
m 

  

50 zŁ     

HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ| 
  

MIESIĘCZNIK KRAKOWSKIEJ CHORĄGWI ZHP: ROK il 
  

  

  

09 
84 
  

      

Od redaktora 

bilansowanie służby 
Ca Związek przygotowuje się do podsumowania : 

działalności harcerskiej za ostatnie oztery lata. Po- 

"woli rozkręca się system spotkań i zbiórek w rejonach 

wyborczych, rozwija się ożywiona dyskusja instruktor- 

Ska. W tym okresie mobilizują się wszystkie jednostki 

harcerskie, w tym azozególnie harcerze starsi i kadra 

 dnstruktorska., W wielu rejonach kraju "odkrywa" się 

DA nowo harcerstwo, wypełnia się listy spraw i proble. 
mów do załatwienia, tworzy się nowe pomysły i fomnułu- 

je postulaty. Jest to zjawiako normalne i na czasie - 

jednak pod warunkiem, że rozmowy i dyskusje są rzetel: 

ne, budujące i przede wszystkim posuwające sprawy do 

przodu. Bo tak na dobrą sprawę dyskutować można o wazy 

Stkim bez efektów, a można także zająć się sprawami 

najistotniejszymi - składając konkretne propozycje 
rozwiązań. 

W bieżącej kampanii sprawozdawczo-wyborczej jest 

0 czym mówić. Na ostatnim Zjeździe ZHP zrefermowano 

wiele istotnych kierunków działania harcerstwa, by 

Wspomnieć o uczynieniu drużyny podatawowym śródłem 

planowania pracy śródrocznej, ważnych zmianach statu» 

towych, powołaniu komisji instruktorskich i wielu in- 

nych elementach zmieniających funkcjonowanie organi = 

zacji, Czas na zbilansowanie i określenie dalszych 

zmian w programowaniu i organizacji naszego Związku, 

Nieodłączną otoazkę kampanii sprawozdawozo-wybor= | 

czej tworzy dodatkowa emocja związana s wyborami dele-. 

wszystkich szczebli. Tu rozpalają się gatów i władz 
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ambicje, niuanse i walki w zgłaszaniu propozycji 080- 
'bowych. 3ystem najczęściej składa się z indywidual- 
nych propozycji, zbiorowych grup nacisku, propozycji 
ustępujących rad, komend i prezydiów. Wszyscy choą 
wybrać optymalny skład instruktorski, który w prty- 
szłości będzie kierował harcerstwem na dadym terenie. . 
,Wszystko te ma oczywiście sens, gdy emocje osobowa 
nie przeskonią podstawowego celu konferencji - Opraco, 
jwania do następnej kadencji porywającego programu 

działania dla drużyn i szczepów, 

Wybór władz musi być przemyślany, spokojnie i z po 
wagą przeprowadzony, by nie dopuścić do tego /c0 mia- 
jło miejsce podozas poprzednich wyborów/, że zwaloza- 
jące się grupy instruktorskie doprowadzały do sytuacji 
'patowych polegających na tym, że nie można było wy- 
brać komendy hufca - po proatu z braku chętnych, Ci 
bowiem, którzy deklarowali pracę na tych funkojach 
przepadali w wyborach. 

A przecież zależy nam na kontynuowaniu bogatych 
tradycji ruchu haroerskiego, na przekazywaniu wiedzy 
instruktorskiej kolejnym generacjom drużynowych i 
'saozepowych, Uczyńmy s obecnej kampanii nowy, twórczy 
zaczyn do trudnej ale wdzięcznej drogi harcerskiej 
służby, Niech uśmiech dziecka będzie naszym najlep 
szym drogowskazem, 

W tym numerze, artykułem hm Krzysztofa Grzebyka, 
rozpoczynamy dyskusję przedzjazdową. Zapraszamy do 
wzięcia w niej udziału, Czekamy na listy. 
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Shorusjew Kmasuska Ba stirsie powęge roba brocrkiego 

Ww dniu 29 września krakowscy harcerze wyamczyli sobie zbiórkę na Rynku Głównym, by uroczystym Apelem r02po- 
Cząć nowy rok harcerskiej służby. Ha tej uroczystości gościliśmy Naczelnika ZAP druha hm FL Ryszarda Wosiń- 
skiego, 
W trakcie Apelu s rąk Naczelnika zasłużeni instruktorzy naesej chorągwi otrzymali: Złote Krzyże "Za zasługi 
dla ZAP" - hm PL Maria Biskup, hm PL Piotr Całusiński 1 hm PL Janina Czerny /z hufca Skawina/, hm PL Antoni 
Gryglowski, ha PL Marek Kudasiewicz i hm PL Marek Pieniążek /s hufca Kraków Krowodrza/. Krzyże "Zu Zasługi 
dla ZHP" - ha Adam Kamiński /hufiec Krzeszowice/ i hm Anatol Listowski /hufieo Kraków Krowodrza/, Honorówy 
stopień harenistrza Polski ludowej - hm Lesław Adamczyk, hm Elżbieta Domagalska, hm Kainiera Wilk /z hufca 
Jurajskiego/, hm Julian Bartoszek /hufiec Nadrabiański/, hm Irena Bryła 1 hm Bogusław Molenda /Komenda Cho- 
rągwi/, hu Klżbieta Radziemińska i hm Janusz Sajdak /z hufoa Wieliczka/, hm Andrzej Brożek /hufiec Kraków - 

SŚródnieście/, hm Marian Bubak /hufiec Podkrakowski/, hm Lesław Czarnecki /hufiec Kraków Krowodrza/, ha Sabi- 
na Kowalska /hufiec Proazowice/, hm Leokadia Gajewska /hufiec Podkrekowski/. Minieter Oświaty i Vychowania 
nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej druhnie hm PL Denucie Noszce. 
Inaugurację sakończyła imponująca defilada harcerska, w której wsięło udźiał ponad 7 tysięcy zuchów, hurce- 
rzy i inatruktorów. 

W poprzednich numerach informowaliśwy Czytelników o inicjatywie Krukow- 
skiej Komendy Chorągwi ZHP, która miała na celu rozbudzenie wśród dzieci 
1 młodzięty zamiłowania do wspaniałego sportu balonowego. W dzisiejszym 
s przyjeunością odnotowujemy pierwszy lot "HARCERZA" nad Krakowskini 
Błońmi, Balon kosztował 1 milion 300 tysięcy złotych, wykonuno go na 
Węgrzech wg projektu Raliny Korzec. 4 teraz znajduje się w Krakowie. 

Jest pierwszyu w blisko 75-letniej historii harcerstwa tego rodzuju Środ- 
kiem podniebnej lokomocji. Balon typu AI-7 na ogrzewane powietrze ma po- 
jeuność 2.252 metry emeścienne 1 jest drugim w Polsce tego rodzaju po 
poznańskim balonie "Canon". 
Do podniebnego lotu w dniu 29 wrseśnia br. o godz. 13,45 wystartowali 
pilot Bugeniuss Olszuński, ha PL Wojciech Bąk - szef Inspektoratu Lotni- 
czego K.Ch. oras instruktorka 19 KLDH Marta Lenarczyk, 
Społeczny Komitet ZAP Popularysacji Latania Balonem zwraca się z apelem 
o dalsze wpłaty na konto PKO I OM Kraków 35510-5513-132. Wszysoy wpłaca- 
jący otrzyneją okolicznościowe cegiełki, a także zostaną wymienieni 
w kolejnych numeruch "iii" 

25 września 5 krakowa . 
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N.. ma wątpliwości, że każdy ozłowiek jest inny, 

Także harcerz. Pisano o tym zapowne równie ogęsto jak 
o tym, że mimo tej różnorodności można przecie stwier- 
dzić rozmaite prawa i zależności, które Bą wspólna 
dla ludzi i ioh dużych grup, w ten ozy ów sposób wyc 
drębnionych. Są zatem np. także prawa, zależności 
i prawidłowości, które właśnie haroerzy wyróżniają 
spośróć ogółu ułodzieży, a nawet takie, które odnoszą 
się up. do grupy harcerzy w konkretnej ezkole czy kla- 
sie szkolnej, Ale są i takie prawa, salożiości i oko. 
liozności, które właśnie odnoszą się mp. do oałej uło- 
dzieży w pewnym wieku, jakie można zaobserwować w od- 
niesieniu zarówno do harcerzy, jak ich nie sorganizo- 
wanych rówieśników. Najważniejsze z nich są zwykle 
opisywane w uczonych książkach i rozprawach naukowych, 
natomiast uetodycy harceracy zastanawiają się niekie- 
dy /1 ohyba zbyt rzadkol/, ozy i oo a tego wynika dla 
harcerstwa, 

hm TC Nąierd( fietkiewicz 

€Łesam może się wydawać, że taka bierność jvat bar 
dzo dobra w zespole, także w drużynie. Pozwala na 
wszystko drużynowomu, który może dominować. Sam wat. 
stko wio lepiej, sam proponuje, wszyscy się na wutyst. 
Ło łatwo zgadzają 1 dobrze jest... Dobrze? Otóż nagle 
się kiedyś okazuje, że chociaż wszyscy się na wszyst- 
ko sgadzają, to jakoś maleje zainteresowanie pracą 
$rużyny, spada frokwenoja na zbiórkach, niknie zainte 
resowarie baroerstwen w ogóle, i oto życie w drużynie 
ledwie się tli, za to haroerzę wyżywają się gdzie in- 
dziej 1 w ozym innym, Bowiem nie umieli wypowiedzieć 
swoich ohgoi 1 zainteresowań, a drużynowy uśpiony 
zgodliwością młodzieży nie umiał ich do tego zachęcić, 
ośmielić. I do dzić nie rozuaie, jak żo się stało. 

sko owego "ażoaianego 
ognia" w drużynach, w zastępach 1 lanych zespołach, 
które udało mię skłonić do udziału w planowaniu wiaa- 

o słomianym ogniu 
I tak np. bardzo ciękawie, wielostronuie soha) akte- 

Tyzówany jest wiek dojrzewania, który w odniesieniu 
40 harcerstwa obejmuje zarówno harcerzy starszych ze 
Bzkóż ponadpodstawowych, jak i starszych spośród har- 
oerzy szkół podstawowych /by nie użyć zwrotu "star- 
Stych spośród młodszych karoerzy"/, 

Nie wdająo się w próby jakiejkolwiek szerszej i po. 
głętionej charakterystyki tego okresu rozwojowego, 
spróbujmy mobie powiedzieć o jednym tylko zjawisku, 
które wydaje się dla tego wieku szozególnie znamienne, 
obserwowane ozęato, ohoć przecie nie powszechnie. 
Otóż jest to zjawisko występowania wspomnianego już 
W tytule "słonianego ognia", 

Nie wszyscy oczywiście w tym wieku wyróżniają się 
* ogóle iniojatywą własną. Jak zrosztą 1 w każdym in- 
fya wieku... Mówiliśny tu już woześniej, że uożna za- 
Sbearwować rózne prawa, zależności 1 prawidłowości, 
odnoszące się do ludzi i ion grup, w tyu także rozuai- 
te ogólne typologii choćby ta najbardziej znana, wy- 
Tóżniająca sangwiników, oholeryków, tleguatyków i me- 
lancholików, albo przedstawiona przez druha Andrzeja 
Glassa w tegorocznym lutowym numerze "Harcerstwa" 
Aoznaj swoje możliwości"/, Nie każdy więa charaktery- 
£uje Bię wzmożoną iniojatywą własną; wielu woli sie- 
dzieć oicho, ozokać na innych, 16Ć ga uznanymi wzor- 
Sani, modani, ca większością, nie wychylać mię... 

nej pracy. Otóż nader ozęsto zdarza vię tan, że up.na 
początku roku huroerakiugo nagle pada wiele niczujar- 
nie oiekawych propozycji, Zaozniawy regularne treain- 
Bi karate, założymy dyskusyjny klub filuowy, pójdzie- 
my na kurs na prawo jazdy, zaczynany zbierać fuuduszę 
ma tagraniozny obóz żoglaraki, będziemy się uczyć ©g- 
peraato i korespondować z całym Światem. Czasem - te wszystko naraz. Przyjaujeny entuzjastycznie, wpieuje- 
my w plan pracy /ten rzedzywiety!/, rozptoujewy watę- pnie zadania i zobowiązania... I oto zaczyna nie wy- chodzić. Ton 1 ów nawala, tłumaczy mię tak OBy iimotej albo snika z pola widzenia - w każdym rasie aio robi tego, ozogo po nia oózekiwaliśny, Rorłari się to wuży. stko, 1 drużynowy też cię zniechęca. Dochodzi do wnia. sku, że lepiej było, klady on sam wezystko planoważ, osobiście zarządzał. A harcerze? Orasen zają nowe po- 
myuży, całkiem Świuże, których wiele znowu gaćnia, pa zasadzie owego "ałouianego ożnia" - krótkotrwalych Tancynaoji ozynś lub kluś. Dodajny do tego, żo jeśli 
drużynowy jeat rówiesaikiem swych huroerzy, debiutan- tun w instruktorakiej roli, też ozęsto podlega magii 
o«ego "ałomianego ognia", a czasem bywa jsdnym z głów. 
nych jego podżegaczy, 

Gzy ów "słomiuny ogień" jest ozynś zdrcznym i nię- naturalnym? Myśly, że właśnie joat zjawiskiem zroru- 
ujałym i naturalnym. Po prodtu : €ży się ohyba etu- 
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szyć, jeśli młodych, dorastających ludzi interesuje 
wiele różnych rzeozy. Daje to szansę, że trwałe zain- 
teresorania, także zawodowe - będą wybrane na podsta- 
wie szerszego wachlarza własnych przeżyć, nie na za- 
sadsie jednorazowego zachłyśnięcia się czymś. Wielość, 
różnobarwność przeżyć sprawia, że życie staje się bo- 
BWESEE . «+ 

90 wszystko z punktu widzenia jednostki bardzo waże 
ne. Ale harcerstwo to także zespół -'drużyna, która 
jest własnością wielu jednostek, których interesy 
trzeba barmonizować, Zarówno tych, które świadomie 
ohoą przeżywać różne przygody, zaciekawienia i zainte- 
resowania, jak i tych, które nie bardzo jeszcze wie- 
dzą ozego chcą. I po'to w drużynie jest drużynowy, 
świadomy instruktor ZHP, by po prostu umiał pogodzić 
zainteresowania i chęci haroerzy z interesem zbioro- 
wości, drużyny. By potrafił tak pokierować planowa- 
niem pracy i samym życiem drużyny, żeby zamierzenia 
były atrakoyjne, ale plany realne i rzeczywiście wyko- 
mywane. I dlatego właśnie, być może, plon preny druży: 
my nie powinien być przyjmowany zbyt szybko, na jed 
mej temu poświęconej zbiórce. Być może, należałoby 
zebrać wszystkie propozycje, od każdego haroerza, 
1 przede wszystkia zróbić rozeznanie ich realuości. 
Padła propozycja udziału w kursie krótkofalarskim? 
Uiech więc dwójka haroerzy zbada, gdzie trzebe się za: 
pisać, od kiedy można, ile to kosztuje, jak wygląda 
.prograa szkolenia; niech to przedstawi na kolejnej 
sbiórce. Itd, Nie gasić w zarodku "słomianego ognia”, 
wszystkie inicjatywy traktować z uwagą, ale - nim coś 
wejdzie do planu pracy, pozwolić wnioskodawoon spraw- 

dsić tego realność. Natomiast, jeśli się już coś 
przyjmie, uchwali, to należy konsekwentnie, z uporem 
to realizować, 4 

I właśnie po to jest drużynowy, by także ze "sło- 

mianego ogaia" potrafił rozpalić wspólne życie i dzia: 
łanie haroerskiego zespołu. Bo w więkazości dojrza- 

- kyoh zespołów po prostu stule, równo płonie wspólny 
ogień 1 każdy wie, że może w każdej chwili dorzucić 
od siebie to co ma... Ale na rozpałkę dobra i słoma, 
jeśli własna. Bowiem przy tym wszystkim zależy nam 
szczególnie na tym, by zainteresowania, zaciekawienią, 
pomysły, płynęły od samych harcerzy, jako ioh osobią- 
ty wkład, jako właane, Najpiękniejsze i nasłuszniej- 
sze iniojatywy odgórne mają mniejsze ezanse, by były 
uznane za włąsne,.. 

Ale zjawisko "słomianego ognia" nie występuje tyl. 
ko w drużynie harcerskiej /czy zuchowej - tam także 
dzieci, jeśli je do tego zachęcić, mogą mieć w jednej 
ohwili tysiące fantastycznych pomysłów - ku utrapie- 
miu drużynowej/. Także 1 w pracy harcerskiej na wyż- 
Szym szczeblu, np. w działalności harcerskich rad 
i komend. Tyle, że inspiracja płynie tu w mniejszym 
stopniu od dołu, 00 raczej na zasadzie ohęoi przyłą- 
ozenia harcerstwa do zewnętrznych iniojatyw, udziału 
w różnych przedsięwzięoiach społecznych, Nader często 
występuje przemożna chęć "odfajkowania", że haroer- 
stwo też w czymś ważnym i dobrze ocenianym uozestni- 
czy. Ale w ten sposób rosną różnego rodzaju zewnętrz- 
ne zobowiązania, mnożą się zajęcia dla funkojonariu- 
szy ZHP, którzy mają coraz mniej ozasu na pomaganie 
drużynom i drużynowym, a 00 gorsza - uczymy się, że 
można podjęte zobowiązania lekko sobie traktować - co 
przecieka w dół, do drużyn i spraw wychowania..+ 

Tylko - kto ma w stosuiku do "słomisnego ognia" 
imiejatyw różnych zewnętrznych akoesów spełniać w han 
oerskich radach i komendach taką rolę, jaką w druży- 
nie - drużynowy? Bowiem to właśnie szefowie są naj- 
częściej inicjatorami udziału harcerstwa w ożymó-tam.. 
Wiechże się przejawia zbiorowy zdrowy rozsądeki 

  

Vrezula Gajewska, lat *15 
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hm Krzysztoj, Grzebyk 

POGLADY EEEEEER 

jakię 
harcerstwo ? 

Moc 1984 roku. Za kilka miesięcy kolejny Zjazd 
dokona oceny drogi jaką Organizacja przebyła od marca 
1981 r. i apróbuja wytyczyć zadania jakie stoją przed 
harcerstwem. Nie ozekając na Zjazd już dziś każdy 
s nas, instruktorów, winien sam sobie odpowiedzieć 0o 

uozynił,by Uciwała VII Zjazdu nie była tylko kolejnym 
dokumentpm włożonym do szuflady, do którego być może 
sięgnie kiedyś haróerski historyk, Wierzę, że trwają 
obeonie kampania sprawozdawogo-wyboroza w ogniwach 
Zwiąsku będsie okazją, by w, rzeczowej atmosferze i w 
sposób rzetelny rozliczyć się z 4 lat instruktorakiej 
służby i nie osekając na Zjazd przyjąć program działa- 
mia otwarty dla wasystkioh członków naszej Organica- 
oji, proes nas tworzony i przez nas woielany w życie. 

Wie silę się w ym artykule na dokonywanie ocen w aka. 

1i całego Zwiąsku, po prostu nie mam do tego podstaw, 

Wierzę jednak, że przedstawione poniżej wnioski — osę- 

sto krytyczne i przejaskrawione, stworzą na łamach 
*iarcerza Rzeonypospolitej* otwartą trybunę do dysku 

aji a harcerstwie, A jeśli w różnych opiniach i poglę 
dach uda nam się wypracować konstruktywne wnioski, to 
sądzę, że ayskamy na tym wszyscy, 

Harqeratwo zyskało po 1980 roku niepowtarzalną 

szensę ua dokonanie wewnętrznej odnowy, której prae - 
prowadzenie jawiło się szansą na "odzyskanie twarzy” 
w sporej osęści społeczeństwa, jak 1 przede wszystkim 
wóród zróżnicowanych wiekowo i nieco zdezorientowa- 
mych ideowo po sierpniu osłonków Związku, 

Wyraśne podkreślenie samodzielności Organizacji, 
dobrowolnego udriału w jej pracy dzieci, młodzieży 
1 inatruktorów - określenie pryncypiów ideowych i świa: 
I opogiątowych zasad tod 31, sdęa- 

mięcie do tradycji harcerstwa jako ważnego składnika 
wychowania w Związku - to wszystko stanowiło szansę 
dla autentycznego odrodzenia się naszego ruchu. Zre- 
mygnowanie z akoyjności i nakazowego progranowania 
preoy drużyn na rzecz samodzielności ogniw podatawo- 
wych, przywrócenie «łaściwej roli miejsou drużyny i za- 

stępu, propozycje zmian programowych, podjęcie proble- 
Mów kadry instruktorakiej i młodzieży starszej byży 

sprawami, których realizacja gwarantowała końcowy Buk: 
008, stanowiła ssansę dla umacniania Związku. 

Jak niektóre s sasygnalizowanych poniżej problemów 
wyglądają dzisiaj? 

1. KADRA 

Truisuem jest przypominanie, że bez rzetelnie przy- 
gotowanej kadry instruktorskiej harcerstwo nie będzie 

mogło właściwie realizować swoich celów wychowawczych. 
Mimo ogromnego wysiłku organizacyjnego nadal brakuje 
nam kadry. Zwłeszoza tej do pracy na pierwszej linii. 
Widziałem hufiec, w którego instruktorskiej kartotece 

figuruje blisko 400 dusz - aóż m tego, skoro w tym sa- 
mym hufcu problemem jest obsadzenie drużynowymi kilku- 
nastu czekających na swojego wodza drużyn zuchówych 
i harcerskich, Znam prężny krąg instruktorski w pew- 
nym hufou z rozbudowaną strukturą wewnętrzną 1 Lioznya - 
sastępem osłonków i sympatyków, w którym często toczy 
się walka i poważna dyskusja o haroerstwie, jego sile 
1 ełabości, Paradoks polega na tym, że znakomita więk- 
utość osłonków tego skądinąd sympatycznego zespołu 
straciła kontakt s drużyną kilka ozy nawet kilkanaścia 
lat tema 1 w tymże hufon komendantka również narzeka 

ma brak drużynowych, Oozywiście nie twierdzę, bo był- 
by to sąd fałosywy, że każdy instruktor misi być dru- 
$ynowym, Ale między instruktorami pierwszej linii 

i pozostałymi musi być zachowana rozsądna proporcja, 
ma korzyść tych pierwszych oczywiście, 

Inną sprawą wymagającą gruntownych badań jest moty 
wacja do podjęcia bezpośredniej pracy wychowawczej 
z dziećmi i młodzieżą. Naiwnością nie uwzględniającą 
realiów życia w latach osiemdziesiątych byłoby twier- 

dzeni« że drużynowemu wystaroza osobista satysfakcja 

1 sukoemy wychowawcze prowadzonego przez niego zespo- 
łu, To za mało, ohoć może są gdzieś jeszcze Judymowie 

z 1ilijką. Obowiązki komend 

jest nie doklaratywna ale faktyczna pomoc i dostrae- 

genie prableaów instruktorów, udzielanie im konkret- 
uego wsparoia w pokanywaniu kłopotów osobistych i 
wodowych, których niemożność samodzielnego rozwiąza- 

nie powoduje odejście często tych najlepazych, tych 
s pierwszego szeregu. Nie powinniśmy zapominać, że si- 
ła naszego Związku tkwi w jego społecznym charakterze. 
I trudno jest odrobić atratę ohoćby jednego wartościo 

wego drużynowego. 
Jeszcze jedna instruktorska aprawa - podnoszenie 

kwalifikacji. Centralne i chorągwiane szkoły nie za- 
łatwią wszystkiego, Nie każdy instruktor może wziąć 
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POGLADY MNE +6 EE 
udział w akcji letniej, I tu widzę zasadnicze zadanie 
kręgów - by w śródrocznej pracy ponagać swoim ożł0n- 
kom, inspirować ich metodycznie, upowszeokniać najlep. 
sze doświadczenia, Komendy saś winny stwarzać warunki 
do takiej pracy kręgów, by atały się one miejscem ste» 
łego doskonalenia wiedzy inetruktorskiej, Najlepsi 
zaś spośród grona instruktorskiego muszą mieć stworzo- 
ne warunki do upowszechniania swoich doświadczeń na 
szerszym forum, 

II. HARCERSTWO STARSZE 

Wielką szansą dla odnowy naszego Związku miał być 
ruch starszoharcerski. Czy się nią stał? dyć może mój 
sąd spotka się z ostrym sprzeciwem, ule uważam, że 
ogroany potencjał organizacyjny, kadrowy, intelektual- 
ny haroerstwa starszego jest wykorzystywany w minimal: 
mym stopniu, 

Zbyt często "wyrośnięci" harcerze s własnym, kry- 
tyożnym spojrzeniem na otaczającą loh rzeczywistość 
1 ooraz bardziej nieśniało wypowiadanymi głosami o po- 

trzebie "zmieniania świata na lepszy" są traktowani 
w harcerskich komendach jako zło konieczne, jako ów 
"koń trojański" chorągwi czy hufca, który burzy mia- 
terną, od lat budowaną strukturę, nie chcąc się dać 
"wprasować" w istniejące układy i schematy. Nie wszę- 
dzie szecowne instruktorskie grona zrozumiały, że kun 
ożowe bronienie "monopolu na mądrość” = z racji doś 
wiadczenia, wiedzy eto, nie wyszło na dobre ani obroń. 
gom tej tezy ani tym bardziej harcerstwa, jako całoś- 
Gi. Musimy jasno i twardo sobie powiedzieć — bez har- 

seratwa starszego nasz ruch stanie się uboższy i słab- 
szy, straci niepowtarzalną szansę na otrzymanie za- 
strzyku młodej krwi, jeszcze pełnej entuzjażnu i wie- 
ry w potrzebę jedności słów 1 czynów, choć nie zawsze 
właścisie ukierunkowywanej energii. Ta trensfuzja jest 
dla harcerstwa niezbędna! 

Ale jest i druga strona magału. Czy ruch starszo-, 
harcerski potrafił wykorzystać szansę 1 wnieść swój 
wkład w rozwój organizacji? Już słyszę gromy sypiące 
się na moją głowę i brodę ze strony licznego zespołu 
piewoów starszoharoerskiej idei, że błądzę, krzywdzę 
1 grzeszę. Ale prawda jest taka, że to najmłodsze,a0% 
niesforne dziecko Związku ,jakim jest haróerstwo star- 
sze,nie potrafiło wykorzystać szansy, o której mowa 
wyżej. Powiem więcej - ukochany przeze mnie ruch star- 
szoharcerski schodzi na manowce i czas najwyższy, by 
o tym otwarcie powiedzieć, Piękna idea harcerskiej 
służby jest zbyt często rozumiana partykularnie. 4 
0 Związku nie może decydować ten, 'kto ogranicza się 
wyłącznie do służby samemu sobie, awojemu zastępowi, 
najwyżej drużynie. A ileż to mamy przykładów doskona- 

łych, puszących się tradycją, getrami, swoistą elitar. 
nością drużyn starszoharoerakich, które kiszą się we 

własnym sosie, a wszelkie apele se strony komend o po- 
moc tych najlepszych dla będących w potrzebie drużyn 
zuchowych ozy harcerskich zostają przez Rady Drużyn 
odrzucane z argunentacją, że działeluość w innych dru 

we: 

żynach odbije się niesłychanie na posiomie pracy tej 
hołubionej "trzynastki" czy kroczącej pięknie równym 
akautowym krokiem "jedynki", 

Gdy do tego amutnego obrazka dorzucimy starszohan- 
cerskie kręgi, w których kilkudziesięciu przewodników 
1 podharomistrzów rozważa błędy komend, samodoskonali 
się wewnętrznie, dzieli po trzykroć funkcje /a jakże/ 
by każdy instruktor mógł się wywiązać z podstawowego 
obowiązku /atąd kronikarz i jego zastępca, zastępowy, 
podzastępowy i kandydat na zastępowego eto,/ - to atan 

faktyczny ruchu starszoharcerskiego będzie smutny, 
Dulej twierdzę, i jeszcze raz chciażbym to podkreślić, 
że nasz Związek bez harcerstwa atarszego istnieć nie 
może, ale i też harcerze starsi dyskutując o awojaj 
służbie nie powinni zapominać, że bez wychowania do- 
brego zucha 1 młodszego harcerza podoinają gałąź, na 
której sami kurozowo siedzą, nie chcąc broń Boże zasi- 
lić własnym doświadczeniem i młodzieńczym zapałem swo- 
ich młodezych braci. Stąd postulat adresowany do dru- 
żym 1 harcerskich komend - jednym z najważniejszych 
wyznaczników służby w ruchu starszoharcerskim winno 
stać się systematyczne zasilanie kadry instruktorskiej 
zwłaszcza drużynowych,przez najlepszych harcerzy ster 
szych i umiejętne przenoszenie hasła wysokiej jakości 
pracy drużyny starszoharcerskiej do drużyn zuchowych 
1 harcerskich. 

III. HARCERSTWO NA WSI 

Jeśli uznamy, że nasz ruch jednakowo traktuje 
wszystkie dzieci, będąc otwartym dla każdego, to jawi 
się nam ogrom nie załatwionych spraw, które podjąć 
należałoby natychmiast, by pojęcie równości szans na 
przeżycie fascynecji harceratwem nie pozostało tylko 
freguentem zjazdowej uchwały, Powiem więcej - poza 
rozwojem kadry instruktorakiej i unaonianieg ruchu 
starszoharoerakiego najwiękazym nie rozwiązanym pro- 
blemem jest sytuacja harcerstwa wiejskiego. 
Przez dwa lata byłem hufcowym w jednej z nadrabiań- 

skich guin. Ileż utajonego entuzjaznu, prostoty, ch 
01 poznawania nowego, potrzeby harcerskiego życia tkwi 
w psychice wiejskiego dziecka. I jakże trudniej właś- 
mie temu dziecku znaleźć drogę do harcerstwa. Dojazdy 
do szkół, generalnie słabsza od ioh miejskich rówieś- 
ników sytuacja materialna "rekompensowana" większymi 
obowiązkami w gospodarstwie, brak szeregu różnych roż- 
rywek kulturalnych jakie proponuje miasto, brak har- 
oerskich tradycji, Ale jeśli te dzieci poznają smak 
dobrej, atrakcyjnej zbiórki, jeśli umiejętnie wtajem-. 
niozy się je w zaczarowany Świut huroerskiej przygody, 
to gwarantuj; Wem, że po roku ciężkiej pracy, po dob- 

rze przygotowanym obozie 1 ciekawie przeprowadzonym 

NAlmu wyroeną zastępy chwatów, o których względy mo- 
głaby się starać niejedna z dobrych miejskich drużyn, 
przesiąkniętych tradycją i bogatymi doówiadozeniami, 
Tylko tu jawi aię problem - kto ma być na wsi antma- 
torem haroeretwa? Darzę ogromnym szacur 
wiejskich nauczycieli - instruktorów obarozonych ro- 
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em grono 

dziną, studinai zaocznymi, nadgodziamui, trudnywi wa- 
runkami mieszkaniowymi, którzy siłą przyzwyczajenia, 
z poczucia obowiązku, czy też kierując oię chęcią 

przekezania harcerskiej tradycji, którą przed laty 
im zaszozepiouo - prowadzą drużyny. Ale jest ioh 00- 
ras uniej. Mestalność sporej ozęści młodych nauczycie 
11 jest inna viż tych urodzonych 30-40 lat temu. Opie- 
ka nad drużynę zuohową ozy harcerską jest często dla 

nich tylko nie-hętnie przyjmowanym dodatkowym obowiąz. 

xien. 
Stąd instancje haroerskie muszą poważnie zastana- 

wiać sig nad sytuacją harcerstwa na wsi i stworzeniem 
priorytetu dla jego rozwoju. Jak tego dokonać - nie 

METODYKA ŻEBER 
siem, ioze a bydzie pozymianie £adry spośrod uc 
miów dojeżdżających do szkÓŻ eindnicn w miastach i bę 
dąoych otłonkani drużyn starasosnrcerakioh, może dot- 
re kręgi instruktorskie s miast oto: żą opieką roszoze 
gólne środowiska więjakie, może wzulnć Bojuwzników 
wśród inteligencji w1 
nauczycielskim? 
Jedno jeat powne - jećli nie uda Bię naa faktycznie 
pomóc haroerstwu wiejskienu to poniesieny porażkę, 
*tóra postawi w wątpliwość prynoypium otwartości Zwią 

kiej, pr >»j poża Ławciea 

zku, Do tego dopuścić nie możemy. 

instynki wo 
dy w ewoim ozasie zastanawiałam się nad przy- 

Ozynami aukoosu ruchu zuchowego podzieliłam je nu 
trzy kategorie: na te, które tkwią w dziele, w reali- 

gatorach i w osobie twórcy. 

Dzieło jest wszystkim nim znane, przeż wielu kontynu- 
Owane, nie hędę go więc omawiała. 

Realisatoreni byli instruktorzy zuchowi odpowiednio 

przygotowani do podjęcia prucy. Stąd w rozważaniach, 

Obok omówienia cech dobrego instruktora, przedstawię 
aposoby ich kształtowania. końcowa ożęść artykułu 
służyć będaie okrvsloniu roli alekaandra Kamińskiego 
w tyu procesie, Terminów instruktor 1 wódz używać bę- 
dę zamienuię dla określenia ouób działających w ruchu 
£uchowym. Inforwacje ozerpaław 3 kuiążek A.kanióskie- 
go, s pracy pod redukcją Ireuy Lepalozyk "Stowarzy- 
Gzenie społeczne jako Środowisko wychowawcze” 1 z tre 

Ńoi wywiadów przeprowadzonych przeze mnie z instruk- 

torami dziułającymi w ruohu zuchowyw w dwudziegtole- 
oiu międzywojennym. 

Aleksander Kamiński w "Kręgu Rady" napisaż; 
"Przypuszozam, że 75% trudności powstałych w groma- 

dzie zjawia się £ winy sanogo wodaw tuchowego, Tak 
Remo przypuszosaa, że 75% trudnych chłopoów jest 
"krudnywi" ze względu na nieumiejętność postępowania 
instruktora."|/ Należy zatem odpowiedzieć na pytanie: 
Jacy powinni być inatruktorzy wuohowi, uby umieli 

przezwyciężać pojawiające się trudności. będzie to 
jednocześnie odpowiedź na pytanie: Jakimi byli ot, 
dzięki którym możliwy był sukces ofensywy zuchowej, 
Według Kamińskiego dla pracy z dziećmi konięczne jest 
posiadanie wielu cech. Pierwszą z nioh-jest "inotyukt 
wodza”, Tak wyjaśnia to pojęcie: ",..wiadomo, są lu- 
dzie, którzy posiadają w sobie 00ś zniewalującego do 
powłuchu, Człowiek taki nawet gdy się zupełnie nio 
stare o przewodzenie, skupia wokół siebie gromady. 
Może nie podnosić głosu, nie rozkazywać, niu prężyć 

piersi - jednak gdy przeuówi - wszystko Biy uoioza, 
gdy aoć rozkate - zostanie od rużu wykonane."*/ 
"Instynkt" ten idzie w parze 2 dobrze uksztułiowanyw 
oharakterem, opanowaniea woli 1 poczuoiea wownętrena- 
go uutorytetu. Powinni to być jednak ludzie o wysokim 
morale, wyjątkowo iówowi, przyzwoioi i wtyczni, Ktynu 
wyrałona jest w przyrzeozeniu 1 prawie huroerakia, 
które obowiązują wszystkich instruktorów zuchowych, 
będących przycież haroerzami, Drub Kuayk wzywałi 
nujoie uad oby! Promieniujoie wvkół harourukościął 
Nikt żadnemu s was nie powinien nigdy zarzucić lokko- 
myśloego obohodzenia się £ pieniądzem publicznym. 
Qdy przyrzeklićcie nie pić - wypitu szklunka piwa 
przestuje być drobiezgiem nie wartym waponnienia - 
staje eię syubojem nierzetelności, łamaniea przyję- 
tyah na ulebie zobowiązać. Słowność - to egauniu aiły 
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MECE * ZREWNCE 
stwierdzili to wszyscy rozmówcy/. Często iniojoważ 
zabawy - "bawił się, bawiąc innych" /2,Jedynak/. 
Dzięki tym wszystkim zebiegom kurmy były szkołą wy- 
ohowania haroerakiego i zuchowego. Zapewne uiluie od- 
działywały na młodych instruktorów. Kurs jednak, choć 
majlepiej zorganizowany i przeprowadzony we wspunia- 
łej ataoaferze, jest tylko działaniem jednorazowym. 
Wychowanie zaś jest procesem trwającym przez całe ży- 
cie ozłowieka. Należało zatem sorganisować cały 0ys- 
tem oddziaływania skierowany na tych, którzy podjęli 
się praoy z zuchami. Organizowano, tradycyjnie przy- 
jęte, hospitacje gromad przez instruktorów hufoów 
1 chorągwi oraz pracowników sskoły z Nierodzimia 
1 Górek Wielkich. Inne zabiegi to powołanie gromad 
wodzów i organizowanie dorocznych konferencji zuoho- 

wych. Były trzy rodzaje gromad wodzów: 
- Krąg Ognia przy Głównej Kwaterze Harcerzy, 

- Krąg Redy w każdej chorągwi, 
- Krąg Pracy w każdym hufou. 
Powołanie gromad miało na oelu wytworzenie zżytej 
grupy'osób, którym bliskie były sprawy zuchowe, któ- 
rzy mieli podobne zainteresowania, kłopoty, trudności 
ale jednocześnie oieszyli się z podejmowanych działań 
Stanowiły forum wymiany doświadozeń, służyły oiągłemu 
doskonaleniu wodzów, jak również sjednywaniu ludsi 
dla pracy w organizacji. Zgodnie z zaleceniem, że 
każdy musi doskonalić się w pracy , program gromad 
zawierał elementy podnoszące poziom wiedzy harcer- 
Skiej 1 zuchowej, Druh A.Dźwikoweki stwierdza, żo 
*kanieozne było złobywanie stopni instruktorskich — 
podharomistrza £ haromistrza zuchowego, ponieważ na 
tej drodze rośnie się w pracy twórozej”, Osłonków 
gromad wodzowskich z ozasem łączyły silne więzi nie- 
formalne - stąd istotnym kierunkiem pracy atawał się 
progrem towarzyski w nich realizowany, Wspólnie ob- 
ohodzono imieniny, wybierano się do kina, teatru ozy 
na wycieczkę. 
Specyficzny był sposób działania Kręgu Ognia. Jego 
spotkania organizował A.Kamiński w Szkole Instrukto- 
rów w Nierodzimiu, a później Górkach Wielkich, Two- 

Fzyli go nie tylko kierownicy ohorągwianych wydziałów 
zuchów, ale również instruktorzy, którzy wykazali się 
Szozogólnymi osiągnięciami w ruchu zuchowym. Przyna- 
leżność do Kręgu Ognia była wyróżnieniem, Wśród "og- 
miowoów" bardzo skrupulatnie przestrzegano dysoypliny 

1 gdy ktoś z uzasadnionych powodów nie mógł się sta- 
wić osobiście, zobowiązany był nadesłać pisemne spra- 
Wozdanie z pracy wraz z plaŁem pracy na rok następny. 
Wiedopełnienie obowiązków groziło skreśleniam z listy. 
K.Czajkowski pisał, że spotkania te były elementem 
spejającym działaczy ruchu zuohowego: "wydaje mi się, 
że miały często więkazy wpływ na istotę pracy organi- 

Sacyjnej niż zarządzenia i regulaniny włada haroer- 
skioh".*/ Wa spotkaniach tych A.Kamiński w awoisty 
sposób "rozliczał" ludzi s wykonanej przes nich pracy, 
mobilizował również do dalszych wysiłków, budził po- 
Ozuoie moralnego obowiązku i silnej odpowiedzialności 
sa podjęty przez każdego odoinek pracy a dziećmi, 

METODY KA BEER 
Skłaniał do rozwijania iniojatywy własnej. 
Kształt organisaoji zuchowej, dzięki twórosej uktyw- 
ności wielu instruktorów, zmieniał oię stale. Praca 
metodą ruchową była dla nich samych bardzo atrakoyj- 

ma. Wymagała samodzielności w podejmowanych dsiała- 
niach. 

Porum wymiany doświadczeń przywódoów ruchu sucho- 

wego stawały się doroczne Ogólnopolskie Konferencje 
Zuchowa. Były one kuźnią Ruchu, Doskonalono tam formy 
pracy organisacyjnej, ulepssano metody pracy wychowa- 
wozej, Każdy miał możliwość realnie wpływać na dalase 
losy organizacji 1 jej kostałt. Jak pisał St.Mościoki, 
stanowiły"pierwszorsędną szkołę - najwyżozy kura iu- 
struktorski".1/ Instruktorzy byli świadkami 1 uozebt- 
mikamt dziejących się spraw, dzięki temu lepiej je 
rozumieli, znali, wprowadzali w życie, 
0 Konferenojach S%.Nościoki napisał również: "Są og- 
niekiem pracy, w którym w specyficznej atnosferse po- 
gody i zaufania odnajdujemy swoje miejsce w kręgu. 
Młodzi stykają się bezpośrednio s kierownikami ruchu, 
przyjmują ich idee o wiele łatwiej, niżby to miało 
miejsos na innej drodge kontaktu",*/ W tej formie 
tego elementu w pracy wapółozesnej organizacji zuohoć 
wej nie spotykamy, a s pewnością byłaby ona polot 
1 pożądana. 
Zaatosowanie tak różnorodnych metod organizowania 
kadry instruktorskiej spowodowało, że.została ona 
silnie zespolona emocjonalnie wokół zadań ałużenia 
dzieoiom.9/ Możliwa to było również dzięki wpływowi 
osoby hleksandra Kamińskiego na instruktorów. 
St.Wojtosak odpowiadając na pytanie - jaka była ta- 
jemnica sukcesu ofensywy suohowej - stwierdziła: "sa- 
ma osoba Aleksandra Kamińskiego. Wutysoy, którzy nię 
s nim spotkali, kochali go 1 szanowali”. Z.Pangrat 
powiedział podobnie - "Pascynująca była sama osoba 
Aleksandra Kanióskiego. 0a przyciągał do siebie, pro- 
mieniował czarem," Wyłania się w zwiąsku z tym ostat- 
nie pytanie, ns które oahoę spróbować odpowiedzieć, 

Jakim ozłowiekiem był twórca suchów, jakie eechy re- 

prezentował? Sam twierdził, że posiadanie instynktu 

wodzowakiego to zasadnióse kryturium dla zostania wo- 
dzem 1 instruktorem suohowyn. Na podatewię wypowiedzi 
rozmówców można wnioskować, że druh Kamyk spełniał 
ten podstawowy warunek. St.Wojtozak powiedniała: "Choć 
sum rsadko prowadził sajęcia /w Mierodsiniu/, ule on 
tam był, tkwił, uczestniczył wo wszystkich zujęcinoh, 
jego się tam ozuło", a zdaniem Z.Pangrata "on przez 
swój osobisty ozar przyciągał do siebie innych", Iunę 
określenia jakie wymieniali respondenoi w odniesieniu 
do A.Kamińskiego to - obeoność A.Kamińskiego nie wpły- 
wała deprymująco na uczestniozących w zajęciach, Zaw 
duięczał to swojej bezpośredniości, talentowi do ga- 
wędzenia, oraz temu, że miał autorytet wynikający 
u wiedzy /2,Jedynak/. A.Dżwikowski stwierdził: "Prze- 
de wszystkim widzieliśmy w nim wybitnego inteligenta. 
W rozmowach dysponował ogromną wiedzą, a problemy po- 
trafił przedstawić dogłębnie i przokonywująco. Czuli- 

śmy się poważnie włączeni w wybitnie ważną pracę —  
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służbę wspaniałej Polsce". Odnośnie autorytetu St.Bro- 

miewaki wspominał - "nam jego autorytet nie ciążył, 
ale wyzwalał nasze pasje - skłaniał do refleksji". 

Ten roznówca stwierdził również, że Aleksander Kamiń- 

ski był pełen serdeczności dla ludzi, ale nie oofał 

mię przed powiedzeniem nawet przykrej prawdy, Byż 
również konsekwentny w wymaganiach w stosunku do in- 

struktorów, Oozekiwał suniennego wywiązywania się 
s zadań. Sem "służył przykładem ogromnej solidności, 
oddania się systematycznej pracy /mimo ohoroby/. Pi1- 
nował swego zdrowia, wykasując żelazną wolę atosowa- 

nia takiej higieny psychicznej i fizycznej, która 
o
w
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(> wielu już lat organigowane są haroerskie spotka- 
nia ze sztuką o charakterze plenerów plastycznych, Obo - 
zów takioh jednak organizuje się w ZEP niewiele, W Chorą-| 

gmi Krakowskiej dla harcerzy młodszych zorganizowano 
pełny 24-dniowy plener przed 9 laty. Przedsięwzięcie 

to było wynikiem współpracy między Wojewódzką Spół- 
dsielnią Mieszkaniową w Krakowie a Komendą Chorągwi 
ZUP. Organizatorami plastycznych plenerów dziecięcych 

GWAŃOCAA © MMG 
pozwalała ograniczyć wpływy choroby /4,Dźwikowski/, 

Nie będę przytaczać innych wypowiedzi, Zapowne 
wielu mogłoby je usupełnić. Myślę jednak, że te pode- 
ne przeze mnie za "naooznyni" Świadkami historii ok- 
reślenia dotyczące Aleksandra Kamińskiego uzasadniają 
tezę, że w nim tkwiła jedna z przyczyn sukoesu ruchu 
suchowego. On sam tak określał w nim owoją rolęt 
"Podstawowe doświadozenia zsuohowe wyniesione z powo- 

łania gałęzi suchowej 1 kierowanie nią, polegało na 
ozepianiu w hufoach i ohorągwiach umiejętności 

sjednywania kandydatów na instruktorów zuchowych, 

zee 
prowadzonych w formie obozu harcerskiego byli druhna 
hm PL Hanna Urbańska oraz hm PL Andrzej Ziębliński, 
Obozy te zlokalizowane były w ohorągwianym ośrodku 
obozowym w Jasieńozyku koło Muszyny, W roku bieżącym 
już po raz trzeci w ramach Uczniowskiego Ruchu Nauko- 
wego i Kulturalnego zorganizowaliśmy Ogólnopolski 
Harcerski Plener Plastyczny, Główna Kwatera ZIP i Ko- 

K 
[NE 

menda Chorągwi w Krakowie udzieliły tym przedoięwzię- 
eiom pomocy, a głównym organizatorem był ha PL An- 
drgoj Ziębliński, Trzeci plener zorganizowany był 
w ośrodku bbozowym hufoa Nowa Huta w Gołkowionoh kożo 
Starego Sącza w dniach od 30 ozerwoa do 20 lipca 1984. 
Ma plener przyjechali haroerze wytypowani komisyjnie 
w wyniku konkurau nadesłanych prac, Byli to ohłopoy 
1 dziewczęta z oałej Polaki, z różnych Środowisk, 
w wieku 10-16 lat, Odznaczają się dużą wrażliwością 
1 wykazują dużą ciekawość poznania wszystkiego 00 
jest związane ze sztuką, Głównym celem obosu było 
rozwijanie naturalnych uzdolnień i zainteresowań plu- 
stycznych podozas aktywnego wypoczynku wakacyjnego 
w ozasie zajęć haroerskich na obozie, Generalnym zu- 
łożemiem metodycznym było wzajemne powiązanie klasy- 
oznych zajęć harcerskich z zajęciami plastycznymi 
w oiągu peźnego dnia obozowego zgodnego z metodyką 
pracy haroerukiej. Podozaa trwania obozu działała Ra- 
da Obozu, która m.in, przedstawiała oiekawe propozy- 
oje zajęć oraz inne formy działania jak np. współza- 
woduiotwo. W ozasie obozu haroerze mieli możliwość 
zdobywania sprawności, w tym również szozególnie swię 
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 gkupianie ich w samorządnych zespołach nasyconych 

jtriotysnom" zuohowym, który stymulował twórozość 
organizacyjną i metodyczną zespołu jako oałości i po- 

jególnych jego ozłonków." 

7 4M.Kamiński, Krąg Rady, Katowice 1935, 5.157 

2/ tamże, 2,202 
3/ tamte, 5.180 
4] gp. w Kręgu Rady, a.203 

K.Ozajkowski, Ośrodek haroerski w Górkach Wielkich 

ganych ze specyfiką obosu. Realisując szerog zadań 
zespołowych i indywidualnych poznali podstawowe umie- 
jetności s zakresu terenoznawstwa, sygnalizacji, pio- 
mierki oraz innych technik obozowych. Haroerze sani 
budowali instrumenty muzyczne, tworząc rozópiewaną 
grupe, wymieniając między sobą teksty i interpretacje 
piosenek.,Szerszemu rozwijaniu inwenoji twórczej 
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uozestników pleneru służyły zorganizowane w ośrodku 
obozowym: festiwal artystyczny, Okresowe wystawy prac, 
Olimpiada aportowa "na wesoło" oraz realizacja wielu 
$enatów prao plastycznych w ozasie wycieczek i zwia- 
dów. Ciekawie przedstawiała się obrzędowość obosu. 

Ponieważ uosestnioy i kadra przybyli z różnych drużyn 
1 szozepów zaistniał. ć W własne. 

go obozowego stylu i specyficznej obrzędowości, Dowo- 

dem na właściwy dobór uczestników i ich jaaną motywa- 
0ję /sainteresowań i udziału w obozie/ było to, że 
harcerze przejawiali bardzo wiele inicjatyw własnych, 
m.in, redagując "paletę - tablicę ogłoszeń", rysując 
1 pisząc o aktualnościach dnia, lie było również pro- 
blenów z wystrojem wizualnym terenów obozu+ 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z zakresu 

wiedzy o sztuce oraz historii ZAP prowadzone m.in, ja. 
ko gawędy na ogniskach oraz konkursy i ćwiczenia pra- 

|ktyou Zadowolenie kadry i bezpośredni doping wywo- 

ływażo dopytywanie się uczestników o to, kiedy odbędą 
się tego typu zajęciu. Stanowiło to potwierdzenie 
dobrze zaplanowanej pracy na obozie. 

Harcerze przyjechali s drużyn dobrze i bardzo sła- 

jeko środowieko wychowawoze /v/ Sto- 
warzyszenie społeczne jako Środowisku 
wychowaucze, Rod, I.Lepalosyk, Var- 
szawa 1974, 2.152 

Ś/ tamte, 0.154 
1/ gt.Mościoki, Doroosna Konferencje Zuchowa, "Har- 

oaratwo"1939, nr 2, s.86 
8/ tagże, 9.86 
9/ q.Lepalomyk, Stowarzyszenie społeczne w ujęciu pe- 

dagogiosnyn Aleksandra Kanińskiego 
/u/ Stowarzyszenie społ... op.oit. 
5.17 

bo dsiałających, Podozas obosu mieli więo aożliwość 
wymiany doświadczeń. 

W oiągu dwudziestu dni trwania obosu, pracując w ple- 
nerze oras w przygotowanej pracowni, z ogromną akty- 
wnością 1 pracowitością malowali pejzaż i arohitektu- 
rę tego regionu, Dla większości uczestników proca 
w plenerze była ozymś zupełnie nowym, zwłaszoza naj- 
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młodsi, przyzwyczajeni jeszoze do pracy żłównie z wy- 

obraśni, w plenerze musieli uczyć się obserwować przy 
rodę i inne zjawiska, na przykład zagadnienie perspo- 
ktywy, przestrzenności oraz względności barwnej. 
Powstało wiele cykli tematycznych wykazujących dużą 
wrażliwość ora iuwenoję uczestników, Prace te były 

na j so parę dni wystawi 
Harcerze brali ozynny udział na terenie obozu w róż- 
nego rodzaju pracach plastycznych, sapoznająo się 
s zagadnieniami kompozycji plastycznej i przestrzen- 
nej, s zagadnieniem znaku, plakatu, np. konkurs na 
projekt proporea obozu, totemy - znaki zastępów, deko- 
racje imprez obozowych oraz plakaty i ogłoszenia. 
Pomimo złej pogody 1 obozowych warunków pracy powa 
ła duża ilość prao malarskich i rysunków w różnych 
technikach i formatach. Prace powstałe na plenerze 
potwierdziły dobry poziom i duże zdolności uozestni- 
ków. Ciekawym przedsięwzięciem plastycznym tegoroos- 
mego pleneru było opracowanie oykli ilustracji do 
książki Astrid Lindgren "Dzieci z Bulerbyn", Wyda- 
wniotwo Nasza Księgarnia zgłosiło ohęć wznowienia 
tej książki właśnie s ilustracjami uczestników nasz 

11 
PESEL BKO PE MAE 14Ą8DUE YPROĘDAIR | OTWYCSZĄ 007 LDAP ZEN WRREOGOZZZKGWNKCANOEZYPRORZOZARO DE ORZEC COREDEODEEEKI 

archiwum    



  

  

SEEM PROPOZYCJE 
go pleneru. Praca ta żywo zainteresowała wszystkich. 
Tlustracje zostały wykonane głównie w technice gwaszu 
1 tussu, Wybrane serie ilustracji książkowych prze- 

miast duża seria prac barwnych i rysunków została wy- 
brana na wystawy obrazujące dorobek tego i poprzed- 
mich plenerów, Na wiosnę przyszłego roku w galerii 
sstuki dziecka w Krakowie oras w podobnych galeriach 
m.in, w Warszawie planowana jest duża wys pople- 
merowa z najlepszych prao 2 lat 82,83,84. 

Tak zbudowany program, polegający na przenikaniu 
1 usupełnianiu się typowych zajęć haroerakich i zajęć 
realisujących specjalistyczne zainteresowania uczest 
uików, po raz kolejny zdał egzamin, Ciągle jednak 
kadra i uczestnicy wspólnie modyfikują go 1 ulepszają, 
Nad realizacją tekiego programu czuwa każdorazowo ka- 
dra instruktorska składająca się w połowie z dobrych 

K 
Dorota Banasiak, lat 15 
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harcerskie.pl 

„ŁEBRESERNA + SBE 
instruktorów - organizatorów życia obozowego, jak 
również z artystów malarzy, rzeźbiarzy i grafików, 
pracowników i studentów ASP w Krakowie, wśród których 
również są instruktorzy ZHP, Należy sądzić, że m.in, 
dlatego program na tak pomyślanym obozie spełnia wa- 
runki do oiekawej realizacji tej idei. 

Niniejszy tekst jest wyłącznie informacją, Bygna- 
lizującą wieloletnią pracę nad poszukiwaniem modelu 
imatruktorakiej działalności ze szozególnie uzdolnio- 
ną młodzieżą. W wielu Środowiskach instruktorskich 
istnieją możliwości współpracy z artystami plastykani, 
wśród których jest wielu byłych i aktualnie działają- 
oyoh instruktorów. Wystarosy tylko zapał i ciekawe 
pomysły w programowaniu takich obozów. Zainteresowa- 
nych tą ideą prosimy o listy do redakoji z dopiskiem 
"Harcerski plener". 
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zwyczaje 
i obrzędy 

harcerskie 

edy - w ozasie kominka w jednym ze Środowisk 

haroerskioh - przy słowach "wataje wiara.,." nii » 
łem, zostałem nieomal wygwizdany. Nigdy nie uważałem 
się za obrazoburcę a przynajaniej nie w sferze har- 
oerskioh obrzędów, wręcz przeciwnie - ugnając potrze- 
bę psychiczną ich przeżywania, starałem się dostoso- 
wać je"do smaku" w prowadzonych przez siebie jednost 
kach harcerskich. Dlatego też czuję się w obowiązku 

zabrania w tej sprawie głosu, Skąd nagle taka skra 
jna celebra dotycząca przecież nie najważniejszych 
©lementów harcerskiej obrzędowości, regulowanych daw- 
miej dość elastycznymi zwyczajami drużyn? Podejrzewam 
że z nieznajomości tradycji i braku umiejętności hie- 
rarohizowania elementów obrzędowości /zwyczajów 1 0- 
brzędów/. Nie wszystko uda się uregulować najlepszy- 
mi nawet regulaninami 1 dlatego nad zerwaniem się ni- 
©i przekazywanej drogą ustną tradycji wypada nam tyl- 
ko ubolewać, szczególnie, że na powyższy temat pisało 
mię u nas bardzo ale to bardzo mało. Nie bez przyczy 
my tytuł, którym opatrzyłem niniejsze rozważania po- 
ohodzi z napisanej jeszcze przed wojną książeczki Ta- 
deusza Kwiatkowskiego - ostatnie jej wydanie pochodzi 
% 1947 roku. O obrzędach, potrzebie ioh przeżywania 
1 ich funkojonowaniu w procesie wychowania pisze on 
tak: 
"Obrzęd harcerski to nasz serdeczny druh. Ileż to ra- 
By on wałśnie pomógł nam zeapolić ducha w zastępie 
ozy kręgu Jednej Sosny, ileż to razy pohnęliśmy przy 
pomocy niego chłopaków na tor głębszych myśli, Obrzęd 
dawał nam atuosferę szczerości i prawdziwego braten- 
stwa, był nam tak drogi i miły, jak ciepły powiew 
wiatru od lasu, jak stokłośny szum złotawego zboża. 

Każdy obrzęd pachniał ziemią i niebem a wiązał się 
Błońcem 1 srebrnym księżycem. 

Ileż to razy przez obrzęd czuliśmy się mooniejszy- 
mi i lepszymi. Hej obrzęd, obrzędi 

"Jest wielu ludzi dorosłych - mówi Banbaju - roz- 
kochanych w obrzędach, z zamiłowaniem biorących u- 
dział w uroczystościach, procesjach, recepojach, pa- 
radach, dla których aprawa orderu ozy dyplomu stano- 
wi najważniejsze zagadnienie życia. A oóż dopiero 

dzieci! Dzieci, dla których życie fantastyczne jest 
Ozęsto realniejszym od codzienności, dla których for- 

ma i symbol stanowią zwykły sens rzeczy. Obrzędy, 
dzięki swej niecodzienności i uroczystej formie wzbu- 
dzają w dzieciach dreszcz zachwytu, 

Obrzędy i zwyczaje Słowian, plemion polekich, mia- 
ły swe odwieczne niepisane prawa. Przez długie wieki 
wychowywały one dusze młodych w niepisanych prawach 
ozłowieka. Harcerski obrzęd czy zwyczaj również jest 
nmiepisanym, mocnym prawem wszystkich porywów i myśli. 
Jest on różny, jak każde prawo, setny, wieloraki, ua 
w sobie gamy odoieniz jest obrzędem, zwyczójem i oby- 
ozajem, jeat poważny i wesoły aż do szaleństwa, wsru- 
sza i śmieszy, A tak, jak Śmiech i łzy... splatają* 
się ze sobą w życiu ludzkim tak samo i obrzęd splata 
się w różnych formach. 

4 wiedz druhu drużynowy lub zastępowy, że nie spo- 
sób tych wszystkich obrzędów przeprowadzić w twej 
drużynie. Nie kładź do zupy więcej niż dwa grzyby, 
nie rób makabrycznych apraw z piszozelami i strasze- 
niem. A uśmiech i pogoda prowadzić będą ciebie przez 
Szlak," 

Po T.Kwiatkowskim tematem obrzędowości zajmował 
się poważniej bodaj tylko dh Zbyszek Czarnuch w jed- 
nym z zemzytów wychodzącej pod koniec lat sześćdzie- 
siątych serii "Zarys metodyki wychowania w drużynie 
harcerskiej" pod red. H.lluszyńskiego. Z.Czarmuch pó- 
djął próbę zdefiniowania i poklasyfikowania pojęć z 
zakresu harcerskiej obrzędowości, Nie od rzeczy bę- 
dzie przytoczyć kilka z tych definicji. Tradycja to, 
zdaniem Autora, system zwyczajów i obrzędów utrwalony 
w praktyce drużyny, System ten może powstać up. wokół 
patrona, specjalności ozy regionu. Zwyczaj i obrzęd 
to elementy tradycji a obrzęd wyróżnia się uroczystyń 
charakterem i staranną reżyserią. Elementy tradycji 
/obrzędowości/ zostały podzielone na posiadające oha- 

rakter ogólnozwiązkowy i indywidualny /poazozególnych 
jednostek organizacyjnych/. Z.Ozarnuch zwraca tu uwa- 
8£ nie tylko ną ideę /treść obrzędu/ ale także na je- 
go formę /estetykę/, Ubolewa nad nieporadnością w 
dziedzinie tworzenia form, co wohodzi w skład kultu- 
ry. Niestety ubolewania te pozostają nadal aktualne. 
Wreazoie podkreśla potrzebę różnicowania atnosfery 
zwyczajów i obrzędów ze względu na ich wagę, pisząc: 

1, Pormę "wielkiej pompy", stosować tylko w sytuacjach 
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supeźnie niezwykłych, Na przykład wręczonie sztanda- 
ru... 

2. Powagę i nastrój dużego skupienia stosować z unia- 
rem i zarezerwować do problematyki ważnej. Uie przem 
oiągać w ozasie... koment samych czynności obrzędu 
powinien być podbudowany odpowiednio dobraną pioson- 
ką, układem szyków... elementami Światła, barw, dźwię- 
ku... Hadużywanie powagi do spraw drobnych stępia 
wrażliwość dzieci. 
3. Najczęściej należy stosować atuoaferę pogody, dow- 
oipu i radości, Śmiało powianiómy w tym klimacie or- 
ganisować obrzędy nadawania stopni, sprawności, wyra- 
żania uznania ozy gratulacji, wspomnień o sukcesach 
1 niezwykłych przeżyciach drużyny. Każde zdrowe dzie- 
oko jeat z natury wesołe... 
4. "Wszystko dobre ale w miarę" - tak w największym 

Z mi pytanie: Dlaczego chcesz się tak szero- 
ko rozpisywać o majsterce, czyż nie ma ważniejszych 
spraw w pracy zuchowej? Odpowiadam: Tak, to prawda, 
dostrzegam wiele donioślejszych problemów wymagających 
szybkich rozwiązań. Chętnie miejsce na stronicach AR-a 

ustąpię każdemi kto je podejmie, Ja piszę o majsterce 
bo z nią man stuły 1 nieprzerwany kontakt od bardzo 
dawna, W tym, jak nazwał Kamiński, przedmiocie wyszko- 
lenia zuchowego też załamują się problemy znacznie i 
szersze, 1 to dość ostro, Inne formy:pracy zuchowej 
uają więcej szozyścia, Na przykład zuchowa piosenka, 
która woiąż bogaci się o utwory o dobrych tekstach, 
łatwo wpadające w ucho, wartościowe muzycznie, Jądzę, 
że rozwija się wodą zuchowa obrzędowi „ Aw zucho— 

wej majsterce jak gdyby świat zatrzynał się kilka 
dziesiątek lat temu. T muszę przyznać, że mnie i in- 
nym "kolegom od majsterki" nawet to odpowiada, pogo- 

skrócie uożemy wyrazić ostatni postulat dotyczący 
klimatu, atuostery towarzyszącej obrzędom," 
W pełni zgadzam się ze zdaniem Autora, długoletniego 
instruktora i, 00 najważniejsze, długoletniego prak 
tyka, 

A 00 mamy dziś? Z brakiem wiedzy o obrzędowości 
i obrzędach zanikły te ostatnie, a nieświadone druży- 
ny celebrują zwyczaje, nadając im rangę nadzwyczejno- 

ści, Nie znaczy to, że nie należy uroczyście rozpuiać 
czy kończyć ogniska, ale atmosferę nadzwyczajności 
należy zachować na lepszą okazję. Jedynym sposobem 
na zahamowanie zaniku obrzędów jest przekazywanie 
tradycji, dlatego z zadowoleniem witam "Obrzędowy 
pieo" dha Marka Kudasiewicza, a druhów drużynowych 
zachęcam do lektury wymienionych w tekście pozycji, 

dziliśmy się z tym stanem, Bo wiemy, że nikt z nas 
nie jeat w stanie przełamać muru obojętności i źle 
maskowanego lekceważenia - gdziekolwiek by się zwró- 

oił. Szczególnie do tych, którzy m.in. za tę majster 

kę są wapółodpowiedzialni, jak np. Składnica Harcer- 

ska, ale nie tylko ona, Również oi, którzy w skali 
Związku programują, organizują 1 koordynują szkolenie 
i doskonalenie kadr, 
Przyjrzyjmy się z bliska sprawie przygotowania i do- 

skonalenia kadry kształcącej drużynowych w zakresie 
majsterkowania na przykładzie CAS '82 oraz jednego 
z centralnych warsztatów metodyczno-repertuarowych, 

JAS'82 - ogromna akoja szkoleniowa, obejmowała w głów. 

nej masie tzw. organizatorów prucy zuchowej, a więo 

instruktorów, którzy zdobytą wiedzę i umiejętności 
mieli przekazywać mniej doświadczonym drużynowym i ke: 
dydatom na drużynowych. Sam fakt, że CAS'U2 był prow. 

je 
UERENEW OREW ZSZ CZE RE TOOZ CZT EZ OEOCHA BA WOZU WTCC ZZO TS 
archiwum 
harcerskie.pl 

ME som 
dzoBy w normalnych harcerskich obozach pod namiotani, 
+ pełną samoobaługą z zakresu pionierki,na pewno wzbe- 
gacił kursantów o wiele pożytecznych umiejętności. 
Obok namiotów mieszkalnych i gospodarczych stanęły 

również inne, zwąne warsztatami: gawędy, obrzędowości 
piosenek i pląsów, teatru zuchowego, gier, ćwiczeń 
1 zabaw oraz majsterki. Każdy uczestnik kursu druży- 
nowych korzystał s nich zgodnie z progranen, natoniet 
organizatorzy pracy zuchowej tworzyli, na zasadzie 
swobodnego wyboru, kadrę wspomagającą wybitnych spe- 
ojgliatów kierujących warsztatami. Zanierzenie bardzo 

1EDODY Koókikcjey METODYKA 
mogli mieć koniecznego doświadózenia a i z zasobem 
wiedzy | umiejętności majsterkowskich nie było lepiej 
miż na CA3'82. Program musiał być tym samym obniżony 
do poziomu słuchaczy. 
W takiej sytuacji człowiek wraca wspomnieniami do bar 
dzo dawnych lat, kiedy to tzw. sprawni zbierali się 
mie po to by odbyć kurs, ale po to by pochwalić się 
wymyślonymi przez siebie nowościani majsterkowskini, 
uzupełnić luki w wiedzy, przeżyć radość z wykonanej 
pracy, Tacy, też przecież bardzo młodzi, zmuszali in- 
atruktorów majaterki do znacznego wysiłku, Nie wystar 

  słuszne. Doskonaleni łej lub ka- 
dry kształcącej przez wżączenie jej w proces przygo- 
towania na oraz wi 
runków do eksperymentowania i tworzenia nowych wzorów 
W warsztatach majsterki w praktyce wyglądało to od- 
miennie. Ktoś nie zbilansował ozasu i wypadło go bar- 
dzo mało na zajęcia dla kursów drużynowych /o połowę 
uniej niż np. na podobnych kursach w OSI w Oleśnicy/, 
a i ten ozas był szarpany przez pełnienie służby obo- 
zowej oraz różnego rodzaju iuprezy. Tym samym organi- 
gatorzy pracy zuchowej mieli mniej okazji do włącze- 
mia się w proces szkolenia. Drugą - o wiele istotniej 
szą sprawą - był dobór tych właśnie 
tożna było założyć, że przyszły specjalista z zakresu 
majsterki, poza dobrymi chęciami będzie reprezentował 
poziom wiedzy i umiejętności majsterkowskich przynaj- 

* mniej ma poziomie przeszkolonego drużynowego zuchów. 
Wiestety, tylko niektórzy mogli się do takich zali- 

ozyć. Reszta, mimo granatowych i zielonych podkładek 
pod krzyżami posiadała nikłą znajomość majsterki, da- 
jąc świadectwo prawdzie, że od lat szkoli się kadrę 
nierzetelnie, przynajaniej w zakresie umiejętności 
majsterkowskich. 

Można by przypuszozać, że CAS '82 przyniósł taką 

sumę doświadczeń, że błędy i nieporozunienia już się 
mie powtórzą. W naszym konkretnym przypadku nio nie 
uległo zmianie mimo upływu dwóch lat, Miałem na to do 
wody uozestnioząc przypadkiem w tegorocznych warszta- 
tach dających absolwentom uprawnienia do prowadzenia 
zajęć z zakresu majsterki na kursach dla drużynowych. 
Wiestety, kandydaci w większości bardzo młodzi, nię 

ozyło y trzeba ich było wyprzedzać, 
Kto w tym wyścigu nie nadążał - odpadał. Dziś sama 
ohęć 1 ozasu „, aby innych uczyć 
prowadzenia zuchowej majsterki. Pod wysokim patrona- 
tem przysłowiowych dwóch Marcinów odbywa się takie 
uczenie. O dziwo - ku zadowoleniu wszystkich zaintere- 
somanych stron. Uczestnicy kursów drużynowych nękani 
nadmiarem wykładów, jak relaka traktują zajęcia z maj 
sterki, nawet na tym niriutkim poziomie. I chwalą s0- 
bie bardzo: może się przydać na zajęciach szkolnych 
wpraca-technika", A gdzie podziali się owi legendarni 
sprawni majsterkowcy? W czasach wprowadzania hasła 

01 zniknęli z sze 
regów instruktorów zuchowych. Zajęli się gwoimi spra- 

wami osobistymi i zawodowymi, znaleźli inne pola dzię- 
łalności społecznej. Dziś można ich znaleźć wśród zna: 
ozących inżynierów w przemyśle i prowadzących własne 
warsztaty rzemieślnicze, są dyrektoreni i prezesami. 
Jest wóród znanych mi osobiście nawet jeden rektor 
wyższej uczelni. Kiedyś został przerwany proces budze- 
aia majaterkowskich zainteresowań u zuchów i harcerzy, 
a później umacniania 1 rozwijania ich już u inatrukto 
rów, aby oi znów zdobyte umiejętności 1 zamiłowania 
przekazywali zuohom, Trudno go będzie odtworzyć, 
trwać musi wiele lat. Ale jest to możliwe. Aby tylko 
haroeraoy decydenci /piękne słowo!/ zrozumieli, że 
jest to ważne. 3 

Na konieo pragnę zapowiedzieć, że trzecia część 
rozmyślań nie będzie już zawierała narzekań, Będzić 
aatomiast próbą odpowiedzi na pytanie: Czego w zakre- 
aie majsterki winien się nauczyć kandydat na dsużyno- 
wego zuchów. 

Czuj! 

dzuh France 

W harcerstwie znajduję ooraz mniej... harcerstwa 
... 

Prowadzenie obozów przeszkadza w urzędowaniu 

Nie oddamy nawet. 
... 

guzika! 

... 

Musimy nareszoie uwierzyć, że harcerz, który 
nosi gwiazdki zamiast nabić na krzyżu nie 
jest gorszy - jest iuny 

Lis  



EEEE HISTORIA 
R. Kwoczek urodził się w Grabinie, pow.Prud- 

mik,w roku 1904 jako trzynaste dziecko chłopskie, 
W domu rodzinnym dbano o polakie patriotyczne wycho 
nie, pielęgnowano mowę polską, kulturę, pieśni i oby- 
ozaje, czytano polakie książki i polskie gazety: Kato- 
lika, Gazetę Opolską oraz Nowiny, Szkołę podstawową 
ukończył w Grabinie, po ozym ojcieo w 1915 roku zapi- 
sał go do gimnazjum klasycznego w Opolu, W 1918 r., 
kiedy Paweł był uoznien 5 klasy gimnazjum, rozpoczęły 
się walki o przyłączenie Śląska do Polski. kłody Pa- 

weł brał aktywny udział w działalności propagandowej 
ua rzecz Polski, zbierał w okresie wakacji w 1920 ro- 

hm PL Paweł Gajdzik 

awe K 

ku podpisy od ludności rodzimej Grabiny, która domaga- 
ła się włączenia tej wsi do obszaru plebiscytowego, 

Tym też naraził się na nienawiść nienieckich kolegów 
1 nauczycieli, Już w 1923 r. jako uczeń wstąpił do 
Związku Polaków w Niemczech. Maturę zdał pomyślnie 
w 1924 r. i włączył się do kampanii wyborczej do Par- 
lamentu Rzeszy nx rzecz Polskiej Partii Ludowej. Do 
Sejuu Pruakiego weszło dwóch polskich posłów: ks.Cze- 
sław Klima, proboszcz z Tarnowa Opolskiego i Jan Ba- 
Qzewski, działacz warmiński z Frus Wschodnich. 

Studia prawnicze rozpoczął Kwoozek w 1924 roku 
w Wfrzburgu, a następnie w Poznaniu, Berlinie i Wro- 
oławiu, gdzie 28.V.1928 r. złożył egzanin aplikancki. 
Fraktykę sądowo-aplikanoką odbywał w Opolu i Wrocła- 
wiu, po czym osiedlił się w polu, gdzie otworzył khn- 

oelarię adwokacką, 
Jeszcze podczas studiów razem z kolegami z innych 

ośrodków akademiokich podjął zamiar utworzenia pol- 
skiej organizacji studenckiej, W sierpniu 1924 r. po- 
wstał na zjeździe w Opolu Związek Akadeników Górnoślą- 
zaków "Sileeia Superior", Faweł Kwoczek pozostał jego 
stałym ozłonkiem również po zakończeniu atudiów. i la- 
tach 1926-27 był jego prezesem i oddanym rzecznikiem 
interesów wszystkich członków, Związek "Silesia Supe- 
rior" dążył do zespolenia akademików Górnoślązaków-Po- 
lsków celem ich na światłych bu 
narodowych i przyszłych przywódców życia polonijnego 

w Kzeszy nienieokiej, przez poznanie i pogłębienie 
kultury polskiej i przez aktywny społeczny udziaż 
w organizacjach polskich, Fodozas awoich studiów w Be- 
rlinie również działał w tautejszym polskia środowia- 
ku, był m.in. wapółzałożycielem Związku akademików Po- 
laków "iinoritaa" - późniejszej "Polonii", Przebywając 
na studiach w Berlinie w 1925/26 r. zetknął się z tan- 

JRNGEMESKCZME < UEEE 
tejszym haroerstwem i poznał hm.Józefa Kwietniewskie- 
go pełniącego wówozaa funkoję hufoowego berlińskiego 
harcerstwa. Brał ozęato udział w życiu karoerskia, 
w wycieczkach organizowanych w okolice Berlina, Byży 
to początki rozmiłowania się w przygodach harcerskich, 
odtąd nie utracił kontaktu z ruchem harcerakin. Taki 
san żywy udział braż w życiu haroerskim w okresie 
1926-1928 we Wrocławiu, kiedy powstała tam drużyna 
harcerska założona przez Wiktora Urbanowioza, jego 
brata Jarapata 1 Tadeusza Grajkowskiego. Drużyna ta 
należała do uajaktywniejszych organizacji polskich we 
drooławiu. Drużyna prowadziła stałe wycieczki "szlaka- 

woóczek 
mi polskości wrooławia*, podczas których młodzież u- 
czyła się polskiej przesziości swego miasta i polaki. 

historii, Po dojściu llitlera do władzy szykany ludnoś- 
oi mienieckiej wzmogły się w stosunku do unundurowa- 
mych harcerzy i mówiących na ulicy po polsku. Jpowodo- 
wało to aieznaczny okresowy spadek liczby członków 
drużyny. W 1934 r. objął drużynę harcerz I MDH in.Za- 
wiszy Uzurnego z Berlina druh żdmund Różycki. Praca 
w drużynie zaktywizowała się. Z chwilą wybuchu wojny 
wielu starszych członków drużyny zostało aresztowanyd. 
Uwięziono w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen 
druhów Zdmunda Różyckiego - pierwszezo drużynowego, 
T.Grajkowskiego i ostatniego drużynowego iładysława 
Zarembowicza. Ci dwaj ostatni zginęli w tym obozie. 

« W 1932 r. jako pełnomocnik Paweł Kwoczek prowadził 
sprawę Banku ludowego w Opolu, o ozym wspominał z te- 
go okresu: 

. Rozpoczynając aplikację w Opolu, byłem po okresia 
plebiscytu pierwszym aplikantem - Polakiea nie tylko 
w Opolu i na Śląsku Opolskim, lecz w oałych Hienczech, 
W sądzie było wiele wydarzeń, które zapadły w mojej 
pamięci na całe życie. Po wpisaniu mnie na listę adwo- 
katów przy Sądzie Okręgowym w Opolu dnia 11 kwietnia 
1932 r. występowałem w lipcu tegoż roku w imieniu 

Banku ludowego w Opolu w sprawie wszczęcia postępowa- 
nia upadłości Bank Ludowy był najsilniejszą pol 
ską placówką gospodarczą w liiemozech. iilemcy postano- 
wili zniszczyć ją, aby w ten aponób zadać Śmiertelny 
cioa całemu polskiemu życiu gospodarozemu w liemczech. 
W tym celu, w czasie kryzysu bankowego na całym świe- 
ode, rozpoczęli oni za pośredniotwem wszystkich inoty- 
tucji 
ciowe deponentów Banku Ludowego. Wkrótoe Bank Ludowy 
wyczerpał swoje możliwości płatnicze i popadł w sten 

l ( 
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niewypłacalności. Wiejska Kaca Komunalna w Opolu %ł0- 
gyła do sądu wniosek o wuzozęcie postępowania upadżo- 

| goiowego. Podjąłea się obrony Banku i dzięki pomocy 
_ gziełnozy polskich urotowalićmy nasz Bank." 

u latach 1933-1934 wytoczył przeszło 130 procesów 
przeciwko Rzeszy Kieaieckiej i jej związkow komunal- 

| nym oraz MSDAP /Partia Hitlerowska/ o odszkodowania 
ga zabójntwa, pobicia i inne prześladowania dokonywa- 
ne przez bojówki hitlerowskie SA 1 83 w czacie prze- 
wrotu hitlerowskiego na Polakach, komunistech polakich 
1 niemieckich oraz Żydsoh. Głośna była jego obrona 

polokiego nauczyciela w powiecie bytowskim Jana Raue.. 
ra, haroerza £ lat dwudziestych, Proces, który odbył 
się 9-11 lutego 1932 r. w Słupsku, nie tylko był wyto- 
azony przeciwko Janowi Bauerowi, za organizowanie 
u powiecie bytowakia szkoluiotwa polskiego, 100% prze- 
oiw całemu życiu organizacyjnemu Polaków w 
Oskarżono wszystkie organizacje polskie o dążenie do 
irredenty. W jakia duchu prowadzony był proces najle- 
piej świadozy fakt, że drużynę harcerską uznano za 
pluton wojskowy /uilitarische Halbriege/. Bronił Kwo- 
ozek również zasłużonego Polaka, majora wojsk powstań: 
ozych Józefa Kansego s Wierzchów, oskarżonego o zabój: 
stwo brata, którego podstępnie zamordowała bojówka 
hitlerowska SA. 
Szeroki oddźwięk w prasie nie tylko polskiej, ale rów- 
mież europejskiej uiał proces o pobicie Tadeusza Kani 
1 dwóch innych studentów polskich we Wrocławiu, Proce- 
sy prowadzone przez Pawła Kwoozka o pobioia, gwałty, 

znieważenia i rabunek Polaków na Śląsku były sygnałem 

_ ogtrzegawozym dla opinii światowej o narastających 
terroru 1 w hit Niem 

oz60h. 
Obok bardzo intensywnej pracy zawodowej Paweł Kwo- 

ozek angażował się społecznie w akojach, które ełuży- 
ły patriotycznej mobilisacji Polaków na Śląsku Opol- 
skim. Był bardzo zaangażowany w staraniach o utworze- 
mie w Niemczech pierwszego polskiego gimnazjum. Na u- 
roczystości otwaroia tegoż gimnazjum w Bytomiu powie- 
dział do młodzieży: 

. Imd polski w Niemozech ozeka na was, abyście po- 
megali su w budowie nowych dróg do rozyijania jego 
Świadomości narodowej, abyście mu ponogli w doskonale. 
miu czystości mowy ojozystej i w zachowaniu ojozys- 
tych dóbr kulturalnych 

Z haroerstwem Kwoczek zapoznał się już podozaa 
Studiów w Berlinie w 1925/26 i we Wrocławiu w latach 
1926-28, w roku 1929 został prezesem Koła Przyjacióż 
> Polskiego w Opolu. Toteż wybór na Przewo- 

ZHP w Ni h przyjął w pi żę 
harcerstwo jest najlepszą formą pracy wśród młodzieży 

polskiej w Wienczech, s praca z młodzieżą jest najważ. 
miejazym odoinkiem działalności odowej 
Na stanowisku Przewodniczącego ZHP w Niemczech -w la- 

tach 1935-1939 położył ogromne zasługi dla rozwoju 
Związku. 

W okresie hitlerowskiego faszystowskiego nacisku 
harcerstwo polakie w ilieuczech wykazywało niebywałą 
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ofensywę w pracy harcerskiej i wzroście ozłonków, dru- 

tym 1 hufoów, Na dzień 1.IV.1939 r. było: 3225 ozłon- 
ków w 13 kufoaoh z 136 drużynami i gromadami zuchowy- 
mi. Frewoiniozący ohodził w mundurze instruktorskim 
1 zarządził umundurowanie wszystkich ozłonków ZAP 
w Niemczech oraz obowiązkowe występowanie w mundurach 
Larcerskich na wszystkich zajęciach i imprezach, Pa- 
stystom niemieckim nie podobał się wzrost szeregów 
haroerskich, wobec czego minister Rzeszy i Prus zaka- 
zał z dniem 1.IX.1937 r. noszenia jednolitych mundu- 
rów, Życie harcerskie tętniło jednak nadal. Ostatnią 
akoję obozową, wobeo zakazu gestapo odbycia jej na te- 
renie Opolszozyzny, zorganizowano na terenie "Panite- 
um* - majątku hr. Lanokorońskiego pod Wiednien. 

W pierwszych dniach września 1939 r. Paweł Kwoczek 
oraz naczelnik hm Józef Kachel zostali aresztowani 
4 usł juym w Buchenwaldzie 

Tutaj Paweł Kwoczek brał udział w ruchu oporu tajnego 
Komitetu Antyfaszystowskiego, Frzechodził wszystkie 
gehenny obozu koncentracyjnego, lecz nie tracił wiary 
w lepsze jutro - wolność Polski i połączenie 0pol- 
szozyzny z krejem. Niech o jego optymizmie świadozy 
list imieninowy pisany w dniu 19 marca 1945 r. do mer- 
deoznego druha i przyjaciela, hm Józefa Kachlą: 
"Buchenwald, dnia 19.I11.1945 
Drogi Przyjacielu i wierny Druku! 
Obohodziez dzisiaj Twoje imieniny. Przyja w dniu tym 
moje najserdeczniejsze życzenią. Bądź zdrów, a reszta 
już się znajdzie, 
W przyszłym roku w dzień Twoich imienin będziemy albo 
obróceni w proch, albo też wolnymi obywatelaai wolnej, 
jak przy , ojczyzny, ojczyzny, którą tak uko- 

chaliśmy, Mówiąc o ojozyśnie nie mam na myśli stron 
rodzinnych ani też szerokich przestrzeni zamieszka- 
nych przez Polaków, laoz ducha polskiego i duszę pol- 
aką. Dla nich podjęliśmy wię pracy, która była mozol- 
na, twarda i niebezpieczna. Mie s chęci zysku uczyni 
liśmy to, leoz z miłości ojczyzny i miłości dla naaze- 
go ludu Śląskiego. Wrodzona duma i męstwo naszego 
szozepu orus honor osobisty nie choiały pozwolić, aby 
odebrano ludowi polskiemi to oo stanowi jego iatotę, 
a mianowioie jego polskość. Tylko w łączności z Polską 

i w obozie 

- o tym jestem przekonany - lud Śląski może rozwinąć 
swoje uiepospolite zalety rozumu i serca, charakteru 
1 wielostronnego uzdolnienia artystycznego. Wrastając 
w ducha polskiego, te wrodzone przymioty dopiero się 
uwalniają ze swej przyziemności i ze awego wypaczenie, 
do których doprowadza je cywilizacja niemiecka. W łą- 
osności z Polską lud śląski rozwijać się będzie na 
pniu przysparzając obfite plony kulturze 
polskiej, jak również kulturze ogólnoludzkiej. Prze- 
siąknięty duchem polskim, Ślązak będzie najlepszym 

oraz wszelkich objawów życia 
Będzie również poetą i kompozytorem. Jestem pewny, że 
w przyszłości Śląsk da Polsce nujwiększego koupozyto- 
ra. Nie jest to wyasane 2 paloa ani też powiedziane 
tylko na wiatr, lecz jest to przepowiednia zupełnie 
ugasadniona. Albowiem nie ma w całej Polsce krainy 

au 
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BEEEEM POGLĄDY 
tak bogatej w melodie jak Śląsk. Istnieją tysiące, 

może nawet dziesiątki tysięcy nelodii pieśni ludowych. 
lud chętnie śpiewa 1 garnie się do chórów wszelkiego « 
rodzaju, Każdy z dyrygentów naszych chórów ohwytał za 

pióro i układał melodie. Z innych dziedzin sztuki 
mógłbym przytoczyć równie jasne uzasadnienie moich 
twierdzeń. Co zaś się tyczy sztuki, tyczy się także 
nauki, wiedzy i religii. Przekroozyłoby to jednak ra- 
my listu gratulacyjnego. 
Po oo w ogóle mówię o tak poważnych sprawach w liście 
gratulacyjnym? s 
Ozynię to dlatego, ponieważ od pracy społecznej nasza 
przyjaźń wzięła awój początek. W miarę wzrastania 

MEEDNG M « ZEW 
Byłeś mi, mój drogi Józefie, zawaze dobrym przyjacie- 
len i wiernym druhem. Mało jeat ludzi, których nazy- 
wan wolni przyjaciółmi, Ty z nich jesteś najbliższy. 
Na zakończenie listu gratulacyjnego wyrażam joszoze 
życzenie żebyśmy także w przyszłości jak najściślej 
ze sobą współpracowali dla dobra naszej apra 
W tej myśliuściskam twoją dłoń. 

*...Po wyswoleniu obozu koncentracyjnego Buchen- 
wald wrócił w sierpniu 1945 r. do Opola i stanął od 
razu do pracy nad organizacją życia politycznego ,spo- 
łecznego, gospodarczego. Zawodowo pracował w Zespole 
Adwokaokim Nr 2 w Opolu, a społecznie w Folskin Związ- 
ku Zachodnim, w Związku Więźniów Politycznych, prze- 

  prao i p: 1 niebezpieczeństw pogłę 
biała się nasza przyjaźń. Swój szozyt osiągnęła tutaj 
za drutem kolczastym. I tu nie zaniechaliśny naszej 
pracy i dlatego przyjaźń nasza mogła się jeszoze po- 
głębiać, 

w Związek Bojowników o Wolność i Denokra- 
oję. Zajnował w tych organizacjach szereg wysokich 
stanowisk. W TRZZ został ozłonkiem Rady Naczelnej. 
Był ozłonkiem - założycielem Instytutu Śląskiego w 0- 

polu, ozłonkiem Wojewódzkiej Koniaji Badania Zbrodni 

  

  
  

  
Szanownie Niecierpliwy Druhu Redaktorze! 
"Haroers chce zmieniać ówiat na lepszy... 

Z.. się Drogi Redaktorze, że tylko patologi- 
ozne typy nie ohoą zmieniać Świata na lepszy. Pozosta- 
ła normalna większość takie chęoi na. Lepsze wszak 
jest wrogiem dobrego, Inni mają prawo, a my harcerze 
obowiązek robić oo w. naszej mocy, aby nasze ma- 
rzenia o lepszym świecie stały się naszą swyozajną 00 

dsiennością. Tylko, że niestety nie jest to proste. 
03, nio jest. Każdy widzi ten swój Eden inaczej, a 00 
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OWEGO 
SĄCZA 

gorsza, każdego doń inna wiedzie droga. Woale pokaźna 
liozba ludsi, a także instytucji widzi swój oel w tyn, 
by innych - jak to się mówi brzydko, ale trafnie - 
wydoić. 

Opisanie faktu 
Wie tak dawno pewien kufieo zorganizował szkolenie 

dla instruktorów. k że nie posiada odpowiedniej basy, 
wynajął ośrodek wozasory w piękniu położonym, ohoć 
oddalonym od środków kozunikacji publicznej miejacu. 

NE « NTADRGED 
Hitlerowskich oraz Towarzystwa Przyjaciół Opola. 
W latach 1957-1961 był posłem na sejm PRL oraz ozłon- 
kiem Komisji Wymiaru Sprawiedliwości oraz Nadzwyczaję 
nej Komisji d/s Ziem Zachodnich" - tak wspomina jeden 
2 pierwszych Komendantów Chorągwi Opolskiej ZEP huPl. 
Stefan Grobelny w swych wspoanieniach 1 dalej rela- 
ojonuje: - "X latach 1956-1970 był ozłonkien Rady A 
wokackiej w Opolu a mastypnie powołany został do la- 
ozelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Za wkład pracy 
zawodowej i społecznej odznaczony został Krzyżem Ko- 
mandorakim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi orde- 

|rani i odznaczeniani, 
|Po wojnie stale utrzymywał kontakt s haroerstwam 

1 s oałą serdecznością przekazywał ułodym piękne tra- 
dycje walki ZEP w Niemczech o polskość, Odwiedzał obo- 
zy w ozasie różnych akoji i przy ogniskach harcerskich 
prowadził gawędy, ucząc patriotyzuu, oddania i służby 
Polace Ludowej. 

POGLADY EEEE 
Urzekał wprost słuchaczy, mówiąc o wspaniałym dorobku 
ZUP w Nienozech, jego roli jaką odegrał w utrzymaniu 
polskości i kultury narodowej wśród młodego pokolenia 
w najtrudniejszych ozasach, 

Od 1972 r. Paweł Kwoczek związał się z IXIV Szoze- 
pem Harcerskim im.Bohaterów spod znaku Rodła w Zespo- 
le Szkół Meohanioznych w Opolu. W 1973 r. był "Ojaem 
Chrzestnym" Sztandaru tego Szozepu. W kulminacyjnym 
obrzędzie przekazania nowego sztandaru, Paweł Kwoczek 
w asyście b. iaczelnika ZHP w Niemczech inż,hm.Józefa 

Kachla "macierzystym" bohaterskim sztandarem Rodła 
byłego ZHP w Wiemozech z 1938 r. pasował nowy sztan- 
dar do patriotycznej służby Polsce Ludowej. 

Łaarł 15 lipca 1975 roku, Spoczywa na omentarzu Późwsi 
- w klei Zasłużonych. lia grobie widnieje skromny na- 
pis: 

"Paweł Kwoczok - działacz społeczny" 

  

Ośrodok w tym ozasie był ozęściowo pusty, tak że kie- 
rowniotwu harcerze spadli, jak się to mówi, s nieba, 
W odpowiednich pismach usgodniono ilość dni plus 
ilość osób, 00 w urzędowym jęsyku określa się jako 

lobodni. Po rozpoczęciu szkolenia okazało się, że 
ilość dni pozostaje bes zadan, natomiast ilość osób 
"trzeba zmniejszyć 0 dziewiętnaście. Poszedł więc kie- 

rownik szkolenia do kierownika ośrodka i zameldował 
0 tym fakcie. I oóż usłyszał. Ano, że prowiant już 
został zakupiony i należy za niego zapłacić, 
Pieniądze niestety przepadły, ale za to lepiej sobie 
podjemy - pomyślał naiwny harcerz, Obsługa kuchni jed- 
nak skrzętnie liczyła ilość osób na sali 1 nie wydała 
o pół poroji więcej. Należność zapłacono przelewem 
/eałość/. Pytanie - kto ukradł zakupiony dla całej 
grupy, a nie wydany prowiant? Może powiesz, Ssalenio 
Delikatny Drulm Redaktorze, że używam mocnych aformu- 
łowań? Prawda - są mocne, ale znam mooniejsse, a po 
drugie, jak nazwać delikatnie tego typu proceder? 
Marzy mi się ogłoszenie listy przebojów tych, którzy 
nas okradają. Wiole szacownych instytucji mogłoby wal. 
ozyć © palmę pierwszeństwa. p. Spółdzielnia Ogrodni- 
oza, która wraz z jarzynkani sprzedaje woale pokaźne 
ilości zwykłej zieai, Przykładów znamy wazyscy więcej. 
Myślę, że nie uważasz mnie za najbardziej spostrze- 
gawozego ozłowieka na prowinoji, Otóż, masz rację. 
Wiele osób to widzi, ule nikt nie potrafi mi powie- 
dzieć jak czymś takim walczyć, I co należy robić, 
aby być w zgodzie z drugin i trzecim punktem Prawa 

Harcerskiego. ; 

Refleksja niewesoża 
Zaczyna nas ze wszech stron otaczać nowy prawie- 

wszystkonogący bożek. Ma wielu zwolenników, jeszoze 
więcej wyznawców. Jest niebezpieczny. Potrafi zarasić 
umysł, sparaliżować wolę. Dla niego ludzie wysbywają 
się rozsądku, honoru, sprzedają swoją wolność i duszę. 
Ślepną na nieszczęścia innych, nie widzą brudów dnia 

oodziennego. Nie się nie liczy, tylko on, Bo on każe 
im łamać prawo i nie widzieć słodziejstwa i koubina- 
torstwa. On każcć przymykać oczy najpierw ua drobne, 

później na większe Świństwa. On nie pozwoli słuchać 
garstki tych 00 ostrzegają przed degeneracją 1 zezwio- 
rzęceniea, On kupuje po kawałku ludzkie sumienia, On 
wyszydza i wyśmiewa uosoiwych. Nie pozwala myśleć swo- 
bodnie. Jest bezwzględny i kocha tylko tych, którzy 
mu się bez reszty oddali. Bo jego zwolennicy sapomnię: 
li 00 to są normy etyczne. To jego wyznawoy nie poma- 
gają nikomu i niozewu za wyjątkiem takich samych, jak 
oni sami. To jego wyznawcy ukradłszy przykazania mo- 
relne, wypaćkawszy je na uwoioh sztandarach, za nio 
je mają. 
Któż więo jest tym prawiewszystkomogącym bożkiem, osa 

ozającyn nas na każdym kroku? 
70 szual, pieniąda, forsa, many ... , zresztą jak każ 
dy złoozyńca wiele inion posiadający. 
Oddajmy Mu więo oześć, bo inaczej nas poźre. 
Ohwalmy Go, bo bas opuści, 
Ufajmy Mu, wtedy nam da. 
Oddajmy się ku, wtedy przyjmie nas do królestwa awogo. 
Bądź pozdrowiony, Szmalu. 

zn T je Ź  
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sh. Wnuuku! Spełniło się Druha "Obyl" /przym 
najuniej jeśli chodzi o mnie/ z nuheru 2/84 - nie mo- 
gę pozostawić bez echa artykułu Druha. 3prawy dotyczą 
0e mua - instruktorów - zuwsze wywoływały, wywołują 
1 będą wywoływać żywe dyskusje, a /ma Druh niestety 
recję/ często będą jażowe. I tak według unie zasługu- 

je Druh na miano optymisty, pisząc: "nie ma drużyno- 
wych - nie ma żadnej działalności", Jakże często: są 

drużynowi - działalności nie ma, Ilość drużyn nie za- 
leży tylko od liozby kadry instruktorskiej /tej wcale 
nie jest tak mało - choć niestety rzeczywiście nie 
w postaci drużynowych/ - podstawą są k harcerze, 
m przecież znaczna ozęść młodzieży nie ohoe wstępować 
do ZHP. Czy nie umiemy im zaproponować interesującej 
tormy spędzania czasu? Trudno, trzeba się z tym po- 
godzić, starając się, aby oi już działający byli za- 
dowoleni, To przecież też nasze zadanie. 

"iaroerze przede wszystkim" - to hasło ozęsto ały- 
szę i sana wypowiadam przy wielu okazjach, Dla nich 
powinniśmy /tym, którzy jeszoze tego nie zrobili - a 
niestety są tacy wśród naa - proponuję wpisać to 80- 
bie do instruktorskiego kodeksu/ wyrzekać się sporów, 
własnych "nie lubię", "nie ohcę", "nie mogę". Brzmi 
to jak truizm, ale niektórym woiąż trzeba przypominać 
że to my jesteśmy dla dzieci, a nie one dla nas 
Druhu Wnuku! Mnie również martwi A dziwi to, że wielu 
z nas nie choe nosić prostego granatowego sznura. Pra. 
ga z konkretną drużyną powinna szczególnie nobilito- 
wać instruktora, należałoby może nawet wrócić do za- 
szozytnych listków pod krzyżem /które ja osobiście - 
chyba słusznie - uznaję za cenniejsze od grubych sznu 
rów ozy mnogiej ilości węzłów/. Zmieńmy trochę sche- 
mat myślenia. Kierownik jakiegokolwiek wydziału ja- 
kiejkolwiek chorągwi nie jest, według mnie, tak cenny 
dla naszego ruchu jak zwykły, szary drużynowy. Ostat- 
nio bywa ozęsto /w ruchu starszoharcerskim/, że znacz 
na część harcerzy w drużynie to instruktorzy, którzy 
/nosząc dumnie swoje podkładki/ są ozłonkami zastępów. 
Rozumiem - praca w zastępie to ogromna frajda, ale 
po co kursy, gdzie zobowiązanie? Ją i tacy instrukto 
rzy, którzy ukazują się w czerwcu, ponieważ niedługo 
wakacje, letnie wyjazdy. /Na marginesie - tylko ozy 
mie będzie to uznane za donosik? - w moim hufcu po- 
dobno oierpimy na brak kadry, którą można obsadzić 
opozy. Tylko po oo - Komendancie, wybacz krytykę! - 
organizować tak dużo obozów z tak niewielką liozbą 
uozestników?/. ' 

Druhu Wnuku! Pisze Druh i o sprawach wychowaw- 
ozych, podkreślając ich znaczenie i krytykując metody 
karania. Dodam do tego jeszcze jedno: faworyzowanie. 
Obozowa "przegona" ozęsto spełnia stawiane przed nią 
zadanie /nie mówiąc o tym, że dla wielu harcerzy jest 
to swoista atrakoja i przyjemność/, natomiast 
wyróżnianie poszczególnych osób końozy się w wielu 
wypadkach "pauciem charakteru", wywołując postawy 
"bo ja wszystko mogę". Zbyt nachalne wyróżnianie jed- 
nyoh powoduje uczucie krzywdy u tycn przeciętnych. 
0o dopiero powiedzieć, gdy instruktor zmienia pupil- 
ków oo kilka miesięcy, wywołując niejako "upadki i za 
łamania karier". 

Druhu, i tyle na zadany teuat, la koniso /nienowa 
propozycja/: "Instruktorski zwiąźmy krąg". Rozważmy 
naszą służbę - zaczynając oczywiście od siebiel 

20 
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ale". zielone 

/.darzyło się tak w minionym wakacyjnym miesiącu, 
że w dniu najmniej odpowiednim do oceny pozicau pracy 
1 dysoypliny, zjawiła się na terenie obozu wizyta 
/mie wizytacja!/ przedstawicieli GK-i, Dniem "nieodpo 
wiednim" był tzw, "Dzień Imienin Drużyny”, 00 w innym 
znaczeniu stosowanych w tym dniu form jest pewną od- 
mianą "zielonego dnia". 
Goście, wytrawni znawcy obozowego stylu ocenili mimo 
to pozytywnie standart życia uczestników, poziom ioh 
wyrobienie haroerskiego i warunki bezpieczeństwa, 
ale... 

_ fo "ale" - dało asumpt do ciekawych instruktor- 
Skich dywagacji, głębanych refleksji prowadzonych 
w płaszczyźnie wykraczającej poza zwykły obozowy 
dzień. Cóż to za "ale", które wywołało problem? na 
Ozym ono polega? 

Każdy z nas przeżywa wiele razy "gielone dni”, 
"obozowe święto", "rewolucje poddanych", "imieniny 
©bozu” i inne podobne naruszenia programowe istnieją- 
Qych struktur władzy obozowej, I chociaż pomysłowość 
Uczestników jest nieraz godną odnotowania, zawsze 
przeważającą tendencją pomysłów jeat odwoływanie się 
do wzorców, które można by usnać za negatywne, gdyby 
mie dziwne pi tego zwariowanego, zielonego dnia. 
Zawsze więo jako antidotum na porządek w namiotach - 
panuje bałagan, zamiennikiem normalnej dyscypliny or- 
ganizaoyjnej - jent niesubordynacja wykraczająca poza 
normy "dobrej zabawy”, spokojne i wyważone regulani- 
nowo tony i zwroty komend - zastąpione dzikimi wrzas- 
kami a achludność munduru - stylizacją ma łachmany 
1 szaty punków, piratów,obuliganów a w najlepszym wy- 
padku rewolwerowoów i łachnaniarzy s najdalszych rejo 
nów Dzkiego Zachodu. Poza sporadycznymi przypadkami, 
nie widziałem nigdy jako przewodnich dla tego dnia 
pomysłów, takich, które by wywodziły się s wzorców 

|prsyjeunych dla oka, estetycznych i dowoipnych, ale 
x drugiego bieguna ludzkich postaw. 

Mui>jasa jednak o stroje, ohociaż one wyzwalają pomy- 
sły programowe improwisowanych przez uczestników /wyu 

molonych!/ zajęć. 
dzy widział ktoś s osytelników "zielony dzień", który 
by zamieniał obozowy ozaa na up.:"krainę pogody duohs* 
"świat dworakich manier", "królestwo czarujących dam 
1 błędnych rycerzy" - młowem temat, który narzucałby 
korieozuość zachowań innych niż oodzienne obozowe re- 
guleainy, alę pokazujących to, co w odosuciu przecię- 
tnego człowieka łączy aię s poczuciem dobra, elogan- 
©ji zachowania, spokojem i kulturą, nawet jeżeli ta- 
kich wsoroów trzeba szukać w baśniach ozy sapomnia- 
mych opowieściach z "wyżazych afer". Właśnie przyję. 
010 takich pomysłów mogłoby być oelną krytyką tego co 
było w tych pozach przesadą, pysznością i pozerstwem 

a powodem do /może?1/ zastanowienia się osy we wapół- 
ozesnym świecie, wapółczeanych kontaktach międzyludz- 
kich nie many za mało godności, kultury bycia, elega 
©ji soohowań i wsajeunych grzeczności. 

Dlaczego /snuję dalej swoje rozważania/ tradycyjne 
Obozy męskie upozowane programowo na skautowe nie 00- 
fają się dalej w latach i nie zamieniają się na ti 
jeden - jedyny niezapomniany dzień - w ludsi pierwote 
nych, ale nie tych r pamiętnego filmu "Walka © ogień”, 
lecz w tych, którzy żyli we współegsystenoji z przyro- 
dą, wzorem bohaterów "Księgi dżungli" Kiplinga, Myślę 
dalej - czemu fantazja młodzieńcza nie cofnia się ni- 
gdy aż tak daleko by stworzyć jakieć biblijna sytuam 
oje, coś w rodzaju "Raju na sieni”, Raju - przynaj- 
mniej na te 24 godziny+.. 
Co jest przyczyną, że zawsze w pojęciu młodych brak 
dyktatorskiej władzy /czytaj: Komendy obozowej/ koja- 
rsy się s anarohią, przemocą, dowactacją - przejawia- 
jącymi się nawet w zabawowej formie? 
Czyż nie jesteśmy wszyscy, także i my, dorośli, pod- 
świadomie skażeni negatywnymi przykładami, których 
śródeł szukać by można tak w historycznych doświado: 
niach narodów, wynaturzeniach współczesnej oywilisa- 
©ji, jak 1 w tragediach środowiak 1 pokoleń. Może 
w ten sposób odbywa się demonstracja nieuświadomior 
mych nawęt obaw i postaw, które, chociaż się ich nie 
praktykuje na co dzięń, w głębi ducha podziwia się — 
za 007 za negację jaką wnoszą w w miarę uporządkowaną 
dni społeczeństw. 
Pytam więo druhów -wychowawoów, dla 
oi tak bardzo... 
W każdym ludzkim istnieniu, w każdym z nas drzemie 
przecież pragnienię spokojnego życia, łagodności oby- 
ozajów, wzajemnego szacunku współobywateli, dobra 
bezinteresownego płynącego z faktu ludzkiej godności 
jako takiej 

I kiedy przez kilka, kilkanaście uinut rozmawialiś. 
my przy gasnącej watrze, to małe "ale" - które cie- 
niem smutku tonowało przeżycia minionego "wyswolonego 
dnia", uozuliśmy pragnienie, by synonim koloru zielo- 
nego - nadzieja, powrócił kiedyś, na którymś obozie 
zielonym dniem", po którym pozostałaby tęsknota, żal, 

go to "ale" szu” 
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odkr. Jarosław Pacyno 

Va br. dla uczczenia 40-lecia Polski Ludo- 
wej Retnanat Wychowania Morakiego Hufca Kraków - 

Wowa Huta zorganizował Spływ 40-lecia na trasie 
Kraków - Warszawa. Poniżej publikujemy wspomnie- 
nia naszego korespondenta - załoganta 5/y "Hod - 
nik” 

Ba pokład trafiłem przypadkiem, Zawsze miałem ocho- 
tę zobaózyć jak to jest pod żaglami, ale była to ocho- 
ta, która jest udziałem prawie każdego, kto przeczy- 
tał "Wyspę skarbów", "Przygody Bena Guna* czy "Czarne. 
go Sokoł Ponieważ uważam, że wszystkiego należy 

spróbować, skorzystałem z zaproszenia retnana 
hufca.i zostałem załogantem s/y "Wodnik" - ładnego 

dwunasztowca, na pokładzie którego miałem przeżyć mo- 
ja pierwszą żeglarską przygodę. b 

Spawy 
Czułem dreszczyk emocji. Wszystko było dla mnie ta. 

jemnioą. Czy podołam? Czy spodoba mi się żeglarskie 
życie? Jak ułożą się moje stosunki z resztą załogi, 
obozu? Miała to być moja pierwhza żeglarska wyprawa - 
pierwszy w życiu kontakt z jachtem. Inna sprawa to 
trasa rejsu. Mieliśmy płynąć Wisłą z Krakowa do War 
sząwy, Trasa to oo najmniej kontrowersyjna. Wiele 
osób, słysząc o niej, atukało się w głowę mówiąc "Ta- 

kim ściekieu". No cóż, jakoś to będzie - myślał: 

1erwszy krok 
Było to nie lada przeżycie. 5 lipca 1984 r. po raz 

pierwszy znalazłem się na pokładzie s/y "Wodnik", Ży- 
ozliwi uprzedzili mnie, że jacht ma tendencje do kiwa 
nia. Byłem pewny, że przynajmniej to mnie nie zaskoł 

ozy. Niestety, tego dnia dął dość śilny wiatr i kapi- 
tan postanowił halsować w górę rzeki. Dano mi w łapę 
jakiś sznurek o szumnej nazwie szot grota i kazano 

uważać na polecenia kapitana. Oczywiście nikomu się 
wcześniej nie przyznałew, że jest to dla mnie pierw- 
szyzna, Co mię tam działo! Jacht kołysał się i płynął 
w znacznym przechyle, a ja nie wiedziałom 00 mam ro- 
bić z tym sznurkiem. Padażo mnóutwo komend, Wóród gzu- 

mu wiatru docierało do mnie ozasami "Szota grota wy- 
bieraj", "Szota grota luzuj". Od ozasu do czasu nad 
moją głową przelatywała drewniana belka zwana przez 
żeglarzy bomem. Przechyły były takie, że woda wlewała 
się przez burtę. W takim momencie najchętniej bym wy- 
siadł, ale nie było specjalnie gdzie. Kapitan widząc 
moją konsternację, stwierdził "Nie przejmuj się, jak 
woda będzie się lała przez ławeczki, będzie można za- 
oząć uważać". Przy następnym przechyle woda przelała 
się przez ławeczkę, na której siedziałem. Czułem się 
nieszczególnie. Spodnie miałem mokre /od wody/. Po 
pewnym ozasie, podczas którego chwile ciągnęły się 
dla mnie jak na matematyce podozas pytania, dobiliśwy 
do brzegu. Była to naprawdę miła chwila. 

Załogi 
Płynęły 4 jachty: dwumasztowieo "Wodnik" i 3 "om 

gi": s/y "Bździągwa”, a/y "Bromba" 1 u/y "Dęblik". 
Komendantem całego 20-osobowego obozu był retman huf- 

©a Zbyszek Ratajewioz /"Misiek"/. Był on również ka- 

pitanem flagowego "Wodnika", na którego pokładzie zna- 

lagłem się wraz z "Czuwajem" - z-cą komendanta, I ofi- 
łowikiem", II oficerem "Malinką" i paemWikim. 

aztery dni padało. Żeglowało się 

Pies żarł ni + a był to 
niezawodny symptom niepogody. Prognozy z ohuur zgadza: 
ły się kropka w kropkę z progaozami z radia, a te nie 

ały cienia nadziei, Wszystko było mokre. 
Wszyscy płynęli w ubioruch nieprzemakalnych, niestety 
moje ubranie straciło walor nieprzemakalności już 
w drugim dniu rejsu. Na głowach mieliśmy wełniane cza. 
peczki. Dobrze chroniły od wiatru i przydały się rów- 
nież później podczas upałów. Jedynie atan wody odpo- 
wiadał naszym życzeniom, Po pewnym czasie pogoda za- 
ozęła się zmieniać 1 w kilka dni zrobiło się nieznoś 
nie gorąco, Wszyscy marzyli o odrobinie cienia, Dało 
się wytrzymać, gdy mieliśmy wiatr, ale kapitan po 
spojrzeniu na wimpel stwierdzał "zero w podnuchach" 
lub "jeżeli znam się na wimplach, to wiatr wieje z go 
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ry", można było wyciągnąć nogi, W godzinach południo- 
wych robiliśwy przerwę. W Giągu paru dni wszyscy 50- 
stali murzynami, niestety niektórzy w odoieniu ozerwo 
mym. Tym ostatnim pozostawało spać za wieszaku, Nie- 
złą ochronę atanowiży wspomniane wełniane ozapsoski. 
Po zanurzeniu ozepeczki w wodzie wkładało się ją ua 
głowę. Niestety moja była oiemna 1 do tego atrasznie 
się rosoiągnęła, Ma trzy dni preed Warszawą znów po- 
psuła się pogoda 1 mokliśwy systeaatycznie wspomina- 
jąc chwile gdy nie woda a żar kapał s nieba. 

zpiec: twa 

Uwaga dla małolatów: Tego fragmentu pod żadnym 

pozorem nie dajcie czytać ewoim rodzicom, jeśli 
choecie kiedykolwiek popłynąć na rejs. 

Wie będę tu wymieniał drobniejszych zdarzeń jak np. 

wpadnięcie na mieliznę 1 branie mieczem po opaskach 
Gzy zaliczenie bomem w głowę, bo podobno bomem dosta- 
je się tylko raz a potem się już uważa. Wyjątkiem by- 
ła nasza koleżanka ialinka, ten bom to był wytrzymały. 

Ale wradając do tematu, zajmę się niebespieczeństwami 
bardziej wyrafinowanymi. Jak wiemy, w Wiśle rekinów 
praktycznie nie ma, ale za to od osasu do czasu zda- 
rzy się prom, most, linia wysokiego napięcia, barka, 
a raz podozas rejsu znaloźliśwy się pomiędzy anfibia- 
mi wojskowymi przeprowadzającymi desant. Z promeu zdo. 
 rzyliśmy się tylko raz. Mój opis będzie tylko cząstką 
tego co przeżyliśmy, albowiem nie starosyłoby tu pió- 
ra Home: Aby przepłynąć obok promu, który stał bli- 

_ako brzegu, kapitan postanowił powoli spuszozać nas 
*na linie. Niestety dostaliśmy się w główny prąd, któ- 
Ty porwał nas niozym zapałkę i rzucił na wystający 
sręb promu, W ostatnim momencie ktoś rzucił komenię 

- burtę ohroń!, ale było jaż sa późno, Trafiliśmy 
w prom wantą /atalową linką/, która pękła niby nitka. 
Jurt przycisnął nas do barki. Kapitan oglądnął straty, 

naprawił co się dało i popłymęliśmy dalej. Wap. 

skich przygód, jakich pełno w książkach żeglarskich. 
W naszym przypadku przeczytane przygody należy prze- 
mnożyć razy trzy. 

Jedzonko 

Jedzenie, wbrew pozoroa, jest sprawą dość ważną, 
«atną, a dla niektórych superważną. Ja, naiwny, liczy 
łem na to, że mając na jaohoie Malinkę mie zaznam 
przyjemności kosztowania własnych potraw, ale cóż, ty: 
oie płata różne figle. Każda załoga gotowała sobie 
osobno, Seroe mi się krajało, gdy widziałem jak na 
*Bździągwie” kolega myje achterpik /ozęść pokładu/, 
wysypuje mąkę, robi ciasto, potem przynosi woseśniej 
przygotowany farsz i robi pierożki. tety Malinka 
przypominała nam o naszej szarej rzeczywistości mie- 
lonką z chlebem. Niektórym mogłoby się wydać, że je- 
stem wybredny, Mielonka jest przecież dobra,-ma tylko 
jedną wadę - kiedy się je dwudziestą konserwę, to 
ozłowiek łapie się na myśli, ozy nie zostać wegotaria 
minem. Niestety, nadzieje pokładane w Malince nie 
spełniły się, ona sama też doszła do wniosku, żę musi 
odejść s jakże zaszczytnej funkoji drugiego oficera. 
Tek więc ta zaszosytna ale również niebezpieczna fuu- 
koja przypadła mnie, Mimo, że gotowanie nie jest moją 
najmocniejszą stroną, ohoć nio oo ludzkie nie jest mi 
obce, opracoważem nowy plan żywienia. Nakupiłem pomi- 
dorów, ogórków, cebuli, czosnku, siemniaków, żółtego 
gera, "Bebika 2", jajek, masła, makaronu i starałem 
się aby jedzenie było przynajuniej urozmaicone. Pier- 
wsty ryż był trochę przypalony, ale potem z dnia na 
dzień masło mi lepiej. £ mielonek robiłem potrewy na 
gorąco z cebulą, smalcem, pomidoraui, żółtym serżm. 
Gotowałem makaron z serem i dżemem, zięnuiaki £ wożo- 
winą i pomidorami, grysik, bigoa ze słoików, cebalę, 
pomidory, ozosnek i żółty ser ma ciepły. Podozaa żem 
  

nie o kablach też nie było przypadkowe, Kończyliśny 
kolejny dzień rejsu. Nocleg zaplanowaliśmy w zatoczce 
koło Sandomierza. Kapitan wysiadł oglądnąć teren, a 
my mielióny sani wprowadzić jacht, Dh Andrsej "Czuwaj" 
Posiadsjący również stopień sternika jachtowego siadł 
Da tzw. oku, a ja zająłem miejsce przy sterze. Płynę- 

liśmy na wiosłach, gdy wtem jacht atanął jak zamurow 
my. Zagadka rozwiązała się, gdy spojrzeliśny w górę. 
Pierwszy uaszt napinał przewód jak strunę. Jeśli mam 
być szczery, to nigdy nie ohoiałem zostać żarówką, 
Dałem ster na lewo i nawet nie musiałem mówić, żeby 
Oatro wiosłowali. Wioślarzom dane było obserwować to 
90 działo się u góry, a było na co patrzeć, Powoli, 
gdy pierważy z masztów odchodził od kabli, drugi zaj- 

Bował jego miejsce. Te kilka chwil ciągnęło się nie- 
miłosiernie, Nie znam się na elektryczności i w tan- 
tym uonencie woale nie zależało mi na poznaniu dobro- 

daiejstw elektryfikacji. 
lunym razem zaklinowałem się między bomem pierwszego 
Masztu a drugiu masztem, 000 mało nie apowodowało wy- 
*róconia jachtu. Mieliówy też wiele innych żeglar- 

glugi ogóraczki, 
czeresienki. h kapitan raz zrobił plaoki ziemnisczanę 
Mogę powiedzieć, żę wszyscy byli w miarę zadowoleni, 
Malinka przejęła za mnie czyszczenie zęzy, Miejny na- 
dzieję, że na przyszły rok podszkoli gię udrobiakę, 

Stolica 
Dopłynęliśmy do Warszawy /Kraków pierwszy był sto- 

licą - przypomnienie autora/. Reszta płynęła dalej, 
ja musiałem aię już pożegnać. Za kilka dni kończył 
się obóz Wisła I. Następna część to był obóz Wisła II 
% Warszawy do Iławy. Wielu uczestników zostawało na 
ten drugi. Jpeojalnie dla unie zorganizowano neptuna- 
lia, Urocze i niezapomniane chwile /z perspektywy Gza- 
su/. Po poszerzeniu horysontów myślowych, po progto- 
waniu charakteru, próbie trzeciego jaja i poczęstunku 
u Neptuna przestałem być beanem, a ozoigodny Neptun 
przyjął mnie do bractwa żeglarskiego pod imieniem 
"Paplus pospolity" ale to tylko dlatego, że się pomym 
lił, miało być "Paplus niepogpolity", o Gzym może 
świadczyć objętość tej relacji.  



wowiąc o ruchu sturszoharcerskim nie zauważamy te- 
go, że trudno zainteresować kogoś, kto ma 16-100 lat 
tylko technikani haroerskimi. Są one podstawą, ale 
mie można kończyć domu na fundamentach. Tylko silne 
zaangażowanie i przeżywanie tego co się robi daje 
w efekcie 1 do 
Ilu potenojalnych harcerzy starszych odohodzi s har- 
oeratwa, nie znajdując dla siebie miejsca. Nie każde- 
go interesują kuźnice, wozechnice .i inne dziwolążki. 
Drużyny speojalnościowe, a między nimi właśnie żęglan 
atwo, jest mało zauważane przez świetnych teoretyków 
harcerstwa, a właśnie obóz żeglarski, w którym brałem 

ERERESNEUNIE + GEE 
udział potwierdza słuszność tej metody, 

Teohniki harcerskie, harcerskie sprawności znajdu- 
ją zastosowanie na jachcie i podozaa żeglugi. Drużyna 
o profilu żeglarakim może być świetną kontynuacją 
drużyny młodszoharcerskiej lub dobrym profilem dla 
drużyny j. Wniosków tych nie "wyku- 
łem" podozas długich narad, są one efektem obserwacji 
m.in. pracy Retnanatu Wychowania Wodnego Hufca How 
Huta. Dzięki wysiłkowi wszystkich Środowisk wodnych 
hufca zorganizowaliśmy w ciągu tego lata 7 obozów 
żeglarskich, 

Ahoj! 

  

O zastępach h nieco inaczej 

poprzednim odojuku postulowałen systenatyczne 
budowanie zrębów zespołu starszoharcerskiego, Chciał- 
bym więc zacząć od zastępu, 
W Środowisku szczepów krakowskich obok jednostek pra- 
oujących wyłącznie w azkole średniej wiele jest rów 
nież szozepów łączących w swej strukturze drużyny zu- 
chowe, harcerskie i starszoharcerskie. Doświadczenia 
gromadzone przez wiele lat w tych szczepach, trochę 
inaozej niż zwykło się umażać, umiejącawiają zastęp 

hmPL 
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harcerstwo starsze 

starszoharcerski w układzie wiekowym harcerstwa. Otóż 
wielu instruktorów - prektyków uważa, że zastępy ta- 
kie powinny powstawać już pod koniec siódnej klasy 
szkoły podstawowej, gdyż tam właśnie spotykamy się 
s tym prawdziwym "zazębieniem" metodyki ńłodszohar= 
oerskiej z metodyką właściwą dla zastępów starszych. 
Wiek 14-15 lat rodzi w drużynie harcerskiej zupełnie 
nowe problemy, Coraz czgóciej młodzież ta jakby od- 
staje od reszty drużyny, chętnie pojawia mię w trek- 
oie przygotowywania poważniejszych zbiórek, orzani- 
zuje wycieczki, złazy czy też grupy kwateruistrzow_ 
skie obozu. Ci właśnie ośmioklasióci coraz chętniej 
wywołują poważne dysputy na radach drużyny, czy też 
odprawach. I tu jawi się problem, bo większość kadry 
nie potrafi dostrzec w porę tych zmian. Nie potrafi 
tych, już właściwie harcerzy starszych, zacząć trak- 
tówać po partnersku: W obronie pozornie nadszarpnię- 
tych autorytetów drużynowy często podejnuje kampanię 

przy jącą właściwe proporoje" /tylko, że nagle 
okazuje się, iż najbliższego złazu drużyny nie ma już 
kto przygotować/. Taka sytuacja owocuje też, nieste- 
ty, licznymi "rozczarowanymi do harcerstwa", którzy 
ujawniają zwykle owe niezadowolenie w czasie rekruta- 
cji w szkole średniej, ę 

Wiek dorastania ma swoje prawa, trzeba więc Świa- 
domie postawić granicę harcerstwa starszego tam,gdzie 
się ona znajduje naprawdę, a nie tam, gdzie tworzy ją 
sztuczny podział między szkołą podstawową a Średnią. 
Wątpiącym przypomnę, że przecież Ósma klasa to nie 

VADIS (3% 

tak znowu dawny "twór" w szkole podstawowej, Miała 
ona ponoć pomóc w rozładowaniu.,. wyżu demografioczne- 
go /1/. 
Jeden ze starych krakowskich szozepowych młodszohar- 
oerskich, druh Harek Kudasiewicz w ciekawy sposób 
ująż różnice tworzące zazębianie się pracy młodszo- 
1 starszohercerskiej na tejże właśnie granicy: 
- Pierwsza różnica, to skład zastępu "wyrastającego" 

z drużyny młodszej. Tradycyjny zastęp liczy od B do 
10 osób, by z czasem znaleć nawet i do osób ozterech 
ozy pięciu, Zwykle też powodem zmniejszania się li- 
czebności zastępu jest swoista "specjalizacja" wokół 
jakiegoś problemu. Taki zastęp, prócz wspólnych pla- 
nów harcerskich, łączy też zawsze własne życie towa- 
rzyskie. 
- Drugą wspólną cechą tych zastępów są własne plany, 

własne zamiary. "Uprawianie" technik harcerskich, 
interesujące w klasach niższych, przestaje być atrak- 

MI + NEEBEKREEM POGLADY BREEREEEE 

oyjnym tworzywem zbiórek. Zastęp taki chętnie podej- 
muje zadanie wycinkowe z płacy szczepu, lub rozwija 
specjalizację. 
- Trzecim charakterystycznym elementem oechującym 

rzerośnięty" zastęp to konieczność podejno- 
wania rozmów na wszystkie te "trudne" tematy, które 
niesie z sobą życie. "Starsi" bowiem wchodzą w wiek, 
w którym budzi się zainteresowanie Światem i chęć 
pierwszych poszukiwań swego miejsce w życiu, Jest to 
też wiek pierwszych burz 1 konfliktów, gdy oodzienuc. 
rzeczywistość skrzywia dotychczasowe wyideulizowane 
pojęcia, ugruntowene pracą w "hermetycznie dobrej" 
drużynie. 

Wielokrotnie okazuje się, że pozorna niechęć wobec 
udziału w dyskusji ozy też wobec podejmowania tematów 
społecznych podyktowana jest tylko niewiedzą lub oba- 
wą przed kompromitacją, a właśnie w tym okresie pro- 
blemy życiowe wkraczają do jedynej, wspaniałej, ale 
przecież nie izolowanej drużyny. Pokonywanie trudnośm 
Gi w zabezpieczaniu bieżącej pracy drużyny rodzi zna- 
komite możliwości działania starszych zastępów w uk- 
ładzie łańcuszka harcerskich "prób życia" i "biegów 
społecznych" - czyli metod przynależnych harcerstwa 
Starszemu. 
- Czwartą cechą wyróżniającą zespół starszych haroe- 

rzy są ujawniające się możliwości przywódcze harce- 
rzy. Obok dotychczasowego zastępowego pojawia się có- 

-raz więcej osób zdradzających węższe lub szersze pre- 
dyspozycje do kierowania innymi w przeróżnych dzie- 
dzinach. Nie zawsze są to umiejętności będące "zali- 
GZkĄ" przyszłego wychowawcy, Przeważnie będzie to 
możliwość pokierowania jakąś speoyfiozną, wybraną 
dziedziną - niezastąpione urządzanie biwaku ozy też 
jedyne w swoim rodzaju przygotowywanie kominków. Jest 
to bardzo osnne zjawisko, zupełnie prawie nie dooe- 
niane przez drużynowych, którzy jakoś nie potrafią 
gromadzić tych rodzących się talentów, nie mówiąc o 
należytym wykorzystaniu ioh w pracy drużyny, 

niej te sume problemy występują jakby w dużym akró- 
Sie. Większość drużyn starszoharcerakich organizuje 
w pierwszych klasach zastępy, których zbiórki opie- 
rają się na technikach harderskich. Hiektórzy nazywa. 
ją to "powtórką z harcerstwa", Dobrze, jeśli ten 

czres pracy oparty jest o program próby harcerza star 
szego, znó kadra potrafi zadania próby przełożyć na 
atrakcyjne zbiórki. Gorzej, jeśli opisane wcześniej 
budzenie się" harcerzy starszych w drużynie nie na- 
potka żadnych rozsądnych propozycji ze atrony kadry. 
Jest to proces o wiele szybszy niż pod konieo szkoły 
podastawowej - jest to jakby gwałtowne wyzwolenie ini- 
Ssjatywy i chęci po"nadrobieniu zaległości" u osób, 
które po raz pierwszy wstąpiły do harcerstwa, lub 
"harcerska recydywa" u osób, które w harcerstwie już 
były. 

Tak ozy inaczej, zastęp w szkole średniej również 
nie odpowiada do końca klasycznemu wzorowi zastępu, 
a raczej stopniowo przechodzi metamorfozę, od paczki 
przyjaciół, do której adresujemy wszystkie zadania, 

do mniejszej nieco grupy, które gdzieś w połowie 

szkoły Średniej przybiera przeważnie charakter zastę- 
pu obrzędowo-reprezentacyjnego. 2 wieloletniej prak- 
tyki krakowskich środowisk starszoharcerskich wynika, 

że dość prędko strukture zastępów ulega rozluźnieniu, 

Gzęsto już po roku /pierwszej klasy/ zaczynają się 
kształtować mniejsze grupki harcerzy, dwu- lub trzy 
osobowe, łączy te grupki wspólnota zainteresowań lub 
zadań, nierzadko zresztą dobór tyoli grupek nię odby- 
wa się wcale wernątrz zastępu, a ma miejsce w druży- 
mie. Sytuaoja taka woale nie jest czymś nieprawidło- 
wym, przeciwnie, bardzo dobrze harmonizuje pracę 
i pozwala przeciwdziałać odchodzeniu z drużyny har- 
oerzy klas starszych. Propozycje zadań programowych, 
ukryte w próbach stopni, lepiej znajdują drogę do ma- 
łych zespołów, zjednoczonych wspólnymi zainteresowa- 
niami czy też skupionych wokół jakiegoś problemu. 

W większości znanych mi gzozepów krakowskich obserwo- 
  - Piątym w końcu zy 

jest rodzące się poczucie odpowiedzialności - uś- 
wiadamianie sobie idei służby.Niewielu 
dostrzega w ohęci "zajęcia się czymś" w drużynie zna- 
miona tego właśnie zwrotnego momentu w świadomości 
harcerzy. Bowiem podjęcie się opieki nad sprzętem 
drużyny ozy też inne podobne, £ pozoru "usługowe" 
sprawy to już pierwsze kroki na drodze pełnienia słu- 

żby na rzecz innych. Zastęp odpowiedzialny za jakąś 
dziedzinę pracy drużyny organizować może przecież in- 
nym odpowiednie zajęcia, umożliwiać zdobywanie spraw- 

mości, zaliczać wymagania stopni... słowem,pełni słu- 

żbę, na przykład samarytańską, dbając o apteczki za- 
stępów, zabezpieczając zbiórki czy też biwaki, 

Celowo umieściłem te rozważania w kontekście dru- 
żyny młodszej. Bierze się to stąd, że w szkole śred- 

wałem zanik zastępów w klasach wyższych 
szkół średnich na korzyść małych xespołów zadaniowych 
lub probl h. W pięciolet prawie 
żaden znany mi zastęp nie przetrwał trzech lat pracy, 
Sądzę, że jest to prawidłowa sytuacja, którą można 
rozwijać z korzyścią dla pracy starszoharoerskiej, 
szozególnie jeśli metody prący właściwe huroerstwu 
starszemu znajdą sobie również drogę do klasy ósmej 

szkoły podstawowej. 

7 ya: rek kudasiewioz "Styk, czy zasębienie metody”, 
"Na Tropie" 4/83 

sdn, 
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MEEEEEM POLEMIKI 

E:.. Krakowa, piórem "Optymisty", zaalarmowało 

nas bijącym w oczy tytułem - "Harcerzu nie piji". 

Bezaensowność tytułu jest rażąca - proponuję "Optymi< 
sole” kontynuowanie serialu i polecam inne chwytliwi 

pod publiozkę, typu - "Lekarzu nie zabijaj" lub "iłu- 
rarzu nie burz" wyrażając nadzieję, iż ktoś jednak 
przeczyta te bzdurne teksty. 

"Optymista" jak gama nazwa sugeruje - sadysta 5 oda 
oieniem pesymiatycznym serwuje nam w swym wypracowa- 
niu a.in, wyniki badań p. Heleny Bar, która w rozpra- 
wie naukowej "Profilaktyka przeciwalkoholowa w szko- 
łach” bije na alarm, stwierdzając, że połowa młodzie- 

ży w wieku do lat 14 okresowo używa alkoholu, nato- 

miast w wieku 15-18 lat piją prawie wszyscy chłopcy. 
Badania są rzeczywiście rzetelne - wszak my wszys- 

sy, rodzice, wychowawoy, społeczeństwo widzimy te ta- 
buny pijanych dzieci, słaniających się na nogach, sie- 
dzących w knajpach zamiast w szkołach, chodzimy na 
wywiadówki, na których nauczyciele serwują nam na po- 

ozątku po setoe wódki itp. itd. Rodzicel Tylko p.Bar 

wraz z "Optymistą" mogą uratować wasze dzieci. 
Lubię wszystko /oprógz wódki/, ale z umiarem, bez 
ozarnowidztwa i taniej demagogii. I tu teź różnię się 

od "Optymisty". 
W dalszej ozęści rozprawy "Optymista" odkrywa przy: 

ozyny tego stanu - obarozając winą — no, kogo? - oczy. 

wiście instruktorów harcerskich, siedzących przez ca- 
ły ozaa wyłącznie przy papierosku i kieliszku wódki, 
Tu "Optymista" okazał się delikatny - nie pisząc — 

przy pół litrze, Następnie powołuje się na Małkowskie. 

go /teraz taka moda, by wracać do tradycji/ i przecho- 

dzi do wypowiedzi naczelnika Wojoiechowskiego z roku. 

1974. Innych dat, innych dokonań harcerstwa w zakre- 

WUNZZNWNCWH + KURS | WE + ERRRAKE PROPOZYCJE BW 
mie wychowywania w abstynencji i z dala od zgubnych 
nałogów "Optymista" nie zauważa. Bo i po 00 - lepiej 
nagiąć fakty dla własnego celu, Że to nie wypada? - 
no oóż, jest to eprawa uczciwości, 

Problem alkoholizmu w naszym kraju jest znany i go. 
rąco nad nim bołoję. Także nasza redakoja wtrącała 
swoje trzy grosze na ten temat. Wysiłkiem tysięcy in- 
struktorów harcerskich wychowuje mię dzieci odsuwając 
je od zgubnych nałogów i właśnie w nich uderza "Opty- 
miasta", Dlaozego atakuje jedyną w Polsoe organizację, 
która od zarania swych dziejów propagowała i propagu- 
je czynnie do dziś ruch abstynenoki. Dleczego 
„akurat harcerstwo a nie wiele instytucji, których sta 
tutowym obowiązkiem jest zajmowanie się tymi sprawami, 
Cała konstrukcja wywodu "Optymiaty" opiera się być 
może na kilku ozarnych owcach, których zawsze się kil. 
ka znajdzie w każdym zawodżie, w każdej organizacji, 
Budowanie zarzutu w oparoiu o jednostkowa wyjątki da- 
lekie jest od dobrego obyczaju dziennikarskiego. Żal, 
że "Optymista" /jak znam życie - zakamuflowany in- 
struktor harcerski/ tkwi w swym zgubnyn nałogu 
atakowania poniżej pasa. A od tego też bolą nerki jak 
po wódce. Nie zawsze cel uświęca Środki. 

Harcerstwo nie było i nie będzie komitetem prze- 
oiwalkoholowyu, nie taka jest jego rola. Spore grono 
usiłuje nan narzucić infantylne 1 wręcz Śmieszne me- 
tody działania, jak np. wydawanie "ślioznych" plaka- 
oików i afiszy w rodzaju "Haroerzu nie pij i zamień 
kieliszek na sprawności harcerskie", Jest to żałosna 
twórczość, nawiasem mówiąc, wchodząca w statutowe 
kompetencje ZHP. Należy się jej wystrzegać - tak samo 
jak napojów wyskokowych. 

Harcerstwo nie będzie kierować ruchem przeciwalko- 
holowym, lecz zajmować się będzie wychowaniem dzieci 
i młodzieży w duchu abstynenokim, Natomiast dorośli 
instruktorzy haroerscy dostrzegają brak koncepcji 
1 skutecznego działania wszelkiego rodzaju komitetów 
przeciwalkoholowych. W zbyt wielu przypadkach leczy 
się skutki a nie przyczyny. Ciągle wielu działaczy 
dostaje wysypki na skórze, słysząc realistyczne gło- 
sy wzywające do ograniczenia pijaństwa poprzez naukę 
kultury spożywania alkoholu, Nie jest to na pewno naj- 
lepsza metoda - lecz dająca możliwość ograniczenia 
konaumpcji alkoholu, Stawianie w tym ruchu /w prze- 

oiwieństwie do ZiP/ na absolutną abstynencję nie po- 
suwa aprawy do przodu - powoduje kręcenie się oprawy 
w błędnym kole, 

Nie tędy droga, nie tak należy zwalozać tę plagę 
społeczną. Także obarozanie winą za ten stan rzeczy 
haroeratwa zakrawa na celowo rozmydlanie problemu. 
Ha szczęście harcerstwo poradzi sobie beż tych wszyst 

kich "optymistów" - nieproszonych naprawiaczy Związku 

ibs 26 
BOEŻLCREC MREPAĄZEOTKE DRZEWO UZ ET ESTER OZWG 
archiwum 
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ŚOanisżaw Wyspiański /1869-1907/ przyszedł na 
świat przy ul.Krupniczej 26. Ojoieo Franciszek był 
rzeźbiarzem i miaż pracownię u stóp Wawelu, przy rogu 
ulio Kanoniozej i Podzamoza, w Domu Długosza. To wła- 
śnie w tyn domu spędził dzieciństwo, przesiąkł tra- 
dycjami wolnościowymi, które zowzozepiły mu matka - 
Maria z Rogowskioh i ciotka Joanna Stankiawiozowa, 
Ukończył: gimnazjum Nowodworskiego, studiował w kra- 
kowskiej Akademii Jztuk Pięknych , Był też słuchaczom 
fama Mater Jagiellonica, gdzie sżuchaż wykładów s za- 
kresu historii, historii sztuki, literatury, Odbywał 

podróże do iiemiec, Włoch, Pranoji. W 1902 roku zos- 
tał docentem ASP a w 1906 wybrano go do rady miejskiej 
Oozywiócie w ... Krakowie, Ż jego też inicjatywy pow- 
Stała miejska komieja artystyczno-budowlana, której 

zadaniem była ochrona zabytków architektonioznych mia- 
sta, 

Stanisław Wyspiański przeszedł do historii kultury 
polskiej jako drauatopisarz, poeta, malarz i witraży- 

Zanim rozpoczniemy wędrówkę zaopatrujemy się w 
plan miasta, £ jego pomocą będziemy przechodzić uli 
oami i mł razu zaznaczać będziemy na planie miejsca 
związane z postacią, 

Wędrówkę rozpoczynamy od Dworca Kolejowego 1 Auto- 
busowego. Przechodzimy Plantami w kierunku Barbakamu, 
Koło Teatru Słowackiego skręcamy w ulicę Szpitalną, 
W uarożniku pl.ów.Ducha i ul.Szpitalnej w budynkach 
Domu pod Krzyżem i domu szpitalu scholarów mieści się 
oddział iuzeum Historycznego miasta krakowa iu, Sta- 
nisława Wyspiaćskiego, Są w tym muzeum między innymi 

Gaweł hmPL Tadeusz 

Z WYSPIAŃSKIM 
po Krakowie 

pamiątki po wybitnych aktorach, reżyserach, dranatur= 
gach, wśród nich oczywiście i po nuszym bohater: 

Następnie ulicą Szpitalną przechodzimy w kierunku 
Rynku Głównego. Przy skrzyżowaniu z ulicą Mikołajską 
przechodzimy obok kościoła NIP. Naprzeciwko niego 
1 obok kościoła św.Barbery stał dom, w którym mięsz= 

jkał Stanisław wyspiański w latach 1900-1901, W tym 
ozasie i w tym domu pisał "lesele", Obeonie stoi tam 
  

sta, od kolebki po kres życia związany z Krak: 
Przybywającym do Krakowa z zamiarem poznania prze- 

Szłości naszego miasta harcerzom proponuję grę "Z Wy- 
spiańskim po Krakowie". Chcemy poznać w mieście te 
miejsca, które związane są 2 osobą Stanisława Wyspiań 
skiego. liusiny być świadomi, że Kraków minionybh stu- 
leoi, a zwłaszcza z XIX wieku zachował tradycje wiel- 
kiej sztuki, którą podjęli po śmierci Jana Matejki 
jego uczniowie: Jacek ialozewski, Józef Xiehoffer i 
Stanisław Vyspiański, Zatem warto podsunąć haroerzom 
temat do przemyślenia: w jaki sposób przeszłość Kra- 

kowa zaważyła na twórozości artystycznej Stanisława 
Wyspiańskiego? 

Jest w Krakowie kilka miejso, które bezpośrednio 
wiążą się z tą postacią, Obok Tadeusza Kościuszki 
/BR nr 4/84/ wybraliśmy Stanisława Wyspiańskiego wła- 

Śnie ze względu na jego wyjątkowo silne powiązanie 
z krakowem. Zgłębiając tajniki życia i twórozości tej 
postaoi oczywiście nie pominiemy sposobności czynie- 
nia innych obserwacji typu: wygląd kamienio, ukżad 
ulio, ich nazwy, obiekty zabytkowe oraz przechodzący 
koło nas - na trasie "Z Wyspiańskim po Krakowie"- lu- 
dzie. 

nowa ki ica, a podane tabli- 
ga projektu karola Hukana. Numer domu 9. Treść tabli- 
cy harcerze przepisują do notatników. 
Wychodzimy na iynek Główny. Mijamy pomnik Adama Wic-- 
kiewioza i Sukiennice i obok Domu Szołayskich woho- 

dnimy w ulicę Szczepańską, Plao Szczepański zanyka 
klasycystyczna bryła Fałacu Sztuki, 0d Plant patrząc, 
obserwujemy fryz wykonany przez Jacka Nalozewskiego, 
Pryz uosabia sztuki piękne, W niszach fasad mieszczą 
się popiersia wybitnych artyatów. W sanym Środku znaj 
duje się popiersie Wyspiańskiego. Nietrudno odgadnąć, 
gdyż poniżej znajduje się tablica s uazwiskiem arty. 
ty oraz datą jego urodzin i śmierci, 

FPlantani idziemy w kierunku ulicy Szewskiej. Pouu- 
ga nau plan miasta. Przy ul.św.Anny w kościele pod 
bym wezwaniem w pravej nawie na ołtarzu mieści się 

popiersie św.Jana, wykonane przez Franciszka Wyspiań- 
skiego - ojca Stanisława. 

Idąo dalej, dochodziuy pod Gollegiuu Nowoduorskie- 
go. Był to najstarszy obiekt szkoły średniej. Uozęsz- 
ozali do niej m.in. Jan Sobieski, wespazjan Kochowski 
Wojoiech Bogusławski, Jan Matejko 1 jego uczeń - Sta- 

nisław Wyspiański, E  



  

EEEE PROPOZYCJE MEEN + KEN 
Hastępnym punktem naszej trawy jest kościół i kla- 

ię prozbiteriwa i 
transeptu /nawy poprzecznej/ w tym obiekoie wykonał 
w 1905 roku właśnie "nasz" artysta. Składa oię ona 
2 motywów roślinnych, W polach międzyokiennych prez- 
biterium unieścił om koupozycje figuralne, W kościele 
00.Pranciazkanów znajdują się wapaniałe witraże Wya- 
piańskiego, W prezbiterium witraż przedstawia bł.Sa- 
lomeę i św.Pranciszka. Hud chórem jest witraż"Bóg 0j- 
oie0? 

Dla sumiennych poszukiwaczy śladów po ariyście po- 
lecamy przejście w ulicę Krupniozą /najlepiej, gdy 
jesteśmy przy Pałacu Sztuki/. Przy ul.krupniczej 26 
stoi dom, w którym Wyspiański przyszedł na Świat, 
Wydarzenie to upamiętnione jest okolicznościową tab 
lioą. 

Idąc jeszcze dwieście metrów ku zachodowi osiągamy 

Aleje uiokiewicza. Obok Biblioteki Jagiellońskiej 
idziemy w lewo, W gmachu iluzeum Narodowego przy Alei 

sztor 00.Pranciszkanów, Folichr ) 
3 Naja znajdują się zbiory malarstwa polskiego. Wśród 
dzieł wybitnych artystów odnajdujemy obrazy namalowa- 
ne przez Wyspiańskiego, 
Naprzeciw gmachu odsłonięto w 1982 roku pomnik tego 
artysty wykonany przez Mariana Koniecznego, 

Teraz, po zwiedzeniu wyżej wymienionych miejso 
przenieszozany się pod wzgórze Wawel, Według wierzeń 
ludowych wzgórze to zawiera moo tajemną. "Jest bowiem 
Wawel górą nóciwą, Kto choiałby stąd nad Polską pano- wać wbrew woli narodu - będzie musiał uohodzić w po- 
płochu 1 zginie otoczony pogardą, Spotykając się 
z wierzeniani ludowyni, fascynującą soenerią budowli, 
treścią przeszłości - miał iyspiański wypowiedzieć 
podobno takie słowa: "Czym dla Rzymian - Roma, Greków 
- Akropol, tym dla nas Polaków — wawel," 

Podchodzimy do ulicy Kanoniczej, Słynny Dom Długosza 
pod nr 25,położony u stóp wawelu, w końcu XIX wieku 
mieścił pracownię rzeźbiareką Pranoiszka Wyspiuńakie- 

  

Pląsy 
„po_harcerskich łamach 

kazała się dawno oczekiwana książka druha Jerzeu 
go Parzyńakiego "Obóz harcerski". Tym sposobem nowe 

pokolenie "wyg obozowych" może skonfrontować owoje 
doświadczenia z tym świetnym podręcznikiem, nie mó- 
wiąo już o "żółtodziobach" tej harcerskiej specjalność 
ei, dla których książka ta stanowi niezbędne mininum 
wiedzy, Przecież stara prawda harcerska głosi, że je- 

  

den miesiąc obozowania można przyrównać do jednego ro 
ku pracy Śródrooznej, 

Niestety, całość psuje niezrozumiałe dopuszczeni: 
do druku kosznarnych ilustracji p. Ryszarda Kryski. 
Kroska pana Kryski jest fatalna, trudno ją zaliczyć 
do jakiegokolwiek kierunku artystycznego poza kosznar. 
nym abstrakcjonizmem, A oto kilka przykładów: 

  

Rozbijanie biwaku zgodnie e sztuką harcerską - wazę- 
dzie panuje wzorowy porządek i dobra organizacja pra- 
oy. 

Wzorowa ubiórka zastępu przy typowym harcerskim zdob- 
niotwie,oraz prezentacja ohorych harcerzy leżących 
w namiotach. 
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"Pod Złockiu, pod borem, namiotów nasz rząd 
Stanąt na cichej polanie. 
Od ognia wieczorem rozlega się w krąg 
Harcerskiej piosaki wołanie, 
I cicho szumią sosny, niogąc szept radosny 

Co echem się niesie wśród gór, 
Co w sżowa się harcerskiej piosnki wplata tej, 
Którą nuci przy ogniu nasz chór, 

Wygaśnie ogniska mieniący się Dlmsk, 
Szare zwiniemy namioty, 
wrócimy do drużyn, do wiosek, do miast, 
Do inutruktorukiej roboty, 
1 Złocki Bór szumiący, ognia blask gorący, 

Co w sęrca dzić musze się wdarł, 
Obudzi zapał nowy, nowych doda siż 
I na zawsze już będzie w nas Żył. 

Pod Żłockim, pod Lorem, namiotów już brac 
I pusta stoi puluna, 
Oguiska wieczorem nie mieni się blask 
T plusika ule bremi kochaaa.” 

Spróbujcie podłożyć pod te słowa melodię najpopu- 
larniejszej w latuch 1960-61 piosenki, zuozynającej 

wię od słów: "nud wodą, nag czystą, płócienny nasz 
dom stanie na parę wieczorów", a zaśpiewacie bez tru- 

du hyma "Złookiego Boru", ułożony przez jego komendan 
ta w oieniu namiotowej płachty, w oichy, przesycony 
zapachem skoszonego zboża, sierpniowy wieczór obozowy 
W przepięknej scenerii pasua duworzyny Kryniokiej, + 
z dala od szlaków komuiuikacyjnych i turyatycznych. 

Po prostu w źłockiew, które wówozas, w 1960 roku za- 
ozynało dopiero swoją późniejszą kariery miejsoowości 
znanej ze wspaniażych źródeł wody leczniczej, zalatu- 
Jjącej siarką 1 konkurującej w sposób akuteozny z osła 
wioną krynicą. Teraz wyrosły tam domy wczasowe i sana 
terim, źródła, z których wtedy czerpaliśwy wodę mine- 
ralną zwykłym wiadrem, trzymając jeden drugiego za 
mogi, aby nie wpadł do źródła, zostały ujęte w posłu- 
Bzne tryby i karby "uasowej produkcji", Złockie stało 
miy uzdrowiskiem. żoże było nim i wtedy, boć przecież 
liczy aię zasób zródeł, a nie stopień zagospodarowa- 
mia terenu. bla nas było jednak przede wszystkia wapa 
aiałym sinjgcem obozowym, wybranym przeze mnie wspól- 
ale £ druheu Stanzkiem Podusowskim, kiedy zwiedzaliś- 

my » lipcu tereny obozów niektórych drużyn krakow- 
skioh slokulizowaych w okolicnch Złockiego. Mówiono 
mam, że »ybieramy tu aiojsoe zbyt daleko od później- 
azexo centriuu obozowego kursów drużynowych, że będą 

GZESyTNWA AT TPSZEW TOT TBEYE 

hm Andrzej Bukowski 

Mintońa Knuatcenwewm kady pna 

kłopoty z dowozem zaopatrzenia, że teren może być 

podmokły, Ale uparliśmy się na to miejsce, bo wydawa. 
ło aię naa najpiękniejsze, trochę przypowiuało nam 

Smerek w Bieszczadach, no i chcieliśmy być rzeozywiś. 
oie jak najdalej od innych kuraów 1 obozów, żeby zre. 
alizować cały, bogaty program i wzajeunie sobie nie 

przeszkadzać, Vopiero potem okazuło się, że nasze 
miejsce byżo przedniotem zazdrości nie tylko innych 

obozów, ale i wisytujących nas przedstawicieli Konen- 
dy Chorągwi 1 Głównej kwatery, którzy też choieliby 
chociaż raz żyć na tak zlokalizowanym obozie, frzeba 

było wykonać wiele pruc pionierskich, począwszy od 

kuchni polowej, której żaden z poprzednich obozów 
nam nie zostawił a która nie była objęta centralnym 
gotowauien, a skończywszy na wybudowaniu ujęcia wody 
£ rachitycznego w tym miejscu struaienia, żeby uzys- 
kać wystarczający przepływ wody do mycia, Wprawdzie 

uczestnicy uie legitysowali się takim wspaniałym dos- 

wiadczeniea 1 rutyną jak ubległoroczne "Powainogi Bie 

Szczadzkie" ale wszystkie pruce pionierskie wykonali 

bezbłędnie, Największy kłopot był z kuchnią, nie tyle 

z jej wybudowaniem, bo tego druh kwateruistrz, który 

był - tuk sano jak w Bieszczadach - staszek Struś, do 
pilnoważ osobiście, tylko z obsługą. Miała być kuchar 
ka - rzecz dupuszozelna a nawet wskazana na kursuch 
instruktorskich, gdzie brak czasu na gotowanie prze: 
zastępy służbowe, bo trzeba "gonić" z programem, Wos 

tatniej jednak chwili coś się popauło w jej rozkła- 
dzie waxacji i nie było już możliwosoi zuangażowania 
ińnej. dusieli więc przyszli podharomiatrzowie goto- 

wać aami, 00 bardzo im zresztą odpowiadało, wiadomo, 

zajęcia tego typu należą do tradycyjnie przyjemnych 

na wszystkich obozachi Nie bardzo natomiagt odpowia- 

dało to Komendzie kursu, która musiała z tego powodu 

odpowiednio przerabiać układ programu tak aby wszyscy 

uazestaicy w jednakowym stopniu mogli skorzystać u za 

jęć programowych. Ale wróćwy do początku, czyli do 
uanej organizacji kursu. był on tradycyjnie już pomy- 

ślany jako kura roczny, a w Złookiem odbywała się sa- 
ma ozternastodniowa "konoówka", Zajęcia śródroczne 

nie wyszły jednakże tax dobrze jak ma kursach poprzed: 

nich /1956 1 1959/, a to z uwagi na trudności w rekru 

tacji uczestnikow i ozyste zmiany w ion składzie. Żre 

program sródroczny, ale nie w ta- 
kim składzie uczestnikow, który gwarantowałby każdemu 
osiągnięcie jednakowych wiadomości, Zmieniała się tak 

że kadra w ciągu roku. Nacisk główay położyliśny za- 

tem nu końcówkę, przewidując w jej prograwie zpgadnie 

alizowano wprówdzie 

PIECZG: + UERZEMENE |STOFIA ROGER 
nia zarówno z zakresu pracy Hufoa harcerskiego jak 

też z zakresu pracy drużyn, w tym również wiejskich. 

Xozenda kursu, powołada przez Konendę Chorągwi na koń: 
oówkę przedstawiała się następująco: 

Komendant - hm Andrzej Bukowski 

2-0a Komendanta - hm Zdzisław Trylski 
Oboźny - hm Stanioław Podusowski 

Kwaternistrz — phm Stanisław Struś 

Instruktoraui "dochodzącyni", to znaczy prowadzącymi 
określone zajęcia tematyczne na końcówce, jednak nie 
wchodzącymi w skłąd stałej kadry kursowej, byli: dh dh 
hz Leon Duytrowski, hm Anna Szeliga, hm Krupska, hm 
|Jerzy Grochal, hm Mieczysław Kucharski, hm Krajewski, 
phm Nawrot i phm Bujas oraz zaproszony do prowadzenia 
zajęć z tematyki problemów wychowawczych dorastającej 
młodzieży - wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Krakowie - dr Towpasz. Drużyna kursowa, aczkolwiek 
ulegała w ciągu roku różnym zmianom osobowym, przyje- 
chała na końcówkę już do pewnego stopnia zintegrowana 
przez dwudniowe spotkanie, jakie - tradycją rooznych 
kursów.- zorganizowaliśny w ozerwou 1960 roku na Hali 
Krupowej w babiogórskim paśmie Beskidów Zachodnich, 
Był to, podobnie jak w dwóch poprzednich kursach rocz 
nych, złaz gwiaździsty, z kilku punktów wyjściowych, 
£ których pamiętam Osielec, Jordanów, Juszczyn i Ska- 
wioę /z której san szedłem wraz z członkami Komendy 
Kursu/. Skromne s0hronisko, a raczej schron, turyatycz 
|ny na Hali Krupowej, przyjął liczne grono uczestników 
Kursu pod awój dach, ohociaż przeważająca liczba "sła- 
zowiczów" rozbiła nanioty wokół schronu i w nich apę- 
dziła noo biwakową. Pogoda dopisała, wieczór i noc by- 
ły oiepłe, przeto długo prowadzono dyskusje przy do- 
palającym się ognisku. Temetem głównym złazu była ro- 

la wychowawoza obozu haroerskiego i na jej tle obszer- 
ma informacja o założeniach organizacyjnych, zasięgu 
terytorialnym i głównych kierunkach progranowych ak- 
oji letniej obozowej 1960. Temat ten prowadził jedyny 
wówozas, a'i przedtem i później przez długie lata nie- 

zastąpiony, najlepszy znawcę obozowniotwe w Ohorągni 
Krakowskiej, nieżyjący dzisiaj "Pucek" - dh Władek 
Piliński, Jako się rzekło, w oiągu roku następowały 
1iozne zmjąny osobowe w zespole kursowym i widocznie 
ma skutek tych zmian na końcówkę stawiło się mniej 

uozestników niż było job na słazie na ilali Krupowej. 
Trudno mi dzisiaj analizować przyczyny i podłoże t 
kiej sytuacji, stwierdzić trzeba obiektywnie, że śród: 
roczna praca kursu - może za wyjątkiem ze wszech miar 

udanego złazu ozerwcowego - nie rokowała nadziei na 
stworzenie soementowanego zespołu kureowego na obozie 
końcowym. Dlatego też jechaliśmy na tę końcówkę £ pew- 
nym niepokojem, tym większyn, że przeżyliśmy już we 
trójkę /Jtaszek Podusowski, Staszek Struś i ja/ wspa- 

niały kura bieszozadzki w ubiegłym roku i paniętalió- 
my z jednym ze Staszków równie doskonałą atmogferg na 
Zimowym Kursie w Krościenku. Stąd 1 wymagania nasze 
były znacznie większe od normalnych 1 apetyty na jesz 
Oue jedną drużynę przyjaciół, oddających się bez renz- 
ty instruktorekiemu poałannictwu, ozyniły te niepoko- 

je i obawy, w świetle obserwacji śródrocznych, w peł- 
ni uzasadnionyni, Spotkało nas miłe rozczarowanie 
1 pełne zaskoczenie już w pierwszy dzień trwania koń- 
oówki. Przekonaliśny się, że jednak huroerże, a zwła- 
szoza brać instruktorska, jest zawsze jednakowa, zaw- 
sze zgrana, nie potrzebująca więcej jak dzień, dwa na 
poznanie się, dobranie zespołami, zżycie w tych zespo 
łach, a stąd już tylko jeden krok do harcerskiego bra 

terstwa 1 przyjaźni. Uozestnioy końcówki reprezentowi- 

11 różnorodne środowiska Krakowskiej Chorągwi i rekru- 
towali się zarówno z ozynnych drużynowych jak i z fun 
koyjnych Komend Hufoów. Były to druhny i druhowie 
z owej Huty, Podgórza, Grzegórzek, Oświęcinia, Krze- 
szowio, Andrychowa, Żywca, Kasinki, Wiśniowej, Lina- 
nowej, Borzęcina, Dobrej. A więc rzeczywiście różno 
rakie środowiska - od ozysto miejskich do typowo wiej 
skich. Trudno było zorganizować zastępy w takl sposób, 

aby skupić w każdym zaatępie uczestników za środowisk 

zbliżonych do siebie specyfiką, Zostawiliśmy zatem sm 
mym uczestnikoa możność "dobrania się" i zaproponowa- 
nia składów zastępów. I zastępy "ukszteżtowały ai 
już na drugi dzień obozu i to w sposób absolutnie 

trafny - do końca obozu nię istniała potrzeba ozynie- 
nia żadnych umian i przesunięć, Najwcześniej zaneldo- 
wał się, jako zorganizowany, zastęp pierwszy, propo- 

nując na swego zastępowego dha Józka Hiepokoja, reduk- 
tora "Dziennika Polskiego", instruktora Eufoa Kraków= 
Nowa Ruta i przybierając wstępnie nazwę "Lotoay", Po 
nim zgłosiły się, jako gotowe do zajęć kursowych, dwa 

uaatępne zastępy, jeden z nioh pod wodzą dha Janusza 
Kukieły z Hufca Żywiec, a drugi z druhną Krystyną 

Szparą z Hufoa Brzesko, drużynową drużyny w Borzęci- 
nie. Miałem już przygotowaną do zaproponowania uczest 

nikom nazwę - godło drużyny kursoweji "Złocki Bór", 
Uogliśmy zatem przy ognisku drugiego dnia kursowego 
dokonać obrzędu nadania godła drużynie i wręczenia 
ohust obozowych. Chusty były żółte, ałe w naszej wyo- 
braźni był to kolor słoty, symbolizujący nazwę Złoc- 
kie i godło "Złooki Bór". Drużyna przyjęża z pełną 
aprobatą propozycję godła i zaproponowane przeze unię 
godła zastępów; "Złockie sureki", "Złookie sosny" i 
"Złockie jodły”, Chusty zawiązywaliśmy przy ognisku 
po gawędzie inaugurującej ozternastodniowe życie dru- 
żyny kursowej. Ktoś wysunął propozycję zawołania, któ- 
rym drużyna kursowa pozdrawiałaby się na apelu poran- 
nym i wieczornym oraz przy wszystkich wspólnych zaję- 

ciach. Przyjęto najlepszą - zdaniem wszystkich - pro- 

pozycję: "Złooki Bór! - szumi radośnie, przyjaźnie, 
zwycięsko!", Pierwsza część zawołania: "Złooki Bóri" 
była niejako hasłem rzucanym przez prowadzącego apel 
lub zajęcia, druga ozęść: "azuui radośnie, przyjaźnie, 
uwycięskol" była: odzewem, skandowanyu puzeż wszyat= 
kich ozłonków drużyny, Nieraz zastanawiau się nad ia- 
totą tukich właśnie drobnych, niby nio nie zaaozących 
«lenentów haroerskiej obrzędowości, Ktoś może 
mie się pod aogem 1 pomyśli: 

nio nie znacząca 

śmiech 
"ot, dziecinada, zabawa 

A jednak są to słowa, hasła, sym- 
bole, które potrafią w stosunkowo krótkim ozusie zwią: 
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Jękty nie śońć nam było w haroorstwie statuto- 
wych rań wszystkich ssozebli, s różnym kroustą 
skutkiem dsiałających, możemy saobaczwować 02 
tatnie modę ma tworzenie różnego rodzaju rad 
syakowanis..., rad programowych... i4p., któ 
rych działantu wartełoby ię Tprzynajiniej od 
omas 00 osamu dokładniej przyjree: 
Poniższy tekst stanowi rodzaj po 
nosących się bareerski63 dato| 

ma, qiubtąo ZiGTA, 
Umiejętność otążego ozywania należy do najważniej- 

szych cech dobrego myśliwego, Wbrew pozorom "w 
oe" przydają się również sasłona dymna - jeśli nie 
uda nam się zwierzyny ustrzelić, to mamy przynajmniej 
szansę, że oma nas nio sauważy. Do najlepszych zasłon 
dymnyoh obok reorganiseoji należy tworzenie rad, Gdy 
robi się wokół nas ciepło i sąsiedzi sięgają po broń, 
a ma widnokręgu ukaże bię grupka 11, najroz 
sądniej jest zorganizować w tromoe o dobro powierzgo- 

nej nam afery działalności sejmik - niech się 
przeciwnik odałoni, W ozacie sejmiku trochę nie- 

sadowoleni /zwierzyna drobna/ będą mogli ponarze- 

kać i już samo zezwolenie im ną to narzekanie 
snaoznie im ulży, a naprawdę liczące aię okazy 
pokażą kży. Doświadozony myśliwy posiada w znacznym 
stophiu romwiniętą oeohę obserwacji, Drobnicę wy- 
starosy poklepać konfidenojonalnie po ramieniu 
1 sprawę na pewien czas mamy z głowy. Grośniejszymi 
są dla nas przeciwnicy dysponujący raojonalnymi argu- 
uentami. Nie dajemy się im woiągać w dyskusję, wręcz 
przeciwnie, ze zrozumieniem kiwamy głową przyznając 
im rację i wyrażając uznanie za troskę z jaką trektu- 
ją naszą dziedzinę działalności. Następnie występuje” 
my s wnioskiem o powołanie stosownej rady. Najbardziej 
krwiożerczy będą musieli siłą rzeczy wojść w jej akład 
Dla zapewnienia rangi rady i jej, nazwijmy to, wyatze: 
ju própomujemy uzupełnienie rady kilkoma osobami nio 
wnoszącymi do sprawy nio szozególnego. Najlepiej na- 
dają się do tego tzw. dostojnicy na dorobku, etatowi 
łowcy zaszozytów, do których zaliczamy uczestnictwo 
w stworzonej przez naa radzie, Osoby takie reprozentu- 
ją zazwyczaj duży autarytet, a oo najmniej liczące się 
tanowisko. W okresie rady, kieruj 

jąo się wdzięcznością za powołanie ich w jej skład, 
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będą naszą najlepszą obroną przed atakami. Im bardziej 
będą przy tym uiekompetentne - tym lepiej. Natomiast 
nasza gruba zwierzyna przyda nam się w pobliżu. W od- 
powiednim momencie zasłyszane od niej opinie umiejęt- 
nie zaserwujemy na stosownym ważnym zebraniu, zdobywa- 
jąo poklask sali 1 uznanie przełożonych /uwagal nie 
przeszarżować/, Należy także od czasu do ożasu powoły- 

j6 się przy podejmowaniu decyzji na konsultację bądź 
światłe rady naszych doradoów - tych kompetentnych, 
niezależnie oczywiście od tego czy istotnie nam ich 

udzielili. Wreszoie, posługując się argumentem ścia- 

łej i owoonej współpracy, przerzucimy część odpowie- 
'dzialności ża nasze niepowodzenia na naszą zwierzynę, 
która niepostrzeżenie znalazła się po tej sanoj 00 my 
stronie barykady. Umiejętnie wytresowany drapieżnik 
będzie nas teraz bronił. Najlepsi łowoy potrafią prze- 
rmuoić na barki rady cały ciężar odpowicdzialności, 
mie tracąc przy tym żadnych spośród ewoich uprawnień 
decyzyjnych. Ale to już kwestia talentu 1 spędzonego 
*« sasedzkach" /na zebraniach/ OZasU.  cEGA 

ZIEMNIACZANE ZAWODY 

Jak donosi nasz specjalny koręapondent, na jednym 
z obozów zorganizowano I Obozowe Żawody w PLZCYZYJNYM 
OPIERANTU ZIEMNIAKÓW W KOSTKĘ, Przed zawodnikami po-. 
stawiono bardzo trudne zadanie, Należało z danego 
siemniska uzyskać saeścian 0 możliwie największej ua- 
sie w stosunku do wyjściowego ziemniaka. Haotępnie 
komisja gędziowska wierzyła regularność otrzymanego 
sześcianu. Sumowano odohyłki długości krawędzi m: 
oianu względem wytranej, O skali trudności zawodów 
niech świadozy fakt, że żadnemu zawodnikowi nie udażo 
się /mimo długotrwałych treningór podczas dyżurów 
w kuchni/ otrzymąć 100% uzysku masy i zerowej eumy od- 

ohyłek. Zawody przebiegły w aportowej ataosferze. 
Kilku zawodników doznało kontuzji paloów rąk. Wszyscy 
przyrzekli sobie rewanż i spotkanie na następnym obo-. 
zie, Na zakończenie odbyła się wspuniału uozta ziem- 
niaozżana. Podawano zupę ziemniaczaną, zieuuiski £ wo- 
dy, placki pieuniaczane, ziemniaki drążone, frytki, 
ziemniaki puróe, ziemniaki w łupinach, zjeuniaki su- 
rowe smażone, ziemniaki puchowe /tarte/. 
Należy zastanowić się, ozy nie zorganizować zawodów 
na szozeblu ogólnopolskim, Czekamy ma listy z uwagami 
1 propozycjami P.?. Czytelotkóg, 

QUID FRO QUO? - Jo zamiast czego? 
QUI NOW LABORAf, NON MANDUJAT - Kto nie praouje,ten 

  — nie je 
  

MARK TWAIN 

Oszozerstwa nie znoszą milozenia 

Niewielu z nas potrafi znieść dobrobyt. 
Iunyoh ludzi, rzecz jasna, 

Każdy 2 nas jest Kaiężycem i ma swoją oieuną stronę, 
której nigdy nie pokazuje nikomu. 

Mało jest rzeczy trudniejszych do zniesienia, niż 
utrapienia dobrego przykładu. p 

Prawda jest najoenniejszą rzeczą, którą 
Oszozędzajny ją.   

Q.L. = QUANTUÓXLIBET - Do woli 

4UOD GITO FIL, OITO PBRIT - Uo powstaje szybko, szy 
ko ginie - Co nagle to po diable 

QUOD DIPPBRTUR, NON AUPERTUR - Co się odwlecze to 
nie uciecze 

QUORUM /PRABSŚNTIA SUBPICIT/ - Ich liozba wystaroza 

Dostateczna liczba 
QUANTUM SATIS /Q.3./ - Ile trzeba - Dostatecznie 

/napia na receptach/ 
QUARTO - Po czwarte 
GUI BRNE AMAT, BENE CASTIGAY - Kto kocha naprawdę, 

ten karoj surowo 
QUO MODO? - W jaki apoaób? 
UO IURE? - Jakim prawem? 
QUÓMODO VALES? - Jak aię miewaaz? 

QUO VADIS? - Dokąd idziesz?     
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WWaniasania do artykułu druha Czosnyki o biblio. 
filstwie /HR 3/82/ warto przypomnieć, że prawdziwi mi, 
łośnicy książek nie tylko je gromadzą, lecz także opa- 
trują ekslibrisem. 

Książki składane s tabliczek pokrytych pismem kli- 
nowym znalazły się w najstarszej bibliotece Świata, 
jaką w VII wieku przed naszą erą /1/ założył w Ni 
niwie, stolicy państwa asyryjsko-babilońskiego król 
Assurbanipal. Egipcjanie pisali swoje dzieła na dłu - 
gich zwojach papi. h. £ papirusu i 
pdługości robiono arkusze, sklejano je w zwój nazywany 
  zwój był nawinięty na drążek i przecho- 
Iwywany w skrzyni - zwanej bibliotheke, 
W starożytności używano do pisania odpowiednio wypra- 

wionej skóry zwierzęcej, najczęściej owczej, oielęcej 
lub koziej, iazywano ją pergaminem od miasta Pergamon 
w Azji Uniejszej, słynącego z opanowania do najwyż- 
szej perfekcji sztuki jego wytwarzania. 
Z uwagi na to, że wyrób papirusów 1 perganinów był 
niezwykle kosztowny, spisywano na nich tylko najważ-     niejsze teksty, czasem też wykorzystywano je ponownie, 
wywabiając stare pismo 1 wpiaując nowe teksty, 
Dopiero pojawienie się papieru wpłynęło na dalszy roz- 
wój piśmiennictwa. Mimo to proces powstawania książki 
był niezwykle skomplikowany. Autor pisał swoje dzieło 
na tabliczkach woskowych, potem przenosił je na perga- 
min 1 zanosił do wydawcy. Ten z kolei posisdaż tzn. 
librariusów, którzy pod jego dyktando przepisywali 
dzieła, co rzecz jasna trwało długo 1 sporo kosztowa- 
ło. Wio dziwnego, że wartość kaiążki była bardzo wyso- 
ka. Często odpowiadała ona wartości sporej winnicy 
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ub wioski. 
( wiekach óredaioh, gdy zaczyły powstawać pieresze 

ozkoży wyższe i uniwersytety, książka stała się arty 

kużem niezwykle pożądanym, Przy uniwernytetacu we Wło- 
ch, Prancji, a także w Polsce powatawały więc spe- 

| gjelne oficyny, które zajmowały się przepisywaciem 
1 sprzedażą rękopisów naukowych. Przepieywariem ksiąg 

jnowali się także mnisi w klasztornoh, Często były 
to pruwdziwe arcydzieła, przepięknie iluminowana, któ- 
ze jeszcze dziś, po tylu wiekach, zachwycają nie tyt- 
ko koneserów, 

| lynalezienie druku przez Gutenberga w 1440 roku siało 
się przełonem wydawuiozyu. Książki mogły więc być już 
powielane w dosolnych ilościach, 

Mimo to książki wciąż uależały do przedatotów bar- 

J4go cennych. Toteż ioh właściciele chronili je przed 

gubienien. I tak powstał właśnie ekslibria. Był to 
Jozęściej znak graficzny, wywodzący się od herbu 

malowanego na kartkach rękopiśriennych w charakterze 
znaku własnościowego. Ekalibrie w postaci naklejanej 

Kartki na wewnętrznej stronie okładki pojawił się 
W Europie pod konieo XV wieku. Właścicieluni najatar- 
śBtych z mich byli: duchowny bawarski Hana Igler i bi- 
skup bazylejski Telamonius Limberzer. 
|śkolibrisy zawierały zwykle imię 1 naźwisko właściode- 
la księgozbioru bądź nazwę instytucji, wreszcie sym- 

bol np. herb wskazujący właściciela księgozbioru. By- 
ły one przy tym wykonywane szlachetną techniką - drze- 
Worytu, niedziorytu, akwaforty czy akwatinty, Podnosi- 

© to walory estetyczne książki, ale dawało tym aamym 
Świadectwo bibliofilskiego do niej stosunku właścioie- 
Ja księgozbioru. 
Jqrzeba dodać, że oprócz ekslibrisów pojawiły się rów- 
mleż tzw. superekslibrisy, Były to znaki wławnościowe 
Wytłaczane na zowagtrznej atronie przedniej okładki, 
p jące zwykle herb, monogram lub inny znak 
Właściciela, Takie superekslibrisy, zwykle przepię- 
knej delikatnej roboty, stanowiły cenne motywy zdobni- 

Cze książki, Takimi właśnie znałani, wytłaczunymi na 
Bkórzanych okładkach, zdobił swoje księgi król Zyg- 
munt August i wiele innych osobiatości owych czasów. 

Przykłudy takich superekslibrisów można spotkać w an- 
tykuariatach, gdzie od czasu do czasu-pojawiają się 
w sprzedaży wykonywane przez introligatorów tego ro- 

dzaju ozazy, 
Wiek XVI był okresem rozkwitu ekslibrisów, Urafika 

Osiqgnęła wtedy bardzo wysoki poziom. il siągu następ- 
mych stuleci i zmieniających się tandencji w sztuce, 

Tównież ekslibrisy dostosowywały się do nowych prądów. 
0 1le pierwsze zdobione były motywami heraldycznymi, 
to w dobie baroku zuozęży pojawiać mię m 
tektoniczne, widoki wnętrz bibliote 

Soeny religijne, motywy alego. 

Styl rokoko wprowadził z kolei motywy roślinne, pej- 

zaż, sceny rodzajowe. 

W pierwszej połowie XII wieku moda ua PŚ 
przeżywała awój renesans, Je 

Się ich poziom artystyczny, Wykonywane metodi, typogra- 

nen |< GANEGRKEGI 10" (RORANEGTEW 
fiozną, litografią i cynkografią nie miały już tej 
urody 00 dawniejsze drzeworyty czy miedzioryty, Ale 
druga połowa XIX wieku spowodowała artyatycząe odro- 
dzenie stę ekalibrisów, głównie pod wpływem rożwija- 
jącego się zbieractwa vnaków książkowych. Z czasem; 
4 triojatywy hobbystów - kolekojonerów zaczęły ukazy- 
wać się popularne i naukowe publikacje na teuat eksli- 
brisów, znozęły powstawać stowarzyszenia miłośników 
1 kolek>jonerów, oragnizowano wystawy i aukcje, zwoły. 

wano konsresy, a dla artystów plastyków ogłeszano kon 
kursy, W pierwszych dwudziestu latach naszego atule- 
cia nastąpił powrót do klasycznych technik graficz- 
uych - drzeworytu, miedziorytu i akwaforty. 

Dla niektórych grafików, 1 to dużej klasy, ekali- 
brisy stały się ulubioną, niekiedy jedyną formą arty- 
stycznej wypowiedzi, Jednocześnie jednak ekslibrlby 
zaczęły tracić znaczenie praktyczne, znaku własnoścto: 
wego książki, a stały się niemsi wyłącznie obiektem 
kolekojonerstwa, Zaczęły gromadzić je tekże bibliote- 
ki zarówno dla oelów naukowych, jak 1 dokunentacyj- 
nych. lajwiękezy zbiór, około 100000 znaków /stu ty- 
sięoyl/ posiada British Museum oraz biblioteki w Wied. 
niu 1 w Paryżu, 

Warto dodać, że do światowej twórczości exalibri- 
sów wnieśli niemały wkłud również nasi rodacy. Pierw- 
sze ekalibrisy ukazały się w Polsce na poszątku XYI 
wieku. Ich właścicielem był prymas Drzewicki ożusoza- 
jący swoje książki ekslibrisem wykonanym w 1516 roku 
techniką drzeworytową, Był to ekslibris herbowy. 
W rok później powstał drugi znak książęcy prymasa. 
Był to również drzeworyt herbowy, 
Wysoki poziom artystyczny prezentowały również póź- 
niejsze ekslibriay pochodzące % praoomni Jana Szyków 
skiego, ekslibrisy Daniłowicza, Jędrzejewskiego, ku 

ozyfńskiego, wreszcie Sopoćki, Jakubowąkiego czy Uło- 
dzianowskiego. 
Największy zbiór ekslibrisów posiadają: Biblioteka 
Zakładu Naukowego im. Ossolińskich, Biblioteka Jugie 
lońska 1 biblioteka Publiczna w,st, Warszawy orag 
Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu im, Kopernika 
w Toruniu. 

Jak do tej pory ukazało się ponnd 200 ekalibrisów 
o motywach harcerskich, Kilku kolekcjonerów wyodrębni- 
ło je w swoich zbiorach, co stanowi tzw, kolekcję mo- 
tywową. Największe kolekcje ekslibrisów harcerat ici 
posiadają: T.Czosnyka /zbiór chyba najpełniejszy/, 

już. N.lippóozy oraz Jz.Rodziewioż. 
Pierwazą ekspozycją ekslibrisów harcerskich była wy- 
stawa druła Czosnyki. Została ona zorganizowana pod- 
czas festynu haroerskiego w Warszawie we wrześniu 130 

roku. Do tej pory odbyło się kilka wystaw reglonal- 
nyoh bądź ogólnopolskich, na których znaki kuiążkowe 
o tematyce haroerskiej prezentowali uzuani w ta- 
macie kolekcjonerzy, 
4 każdym rokien przybywa zbieraczy ekulibrisow, 
techniki, które są stosowane pr 
dują, że stanowią one rodzaj uni 
o dużym anaku i pięknie,  
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zać ludzi ze sobą, uczynić z nioh bardziej zespoloną, 
bardziej zżytą ze sobą gromadę i pozostać na długo 

| w pamięci, zabarwiając ją tęczą wspomnień, przywraca 
jących najpiękniejsze lata przyjaźni i braterstwa 
w oodziennym działaniu i wychowawczej pracy. A to nie 
jest przecież bes znaczenia w całokształcie harcer- 

| skiej metody wychowawczej. Wręcz przeciwnie: stanowi 
jeden s jej ważkich elementów. 
Skład osobowy zastępów kursowych przedstawiał się na- 
stępująco: 

Zastęp I - "Złockie Smreki"; 
Józef Niepokój - Hufiec Kraków-Nowa luta - sastępowy 
Marian Patuła - " Oświęcim 
Stanisław Nowak * _ Krakówlowa Huta 

| Hanna Szkudlarek zg R " + 
| . Kazimiera Piątek " " . «w 

| Peliks Niemiec " Chrzanów 
| Helena Kamińska n Wadowice 

Zastęp II - "Złockie Sosny": 
Janusz Kukieła - Hufiec Żywiec - zastępowy 

  
| Urszula Prochowska "  Kraków-Podgórze 

Kazimierz Masłowaki ” » » 
Maria Lewkowicz * * Grzegórzki 

| Aniela Śledziowska " u n 
Maria Ryzner . w Podgórze 
Luoyna Migda . " Grzegórzki 

na ” m | Henryk Kalarug 

| Zastęp III - "Złockie Jodły”: 
Krystyna Szpara - Hufieo Brzesko - zastępowa 

Krystyna Czerwińska, " Limanowa 

Zofia Dobrzańska * Myślenice 

Marian Szumilas " Limanowa . 
Jerzy Kreiner "  Kraków-Stare Miasto 
Zofia Pietrzak " - Limanowa 

14 u Stanisława Dutka 

Program końcówki podaję w pełnym brzmieniu według 
posiadanego przeze mnie egzemplarza, zatwierdzonego 
przez ówozesną Komendę Chorągwa. 

1.VIII. Urządzanie obozu, Prowadzący = oboźny, 
2.VIII. Rola i postawa apołeczna instruktora har- 

oerskięgo. Zajęcia plenarne z dyskusją. Prowadzący - 
hm J.Grochal. 

3.VWIII. Zagadnienia rozwoju psychicznego dziecka 

  

  (ARIERERRMIREKE | KEG 
w wieku 11 do 14 lat, Zajęcia 
Prowadząca - hm Krupska, 

4.VIII, Zagadnienia pracy zuchowej, Zajęcia 
ne z ćwiczeniami, Prowadzący - hm L.Dmytrowski, 

5.VIII. Miejsoe harcerstwa w ruchu młodzieżowym 
Polski Ludowej, Zajęcia plenarne z dyskusją, Prowadzą 
cy - hm Krajewski, 

6.VIII, Problemy wychowawcze dorastającej młodzie- 
ży. Zajęcia plenarne s projekcją filmów i dyskusją, 
Prowadzący - dr Towpasz. 

7.VIII. Organizacja pracy Hufca. Zajęcia plenarne, 
Prowadzący - hm Z.Trylski, 

8.VIII. Zagadnienia pracy drużyn: drużyny młodsze- 
a/ metodyką zdobywania stopni i sprawności 
b/ działalność drużyny w środowisku 
0/ system zastępowy 

drużyny starsze — 

a/ metodyka zdobywania znaków służb 
b/ program Harcerza Orlego i Wędrowniozki 
e/ kuźnią przyszłej kadry 
Rodzaj zajęć: omawianie, dyskusja, zajęcia praktyczne 
i opracowania pisemne w grupach dobranych według aktu- 
alnych funkcji i zainteresowań, Prowadząca — hm A.Sze- 
1iga. 

9.VIII. Zagadnienia programowe Hufca; 
a/ budowanie programu pracy Hufca w oparciu o dsiałal- 
ność drużyn 

b/ zespoły drużynowych i program ich działania w Huf- 
cu 

ś 
Rodzaj zajęć: omawianie, dyskusja, opracowania pisa: 
ne w grupach. Prowadzący - hm Z.Trylski, 

10.VIII., Technika pracy drużyn. Zajęcia plenarne 
s ćwiczeniami, Prowadzący - phm.phm Nawrot i Bujas. 

11.VIII. Specyfika pracy drużyn na wsi i realiza- 
eja programu "Vieś", Zajęcią plenarne z ćwiozeniani, 
Prowadzący - hm M.Kuoharski, 

12.VIII. Podsumowanie zajęć grupowych i opracowanie 
ostateczne programów działania drużyn oraz programu 
pracy Hużoa. Rodzaj zajęć: pisemne opracowania w gru- 
pach, omówienie plenarne. Prowadzący - hm A.Bukewski. 

13.VIII. Przeprowadzenie próby. Rodzaj zajęć: ken- 
sultacje w grupach, Prowadzący — Komenda, 

14.VIII. Likwidacja obozu, Prowadzący - oboźny, 

cdn 

Plenarne z dyskueją, 

plenan 
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