta, Sztuka życia szczęśliwego polega właś 

nie ms umiejętności zwyciężnia samego siebie, pano- 
wania nać swoini pragnieniazi, samowychowaniu, 

"Progrem skuutingu to óziałalność mężczyzny p 
krojona ćo wymiarów chłopca, Pociągc go ona nie tyl- 
ko dlatego, że jest chłopcem, lecz że jest formują— 

cym Bią mężczyzną””/, 

Bez wzęlędu zatem na wiek powinniómy być autorami 
stawać się dorosłymi dzięki włacnym 

czynon obywatelskim, społecznym, 
Liczący órioiaj w Folsce prawie dwa miliony cżłon= 

ków Związek Harcerstwa Polskiego jest kontynuatorem 

powyższej irl oć chwili swojego powstania w lutach 
zło 70-letnich dziejów naszego 

Związku była ona modyfikowana, nasycana pierwiaąqt- 
kiem tożsamości narozowej, sięgając 60 traóycji na- 
rodu polskiego, bogactwa jego kuliury oraz dorobku 
innych postępowych związków młodzieży. 

swcjego życia, 

METODY KA  EEEGEGEM 
Zasypnalizuję tu tylko te formy 1 meto » t 
które wycają się mieć najistotniejszy spływ zn 
kształtowanie corosłości jecnostek « nin ?rzeszorych 

Sproyfika tych ończiaływań możliwa jest czieki toru, 
że harcerstwo jest pierwszą w życiu cziecka orzur 

zacją, obejmującą swoimi wpływani także złoczież 1 
eorosłych. Doronłość nie jest tu jennak w jukikol- 
wiek sposób przeciwstawiana tyn, którzy s4 złodni 
wiekien, Penozen harcerstwa polega ma eliminacji kla” 
sycznego konfliktu pokoleń, jaki obserwiże nię w re- 
dzinie, szkole czy zakłaćzie pracy, qrczie decycują 

o losach młodszych, Pokolenie w harcerstwie oznacza 
grupę osób o wspólnych "q%eniech i wspólnej hierar- 
chi wartości, Hie za tu wychowujących 4 wchowywa- 
mych, bowiem wzajerne stosunki oparte gą na zasa0: 

samorzącności, poszanowania autonomii osobiatej 4 
jednostek organizacyjnych, 

Dorosżego wiekiem, stażem organizacyjnym czy fuh- 
kcją obowiązują te same zdsady postępowania, Łaycz 

je, wartości co kilku lub kilkunastcletniego członka 
"Gdy mówimy, że instruktor ma być"starazym bratez” 

przyjacielem - chcemy przez to powieózieć, łe jezo 
rola wśróć czieci £ młocziety ma polegać na 6o70za- 
ganiu, zachęcaniu, ułatmianiu, pokazywaniu bogactwa 

mctliwości, Harcerstwo w swej istocie jest ruchem 
orieci i młoćzieży a nie organizacją dla ózieci 1 
młoćzieży, Instruktor nie jest jej kieromicien,do- 
wódcą, tanem — jest właśnie starsrym bratea" */, 

Łacantem instruktora jest zatem rozbu: 

ruchów 1 barcerzy chęci óo surosychowania, wyż 
mia inicjutywy, zaracności, pomysłowości, kyma: 

od niego równie intensywnej jcy nad własny 

rakterem, refleksji etycznej nad swoim pr 
Jest on najczęściej wzorem osobowyz Gia osci 

opiecznych, autorytetem, toteż 6  



    

SEREM METODYKA. WEMEUEE + wma 
kryjąca się za nim przewaga nod innymi nie osłabiła 
zdolności do samokrytrYki, nie wyzwoliłn chęci nani- 

piłatorskich czy nie stała się okazją do zaspokaja- 
nia własnych autorytarnych óewiacji, 

Wiera harcerza w autorytet szojęgo przyzódcy nasi 
ulegać pewnej ewolucji w kierunku wzajemnego uniera- 
leżniania e: Pojawia się ua tym tie snoisty para 

doks, a mianowicie - t jednej strony instruktor 
ksstałtuje wśród ewoich harcerzy poczucie dorosłości 
» ćrugieś zać musi robić wszystko, by samemu być 
"yiecznie młoćyz" tak ćuchem, jak 1 ciałem, Halety 
w tym miejscu zwrócić uwaęę na grożące najbardziej 
czynnym, pochłonięty przez aktynność w Zaiązku in- 
struktorom opóźnienie ieb dorosłości, polegające na 
późniejszym niż zazwyczaj ua to miejsce, przyjąciu 
obowiązków 1 oćpowiećsialności społeczno-zawodowej. 
Osoby takie później zakładają własną rodzinę, potej- 
mują praóc zawodową na skutek zaniedbania obowiąsków 
szkolnych 4 wydłużania procesu edukacyjnego, Źwiązek 

qmsz przecinóziała tego typu wypaczeniom poprzes 
wtuerzamie możliwości pełnienia funkcji instruktor- 
gkich każdewu, kto spełnia tylko statutowe wynazania 
eraz przes funkcjomjące u ogniwach terenowych 1 cene 
tralmych etaty pracownicze, 

Harceratso sychowuje do dorosłości dzięki takin 
gasadom ćziałania jak: otwartość, cobrowolzość 1 sa- 
moósielność, Yoże do niego watópić każdy bez wzglę" 
Qu ma wiek, płeć, pochodzenie, Światopogląd czy *7- 
kształcenie, Jedynym warunkiem jest świadoze zaakce- 
ptovanie i przyjęcie na siebie określonych obowiąz= 
wów, jakie wynikają » Przyrzeczenia i Prawa liarcer- 
kiego, Baznje się tutaj ma starej regule pedago — 

gicznej, że rozwija naszą dojrzałość tylko taka 
zbiorowość, która jest otwarta, ale elitarne, Chodzi 

tu mie o elitarność klasową, lecz Społeczno-noralną 
trzeba spełnić określone warunki mstępne, potwier- 
dzić swoją postewę gotowóć ćo ćriałania zgodnie 
s obowiązującymi w Związku wartościami, 

"Skauting nie został wymyślony wyłącznie dla wła- 

gnej uciechy - pisał kiedyś R,Baden Powell - ale 
wymaga też wielu rzeczy od was" /, 

Poćobnie postępujemy 4 ósió. Kanóydet na zucha 
czy harcerta, ale tekże i na instruktora musi 
przejść przez okres próbny, w trezcie którego prze- 

konuje się o wartości harcerstwa oraz osobi stych 

możliwościach sprostania mu wymaganiom, Składając 
wobec najbliższych Przyrzeczenie Harcerskie poddaje 
się autorytetowi prawa przez dobrowolne jego uzna- 
mie i zadeklurowanie, Akt ten pobuóza także do pro- 
wadzenia walki wewnętrznej ze słabościani własnej 
woli, do nieustannej pracy nad sobą, Gwarancją jest 

tu honor osobisty oraz poczucie odpowieózialności 
26. honor grupy, 

Zaaada dobrowolności odnosi się nie tylko do mo- 

mentu wstępowania do organizacji, ale także przeni- 

ka wszystkie jej formy 1 metody pracy. Harcerze mo- 
ea zgoćnie z własnyni potrzebami i zainteresowania 

mi dobierać sobie zacania indywicualne i zespołowe, 
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zdobywać nprawności i stopnie harcerskie, 

wzory osobowe poprzez wybór zastępu, drużyny, boha- 
tera m także mogą zgodnie z własną wolą opuścić Zwią- 
zek. Sie bez znnczenia jest tutaj gwarancja toleran- 
cji relimijnej omjąca prawo każóemu człozkowi 00 wol- 
ności wyznanis i praktyk rellcijnych, 

"Rarcerstwo jest e skłaćzie swych członków odbi- 

ciez społeczeństwa polskiego. Społeczeństwo to jest 

pod wzgląćem światopogląćowym plurali styczne, /.../ 
Dlatego organizacja jako taka nie ingeruje w przeko- 
nania światopoglącowe swoich członków, nie ogranicza- 
jąc ich awoboćy praktyk religijnych - sara pozostaje 
świecka” 

Kolejną z zasad organizacyjnych wspierających wy- 
chowanie do dorosłości jest zasaća semorząćności 
1 samodzielności óziałania, która przejawia się 
w sposobie pracy podstawowych jednostek organi nacyj- 
nych /zastęp, ćrużyna, krąg instruktorski/ oraz w 
* sposobie wyłaniania władz ZHP, Każcy harcerz musi 
znać swe uprawnienia, sposoby ich wykorzystywania, 
Vy podejmowane przez niego óecyzje były w pełni auto- 
nomiczne, p 

Samorządność jest w życiu każdego zespołu harcer- 
skiego codziennym sposobem załatwiania wła snych 
spraw, Obejnuje on takie czynności, jak planowanie 

działań, ich orzanirowanie /podział na mniejsze ze- 
społy, określenie zaćań, przyćział ról/ kierozanie 

sprawnym przebiegiem realizownrych zadań oraz ich 
kontrola 1 ocena, * ten sposób każdy czuje się odpo” 
wiećzialny se wykonywaną czynność, przyczyniając się 
równocześnie ćo pomyślnego wykonanie zadania przez 
caty zespół, 

© formowaniu dojrzałości każćego harcerza świad- 
czy także zachowanie konstrukcji formalnej Prawa Har- 
cerskiego w stosunku co jego pierwowzoru skautowego, 

Ten óziesięcio-punktowy kodeks postępowania jest 
sformułowany w sposób świadczący o poważnym, dojrza- 
łym traktowaniu jego odbiorców, W ładnym ż jego pun- 
któw jiczego się nie nakazuje, do niczego nie zobo- 
wiąruje, lecz stwierćza jedynie zakres i treść aktyw- 
mości, Jest on taktowną miarą, realną granicą czy też 
swoistym "snopem światła” w ciemności, ułatwiającym 
jeónostce orientację w świecie wartości,W sytuacjach 
wyboru tak sformułowane Frawo apeluje do naszego m- 
mienia, przywołując w pamięci jego dobrowolną i świa- 
domą akceptację w dniu Frzyrzeczeała, 

Jeżeli zgoczimy się z tezą, że o Corosłości czł0- 
wieka świadczy także dmiejętność troszczenia się o in- 
nych, to i w tej sferze Związek Harcerstwa Polskiezo 

przejawia ogronną aktywność, Pojawia się tu jednak 

pawien paradoks polegający na tym, że najtrućniejsgą 
najbaróziej odpowiedzialną wychowawczo funkcję zastę- 

powego, drużynowego zuchów i harcerzy obarcza się 

w dużej mierze Gzieci lub młodzieńców w wieku od 12 
80 18 lat, czyli jeszcze w świetle prawa niedorosłych 
współczesne badania psychologiczne potwierózają je- 
ćnak, że uczynienie młodego chłopca czy óriewczyny 
wychosawcą swoich młodszych kolegów przyspiesza pro- 

KME * KEMNNN POGLA 
ces cojrzałości społeczne 

iie bez racji twierózi 
grminaj 

, że swojąnieprzemijul- 
ność, trwałość, popularność oraz wysoką skutnenność 
w kształtowaniu osobowości, w tym także cojrzałości 
do dorosłego życia, zaudzięcza harcerstwo pogłębia- 

niu skaurowej metody wychowania, 
"Jest w naturze Słowian, a Polaków w szozególno 

ści, że życie traktują seria, Prostota i uciecha 

nie wystarczają nam /.../ do oostnteoznego traktowa- 
nia zjawiak życia, Zasadniczość i głębsza racja mu- 
szą być motywem naszych czynów /.../, Nasze harcer= 
stwo, pragnie za pomoca dobrze zorzanizowanej zaba 

wy, starannie przygotować młodzież do odezrania 

roli w życiu społecznym” */, 
W zastępie harcerskim przygotowują się młodzi har. 

cerze do świadomego samowychowania, Możliwe jeśt to 
dzięki stosowanym tu różnoroćnym formom pracy jaki 
gry, Ćwiczenia, zmiady, harce, inscenizacje, piosen- 
ki, ogniska, turnieje, prace społeczne itp.,które są 
ideą współpracy 1 współcziałania, rolicarności £ por 
czucia sprawiedliwości. > 

Istotny jest tutaj rodzaj kontaktu mięćzy doj 

zzalszym / zastępowym czy órużynowyn/ a rozwijają- 
cym się harcerzem, który cechuje odwoływanie się do 
sił, czynników wemętrznych ćziecka / jego potrzeb,   zaśńteresowań, motywacji/, bezwarunkowa akceptacja 
jegó cech osobowych 1 sytuacji społecznej oraz 
przekształcenia dążeń egoistycznych w altruistyczne 

poprzez wzajemną służbę na rzecz otoczenia, innych 

| KE 
dudzi, na rzecz słasnej ojczyzny, 

Poćsumowując dotychczasowe rozważania można pod- 
kreślić, iż Związek Farcerstwa Polskiego należy do 
tych śrocowisk samowywczowawczych, które dzięki wa- 
lorom swoich wpływów: noże 1 za obowiązek przygoto 
wywać młode pokolenie do aktywnego 1 tvórczego ży- 
cia w kraju, óo życia godnego 1 wartościowego, 
w którym granica jednostkowej autonomii powinno być 
szeroko rozumiane dobro społeczne, 

Przypisy 
1. W.Szewczuk, Psychologia, t.2, Warszaza 1966, 

PZAS, s, 391, 
2, R.Baden Powell, Wskazówki dla skautnistrzów,Pod- 

recznik wychowania skautowego dla druzynowych, 
Kraków 1946, 5.9, 
d.w. 8.19. 
A.Kaniński, Jakiego harcerstwa pragnieny,r: Na 
Tropie, CAS 81, Biuletyn nr 1, 8.5. 

Robert Baćen Powell of Gilwell, Skauting dla 
chłopców, Wychowanie dobrego obywatela metodą 
punzczańką, Przekład z wyć,16, Warszawa 1038 
8.4, 
S.Puchała, J.Nuckowski, Najvażniejsze wartości 
1 podstawowe cele driałania ZEP, "Votywy" 1981 
nr 39, 8,7. 
w,A,Suchomlinski, Wospianie £ sanowospitanie, 
"Sowietskaja Piedagogika" 1965 nr 12,5.36, 
A,Kamiński, Krag Rady, Katowi ie 1935, 8,12, 

  

Przedacześnie Śziąteczny Druhu Naczelny | 
Samokry tyka 

su do czusu czytują "Motrwy"„Niestety czę” 

w bstatnim numerze na stronie trze- 
ciej znalartem notto napisane językiem archaicznym 

o tym, że nie należy bliznich obeawiać, Stwierdzenie 

jest z góry słuszne, o czym przekonałem się uczest 
nicząć w dyskusji mającej na celu w/w obmawianie, 

  h 

OWEGO 
SĄCZA 

2 obrawiania owego powstała niezanierzona, ale przy- 
kra plotka i jak to bywa nieprawóziwa, Przeprosiny 
nmientety niewiele załatwiają, nie są nawet forzą klt 
na (przysłowiowego), kac moralny pozostaje i nie tyl 
ko, 
Krytyka 

Do obmawiania, wprawćzie nie bliźnich, ale całe- 
go barcerstwa nanawia red, Marnk Sitkowski, Jako 
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EEEE POGLADY 
pierwszą ofiarę upatrzył sobie harcnistrza "viekiem 
1.wsrostea oóposiećniego"., Wiebłahą. sapewne sprawą 
jest też doświadczenie uwypuklone w charakterystyce 
anonisa-instruktora komendy chorągwi wielkoniejskiej, 

Instruktor prawdopodobnie z pochoczenia krawiec 
(7), sna harcerstwo od podszewki, zaakakiwany coraz 

pryncypialnyai pytaniani odpowiada szczerze i logic» 
mie, zwłaszcza, że pytania i odpowiećzi snane są pom 
wszechnie od wielu Jet, 
Kto mie czytał jednak wyviadu, ten zapewne nie wie, 
że najwiękssą harcerską bolączką jest "brak oiły 

przebicia”, 

Może to u mnie jest skrzywienie regionalne, ale dła 
mnie sztanćerowym przykłacem osobnika z taw, "siłą 
przebicia” jest po prostu ... baren | 
Jak coś takiego ósiała? Rozpędza się, pochyla głowę 
1 łupl pozoru wygląda, że pracuje "to-to" głową 
a u głównej mierze działa na zasejzie wzorui 
maca x przyspieszenie, /Skobsultuj to £ iydziałen 
Pizyki UJ, przeć wydrukowanien/, 
Wie rosumiem więc dlaczego, mając ćo czynienia w koń 
cu wyłącznie s luóżni /czyt. decycentani/ przekons- 
mymi 1 to często nie bezpodstaunie, że reprezentują 
parstwę społeczną zwaną inteligencją pracującą, namy 

postugiwać się metoónai baranini ? 
e 

Iaterlokutor rećaktora M,S, przytoczył kilka faktów 
© gorszym traktowaniu naszej organizacji przez różne 
crymniki, raczej oficjalne, Na pytanies cyt, "Skąd 
ten stan: nie ma do nas zaufania? Czyjego?” Indaso= 

wany odpowieczisł wykrętnie, te tego mie wie, mie , 
mie ! £ jeżeii rzeczywiście nie wie, to albo nie jest 

tak ćońwiacczony, albo trafił na temat "tabu", Nie 
Śodałem, że w motcie zaznaczono, 1ż w cyklu / bo to 
me być cykl/ nie bęczie tematów TABU, 

W zasaćzie ten kto pisze gazety, już ich nie czy- 
ta, za wyjątkiem rzeczników, ale ci czytają raczej 
« językach obcycr, Przytcozę C1 więc jeszcze kilka 
tematów, które nie załapały się do ćrużyny "taouor- 
ców", 

lp. takie stwierózenies GK jest niepotrzebna, To by 
się potwierćzało r moim poglądem sprzed kilku rie- 
Sięćy, że komenda jest niepotrzebna, z tym, że gość 

poszecł oówatniej i wyżej, J 
Mnstępna taka sprawa o której odważnie uię,nówi, to 
krytyka nećmiernie rozbudowanej sprazozćawęzości, 
Też się zgaczau, Uważan nawet, że ze wszystkich pa- 
pierów najsożniejsze są: 1/ papier toaletowy, 2/że- 
szyty, książki /niektóre/, pocreezniki, 3/ HR - ale 
z listem z p. 

kspomnienie Y 
% poprzećnim liście napisałec, że z milicję lepiej 
mie zaczierać, Ktoś, kto prawcopocobnie jest innego 

zdania, moje zcanie skreślił. siem natomiast na pe- 

wno, że nie można zsczierać £ finansami, Ale może 
są tacy, którzy © tym nie wieczą, więc zostaw przy- 
najmaiej to zńanie, zwłaszcza, *e potwierdził to w 

swojej wypowiedzi nasz instruktor, Przy okazji zre- 

EREMERGAZI © BSMIE. 
zyznował z 5 milionów, gdyż praca przy ich rozlicza- 
niu przewyższa ponoć samą wartość kwoty, Opłaci się 
rozliczać ćopiero 400" milionów, To jest 4.rorzacja 
dla tych, którzy bęcą obóarowywani na przykiad kwo= 
tani niższymi, 

Niestety, ćla czystości sumienia otwierdzić muazę , 

że w finansach także jest aporo niedorzeczności i 
zdrowy rozum jeszcze będzie musiał ćługo poczekać za 
progiem, zanim go wpuszczą, 
Wie jestem "kamikadze" i słowa więcej o finansach 
mie napiszę. wolę ućawać, niż pozbawić ele raz na 
zawsze możliwości otrzymania zaliczki, Tak oto w 

wypiaćzie cyklu A 
się s tym, co się w ZHP nie podoba, 
Każdemu oczywiście może się nie podobać coś innego, 
Ba, są nawet tacy, którym się nio nie podoba, ale 
na szczęście są i tacy, którym się wszystko podoba, 
Obie grupy należy cenić, gdyż aą to ludzie psychicz 
nie srómoważeni, 

tykład na psychicznie nierrćwnoważonych 1 co z tęm 
go dynika. 

Fewnej wolnej soboty zwołano grono instruktorskie 
udył przyjechał przećatawiciel centrali i chcieł 
przemówić, Kilku ciekawskich przyjechało » "vęfemu" 
uzupełnienie etatowo stanowili etatowcy, Już na wstę- 
pie nie podobało mi się, bo od zaraniu nie wierzyłem 
w ideę, której oręćowntkiem był przedstawiciel /tyl- 
ko dla Ciebie - tematem były kręgi/, 
Motyw wiodący wywiedriono sensownie i teoretyczno- 
logicznie, Mówca wyczerpał temat i moją cierpliwość, 
Na srcręście ogłoszono przerwę. W przerwie przy pa- 
pierosku, jawnie — sani instruktorzy, powiedziałem 

óbówiadczeńszym co mi się mie podoba w odsłuchanym « 
wysodzie, Okazało się, że im też się nie podoba | 
W ayskusji, którą przewiórieno, powiedziałem com po= 
winien, I o ćziwo okazeło się z kolei coś innego, 
To co się moim rozzówccm nie podobało na korytarzu, 
po wejściu ma salę od raru się spodobało. Wyszedłem 
na zakałę i nir.owiarka, 

kadr so 
Tym samym lucziom to samo rez się podoba, a raz 

nie, Poglą* zalesy od miejsca, Przy czym jest pewna 
prawiółowość: iu większa sala tym bardziej jednoczy 

Poglą cy, 
Beflexsyjki na inny temat 

byłem ostatnio na naradzie kierowników wydziałów 

kultury, Zbliża sie II sejmik kultury, Tym razez w 
Krakowie. Chciałbym , aby uczestnicy podjęli próbę 

znalezienia innego miejaca óla kultury harcerskiej, 
Zmieniają się czasy / taka ciekawostka/, a co za 

tym iczie zmienia się także sposób myślenia, Inne 
wartości wysuwają się na pierwszy plan, inne potrze* 
by zaczynają ćominować w społeczenstwie, zwłaszcza 
iuczi ułocych. Prrechoózą ćo legendy czasy heroizmu 
1 wielkich zrywów, wymszują się ze ówiacomości okre- 
sy jećnomyślności 1 jernocziałania, Rozpacają się 

nmiegdysiejoz» -hiorowości, Młoóy człowiek lat osicm- 
dziesiątych zanczony najczęściej doświadczeniem ro- 

archiwum 
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KNEM + EEEE METODYKA EEEEEEM 
ejsca w życiu barozież incy= 

filozofie 1 nmożń 
4 ©0 swojego w 

trza, Jak w tych warunkach barceratwo może pomóc ? 
Co może być wzorem w epoce wyeksplomtowanych boha- 
terów 1 żle obsaczonych autorytetów” Czy jako orza- 
nisacja potrafimy przewiczieć kierunek, w którym po- 

dążać beczie młode pokolenie /piękny zwrot z gazety, 
1 zeą-ymy przygotownć cla niemo system wartości wy- 
chowujscych Człowiera? Jakie mamy możliwo: 1, chęci 

1 jskich mamy prawcziwych sojuszników ? 
Truizm ? 

Nowe wypierać musi stare, Z czego należy zatem 
zrezygnować, co £ pietyzmem zamknąć w skarbczyku do 

robku 2Er, bo przestało już być motorem, a zostało 
eksponatem, Niestety trzeba zacząć sezregację, aby 

w myśl postępu mie zrezygnować z ekspresu na rzecz 
ciuchci... choć ona przecież » tyloma wiąże się 
wspomnieniami, 
obożne życzenia 

Żałaty więc w nowopowatałej recakcji, żeby oni 
załatwili gćzie trzeba natchnienie, aŁy sejmik wyz- 
bywszy się wszystkich sentymentów popatrzył mędrca 

szkiełkiem 1 okiem na harcerską kulturę 1 wskazał 

jej właściwy kiertnek, I żeby nikt nie rówił o pio 
senkach, obrzęcach, śpiewniknch, materiałach reper- 
tuarowych, braku wyszkolonej kacry itp, powszechnie 

znanych belączkach, 

Zakończenie z kulturalnym podteksten 
przewicuję, że list tan rotrze wraz z HR-em do 

  
PLANOWANIE... 

hmPL 
Janusz Wojtycza 

HR 

Rada Sta: „3 frużyny Pawła na ostatnim 

spotkaniu przed wakacjami ustalił" sposób w jaki z0- 

stanie nepisany plan pracy drużyny, Zostęby ziały 
przedstawić swoje plany a następnie rada uzgodnić 

wanólne działania, Pawe? przekazał propozycje dla 

Znajomych w okresie Jwiąt lub Nosego Roku, przeto 
rełacan Tobie 1 F,T, *snystkim życzeni 
zezezólnie sarrecznie Tyrekcji Szkoły, która wyra- 

zi ząocę na zorzenizowanie zimowiska szkoleniowego 
rufca ilowy Sącz, którego cheiałbym być konendantem 
Zimoaisko berzie wzorowe bo: 

„„dzieci mwlturalne, kadra artystyczna, program 8zko- 
leniowy, atrakcje w miarę 1 CICHB, pozysły rex»la- 
cyjne, współpraca 7 NAZ-em mile widziana, bezkon - 

fliktowa nymiana zdań, sracunek ćla Ciała Fedagogicz* 
nego Szkoły i jej Patrona, arkusze informacyjne dla, 
Inspektora w pieruszej kolejności, koka, wągiel 1 pa” 
pier toaletowy we własnym zakresie, pantofle w budyn" 
ku, podlewanie kwiatków, nie —niszczenie gazetek Des 
wzglęcu ra ich treść, nieużywanie otwartego ognia , 

wietrzenie sal, sprzątanie po sobie, nieprzyjnowanie 
wizyt już po zoćz.20, ew,wyprowaczanie psa, pęznawa- 
mie kistorii 1 współczesnych osiągnięć okolicy, nie- 
używarie telefonu co rozmów prywatnych, okazywanie 
na żarunie, zamykanie 1 nietrzaskanie órzwiani, nie- 
regulowanie wszelkich odbiorników, a dodatkowo nie 
<ychylanie się, 
wyłacznie poważne oferty zgłoszcue óo FR-a rozpatrzy 

Bachoie w Prowincji 
Drużynowy 5 FDA "Heca" 

Hufiec N,Sącz 

P.S, Niestety jeko mieodrodny syn Związku też nie 

ZBICIA, s 
Źm du: =P 

crutym ustalone na odprawie drufynowych hufca, Iuf- 
cowy referat zaprepnnował kolejno następujące iupre- 
zy: 
- we wrześniu 1 paźćzierniku - kura zastępowych, 
- na przełomie września i października — bieg kończą- 

cy próbą harcerze starszego, ćla kandydatów z klas 
starszych dopuszczonych do biegu w.drużynach prób- 
mych, 

- w październiku — bieg na wędrownika, 

- w okresie Świąt Zmarłych - akcję zarobkową "Znicz" 
praz sprzedaż przewoónika po Cmentarzu Rakowickim, 

- w listopaćzie - wspólne andrzejki die wszystkich 
drużyn starszoharcerskich hufca, 

- grudniu - spotkanie świąteczne krgu pracy starszo- 
harcerskiej, 

- w styczniu - turniej siatkówki drużyn starsnych, 
- w lutym - spotkanie zaprzyjaźnionych drużyn, w dniu 

Yyśli braterskiej — 22.II, 
- w czasie ferii - simowiako kończące rozpoczęty w 

październik: kurs drużynowych, 

- w marcu - narotoa piosenki, 
- w kwietniu - ponownie bieg kończący próbę harcerze 

15 
starszego, 

cd.na str, 18 
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oblicza 

harcerstwa 

|Ktedy mody Staszek został harcerzem 10 MH im,Za- 
* wiszy Czaruego żacne znaki na niebie 1 ziemi nie wró 

żyły kłopotów z którymi do dzić nie noże się uporać. 
Początkowo było ich siedmiu, Ósmy był Darek, ich 

drużynowy, Frzes pierwsze pół roku Darek karmił ich 
wiedzą harcerską, którą połyknli z apetytem godnym 
młodych "nieopierzonych" biszkoptów", Oprócz teorii 
zaliczyli trzy sprawności, bieg patrolowy i słożyli 
na ognisku Przyrzeczenie, Pierwsza belka na pagonach 
napawała ich dumą, W kolejnym roku harcerskim doło- 
żyli starań, by zdobyć dalszych sześć sprawności i 
po tradycyjnym biegu patrolowym wzmocnić pazony mun- 
<urów dalszymi belkami, W nagrocę wyjechali na obóz, 
który zeuknął w życiu Staszka okres szczęśliwego 
barcovania, 

Po wakacjach komendant hufcz: zadecydował o połą- 
czeniu Drużyny Darka /ze Szkoły Podstawowej nr 1/ 
z drużymą harcerską prowadzoną w Szkole Podstawowej 
ur 2 przez Zbysyka, Obie wykazywały podobną aktyw - 
ność, metody i formy pracy, Ta druga była liczniej 
sza /15 harcerzy/ 1 chyba dlatego Zbyszek został 
drużynowym, a dla Darka, by nie stracił autorytetu 
1 prestiżu, wprowadzono funkcję ... poddriżynowego, 
% ten sposób mógł, oprócz twarzy, zachować granatowy 
sznur, Oczywiście zniany kaćrowe wpłynęły wprost pro” 
porcjonalnie na po”iom pracy ćrużyny, Zbiórki pro 
dzili obaj drużynoni tak, że kolejną sprawność spra: 
wność "zwiadowcy" harcerze zdobywali przez cztery 
miesiące. I gćy już, już byli pewni, że posiedli od- 
powiećnią wiedzę i umiejętności, by otrzynać upraz- 
nioną sprawność, ćo ćrużyny przyszećł Mirek, Jego 
przyjście przekreśliło wysiłki harcerzy i zaważyło 

  

  

  

  

      

zamiastki 
16 hm PL Piotr Niwiński HR 

Żaniestki, to językowy nowotwór, czyli coś co w 

językoznawoach budzi niezdrowe emocje - bo z jednej 

strony to coś nowego, zaś z drugiej - lekki gwałt na 
materii języka. ojozystego, Zaniastki jednak 

aztinmon zdobyły sobie prawo istuienia. w na. 
szej harcerskiej rzeczywistości, Czy istnieją poza 

harcerstwen? Folę nie wnikać w tak delikatną sprowę, 
bo zamiastki to nic pozytywnego — choć z praktyczńego 
punitu widzenie czoicioli kariery są nienałą atrakoją 

1astk1? 

Termin ten zrodził się w szecownyn radzie Krake na 
jednej ze zbiórek Krakowskiej Kużnioy Siurszoharcer- 
skiej, Użył go w dyskusji Andrzej Pelczar - znany in- 
struktor 1 krótkofulowieg, Tyle hietorii. Czaa na wym 
Jaśnienie. Otóż zaniasteki są czynó zamiast, Tak, to 
chyba wazystko wyjaśnia, ohwileczkę-ale zamiast czego? 
żno, zaniast haroeratwa, zamiagt normalnej, prawidło= 
wej działalności, Jak wiadono /niektórym/ harcerstno 

Tzyaże mą więc 

archiwum 
harcerskie.pl 

mi, u Mirek wyraził swą pozoroę óla harcerstwa w spo- 
sćb zcecynowany, Stanzek 4 jego koledzy z orużymy do 
wiedzieli się oto, że pasją ich życia zawsze było 

żeglarstwo, I.,, uwierzyli, choć brakowało im spraw= 
ności, biegów patrolowych 1 ognisk harcerskich„Przea 
trzy miesiące wkunali wiedzę żeglarską, wrdychająe 
co jezior, mórz i egzotycznych wypraw, 4 czwartym 
miesiącu otrzyzali ćo wyremoutowania "Onegę"„Staszek 
został przyboczaym, Żmućna praca przy łodzi, brak za— 

terinłów i sprzętu raz widocznych postępów w pracy 
sprawiły, że ćrużyna stopniała z ówudziestu harcerzy 
co sześciu, Odtąd wspólnie z Mirkien, zamiast przy 

Na początek uszozęśliwił harcerzy Mirkien /in- łodzi, pracowali przy renowacji sprzętu pływającego 
struktorem żeglarstwa/ 1 nakazał snianę murdurów w ośrodku woónym hufca, Lato spędzili w domach, Nie 
x zielonych na granatowe /wodniaków/, Tak kilka pro” mieli na czym pływać, © organizowanie obozu harcer— 
stych i jakże genialnych decyzji wyprostowało mean- skiego nie interesowało Mirka, Coraz bardriej tęskni 
dry historii, Nikogo już nie raziło, że drużyna har- 11 do podchodów, sprawności 1 biegów patrolowych, ,. 
cerska posiada sztandar drużyny woonej, * nowych Wie wytrzyneli! Za namową Staszka zrzucili gra- 
mundurach byli godni tradycji 1 mogli ją kontynuo- _ natowe mundury, powracając do zielonych, Choś Sta 
wać, - szek liczy sobie zaledwie trzynaście lat, to wie,że 

Mirek, już na pierwszej zbiórce zapowiedział, że tej zmiany nie zaakceptuje komenćant hufca, Mino te- 
będzie wykłaćał żeglarstwo i nic poza tym /żadne"har- go napisał plan pracy, robi zbiórki posa szkcią 1 
cerstwo sielonych"/ go nie interesuje, Ekspansja Mir- i róobywa wraz z chłopcami spriwności, % czerucu 
ka sparaliżowała wolę jakiejkolwiek driałalności ze _ przyszłego roku zorganizuje im bieg patrolowy, Plan 
strony dotychczasowych drużynowych, Zbyszek i Derek _ pracy swojej czteroosobowej «rużyny przysłał do za- 
czuli wstręt ćo wody i nie bardzo wiedrieli co zro- _ twierdzenia ćo naszej redakcji, Poszukuje jeszcze in- 
bić ze "swoją" wodną drużyną, Hufcowy wyczuł ich roz. Struktora, który mógłby potwiorczić im w książecz- 
terki, Zbyszek został mianowany inntruktorem komendy kach harcerskich zdobyte sprawności £ wierzy, że ted 
hufca, otrzymując w negrądę stopień pocharenistrza, rok nio bęczie należał co straconych, 
a Dare* szczęśliwie dostął powołanie do wojska,gdzie A órużyna woćna ? 
przes kolejne ówa lata bsćzie mógł cię zastanawiać Utenęła pod cię*arem własnych tradycji, trafnych 
jaki jest kolor jego osobowościi zielony czy grane- decyzji i rozwiązeń metodycznych, Pozostał po niej 
towy / harcerzem jest czy wodniakiem/? sztanóar 1 naćzieja na nowe roczniki harcerzy, 
Oczywiście sprawność "zuiadowcy” poszła w las, ponie które bęczie można wcisnąć w granatowy mindur. 
waż nikt z kadry ćrużyny nie miał w tych trudnych drsen 
czasach złowy do zajmowania się tak błahymi snrana— 

na dalszej egzystencji GruŻYyny,+, 
Zanim opowiez o Virku, muszę wspomnieć o ważnych 

dla ćrużyny faktach, [o pierwsze, choć posiadała 
«dwóch ćrużynowych, nadal nie wykatywała tendencji 
rozwojowych, przyprawiając konepcanta hufca o biułą 
gorączkę, Fo drugie = ów komendant przypomniał s0- 

bie o bogatych trędycjach 10 DH im,Żawiazy Czarnego 
Początki jej istnienia sięgały lat trzydziestych, 
kiedy to powstała jako drużyna żerrarska, Z lat 
świetlanej przeszłości pozostał sztandar i wyblakłe 
wepoznienia, Na zrębach tradycji chciał komendant 
bufca budować przyszłość tej drużyny, 

  

  

jaar pawnyn zwartym, logicznym systemeawychowawozym, można podpasć. Ale mino to zaryzykuję, Powiedzny, żo 

zrodzonym w społecznym ruchu włodzieży 1 dorosłych, w hufou cały szereg szozepóy lubi Śpiewać, zastępy 
Jako takie,wykształoiło w spoaób naturalny i nie wy- tworzą jakieś tentrzyki - od zuchów, po starszych. 
muszony cały szereg sposobów na awoją pracę, Jednak  Żwykle w ainie, gly najprzyjenniej w-izbie, następaje 
ta codzienna harceroka praca ma to do siebio, że wyme- pora wspólnych spotkań-konfrontacji, nierzadko znłm 
ga dość intensywnego zaangażowaria, absorbuje dużo mych festiwalen., Wystarczy tylko w hufou skrzyknąć 

ozasu, Hie od dziś przecież wiadomo, że rzetelna pra- ludzi;' Przepraszam - wystarczyło, Dzió najczęściej 
om z młodzieżą wymaga wysiłku, jest nieefoktowna festiwale organizuje doc harcerza, Zino- 
1 żmudna, Coż więo można zrobić, by tą fatalną sytuac= wisko slecióć  Haroturowi lub Sztabowi 
ję, utrudniającą pięcie się wzwyż po drabinie kariery, Akcji. Jeśli ooś zacznie w szozepach powstawać sponm 
zmienić? Po prostu wszędzia, gdzie tylko można zamie- tanioznie, cano z siebie, ozyli z potrzeby ludzi /czy 
nić wysiłek na efekt, głębokie systematyczne działa- taj - po harcersku/ - jak grzyb po deszczu wyrośnie 
nie na fajerwerk aktywności, słowem - gdy możnasbły- wozechpotężna z am i a 6 t k a - regulamin, wary- 
skawioznie dokonać skrótu — od pomysłu po efekt, po-  fikaoje, sztcby, biuletyny, uprawnienia. ..1tp.,żtdo 
mijając pewno niedozodności, które powinny znajdować  Zamistka opanowuje, rodza piony, fłady,rozrasta się 
sig po drodze, a wynikają 2 pros:ego faxtu, że josz- i pęcznienie. Gdzies na boku, przy okazji żyją pezze 
cze w Związku są,.. harcerze, sobie drużynki i szozepiki, Sane sobie, lo, powiedzny 

Pore na przykłady, Tu oprawa gtaje się delikatna, bo sobie nie całkiem Saxa,.+  



    

- ważju = bieg 
je » czerem = b 

razach próby na sióroziica, 
lĘ(» ranach próby na Harcerze Crlezo 

W órugiej połowie roku zcżna spoćriewać się większej 
ilości izprez całego hufca oraz propozycji iupres 
starszoharcerskich chorągwi, dlatezo referat proponu- 
je tylko biegi kończące próby na stopnie, 
Faweł poinformował również, te organizacji iuprez re: 
feratu podjęły się różne ćrużyny- także prólne, bie 
gi natomiast będą przygotowywali kanóydaci na wyższe 

miż posiom biegu stopnie, 
Po obozie zastępowi przedstawili uzgodnione ze swo” 

imi sastępani plany pracy. A oto półroczny plan pracy 
sastępu Jurka, który przekazał swój dotychczasowy sa- 
stęp i otrzymał polecenie zorganizowónia zastępu w je- 
dnej s pieruszych klas. 

zajęcia na sbiórkach sestępu   
Musztra | gasęda lub 

dyskusja 
|aiadomości do |pioscn- 
zdobycia a_   

Postawy: 
baczność 
spocznij 

*Zaieniać 
świat na 
lepszy" 

|- mapa turys- 
tyczna-czy= 
tanie, opien- 
towanie 

|- busola-obału” 
ga 

|-ocena odlez= 
łości 1 cze- 
su marsru, 

|- wybór trasy 
wycieczki 

  

tolę być 

czy wodę 
mieć   

Zasacy wyboru 

aiejsca na bi- 
jsak 1 sposób 

|ronbicia bi- 
jearu       

Roczienna wycieczka w Polinki Podkrakowskie 
- prowadzenie eg zapy /szlakiem turystycrnya/ 
Żadanie obserwacji przyrocy i życia społecz- 

go - unioski na zbiórkę. 
  

Ebiórki 
i szere- 
ku 1 owu 

jeseregu. 

|Rosegście 
jażę. 

cerza polegaj 

jak ma Zi   la słowie har- -nazwy stopni 
staresotaro. 

  

jdalutowanie Farcerz co 
1 meldowanie dzień naro- 

| dowi służy 

Najkrótsze 
kistoria 
harcerstw. 
4.Vatkoaski= 
postać       

Kominek zastępu ze stars 
węda o Szarych Sreregach     yu instruktorea - ga- 

- postacie £,Kazińskie» 
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Zaiana stywj| Spięgzyć in- Skład apteca= 
ku na marsz0- nym,z pomocą ki zęptępu, 
wy. Marsz pierusga_poo 

200, 
/zgcnecić go 
adobywazia 
sprerności „ga- 

  

Apel - za- 
chowanie 
w czasie 
„spela 

Ciekawość 
$uiata 
/saintere= 
sowania | 

Węzły 1 ich 
stosowanie 

Morse i jego 
  

"Jarmark" - prezentacja zainteresomań człon 
ków zastępu w foraie popołudniowego spotkania 
lub ekspozycji w harcówce /Zapraszazy inno za- 
stspy_B ćrutynyl/ 
  

Prowaczenie 
musztry 
stępu cz.I 

Harcerz 
w domu 

rzygotowanie 
świątecznego 

ominka dru- 
jżyny /zadanie 

De, 
Organizacja świątecznego kominka órużyny 

Gz
uć

ci
eń

 

  

  

|Prowaczenie 

musztry za- 
jstęru cz.II 

Fowtórzenie 

Harcerz raca na 
jrzecz szkoły 

js szkole 
  

Mały bieg — 

próba karcersa 

starszeco /po 
przyjażń mieście 

Ursiał w turnieju siatkówki crużyn starszych 

  

  

Vusztra 
uroczysta 

paietlany 
krzyż” 

Przygotowanie 
do zimowiska 

Bb pistoria | /organizacyj- 
A || sraboli- | ue 1 programo- 

ka se, 
żieg kończący próbę harcerze starszego 

<a czasie zizosiska 

            
Uwaga! Tytuły piosenek zostaną urupełnione 

w późniejszym teruinie, 

Erzysiu, czy ty aby nie za bardzo naśladujesz nam 
„atezo byłego komendanta z kursu, przecież to wy 
pisz-wynaluj jezo koncepcja, nawet ten brak prze- 
sacnego pietyzm w pocęjściu ćo historii Farcer - 
sta, 
A może ty się s nim konsultowałeć ? - zaczą? Flo" 
trek. 
Ten plan jest barczo młocszoharcerski, posiem 
wręcz, że czuję tu jakieś oćchylenie. I na dodat:« 
pewnie to bęczie tak " zastępowy przyzotował - ta- 
Btępowy zrobi = zastęp skonsumuje","Oderwałeć ni4 
całkien od środowiska... 
go Vazca, 
Ależ Vacziu, wręcz przeciwnie uważan, że Krtyartof 

społecznego" - atakona: « 

KME + HEMENESEM METODYKA BEE 

całkiem sgraonie -"oszc róbę harcerga starszego 
a są tu też pemqe syznały, te właśnie podnoszonych 
przez ciebie błęców uniknie, A zremxtą czy ty w ze- 
stłys roku byłaś lepsza — jak zwykle w takich dya- 
kuajach Piotrek stął lojalnje.po stronie -zęskiej 
cnęści drużyny. 

- Reajfzacja przewićuję w mystęnie "konkretny czło 

ćziemy prowadąńć „wspólnie - każdy przygotuje jej 
część a może „zrobizy parasi, * tem sposó nauczę 
sią także współpracować » spokojnie wyjaćnił Krzy- 
giek, 
Tylko skąd możesz być pewien, że my atwierdziny 
to spotkanie świąteczne — na razie isuję je do 

harsouogrami ćrużyny s pytajnikiem - podsumował Pa - 
weł. A co bęćzie w drugiej połowie roku? 

Had tym pomyśliwy na simowisku. 
4 może już w styczniu należałoby zapoznać chłopców 

3 wymaganiami stopnia węćrownika, bęćziess już 
przecież wiedział co im podsunąć jako tezaty wę- 
drówek, Bq, terez nasza wspaniała Maczim, 
Jak sami włecie s myśleniem u pań w czusie obozu 
było krucho, 8 to za sprawą pera przystoójnyct dręe 
gali oć Fiotrka, 
Zmiłuj się Mcezdu, konkretniej, prawóziwe "Sójka", 
jak to się kokosi, 

Wszystkie panie przystępują u tym roku do zdobywa 
nia węćrownika, Postanowiłyśny więc wyjść z opłot 
ków, Hasłem tego rolu będzie "Czerpać 1 cawać", 
Chcemy włączyć się w pracę.referatu a może poznać 
też kilka innych ćrużym. 
Bo, no = panienki = bęcziemy sarćrośni, 
W związkę z tym bęćzieny starały się uczestniczyć 
a tskże propagować wśród was, panorie, ieprezy ce- 
feratu, Jak wiecie, gospodmrzani iupres będą po” 
szczególne ćrużyzy! Ubolenamy nad faktom, że nasza 
sławna drużyna żadnej imprezy nie orgenizuje, po- 
minę uilczeniea powód „.. Ba początek wszystkie 
zzłastuny się na kurs zastępowych, najwyższa pora 
sposobić moje panie do wyjócia spod opiekuńczych 
skrzyćeł atarszych Eruhec, 

- Czyżby panie chciały się "zautono! 
- Gdybya nie misł zaufania do Magdy, to bym podejrze- 

wał, te nie chciało iz sią nad planem popracować 
albc brakuje iu pomysłów, A co w órugiej połowie 

zować”? 

roku ? 

- w drugiej połowie roku bęćziemy finalizować rozpo- 
czeże próby stopni, Fierwszą połowę roku przezna- 
czymy na rozpracowanie inóynidualaych planów ado" 
bywania stopni, Bęcziemy się spotykać rót » uiosię= 

ou, omawiać postępy pracy, przy okazji obgadamy , 

co podpatrzyliśny u innych i pośpiewany, Zbiórki 
bęćziemy przygotowywać kolejno i przy okazji oka- 
że się czezo nauczyłyśzy Się ua kursie, Paktem 
Jest, że mie wszystkie dziewczęta "Eorosły" do wąż 
drownika, te pół roku pozwoli więc wyrómać front 
4 zdobyć wymarzone złote lilijki, Vyólę, że naj- 

więrszy proolęm zęczie jak zwykle 2 wybo: fron= 

tu ałutby, sensownym poprowśćzenien wędrówek, po 
bieg, Liczę na pomoc nasrej komisjo= 

poraćni, już cziewozęta vęcą musiały tax szczę 
zeznać, co je interesuje, Swoją ćrogą Nie ma chy 
ba nie gorszego jak wędrówka po mieciekawyk zagad 
mieniu, 
siesz to po sobie ? Bo ty o ile pamiętam zesna- 

łaś: "Piotrek" - tu Krzyś trafił celnie i Rada 
uległa chwilowej przerwie z powoću brazu kworum, 
Krzyś "wyewskuował: się” z harcówki, Na szczęście 
szybko doszło do zgody i zebrani mogli wysłuchać 
kolejnego plam: = sastępu Fiotra, 
Nieprzezskalni” atopnieli nam nieco, 
Tak ilość przechodzi w jakość, 
Paziętaj, że są "solą ziemi”, w końcu obydwoje by- 

liście kiecyć w tym zastypie za czasów Dużego Paw- 
ża, 
so wobec tego powiedzą nasze orły 7? 
Myślę, że obyćwaj £ moieh przednówców nie potrafi- 
11 wyjść ze ślepej uliczki z napisem "harcerskie" 
- my, że tat powiem s zadęcie», u progu dorosłego 
tycia, chcemy chociaż trochę porzucić tę skorupkę 

- parcerzka dyskoteka, harcerska siatkówka itp; 
Każdy z Das postanowił jedno z zadań próby HO 

dedykować drużynie — a może i innya sainteregowi 
na, 
1 tak Jacek proponuje ekspozycję i publiczną dyc= 

kueję "Dlaczego ZMP jest bohaterem naszego hufca, 
Wiąże się to z jego zainteresowaniani historią naje 

bęczie chyba zdawał ma historię, Chce tak= 
cować szlak tropami "najnowszych zabytków" 

/8owej Kuty/. Bo czy wy ne przykład potraficie 
wskazać pierwszy powstały blok albo miejsce pierv- 
szego wykopu poć koubinat, Robert pracuje nad regu- 
lasinem konkursu-guiaću "Mój dziaćek człowiekiem 
10-1 ", To może ćać snakoaite wyniki, apróbuja- 

©0375 tego srobić — wystawkę a zoża audycję w 
ołowęśle, Jeśli dałoby się mapiasó to na taśmie, 

te ktoś się tya zainteresuje, 
Je cheiułbym przeprowaćzić badania dotycrące wyko- 
rsystania środków auóiowiruałnych w naszej szkole, 
uwarunkowań sytuacji i sposobów jej zmiany na lep 
ase, Przeczytałem niedawno, że BU% bodżeów odbiera- 
nych przez człowieka , to bodźce wzrokowe a 20% 

słuchowe , © czy wy przypomiumoie sobie jek rzadko 
v maszej szkole korzysta się z przeźroczy © zugne- 
towid zdobi tylko gabinet dyrektora, 

- Dobrze byłoby gćybyś swoje taćanie realizował na 
jesieni w okresie III Przeglądu Drużyn, Czytałem 
w "Yotywach", że przeglądowi ma towarzyszyć w tyn 
roku jakieś zaćanie cotyczące szkoły, Mam nadrieję, 
że nie bęózie to zbieranie papierków, Zaćanie, któ: 
re poćejniemy, moglibyśmy wykoneć wspólnie, 

- Natomiast wspólnie chcielibyśmy urząćzić "Sqd nać 
harcerstwem ułodszym” Zarzucany mu przerost formy 
mad treścią. 

» Dlaczego nad młodszym, czy nie many dość własnych 

19 

UNGER EEE AO COORZZDÓRÓ0 |  (GWKWAROWOICZTNAWAWUJNNARCWEWE OEI ||- - 

archiwum 
harcerskie.pl  



vroblezów ? 

- Po piermsze - właśnie z młodszego harderstwa kłów 
nie wychodzą cobardziejzieżeni do harcerstwa, 
wśród których większość to chłopcy. Po drugie, jeń- 
11 aćwokatem oskarżonego becrie mp, dh Adam — Zam 
stępca to może być gorąca dyskusja a przecież © to 
choczi, Ci przerośnięci młoaai harcerze są tacy za 

aternioki Klub Harcerzy działający przy Hufou 

ZBP Kraków-Krowodraa zorganizował w latach 1984 
1 1985 dwie wyprawy wysokogórskie "Lengtang '84" 
d Himalaje 1 "Andy 84/85", © obu wyprawach wzięło 
udział 30 uczestników, w przygotowaniach zaś brało 
udział znacznie więcej, Wyprawy były nie tylko prawe 
dziwie harcerską wilką przygodą ale również sprawdzia 
nem hasła, będącago mottem działania harcerek i har- 
oerzy 1 KDH "Dzieci Świętowida” 1 TKA: 

Każdemu według marześl 

Redakcja rozpoczyna druk wspomnień z wyprawy w Hinala- 
je *Langtang 84" od odoinka o przygotowaniach, 

PRZYGOTOWANIA 
dopiere co zakończonego Kurnika "83 wracają 

ohłopoy z podjętą decyzją, że najałodai /wiekieu 
1 stażem/ uczestnicy przygotowań w Andy nie będą 

brać dalej udziału w nich i nie będą zabierać miejsca 
1 czasu starozym, Niły przekazał Wojtkowi prośbę 
Jędrka żeby na ozas przygotowań 1 semej wyprawy w An 
dy zająż się zastępem najmłodszym,Po kilku naradach 
postanowiono, że oi "najmłodsi" pojadą nie gdzie 
tndziej a w... llimalajel 

%p z Hufca poa 
rozrzerzyć możliwość uczestniczenia w Wysokogórscim 
Jbozie Szkoleniowym dla wszystkich ohętnsch ze frodo= 
wiaka etarszoharoerakiego Chorągwi Krakowskiej, 
JI hufoach krukowskich zawisły ozłoszenie straszące 
widokiem haroerzn słusznej postawy, ubranego w króte 
kie srodenkf 1 rogatywkę ma tle poszarpanych, strze- 
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palczywi, ale jednostronni, A po trzecie - nie wiesz, że orzazzą w oku witać u crugiego .., To tyle naszych propozycji, « tym roku xabierany 
się barcziej do książek 
Trzeba przyznać, że przeżyliśmy ćz1ś prawdziwą bu- 
rzę mózgów, teraz jenzcze uzgodnić nasz wspólny 
harmonogram i oo rototy, 

phm Józef Biedruń HR 

„istych turni, Werunki uczestnictwa były następujące! 

- ukończone 16 lat /dlu niepełnoletnich zgoda rodzi- 
ców/ 

- «ktywna działalność w ZHP E 
- ozynne uprawianie turystyki wysokogórskiej /znajo» 

mość zasad poruszania się po lodorcu/ 
- dobre wyniki w szkolo umożliwiające zwolnienie na 

okres półtora miesiąca w ozasie roku ozkolnego, 
utan zdrowia umożliwfujący uprawianie turystyki wy« 

sokozgórskiej nu wysokosci ponad 500: 

Pierwsza zbiórka inform.oyjan, która się odbyła 

* Komendżie Hufon Krowosrza zgromadziła 22 knndydatek 
lydatów ze wazystkioh hufoów krakowskich, jedy- 

nie Podgórze nie miało "swojego reprezentanta, Wlicze 

ja© przyszłego komendanta i instruktorów, przygotowa- 
nia rozpoczęło 25 druhen i druhów, 
Hajpierw biegi kondycyjńe po lasku wolskim, Jarucha 
czerwienieje do barwy buraczanej, ele nie zwalnie 

tempa. Ha Sowińcu wszyscy z trudem łapią oddech; 

gojtek mówi: - To dopiero wysiłek odpaw. jący wyso” 

kości około 3000 m wysokości» Rozpoczynają się trenin= 
gi indyridualne według założonego planu, Równocześnie 
%rzeba pracować! iiłodai sprzątają "Xżndkę" - przej 
ście dln pieszych nad ulioq Opolską ?/ , starsi wraz 
m andynist«mi uzyskali praokę w Nowej Hucie, Na 
ozwertkore zbiórki przychodzą po rohocie solidnie 
zmochani. 

' Grudniowe zgrupowsnie przygotowawcze odbyło się 
w domku Wojtka .pod Lusoniem Wielkim, W ordynku pousta - 
wiane narty śladowe, doproradzony prąd przy pomocy 
Bpeojelnie przywiezionego keble, Śniegu zaś,,. ani 

na lekarstwo, Nawet temperatury tylko plusowe, 
Taplamy się w lopkim błocie wybiegając na Szczebel 
1 me Luboń, Wysiłek w te włożony odpowiada dypiero 
merozowi na wysokości 4000 m, Wieczorem zaś po kolac= 
ji w stylu nepalskim /ryż + chili + coś tem/ przezro- 
ozn, filmy i muzyka nepalaka, Mr Sajrek już nio 
może wytrzymać skrzeczącej frazy z maznetofomu i za- 
bawnie ją przedrzeźnia, Chili wyciska łzy z oozu, 
Szndoki ledwie łapie powietrze, sle inni znoszą 
tortury żywieniowe, z pogodą i humorem, Po zgrupowa- 
niu harcerki i harcerze z "jedynki" wynz z dwoma 
"nowymi" ruszają na Sylwestra, który coroszrie oboho= 
dzony jest w szałasach na polanie Wakanundzkiej, 
Spotkanie z instruktorem wspinaczkowym Wojeiechem 
*Kapturkiewiczem, przesrocza tym razem z doliny lang 
tang. Oglądamy lodowiec, który nas czeka, Jest już 
4 mapa i zarysowuje się dokładny plan wyprawy, 
Na wiosnę przeszkolenie skałkowe. Andyniści występu= 
ją w rolach instruktorów» W każdą niedzielę treningi, 

Mazda wychodzi z domu ubrana jak do kościoła, prze. 
biera się dopiero w skałkach, 
Przed Świętami wielksnocymmi bombal Wojciech Kaptur- 
kiewioz i jego przyjaciel Adaa Trzaska nie jadą 
s nami! Zostali powożani do wyprwy andyjskiej orgeni= 
zowanej przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 

'o Ziemi, Będą zdobywać Acojocquę, Zaczynają się po- 
szukiwania nowych instruktorów, Zgadza się pojechać 
Władek, GOPR-owioo i jaskiniowiec, Przyjeżdża na 
urlop Janek, kolega dładka - daje się również 

Chętnie wybierze się z nami, cie mogą być truda 
ze zwolnieniem z pracy, Mumy więc znowu pełną obsadę, 
Władek oprhcowuje plan treningu wysokogórskiego n 
okres wielkanocy .. Prawie oała grupa w dwóch zespo” 
łach wyruszyła na grań Zachodnich Tatr. Po biwaku, 
schodzi z iołowca Wojtek z ostrym Cólem kolana, 
Reszta porusza się z asekuracją idąc w jednym dużym 
zespole, Tego samego duia biwakują pod Kamienistę 
no Hlińskiej przełęczy w fatalnej pogodzie, Pogodi 
nie poprowia się do drugiego popołudnia, Świeży opad 
śniegu przygniata namioty, wiatr rwie tropiki, lici 
z grani. Znowu trzeba zabrć niy do prucy zurobkowej, 
Mycie okien w”szkole numer 112, przy której działa 
Szczep "Dzieci Świętowida", Pomaga drużyna, Komicja 
społeczna kontruluje stan kont indywidualnych, 
Powoli zapełnieją oię, ohoć ciągle są puatawe, */ 
Dołączają ao nas pierwsi andyniści, którzy nie wyru- 

wz w Andy: Syrytny, Fejczu i amrorewicz, ten OStAT= 
mi nie przyszedł jeszcze do siebie po odnrożeniach, 
którym uleżł po wypadku w Tatrach, Grupa więc ciągle 

liczy około 20 osób, w tym dwie dzielne dzienozyny- 
Mazda 1 Jarucha, 
Przydział osowiązków wyprawowych: braciu Bartek 
i Pejozek - wyżywanie, r Sajrek i Poboś - sprzęt 
/vóżntej wspomógł ich Wilozur, czyli Owika/, dziew= 
ozyny - seniteria pod okiem Władke, Miły - gekre' 
riat, Przylepey który dołączył po ostatecznym ustale= 
niu ekipy andyjskiaj - zostaje oboźnym, a Hr Sajrek 
- kwateraistrzen, 
Główna Kwatera ZAP zatwierdza Program Wysokogórskie- 
50 Obozu szkoleniowego 1 skład jego komendy, Wizyta 
u Kuratora Okręgu Szkolnego przynosi zgotę na zwol- 
nienie uczestników ma obóz pod warunkiem, że zgodzą 
się poszczególne szkoły, W szkołach zaczyna się kom- 
pletne wariaotwo „nie wazyscy uczą sit tak, jak prze” 
widywały warunki uczestnicewn, W końcu zwolnienia ma- 
my. Wycofuje się Kejstus, Żeni się 1 wźrótoe żona 
powije mu dorodną córkę, Obtsteczna ekipa 19 uczestni” 
ków 1 tyleż wniosków poszportorych. 
Szczep podejnuje się organizacji Dni ilufoa, Dwa tym 
godnie wypodeją z przygotowań dy wyprawy, Jednakże 

z przebiegu Dni widać, że ocie ekipy są orgenizacyj- 
nie sprewne, spływają na konto Komendy Hufca pierw- 
sze pieniądze ze skoja zarobkowe. Zaczynamy kupować 
wyżynienie, bo paczki z żywnością wynyzać trzeba 
na trzy miesiące przed wyruszeniem wyprary, 
Obozy, Pustki w Krakowie, W harcówce rośnie góra 

żywności, Worek ryżu porwali nar pr: pomyłkę na 
obóz drużyny „Ale któż wysyła ryż do... liepala? 
Przyborak przywozi z "Polfy" metalowe beoski, Dziew- 
czyny malują żółtą farbą napis, który później pozwo= 
lił gprawnie wyrwać beczki z oła w Indiach: Polish 
fovera group Mr Syrek, GPO Old Delhi, poste restante, 

„Pakowanie, oelniozka/bardzo zdziwiona/ fachowo zakła” 
da płomby, wysyłka pocztą, 72 tysiące złotych znika 

z kasy, s: 
Trzeba końozyć mycie okien w szkole, dyrektorke jest 
niezadowolone bo harcerze nie skończyli i wyjechali 
na obóz, Pejozu z Wasiądzen 1,z Madą końomą, Pięć 
dodatkowych, tysięcy wpływa do kasy, Andyści przywom 
żą pierwsze puchy %/, Zamawiamy szycie namiotów 
w Sopocie, Władek ostntecznie kospletuje aptecnę. 
Spotkania odbywają się teraz. codziennie, Jedynie paw 
sują ma druha Bugeniusze.Załatwianie polisy ubozpie= 
ozeniówej, kupowanie biletów lotniczych, Większość 
uczestników jest już po szozepieniach, Wracają pacz- 
porty z nizemi indyjakini, Ostatnie dopakowania, roz= 
dziaż sprzętu » 
Janek tolegrafuje z Dubnej - nie zwolnią go na obóz, 
Interwencjn w Państwowąj Agencji Atomiatyki - obiecu- 
ją załatwić, Ostateczna odpowiedź brzni: nie! oiągle 

kuje nen pół miliona ziotych, Komenda Hufca cier= 
pliwie udziela pożyczki, Zwracamy bilet lotniczy 
Janka, W końcu jadą z nami trzy osoby towarzyszące: 
Katka z Mariuszem 1 Marek, któremu powierzamy filnko 
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cję instruktora turystyki zorekie.j, Fożegn=nie z an 

dystami. Podozaa nastrajowago oza 
proporczyk Klubu do wyniesienia na ze punkty 
przes nas zdobywane, Uroczyste pożegnanie w iiu cu. 
Meldunek Kocendantowi Chorągwi, wz-uażony hufcowy 
pelnął mowę 1 wręczył bieło-ozcrwone chusty, Zapa- 
biegliwie przygotowane nrzez Gienin,Jest Folskie ila- 
dio, presa, żegnarnąsbyła Komendantka Chorugwi. Roz- 
dajemy na pamiątkę plakietki 1 proporczyki wyprawy, 
Razejutrz odzeldowanie się w Komendzie iiufca, zdjęcia 
dla TV i... wymaraz na dworzec kolejowy w strugach 
deszoru, Jutro rano odlot przes Moskwę do Delhi. 

uj eta 

1/gurnik - doroczny zjazd walny Taternioktegó 
Klubu Harcerzy, na którym omnia się ubiegły 
rók, wybie?a władze kłubu 1 anuje plany na przy- 
szłość, Pierwszy zjazd odbył się w Kurniku 

babol Komendanta Klubu, stąd tradycyjna nnzwa, 
Kurmiki odbywają ię zazwyczaj w końcu września 
w ?atrach. 

fragment vi 

„ Zamkniele 

pożegnanie 
VVtoaną jeszcze przeć obse 

skierowano mnie razem z innysi 

podharemistrzowski przy Kone: 
skiej, Dwa razy na tydzie 
godzin, ełuchaliśny wyzładów różnych wybi tn, 
wybitniejszych instruktorów warazuzskich i 
wych. Psychologia, pedagogika, zasaży prowa 

drużyn, wiadoności o Polaoe «spórczeanej, hia 
1 ideologia ZHP. Szkoł«! lawet się to w szkole jnkiejć 
odbywało, '. ławkach w xiasio. Ponadto przydz.elono 
mi praktykę instruktorską w 51 GUJii, ztóry p: 

tał miałeu prowadzić jazo zast 

nieobecnego instruktora podnarcnistrza, 

51 WLA - przy sierooiicu 
przy ulicy Litewakirj - ledw. Życieża, Słaba dr 

aa, Maleźeli do niej ca<opcy w 
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m w Czerwonogrodzie, 
ietrzewiazi na kura 

dzo nżodzi 

*/ ładk. ; Xładkę utrzyzuje w porrądku formulnie uzterow 

prso wysokożołowych 
w zimie, kiecy +zi 

3/ gonte indywidualne posiada ka dy uczestnik 
przygotowujący się do wyprawy, Pieniydze ziro- 

bione przez niego wą dzielone w stosunku 80% 
na konto indywidualne 1 20% na rzecz Kluvu. 

Założono, że każdy z uczestników musi wypraco- 
wać na sńoia indywidualnym koncie co najmniej 
40% kosztów wyprawy, 

4/ 3, ś, Sprzęt puchowy: śpiwory i kurtki, bez których 
nie do ponyślenia byłaby poważna akcja wyaokow 
góreka, zamówili dla obu wypraw andyści i na 
szczęście odebraliśmy zo przed wyjazdem, vislu 
«yprawon zdarz'ło się nań czekaćw Kathnendu 
lub w bazie, 

Kazimierz Kożniewski 

bardzo nieszozęśliwi 1 szarzy, Drużyna harcerska 
była im rzeczywiście rozrywką i radością, a zakonni- 
sy harcerstwu oazili naprzeciw, Zrobiłem wszyst 
ko, co leżażo w moich harcerskich umiejętnościach, 
by chłopcom po prostu ofiarować dobrą zabawę, Jakze 
to było dla mnie łatweg tylko cząsteczka 

nabytych «w Szeanastce, atouowa 

snżejętności 

pów na uitewskiej, 
a ohybn co ćzień, Ż żsżdej zbiór 

dziłen zzordowanj, mle z 2a 
nie miał 
kiej a: 

Latażez 

* niel - na dłuższą netę wspóźpraca 2 ojonni za- 
konnymi była dlu anie zupożnie niemożliwa, 

7o wszystko nie działo gię jodnak bezkarnio. 

tem 51 

NESG HISTORIA. KEMEEKKAKEE * KRKA 
proszę rnokowaćr zastęp itysiow, nlne zbiórki, 

myozajna praca; kurs podharomistrzowski - ziikanaśm 

tygodniowo, razem ż faktyczn; 
redagowanie "Sulimczyku", rednzananie 

wZastępowogo". Arponadto akurat już wted 
u główny komitecie redakoyjnym "kuśni 

|wspózpraca z różnymi «pismami młodzieżow. 
mymi i szkolnymi, no i życie towarzyskie, dystarozy? 

lic dziwnego, że wobec akuratnego wywiązywania się 
4 tych wozystkioh obowiązków, które sprawiały mi Ba- 

tystaxoję, obowiązek przedpołudniowy, szkolny, który 

żadnej frajdy nio dawnł, był zepchnięty na plan dal- 
sty. Po prostu nie miałom kiedy odrabiać lekcji. 

Klasę ósmą zobaczyłem na obrazku, lia cenzurze rocze 

mej: uatenatyka, fizyka, niemiecki - niedostatecznel 

Zimuje! 

Po Czerwonogrodzie we czterech pojechaliśzy na 

Wigry. Janek Bugajski, Jędrek Zieliński, Janek No- 

wicki /z Puohaczy/ i ja. Czterech zawiszaków włączo” 
nych zostało do zastępu Orłów, składającego „się 
£ orzedotawicieli rozmaitych drużyn. Wśród nich był 
Janek Błoński, wódz zuchowy, atudent chemii, cudowny 

kolega i wariat nad wariatami - piękny, szlachetny 

ozłowiek, z którym zaprzyjaźniłem się, odkrywazy 
wspólny Światopogląd, nie przeoziwając, iż wkrótce 

losy nasze połączą nas jeszcze blizej. 
Wigry - stara tradycja warszawskiego harcerstwa. 

Niemal co rok nad jeziorem, w lesie, odbywały się 
obozy-xursy podharcnistrzowskie, o których legendy 

krążyży stołecznymi harcerzani, Miały być one 

miezwyzlo kie, trudne, pełne wyrafinowanych ćwi- 

czeń, 
legendy - jak zwykle - były straszniojsze nit 

rzeczywistość, Ówiozenia, to znaczy harce - rzadko 

4 mało oryginalne. ilajoiekawsza chyba była pionierkaa 

budowa solidnego mostu przez Uzarną Hańczę. Rygor? 

Przeciętny. a Wigrami rozgadana teoria zajnowała 

największą ożęść czasu, Zamiast gonić po lacach, 

oiedzieliśhy na wykładach. Wykłady 1 egzaminy, egża= 

miny i wykłady, To były Wigry+ 
Teorctyzowano i egzaminowano, Przede wszystkim 

jednak egzaminowano. Każdy z nas otrzymał wielki 

arkusz z kilkudziesięciu punktami, umiejętności obej- 

mowały całokształt wiodzy harcerskiej, Bez względu 
na stopień aktualnie posiadany /ćwika ozy harcerza 

orlezo/ każdą uniejętność sprawdzano na pozicaio naje 
ym Harcerza Rzeczypospolitej, którego przyzna- 

wano, gdy zdało się ton cały wielki egzamin, Zdarzy- 

ły aię jednak, choć rzadko, wypndki kasowania nad 
Wigrami wszystkich stopni, do gołego młodzika, Może 
temu wzaśnie zawdzięczały one swoją okrutną sławę? 

W przedostatni dzień Wigier miałem podpisane 

wszystkie punkty. Pierwszy 2 całego obozu całkowicie 

ypenioną kartę złożyłem do komendy. O parę godzin 

przescignążen Janka i Jędrka. Byłen 2 tego dunay. 

Nazajutrz przyznano mi ntopień Harcerza Rzeczypospo- 

litej. W cztery lata i jedon miesią> po otrzynaniu 

młodzika. W pięć lat po wstąpieniu do drużyny, lia 

jesinui z ż > Gnorągsi ieżeł już wniosek o no« 

=inowanie anie podharcnistrzem, Opinia drużynowego 
astxi odmkok<u miąnowa-iej uważał słusznie, że 

zoze poczekać, w Jzeniastoo byłem ciąglo 

Zbliżażo vię wielkie ówięto Szasnastki, Dmi= 
dziestopięziolacie jej powstania, Mimo sporór - 1 gał- 

towaych ockarżeń, któzymi pod adrcuem drużyny szer= 
mowałen ra herbatkaon dyakusyjnych Rady Drużyny 1 Ko- 
ła Przyjaciół, do Szevnastki byłem rzetelnie przywią- 
zeny 1 bardzo choiałem przyczy„ić się do uświetnie= 
nia jej jubileuszu. 

Orałen dziko, Repetowuzie klnsy oićdnej, samo 
w sobie dość przykre, atserzuło luzy czusowe, jednak 
coś niecoś zostało mi w głowie z ubispzego roku» 
Trzech nas było tak zaciesłych, Tadex iada, Witek 
Brzozowski /» Puohaczy/ i ja. £ Tadeuszem zrobiliśe 
my jubileuszowego "Sulimozyka” /ostatniogo pod naczą 
redakoją/, we trzech organizowaliśwy wystawę drużyny 
która miałe obrazować życie 1 dzieje Szesnastki 
/archiwa, fotografie, modele obozów, urządzeń namio= 

towych, osiągnięcia techniczne/, 
Uroczystość - 20 XII 1936 roku - składała się 

2 dwóch części, Rano zbiórka, solenny rozkaz, przym 
rzeczenie, wręczenie odznaki specjalnej dwudziesta - 
pięciolecia wszystki» dumnym drużynowym, komendanton 
obozów, honorowych zawiszakon, Po południu specjalna 
choinka drużyny, jak 00 rok uroozynta, ale wyjątkowe 
celebrowana, 

Wystawa podobeła się bardzo, Najcenniejszym 
jednak elenenten jubileuszu oyła książka - historin 
Szestnastki, Napisane przez Ronka Różyckiego, wydana 
przez Koło Przyjaciół, Jeden z jej egzemplarzy po 
dzić dzień jest dla mnie bezcenną pamiątką, * 

7 W czterdzieści pięć lat później w siedendzienię- 

ciolscie istnienia Jzesnastki napisote: drugą, obej 
mującą o wiele dłuższy uzmat ozaau, historię naczej 
drużyny. . 

W rozkazie jubileuszowym apotkąło mnie wyróżnia 

nie, jakie bardzo gobie aeniłer: pochsała 74 praQę 

przy organizowaniu jubilauszu, 
1 takie to było włóciiie moje z Szeanantką pow 

żegnanie, Jubileuszowym czynem drużyny m tak kiedyć 

postanowiliśmy - było objęcie opieki, ale takiej 
serio, z konsekwenojemi porsonalnywi i finansowymi, 

kąś słabą drużyną warszawską. fo byża pozytyma 
na moją = 1 nie tylko moją = krytykę, 

że zawiszacy zamykają cię we wżas..1 gronie. Krytyke 
była ostra 1 tendencyjna, przeciez zdarzuło się, że 
zawiszacy wychodzili obojnować inne drużyny, ale 

wychodziły jednostki, dru 
nada ohiłopoów ciągle trwała w dumnym 

u. I tym razen historia miała się powtó- 
rzyć, W miesiąc po jubileuszu, w styczniu 1937 roku, 
wyciągając konsekredcje ze stanowiska zawsze przezo 

unie zajmowanego zost:.*em odzomendcrowany na druży= 

moweać 11 WDH, drużyny s* sukoły powszechnej w baralu 
na placu Narutowicza, Jo pomocy dodano mi Tadka ładę 
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MEESM KULTURA EEEE + EUR 
Jurka Świerczewskiego 1 stofanu Kozłossznogu, Po 
jakimś ozasie obu Cietrzewie z powrotem poże iowały 

do' Szeanastki, nawet osobiala, ciągle trwejąca przy- 

rzystą drużyną. My ze Stefanem tn: 
am zawsze, aż do samej wojny, 

Rysie oje py. Jędrek Szper 
przejąż tę naczelnego redaktora "Sulimczyka", 
X murcu, w dwa micaiące po objęciu drużyny, Zostnłen 

HARCERSKA 
hm PL Jadwiga Skiba 

SC 

24.15 ZKŻ 
zpotkomedi- /istopadowy tren © 

Ogień 1 krew 1 tny i ból 
(qieloność zroszą waszych pól, 
la grobach bujniej wzrosną kwiaty: 
polne różyczki 1 bławaty i siny bez. 

Wam kości w płowe siejem pola 
iżby się żyzną stała rola, 
któreście w pocie czół orali, 
zoraną polewsli strumieniem łez, 

Deień 1 krem i łzy i ból 
Wą gwiazóach zbiera siny król, 
Aniołom złotem pisać każe 
1 że już nikt ich nie wymaże z ludzkości ksiąg 

A jeśli spełnia liczby miarę 
kiedy król sny wam ziści stare 
w radosnej ówitów aureoli 
uśrzycie kres niecoli i waszych łez, 

/I,dączka ="Ozień i krew"/ 

Berza! Burza! Burza! 
To głos nój 
głos Bike kiólanej 
woła Was wszystkich naepel- 
wzywa na apel 

wszystkich poległych 

wiecznie żyjących 

w sercu mym niepodległym 

Groza! Groza! Groza ! 

to bije 

archiwum 
=| harcerskie.pl 

broń "Baszty" 1 "Czaty" — 
"Zośka", "Farasol","Racosław", 

wzni: ie "Czwartacy" 

głowy skrwawione 
2 grobu Arzii Ludowej ! 

Chwała! Chwała! Ohwała! 
te głos nój, 
głos Nike wiślanej 
woła *as wszystkich na apel, 
woła was wszystkich 
głos Bike wiślanej 
kiedy zwycięski 
miecz mój jak wawrzyn 
składam przeć kaszym męstwem, 

/Bogćan Ostromecki - "Burza" / 

* bój poszećł krwawy hufiec harcerzy, 
proporzec z krzyżem wióół ich do boju, 
%ioćły ich cienie zmarłych rycerzy, 
bronić Ojczyzny praw 1 pokoju, 

Na święty bój, na Święty 

karcerzy rój poszedł w okopy 
na trud i znój, 
la święty bój, harcerzy rój 
poazedł w okopy 

na truc 1 znój, 
Oddali Polsce sue życie młode 

o własnym ezczęściu swój sen wiośniany 
Kul kilka w piersi wrięli w nagrodę, 
trzy łokcie ziemi i krzyż drewniany, 

Poó gradem kul, 

EEE © [ZCGRDEEOREU) 
64 nauzych pół 

nieczuli na łzy i ból, 
Poznąc ne cienie poległych ćruhów 
dcziez jak oni w świata wyżyny, 
a za przykładem świetlenych ćvchów 

ideał życia zanienim w czyny. 
3% bałtyckich fal, 

s tatrzańskich hal 
zwycięskie "Czuwaj" 
popłynie w al, 

/A„Suchec la: ski marsz żałobny"=1919r,/ 

1:...! bielach brzóz 
fiolet wrzosu zgasł, 
noc, jak krak, 
zaczernia 188, ... 
chłóć otulił wrzos w dywAn Toa, 

śpią ptaki, 
śpi lar w którya przeszłość czytam, ..+ 

* 0 Las 1 wrzoą 
wzruszają zawsze mnie najsze: 
1 rozmyślam słowo: 1OS - 
zdy po lasach 
pachnie wrzos, 
góy po lasach 
pachnie wrzos...! 

/Kazimierz Szemioth = wpachniał «rs 

Na cgentarru sypią się Świeże kwiaty 
Zasypcie lućzie kwiatani śmierć 
A potem płaczcie góy nie da się już bronić 

W óomm który nawiedzi śmierć 
wystawić doniczki z kwiatami we wszystkich oknach 
może jeden ksiądz pojmie ich kolor 
Trunnę wrzućcie w furę kwiatów 
W drodze na cmentarz nie traócie jeszcze nadziei 
Spróbujcie grabarza przekupić kwiatami, 

/Leszek Alekaanóer Hoczulski — "O kwiatach"/ 

aka 
Umarli milczą, 
70 myśry nauczyli ich tego milczenia 
W przyrodzie penuje porządek 
Milczenie jest ładem wszystkich rzeczy, 

Pogrzebani żyscem, 
spaleni w piecach, 
deptani ccóziennie przed apelem, 
zabijani pospiesznie, 
zabijani przez całe lata - 
umarli eżlczą, 

KULTURA SEEM 
W naszej okolicy są jeszcze wiejskie czentarze, 
Yrany przeżarte rórą otwierane tylko przez wiat», 

przez żywych przeznani z panięci 

3 garstką piachu służącą za posłanie, 
Wy jesteśmy odlegli od eżasu złych kol, 
płonących ojców, 
Ocrobina ironii rozjaźnie jak lenpa 
nocny enentarz i uspokaja umrzyków, 

Przysaliśny tutaj ograbić was 
Wzruszyć ranicnani 

Przyszliśny tutaj nieśniali 

potrzebne nam jest wasze życie, 

/Leezek Aleksander Moczulski ="Milczącyn"/ 

BEMA 
Już copala,się ogień biwaków 
4 nać polem unosi się rzła, 

Po kompanii ni śladu ni tnaku, 
Tylko trąbka w oóćali zózieś gra, 

Tylko słychać gczieś bardzo daleko, 

Jęk szrapneli unosi się wzwyż, 
Za urwiskiem gdzieś wije się rzeka 

a nad rzeką mogiła 4 krzyż. 
Pod tym krzyżem s drzewa CiOSENYM, 
śnią żołnierze ostatni swój Ben, 

Bodaj po to być warto żołnierzem 
By o Polsce sen przyśnić jak ten, 

/Autor nieznany/ 

Spod nóg tryskeły kwiaty ziemi 
Tokąd, ach, dokąd węćrujeny? 

Te kwiaty miały Ćziwną czerwień, 
Rosły nam w ustach róży ciernie 
Noc całą szliśmy pod gosnani 
Szły sosny we śnie razos £ nani, 
Ża nami wlókł się smutny wrzesień, 

Wraosy, wrzosy-lila meła, 
gózieś we wrzosach chłopak padł, 
O poranku kroplą rosy 

zapłakały nad aim wrzosy, 
Nikt nie mówił zbędnych słów, 
gdy wyrastał w lesie grób, 
Czasem tylko wiatr niósł głosy. 

To szumiały polskie wrzosy, 
/Grzagorz walczak - "irzoay"=fraguant/ 

SRZCA 
Wczoraj byłeś blisko 
m ózisiaj cię nie ra  



Bo 4, 05] 
Żapatrzony w nieto 

Ja skryła cię ziemia, 
Vremnianezo kizysa 

Zazórosny las strzeże 
Ja się błąkam 1 szukax cię 

Twej śmierci nie wierzę, 
4% kiedy promien słońca 

Wóród cienia paproci 
Sczerniały hełm żołnierski 
odnajczie, osłoci, 

Z ćrżemiem nego serca 
przypadnę do ziemi 
Z drżeniem mego serca 
niemej brzozy łkaniem 

Kochanie ty moje 
Najćroższe kochanie, 

/Stanioław Gilkoń -"irzesień 1030"/ 

Proch ci zostaje w cłoni, rozwiewa się, ginie 
I słyszysz tylko ogród, co dyszy jak chor 
Złociste liście giną 1 jesień ta zginie 
I złe 1 dobre nawet - miną gaiazdozbiory 

Więc po cóż nam jak gwiazdom zagubionym w zręky 
Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas ozeką 
Po cóż świecą Plejady i łzy w twoim oku, 
Gdy je ogarnia czarną przenijania rzeka? 

/Jarosław Iwaszkiewicz — ze zbiorku 
larkocz jesteni"/ 

POGLADY EEEE 

  
  

+ _ CIEPŁQ WODO 
1 O PORNIKU czyli... 

służba chwalcbna 

Z całą pewnościa możemy stwierdzić nie tylko na- 
ocznie, że mycie jest cobrym nawykiem u człowieka, 
Niektórym zdarza się to codziennie. Nie każcy jednak 
obojętny jest na to w jakiej woćzie się myje, Cywili- 
zacja 1 zwykłe wygoćnictwo przyzwyczaiły społeczność 
ludzką do mycia się ciepłą wodą, To ząamię czasów 
1 jego następstwa opanowały także i harcerzy - ostat" 

mich morikanów, łaczących przyjemności -obcowania 2 
maturą z kształtowaniem silnych charakterów pod wpły- 
wem surowej przyrocy. A 
Przedstawiony niżej obrazek z życia obozoweco niech 

was o tym przekona, 

Zaczynał się nowy czień, niebo jaśniało coraz vy- 
rażciej, Na horyzoncie pierwsze refleksy świazła t0- 
rosa>y ćrogę Słońcu, o tym też zcawało się donojiły 

nieśmiało trele obuczonych ptaków 
Ka croćze pierwszych promieni znalazły się namioty 
gchowaze poć sosnami na skrażu lasu, miarowo pulsu- 
jące rytmem harcerskich occechów. Linię namiotów re- 
gularnie naruszał węórujący wartommik, krok za kro= 

kiem corierzając rerulaminową marszrutę, Jego twarz 
okolona rocstywką, wyrażeła zacune naa ocpowiecziel- 

26 

hm Anatol Soczewka 

nością 1 obowiązkiem, a te każcemu wartownikowi ko- 
msi ze wzmożoną czujnością 1 .., rozkła 

"Pe jećnego z namiotów weszła ćziewczęca postać, 
Bezszelestnie zbliżyła się do posłania "orsanizacyj- 
nego" 1 kucnęła u wezzłowia, Fo chwili po naniocie 
popłynął jej melocyjny szepta 
- erutu, jak się rozpala? 
Velocia ćotarła*sczie trzeba, Trzeżwy i oficjalny 

półzłos oznajnił jeji 
- proszę pocłożyć suche crzewo, trochę papieru... 
Pońnosząca mię ćruhua była wyrażnie zadowolona,ręż- 
no wyszła z namiotu, ku swyn harcerskim obowiązkom, 

Tezo właśnie poranka przypuch jej peinić służbę przy 
obozoaym parniku, 

zień budził się coraz raźniej, Na łodygach traw 
kolorowe tęcze mieniły wesoło się w kroplach romy. 
Że śmielszyni promieniami słońca ponownie weszła do 
namiotu znajoma sylwetka cruhenki, Nachylając się 
nad usypiającym, ciepło wyszeptełał 
- erubu, eruku .., 

archiwum 
harcerskie.pl 

- 00 się stało ? - przytomnie zapytał oboźny, 
- Wie rozpala się! 
Wywiązał się krótki cialog prowaćzony niskim tonem: 
- Drzewo było sucho ? 
= Tek, 
- Podłożyłaś papióry ? 
- Tak, 
- 4, zapałki suche? 
- Nie, wilgotne, 
- To weź nowe pućełko zapałek ze skrzyni, 
Wychoćzącej było jakby lżej na duszy, xdradzały to 
jej ożywione ruchy, Linie horyzontu rozjarzyła się 
złocistą kulą, Do krzątających się ptaków dołączyli 
inu przedstawiciele fauny, 
Meta unosząca się znad traw wznosiła sią coraz wy” 

żej, zapowiadając upalny Gzień, ę 
Do znajonego namiotu weszła przygaszona Ćrulienka,Po- 
chyliła czoło £ uklękła na wysokości "jaśka" oboźne- 
go - który już czekał na nią, leżąc na wznak s ręka- 
mi założonymi pod głowę, Trwała krótko w bezruchu, 
z truóem wyszeptała: . 

- bruhu | 

MEGGGIEGH POGLADY (GĘEEEREELI + [ENER 
- Co 21 
- Zgasto | 
Zarumgotana niepowoczeniem, załamana do szuzętu klę- 
czała jeszcze-,kiecy energiczna krzażanina druha 
zwiastowała zcecycowane rozstrzygnięcie ałużbowych 

problemów óruhenki. ż 
. Powrót obożnego na łono ciepłej jeszcze kanadyj- 

ki zakończył kolcjny epizod w jego bogetej karierze 
instruktorskiej, 

Słońce zawęćrowało już nad szczyty órzew, a w 
a błoga cisza, w którą od czasu do 

Od parnika w stronę naziotów ćoleciał stłumiony 
krzyki - óruhu, czym nabierać woóę?i 
Ka ten zew od strony namiotów czyjć poónięcony Ełog 

odpowieć+iał jej: — menażką! - prawdopodobnie nale- 
żał on do sąsiada obożnego, 
Nad.placem apelowym słońce stało wysoko, oboźny 
gwizdkiem ogłaszał koniec narzeniom sennym, Nad par- 
nikiem unosiła się biała nitka dymi, Szczęśliwe 
oblicze druhenki przy rozpalonym piecyku dopełniało 

sielskości porgnuego obrazka, 
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M + KEENEKNNNH POGLADY EEEE 
rzed komisją instruttoraką toczy się sprawa, 
Jest ons jednek inna od więkazości poatęporań, 
bo istota jej jest niezwykle cienka i wudtel- 

na, Czy instruktor ma prswo zgżasząć do uożwalenia 
projekt tekatu niezsodnero ze Statutem ZEP? Co zrobić 
gdy tnki projekt zostanie popzrty nocą uchwały rady, 
której jest ozłonk: * przypsdku drugim sprawa jet 

prosta - zgodnie te swymi uprawnieniani, rada wyższe» 
go stopnia unieważnia taką decyzję, Jak zwykle przy 
takiej okazji rozpoczyna się dyskusja 1 jax zwykle 
zdania są podzielone, Ale nie jest to jednak dysputą 
twórcza, pomteraż jej charakter można określić jako 
typowo ukadenicki, Jedni się pienią, drudzy burzą 
a zdecydowana większość obserwuje całą sprawę z boku. 
Natomisat świedanie podgrzewa zię atmosferę. PO co 
zejsować się pracą drużyn i szczepów topniejących 
w cozuch jak lód - gdy można wbijać klin pomiędzy 
kadrę instruktorską, doprowadzjąc do niepotrzebnych 
podziałów, zadrażnień, do sianie niepokoju 1 niezgo 
dy „ W tym procesie obowiązuje dziwnie znajomy 00 
nariusz postępowania oparty na demogogicznej zasadzie 
sprowadzenia wszystkich rzeczy do kategorii wyłącznie 
czarnych i diałych. Zadnych atanów pośrednich nie mow 
że być. To przerażające drążenie występuje w dziwnej 
tolerencji, podejrzanej moralnie i niezgodnej z pod= 
stawową etyką instruktorską. To zakamuflowane dziae 
łanie pożwierdza spostrzeżenie, !ż istnieje pewna mam 
ła grupka instruktorska, systematycznie 1 konseśwent- 
nie kierująca niepokojea w hercerstuie, Każdy pre 
tekst jest dobry — byle ooś się działo, Oczywiście 
owa grupka przecenia swoje możliwości, demonizując 
siebie i prowadząc działalność na żenująco niskim. 

pozionie - łatwya do rozszyfrowania, No coż, niektów 
rya marzy się o podchodąch indiańskich ale pachnie 
to już myszką 1 co najwyżej wdopnie gobie człowiek 

| ma film o tym problemie, Takie jes. życie, Szkoda 
tylko, że dla tych "naprawiaczy” braterstwo, przyjaźń 
dobro dziecka, ałużba harcerska to tylko słowa, sło» 
wą ałema--- 

TRZY PIÓRA 

argumenty, 

fakty. 

  
  

płąsy e 
.po_harcerskich łamach 

nie pląsażem w "llaerze" ale postano- 
wiłen się poprawić 1 pojawiać się już system 
matycznie, W ostatniej chwili przed ziożem 

niea nuneru zdążyłem przeczytać frapującą ofertę no- 
wes pro 'ranu dla hafcerstwa, któro ukazała się w "lo 
tywech" pod nuserem 49, Okazuje się, iż ową propozy= 
oję na jutro 1 pojutrze może być zujęcie się sprawani 
tak zwacej zdrowej żywnożei, Nie wycnadzą nan stopnie 
i sprawności, kuleje nieszczególnie dobrze po: any 

systea prozrazowania oddolnego - nle j na to radi 
Porzućzy te drobiuzzi 1 szczezóliki, a dla zdrowia 
1 prawidłowego rozwoju dziesi oraz młodzieży w ram 
walzi o lepsze jutro,poświęćmy się ideałom zdrowej 
żywności. Po odzryciu autora *... w związku mieniącym 
się rzecznikiem interesów dzieci i ałodzieży uczącej 
się, bydącezo głównym organizatorem wakacyjnego wj- 
poczynku, a więo także w pewnyu sensie potentaten 
gastronocwi 1D+++" = przystępuje On do sformułowania 

zasadniczej tezy, iż "... b w obozowych kuchniach 

EJ + TZARSZZTNACE 
Przed komisją inatruktorską toczy się sprawa. 

Przedstewmy toraz argumenty, Po pierwsze « głosi się, 
że invtruktor ma prawo zgłaszać żywnie wszystko, 00 
mu się podoba, Po/drugie - nikt mu tego nie może za= 
bronić, Po trzecie - on tylko zgłasza problem a rada 
decyduje. Po ozwarte - wygłasza swój pogląd, sa któ. 
ry mie można karać, Ho coż, argumenty dość ważkie 
1 warte przemyślenia, By jednak próbować na nie odpo= 
wiadać, zastanówmy się nad ważnym problemem, Ż góry 
zakłada się, że jest to raczej nieskonplikoweny dyle= 
mat prawny, Ale czy nie należy głęboko przenyśleć mo 
ralnyoh espoktów tej sprawy? Przecież nie dotyczą one 
njenta z krawatani ozy pasterza owiec ale wy a h 6- 
wawo ów, na których spoczywają dodatkowe i od= 
powiedzialne zadania, Instruktor ZP ma obowiązek po= 
stępowania zgodnego z normani statutowymi 1 moralnymi 
zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu oraz Zobowiązaniu 
instruktorskim, iewiasen mówiąc, nakłada je na siebie 

absolutnie dobrowolnie, Kto nie czuje możliwości ich 
spełnienia, ma szansę dziażania w setkach innych or= 
ganizacji. A więc powróćmy do sprawy pierwszej, 
Owszem, instruktor ma prawo zgłaszać wiele problemów 
mle gJy dot; jednego z podstawowych kanonów haroer= 

skich musi on głęboko przemyśleć, oczy jego propozycja 

jest zgodna z systemen wychowawczym, czy nie sprawi 

szkody trudnej do naprawienia w psychice dziecka, 
Przecież proponowane treści neruszały normy statutc= 
we ZAP i stosowane były nie przez dorosłych 1e0% 
przede wszystkim przez harcerki i harcerzy, Wikt niko- 
mu nie zabiera prawa do stawiania wniosków lecz ten 
konkretny nóg być przesłany do specjalnej komiaji 
Rady ilsczelnej, Sprawa druga « już bardziej oozywis= 
ta, istnieją normy pozaprawne, które można dać jako 

o ograniczenia owobody wypowiedzi: 
dziecka, dobre imię ruchu harcer= 

ego, rezygnacja z celów jednostki na rzecz zaspo« 
łu, O tym powinien pmuiętać każdy wychowawon, I saru 
mackie argumenty nie wchodzą w grę, Sprawa trzecia — 
to typowe chowanie głowy w piasek, Ukrycie własnej 

odpowiedzisiności w oiele zbiorowym. Znamy z wielu 

POGLADY EEEE 
przysładów, jak niebezpieczny jest taki nponób rozu 
nowania, I wreozcie sprawa ozwarta, Problem karania 
za pogląd jest niezwykle subtelnym problemem prawnym, 
Tylko w tym konkretnym przypadku. taka sytuacja nie 
występuje, ie wszystkie normy prawne są zgodne z nor- 

męni społecznymi i moralnymi i nie wszystkić przewidu- 
ją sankcje. Proces budowy prawa jest oiągły 1 gpożecz- 
nie niezbędny, Tu przedniotem sprawy mą skutki wya 
rażenia poglądów, Skutki, które głęboko mogą zapaść 
w psychikę młodych ludzi - obserwatorów tej gry, Skut 
ki, które tym razem określić można jako szalenie nie» 
bezpieczne, Pozostaje wiara w moralność ozłowieka, 
wiara w jego Światły umysł. Opisywane gry nie słut" 
temie 

uuu 

Przed komisją Inatructorską toczy cię Sprawa. ++ 
Pakty są jednak brutalne, Sprawa dotyczy kolejnej 
niestety próby podważenia dorobku naszej organizacji. 
Jeat to o tyle wyraziste, żo wystąpiła ona w kilka 
dni po zakończeniu obrad VIII Zjazdu ZHP, Sprawa ta 
mie może być rozpatrywana tylko w kontekścia perso= 
nalnym, Osoba jest tu nieistotna, nógł by nią być 

każdy, Tu chodzi o"sprawę" a przy okazji ktoś chca 
zrobić 2 siebie bohatera, Ale ań to bohaterowiś mite 
ni 1 trudno im zrozumień, że sznurki tej gry trzyma 
zupełnie kto inny, Dość już tej groteski, niektóre role 
już dawno się zgrały, Potrzeba nan konsolidacji kadry 
instruktorskiej w oólu właściwego wypełnienia zadań 
sżużby, Nasi wychowankowie oczakują ta zgrany korpus 
instruktorski, który rapomni im opiekę 1 wytyozy nowe 
zadania harcerskiej przygody, Fakty zą nagie - nie 
twórzmy ua siłę podziału polityczaego, gdyż taki na 
dłuższą metę nie jest możliwy. Dążny do właściwago 
wypełniania naszych powimności. A tym, którzy OhO4" 
siać dalej niepokój propomuję zmianę szyldu, To wstyć 
uby własne drobno interasiki uprawiać pod znaxiem 
1iliqjxi 1 krzyża harcerskiego, Będzie wtedy uozciwiej 
1 będziemy zieli Gzas na twórcze działanie, 

IBS 
  
  

znalazły się znakonite otręby pszenne, kiełki pazenicy 
zestawy przypru rovitana, fruturoma, 5016 visa 
shleb z ot 1 mleka, preparowane zarodki pszenne, 
atestowana msrohew etc..." Już sama Ślina cieknie na 

takie rarytasy, Po 00 te walki obozowych zaopatrze- 
miowoów © mięso, wędliny 1 nabiał - gdy wystarczą 

nem otr' „ Wa Śniudanie otręby z mleczkie nu obiad 

rogó na o ach z wkłudką atestowanego maksroruę 
na kolscję placki otrębowe, Wszystko można popijać 

wywarem z kieżków, la obozach wędrownych niezastąpio= 

no będą konserwy otrębowe w atestowanych puszkach» 

Autor mie docenia jednak większych możliwości ida- 

owych i programowych tego procesu. Tworzy się owa 

jukość « drużyny zuchowe moją zmieniać nazwy Ra Ne 
"Zdrowych zielonych groszków", "Uroczych ntestowunych 

vomidorków", drużyny harcerskie nozą przysiereć w ra- 
1 imienin "Jochy", "Radełka*, 

rszohurcerskieę NOSZĄ. 

mach powrotu do trad; 
ustnrych kopaczek" a drużyny 
podjąć a g niszczenia nawozów 6 

z gospodarki intensywnej na ekstensywną. Będzie wtedy. 
mniej ale zdroviej u ponadto pierwsza ofensywa stare 
szoharcorska mam się nie powiodłn. 

Myślę, że druh Ryszerd się na mnie nie obrazi, 
a przy okazji pobytu w Krakovie stariem tort otrębow 
wy. 

PS, Otrzymuję wiele listów od Czytelników pro= 

asąoyoh o skomentowanie "Dożka". 
Odpowiadam - ja tego nie trawię. 

ZUCH 
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harcerskie korzenie 
pod redakcją 

hm.PL Kazimierza Wnętrzyckiego 

Z DZIAŁALNOŚCI PIERWSZYCH ŁÓDZKICH 
DRUŻYN SKAUTOWYCH 

Iiięske Dryżyna Steutora i».7. Kościuszki 
ierusze zastępy skautowe zaczęły powstawać w Ło- 

dzź /zabór rosyjski/ późnę jestenią 1911 r, Frzyczy= 
hiła się ćo tego książka "Scouting" Ancrreja xa?kou- 
skiego, W krótkim czasie powstało ma terenie szkół 
średnich kilka zastępów, które prowaćzili ludwik 
Błaszczyk, Stanisław Michałkiewicz, seliks kajoro= 
uicz, Taceusz Kalusinski, Tecdor Berlach, Stanisław 
Zrymanciewicz i in, Pracę uzsaćniała Rada Fatrolo- 
wych, złożona z wyżej wymienionych kierowui 
szczególnych odóziałów skautoaych, eicsną 1 
ostał zorganizowany kilkudniowy sknutowy kurs in- 
struktorski w lesie iutomierskim, ktlrezo korendan- 
tem 1 głównym wykłaćowcę był Antoni Cstrowski, 

Z czasem nastąpiło porozumienie rięczy skautin= 
Ziem na różnych terenach miasta i powstała w ten opo" 
sób Drużyna Skantowa im,Taceusza Kościuszki; 

Z koncem 1912 mimo kpnspiracji i utrućnionych 
warunków prac, sama Łóóź liczy już około stu kilku- 
dziesięciu skautów, Wyróżniali się wśród licznej już 
rzeszy szautowej energią, inicjatywą i wysokim po- 
ziorez ićeowyn - Jerzy Szletjnski, tienryk Kozanecki 
Wacław Lipiński oraz Wieczysław Buła-Wabielacz, któ- 
ry cziałał wśróć młoózieży robotniczej, Całokształ- 
tem pracy kierował » tym czasie Taceusz Kalusirski, 
który latex 1912 r, brał ucział w pieraszym kurs 

cutowym w Skolea 1 staztąd przywiózł wskazówci 
dla oalszej cziałalności, 

Frawie w każdą niedzielę wjruszały » rdżrych pun- 
któw miasta patrole skautowe, aby w polu 'spotkać 
stę razem i przeprowaazić ćwiczenia, Usła bowiem 
praca prowaczona była wówczas, jaz zresztą i wszę- 
czic, pod znakiem przysotowania co zbrojnej walki 
o miepodległośc, Taki też charakter miały i wnzy 
kie ćwiczenia polose, 

w równej jecnak mierze kładziono nacisk ca wycho- 
wanie iceowe młoczieży, ievka o Folgce, uroczyste 
obchocy — w zamkniętym gronie — wszystkicn rocznic 
narocowych, sanokształcenie — oto czynniki, które 
sprawiły, że z chwilą wybucnu wojny sksutine łódzki 
stanął na wysokości zacania, 

  

  

      

ska Tmiżyna Sksutowa im, fmilii Platerów 

Skauting żeński w.Łoczi początek swój wyprowacza 
z ćyiałalności kół samoksztełceniowych, Jeono z taw 
kich kół zostałc zawiązane na przełomie 1910-1911 r 
przez Yarię Horstównę, Euzenię Jabiotską-Folińską, 
Zerię kocalewską /kicrowniczkę tego koła/ 
historii i geografii Folski, czyranie arcydzieł 1i- 
teratury polskiej, czytanie i rozważanie pism 
Szczepanowskiego, K.Libelta, wspólne wyciec. 
oto tło na którym rozwijała się cziałalność tego 
rodzaju kół, % jesieni 1911 r, jecna z członkiń te- 
go koła otrzyzuła poużną drogą karteczkę ze spisa- 
uys na miej prawem i przyrzeczeniem skautowyn, Ż6” 
sacy tu wyłożone rrrypacły ćo przekonania cziesczę-" 

tom i z zapałem zaczęły je stosować w życiu, 
co później cotarł A.xałkowokiego,da- 

jąc już wystarczający materiał Go tworzenia prąw- 
cziwych zastępów skautowyc 

Działające na terenie Łoczi miejscowe władze or- 

ganizacji młoczieżowych jak Orzanizacja Ułodzieży 
Naroocrej i "Zarzewie" zgoćnie uchsaliły, aby każe 
Gy Kolega 1 koleżenka — komu tylko zcrowie pozwala 
wstępowali do skautingu, który ma na celu wszech 
stronne wyrobienie, 

Rezultatem tezo było powstanie I-go zastępu "Ku" 
kułek", którym kierowała "zarzewiaczka* - Bugenia 
Jebłońsku, Tracycja głosi, że ten pieraszy zastęp 
był koecukacjny i że' z czasem dopiero chłopcy i 
oziewczęta potworzyli occzielne zastępy. 

Prawie jecnocześtie powstał zastęp "Jaskółek" 

* łonie Organizacji Słotzieży liarodowej, który jem 
Sienią 1912 r. złączył się z I-szyw i wraz z utwo= 

rzonym później III-cim zastępen utworzył I Żeraką 
Drużynę Skautową im. Emtlii Flaterówny. 

Drużynową była Bugenia Jabłonska, Zastępy prozu 

oziły: Irena Głowinkowska, Zofia Goldenberżanka 
4 Pigenta Jabłońska, 

Pierusze prace, gawęcy, Cwiczenia brły przenik- 

MSEKE HISTORIA EREZEEEEEEME + NEEMM 
mięte całkowicie myślą o przyrzłej walce wyzwoleń- go był udział cziewcząt w męskich kursach gizna — 
  czej! Kłncvicno ousy nacisk na naukę ża 

pomocy w nagłych wypadkuch, praktyką w szpitalu itp 
W lecie 1915 r, ma kurz zoreenizowany w Rusino- 

wie /2, Cpoczyńzka/ wyjechałysEugenia Jabłońska , 

Zofia Golcenbertanka i Zofia *ilczyńska, nawiązu - 
jąc kontakt z innymi uczestnikami z całego Króles- 
twa i przywożąc materiały Go pracy, 

Troska © wyrobienie techniczne przenikała nadal 
kierownictwo Drużyny, które r wyjazcen E,Jabłoń- 
skiej objęła Zofia Goldenterżanza, mając do pomocy 
Irenę Głowinkowską 1 Marię kocalexską, wyrażem te= 

1 przez Ja- 
rzego >zletyńskiego, 

Nawiązano również kontakt ze ctarszym społeczeń+ 

Stwem, Z końcem 1913 r, zostało zorganizowane tz 

"Koło Pań", mujące za zadanie opiekę i pumoc Dru= 

żynie, Do Koła należały: Zofia Jętkiewiczowa, Hele' 

na Miklaszewska i Maria kocalewska, 

/wacław Błażejewski: Historia Harcerstwa Polskiego 
Harcerskie Biuro wydawnicze, Warszawa 1935 /. 

  

PIOSENKA MIESIĄCA * 

DESZCZ 

k e 

KĄ OSTATNIE  (SKNY OGNISKA SpADŁYPIDUNIE 

DESZCŁOWC KROPLEJUŻ UNAMIOTACH pórwo SĄ 
iStY 

A DESKI su0iĄ ri 
ało TAŻA JA DER SEZ NOKIE JEŻ SZIAO 

5 ca te" 
DANO SĄ WUŃSY | A pESZCZ SDA, HELODIĘ GMA 

; oEEESEE 
DES/Ci „DESICZ , Tesa <aoriarA MSOPIĄ SPIE TO. 

3ZEGGEG OSS FĘE 
DESZcZ DESZCZ JESICL DOBAŁS TE MAMY NAD Groń; 

Mru OF 

* eSza. OCSiEŁ DEBICŁ PELNE DO CĄWĄ- 

w %. 0-5 
PRIESTAWIE PADAĆ TEN DEIŁCZ 

słowa: Jerosław Lisiecki 
muzyka: Zbigniew Piasecki 

Na ostatnie iskry z ogniska 
spadły pierwsze deszczowe krople 
Już w namiotach dawno są wszyscy, 
tylko warta na deszczu wciąż noknie, 
Już w namiotach ćawno s4 wazywcy 
a deszcz swoją meloćię gru, 

Ref. Deszcz, deszcz, deazcz,., 
kropla za kreplą 
śpiewa to samo. 
Deszcz, deszcz, deszoz,,, 
cobrze, że mary nad głową naniot, 
Deszcz, deszcz, deSZCE,,. 

permie ćo rana 
przestanie padać tem deszcz, 

Już ostatnie krópie deszczowe 
słońce pierwszym promieniem muszy, 
Tęczy łuk masz teraz nad głową 
4 od rana ci lekko ma duszy 
Tączy łuk masz teraz nad głową 
1 coś w ćuezy cl nagle gra, 

Ref, Deszcz, deszcz ,óeszcz 
po nim świat cały 
jakby się znienił, 
Deszcz, ćeszez,óeszcz,.. 
kropla za kroplą 
zmyły zmęczenie, 
Deszcz, deszcz,deSzcz,,. 

Nie, że nag w nocy 
trochę pomoczył ten ćeazcr, 

Piosenka z XII Harcerskiego 
festiwalu w Kielcach 

30 
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Odnowa w naszym życiu w różnych jego formach 4 prze- 
jawaoh, jest nadal aktualna. Dlatego też urazniemy 
ndostepzić miejnne w naszyt magazynie wszystkim tym, 
którzy chcą zerwać ze swoją przeszłością i zostać p 
rządnyni ludźmi. Chętnie zamieściny 1ob nazwiaka, 
8YQ MOŻE uda nam się nawet założyć klub porządnych. 

Ghoąo nŚmielić moich kolegów redakcyjnych 1 czytolni» 
xów, zgłaszam się w charakterze wspólnika, 

Do zobaczenia Andrzej Mróz 

  
  

widry 
Czarną Huicrę 

gdzie nie rosną pomarańcze 
gózie prawdziwki 1 borówki 
za dolery lecz za złotówki 

rzrz długie trzy tygodąle czekałem na znak ży= 
sia od Ciebie, Przyszedł ostatniego dnie, Dluczego 

9? Dluczego uczucia są dla naa źródłem bólu? 
Orzywiście nie tylko sle na pewno w pierwszyn rzę 
dzie. Lermontow twierdzi, że przyjaźń to pewien ro- 
dzaj niewolnietwa, To prawda, Ten, kto w tej potyczza 
osobowości ulegnie, jest skazany na cierpienie. 
Nie chcę być niewolnikiem uczuć! 

Ale przecież wżaśnie uczucia, szozęśliwe ozy niom 
szczęśliwe są źródłem twórczojci, ładują akumulator 

podłączony do mózgu, w którym następuje wielki błysk 
Przekonuje się o tym zimny soeptyk profesor von 
Aschenbach w Śnierci w ji" według Tomasza arta; 

elbo jek kto woli Viscontiego, Czyż więc nigdy nie 
pozbędę się tego trzepotania serca, kiedy masz jrzyjść” 

  
  

SO raystam z mego doświadczenia nie po to Żeby 

udowodnić 61 moją recję, Jestem raczej przekonany, 

że suma tych doświadczeń nie stanowi podatawy do 

wnioskowania 0 zdarzeniach „przyszłych, Takie wnioski 

wanie może być słuszne, Takie wnioskowanie może być | 

ałuszne w nauce, sle w życiu ta formuła coraz częścią | 

Składa wszystkim wiernym Czytelnikom 
najlepsze 1 najszczeroze życzenia 
świąteczno-nonoroczne — 7 
wszystkiego lepszego! 

pne jeden śmiały z 
— m 6 japfszę czarno na białym 

- być słuszne tylko” w odniesieniu do identycznych oko- 

ż* z 
j 1icznośoi, a te zdarzają się niezuiernie rzadko, 

gg05 
Jeżeli ktoć twierdzi, że odnalazł formułę, to tak 

jakby tuiardził, ża znalasł prawdę - co nie jost praw 

kj 
MM aS GLEBOWE 

dopodobnie możliwo, Ale ta nienożność nie zwalnia nag) 

* KU 
g 6 2 

od obowiązku jej: poszukiwani. Zatem - powodzenia! | 

( 4 ł znowu szarego 

wysyke się 2 naczych rąk, Iogiozne wnioskowanie może | 

fraszki 2 mojej osaszki | Lecz nie mógł kdpić białego 
| 

| 

znajdę pracę 
kończę atudia ( 

będę krawcen 

NI/ĄONY 

  s g Pytano raz osła ) 

Zwiereenua druojacza. * pH £ GO dk śłobu dawano 

Powiedział mi pewien działacz) /) ź Go wybieri owies czy siano? 

» Wiest stary, Jaioż nio nie odpowiedział 
Co dostanie dobrze wiodział 
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Piosenkę takąi 

Geyby te roćzice wiedzieli 
Jak ich synowie pęćzą ćni, 
To by ze sgrozy onicnieli 

' A w oczach im stanęły łtyi 
Bo my śpiewamy hejćuli — 

- poćajcie nam kranbanbuli 
Kran-bia-ban=bazbuli-krarbazbuli ! 

Ojczulek pisze list surowy 
Mój synu czyć ty gotów już? 
Tak ojcze, jam już jest gotowy” 
Lecz bez pienięczy ani ruszi 

Bo kieszeń spustoszyły mą badania 
nad kranbanbulą 

Kraa-bin-ban-banbu1ą-krazbazbulą ! 
$pienaliśwy w naszej bursie, na wycieczce czy przy 
wumisku barcerskim, Zawsze znie przy tym męczyło to 
niezrozumiałe słowo - krembazbula! Za óiabła nigózie 
go znależć, Starsi coś bąkali, że to na pewno "coś 
soenego do picia" - ale co??? 

%ie natomiast takie rzeczy staropolska encyklope- 
dia Glogera! Czytany tamże: "Karanbanbula, jedna z 
najdroższych móćek gdańskich /2:e «i za czasóa saskich 
kieliszek jej płacono po tynfie 

Już mie bęcę pocawał wartości tynfa - wiadomo, że 
żest om wart óobrego żartu. kracając jećnak do "krem 
bambuli" cóż z tego, iż wiem co to, jak nie ra 
gdzie spróbosać, 

Fumorysta Spoerl powiada, iż kiedy widzi jak 3% 
starszych panów przy winku czy piwie słucha sią nawe 

zajem z zuinteresowaniem wybuchając co chnila śmie- 
chem to każca z ich opowieści zaczyna się na pewno 

oć słów "... a w naszej szkole czy naszej klasie 
mieliśmy jećnego .., " dlaćozo: wapozina się szkołą 
1 maturę! 

« naszym zimnazjun bytomskim natura przypadała 

HM PL ADOLF WARZOK 

na marzec, jako że w diemczech rok szkolny zaczynał 

się © kwietnia, Gimnazjun bytonskie - ile lat - ileż 
wspomnien - iluż wspaniałych wychowaaców i wychowan= 

ków! ż 
» fórsan et biec olim meninisse juvabit,,,"za 

*irgiliuszen, którego "Eneića" leci obeczie w kolo- 
na telenizyjnym ekranie - miło xspomnieć! Toć 

już przeszło 20 lat oć ćaty otsarcia tej szkoły, 

Tla Zaiarku Folaków w liienczech i powstałego « 
1023 roku Polsko-Fatolickiego Towarzystwa Szkolnego 
wyzóg otwarcia polskich szkół śrecnich w Nienczech 
był staziany tuarćo 1 stale, Ten postulat by? gwa- 
rantowany przez Konwencję Genewską, Niemcy zóecyćo= 
wanie oćzawiali wykonania tego życzenia lecz Polak 
w Niemczech musiał uzieć walczyć, Co zóolniejszych 
chłopców — na cziewczęta przyszedł później czas 
sjsyłano ćo rozwojowego gimnazjum "za mieczę" do Lu= 
blińca, 

„sspozina hojciech ńawrzyneki ",,, ze wszystkich 

szkół średnich przećwojennego Górnego Sląska uczel- 
nia lubliniecka położyła najwięcej zasług wokoło bue 
zenia 1 utrzyzania polskości na Oplszczyźnie /,.,/ 
Ona pierwsza rozpoczęa akcję repolonizacyjną na 514 
sku, była kużnią ćucha i słowa polskiego /,../. Do- 
borore grono nauczycielskie /,,./ z ćusz ehłopięcych 
usuwało nalot i ponłokę germeńskiej kultury, usuwało 
bierność naszą do spraw narodowych a poprzez nus 1 
społeczeństwa polskiego w Niemczech”, 

Fierwsi opolanie trafili ćo tej szkoły w 1925 ro- 
ku - ja w styczniu 1927 roku z wilkiem Alojzym 
1 Grzesikiem Franciszkiem, 

Z biecą sgarnął ojciec nieco grosza, bo zwolniony 
w mięczyczasie » pracy w kopalni rydułtowskiej, zarą= 
biał na utrzynanie naszej licznej rodziny. pracą do- 
Trywczą, 

"putziesz synek do gianazjum” - powiedział mi tuż 
przed świętami Bożego Narodzenia w 1926 roku, 

"Kaj, do Raciborza?" - zdziwiłem się, boć tam bym 

WGRZDE REZ DODBCERZE O DEDO OT OEO TOO DOP ZOO 
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NIEBEEGE HISTORIA EEEREBEEECH * ESEE 
ło gimnazjum niemieckie a innego nia znałem, Wieli6- 
my we wal ćĆwu "sztudyntów" - jak się mawieło na gie- 
nazjalistów - paradujących w kolorowych czapkach , 
odporiednikach klas 1 operujących ich narwani niepo- 
jetymi sexta, guinta, guarta ... A gimnazjum to była 
*ęako wysoko szkoła, kaj sie i po łacinie uczą 
A przecież, kto umie po łacinie ten może 1 ksiądz 
sostać! Pojęcia bowiem wiejskiego "snoploka" o róż- 
norodności karier życiowych nie były zbyt azerokie, 

"Pojedniess ćo Lublińca - odparł mój Ojciec tan 
jest olo was polsko szkoła." 

Do Lublińca! Równie dobrze mógł był rzeci na księ- 
łyc, A skądże ja nogłem wiedzieć gdzie to jest? Ma- 
ua ustyła na starej "Singermaszynie" co mogła z bie- 
lisny, dostałem nowe buty, wysokie , sznurowane i no 
we ubranie, Płasrcza nie miałem. Ho i jeszcze jeden 
wielki kłopot: teczka!"... jako to? Sstudynt bes 
teczki ?" Rozpacai 

Bywał u nas ozęstym gościem wieczornym Antoni 
Krause - ex górnik , inwalida wojenny spod Verdun, 
+ postrzelanymi płucami 1 tkwiącym w nich odłamkiem 
frencuskiego granatu. Był to człowiek szczerze odda- 
ny sprawie polskiej, choć żona niemczyła mu ułaszą 
rodzinę, Nie mógł się temu głośno sprzeciwiać, bO 
zabrenoby mu rentę wojenną, Cierpiał zatem w milcze- 
miu choć czasani pożalił się u nas na żonę, kiedy 
dokumentnie przeczytał abonowany przez ojca "Dzien — 

nik Raciborski”, Krause znalazł wyjście s rozpaczli- 
wej teczkowej sytuscji: zafuneowe? mi teczką, Skó — 
rzuną!!! Foczułem się z miejsca "sztyćyntom", 

w 10,' roku było nas opołaa w bursie lubliniec— 
kiej już 120, Barestsły problemy £ kłopoty, Polskie 
świadectwo maturalne nie uprawiało do podjęcia stu- 
ćióm w Miemczech. Świadectwo takie msstsło być nos- 
tryfikowane przeć specjalną komisją niemiecką a co 
to oznaczało nie muszę tłumaczyć, Byłem y * szó- 

stej Klasie. 
"Zwrot nastąpił w 1932 roku, Polskie wydnuni stwo 

"Katolik" w Bytomiu / na rogu obecnych ulic Roose- 
velta 1 Strzelców Bytomskich/ uległo litwidacji. 
w eniu 24 marca 1932 roku Fołoko-Ketolickie Towa — 
rzystwo Srkolne uniosło do Gyóziału Budowlanego mio 
sek o przebudowę gaachu na szkołę, Równocześnie — 
choć mniej oficjalnie - preebudowano willę Jana %i1- 
ka 7 obecnej ulicy Stanisława Olejniczaka ne bur= 

są dla 100 piereszych uczni, Bursa "na całe Niemcy" 
zerasłe się 1 sierpnia 1932 roku, kiedy to Polacy 
wystąpili do właćz niemieckich » żądaniem otwarcia 
pierwszej polakiej szkoły średniej w Fiemcsech, Za- 
skoczenie Wieaców było bowiem zupełne, Wie wierzyli 
niqdy w to, że Polacy poraczą sobie w tej tak nie. 
rmiernie €la nich trudnej sytuacji, Kastępuje Szereg 
konferencji. W Opolu nadprezydent Rejencji Opolstiej 
dr lukazchek 1 wiceprezydent dr Grabowski /sane ich 
nazwiska świadczą, że to ur-zdrajcy i ur-polakożercy, 
występują z tezą, żer "... ma to być niemiecka szko- 
ła, w której język polski ma być jedynie jęnykiem 
wykłarowym..,", © ten sposób usiłorano już uprzednio 

nieaczyć polskie czieci w poćstamosych szkołach 
mniejszościowych, ymywanych przes państeo prus- 

kie, 
Raćca Lorenz mityguje nieprzejednanych wskazaniem 

na ćobrę sytuację śrecnicł niemieckich szkół u Pol- 
ace, **órych było już wtedy 39, w tym po dwie ue 

Lmowie 1 bilnie !1l 
Krążą pisza, krzyżują sią argumenty a czes leci, 

Jest już paźcziernik a my Od Czerwca mie choczimy do 

szkoły, bo tokiej naret nie aazy, bo Na nasze iej- 
sce w Lublińcu przyjęto już nowych scholarów, Wspo- 
uniany już cr Grebosski w zażartej sprzeczce o skład 
grona nauczycielskiego 1 roczaj pocręczników argumen= 
tuje: "... choćz4 o wychowanie niemieckich dzieci na 
niemieckich obywateli, którym przekazyzać należy nie” 
miecką kułturę, pióniennictwo 1 niemiecką historię 
a przez nie nienieckie przekonania państwowe,..", 

Sprawy mie dało się jednak atłamsić ani dalej od 
wlec, trafiła już bosiem na forum genewskie Ligi Na- 
rodów 1 ma szerokie łamy prasy polskiej, Rosły nam 
miętności, zaciskały się polskie pięści. 

Decyzja o otnareiu szkoły zapadła 18 paźczierni= 
ka m Fruskia Ministerstwie Co sp'aw Nauki, Sztuki 
4 Cśaiaty, ale w ornośnye piśmie czytaayi 

należy unikać wszystkiego, co mogłoby stworzyć pozo* 
ry, że choczi tu o jakąś uznaną wyższą u- 

czelnię ...". 
pmiu ZA paźczternika zatwierdzono kandydaturę 

gra biktora Kechay”a će Felgeia, nauczyciela geogra 
fii, na dyrektore szkoły, po uprzećnia odrzuceniu 
kancydatur 'iłoara Sołtysa i Pranciszka Knosały za 

przynaletność de Folskiego Zwiąsku Zachodniego, Ka - 
otwarcie szkoły wysnaczono czień B listopada, 

Fo óglęczinach aeszej bursy uczniowskiej przes 

niemiecką komisję czytamy - naturalnie w trosce © 
nasze dobre samopoczucie pisaną ocenę: " ... willa 
w której uczniowie zają spać a za ćnia przebywać , 
jest tak luksusowo urządzona - parkiet, kasetono 
wefity, wstawki morzurowe, piece z poroelany miś - 
mieńskiej, oranieria -, że uczniowie wywodzący się 

ze skroanych warunkó» będą się Żucrej czuć przygnę- 
bieni niż uarczęślinieni 1 mie bęcą mogli wyrość na 
luózi zaćowolonych!? 

Okazało mię potea, że łateo przywykiiómy do pol- 
skiej bursy, Bigcy zań nie pogoćziliśzy się 5 nie- 
misckini urządzeniemi i udogoćnieniani, 

Bęhnt ae alarm prasa niemiecka, Redsktor Bchado= 
wald z "stdeutache Morgeapost" pisze: "Jeśli oię 
sna cel górnośląskich wodzów polskości, saierzają= 
cy ćc połączenia prapolskiej siemi nad Odrę z odro- 
dzoną Folaką to mie trudno sobie wyobrazić, jakiego 
ducha będzie się pielegnoweć w bytomskim gimnasjua 
/.../ Orpowiednie władze satem postąpią dobrze, je- 
żeli bęcą zwracać uwagę nie tylko na to, by stosm- 
nek szkoły do państwa był poprawny ale by duch pau- 
jący w tej askole był naprawdę lojalny /.../, Dlate= 
go "caveant consuies"|  



  

Tytuł z "Deutsche Cstfront"”e "Foświęcenie polskie 

go prywatnego gimnazjum w Bytomiu, Niebezpieczne ku— 

kułcze jejo polskiej ekspansii politycznej, Wielkie 

oburzenie lucności Bytonia, Akt polskiej bezczelno= 

ści, niesłychany brak poczucia godności u Niemców," 

A dalej w artykule: ” ,.. liiasto Bytom, które okreś— 

la się stale jako południowo”=wschodni bastion nie 

mieckiej kultury, uzyskało pierwszeństwo w udziele= 

niu schronienia w swych murach zatrutemu i niebez - 

piecznemu jaju kukułczemu /.../ Niemcy tańczą w takt 

mmzyki, którą wspaniale gra Polska /,../ a bytomscy 

podatnicy msją wątpliwą przyjemność opłacania kosz= 

tów /.../ Teraz kierownik zakładu i nauczyciele 

przystąpią do pracy, by mą niemieckiej ziemi wycho 

wać narybek polskiego kierownictwa, Te same siły ;, 

które srabowały wschoćni Górny Sląsk 1 wywołały ban= 

dyckie powstanie w latach 1919-1921, które pozbawiły 

życia tylu bogowaików brony, które wyrządziły 

tysiącom naszych sióstr i braci największe krzywdy 

ieła, Zamierzają 

    

   
samo© 

   
na ciele, duszy i majątku, są u Ć 

zdobyć chytrością i ą, kłamstwem i oszustwem 

to, co nasi bojownicy samoobrony ochraniali, Nie uda- 

ło im się to mimo traktatu wersalskiego i pomocy 

francuskiej w 1921 roku, ale jeżeli narodo > 

wy socjaliza mie dojdzie wnet do wła - 

dzy, Niemcy bęcą musiały walczyć zamiast o wschodni, 

  
      

  

perfić 

  

o-zachodni Górny Sląsk zac 7 

Nadprezydent opolski dr Lukaschek śle śmieszny 

w swojej bezradności list=lament do swoich władz ber= 

1ińskicht *.,. należy zdecydować, co mam przedsię — 

wziąć dla zwalczania niebezpieczeństw, jakie z dzia— 

łalności tegoż gimnazjum mogą powstać dla niemczy” 

zny Górnego Sląska /.../ 140-150 młodych ludzi /..-/ 
uczęszczać bęczie do zakładu naukowego - założonego 

w wyraźnym celu tworzenia inteligencji, mającej stę 

w przyszłości zaopiekować po polsku mówiącą 

ludnością Górnego Sląska, która jak wiadomo, dotąd 

tej inteligencji nie posiacała /.../ % zakłaczie tym 

wystąpią tendencje, których celem bęczie osłabienie 

niemczyzny na Górnym Słąsku, a szczególnie przeze 

anie stale uprawianej polityki umocnienia i utrwa” 

lenia niemieckiego cucha i niemieckiej kultury w 

tych powiatach, w których ludność mówi po polsku," 

Tak wielki był strach wszystkich Niemców przed 

jedną jeóyną średnią polską szkółą na całe Niemcy, 

I choć pan doktor Lukaschek proponował t0 1 owo nic 

   
Miesięcznik Krakowskiej Chorągwi ZHP 

  

* ADEE" 
mu to nie pomogło, Hitlerowcy, którzy 30 stycznie 

uastępnego roku dorwali się do właczy nie mogli 

ścierpieć takiego słabeusza, Już w maju pan Luka — 
schek, mimo domniemanych zasłuę, pożegnał się ze 

suym intratnym stanowiskiem na zawsze, 

W dniu otwarcia, po uroczystym przemarszu ulica= 
mi Bytomia z kościoła św, Trójcy do gmachu gimnazjal- 
nego zebrało nas się w auli 98 uczni i 10 zatwierdzo= 
nych przez Niemców nauczycieli, Salę wypełnili po 

brzegi zaproszeni goście i nasi rodzice, 

Związek Polaków w Niemczech reprezentował kierow= 

nik ćr Jan Kac”marek i prezes ks, dr Bolesław Domań— 

ski, fząd polski był zastąpiony osobami Konsulów 

kalhomna z Opola i Bratkowskiego z Wrocławia, Władze 

niemieckie Rejencji Opolskiej reprezentował Radca 

Szkolny Schmikalla, lecz największe zdumienie wszyst 

kich wywołało nmiespodziane przybycie prezydenta Ko- 

misji Mieszanej Feliksa Calonder"a, będącego przed 

stawicielem Ligi Narodów do rozstrzygania sporów wy— 

niiających na pograniczu poluxko=niemieckim, Prasa 

niemiecka nie mogła mu tego wybaczyć i w artykułach 

eprawozdawczych wytykała mu jego stronniczą postawę 

i nietolerancję analizując jego tam wygłoszone prze 

mówienie, 4 

Przemówien było wiele, Przytoczę tylko kilka słów 

księcza Jana Molza ze Starego Koźla, który potem 

wraz z nami nosił kamienie z buchęnńwalózkiego kamie= 

niołoma " „.. Dotąd było tak na Górnym Sląsku: panem 

był Niemiec, prostym człowiekiem był Polak, Gimna— 

zjum na sprawczić, że Polak będzie Panem a pan ten 
w 

bęczie mówił po polsku .,,”. * naszym, uczniów imie 

niu, podziękował polskiemu społeczeństwu i Związkowi 

Polaków a Niemczech za taką piękną szkołę Sylwester 

Piernikarczyk z *wleszowy, 

Nie odz 

  

ówię sobie przyjemności przytoczenia raz 

jeszcze wyjątku z gazety "Deutsche Osfront" na temat 

otwarcia szkoły: ",.. Irzeba było widzieć tę wymus= 

kaną polską hołotę, tę za nowym rabunkiem rozgląda” 

jącą się bandę, jak triumfalnie wchodziła co gimna— 

zjalnego gmachu i ile razy z radości ściskała sobie 

cłonie," 

Wy zaś śpiewaliśmy cumnie: 

Hej, kto Folak , razem z nami” 

walczyć sercem a nie łzamił 

„Hej idzie jasna kadra młodych, 

Pront "Rodła" do swobody, 
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