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masz pomysły lub interesujące propozycje, 

sytuacja w harcerstwie budzi Twoje emocje, 

byłeś na ciekawym obozie w kraju, lub za granicą, 

zorganizowałeś ciekawą zbiórkę, wycieczkę, grę, 

lubisz rysować, 

prowadzisz harcerską firmę, fundację, 

masz hobby do „uharcerzania”     
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en, wrześniowy numer_"Harcerza Rzeczypo- 
T spolitej", ukazuje się z dużym opóźnie- 

niem wynikającym z kłopotów finansowych 
wydawcy, który postanowił prenumeratorom zapew- 
nić wszystkie tegoroczne numery pisma bez do- 
płaty. 

Opóźnienia powodują pewną dezaktualizację 
aktualności z harcerskich podwórek, które przy- 
gotowują się do Zjazdu, czy też Zjazdów. Wyglą- 
da niestety na to, że maleją szanse na wspólne 
spotkanie. harcerskich delegatów ze wszystkich 
Organizacji. Niezadowoleniu z takiego stanu 
rzeczy daje wyraz Krakowska Rada Chorągwi w 
swym oświadczeniu z 15 września b.r. 

Stanowisko Krakowskiej Chorągwi ZHP nie 
jest bynajmniej odosobnionym głosem, jak to nie- 
jednokrotnie usiłuje przedstawić Kierownictwo 
naszego Związku. 

Druhowie stojący u steru ZHP reprezentują 
przedziwną technikę postrzegania rzeczywistoś- 
ci. W otwartej dyskusji i ostrej polemice czę- 
sto można uzyskać uznanie swych racji - by póź- 
niej usłyszeć zupełnie przeciwne oceny i opinie. 
Mieliśmy tego przykłady po wiosennym Forum HR-a. 
Podobnie stało się po Radzie Chorągwi z udzia- 
łem Przewodniczącego RN i Naczelnika Związku. 
Jeśli reprezentatywne i rozsądńe w swym postę- 
powaniu grona nie mogą przezwyciężyć demagogii 
i uporu WŁADZY w żaden parlamentarny sposób, 
może wtedy dojść i do takiej sytuacji, w której 
kilka lub kilkanaście Chorągwi "...będzie po- 
szukiwać własnej drogi do jedności". 

Biegowi czasu i rozwojowi sytuacji pozosta- 
wiam ocenę tego, kto miał rację - czy zadufana 
w swe racje harcerska Centrala, czy też ci, któ- 
rzy z uporem godnym lepszej sprawy usiłują zre- 
formować ZHP, pozostając w tej Organizacji. Ten 
spór nie dotyczy tylko "frakcji" wewnątrz ZHP - 
jest to pytanie, które dotyczy wszystkich sił, 
toczących współcześnie walkę o harcerstwo. 

Cóż "pożyjemy - zobaczymy" jak mawiają ... 
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bliża się już zdecydowanie Zjazd 
Z ZHP, który ma coraz mniejsze 

szanse być zjednoczeniowym, szcze- 
gólnie dzięki decyzji o zwołaniu Zjazdu 
Nadzwyczajnego, ponoć po to, by ten zwy- 
czajny był...niezwyczajny. Wygląda na to, 
że umiejętność stosowania gier w harcers- 
kiej pracy stała się podstawową bronią 
w politycznych manipulacjach. Cóż to 
wszystko w sumie obchodzi Drużynowego? 
Zupełnie nic, lub prawie nic, czego do- 
wodzą liczne kontakty HR-a z wieloma śro- 
dowiskami starszoharcerskimi (i nie tyl- 
ko) w Polsce. H 

Drużynowy boryka się z codziennością 
Drużyny, brakiem pomocy ze strony har- 
cerskich komend, które zupełnie zapom- 
niały choćby o kręgach metodycznych. 
Drużynowemu Komenda Chorągwi, czy Hufca 
nie udostępnia prasy harcerskiej i ksią- 
żek. Prasa pada z braku pieniędzy zaś 
książki są kłopotliwe, bo trzeba je ku- 
pić za pieniądze, które pochłaniają 
przerośnięte lokale i etaty, zagrożone 
zresztą ostatnio przez MEN. J 

Boje reformatorów i odnowicieli z 
konserwą lub postkomuną (niepotrzebne 
skreślić) znakomicie usunęły złą jakość 
harcerskiej pracy z oczu kadry instruk- 

. torskiej. To, że harcerstwo, a raczej 
ZHP był w ostatnim 30-leciu polem walki 
ideologów tzw. "wychowania socjalistycz- 
nego" z instruktorami chcącymi normal- 
nego harcerstwa, nie wymaga ani dowo- 
dzenia, ani dyskusji. Rzecz w tym, że w 
każdej chwili tej walki, metoda harcers- 
ka była i jest nadal stosowana ŹLE, o- 
pacznie, niezgodnie z czystym polskim 
nurtem światowego skautingu, tak pięknie 
wprowadzonym przez Małkowskiego, Schre- 
ibera, Piaseckiego, Lutosławskiego, a 
potem rozwijanym przez Kamińskiego, Gro- 
decką i ich wielkich Druhen i Druhów. 

Po 1956 roku właściwie nie udało 
się w sposób generalny przeprowadzić po- 
wrotu do pryncypiów ruchu harcerskiego. 
Działo się to w tysiącach środowisk w 
sposób żywiołowy i spontaniczny, naj- 
częściej wbrew władzom. 

Z drugiej strony, minione 30-lecie 
było przecież dla ruchu harcerskiego o- 
gromnie różnorodne i obfitujące w nowa- 

torskie inicjatywy Środowiskowe lub ze- 
społowe, całkowicie zgodne z harcerską 
ideą. Było to spowodowane ciągłym dąże- 
niem do przywrócenia harcerstwu jego 
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naturalnych ram. Było to jakby organicz- 
nie zaszczepione tym instruktorom har- 
cerskim, którzy wyrastali z drużyn, prze- , 
chodząc całą harcerską szkołę. Tej nie- 
zwykłej różnorodności i żywotności har- 
cerstwa zawdzięczamy i to, że tak wiele 
dziś dróg ku odrodzeniu tego ruchu. 

To, że nastąpił rozłam organizacyj- 
ny, jest między innymi spowodowane tym, 
że tak naprawdę, w całym 30-leciu po 
1956 roku nie było jednej, prawdziwej ' 
organizacji - ZHP. Większość autentycz= 
nych środowisk, ZHP postrzegała jako 
swoją wizję harcerstwa opartego na dzie- 
dzictwie z przeszłości, zaś oficjalną 
harcerską władzę traktowała jako ZKP - 
GK - KCh, czyli władzę, jak wszystko w 
kraju, będącą strukturą kompromisu spo- 
łecznego, z którą trzeba współżyć, lecz 
się nie utożsamiać. W ten sposób istnia- 
ło tysiące "swojskich" ZHP - _ różnych 
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wspólnot harcerskich, które nigdy w peł- 
ni nie uzyskały wspólnoty ogólnokrajowej 
w przedwojennym, lub choćby szaroszere- 
gowym wydaniu. Dlatego tak łatwo dziś 
mówić np. o Krakowskim Harcerstwie, któ- 
re ponoć nie rozumie "Pcimskiego", sier- 
miężnego harcerstwa, i tym podobne bzdu- 
ry. i 

Równie rozwarstwionym dziedzictwem 
ostatniego 30-lecia jest pojmowanie idei 
harcerskiej, która jest przecież jednaka 
dla wszystkich wiążących się z tym ru- 
chem, .bez względu na pochodzenie, wy- 
kształcenie, wyznanie, czy też inne 
czynniki. Bi Pi po to tworzył skauting, 
by jednoczyć młodzież, a nie dzielić - 
i tą właśnie myśl pochwycił Małkowski 
dając temu ruchowi polską myśl - by jed- 
noczyć w Naród podzielone zaborami spo- 
łeczeństwo, wtedy gdy nie było Państwa. 

A dziś Druhny i Druhowie ? 
Co nam takiego przeszkadza !? 

  

    

          

 



PODEJ OZN 

Jerzy BARYKA 

Życie w 
preciaga 

. 
— 

o czterdziestu latach życia w Eu- 
P ropie Wschodniej nagle znalazłem 

się z czterdziestoma milionami 
współrodaków bliżej centrum, czyli w Eu- 
ropie Centralnej. Ta zmiana ma to do 
siebie, że jako Polacy, znowu prócz mis- 
tycznych wizji nie możemy sobie jakoś 
znaleźć miejsca. Pakt Warszawski się zwi- 
ja, co specjalnie mnie nie martwi „gorzej 
z RWPG, która prócz strunobetonowej pos- 
tępowości, miała tą jedną zaletę, że 
płaciło się rublem transferowym, czyli 
...niczym, no - prawie niczym. Teraz 
trzeba będzie bulić dolarki, które przez 
20 lat skutecznie przywoziliśmy z okolic, 
a teraz inni wywożą od nas w ramach re-' 
dystrybucji. 

Europa się reorganizuje w tempie su- 
perekspresowym. Tworzą się porozumienia 
- bałtyckie z republikami na wylocie z 
ZSRR, ale bez Polski, środkowoeuropejs- 
kie z Austrią i...Jugosławią, też bez 
Polski, EWG przesunęła się w ńaszym kie- 
runku po szczątkach czołowego państwa 
socjalizmu, czyli NRD, ale to wszystko. 
My zaś mamy szansę dogadać się z Litwą o 
spokój w powiecie wileńskim i. z Białoru- 
sią o pozostawienie w spokoju naszej tzw. 
ściany wschodniej. 

Osobiście sądzę, że powinniśmy sami 
sobie w tej sytuacji stworzyć jakąś eu- 
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ropejską strukturę. Pomorze Zachodnie 
powinno podpisać pakt z Wielkopolską, 
która niech się skonfederuje: z Silesią. 
Ta ostatnia może podpisać sojusz z Po-* 
morzem .i Wielkopolską. Księstwo Mazowiec- 
kie niech paktuje z Galicją a my Gali- 
cjanie po cichu wrócimy do Cesarza Fran- 
ciszka Józefa,. bo w końcu ktoś musi do 
tej Unii Europy się dostać. Otwarta po- 
zostaje osoba prezydenta federalnego, co 
rozstrzygną na korzyść Pomorza wybory 
grudniowe, we wszystkich landach. 

W celu szybkiego przeprowadzenia 
tej wizji należy się zwrócić do harcerzy, 
bez względu na przynależność organizacyj- 
ną. Mają na polu tworzenia niezwykłych 
i zaskakujących pomysłów niedościgłe, o- 
siągnięcia. Śmiało sięgają po legitymizm 
swych poczynań i zajmują spektakularne 
miejsca we wszelkich czołówkach naszego 
oszałamiającego życia politycznego. 

Widzimy Druhów na konferencjach pra- 
sowych najtajniejszych instytucji rzędo- - 
wych.Dowiadujemy się dzięki nim o pla- 
nach Prezydenta RP w Londynie, maszeru- 
jemy za trumną kolejnego Wielkiego Roda- 
ka w ramach redystrybucji,po zniesieniu 

"reglamentacji miejsc na pochówek w Kraju, 
lub takowe akcje potępiamy ustami kolej- 
nego harcmistrza. Kłócimy się skutecznie 
i całkiem obraźliwie, a potem nagle ku 
rozpaczy przeciwnika chcemy się godzić. 
Słowem-stosujemy prawdziwe harce, godne 
mistrzów, co daje nam prawo do jeszcze 
większego udziału w kształtowaniu otacza- 
jącej nas rzeczywistości po harcersku. 

Harcerstwo ma zresztą już spore o- 
siągnięcia w europejskiej, a nawet świa= 
towej dyplomacji, czego dowodem oszała- 
miający sukces na Światowej Konferencji 
Skautingu w Paryżu. . 

Dzięki  tradycyjnemu harcerskiemu 
braterstwu, udało się nie wysłać zapro- 
szonej wspólnej dla całego ruchu delega- 
cji, co zaowocowało udziałem naszych 
przedstawicieli w ramach delegacji Aus- 
trii, jeszcze raz potwierdzając wyższość 
C.K. Galicji nad Mazowszem (w końcu Mał- 
kowski założył te swoje pierwsze drużyny 
we Lwowie!). Druga grupa Druhów (znacze- 
nie tego słowa patrz Słownik j. polskie- 
go) przyjechała wraz z Londynem,co wresz- 
Cie wyjaśniło wszelkie krajowe konflikty 
na temat ważności Naczelnictw, tylko że 
czemu w Warszawie, Krakowie i Lublinie 
nadal urzędują Naczelnicy a nie delegaci 

Skutecznie zostaliśmy ukarani za 30 
lat robienia harcerstwa pod komuną. Cze- 
si iWęgrzy takich numerów nie robili. 
Poczekali i założyli sobie skauting od 
nowa, dzięki czemu zostali bez problemów 

przyjęci. No właśnie: Proszę bez żadnych 
analogii do aktualnej rzeczywistości po- 
litycznej i różnych takich powiedzonek o 
tych co zrobili robotę i mogą teraz so- 
bie... 

Nam pozostaje czytanie relacji z Pa- 
ryża w prasie harcerskiej, której przy- 

4 
bywa odwrotnie proporcjonalnie do liczby 
harcerzy. Jeden tytuł opisuje pobyt z 
londyńskiego punktu widzenia, zaś inna 
gazeta - z "mazowiecka". Jedna z tych 
relacji w zasadach skautowych pomija słu- 
żbę Bogu, jako wstydliwy nieco dla dru- 
howieństwa redakcyjnego element. Czytaj- 
cie prasę harcerską zestawiając obok 
siebie artykuły! To prawie tak dobre jak 
Wyborcza z Tygodnikiem Solidarność, lub 
Moczulski z Cimoszewiczem! Hajda na 
Wołmontowicze! 

Czuwaj! 
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Uchwała nr 45 
Rady Krakowskiej Chorągwi ZHP 

im. T.Kościuszki z dnia 15.09.1990 r. 
w sprawie aktualnej sytuacji 

w Ruchu Harcerskim 

1. Rada Chorągwi wyraża głębokie zaniepo- 
kojenie rozwojem sytuacji w Ruchu Harcerskim. 
Uchwała Rady Naczelnej z dnia 30.06.1990 r. 
uchylająca wcześniejszą Uchwałę o zwołaniu 
Zjazdu Zwyczajnego i zwołująca Zjazd Nad- 
zwyczajny, oświadczenie Prezydium Krajowego 
Komitetu Odrodzenia ZHP z dnia 10.08,90 E: 
praktyczne zaprzestanie pracy Społecznej Rady 
ZHP'i Komisji Zjazdowej oraz wypowiedzi przed 
stawicieli władz ZHP i KKO stwarzają wrażenie 
że porozumienie z dnia 5.03.90 r. zostało 
zerwane a jego realizacja, mimo deklaracji, 
nie jest celem ani władz ZHP ani KKO. 

2. Apelujemy do delagatów na Nadzwyczajny 
Zjazd ZHP o konsekwentną realizację porozu- 
mienia z dnia 5.03.90 r. przez podjęcie de- 

cyzji o: 
- zwołanie Zjazdu o formule otwartej, w któ- 

rym mogliby wziąć udział wszyscy przedsta- 
wiciele organizacji harcerskich, mogącego 
przekształcić się w Zjazd Zjednoczeniowy, 

- przyjęcie ordynacji wyborczej wypracowanej 
przez Komisję Zjazdową. 

3. Rada Chorągwi wzywa wszystkich in- 
struktorów zaangażowanych w kształtowanie 
przyszłości Harcerstwa, a zwłaszcza władze 
ZHP i przedstawicieli KKO do budowania poro- 
zumienia bez względu na różnice poglądów. 
Porozumienie i wspólny Zjazd uważamy za jedną 
szansę odbudowy polskiego harcerstwa. Jeśli 
porozumienie na szczeblu centralnym nie z0S- 
tanie osiągnięte - będziemy poszukiwać włas- 
nej drogi do. jedności. 

Rada Krakowskiej 
Chorągwi ZHP 
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padam z komendy z wilgo- 
Winni dłońmi i drżeniem 

w głosie... Taki był po- 
czątek próby na stopień prze- 
wodnika. Z góry byłem przygo- 
towany na niemożliwe zadania, 
jakie otrzymam przy otwarciu, 
a tu tylko apel rocznicowy i 
prowadzenie klubu komputerowe- 
go. Muszę też wzorowo pełnić 
funkcję przybocznego - jest to 
warunkiem zamknięcia próby. 
trzeba przyjąć, że najważniej- 
sze są podstawy teoretyczne. 

Rozpoczołem kurs druży- 
nowych przy Komendzie Chorągwi. 
Nie zapomnę nigdy tych nocle- 
gów w szkołach podkrakowskich, 
długich rozmów z innymi ucze- 
stnikami, wspólnie realizowa. 
nych zadań, wykładów prowadzo- 
nych przez młodą kadrę. 0 ileż 
było to ciekawsze niż nudne 
szkolenia w mieście. Różnice 
poglądów wywoływały natych- 
miast zażartą dyskusję, która 
często kończyła się konkretny- 
mi wnioskami i rozwiązaniem 
problemu. Tak  poznawaliśmy 
podstawy demokracji. Każdy wy- 
jazd dawał nowe wiadomości 
i umiejętności szybko weryfi- 
kowane w. pracy z drużyną. 

Od pewnego czasu instruk- 
torzy szczepu zaczęli mnie 
traktować jak jednego ze 
swoich. Muszę przyznać ,że bar- 
dzo to podnosi na duchu.Szcze- 
gólnie jest to zauważalne na 
zbiórkach Rady Szczepu, 'gdzie 
w najważniejszych nawet spra- 
wach mogę zabrać głos (a na- 
leżę do ludzi, którzy to chęt- 
nie czynią). 

Zabieram się do realizac- 
ji samodzielnie, bądź co bądź, 
wybranych zadań. Jestem pełen 
zapału i dobrych chęci, jak 
zawsze na początku. Po pierw- 
sze rzucam się w wir, Spraw 
związanych z apelem, Jak sie 
okazało - to coroczny apel 
szczepu na Wawelu połączone ze 
składaniem Przyrzeczenia. Za- 
czynam więc szybko załatwiać 
zezwolenie na wieczorne wejście 

an 
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na Zamek Króleski.Zwalniam się 
z lekcji i... 
przed drzwiami dyrektora  na- 
czelnego muzeum zastaję Sspo- 
rą kolejkę. Dowiaduję się, że 
dyrektor przyjmie za chwilę 
wszystkich. Nagle sekretarka 
zawiadamia, że dyrektor wyjeż- 
dża. Powoli ogarnia mnie zwąt- 
pienie, ale... Łapię go na 
schodach dopinającego płaszcz 
i szybko wyjaśniam o co mi 
chodzi. Jest bardzo zdziwiony, 
że przyszłem z tym do niego, 
od tego ma zastępców. Równie 
szybko przepraszam i znajduję 
się przed właściwymi drzwiami. 
Tam to już formalność. Na 
mojej głowie mnóstwo spraw. 

Nareszcie nadchodzi 18 
stycznia. Dziękuję wszystkim 
więtym, że to nie ja muszę 

prowadzić Przyrzeczenie (gdzie 
mi do doświadczenia Komendan- 
ta) i za pomoc starszych in- 
struktorów, Przy tym wszystkim 
jeszcze prasa i dyskretne 
błyski fleszów. Nazajutrz bom- 
ba! Zdjęcie z naszej uroczy- 
stości w codziennej gazecie. 
hutentycznie rozpiera mie 
duma, bo przecież i ja przy- 
czyniłem się do tego, że wszy- 
stkó dobrze wypadło. 

Sprawa klubu idzie pa- 
woli, ale do przodu. To nie 
tylko problem zdobycia sprzętu 
ale i jego zabezpieczenia, a 
przede wszystkim opracowanie 
założeń metodycznych, jak ta 
ładnie nazywa opiekun próby. 
Przecież nie może się skończyć 
tylko na atrakcyjnych, ale o- 
głupiających grach. Nauka ob- 
sługi-dobrze, nauka programo- 
wania - z tym będzie trudniej, 
przygotowanie programów o te- 

* matyce harcerskiej - to do- 
piero praca. 

Czas szybko biegnie.lcze- 
stniczę we wszystkich Radach 
i według mnie wtedy właśnie 
staje się instruktorem. Powoli 
zakres moich obowiązków roz- 
szerza się. Otrzymuję coraz 
bardziej odpowiedzialne zada- 
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nia. W końcu Rada decyduje się po- 
wierzyć mi funkcję instruktora szczepu 
do spraw organizacyjnych (obok dotych- 

szas pełnionej): 
Przechodząc przez te wszystkie próby 

Droga 'Redakcjo! 
Pragniemy zaprezentować 

na łamach Waszego miesięcznika 
postać Wodza trzech narodów - 
generała Józefa Zachariasza 
Bema. Stojąca na uboczu pol- 
skiej historii postać marszał- 
ka Turcji. "Murada Paszy" zas- 
ługuje na pamięć potomnych,” 
szczególnie w grudniowe dni, 
które przypomną nam 140. rocz- 
nicę śmierci patrona naszej 
Drużyny. 

Jednocześnie apelujemy 
do wszystkich jednostek harcer- 
skich,którym bliska jest pos- 
tać generała, o spotkanie w 
Tarnowie 8 i 9 grudnia br., 
by oddać hołd "Krwawej Gwieź- 
dzie Ostrołęki." 

Czuwaj! 
Drużynowy XII Ł.DHrzy 
HR hm. "Stalowy". 

zdałem sobie sprawę, jak ważna jest 
samodzielność, wiara we własne Siły, 
pomysłowość. Mam nadzieję, że Komisja 
Stopni zamykająca próbę orzeknie, iż 

zdałem ten egzamin. 

"(która dysponuje tylko. 12 miejscami) 
otrzymuje stopień porucznika I klasy. 
W 1812 roku po obronie twierdzy Gdańsk 
zostaje odznaczony Krzyżem Legii Ho- 
norowej. W 1814 roku wstępuje do Wojska 
Polskiego Wlk. Ks. Konstantego, a w 1819 
roku awansuje do stopnia kapitana II 
klasy. Jako adiutant płk. Bontemps (Bą= 
tamp) prowadzi próby z rakietami, Eks- 
plozja podczas jednej z prób wyciska na 
twarzy Bema piętno, które pozostanie mu 
do końca życia. W roku 1820 nasz. bo- 
hatęr wydaje w Weimarze książkę "Uwagi 
o rakietach zapalających". Również w tym 
roku otrzymuje awans do stopnia kapita- 
na I klasy. 1822 roku wstępuje do Wolno- 
mularstwa Narodowego ,którego przywódcą 
był jego przyjaciel mjr. Walerian Łuka- « 
siński. Po wykryciu spisku 30 VII 1822 
roku sąd dywizyjny skazał Bema na de- 
gradację i rok twierdy, lecz ks. Kon- 
stanty łagodzi wyrok na przeniesienie 
z Warszawy do Kocka a następnie do 

__— Generał. 
oku Pańskiego 1794, miesiąca mar- 

R=. dnia 14 urodził się Zacha- 
riasz Jóżef Bem, religii katolic- 

kiej". Do 1808 roku nasz bohater miesz- 
kał w Burku pod Tarnowem. W 1809 roku 
zaciąga się do artylerii wojsk księcia 
Józefa Poniatowskiego jako kanonier. 
3 X 1809 roku wstępuje do Elementarnej 
Szkoły Artylerii i Inżynierów w Warszawie. 
1 IV 1810 otrzymuje szlify ppor. Po u- 
kończeniu Szkoły Aplikacyjnej Inżynierów 
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Kozieniec. 
w 1828 roku nasz bohater wydaje we 

Lwowie pracę pt. "O machinach parowych". 
Jego. troskliwość zyskuje u żołnierzy 
szacunek i przyjaźń. Nadają przydomek 
swojemu dowódcy -  "Ojczulek Bem". 

Do działań powstania listopadowego 
Bem włącza się dopiero 10 III 1831 roku, 
otrzymując awans na majora i dowództwo 
4 baterii. artylerii: konnej w sile 291 
żołnierzy, 12 dział. 10 IV 1831 r. po 

"gdzie pisze dzieło 
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bitwie pod Iganiami, w której gen. 
Skrzynecki mianuje go ppłk. wypowiedział 
pamiętne słowa: 
"Nie ma czasu do stracenia, pobi jemy 
nieprzyjaciela, choć słabsi jesteśmy" 

Wielka klęska pod Ostrołęką 26 V 
1931 r.,gdzie nasz bohater swoją brawu- 
rową odwagę i zadziwiającą obroną uch- 
ronił Wojsko Polskie od całkowitego 
rozbicia i zniszczenia, nadała mu miano 
"Krwawej Gwiazdy Ostrołęki" i stopień 
pułkownika na polu bitwy oraz Krzyż 
Virtuti Militari. Mianowany członkiem 
Rady Obrony Warszawy w stopniu generała 
brygady obejmuje dowództwo artylerii 
miasta. 

Po upadku Warszawy przewidziany na 
stanowisko Naczelnego Wodza, Bem jest 
zwolennikiem dalszej walki. Po zała- 
maniu się powstania emigruje do Francji, 

"Q powstaniu na- 
rodowym w Polsce". 

Wiosna Ludów rozpoczyna falę pow- 
stań narodowych. Bem staje na czele 
powstania wiedeńskiego, po upadku któ- 
rego ucieka na Węgry. 8 XII 1848 roku 
rząd węgierski nadaje mu dowództwo 13 
tys. armii w Siedmiogrodzie. Niebawem 
generał staje się ulubieńcem całej armii 

7 
żołnierze - chłopi nazywają go, tak jak 
niegdyś w Polsce "ojcem" - "Elejn Bem 
oyoo". 15 III 1849 roku po wielu bitwach 
w rocznicę ogłoszenia niepodległości 
Węgier Bem wypędza_ sprzymierzeńców au- 
striackich z Doliny Wereszterońskiej. 
W bitwie pod Szaszvaros traci palec 
prawej ręki. 27 III 1849 roku w Szeben 
na naszego bohatera częka delegacja rzą- 
du węgierskiego z. odręcznym pismem na- 
czelnego wodza Kossutka i z gwiazdą naj- 

wyższego w historii Węgier orderu. Order 
ten na wniosek sejmu ozdobiono najwięk- 
szym diamentem z korony św. Stefana, 
której używali węgierscy królowie, a 
puste miejsce zasąpiono złotą blaszką 
z wyrytym napisem "Jozsef,Bem". Płk Ne- 
meth wręczając order powiedział: "Nie 
jestem mówcą, a nawet gdybym nim był, 
nie potrafiłbym w tej chwili pięknie 
przemawiać. Niech więc pan pozwoli uca- 
łować mi swoją rękę, która krwawiła za 
moją ojczyznę". 

Bem mianowany Marszałkiem Węgier i 
Naczelnym Wodzem musi Stewić czoło 18 
tys. armii Paskiewicza przeciwstawiając 
jej 3 tys. żołnierzy węgierskich, a gdy 
powstanie upada 13 VII 1849 roku składa 
broń rosyjskiemu gen. RUcligerowi. Wraz 
z oficerami i generałami węgierskimi 
opuszcza Węgry udając się do Turcji. 
Licząc na woję Turecko-Rosyjską przyjmu- 
je wiarę Mahometa otrzymując imię Murat 
i tytuł Pasza wraz ze stopniem wojskowym 
mussira (Marszałka Turcji), odsuwany jed- 
nak od życia politycznego po interwencji 
Wiednia i Moskwy,internowany do Aleppo, 
zmęczony,wykazuje się talentem do obrony 
miasta przed napadem Beduinów. 

W nocy z 23 na 24 listopada 1850 ro- 

ku Bem nagle zachorował, odezwały się 
stare. rany, trudy wojenne oraz zmiany 
klimatyczne. 8 grudnia zaczęła się ago- 
nia, a następnej nocy, w chwili świado- 
mości mówił "Co mi Bóg przeznaczył, lu- 
dzie nie odmienią". Przy konającym byli: 
konsul Ferdynand Lesseps, twórca Kanału 
Sueskiego i komendant internowanych Ma- 
szerbej, polecił im spalić wszystkie 
swoje papiery czując zbliżającą się 
śmierć wyrzekł ostatnie słowa: "Polsko! 
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Polsko! Ja już nigdy Cię nie zbawię! 
O godz. 1.30 10 XII 1850 roku zamknął 
oczy na wieki. 

Pogrzeb odbył się tego samego dnia 
w południe w/g obrządku mahometańskiego. 
Trumnę nieśli kolejno Polacy, Węgrzy 
i Turcy. Grób otaczała kompania żołnie- 

rzy tureckich. 
W roku 1928 władze polskie rozpo- 

częły starania sprowadzenia zwłok gen. 
Bema do kraju. 20 VI 1929 roku na cmen- 
tarzu Dżebel el Isam w obecności szefa 
departamentu artylerii płk. Emila Przed- 
rzymirskiego dokonano ekshumacji. Trumnę 
umieszczono w specjalnym wagonie i prze- 
wieziona do Konstantynopola, a następ- 
nie przez Bułgarię do stolicy Węgier Bu- 
'dapesztu. Naród węgierski uroczyście po- 
żegnał bohatera, Wagon obrzucono kwiata- 
mi, a do granicy towarzyszyła kompania 
reprezentacyjna. 30 czerwca 1929 pociąg 
przejechał granicę Polski. 

Po 81 latach witana salutem armatnim 
i hymnami Polski, Węgier i Turcji trumna 
zmłożona na lawecie armatniej, okry- 
ta sztandarami 3 narodów, została prze- 
wieziona na Wawel. Następnego dnia es- 
kortowany przez samoloty wojskowe pociąg 
ruszył do Tarnowa. Tu nastąpiło zło- 
żenie zwłok do mauzoleum zaprojektowane- 
gó przez architekta Szyszko-Bohusza . 
Trumnę wnoszą Węgrzy. 

W chwili, gdy umieszczano trumnę 
w sarkofagu gołąb pocztowy wyleciał do 
Warszawy z meldunkiem:" Zwłoki generała 
dywizji, marszałka Węgier i Turcji 
Józefa Zachariasza Bema - Murada Paszy 
spoczęły w ojczystej ziemi".Kompania 
honorowa oddała honory wojskowe. 
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Drodzy czytelnicy! 

Czujemy się niezręcznie zwraca- 
jąc się do Was z prośbą o dobrowol- 
ne wpłaty na II półrocze dla "HARCE 
RZA RZECZYPOSPOLITEJ", 

Ale prawda jest następująca — 
wpłaty w wysokości 18 tys. złotych 
wystarczyły niestety tylko na tych 
pięć dotychczasowych numerów. Po 
prostu koszty rosną, np. wysyłka 
1 egź. "HR-a" kosztuje już 750,- zł 
co przy cenie 1 500,- zł. za jeden 
numer obrazuje skalę problemu. 

Oczywiście nie możemy zaprze— 
stać wydawania naszego miesięcznika 
i szukamy nowych sponsorów. Dużą 
część kosztów pokryje Harcerska 0- 
ficyna Wydawnicza. 

Przypominamy, że pismo jest wy- 
dawane całkowicie społecznie -nasze 
koszty to papier, druk i wysyłka. 

Zdajemy sobie sprawę z faktu,iż 
dotychczasowi prenumeratorzy mają 
prawo otrzymać wszystkie 12 numerów 
ale znajdując się w specyficznej 
sytuacji ekonomicznej (jak cała na- 
sza gospodarka) zmuszeni jesteśmy 
do wystosowania powyższego apelu. 
Prosimy zatem o dobrowolne dofinan- 
sowanie naszego miesięcznika w wy- 
sokości określonej indywidualnymi 

możliwościami, 

Nasze konto: 
Harcerska Oficyna Wydawnicza — PBK 
0/Kraków nr 373407-1690 z dopiskiem 
"Dopłata do HR".       

* HSI 
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I POSTANOWIENIA OGÓLNE . Fundacja 

$-1. Fundacja "Dziecięce Listy do Świata", zwana dalej Fundacją, została ustano- 
wiona z woli Fundatorów aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 8 grudnia 1989 
roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Krakowie. 

$ 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach 
/Dz.U.nr 21.poz. 97/. i niniejszego Statutu. Fundacja posiada osczowość praw- 
ną. 

$ 3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

$ 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 
5..Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony. 

$ 6. Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie określonym ustawą sprawuje Mi- 
nister Kultury i Sztuki. 

II CELE I ZAKRES DZIAŁANIA 

$ 7. Celem Funacji jest organizowanie regionalnych, 
ogólnopolslei ch i międzynarodowych artystycznych 
Akcji "Dziecięce Listy do Świata" 
dla: 
a/ odkrywania i rozwijania aktywności twórczej 

dzieci specjalnej troski, 
b/ upowszechniania osiągnięć artystycznych zes- 

połów dziecięcych i młodzieżowych, harcerskich 
środowisk twórczych; 

c/ pozyskiwania i organizowania pomocy dla dzieci 
specjalnej troski, 

d/ pozyskiwania środków finansowych dla organi- 
zacji wypoczynku i rehabilitacji dla dzieci z 
obszarów klęski ekologicznej. 

$ 8. Dla realizacji celów statutowych Fundacja: 
a/ organizuje imprezy kulturalne dla dziecięcych 

i młodzieżowych środowisk twórczych, dla dzieci 
specjalnej troski, 

b/ poszukuje stałych i okresowych form współpracy 
zespołów harcerskich z dziećmi w specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych,domach dziecka, 
zakładach wychowawczych itp., 

c/ nawiązuje współpracę oraz wspiera działania in- 
nych instytucji,fundacji, zespołów społecznych, 
wspomagających dzieci specjalnej troski w Pol. 
sce i za granicą, 

d/ zdobywa i organizuje fundusze, środki material 
ne oraz pomoc naukowo-techniczną, 

e/ prowadzi działalność wydawniczą, realizuje nag 
(rania oraz prowadzi ich dokumentację, 

f/ prowadzi działalność gospodarczą, handluje wy- 
robami i usługami własnymi oraz obcymi pozos— 
tającymi w związku z powyższą działalnością.  
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Sierpień 1939 rok 

Wróciliśmy szczęśliwie z lipcowych, 
obozowych"wyrajów" do rodzinnego wawels- 
kiego grodu syci słońca, przygód i har- 
cerskich sprawności. Kolonia - obóz była 
zlokalizowana w oparciu o budynek szkoły 
powszechnej w Chełmcu Polskim za przed- 
mieściem Helena koło Nowego Sącza,w kie- 
runku szosy do Limanowej. Położenie wyś- 
mienite dla obozowania: w pobliżu Duna- 
jec, stoki łagodnych wzgórz poszytych 
gęstym lasem, łąki i łany zbóż no i pię- 
kne okoliczne wioski sądeckie z przychyl- 

"ną nam ludnością. 
6 sierpnia uczestniczyliśmy w uro- 

„Czystości Zjazdu Legionistów, który za- 
kończył się manifestacją i defiladą na 
krakowskich Błoniach. Byli przedstawicie- 
le władz rządowych i samorządowych, ge- 
neralicja oraz nieprzebrane tłumy legio- 
nowych kombatantów, wojska, ludności cy- 
wilnej, w tym rzesze młodzieży harcers- 
kiej, peowiackiej, strzeleckiej. Punktem 
kulminacyjnym było przemówienie Marszał- 
ka Polski gen. Rydza - Śmigłego z akcen- 
tem, że... "nie oddamy nawet guzika" co 
spotkało się z entuzjastycznym przyję- 
ciem i wolą walki o wolność i niezawis- 
łość naszej Ojczyzny. 

Byliśmy jeszcze pod wrażeniem obozo- 
wych przeżyć w nowosądeckim. Kolonię - 
obóz zorganizowała 9 KDH im. S. Żółkiew- 
skiego działająca przy Oratorium XX. Se- 
lezjanów ul. Tyniecka 39. Opiekunem pla- 
cówki był ks. dr Józef Nęcek, podharc- 
mistrz, kapelan Hufca Kraków - Dębniki 
zaś drużynowym - ćw. Kazimierz Lisiński. 
Mnie jak zwykle przypadła funkcja zastę- 
powego zastępu starszoharcerskiego "Qr- 
łów", gdyż miałem już wtedy patent dru- 
żynowego po próbie i stopień Harcerza 
Orlego. Skład osobowy zastępu był nas- 
tępujący: Adam Gwizdowski, Fredek Kijak, 
Zbyszek Kijak, Władek Nowak, Józek Czura 
(roczniki: 1922 - 1924). 

Po uroczystościach sierpniowych 
wezwał mnie na "Łosiówkę" przy ul. Ty- 
nieckiej 39 ks. dr Józef Nęcek phm. z 
poleceniem nawiązania kontaktu z próf. 
hm. Władysławem Szczygłem i pozostania 
do jego dyspozycji. 16 sierpnia zameldo- 
wałem się u prof. hm. Władysława Szczy- 
gła - komendanta Pogotowia Harcerzy Cho- 
rągwi Krakowskiej i ptrzymałem polecenie 
objęcia przy nim funkcji łącznika z por. 
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dzeminika_. 
„ inż. Juliuszem Jurczakiem ze Związku 
Oficerów rezerwy (biuro ul. Franciszkań- 
ska 4) i Edwardem Emilskim HR w Gazowni 
Miejskiej przy ul. Gazowej w Krakowie. 
Porucznik inż. Juliusz Jurczak zlecił 
mi codzienne utrzymywanie z nim kontaktu 
telefonicznego na adres jego biura ul. 
Franciszkańska 4, tel. 147-01 a dh Edward 
Emilski organizację grupy harcerskiej 
(drużyny) przy Komitecie Blokowym LOPP w 
miejscu zamieszkania i działania według 
instrukcji LOPP. F 
Po 20 sierpnia założyłem zastęp harcerzy 
zb. 11 KDH w składzie: Bronisław Waszek, 
Władysław Waszek, Zbigniew Dziobak, Ka- 
zimierz Dziobak, Adam Gwizdowski, Ferdy- 
nand Kijak, Zbigniew Kijak, Bolesław 
Aksak i Marian Mirocha oraz sekcję sani- 
tarną dziewcząt w składzie: Emilia Za- 
siurówna, Irena Zasiurówna i Kazimiera 
Mirocha. Zastęp ten został podporządko- 
wany mojemu ojcu Antoniemu Grzesło,któ- 
ry pełnił funkcję komendanta bloku LOPP 
obejmującego kwartał ulic: Lubomirskiego 
nr 19 - 29, Ariańska, Topolowa, Rakowic- 
ka na prawobrzeżnych odcinkach kamienic. 
Chłopcy przygotowywali na wypadek wojny 
skrzynie z piaskiem na strychach, zaciem- 
nianie okien, beczki z wodą i pomagali 
przy „rzekuwaniu przejść w piwnicach do- 
mów. Natomiast dziewczęta kompletowały 
tampony, szarpie, bandaże oraz zestawy 
opatrunkowe do pierwszej pomocy oraz 
brały udział w przeszkoleniu sanitarnym. 

28 sierpnia na zbudowanym podeście 
' na dachu budynku Szkoły powszechnej im. 

św. Mikołaja ul. Lubomirskiego 19 - 21 
zostało zainstalowane stanowisko ciężkie- 
go karabinu maszynowego p-lot. wraz z 
obsługą pod. komendą plutonowego N.N. 

" Kier. szkoły p. Stanisław Robak, w poro-   
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zumieniu z moim ojcem, polecił na- 
szej grupie starszoharcerskiej współdzia- 
łać z tym posterunkiem obserwacyjnym WP. 
Zameldowałem o wszystkim dh. Edwardowi 
Emilskiemu, który pełnił już wtedy funk- 
cję z-cy komendanta Pogotowia Wojennego 
Harcerzy na miasto Kraków, i któremu by- 
łem podporządkowany, uzyskując od niego 
zgodę na pełnienie nadal funkcji gońca 
do PWH Choręgwi oraz funkcję drużynowego 
zespołu harcerskiego przy Komitecie LOPP 
w dz. kat. Wesoła, Następnie zgłosiłem 
plutonowemu WP N.N. gotowość naszej gru- 
py harcerskiej do pomocy na jego poste- 
runku. Od 28 do 31 sierpnia. sprowadzało 
się to do dostarczania posiłków dla za- 
łogi, papierosów, pogawędek z żołnierza- 
mi "co słychać w mieście..." itp. 

Noc z 31 sierpnia na 1 września 
spędziłem samotnie w mieszkaniu mojego 
brata, Mariana, na Olszy przy ul.Ks.Sko- 
rupki. Byłem tam gdyż brat - plutónowy 
20 pp 5 komp. strzeleckiej, jako obser- 
wator dowódcy kompanii, poszedł już na 
„front. | 
Po wysłuchaniu komunikatów wieczornych 
w radio nie wyłączyłem przez zapomnienie 
aparatu. Obudziły mnie głosy: Uwaga! Uwa- 
ga! Nadchodzi! Czekolada...papier...uwa- 
ga! Uwaga! Nadchodzi. I tak kilkakrotnie. 
Zdziwiłem się niepomiernie" sądząc, że 
ktoś w studio radiowym "robi sobie kawa- 
ły..." Na zegarku było ok. 5 rano. Wtem 
usłyszałem grzechot karabinów maszyno- 
wych i głuche dudnienie artylerii p-lot. 
w połączeniu z odgłosami eksplozji bomb. 
Dobiegłem do okna z widokiem w kierunku 
Rakowic. Nad dachami domów niskim lotem 
przelatywały szaro - stalowe potężne 
cielska Dornierów z czarnymi krzyżami 
siejąc po dachach $eriami pocisków broni 

pokładowej... był 1 września 1939 r. 
Ubrałem się pośpiesznie i biegiem 

ul. Rakowicką do domu przy ul. Lubomirs- 
kiego 25. Przed bramą koszar 5 PAC im. 
Gen. Bema wartownik zagadnął mnie: "Har- 
cerzyku, mamy wojnę". Na placu apelowym 
był spokój, tylko przy dyżurce oficers- 
kiej żywo dyskutowało kilku wojskowych 
różnych stopni. 

2 Fredkiem Kijakiem i Zbyszkiem 
Dziobakiem  zarządziliśmy na godziny 
przedpołudniowe zbiórkę alarmową w szko- 
le im. św. Mikołaja. Od d placówki do- 
wiedzieliśmy się, że rano mieli pierwsze 
ostre strzelanie, gdyż samoloty nieprzy- 
jacielskie zaatakowały Dworzec Główny 
PKP i jego okolice. Przy wymianie ognia 
nikt z załogi nie odniósł ran czy obra- 
żeń, ale celowniczy miał trudności, gdyż 
samoloty krążyły z dużą szybkością nisko 
nad dachami domów, co ograniczało bardzo 
pole ostrzału. D-ca placówki polecił nam 
być w gotowości celem wsparcia obserwa- 
cji nieba z dachów sąsiednich kamienic, 
ewentualnego dostarczania załodze ckm. 
p-lot amunicji i żywności oraz podtrzyma- 
nia. łączności z Komitetem LOPP. Pozosta- 
liśmy więc na posterunku w szkole. 

W godz. popołudniowych 1 września 
ok. l16-tej nastąpił ponowny nalot na 
lotnisko wojskowe w Rakowicach, Dworzec 

- Główny PKP i okolice. Nad naszym stano- 
wiskiem przelatywały nisko szarostalowe 
Dorniery, Heinkle i rozpoznawcze Hs-126. 
Gdzie są nasze Karasie? Od czasu do cza- 
Su nad miastem zjawiały się tylko P-7 , 
P-1l i RWD-8. Tym razem bomby spadły w 
pobliżu ul. Bosackiej i ul. Rakowickiej 
m.in. na magazyny wojskowe. W czasie na- 
lotu nasze stanowisko ckm. p-lot prowa- 
dziło ogień ciągły do nieprzyjacielskich 
samolotów. Nam pozostawało bierne obser- 
wowanie - byliśmy całkiem bezbronni 
przed atakami z powietrza. Po nalocie 
pomagaliśmy w konwojowaniu rannych, w 
tym kilku cywilnych osób, z terenu maga- 
zynów wojskowych do szpitali przy ul.Ko- 
pernika. Tak się zakończył mój pierwszy 
dzień wojny. 

2 września zgłosiłem się z meldun- 
kami u hm. Władysława Szczygła przy ul. 
Lubelskiej i u dha Edwarda Emilskiego 
przy ul. Gazowej. Otrzymałem polecenie 
utrzymywania łączności na bieżąco nie za- 
niedbując codziennych kontaktów z por. 
inż. J. Jurczakiem ze Zwięzku Oficerów 
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Rezerwy. 

3 września przed południem przeży- 
liśmy na naszym stanowisku obserwacyjnym 
szczególnie ciężki nalot. Zbombardowany 
został Dworzec Główny PKP, magazyny woj- 
skowe przy ul. Bosackiej, Zbrojownia 
przy ul. Rakowickiej, koszary 5 PAC im. 
Gen. Bema, bomby spadły również na ogro- 
dy Klasztoru Karmelitów Bosych przy ul. 
Rakowickiej i ogrody XX. Salezjanów - na 
szczęście w ogrodach nie wszystkie eks- 
plodowały. Nasza placówka ckm. p-lot. 
miała znów swój ciężki dzień, gdyż - sa- 
ma strzelając - była pod ogniem broni 
pokładowej samolotów nieprzyjaciela. Na 
szczęście nikt nie odniósł poważniej- 
szych ran poza drobnymi obrażeniami ,któ- 
re opatrzyliśmy we własnym zakresie. Po 
nalocie znów pomagaliśmy przy transpor- 
cie rannych żołnierzy i cywilów do szpi- 
tali przy ul. Kopernika (szczególnie za- 
służyli się w tej akcji bracia Bronek i 
Władek Waszkowie, Zbyszek Kijak i Kazek 
Dziobak). 
W tym dniu nasz zespół harcerski uległ 
zmniejszeniu na skutek powołania Zbyszka 
Dziobaka do oddziału ON przy 8 pułku u- 
łanów im. ks. J. Poniatowskiego (jako st. 
harcerza i członka "Strzelca"),na wschód 
ewakuowali się również z miasta: Bolek * 
Aksak i Adam Gwizdowski. Reszta pozosta- 
ła nadal w służbie na miejscu. 

W nocy z 3 na 4 września pojawił 
się w domu mój brat. Był potwornie zmę- 
czony, zarośnięty i głodny! Oglądałem 
jego stalowy hełm z głęboką bruzdą na 
chropowatej powierzchni od pocisku - do- 
stał od lotnika npl, w okopach pod 
Pszczyną. Ich jednostkę oraz sąsiedni 
16 pp. rozjechały czołgi, mimo twardej 
polskiej obrony i dużych obustronnych 
strat w ludziach i sprzęcie. Musieli się 
wycofać na Bieruń, Chełmek, Lubiąż... Ra- 
no Marian poszedł do koszar 20 pp. na 
ul. Mazowiecką po uzupełnienia na koncen- 
trację pułku w rejonie Kobierzyna - Ska- 

winy. k 
4 września na naszym stanowisku 

względny spokój - nadal prowadziliśmy 
obserwację nieba i licznych samolotów 
nieprzyjaciela, Przez 'rejon pobliskich 

„ulic, szczególnie w kierunku ul. Mogils- 
kiej i Czyżyn ciągnęły duże zespoły lu- 
dzi ewakuowanych ze Śląska, w tym poli- 
cji, pocztowców, straży pożarnej itp. - 
charakterystyczne, że nie spostrzegliśmy 

RR (6 

ESEHEOSCOA 

w tej masie kolejarzy, którzy tkwili na 
swych posterunkach zapewniając transport 
na front i z frontu. s 

5 września zameldowałem się u dha 
Emilskiego z zapytaniem, co robić? Pozo- 
stawił nam wolną rękę i od decyzji ro- 
dziców uzależnił, czy: mamy „ozostać czy 
się ewakuować na wschód, ale o ile można 
- prosił, aby trwać na posterunku, dopó- 
ki jest tam wojsko.W mieście narastał 
niepokój i tłumy uciekinierów a wśród 
cywili trafiały się pojedyncze grupki 
potwornie zmęczonych -i zrezygnowanych 
żołnierzy z frontu poszukujących swoich 
jednostek. Nie udało mi się porozumieć 
z por. inż. Juliuszem Jurczakiem - jego, 
telefon nie odpowiadał Na ul. Lubelskiej| 
nie zastałem również komendanta PWH Cho-; * 
rągwi hm. Władysława Szczygła, wróciłem 
więc na nasze stanowisko obserwacyjne w. 
szkole przy ul. Lubomirskiego 19-21. 

6 września wczesnym brzaskiem obu- 
dził mnie ruch na korytarzu szkoły. Ob- 
sada wojskowa stanowiska ckm. p-lot. ewa- 
kuowała się. Zdobyli gdzieś wojskowy, 
taborowy furgon z woźnicą i koniem i po 
załadowaniu wyruszyli w kierunku ul. Mo-' 
gilskiej - jak mi powiedział plutonowy, 
jadąc na koncentrację do Puszczy Niepo- 
łomickiej. Odwołałem więc nasze pogoto- 
wie obserwacyjne w szkole i wróciliśmy 
do domów. Po zdobyciu roweru jeszcze 
skontaktowałem się z Marianem Mirochą, 
aby wspólnie wyruszyć za wojskiem na 
wschód. Ok. godz. 7 rano stojąc na nad- 
brzeżu Wisły na zachód od mostu Dębnic- 
kiego spostrzegliśmy jadące po drugiej 
stronie, ul. Tyniecką, szpice kolumny 
wojsk niemieckich... spojrzeliśmy sobie 

,z Marianem w oczy. Nie ma sensu już na 
rowerach gdzieś na wschód uciekać - pod- 
jęliśmy decyzję - pozostajemy w mieście! 

23.06.1946 r. 
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podstawy 

Jakie maskowanie, wpadłem do 

rowu! 

skautingu 

WPROWADZENIE 

Słowo "podstawowy" jest używane w 
skautingu w nawiązaniu: do bazowych ele- 

mentów, na których jedność ruchu się 
opiera, tj. jego celu, zasady i metody. 
Tak więc, gdy skauting przyjmuje różne 
formy, przystosowując się do każdego 
środowiska, podstawy są wspólnym mia- 
nownikiem dla ruchu na całym świecie. Te 
zasady są określone w rozdziale pierw- 
szym Konstytucji Światowej Organizacji 
Ruchu Skautowego i charakteryzują wszyst- 
kie organizacje  cztonkowskie  WOSM. 

Obecne brzmienie tych zasad zosta- 
ło przyjęte przez 26. Światową Konfe- 
rencję Skautów, która odbyła się w Mont- 
realu w 1977 roku, po wielu latach roz- 
ważań na światowym szczeblu. Reprezentu- 
je ono jedyną autorytatywną opinię uzgo- 
dnioną przez ponad sto organizacji człon- 
kowskich WOSM-u. 

W pierwszym rozdziale "Ruchu Skau- 
towego" Konstytucji WOSM-u poruszone są 

sprawy : = 

a) definicji skautingu, 
b) celu skautingu, 
c) zasad skautingu i ich wyjaśnienia .w 

przyrzeczeniu i prawie, 
d) metody skautowej. 

Wszystkie cytaty w tej broszurce, poza 
wyraźnie zaznaczonymi, pochodzą właśnie 
z tego rozdziału.  



DEFINICJA 

Ruch Skautowy jest definiowany, ja- 
ko "dobrowolny, niepolityczny, wycho- 
wawczy ruch dla młodzieży, otwarty dla 
wszystkich bez względu na pochodzenie, 
rasę czy wyznanie, zgodny z celem, zasa- 
dami i metodą - określonymi przez zało- 
życiela, jak widać niżej." 

Na wstępie należałoby zaznaczyć, że 
niemożliwością jest wyjaśnić wszystkie 
aspekty ruchu skautowego w jednym nieza- 
leżnym określeniu. Ostatnia fraza defi- 
nicji podanej wyżej pokazuje to i pod- 
kreśla fakt, że cel, zasady i metoda o- 
kreślone przez B.P., założyciela ruchu 
skautowego, są integralną częścią defi- 
nicji. One to - będą szczegółowo omó- 
wione w następnych paragrafach. Najważ- 
niejsze słowa wykorzystane w definicji 
- które wyrażają główne cele ruchu skau- 
towego - są krótko wyjaśnione później. 

Słowo RUCH oznacza serię zorganizo- 
wanych działań zmierzających do osiągnię- 
„cia określonego celu. Dlatego ruch ozna- 
cza zarówno cel, który ma zostać osią- 
gnięty, jak i niektóre typy organizacji, 
które zapewniają osiągnięcie tego celu. 

Dobrowolny charakter skautingu wy- 
raża fakt, że jego członkowie należą do 
niego z własnej nieprzymuszonej wóli i 
akceptują zasady ruchu. Odnosi się to za- 
równo do młodzieży, jak i do dorosłych. 

Jako ruch wychowawczy, skauting 
jest niepolityczny w tym sensie, że nie 
jest włączony w walkę o władzę, która 
stanowi podstawę polityki i która zazwy- 
czaj jest odzwierciedlana przez system 
partii politycznych. Ten niepolityczny 
charakter jest (statutowo) wymagany od 
wszystkich narodowych organizacji skau- 
towych. Nie oznacza to jednak, że skau- 
ting jest zupełnie oddzielony od polity- 
cznej rzeczywistości swojego kraju. Po 
pierwsze skauting - to ruch, którego ce- 
lem jest wychowanie odpowiedzialnych o- 
bywateli; to obywatelskie wychowanie nie 
może być prowadzone bez uzmysłowienia so- 
bie politycznej rzeczywistości kraju. Po 
drugie, ruch bazuje na wielu zasadach, 
które wpływają na polityczny wybór człon- 
"ów ruchu. . 

Skauting jest definiowany jako ruch 
wychowawczy. Niewątpliwie jest to najważ- 
niejsza jego cecha i dlatego objaśnimy 
ją poniżej dokładniej. 

W najszerszym znaczeniu wychowanie 
może być definiowane jako proces mający 
na celu ogólny rozwój osobowości czło- 
wieka. Dlatego skauting musi być wyraź- 
nie odróżniony od czysto rekreacyjnego * 
ruchu, a takowe wyobrażenie o skautingu 
występuje w niektórych krajach świata. 
Pomimo ważności rekreacyjnej działalnoś- 
ci w skautingu jest ona rozumiana jako 
środek służący do osiągania celu, a nię 
jako cel sam w sobie. 

Wychowanie musi być także odróżnio- 
ne od procesu zdobywania wiedzy lub u- 
miejętności. Jak to zdefiniowano powyżej 
wychowanie zawiera rozwój zdolności umy- 
słu - "uczyć się, aby wiedzieć", i roz- 
wój postawy - "uczyć się być" - podczas 
gdy proces zdobywania wiedzy i umiejęt- 
ności jest znany jako "uczyć się robić". 
Ponieważ oba aspekty są podstawowe dla 
ruchu, zdobywanie wiedzy i umiejętności 
oznacza środek do osiągnięcia celu. 

Cytując za Robertem Baden-Powellem: 
"łutaj, więc leży najważniejszy cel szko- 
lenia chłopców - wychowywać, nie instru- 
ować, wychowywać, tzn. kierować chłopców, 
tak aby uczyli się dla siebie, na własne . 
życzenie, rzeczy, które pomagają kształ- 
tować swój charakter"1/ 

j Słowo "wychowanie'" jest związane 
zazwyczaj z systemem szkolnym, który 
jest jedną tylko formą wychowania. Zgod- 
nie z UNESCO wyróżniamy następujące ro- 
dzaje wychowania: 

* wychowanie instytucjonalne - jest stru- 
kturą, chronologicznie stopniowaną, od 
szkoły podstawowej do uniwersytetu; 

* samowychowanie - jest trwającym proce- 
semą podczas którego każda indywidual- 
ność uczy się umiejętności z codzien- 
nych doświadczeń; (...) 

pozainstytucjonalne wychowanie - jest 
zorganizowaną wychowawczą działalnoś- 
cią poza oficjalnym systemem, która 
jest nastawiona na służenie indywidual- 
ne uczącej się młodzieży i indywidual- 

. nym celom. 

Skauting należy do ostatniego rodza- 
ju wychowania ponieważ znajduje się poza 
oficjalnym systemem wychowania, jest 
zorganizowaną ' instytucją, posiadającą 
cel - wychowanie. (...) 

Skauting jest adresowany do młodzie- 
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ży; jest to ruch ludzi młodych, gdzie 
rola dorosłych polega na pomaganiu mło- 
dym ludziom w osiąganiu celów skautingu. 
Jeżeli chodzi o rozpiętość wieku ludzi 
w ruchu to nie ma żadnych określonych za- 
sad - każda narodowa organizacja skauto- 
wa określa to sama. 

Skauting jest dostępny dla wszyst- 

kich bez względu na pochodzenie, rasę, 
klasę społeczną czy wyznanie. Dlatego 
jedną z podstawowych reguł ruchu jest 
zasada niedyskryminacji, pod warunkiem, 
że dana osoba zgadza się na cel ruchu, 
zasady i metodę. 

CEL RUCHU SKAUTOWEGO 

Cel ruchu jest przyczyną stanowiącą 
podstawę jego istnienia; ona jest jedno- 
cześnie celem. 

Celem ruchu skautowego jest: "przy- 
; czynienie się do rozwoju młodych ludzi 
przez osiąganie przez nich pełnej fizycz- 
nej, intelektualnej, społecznej i ducho- 
wej dojrzałości, jako odpowiedzialnych 
obywateli, jako członków lokalnych, na- 
rodowych i międzynarodowych społecznoś- 
cie h 

To określenie celu wyraża wychowaw- 
czy charakter ruchu, którego celem jest 
ogólny rozwój osobowości człowieka, Jedną 
z podstawowych zasad wychowania jest to, 
że człowiek fizycznie, intelektualnie, 
społecznie i duchowo nie może rozwijać 
się w izolacji od innych. Proces rozwoju 
człowieka jest zintegrowaną całością. 
Należy podkreślić, że cel ruchu skauto- 
wego wyraża fakt, że skauting jest jed- 
nym z kilku czynników przyczyniających 
się. do rozwoju młodych ludzi. 

Skauting nie oznacza zastąpienia ro- 
dziny, szkoły, religii i innych społecz- 
nych instytucji; jest on rozumiany jako 
uzupełnienie wychowawczego wpływu tych 
instytucji. 

„Warto podkreślić, że koncepcja odpo- 
wiedzialnego obywatela, która jest jed- 
nym z podstawowych celów skautingu musi 
być rozumiana w szerszym kontekście Dla- 
tego, że człowiek jest po pierwsze i naj- 
ważniejsze -. indywidualnością. Ta indy- 
widualność jest zintegrowana ze środo- 
wiskiem, które jest częścią szerszej po- 
litycznej struktury (rejonu, prowincji, 

. stanu, kantonu, etc.), której ogólnym 
wyrazem jest suwerenne państwo. A ono z 

kolei jest członkiem międzynarodowej 
społeczności. Odpowiedzialny obywatel 
musi zdawać sobie sprawę ze swoich praw 
i obowiązków wynikających z jego przyna- 
leżności do różnych społeczności. 

ZASADY RUCHU SKAUTOWEGO 

Zasady są podstawowymi prawami i re- 
gułami, które muszą być przestrzeganes 
kiedy dążymy do celu. Stanowią one ko- 
deks postępowania, który charakteryzuje 
wszystkich członków ruchu, Skauting jest 
oparty na szeroko rozumianych zasadach, 
które wyrażają jego podstawowe prawa i 
reguły. Są one określone jako: "służba 
Bogu", "służba innym", "służba sobie”. 
Jak wskazują nazwy, pierwsze odnosi się 
do duchowych wartości życia, drugie - do 
stosunków międzyludzkich w społeczności , 
trzecie - to osobiste zobowiązanie wobec 
samego siebie. 

SŁUŻBA BOGU 

Pierwsza z wyżej wymienionych zasad 
ruchu skautowego jest definiowana jako 
"przynależność do duchowych zasad, lojal= 
ność wobec religii, która wyraża te zasa* 
dy i akceptuje obowiązki będące ich re- 
zultatem. Należy podkreślić, że w prze- 
ciwieństwie do tytułu, można nie używać 
słowa Bóg - w celu ułatwienia zrozumie- 
nia, że chodzi również o religie, które 
nie są monoteistyczne, jak hinduizm, lub 
te, które nie wyrażają osoby Boga - jak 
buddyzm. 

Zapytany, kiedy religia weszła do 
skautingu, Robert Baden - Powell odpowie- 
dział: "Religia nie weszła. Ona już jest 
w nim. Jest to podstawowy czynnik, sta- 
nowiący podstawę skautingu i guidingu 

(przewodnictwo; służba instruktorska)? . 
Dokładna analiza słów Roberta Baden 

- Powella pokazuje podstawową dla skau- 
tingu koncepcję siły wyższej, będącej 
ponad człowiekiem. Wychowawczy aspekt 
ruchu opiera się na pomocy młodym lu- 
dziom w zrozumieniu świata materialnego 
i badaniu duchowych wartości życia. 

SŁUŻBA INNYM 
Pod tym ogólnym tytułem mieści się 

wiele podstawowych reguł ruchu, ponieważ 
wszystkie one wpływają na kształtowanie 
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odpowiedzialności człowieka wobec społe- 
czności w różnych jej wymiarach. Dlatego 
służba innym jest definiowana jako: 
- "Lojalność wobec kraju, mając na uwa- 

dze lokalny, narodowy, międzynarodowy 
pokój, zrozumienie i _ współpracę. 
Udział w rozwoju społeczności,z pewnym 
szacunkiem dla czyjejś godności i jed- 
ności świata naturalnego (przyrody)". 

Pierwsze określenie wspomniane po- 
wyżej dotyczy dwu fundamentalnych zasad 
ruchu skautowego: lojalności wobec kraju 
i światowej przyjaźni oraz zrozumienia. 
Obie są połączone w jedno okręślenie aby 
pokazać, że koncepcja lojalności wobec 
kraju nie jest wąską, szowimnistyczną kon- 
cepcją, ale, że jest rozumiana w połą- 
czeniu z pokojem, zrozumieniem i współ- 
pracą na wszystkich poziomach: lokalnym, 
narodowym i międzynarodowym. To podejś- 
cie odzwierciedla podejście Baden - Po- 
wella, który napisał: "powinniśmy dbać 
o to, byśmy wdrażając patriotyzm w na- 
szych chłopców i dziewczęta, pamiętali, 
że nie jest to senytmentalny patriotyzm 
pobudzający zazdrość i nienawiść wobec 
innych. Nasz patriotyzm powinien być 
szerszy, szlachetniejszy, uznający zasad- 
ność żądań innych i który prowadzi do 
przyjaźni ...z innymi narodami świata.” 
Pierwszym krokiem do tego celu jest u- 
trzymanie pokoju i dobrej woli we włas- 
nym kraju przez szkolenie dziewcząt i 
chłopców, tak aby stało się to zwyczajem 
ich życia. I dlatego zawiść miast wobec 
innych miast, klas społecznych wobec in- 
nych klas nie będzie istnieć..." 

Od swojego początku skauting przy- 
wiązywał dużą wagę do braterstwa i zrozu- 
mienia wśród młodych ludzi wszystkich 
narodowości. Międzynarodowe zbiorowiska 
młodych ludzi są jedynie najwidoczniej- 
szym środkiem, służącym do osiągnięcia 
celu, którego pełniejsza realizacja do-- 
konuje się przez codzienną działalność 
według skautowego programu. 

Drugie określenie - "udział w roz- 
woju społeczności" - wyraża podstawową 
zasadę służenia innym w szerokim zakre- 
sie. Po pierwsze w zgodności z filozo- 
fią Baden - Powella, służba jest rozumia- 
na jako udział w rozwoju społeczności. 
Po drugie ten rozwój nie może odbywać 
się za wszelką cenę; musi bazować na sza- 
cunku dla godności człowieka i dla jed- 
ności świata (przyrody). 

Koncepcja szacunku dla godności 
ludzkiej jest podstawową zasadą międzyna- 
rodowej społeczności i określona jest 
przez Powszechną Deklarację Praw Czło- 
wieka. Po prostu oznacza to, że każda 
działalńość podjęta. w ramach skau- , 

tingu jest oparta.na Szacunku dla dru- 
giego człowieka. 

Koncepcja jedności świata natural- 
nego (przyrody) wyraża się w odnowie śro- 
dowiska, która jest podstawą skautingu. 
Wyraża to fakt, że rodzaj ludzki na Zie- 
mi i żyjące organizmy stanowią ekologi- 
czną całość, współzależny system i że 
jakakolwiek szkoda -dla jakiejkolwiek 
części oddziaływuje na cały system. Ta 
koncepcja wyraża się w tym, że człowie- 
kowi, na drodze jego poszukiwań, nie 
wolno eksploatować naturalnych źródeł w 
taki sposób, aby niszczyć równowagę i 
harmonię świata. 
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Skaut chętnie pomaga bliźnim. 

SŁUŻBA WOBEC SAMEGO SIEBIE 

Ta zasada definiowana jest jako "od- 
powiedzialność za rozwój samego siebie", 
skauting bazuje nie tylko na zasadach: 
"służba Bogu" i "służba innym", ale rów- 
nież swojej osobowości. Jest to w pełni 
zgodne z celem wychowawczym ruchu skauto- 
wego, który mówi o pomocy młodszym lu- 
dziom w pełnym rozwoju ich osobowości - 
w procesie, który jest nazywany "ujawnia- 
niem" osobowości. W związku z tym bardzo 
ważna jest rola Przyrzeczenia i Prawa. 

, Postępowanie zgodne z Prawem i Przyrze- 
czeniem. 

Wspomniane powyżej zasady odnoszące 

się do duchowych, społecznych i osobistych 
aspektów życia stanowią podstawowe prawa 
i reguły, na których skauting się opiera. 
Co za tym idzie - organizacje skautowe 
muszą zapewnić jak najlepsze warunki dla ' 
rozwoju młodzieży zgodnie z tymi zasada- 
mi. Od początku ruchu podstawowym: narzę- 
dziem formułowania tych zasad, które mu- 
szą być zrozumiałe i atrakcyjne dla mło- 
dzieży było i jest Prawo i Przyrzeczenie, 
które każda organizacja skautowa musi 
mieć. 

W związku z tym oryginalne Przyrze- 
czenie i Prawo wprowadzone przez Baden - 
Powella jest pożytecznym źródłem inspira- 
cji, ponieważ zawiera podstawy ruchu. 
Jednakże należy podkreślić, że oryginalne 

Prawo i Przyrzeczenie zostało napisane. 
dla młodzieży w Anglii na początku XX w. 
Każda narodowa organizacja skautowa musi 
zapewnić sformułowane Prawo i Przyrze- 

«czenie w nowszym języku przystosowanym do, 
specyfiki kultury i cywilizacji, ale jed- 
nocześnie będące w zgodności z podstawa- 
mi ruchu. , 

Aby zapewnić, że różnorodność sfor- 
mułowań Prawa i Przyrzeczenia nie wpływa 
na jedność ruchu i wierność zasadom, 
Prawa i Przyrzeczenia narodowych organi- 
zacji skautowych w fazie projektowania 
i jakichkolwiek modyfikacji, podlegają 
akceptacji przez Światową Organizację 
Skautów. 
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Skaut poradzi sobie w każdej sytuacji... 

5  



  

  

METODA SKAUTOWA 

Przez słowo "metoda" można rozumieć 
stosowane środki lub pokonywanie kolej- 
nych stopni w dążeniu do celu. 

Metoda skautowa jest definiowana, 
jako "system  samowychowania przez: 
- Prawo i Przyrzeczenie 
- gry i ćwiczenia praktyczne 

członkostwo małych grup (np. zastęp) 
uczestnictwo w grach, pod przewodnic- 
twem dorosłych, odkrywanie siebie i 
świata, i przyjmowanie na siebie odpo- 
wiedzialności, zaprawa w kierunku samo- 
kierowania w dążeniu do rozwinięcia 
charakteru, oraz nabywanie umiejętnoś- 
ci, zdolności zarówno współdziałania, 
jak i dowodzenia, 
postępowe i zachęcające programy róż- 
nego rodzaju działań opartych na inte- 
resach uczestników, włączając gry, pa- 
żyteczne Uumiejętności i służbę wspól - 
nocie mające miejsce na powietrzu w 
kontakcie z naturą. 

Metoda skautowa jest więc systemem 
progresywnego samowychowania, w celu o- 
siągnięcia rezultatu kombinacji elemen- 
tów, które w ogólnym zarysie przedsta- 
wiono niżej. Przed zapoznaniem się z ty- 
mi elementami, należy podkreślić kluczo- 
wy koncept definicji metody skautowej. 
Jest to fakt, iż metoda skautowa jest 
SYSTEMEM TWÓRCZEGO SAMOWYCHOWANIA. Sys- 
tem ten opiera się na wzajemnie od sie- 
bie. zależnej grupie elementów formują- 
cych zunifikowaną i zintegrowaną całość. 
Dlatego też słowo "metoda" używane jest 

'w liczbie pojedynczej, nie mnogiej. Mi- 
mo, że każdy z elementów składających 

się na metodę może być rozumiany sam w 
sobie jako metoda na swoich własnych 
prawach (i tak rzeczywiście jest w in- 
nych ruchach), my możemy mówić o meto-, 
dzie skautowej gdy wszystkie elementy 
wchodzą w skład zintegrowanego systemu 
wychowania. Ten system jest oparty na i- 
dei aktywnego samowychowania. 

PRAWO I PRZYRZECZENIE 

Pierwszym punktem skautowej metody 
jest przyrzeczenie i prawo. Zauważono 
już, że są one bazowymi dla sformułowa- 
nia zasad ruchu skautowego. Tutaj nie 
będziemy koncentrować się za bardzo na 
etycznych zasadach zawartych w prawie i 
przyrzeczeniu, lecz na ich roli, jako me- 
tody kształcenia. Poprzez prawo i przy- 
rzeczenie, młody człowiek podejmuje z 
własnej nieprzymuszonej woli, osobiste 
zobowiązanie określonego sposobu postę- 
powania i przyjmuje wobec grupy kolegów 
odpowiedzialność bycia wiernym danemu 
słowu. Stała identyfikacja z tymi. etycz- 
nymi wartościami, i podtrzymywanie wy- 
siłku dążenia do tych ideałów, do bycia 
najlepszym na miarę swoich możliwości 
("I will do my best") są dlatego właśnie 
najbardziej skutecznym instrumentem w 
rozwoju młodych ludzi. 

NAUKA PRZEZ PRAKTYCZNE ĆWICZENIA 

Innym bazowym elementem metody skau- 
towej jest zmysł aktywnego wychowania, 
czyli prościej: nauki przez ćwiczenie, 
które stało się kamieniem węgielnym no- 
woczesnej edukacji. Ta koncepcja przebi- 
ja przez pisma założyciela skautingu, 
który stale podkreślał, że chłopiec jest 
zawsze bardziej przygotowany do robienia, 
niż do przemyśliwania ("to do rather 
than to digest"). Skautowa idea, mówiąca, 
że nauka powinna odbywać się przez obser- 
wację, przeprowadzenie doświadczeń i in- 
dywidualne działania, została pochwalona 
przez dr Marię Montessori, jeden z naj- 

* większych autorytetów w dziedzinie akty- 
wnej edukacji. Kiedy zapytano, w jaki 
sposób jej system można aplikować tym, 
którzy wyrośli już ze stadium dzieciń- 
stwa, którzy mają ponad 6 - 7 lat, dr. 
Montessori odpowiedziała: "Mamy w Anglii 
skautów, których wychowanie jest natu- 
ralną kontynuacją tego, co ja daję dzie- 

KAODECECREGOEGEEEEEEONOEOOOAOCZC OD ODEEENI 
archiwum 
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ciom".Program, który nie opiera się na 
nauce przez praktykę nie może być uważa- 
ny za program skuteczny. 

CZŁONKOSTWO MAŁYCH GRUP — 
SYSTEM ZASTĘPOWY 

Trzecim elementem metody skautowej 
jest działanie w małych grupach (np. sys- 
tem zastępowy). Pożyteczność małych grup, 
jako agend socjalizacji była długo bada- 
na przez socjologów. Ułatwiają one także 
integrację młodych ludzi w życiu społecz- 
nym. Potwierdzony został fakt, że w gru- 
pie kolegów, wzajemne związki między ni- 
mi stoją na pierwszym miejscu. . 

Mała grupa ludzi, trwały charakter 
ich związków, identyfikacja wszystkich 
członków grupy z celami, dogłębne, wza- 
jemne poznanie się, wzajemne zrozumienie 
w grupie, razem z uczuciem wolności i 
Spontaniczności, i fakt, że kontrola ze 
strony społeczeństwa jest nieformalna i 

nie narzucająca się,wszystko to tworzy dla 
„młodzieży. idealną atmosferę do przejścia 
przez proces przekształcenia się w doro- 
słego człowieka. 

Tak więc działanie młodych grup 
stwarza młodzieży młożliwości twórczych 
poszukiwań i uczy akceptacji idei odpo- 
wiedzialności oraz prowadzi ich do samo- 
rządności. To ułatwia rozwój charakterów 
młodych ludzi i umożliwia im zdobywanie 
umiejętności zaufania do siebie, nieza- 
wodności i przygotowuje zarówno do współ- 
pracy, jak i do przewodzenia. 

W powyższym procesie dorosły odgry- 
wa rolę przewodnika. Wyraża się to w po- 
mocy młodym ludziom w odkrywaniu ich mo- 
żliwości brania na siebie odpowiedzial- 
ności w społecznym życiu. Rola dorosłych 
nie powinna być jednoznaczna z kontrolą. 
Młodzież powinna jedynie móc rozwijać 
się w pełni w atmosferze szacunku i uz- 
nania. dla jej osobowości. Jeśli zażyłość 
między młodzieżą i dorosłymi jest właś- 
ciwa, opiera się na zdrowych zasadach, to 
prowadzi to do płaszczyzny porozumienia 
między dwiema generacjami i realizuje 
się w ten sposób potrzeba nowoczesności 
społeczeństwa. 

TWÓRCZE I AKTYWIZUJĄCE PROGRAMY 

p Trzy elementy metody skautowej poda- 
ne wyżej są konkretnie wyrażone w progra- 

mie skautowym, który jest zsumowaniem 
działań praktykowanych przez młodych lu- 
dzi w Skautingu. Ten program musi być ro- 
zumiany jako -zintegrowana całość, a nie 
jako zbiór różnorodnych i nie związanych 
ze sobą form działania. Główne cechy 
charakterystyczne tego programu składają 
się na czwarty element metody skautowej. 

Program skautowy musi być więc ro- 
zumiany, jako twórcza droga, prowadząca 
do zaspokojenia potrzeby stopniowego i 
zgodnego rozwoju młodzieży. Jednym z na- 
rzędzi do osiągnięcia postępu jest sys- 
tem sprawdzania i system odznak. 

Żeby osiągnąć swoje cele, program 
musi być dostosowany do potrzeb tych, dla 
których jest tworzony. Z tego względu, 
program musi być zmieniającą się kombina= 
cją różnych form działalności, które są 
oparte na zainteresowaniach uczestników. 
To właśnie, jak wynika z obserwacji ,jest 
najlepszą gwarancją sukcesu. 

W zmiennej kombinacji różnych form 
działalności, gry, pożyteczne ćwiczenia 
zręcznościowe i służba dla innych są 
trzema głównymi formami, które powinny 
być brane pod uwagę przy układaniu pro- 
gramu. Harmonijna kombinacja form działa- 
nia wynikająca z tych trzech, podanych 
wyżej, jest najlepszą gwarancją tego, że 
program osiągnie swoje cele wychowawcze. 

-Dd początku skautingu, natura i ży- 
cie pod gołym niebem były uważane za i- 
dealną strukturę dla skautowych działań. 
B.P. przywiązywał dużą wagę do roli natu- 
ry. Swoją książkę "Skauting dla chłop- 
ców" opatrzył podtytułem: "Podręcznik 
instruujący o znajomości lasu przez do- 
brego obywatela" i zdefiniował "znajo- 
mość lasu" jako "znajomość zwierząt i 
natury". 

Waga, jaką B.P. przywiązywał do na- 
tury wynikała nie tylko z korzyści, jaką 
młodzież może czerpać dla swego rozwoju 
fizycznego z życia na powietrzu. Z pun- 
ktu widzenia rozwoju intelektualnego ró- 
żnorodne wyzwania natury pobudzają twór- 
czą aktywność młodzieży pozwalając im o- 
sięgnąć rozwiązania oparte na takich kom- 
binacjach elementów, które nie byłyby 
możliwe bez kontaktu z przyrodą. Pozna- 
nie przyrody pozwala na zrozumienie 
świata. 

Co więcej, z punktu widzenia rozwoju 
socjologicznego dzielenie ryzyka, wyma- 
gań i wspólne pokonywanie trudności kre- 
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ują silną więź między członkami grupy. 
To zachęca ich do pełnego zrozumienia 
znaczenia i ważności życia w społeczeńs- 
twie. - 

Wreszcie, natura pełni fundamental- 
ną rolę w rozwoju. duchowym młodzieży; we 
własnych słowach Baden - Powella: "Ate- 
iści...utrzymują, że religia nauczona z 
książek, napisanych przez ludzi; nie mo- 
że być prawdziwa. Ale wydaje się, że nie 
zauważają, że poza drukowanymi książkami 
...Bóg dał nam wielką Księgę Natury do 

"czytania i nie można powiedzieć, że tam 
jest jakiś fałsz - fakty mówią za siebie. 
Nie sugeruję studiowania Natury, jako 
bałwochwalstwa czy jako zastępstwa reli- 
gii, ale bronię rozumienia Natury, jako 
drogi w pewnych sytuacjach, do głębszego 
rozumienia. zk 

Zadziwiające jest,jak niektórzy wy- 
chowawcy lekceważą siłę i możliwości na- 
tury w oddziaływaniu na młodzież, zastę- 
pując obcowanie z przyrodą wskazaniami 
z Biblii, którymi starają się ukierunko- 
wać niesfornych i pełnych życia chłopców 
do myślenia 0 wyższych sprawach". 

Kiedy jest to możliwe, spotkania 
skautów powinny odbywać się pod gołym 
niebem w kontakcie z naturą, aby osią- 
gnąć idealne warunki, które zapewnią har- 
monijny rozwój: młodego człowieka. 
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Tłumaczenie: 
Instruktorki z Namiestnictwa Harcerek 
"Droga" Hufiec ZHP Warszawa - Ochota 
- haremistrzyni Beata Kubis 
- wędrowniczka Dominika Zaniewska. 

Nie wiem,jak to robiłeś w skautingu,ale jak 

mówię "Ognia!", to strzelaj! 
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SAPIENTIS EST MUTARE CONSfLIUM - 

- Człowiek rozumny nie waha się zmienić 
zdania. 

SATIETAS PARIT FERÓCIAM - 

- Dostatek rodzi zuchwalstwo 

ee 

SAPIENS NIHIL AFFIRMAT, QUOD NON PROBAT - 

- Mądry niczego nie twierdzi, czego nie 
mógłby udowodnić 

HE 

SALVUS CONDUCTUS - 

- List bezpieczeństwa - list żelazny 

e 

. SERA PARSIMÓNIA IN FUNDO EST - 

- Późno być oszczędnym, gdy wszystko ł 
stracone. 

Pawtórle 

z przaszłaści 

(wg. "Igraszki z czasem czyli minione 
lata na cenzurowanym" 

_St. Broniewski) 

? Przed pierwszą wojną światową orga- 
nizatorem ruchu skautowego było Towarzy- 
stwo Gimnastyczne "Sokół". Jego hasło: 
"Mens sana in corpore sanó" (w zdrowym 
ciele zdrowy duch) widniało na fasadach 
sokolich budynków. 
Często pokpiwano sobie z braci sokołów. 
Kpiny i żarty dotyczyły przede wszyst- 
kim ich komend ćwiczebnych - np.: Druh 
za druha lekko wskocz! - i ćwiczenia gim- 
nastyczne, prowadzone pod muzykę W. Czer- 
wińskiego i słowa J. Lama: 

Ospały i gnuśny, zgrzybiały ten świat 
Na nowe on życia koleje 
Z wygodnej pościeli ma dźwigać się rad 
I ciało, i dusza w nim mdleje. 
Hej, bracia Sokoły, dodajcie mu sił, 
By ruchów zapragnął, by powstał i żył! 

Nie pozbawioną też mimowolnego komizmu 
pieśń do słów Alfreda Bojarskiego śpiewa- 
li druhowie w marszu do wtóru trąbki sy- 
gnałowej: 

Sokół nasz znak! To jedyny ptak! 
Kozły, zwroty i wywroty 
To nasz cel, to zdrowie daje. 
Kto chętny do tej roboty 
Niechaj z nami w szereg staje! 
Sokół nasz znak! To jedyny ptak. 
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Wojciech HAUSNER 

KROWODERSKIE 
GNIaZQO 
>> 

wieziłv na trzv lata w swej pie- 
czarze dwa smoki i czarnoksiężnik. 

Pożywiały się, liżąc złoty słup, który 
wznosił się pośrodku pieczary. Chłop ro- 
bił tek też za ich przykładem i nakazem. 
Aż zatęsknił za światem i postanowił o- 
swobodzić się. Nałożył jednemu ze smo- 
ków wędzidło, a ten w gniewie roztrzas- 
kał ogonem czarnoksiężnika. Chłop umknął. 
Uniósł ze sobą szczątki złotego Słupa, a 
gdzie je ukrył, legenda milczy. 

Czy wizja złotego skarbu przyciągnę- 
ła krowoderskich, a wcześniej jeszcze 
zwierzynieckich - harcerzy w Małe Pieni- 
ny tego nie widomo. 

Fascynująca to kraina, pełna róż- 
nych kultur. Przecież właśnie tutaj, w 
rejonie Jaworek i Szlachtowej, mieli naj- 
bardziej na zachód wysunięte swoje osady 
Łemkowie. Coś z ich kultury, atmosfery 
dawnych cerkwi, białych skał, wąwozów 
i hal pozostało do dzisiaj. 
. W latach 50 na obszarze Małych Pie- 
nin wybudowano tzw. wzorcowe bacówki. W 
oparciu o nie zamierzano dokonać przenie- 
sienia wypasu owiec z tatrzańskich hal. 

Kiedy w r. 1968 w tamte rejony za- 
witał obóz wędrowny szczepu "Żbicza Gro- 
mada", bacówki stały puste i niewykorzys- 
tane. "Właśnie wówczas zrodził się pomysł 
zagospodarowania jednej z nich. 

p ewnego chłopa ze Szlachtowej u- 

W 1972 r. grupa instruktorów z tego 
szczepu przeprowadziła rozmowy w Nowym 
Targu, a 24 kwietnia 1973 r. Powiatowa 
Rada Narodowa postanowiła przekazać ba- 
cówkę nr l w Jaworkach (dokładnie pod 
Durbaszką) pod opiekę i w użytkowanie 
harcerzom powstającego wtedy z połącze- 
nia hufców Kleparz i Zwierzyniec Hufca 
Kraków - Krowodrza. Już latem rozpoczęto 
pierwsze prace adaptacyjne. Od tej pory, 
w czasie letnich i zimowych wakacji ,pod- 
czas cotygodniowych wypadów, przez wiele 
lat, harcerze własnymi siłami przystoso- 
wywali bacówkę do użytku. W Jaworkach po- 
jawiły się harcerskie obozy, a tereny 
wokół nich stały się miejscem zlotów, 
rajdów, gier, Narciarskich Mistrzostw 
Hufca. 

Szczególne pole do popisu miał w 
trakcie przebudowy, a potem rozbudowy o0- 
biektu, szczep "Budowlani". W latach 80 
skala prac była już tak duża, iż nie mo- 
gły się one odbywać tylko rękami harce- 
Tzy - potrzebni byli specjaliści, potrze- 
bne były duże środki. W efekcie powstało 
duże schronisko, które w tej chwili słu- 
ży młodzieży szkolnej, nie tylko Krowo- 
drzy. 

Z budową schroniska pod Durbaszką 
nierozerwalnie wiąże się postać dh. Wła- 
dysława Pilińskiego - "Pucka". On, który 
poza harcerstwem ponad wszystko ukochał 
góry, a szczególnie Sądecczyznę miał tam 
swój matecznik. Przyjeżdżał często i ka- 
żdorazowo zostawiał w schronisku i wokół 
niego cząstkę siebie. Droga, która prowa- 
dzi do schroniska została przez nieyo 
przystosowana do jazdy samochodem tere- 
nowym, nazwaną ją zresztą 'pucówką". 

Kiedy dh. Pucek zmarł w roku 1982, 
pierwszym pomysłem jaki nasunął się krę- 
gom instruktorskis dla uczczenia jego 
pamięci było "coś" związane z Jaworkami. 
Zdecydowano, że matecznik otrzyma jego 
imię. 

Rok później, jesienią 1983 roku, 
spotkali się tam krakowscy instruktorzy, 
którzy dokonali aktu nadania schronisku 
imienia Włduysława Pilińskiego. Od tej 
pory corocznie staje się ono miejscem 
instruktorskich zlotów Krowodrzy. Każdo- 
razowo zloty te integrują środowisko, tam 
też. podczas wieczornych dyskusji, ściera- 
ją się poglądy, wypracowuje się koncep- 

cje, a kominki i program zlotów odnosząc 
się do gór przywodzą postać "Pucka". 

  HR 26   
archiwum 
harcerskie.pl 

A H I 
Jesienny Zlot Kręgów Instruktorskich 
"Ścieżkami Druha Pucka", 21-23 X 1983 r. 
Komendant Zlotu 
hm. Zbigniew Wilk 

Idea przeprowadzenia takiego zlotu 
została już powyżej wyjaśniona. W jego 
trakcie dokonano odsłonięcia tablicy pa- 
miątkowej z imieniem dh. Pucka, a w 
schroniskowej świetlicy zawisła drewnia- 
na tablica z płaskorzeźbą jego profilu. 

Chrakaterystyczny dla tego zlotu, w 
odróżnieniu od następnych, był udział 
kręgów instruktorskich spoza Krowodrzy. 
Na zlocie tym przyznano również kilkanaś- 
cie złotych, srebrnych, brązowych odznak 
Harcerskiej Akcji - Schronisko. 

8 AE Kręgów Instruktorskich, 
r; 

19-21 X 

Komendant Zlotu 
hm.PL. Zbigniew Sabiński 

0 tym zlocie mówi kronika szczepu 
5 KDH "Wichry": "Drugie spotkanie instru- 
ktorów hufca Krowodrza w rocznicę śmier- 
ci hm. PL. Władysława Pilińskiego"Pucka" 
stało pod znakiem pracy. Jeszcze przed 
wyjazdem złożyliśmy kwiaty na grobie 
"Pucka" na Cmentarzu Rakowickim,a w trzy 
godziny później byliśmy już. w schronisku 
pod Durbaszką. W sobotni, słoneczny 
dzień zamieniliśmy się w "koparki" - każ- 
dy miał dla siebie do wykopania 10 m ro- 
wu pod kabel energetyczny. Dało się to 
nieźle we znaki. Po południu odbyła się 
instruktorska dyskusja przed VIII Zjaz- 
dem, a wieczorem światło - dźwięk o gó- 
rach, o Pucku, o schronisku. Niedziela - 
to polowa msza święta gdy ołtarz stanął 
w słońcu na tle Prehyby i Radziejowej..." 

Dzięki pracy blisko 100 instrukto- 
rów na zlocie tym w schronisku pojawiło 
się światło elektryczne, a także elek- 
tryczne ogrzewanie. 

III Złot Instruktorski "Śladami Druha 
Pucka", 18-20 X 1985 r. 

Komendant Zlotu 
hm. PL. Zbigniew Sabiński 

Pierwsze dwa dni zlotu poświęcono 
wędrówkom po Beskidzie Sądeckim, Gorcach 
i Pieninach. Część kręgów instruktorkich 
uczestniczyła w pogrzebie gen. Mieczys- 
ława Boruty - Spiechowicza w Zakopanem. 

STORIA 

Podczas wieczornego kominka wspominano 
wyprawę Taternickiego Klubu Harcerzy w 
Andy . 

Kontynuowano również prace związa- 
ne z "elektryfikacją" schroniska - tym 
razem była to stacja transformatorowa. 

Trzeba wspomnieć, temat zlotów co- 
raz bardziej programowo był osadzany w 
tym, co działo się w hufcu. Tegoroczny, 
mieścił się w pierwszej części :rocznego 
programu hufca, "Skolem - okres tworze- 
„nia fundamentów ruchu harcerskiego (czas 
szkolenia kadr, działania, wypracowania 
polskiego oblicza skautingu)". 

IV Zlot Instruktorski "Śladami Druha 
Pucka", 17-19 X 1986 r. 

Komendant Zlotu 
phm. Magdalenia Furmańska 
Oboźny Zlotu 
hm. wojciech Hausner 

W programie hufca na rok harcerski 
1986/87 znalazło się szereg założeń, któ- 
rych realizacja miała służyć tworzeniu 
więzi braterstwa pomiędzy drużynami i in- 
struktorami ("Eleusis"), budowie Kręgów 
Instruktorskich ("Skolem II"), opracowa- 
niu i realizacji programu wokół Jaworek 
("Pucek"), a także działaniom w zakresie 
ochrony środowiska ("Sokół"). Wokół nich 
skupił się program kolejnego jaworkowego 
zlotu, zresztą poważnie już rozbudowany. 
Przede wszystkim, dla pobudzenia aktyw- 
ności kręgów postanowiono wprowadzić ry- 
walizację o tytuł Kręgu  Puckowego. 

Kręgi miały do wykonania przedzlo- 
towe zadania: opracowanie wybranej przez 
siebie trasy, przygotowanie do dyskusji, 
pomysł na element zdobnictwa oraz pro- 
jekt regulaminu odznaki HAS (Harcerskiej 
Akcji Schronisko). 

Równolegle ze zlotem odbywał się 
bieg na stopień Harcerza Orlego - Wędro- 
wniczki, trzyczęściowy, którego ostatni 
etap to próba pokonania szlaku na tra- 
sie od Zakopanego, przez Spisz, Pieniny, 
do Jaworek. * 
Program zlotu: 
17 X - kominek "Pucek i góry” 
18 X - wyprawy kręgów po wybranych tra- 

sach m.in. "Szlakiem poszukiwa- 
czy skarbów", "Po skarby ukryte 
w Pieninach", "Śladami Inków", 
"Szlakiem zbójników", "Wiano św. 
Kingi". 
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HISTORIAEZE2E$G$E== 
- kominek "Krąg Instruktorski - za- 

dania, program, idea", "Harcers- 
two żeńskie" 

19 X - prace zdobnicze dla schroniska. 
W zlocie uczestniczyło 12 kręgów in- 

struktorskich, w efekcie ich rywalizacji 
uzyskano następujące wyniki: 
1 m-ce KI "Gniazdo" ze szczepu 

Srebrzyste Ptaki 55 pkt 
2 m-ce KI szczepu Budowlani 54 pkt 

KI "Sumak" ze szczepu 
Wichry 
KI szczepu Żurawie 
KI "Wierne Płomienie" ze 
szczepu Harnasie 34 pkt 
KI szczepu Północnej 
Gwiazdy 31 pkt 
następnym zlocie postanowiono 

stosować zasadę, iż organizatorem jest 
krąg instruktorski - zwycięzca zlotu po- 
przedniego. 

51 pkt 
44 pkt. 

V Jesienny Zlot Instruktorski "DZIKA" 
im. hm.PL. Władysława ED "Pucka" 
16-18 X 1987 r. 

Komendant Zlotu 
hm. Marek Kudasiewicz 
Oboźny Zlotu 
hm. Lech Stachura 

Piąty zlot w Jaworkach był kontynu- 
acją myśli programowej zlotu z ubiegłego 
roku. Dodatkowym elementem było wzboga- 
cenie nazwy zlotu symbolem zwerzęcia, 
którego wizerunek miał znajdować się na 
proporcu zlotowym. 

Kręgi instruktorskie były oceniane 
za trzy zadania: przejście trasy turys- 
tycznej, udział w kominku - seminarium, 
oraz za zwiad służby. Ten ostatni pole- 
gał na przyjęciu na siebie zobowiązania 
pełnienia służby, którą należało w ota- 
czających schronisko górach zrealizować 
do czasu rozpoczęcia się zlotu przysz- 
łorocznego. Każdy krąg był poddawany swo- 
istemu plebiscytowi, podczas którego po- 
zostałe kręgi oceniały harcerską i in- 
struktorską postawę, atmosferę, zinte- 
growanie i wpływ kręgu na pozostałych. 

. W zlocie uczestniczyło 13 kręgów, 
liczba uczestników po raz pierwszy prze- * 
kroczyła 100, a w rywalizacji uzyskano 
następujące wyniki: 
i m-ce KI "Sumak" ze szczepu 

Wichry "120 pkt 
2 m-ce KI "Wierne Płomienie" 
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„. 6 m-ce KI szczepu Wagabundy 

szczepu Harnasie 119 pkt 
3 m-ce KI "Róża Wiatrów" ze 

szczepu Gwiaździsty Szlak 113 pkt 
4 m-ce KI "Gniazdo" ze szczepu 

Srebrzyste Ptaki 
5 m-ce KI szczepu Północnej 

Gwiazdy 

107 pkt 

106 pkt 
101 pkt 

VI Jesienny Ziot Instruktorski "BIAŁEGO 
PUCHACZA" im. hm.PL. Władysława Pilińs- 
kiego "Pucka", 14-16 X 1988 r. 

Komendant Zlotu 
hm. Wojciech Hausner 
Oboźny Zlotu 
phm. Piotr Hausner 

We wstępie do informatora zlotowego 
znalazły się takie zdania: "Jan Józef 
Szczepański w swoim opowiadaniu "Manekin" 
napisał takie słowa: "Słuchajcie melodii 
nadawanej przez tysiące głośników i spró- 
bujcie gwizdać coś innego". 

Współczesnej harcerskiej kadrze in- 
struktorskiej potrzeba twórczego buntu 
i niezgody wobec otaczającego świata, * 
Buntu, który doprowadzi do zmiany. Jesz- 
cze na przełomie stuleci puchacz był pta- 
kiem spotykanym powszechnie - Pieniny. są 
obecnie jednym z ostatnich regionów 
gdzie występuje. Stąd może symbol tego- 
rocznego zlotu - "Biały Puchacz"".Pełne- 
go znaczenia ten tekst nabiera jeżeli u- 
świadomimy sobie, że zlot odbywał się na 
progu zmiany systemu politycznego w Pol- 
sce, a i w harcerskim kociołku tempera- 
tura była już bardzo wysoka. Coraz wię- 
cej drużyn i środowisk znajdowało się 
poza ZHP. 

Na program zlotu złożyły się zada- 
nia: a) tradycyjna wędrówka po okolicz- 
nych górach, b) kominek "Wyzwania współ- 
czesnego harcerstwa", "Puckowisko" (noc- 
ne śpiewanie, wiersze poświęcone górom), 
c) "Służba" (ocena wykonania zobowiąza- 
nia z poprzedniego zlotu), d) "Zostawić 
ślad" (próba zebrania pamiątek dotyczą- 
cych "Pucka"), e) rozpracowanie progra- 
mowo - metodyczne zadania dla kilku dru- 
żyn na poziomie hufca, f) "Azymut - Dur- 
baszka" (marsz azymutowy), seminaria in- 
struktorskie  ("Potyczka ze Statutem 
ZHP"), "Instruktor: mistrz - wychowawca 

*czy rzemieślnik (stopnie instruktors- 
kie)", "Religijny, świecki, ateistyczny 
czyli wychowanie ideowe w harcerstwie", 

jako formę 

% H 
g) zobowiązanie "Ogniwo Braterstwa" (każ- 
dy kręg instruktorski miał się podjąć 
całorocznej współpracy z dowolnie wybra- 
nym kręgiem, najlepiej środowiska dużo 
słabszego albo dużo silniejszego). 

W zlocie uczestniczyło 12 kręgów 
instruktorskich, a óto najlepsi: 
1 m-ce KI "Sumak" ze szczepu 

Wichry 192,9 pkt 
2 m-ce KI "Gniazdo" ze szcze- 

pu Srebrzyste Ptaki 
3 m-ce KI "Róża Wiatrów" ze 

szczepu Gwiaździsty 
Szlak 187,7 pkt 

4 m-ce KI "Wielka Niedźwie- 
dzica" ze szczepu Pół- 
nocnej Gwiazdy 

5 m-ce KI "Wierne Płomienie" 
ze szczepu Harnasie 

6 m-ce KI "Stary Bór" ze 
szczepu XV Wierchy 

183,0 pkt 

181,5 pkt 

167,0 pkt 

VII Jesienny Zlot Instruktorski im. hm. 
Władysława Pilińskiego "Pucka", 
20-22 X 1989 r. 
Komendant Zlotu 
phm. Wiesław Hajos 

Był to zlot może uboższy programowo, 
ale bardzo ważny. Spotkali się na nim 
krowoderscy instruktorzy już dwóch orga- 
nizacji: ZHP i ZHP (r.z. 1918). 

Rozłam w harcerstwie stał się fak- 
tem, a dotknął także środowiska Krowo- 
drzy. Na szczęście ten zlot pokazał, że 
różnice nie są aż tak duże. Postanowiono, 
bez względu na dalszy los organizacyjny 
harcerstwa, "puckowe" zloty kontynuować 

integracji instruktorów. 

EEE 

W ciągu roku drogi obu organizacji 
jeszcze bardziej się rozeszły. Utrwalono 
struktury, z jednej strony części dawne- 
go Hufca ZHP Krowodrza, a z drugiej Huf- 
ca Harcerek Krowodrza i Hufca Harcerzy 
Kraków IV ZHP (r.z. 1918), realizując 
własne programy zbudowały jednak. swoją 
tożsamość. Stąd cieszyć się należy, że 
mimo dużych perturbacji do VIII Zlotu 
dojdzie. 

W dn. 3-4 XI 1990 r. spotka się ok. 
130 instruktorów i funkcyjnych, niemal 
tylu, ilu podczas, do tej pory zlotu 
najliczniejszego, tego z roku 1988. 

U SEO RONA 

191,9 pkt : 
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Jadwiga SKIBA 

fo ukiet 
ierwszy września 1939 roku - ta 
ważna i pamiętna data dla wszyst- 
kich Polaków. Już 51 lat minęło 

od dnia wybuchu II wojny Światowej; od 
przełamania przez hitlerowskie wojska 
biało-czerwonych szlabanów granicznych. 
Była wtedy piękna,słoneczna i kolorowa 
jesień: 

"Pachniał wrzos, 
ginęli w blasku łun żołnierze, 
w rowie ranny leżał koń, 
złocista polska Jesień-LOS!" 

(K.Szemioth) 

Polskim oddziałom wojskowym, jak 
zawsze, towarzyszyły piosenki ,w tytułach 
wielu z nich były kwiaty, polskie kwiaty. 

"0 mój rozmarynie, rozwijaj się, 
. 0 mój rozmarynie, rozwijaj się 
pójdę do dziewczyny ,pójdę do jedynej, 

zapytam się 
snie kocham cię", 

ułani pom 
aciągnę się..." 

(w. Denhotf-Czarnocki) 

Dziewczęta, które musiały: wysłać swych 
chłopców na wojnę nuciły: 

BEE 3O 

U EOTOUSRZA 
"Rozkwitają pąki białych róż, 
Jasiuleńku, wróć z wojenki już, 
wróć do chaty jak za dawnych lat, 
dam ci za to róży E 
najpiękniejszy kwiat..." 

Zdarzało się jednak bardzo często, że 
odpowiadały :im polne echa, leśne szumy 
„czy szmer strumyka: 

"Jasieńkowi nic nie trzeba już, 
rosną ci mu pąki białych róż 
tam,nad jarem,gdzie w wojence padł, 
rozkwitł na mogile białej róży kwiat..." 

(K.Wroczyński ) 

Te dwie piosenki wywodzą się jesz- 
cze z okresu I wojny światowej, 'Były 
jednak bardzo popularne w polskich. od- 
działach wojskowch okresu międzywojen- 
nego i później. Coś w nich jest takiego 
(może melodia?), że lubią je i często 
śpiewają wszyscy. Nic więc dziwnego, że 
towarzyszyły polskim żołnierzom w.czasie 
najcięższej z wojen światowch. Na pa- 
miątkę polskiego września 1939 roku na- 
pisano wiele wierszy i pieśni. Najwię- 
cej żalu i melancholii jest chyba w pio- 
sence pt. "Wrzosy": 
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"Spod nóg tryskały kwiaty ziemi 
dokąd, ach dokąd wędrujemy? 
Te kwiaty miały dziwną czerwień. 
Rosły nam w ustach róży ciernie. 
Noc całą szliśmy pod sosnami, 
Szły sosny we śnie razem z nami. 
Bez końca śnił się sen o lesie. 
Za nami wlókł się smutny wrzesień. 

Wrzosy, wrzosy - lila mgła, 
gdzieś we wrzosach chłopak padł. 
0 poranku kroplą rosy 
zapłakały nad nim wrzosy. 
Nikt nie mówił zbędnych słów, 
gdy wyrastał w lesie grób. 
Czasem tylko wiatr niósł głosy, 
to szumiały polskie wrzosy..." 

(6.Walczak) 

Klęska wrześniowa rozpoczęła noc 
okupacji hitlerowskiej na ziemiach 
polskich, ale w lasach tworzyć się za- 
częły partyzanckie oddziały na radziec- 
kiej ziemi powstało Polskie Wojsko. 
Daleka jednak była droga do Berlina i. 
ciężki czekał je marsz: 

"Daleki, daleki czeka nas marsz, 
więc powiedz, nie zwlekaj co w sercu 

masz 
Na karabinie kwiat 
zabiorę z sobą w świat 
ażebyć panno tęskniła za mną, 
"tęskniła tak jak ja..." 

(H.Gaworski ) 

I poszedł żołnierz polski walczyć o 
wolną Ojczyznę: 

"Dla tych, co wiernie czekają, 
będą żołnierze śpiewali, 
o tym jak pięknie zakwitają 
kwiaty czerwieńsze od malin. 
Wstęgą szos miedzą pól złoconych 
kręgą ścieżką poprzez las, 
po ten kwiat, po ten kwiat czerwony, 
skoro przyszedł na to czas, 
po ten kwiat, po ten kwiat czerwony 
skoro przyszedł na to czas..." 

Żołnierz polski bił się na wszystkich 
frontach świata. Walczył w Związku 
Radzieckim i w Polsce, pod Berlinem i 
w Tobruku, pod Narwikiem i na Monte 
Cassino: Ę 

KULTURA 
"Czerwone maki na Monte Cassino 
zamiast rosy piły polską krew. 
Po tych makach szedł żołnierz i ginął, 
lecz silniejszy od śmierci był gniew! 
Przyjdą lata i wieki przeminą 
pozostaną ślady tamtych dni, 
i tylko maki na Monte Cassino 
czerwieńsze będą 
bo z polskiej wzrosły krwi..." 

(F .Konarski) 

Minęło kilka trudnych, bolesnych 
lat, w czasie których nie pisano pio- 
senek z kwiatami w tytule. Ale potem 
nastała znów piękna, słoneczna Wiosna. 
Wiosna wolności ! 

"Szli żołnierze wśród kurzu i dymu, 
szli żołnierze w spiekocie i męce, 
wyszła do nich dziewczyna 
i rzuciła im złote kaczeńce. 
Kaczeńce,kaczeńce, kaczeńce, 
ściśnij mocniej karabin w swej Te „5 

- ściśnij mocniej i idź, 
aby pośród wszystkich dni 
zawsze kwitły jak uśmiech kaczeńce, 
kaczeńce, kaczeńce, kaczeńce..." 

5 (R.Sadowski) 

Na wszystkich polskich drogach, przed 
wiejskimi domami i na ulicach miast 
„pojawili się starzy i młodzi, dorośli 
i dzieci - witając powracających z woj- 
ny żołnierzy chlebem, solą i kwiatami! 

"Wyszła dziewczyna naprzeciw brzozom, 
czerwona kalina, czerwona kalina, 
wyszła naprzeciw porannym żorzom, 
czerwona kalina, bez. 
Już się na niebie jawiły znaki, 
czerwona kalina, czerwona kalina, 
że powracają z wojny chłopaki, 
czerwona kalina, bez..." 

(J:Czarski) 

Wracały do domu, do Polski, kom- 
panie  pięszych, przelatywały "niebem 
eskadry bojowych samolotów i z chrzęstem 
gąsienic toczyły się po drogach ciężkie 
czołgi: 

"Gdy wracały kolumny po zwycięskiej 
przeprawie, 

zakwitały im kwiaty w uśmiechniętej 
Warszawie. 

Ktoś z balkonu je rzucał, ktoś układał 
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w bukiety, 

aby deszczem opadły na sunące lawety... 
Kwiaty pierwszej wiosny razem z 

> żołnierymi, 
na zwycięskich czołgach przeszły 

ulicami.... 
Zapachniły wokół, jak zwiastuny słońca, 
wiatr marszowej trasy płatki im potrą- 

cał...." 
(3.Czarski) 

Powrócili chłopcy do domu. Do 
sziewczyn, rodziców i żon. Do miast 
i wsi. Do ulic, ogrodów, lasów i kwia- 
tów: ę 

"A gdy wojna się skończyła 
i zwycięstawa nadszedł dzień, 

co maciejka wywróżyła, 
wreszcie mogło spełnić się. 
Wrócił Maciej w swoje strony, 
starszy o tych parę lat 
i dziewczynę wziął za żonę 
skromną, jak maciejki kwiat..." 

(K.Pac-Gajewska) 
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A kiedy skończy się zaś defilada, czas 
na zwykły codzienny żołnierski trud 
w mieście i na poligonie. 

"Chabry z poligonu, chabry z poligonu 
gdzie żołnierski trud, 
chabry z poligonu wiozę ci do domu 
bo w nich szczęścia łut. 
chabry z poligonu tobie dziś przywożę 
ich aromat ziół, 
chabry - polne kwiaty, kwitną o tej 

porze 
niech ozdobią stół. 
Chabry z poligonu wiozę ci do domu, 
ten od serca dar, 
chabry z poligonu, chabry z poligonu 
mój żołnierski skarb..." 

Żołnierski skarb, żołnierski 
bukiet. 

kwietny 
Najwspanialszy, najdroższy , 

niezapomiany. Dla tych, ca 
boju by 

padli w 
Polsce przynieść wolność! 

"Opowiedz wietrze o tamtym wrześniu, 
który nie wróci nigdy już, 
o tamtych chłopcach, którzy nieśli 
biel dla obłoków, czerwień dla róż. 
Szli pośród wrzosów piękni żołnierze, 
a w oczach mieli ogień i dym, 
każdy z nich Polsce życie powierzył 
aż do ostatniej kropli krwi. 
Idą żołnierze, idą przez jesień, 
wracają z ćwiczeń drogą przez las, 
a ponad nimi z wia 
opowieść w barwach wrześ 

lat!" 
(A.Jastrzębiec-Kozłowski ) 

  

Pozostały jednak wspomnienia o zniszczo- 
nych miastach i wsiach, o obozach kon- 
centracyjnych, o spalonych lasach i o 
bliskich, którzy polegli na polu chwa- : 
ły: 

"Różowy kasztan w Kołobrzegu, 
zakwita znów w spokojnym blasku dnia, 
lecz ciebie nie ma w jego chładnym 

cieniu 
i tylko pamięć wciąż w tobie trwa. 
Różowy kasztan w Kołobrzegu, 
różowe kwiaty muska morski wiatr, 
wtedy tu było aż biało od śniegu, 
wtedy tu echem brzmiał bojowy marsz..." 

(Z.Czerwińska) 

Nie brak kwiatów w powojennej pio- 
sence żołnierskiej. Są ich ogromne 
bukiety. 

"Róże przy mundurze - najpiękniejszy 
kwiat, 

kto dostał róże - sny różowe ma, 
Róże przy mundurze to miłości-znak, 
niechaj dzisiaj, jak najdłużej 
defilada trwa..." . 

(K.Łojan) 
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Ludwik FREY 

„SZACHY *wckowtami 
kilku kolejnych odcinkach gawędy 

w o szachach, postaram się przed- 
stawić korzyści, jakie niesie 

ze sobą poznanie tej gry oraz podać 
zasady przekazywania jej reguł dzieciom 
i młodzieży. 

Na początek pytanie, na które 
z góry uprzedzam, trudno jest dać jedno- 
znaczną odpowiedź - 

co to są szachy? 
Szachy są morzem, w którym komar 

może ugasić pragnienie, a słoń - może 
się wykąpać (przysłowie hinduskie). 

Dlaczego szachy są tak popularne, 
dlaczego zdobywają sobie wciąż nowych 
zwolenników? Zawdzięczają to niewątpli- 
wie swemu wielostronnemu, urozmaiconemu 
charakterowi. Każdy może w nich znaleźć 
dla siebie coś, co go zaabsorbuje, da mu 
przyjemność, zajęcie czy nawet korzyść. 

Od wieków zastanawiano się czy jest 
to sport, sztuka czy nauka. Wydaje się, 
że te trzy elementy łączą się w harmo- 
nijną całość, co właśnie powoduje tak 
wielką popularność tej gry. 

Dlaczego sport? Ponieważ przeprowa- 
dzane rozgrywki indywidualne i drużynowe 
zwane turniejami lub meczami „układa się 
przeróżne tabele wyników, zdobywa punkty 
miejsca i nagrody, sędziowie czuwają nad 
ścisłym przestrzeganiem regulaminów 
ważną rolę odgrywa czynnik czasu, mówi 
się również o taktyce i strategi zma- 
gań szachowych. 

Dlaczego sztuka? Otóż wielcy mi- 
strzowie 64 pól do charakteru sportowego 
szachów wprowadzili piękno, estetykę gry 
kompozycji, logikę konstrukcji partii' 
szachowej. Partie, które weszły do his- 
torii .- szachów, stanowią, podobnie jak 
dzieła wielkich rzeźbiarzy i malarzy, 
dowód kunsztu swych twórców i zyskują 
miano "nieśmiertelnych". 

Dlaczego nauka? Ponieważ o szachach 
powstają dzieła z pogranicza filozofii, 

socjologii, cybernetyki, psychologii 
i styki. Na temat poszczególnych syste- 
mów szachowych, obrony, ataku, powstają 
obszerne opracowania. Ba! istnieje wie- 
lotomowa encyklopedia debiutów szacho- 
wych, są też całe tomy poświęcone grze 
końcowej, w których przeprowadza się 
drobiazgową analizę wielkiej liczby 
wariantów. 

Szachy są więc jedną z dziedzin 
szeroko pojętej kultury - dziedziną 
całkiem niezwyczajną,warto wobec tego 
zajmować się nimi warto w nie grać, war-' 
to je wreszcie propagować. Ś 

Dzisiaj gdy sport z całą swoją oto- 
czką staje się coraz bardziej Skomer- 
cjalizowany, gdy coraz mniej w nim 
spontaniczności i radości, gdy na pier- 
wszym miejscu stawia się .pokonanie prze- 
ciwnika za wszelką cenę (nawet przy u- 
życiu środków niedozwolonych (szachy mogą 
pozostać wyspą dobrych manier i dobrych 
obyczajów - terenem gry czystej. Znako- 
micie można połączyć tu rywalizację 
(bezpośrednie pokonanie przeciwnika przy 
szachownicy w meczu lub turnieju) z per- 
fekcją (zwycięstwem pośrednim) dochodząc 
do doskonałości poprzez zdobywanie coraz 
to wyższych kategorii i rankingu, co 
pozwala na obiektywną ocenę umiejętności 
poszczególnych szachistów. W szachach 
można dopatrywać się oazy, w której ma 
szansę przetrwać związek prawdy , 
piękna i dobra - zasada kalos kagathos. 

Sprzyjają temu międzynarodowe 
hasła szachistów, brzmiące bardzo pięk- 
nie i zachęcająco: gens una sumus 
(jesteśmy jedną rodziną(rodzajem) 
oraz amici sumus (jesteśmy przyjaciółmi ) 
Rzecz w tym, aby znalazły one pełne od- 
zwierciedlenie w rzeczywistości. 

W tym celu nie trzeba ograniczać 
się wyłącznie do trenowania systemów 
debiutowych, gry środkowej i końcowej, 
ale - poprzez szachy - wychowywać. 
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dzieła wielkich rzeźbiarzy i malarzy, 
dowód kunsztu swych twórców i zyskują 
miano "nieśmiertelnych". ę 

Dlaczego nauka? Ponieważ o szachach 
powstają dzieła z pogranicza filozofii, 
socjologii, cybernetyki, psychologii 
i styki. Na temat poszczególnych syste- 
mów szachowych, obrony, ataku, powstają 
óbszerne opracowania. Ba! istnieje wie- 
lotomowa encyklopedia debiutów szacho- 
wych, są też całe tomy poświęcone grze 
końcowej, w których przeprowadza się 
drobiazgową analizę wielkiej. liczby 
wariantów. A 

Szachy są więc -jedną z dziedzin 
szeroko pojętej kultury - dziedziną 
całkiem niezwyczajną,warto wobec tego 
zajmować się nimi warto w nie grać, war- 
to je wreszcie propagować. 

Dzisiaj gdy sport z całą swoją oto- 
czką staje się coraz bardziej skomer- 
cjalizowany, gdy coraz miej w nim 
spontaniczności i radości, gdy na pier- 
wszym miejscu stawia się pokonanie prze- 

* ciwnika za wszelką cenę (nawet przy u- 
życiu środków niedozwolonych (szachy mogą 
pozostać wyspą dobrych manier i dobrych 
obyczajów - terenem gry czystej. Znako- 
micie można połączyć tu rywalizację 
(bezpośrednie pokonanie przeciwnika przy 
szachownicy w meczu lub turnieju) z per- * 
fekcją (zwycięstwem pośrednim) dochodząc 
do doskonałości poprzez zdobywanie coraz 
to wyższych kategorii i rankingu, co 
pozwala na obiektywną ocenę umiejętności 
poszczególnych szachistów. W szachach 
można dopatrywać się oazy, w której ma 
szansę przetrwać związek prawdy, 
piękna i dobra - zasada kalos kagathos. 

Sprzyjają temu międzynarodowe 
hasła szachistów, brzmiące bardzo pięk- 
nie i zachęcająco: gens una sumus 
(jesteśmy jedną rodziną(rodzajem) 
oraz amici sumus (jesteśmy przyjaciółmi) 
Rzecz w tym, aby znalazły one pełne od- 
zwierciedlenie w rzeczywistości. 

W tym celu nie trzeba ograniczać 
się wyłącznie do trenowania systemów 
debiutowych, gry środkowej i końcowej, 
ale - poprzez szachy - wychowywać. 
Właśnie szachy mogą stać się bardzo 
pożytecznym instrumentem w pracy wycho- 
wawczej z dziećmi i młodzieżą. Jako 
środek pedagogiczny były polecane 
w - zakładach wychówawczych już ponad 
100 lat temu. 

Jest to pole do popisu dla nauczy- 
cieli i wychowawców. Wprowadzając mło- 
dych ludzi w zaczarowany świat figur 
szachowych i 64 pól, należy umiejętnie 
łączyć element sportowy i czysto wycho 
wawczy. Inaczej będzie to tylko prze- 
stawianiem klocków na szachownicy. 

Aby odejść od czystego teoretyzo- 
wania, nie mogę oprzeć się pokusie 
podania kilku konkretnych przykładów. 
Trzeba więc od początku wpajać dzieciom 
szacunek do przeciwnika (przywitanie 
przed partią, podziękowanie za grę po 
partii). Należy podkreślać konieczność 
dobrego zachowania przy szachownicy, 
zabraniając w jakikolwiek sposób przesz- 
kadzania partnerowi. Są to nakazy dys- 
cyplinujące, ułatwiające tym samym 
koncentrowanie się na grze, skupienie 
się nad poszczególnymi ruchami. 

Szachy są znakomitą szkołą samo- 
dzielności. Zawodnik podczas .partii 
jest pozostawiony samemu sobie. Nikt nie 
może mu pomóc, bowiem w ten sposób 
zostałyby złamane przepisy kodeksu 
szachowego i zamiast pomóc, moglibyśmy 
tylko zaszkodzić swemu podopiecznenu. 
Partie szachowe nie są krótkie (wyjąwszy 
tzw. błyskawiczne), toteż stają się tym 
samym szkołą cierpliwości i wytrwałości. 
Prowadzony podczas ich trwania zapis 
posunięć pomaga w wyrobieniu skrupulat- 
ności i dokładności. 

Sumując te uwagi, można powiedzieć, 
że trzeba zachęcać zawodników do jak 
najlepszej gry, ale tylko w atmosferze 
prawdziwie dżentelmeńskiej. 

Już bardzo dawno stwierdzono, że 
gra w szachy nader korzystnie wpływa na 
ogólny rozwój intelektualny dzieci, 
Uczy logicznego myślenia, umiejętności 
przewidywania, dyscypliny wewnętrznej, 
Precyzji. Gdy, tytułem eksperymentu, 
wprowadzono szachy do szkół podstawowych 
okazało się, że dzieci grające syste- 
matycznie w szachy szybciej i lepiej 
rozwijają się umysłowo, czynią wyraźne 
postępy w nauce. 

Tego typu nauczanie dzieci w szka- 
łach, w organizacjach młodzieżowych 
(a tym samym i w harcerstwie) winno mieć 
na celu przede wszystkim edukację i roz- 
wój intelektualny uczniów. Ma sprzyjać 
rozwinięciu ogólnej. kultury szachowej. 
Dzieci najmłodsze, przedszkolaki, te z 
pierwszych i drugich klas nie powinny 
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Właśnie szachy mogą stać się bardzo 
pożytecznym instrumentem w pracy wycho- 
wawczej z dziećmi i młodzieżą. Jako 
środek pedagogiczny były polecane 

„w zakładach wychowawczych już ponad 
100 lat temu. 

Jest to pole do popisu dla nauczy- 
cieli i wychowawców. Wprowadzając mło- 
dych ludzi w zaczarowany świat figur 
szachowych i 64 pól, należy umiejętnie 
łączyć element sportowy i czysto wycho- 
wawczy. Inaczej będzie to tylko prze- 
stawianiem klocków na szachownicy. 

Aby odejść od czystego teoretyzo- 
wania, nie mogę oprzeć się pokusie 
podania kilku konkretnych, przykładów. 
Trzeba więc od początku wpajać dzieciom 
szacunek do przeciwnika (przywitanie 
przed partią, podziękowanie za grę po 
partii). Należy podkreślać konieczność 
dobrego zachowania przy szachownicy, 
zabraniając w jakikolwiek sposób przesz- 
kadzania partnerowi. Są to nakazy dys- 
cyplinujące, ułatwiające tym samym 
koncentrowanie się na grze, skupienie 
się nad poszczególnymi ruchami. 

Szachy są znakomitą szkołą Samo- 
dzielności. Zawodnik podczas partii 
jest pozostawiony samemu sobie. Nikt nie 
może mu pomóc, bowiem w ten sposób 
zostałyby złamane przepisy kodeksu 
szachowego i zamiast pomóc, moglibyśmy 
tylko zaszkodzić swemu podopiecznemu. 
Partie szachowe nie są krótkie (wyjąwszy 
tzw. błyskawiczne), toteż stają się tym 
samym szkołą cierpliwości i wytrwałości. 
Prowadzony podczas ich trwania zapis 
posunięć pomaga w wyrobieniu skrupulat- 
ności i dokładności. 

Sumując te uwagi, można powiedzieć, 
że trzeba zachęcać zawodników do jak 
najlepszej gry, ale tylko w atmosferze 
prawdziwie dżentelmeńskiej. 

Już bardzo dawno stwierdzono, że 
gra w szachy nader korzystnie wpływa na 
ogólny rozwój intelektualny dzieci. 
Uczy logicznego myślenia, umiejętności 
przewidywania, dyscypliny wewnętrznej, 
Precyzji. Gdy, tytułem eksperymentu, 
wprowadzono szachy do szkół podstawowych 
okazało się, że dzieci grające syste- 
matycznie w szachy Szybciej i lepiej 
rozwijają się umysłowo, czynią wyraźne 
postępy w nauce. 

Tego typu nauczanie dzieci w szko- 
łach, w organizacjach młodzieżowych 
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(a tym samym i w harcerstwie) winno mieć 
na celu przede wszystkim edukację i roz- 
wój intelektualny uczniów. Ma sprzyjać 
rozwinięciu ogólnej kultury szachowej. 
Dzieci najmłodsze, przedszkolaki, te z 
pierwszych i drugich klas nie powinny 
jeszcze grać w szachy. Powinny się nato- 
miast bawić szachami, oswajać z termino- 
logią szachową, a potem "walczyć" na 
szachownicy, nie bacząc na technikę 
i strategię w tych pojedynkach. Siłą 
rzeczy w tym przypadku, musi dominować 
bardzo prosta taktyka - ruch, musi się 
dużo dziać na szachownicy. 

W tym wieku dzieci nie mają jeszcze 
w pełni rozwiniętej umiejętności abstrak 
cyjnego myślenia, tak użytecznego przy 
grze w szach. Zdolność ta rozwija się 
u .nich dopiero około 11-12 roku życia 
i wówczas dopiero mogą wkraczać w świat 
szachów traktowanych poważnie. Wtedy też 
pozbywają się częściowo charakterystycz- 
nej dla wczesnego dzieciństwa żywioło- 
wości w zachowaniu, dominacji działania 
nad refleksją. i 

Wówczas to szachy mogą zacząć speł- 
niać swe pożyteczne funkcje, przyczynić 
się do wyrobienia, bądź utrwalenia tych 
pozytywnych cech charakteru, o których 
była mowa wcześniej. Dzięki tej grze 
świadomie lub nieświadomie kształtuje 
się lub koryguje osobowość człowieka. 

Nie sposób, rzecz oczywista, w kiót- 
kim szkicu przekazać wszystkiego co do- 
tyczy wychowawczej i kulturotwórczej 
roli szachów. Pragnąłem jedynie w sposób 
możliwie krótki i jasny przekazać to, 
co jest moim zdaniem, piękne w tej 
wspaniałej, mądrej grze, która od wieków 
fascynuje miliony ludzi na całym świe- 
cie. 

Mistrz szachowy Tartakower powie- 
dział niegdyś: "Zawsze istnieje właści- 
we posunięcie, trzeba je tylko znaleźć". 
Może właśnie ucząc siebie i innych gry 
w szachy, wykonujemy to najwłaściwsze 
posunięcie.   

ZE== 
Wojciech DĄBROWSKI 

ŻYCIOR 
zapisany piosenką 

atem 1978 roku Zielony Szczep 
27 KDH rozbił namioty w Rzekach 
(Gorce) w tym samym miejscu, 

gdzie prowadziłem obóz 15 lat wcześniej, 
Nic więc dziwnego, że gdy przy ognisku 
spotkali się z harcerzami weteranami u- 
czestnicy owego obozu sprzed lat, odżyły 
wspomnienia, a ja zaimprowizowałem ref- 
leksyjny wiersz: 

PO TYLU LATACH 

Po tylu latach 
Znów jestem w Rzekach. 
Jak czas ucieka, 
Jak czas ucieka... 5 

Obóz jak wtedy 
W latach dziecinnych, 
A jednak inny, 
Zupełnie inny. 

Inni są chłopcy, 
Inne dziewczęta, 
Kto mnie pamięta ? 
Nikt nie pamięta. 

Lat już piętnaście... 
Bajka dla syna. 
Można wspominać. 
Tylko wspominać. 

Przeszłość i przyszłość 
Dziwnie się splata, 
Może tu wrócę 
Po kilku latach ? 

Toczy się dalej 
ycie człowieka. 

Jak czas ucieka, 
Jak czas ucieka... 

(15 sierpnia 1978) 
(Piosenka dedykowana Ursynowskiemu 
Szczepowi 277 WDHiZ im. Janka Bytnara""R 
"Rudego" w I rocznicę powstania 10 lute- 
go 1981 r. Melodia własna.. Refren napisa- 
ny 1 sierpnia 1980 roku na Turbaczu), 

3 
j Z 

1 wierszem cz. 40 

I wtedy wiedziałem już na pewno; 
praca w Głównej Kwaterze była pasjonują- 
cą przygodą mojego harcerskiego życia, 
ale nie miałem zamiaru kroczyć dalej dro- 
gą "nomenklaturowej" kariery. ż 

Moi koledzy z GK wiązali swoje dal- 
sze losy z różnymi centralnymi instytu-_ 
cjami i aparatem partyjnym: Naczelnik 
Jerzy Wojciechowski został podsekreta- 
rzem stanu w Ministerstwie Oświaty, tam 
też trafili zastępcy Naczelnika Blanka 
Kuchczyńska i Staszek Puchała. Andrzej 
Ornat - kierownik Wydziału Organizacyjne- 
go został w 1980 roku Naczelnikiem ZHP, 
potem był ministrem, I Sekretarzem KW 
PZPR w Siedlcach, Andrzej Nowicki trafił 
do kancelarii Rady Państwa w Belwederze, 
Rysiek Kruk - do Towarzystwa Łączności z 
Polonią, inni zasilali TPPR, PRON, reda- 
kcje pism i organów. 

Ja odrzuciłem propozycje "z góry" i 
postanowiłem ponownie działać w pierwszej 
linii, prowadząc własną szkołę, szkołę 
moich marzeń. 

Na Ursynowie, gdzie właśnie się o- 
siedliłem zaczęto budowę zespołu szkół 
(w owym czasie planowano wprowadzenie 
dziesięciolatki) według nowoczesnego, 
oryginalnego projektu, przewidującego - 
poza częścią dydaktyczną - kompleks spor- 
towy i kulturalny, kino, basen, zespół 
żywienia, pracownie - laboratoria... To 
było coś dla mnie! Ukończyłem podyplomo- 
we studia z organizacji i zarządzania, 
pisząc pracę dyplomową na temat: "Konce- 
pcja szkoły środowiskowej na osiedlu Ur- 
synów Płn. w Warszawie i, przedstawiwszy 
ów projekt władzom oświatowym Mokotowa, 
zostałem w kwietniu 1979 roku dyrektorem 
tworzącej się szkoły. 

Przeżycia związane z prowadzeniem 
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EZ DOŚWIADCZENIA DOŚWIADCZENIA = 
szkoły mogłyby stać się podstawą odręb- 
nej obszernej opowieści (może to kiedyś 
uda mi się opisać), jednak tu skoncen- 
truję się wyłącznie na wątku harcers- 
kim. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, 
że harcerstwo w mojej szkole .musiało - z 
założenia - _ odgrywać znaczną rolę. 

Misję założenia drużyny powierzyłem 
mojemu byłemu uczniowi, wówczas studen- 
towi (dziś ' jest pracownikiem naukowym 
Uniwersytetu Warszawskiego) Dobromirowi 
Dziewulakowi. Pierwsza zbiórka odbyła 
się 10 lutego 1980 roku w Lesie Kabac- 
kim. Tam przy ognisku wśród oświetlonych 
drzew drużyna przyjęła nazwę "Żagiew" i 
odebrała swoje barwy: zieloną chustę z 
białym otokiem. > 

Drużyna otrzymała numer 277 (co ma 
swoistą wymowę: podkreśka moje związki 
z Krakowskim Zielonym Szczepem 27 KDH) 
i niebawem, szybko się rozwijając, roz- 
rosła się do dużego i pięknie działają- 
cegoUrsynowskiega Zielonego Szczepu. Po- 
wstały drużyny: "Watra" i "Wrzosowisko", 
później "Labirynt", a nawet środowiskowa 
drużyna konna. Powołario także drużyny 
zuchowe. Już w lipcu 1980 roku zorgani- 
zowano samodzielny obóz w Baniach Mazur- 
skich. 

Działalność w hufcu Mokotów im. 
Szarych Szeregów, a zwłaszcza udział w 
akcji "Arsenał 80", spowodowały zafascy- 
„powanie historią i 'postącią Janka Bytna- 
ra "Rudego". Drużyna nawiązała kontakt z 
Jego matką i siostrą, dotarła do komen- 
dantą "Akcji pod Arsenałem", b. Naczel- 
nika Szarych Szeregów Stanisława Bro- 
„niewskiego "Orszy" i innych przyjaciół 
"Rudego", co zaowocowało po trzech la- 
tach prący zorganizowaniem Izby Bohatera 
i przyjęciem Jego imienia przez Szczep. 
Szkoła zaś „wybrała na Patrona innego 
wielkiego działacza harcerskiego i peda- 
goga - Aleksandra Kamińskiego. 

Ursynowskiemu Szczepowi 277 WDHiZ w 
pierwszą rocznicę powstania zadedykowa- 
łem piosenkę: 

archiwum 
harcerskie.pl 

ZIELONA CHUSTA Z BIAŁYM OTOKIEM 

Przez ursynowskie łąki i pola 
Zimową porą, w osiemdziesiątym 
Wszędzie nas gnała harcerska dola 
Naszym drużynom dając początek. 
W Kabackim lesie drzewa nad głową 
Niosły harcerską pieśń po wykrotach 
I połączyło nas bratnie słowo, 
A z nim "Ojczyzna - Nauka - Cnota". 

Zielona Chusta z białym otokiem, 
Lasy zielone, białe obłoki, 
Zieleń mundurów i śnieżna biel, 
Jeden ideał i wspólny cel. 

Zielona chusta z białym otokiem, 
Śmiałe marzenia, loty wysokie, 
W kręgu przyjaciół dzielony chleb: 
To Ursynowski Zielony Szczep. 

Przez mokotowskie łąki i pola 
Szli stąd na wypad w czterdziestym 

czwartym 
Harcerze "Zośki" i "Parasola" 
Zanim odeszli na wieczną wartę. 
Dziś innym życiem tętni Ursynów, 
Lecz nie przemija tradycja stara: 
W nas jest legenda tamtego czynu 
I żyje pamięć Janka Bytnara. 

WERSIE EH 
_ zmouf, * PRZE2 URSYNOWSKIE ŁĄKI I Pola 
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