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ieżący rock harcerski charakteryzuje się coraz 

E prężniejszą pracą drużyn i zastępów, Wpływają 

na to dobrze opracowane propozycje programo- 

we harcerskich szczebli jak i przede wszystkim wewnę- 

trzne umacnianie się drużyn. 

Miałem okazję przyjrzeć się pracy kilku środowisk har- 

cerskich, skąd wyniosłem optymistyczne spostrzeżenia. 

Ciekawy, różnorodny plan pracy, prawdziwie harcerska 

atmosfera i autentyczny zapał dzieci. Wbrew pozorem - 

drużynowi to ludzie młoczi i jeszcze niedoświadczeni 

ale wykazujący'wiele chęci w kierunku podnoszenia swej 

wiedzy instruktorskiej. lak się złożyło, że wszyscy no- 

minalnie nieprzeszkoleni ale wywodzący się z cobrych, 

mocnych środowisk. Hatomiast na moje pytanie - dlacze- 

go nie zapisują się na kurs drużynowych - oopowiada- 

li jakże Charakterystycznie: - Nikt nam tego nie zapro” 

ponował! A tymczasem trudno zrekrutować uczestników 

na kursy, bo chętnych podobno nie ma! Nie pomogą zatem 

uspaniałe, ciągle wzbogacane programy kursów - gdy nie 

Tozwiążemy podstawowej kwestii jaką jest właściwy Sys- 

tem wyłaniania kandydatów do przeszkolenia. 

lo nasza pięta Achillesa! 
a" e harcerski, to rówsież refleksja nad 

Fa ane PE ruchu harcerskiego. To dobrze, 

* ę obchodzimy w marszu w drużynach, szczepach, 

A 
z 

HISfARI— 
hufcach i chorągwiach, organizując imprezy, wystawy, 

spotkania i ogniska. Chodzi przecież o to, by ze wspa- 

niałym dorobkiem harcerstwa zapoznać szerokie rzesze 

zuchów, harcerzy i instruktorów. 

W Chorągwi Krakowskiej zainaugurowaliśmy obchody od- 

słonięciem .ablicy upamiętniającej Komendanta Chorągwi 

Szarych Szeregów - Stanisława Okonia oraz otwarciem 

wystawy harcerskich odznak - wystawy unikalnej w swym 

charakterze. Wystawa będzie czynna do końca czerwca - 

zapraszamy. 

Punktem kulminacyjnym obchodów 75-lecia będzie Chorąg- 

wiany Zlot Jubileuszowy w dniach od 19 do 21 września, 

połączony z rozpoczęciem nowego roku harcerskiego. 

Z tej okazji ukaże się monotematyczny numer "Harcerza 

Rzeczypospolitej" w specjalnej szacie graficznej. 

Nie podaję więcej szczegółów - będzie to niespodzian- 

ka dla Czytelników. 

Z radością witam propozycję Głównej Kwatery odbycia 

ogólnopeiskich seminariów instruktorskicn, omawiających 

znaczenie. Zjazdu Łódzkiego i dorobku naszego ruchu po 

reaktywowaniu Związku Harcerstwa Polskiego w roku 1956. 

Również w tym roku mija okrągła, 30 rocznica tego his- 

torycznego wydarzenia. Musimy pamiętać, że dorobek ZHP 

w tym okresie, to na trwałe wpisane działania nas ta- 

mych. To okres naszej bezpośredniej służby Jzieciom. 
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Inspektorat Lotniczy Komendy t.horągwi Krakows- 

skiej ZHP zorganizował w 25 rocznicę lotu pierwsze- 

go człowieka w kosmos I HARCEPSKIE NGÓL OPOLSKIE 

ZAWODY MODELI KOSMICZNYCH, które odbyły się w ramach 

"Harcerskiego Dnia Lotnictwa i Kosmonautyki” 

w dniu 13 kwietnia 1986 roku na Błoniach Krakowskich. 

19 kwietnia 1986 roku o godzinie 16.30 ohyła się uroczys- 
tość odsłonięcia tablicy poświęconej ha Stanisławowi (koniowi, 
ps, "Sumak" - Konendantowi Chorągwi Krakowskiej Szarych Szere- 
gów, w miejscu jego aresztowania przy ulicy Garncarskiej 6 
w Krekowie. Zbiórkę z tej okazji zwołała Komisja Historyczna 
Ghorągu' , Rada kręgu Totenowego "Synów t Dzieci Piorura" 5 KDM. 
1 Rada Szczepu 5 KOH "Vichry". 

(PN) 

Tradycyjne spotkanie z <rakowską Radą Przyjaciół 
Harcerstwa, z okozji wyróżnienia zasłużonych instruk- 

torów odznaczeniami państwowymi 1 harcerskimi odbyła 

się na Wawelu, w Baszcir Senatorskiej, 15 kwietnia 
1986 roku m godzinie 12.00. Przybyło liczne groro 
instruktorów, działaczy Ruchu Przyjaciół Harcerstwa 

Po części oficjalnej profesot Jerzy Szablowski mówił 
o zbiorach Wawelskich. 

(PI) 

2132 

Chorągwianym Festiwalem Piosenki Zuchowej”1 Hac- 

cerskiej zakończył się Thorągwiany Przegląd 

Ńy. Jury nagrodziło w kategori ich: 

A kabaretów: "Klub Absolwentów” z Hufca Howa Huta 1 

"Ananasy" ze Skomielnej Czarnej Hufiec 
Pcin-Tokarnia, 

Harcerski Zespół Wi 1no-instru- 

mentalny ze szczepu "Hernasie" 
Hufca Kraków-Krowodrza, 

C turniej recytatorski: Dh Aleksandrę Rzońcę i Demini- 
kę Kurowską z Hufca Kraków- 

-Śródmieście, 

D piosenek t pląsów zuchowych: 4 Drużynę Zuchową "Leś- 
ne Skrzaty” z Rudawy, z Hufca 

B poezji śpiewane 

Podkrakowskiego. 

£ piosenki harcerskiej: 10 Drużynę Harcerską z Hufca 

Krzeszowice. 

Ogółem w Chorągwianym Przeglądzie Artystycznym 

wzięły udział 3 drużyny starczoharcerskie, 15 harcer- 

skich I 10 zuchowych z 7 hufców Chorągwi Krakowskiej 

Wszystkim laureatom Przeglądu serdecznie gratulujemy 

(45) 

Artystycz- 
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HSI.. PZETCZOETZKJ 

Slgierd Fietkiewicz "O przyszłości nie 
tylko myśleć”. -----11.::-:-- 
Trzy gwiazdki "runa Franka " 
przedpole”.....---++++1++-+ 

Stanowisko II Marcerskiego Sej 
7 Druhem Pawłem Babijen - zastępcą Nacze]- 
nika ZHP rozmawia o harcerskiej kulturze 

są gossstr 
iku Kultury.str 

NONE 
Yrzesanie ognia - "Piorunujące motady". 
Nienalowane obrazki - "Bohaterowie 
sg zręczeni"....... 
"Ku ogólnej przestr 
Kurs zastępowych au 
Wojtyczy --.22::2::0012 
Rczwałaria przy gasnącej watrze. 
*Leor Powolny" Janina Hajduk. 
tast z Nowego E S000 26 
Kolejny artykuł Twoncy Michalskiej 
+ "Jak Gdkryć norny?* RZ 
Warcerska Scera Literacka w opracowaniu 
Jaduigi Skiby... -- BEZ 
Satyryczny Świat Druha Drucha „str. 
*pzas na rozdrożach” Adolfa Warzoka........5tr 
Magazyn Andrzeja Froza „k str 
*10 lat wymiany harcerskiej Polska-F.ancja 

: str. - pisze żrna Żurawel 
Pioserka miesiąca... aaereeeiaee „Str 

"Akcje bojowe Agatu" - Xojciech Popiołek.. str. 

*2 Trisuli da Langtanqu" - kolejny fragment 

wspomnień Józefa Riedrunie. ć „str 

23. 0 inicjatywie balonowej pisze Wojciech Rąk.str. 

PTE LIT ATITET   
lutym został opublikowany projekt programu 
PZPR przed X Zjazdem a w narcu - tezy Komi- 
letu Centralnego PZPR "Umacniany socjalistycz- 

ne podstawy Polski bezpiecznej, gosnadarnej, nowaczes- 
mej i praworządnej". ta podstawie obu tych ważnych da- 

kumentów toczy się w całym kraju dyskusja nad węzła- 
wymi snrawani przyszłości Polski, która Swym horyzon- 
tem Czasowyn zięga w XXI wiek 

%yślę, ze warto sobie zdać sprawę z takich choćby 
rzeczy: 

fo pierwsze - sorawy przedstawione pod dyskusję do- 
tyczą także nas, harcerzy, ho to nan wszystkim przyj- 
Szie nie tylko w tej przyszłości żyć ale aktywnie 
przyszłość współkształtować 
wszystkim w ręku Polaków a harcerze mieli i nają an- 
bicję liczyć się do kateporii Fol-ków aktywnych, anga- 

łujących się w sprawy Ojczyzny. 

fa drugie - ten XXI, o którym tak wieje napisano 

Już w kategoriach science-fiction, to dziś dystans 

zaledwie 14 lat! Dzisiejsze zuchy wejdą w ten wiek, 
Jako studenci a każdy z nas jest już 

losy Polski leżą przede 

zapewne w stanie 
przewidzieć kim wtedy będzie, gdy zegar odnierzy po- 
Szątek nowego stulecia. 

fo trzecie - udział w dyskusjach przed VIII Zjaz - 
S6B ZHP, w trakcie konferencji instruktorskich (TKI 
nie wykluczając), 

nych spotkań i se 
nia o 
= pasz tości Na kawie obu wspomnianych dokumen- 

| TZYSZłOŚĆ nie jest sprawą, którą raz przedys- kutowi di Bn3Zy można odłożyć oczekując, że ktoś z nas bę- 
© wcielał w życje 

© Naszych losach w ka 

na Sejmiku Kultury czy w trakcie in- 

minariów - nie zwalnia nas z myśle= 

rozmaite rozwiązania, decydując 

tegoriach narodu, państwa, mniej- 

NASZ RUCH _ HERE 

szych społeczeności, indywidualnych. Przyszłość jest 
ciągle otwierającym się horyzontem w pochodzie iucz- 
kości; ciągle też, nawet mając znakomicie wyznaczony 

azymut marszu, trzeba decydować o konkretnych kolej- 
nych krokach i drogach, na większy lub mniejszy dys- 

tans. Natomiast dysponując uchwalonym przez VIII Zjazd 
ZHP społecznyn programem harcerstwa, w tym jego roz- 
działem "Sięgać po nowoczesność, w XXI wiek" uczestni- 
cząc w konferencjach instruktorskich, zwłaszcza dysku- 
tując nad "Myśleć o przyszłości" , łatwiej nau - 
narcerzom, ustosunkować się ro treści zawartych w pro- 

Tezach na X Zjazd PZPR. 
Bowiem dyskusja o przyszłości jest jedna, choć różne 
występują jej płaszczyzny, formv, wątki. Ostatnio tak- 
że - projekt deklaracji ideowej młodego pokolenia Po- 
laków. Każdą można wykorzystywać, jeśli ma się własne 
zdanie, jeśli chce się wpływać na zuanie i decyzje in- 

nych. 
Wreszcie po czwarte - tak rozwinięta dyskusja, 

której też przecież nie zakończy definitywnie X Zjazd 

i jego uchwały - nie oznacza, że oto staliśmy się spo- 
łeczeństwem, kóre z tej czy innej okazji odkłeda na 
bok wszystko (zwłaszcza pracę) i pogrąża się włącznie 

w dyskusji, choćby w sprawach najważniejszych. Wprost 
przeciwnie. Symbolem tego są podejmowane przez załogi 
zakładów pracy czyny przedzjazdowe, które oznaczają 

jekcie programu PZPR i 

nie tylko narmalny przebieg pracy produkcyjnej, ale 
także nadzwyczajne wysiłki manifestujące gotowość 

popierania ososbiście rozwcju Polski, w której decy- 
dują © wszystkia głównie woła i wyniki oracy. 

lo co obecnie chcę powiedzieć, nie mieści się w 
kategoriach czynu przedzjazdowego, natomiśst ra wyraż- 
ny związek z przyszłością. Zarazem nawiązuje w pewnym 
sensie do dawnych tradycji harcerstwa. 

Qtóż myślę o sygnalizowanym z niepokojem rarestają 
cym zjawisku brudu w Polsce. Czytamy w trasie, że tu 
1 ówdzie jest skandalicznić brurno, że ileś tam woju- 
wództa otrzymało niedawno za swój stan sanitarny ocen 
niedostateczne, a pozostałe też dalekie są od dobrych 
Zresztą nie mus! się czytać; wystarczy wyjść na ulicę 
zobaczyć toaletę na dworcu, parking za miastem a częs- 
to i niejsce biwakowe na szlaku turystycznym. Możne 
też przejechać się zatłoczonym autobusem. A z rieczu 

bliższych: jakże często nie rożna u siebie w szkole 
umyć rąk, bo w miejscu na to przeznaczonym mamy ukrę- 
cony kran, od wejścia odstręcza fetor u czasem kłębią- 
cy się dym tytoniowy i ciżba palaczy. Także zbyt czes- 
to na harcerskim obozie bywa "normalką", że strach 
udać sią do latryny (zwłaszcza nocą), że nie można 
"potem" umyć rąk, że teren olozu i jego otoczenie są 
niebywale zabrudzone (oby tylko papierkami z cukier- 
ków!). Otóż przy tym wszystkim niepokojące jest zwłasz- 

3 
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ż na brud jakby znieczuleni, że 

e nie dostrzegamy, że nań nie reaguje- 
że bruń 

cza to, że jesteśmy ju 
go wokół siebi 

Tymczasem nie ma potrzeby przekonywać, my. 
- to choroby, to także zagrożenie dla przyrody, na- 

turalnego środowiska człowieka. Dziś - porzucony papie- 

rek, jutro - puszka po konserwach i potłuczona butel- 

ka, pojutrze - pracownik fabryki daje dyspozycje spusz” 

a trujących ścieków do oczyszczonego z trudem 
czeni. 
jeziora. 

Tak więc niezależnie od tego, ) 

dzisiejszych i kolejnych dyskusji o przyszłości Polski, 

bezwzględnie pozytywną wartością byłoby, gdyby Polska 

ło wkroczyć w wiek XXI jako kraj czysty. A widomyn 

w środowiskach młodzieży byłoby, że 
że czys- 

Jaki będzie efekt 

nog 
tego symptomem 

w każdej szkole można z łatwością umyć ręce, 

to jest na szlaku turystycznym, na biwaku, parking 

Mie mówiąc już o makroskali: 
sce - o czym nożna poczytać właś- 

powietrzu... 

na stacji kolejowej. 
czystych wodach w Pol 

nie w projekcie programu PZPR, 6 czystym 

Może ktoś powie - czemu dopiero w XXI wieku? 

Zacząć możne od zaraz, w nastroju wiosny, ale niełatwo 
Mie cnodzi bowiem o 

o szybkie rzeczywiste rezultaty. 
kampanię 

doraźny, jednorazowy efekt, błysk, o alert, 

programową - lecz o to, by rzeczywiście zawsze | wszę” 

dzie było czysto , abyśny się brudowi aktywnie prze” 

ciwstawiali. By- może warto byłcby wręcz do Prawa 

choćby na te kilkanaście lat wprowadzić Harcerskiago, 
Vyda- 

nowy punkt w rodzaju "Harcorz walczy z brudem". 

je się iluzoryczne, by harcerskie a więc cziacięce” 

_młodzieżowe działania mogły zmienić rzeczywistość 

- krople drążą kamień, po wtóre - każde 
po trzecie - jeszcze 

st 

sle po pierwsze 
działanie się liczy (i sumuje), 

ze od rzeczywistego zwalczania brudu je 
ważniejs. 

że walka. z bru- 
utrwalanie w społecznej świadomości, 

dem jest ważna i potrzebna, że nie wolno godzić stę 

na degradację środowiska (4 Ojczyzny w sensie "izycz 

nym), na rosnące zagrożenie zdrowia narodu, że doty- 

czy to każuego. A to jest zadanie na nasze siły! 

Oczywiście, postulowany nowy punkt Prawa ncże być 

szeroko interpretowany - głęboka w społeczną twiado- 

że z harcerzami kojarzą się tak zwane mość zapadło, 
zwłasz- 

dobre uczynki, jakie świadczą innym ludziom, 

cza owym słynnym z dowcipów staruszkom, jakie ponoć 

na siłę przeprowadzają przez jezdnię , by zaliczyć 

sobie codzienny dobry uczynek. Otóż nigdy nie było 

przecież tak sformułowanego punktu Prawa Harcerskiego: 

to tylko komentarz do dawnego Prawa nakazywał spełnia- 

nie dobrych uczynków. Dziś dobre uczynki są równie 

potrzebne śmiertelnie zagrożonej przyrodzie, a więc 

4 nam sanym. I wcale nie jest to "drętwa mowa” ani 

sentynentalizn lecz rzecz wymierna iakże w kategoriach 

ekonomicznych. Lecz walka z brudem może oczywiście 

być interpretowana także jako walka nie tylko z bru- 

dem fizycznym na jaki lekarstwem jest woda, mydło, 

szczotka, odkurzacz, plastikowy wór na śmieci. Także 

z brudem moralnym, kulturalnym „jakiego przejawen jest 
"łacina" w naszej mowie codzien- choćby szerząca się 

ch HR-a), nej (zupełnie inna niż propagowana na łama 

a jeszcze bardziej - znów nasze godzenie się na zaś- 

miecanie języka, na "brud" w międzyludzkich obycza- 

nieco inne sprawy... jach. Ale to już jet 
Punktu Prawa Ale, wracając do " eksperynentalnego 

Harcerskiego. Jak wiadomo, zajnuje się tymi sprawani 

Komisja Statitowa, która na na IX Zjazd ZHP (a więc 

w niedalekiej jak na perspektywy XXI wieku  przysz- 

łości) przedstawić stanowisko w sprawach statutu, Pr 

wa i Przyrzeczenia. Może w kontekście przyszłości, 

© której nyśliry , którą współtworzyny - zbudować ko- 

lejny, żuż nie eksperymentalny punkt Prawa - "Karcerz 

toruje drogę postępowi"? Znów do interpretacji noż- 

na by puzostawić, w zależności od wieku i stopnia roz- 

woju ułodzieży, co to znaczy postęp: techniczny? 

Społeczny? Kulturalny? Kraju? Środowiska? Świata? 

Oczywiście te i inne sprawy rożna wyinterpretować 
nego Prawa. Oczywiście, stabilność 

Ale może warto cza 
na kanwie współczesi 
Prawa jest wartością sarnę w sobie. 
sem rzeczy nazwać po inieniu? 

PS. Skoro wspomniałem © łacinie, tej prawdziwej, to 

warto w naszej redakcji więcej troski przejawić o korek 

tę. W numerze 1/66 na str. Jl w tekście "Raudeanus 

igitor" jest: Vivat Acadenia, vivat prafzssores", 

e chodzi o liczby rnogą na więc być vivant 

urku do profesorów. 4 moim artykule w nune- 
prudenter 

oczywiści 
w stostosi 

2/06 na str. 4 ma być "Ouidgiud apis, 
Miestety "byczki" zaszalały 

rze 
agas et resvpice finem". 

nie tylko tan... 

Oczyscić przedpole 
w warę Oni rozpoczyna się il Forum Zuchmist- 

Z rzów w Oleśnicy. Martwi mnie to, że dotąd nikt 

mie zajął się wydelegowaniem krakowskich zuch- 

mistrzów nóg to spotkanie. Gdyby nie zaangazowanie 

osób w przygotowanie Forum, to być może nasze śro” 

Hisko, bardzo 
dwu 
dowisko nie było by tam reprezentowane 

nisko ceni się pracę zuchową w Krakowie, a szkoda bo 

niegdyś było inaczej. 
Druh ha PL Leon Omytrowski będzie uczestniczył w 11 

NEM + KEES IETODY KA HREEENEM 
Forum Zuchmistrzów nie tylko jako zuchnistrz-senior, 

ale jako członek zespołu przygotowującego program. 

ie wam wątpliwości, że służył będzie swoin przeboga- 

tym doświadcznior oraz wiedzą wytrawnego podagoga. 

Mnie powierzono zabranie: coś w rodzaju pierszwgo gło- 

su w dyskusji. ? przygotowaneno wystąpienia pragnę 

P.T.I(. Czytelnikom zaprezentować dwa podrozdziały z 

większej całości. 

Poprzednie Forum nie spełniło oczekiwań, ponieważ 
ugrzęzło w zawiłościach zuchownj metodyki. Co prawda 
uznano, że nie ma sensu ohalanie systemu stworzonego 

przez zespół instruktorów skupionych wokół Aleksandra 
Kamińskiego (a udaskonalonega i Ucstesowanegc do potrzeh 

przołenu lat sześćdziesiątych 1 siedendziesiątych przez 
Marka Wardęckiego) ale starano się w niektórych szcze- 
gółach go podważyć. Dobrze byłoby przyjąć, że główną 
przyczyną, dla której nin należy obalać tego co zawarł 
Marek Wardęcki w "Zuchach" - jost brak alternatyw :nikt 

nie zdobył się na napisanie podręcznika , uwzględnia- 
jącego zmienione warunki końca lat osiencziesiątych. 
Jeżeli założymy, że zuchowa metodyka w tym wydaniu 

jest nadal aktualna, to musimy pamiętać, że zadania 

jakie przyjmiemy 
od niej. Coraz częściej spotkać się można z zarzutem 
że zuchy są infantylne. Ponińny już nietratność tepo 

a: im i przyznajny, że jest 
ykład odnosi się do drużyny 

złożonej z zuchów z trzema gwiazdkami, bawiącej się 
A żeniaat zasługuje na potępienie 
ac > A 5 dp zrezygnowania z zabaw z zu* 

goś), z gwiazdek i sprawności - 
ma rzecz bardziej dorosłych, takich jak rajdy, festi- 
wale, przeglądy itn. - to, inna sprawa. 
Po prastu nie jest to praca zuchowa 

nie powinny zmuszać da odstępowania 

2 tym wiąże sią "nadęte" nazewnictwo, na przykład 

kiedyś istniała sprawność "kszędobylskiego", której 
zadanien było poznanie zuchów ze ćrodowiskien i jego 
że. Komuś wydało się to "nało dorosłe" 

pu tę sprawność "Młody Obywatel". Do tej kste- 
Qarii zaliczyć można zuchowy "Turn'ej wiedzy obywatel- 
PA będący metodyczną pomyłką . 
BR oniedstny” powinny być jednoznacznie 

= "Je iminowane a przynajaniej ograniczone. 
nt ; sobie sprawę z tego, że dziecko ani 

a je aturą człowieka, ani jego częścią. Jest 
3 p» <złowiekien a różni się od dorosłego tyn, 
ea SARA się, nabiera sił, wiedzy i umie- 
RE zatcza dań, ćwiczy wolę itp. Jeżeli 
108 Banie moralność, to nie jest to moralność 
a Bra. Ale dziecko musi dochodzić 

Posiadane sią 
kakiwanie tyci 

etapami, wyznaczonymi przez 

; umysłowe i nsgronadzoną wiedzę. Przes- 

Wiagżońaśnego pe doprowadz*ć może tylko do po- 
wyćwiczenia i przez dziec 

treści niezrozumiałych doła haydki do kształtowania 4 przez to hezużytocznych 
Arzekonań. W skrajnych przypadkach 

może dojść do trwałych zniekształceń w psychice dziec = 
ka . Dziecko jest materiałem podatnym ale bardzo de- 
likatnym i ten, komu się go powierza musi posiadać 
określone minimum kwalifikacji oraz intuicji pedago- 
gicznej. Niestety, niektórzy nowatorzy przypominają 
chirurgów, którzy zaniast za skalpel chwytają za to- 
pór 1 wymachują nim we wszystkie strony. Świat współ- 
czesny dziecka nie jest wcale tak piękny jak się po- 
zornie wydaje: wysokie wymagania stawiane przez szko- 
łę i niski poziom przygotowanie dydaktycznego niektó- 
rych nauczycieli powoduje, że uczeń mimo najlepszych 
chęci nie raże nadążyć i podołać wszystkiemu. Żyje 

w klasie w stanie ciągłego nanięcia ., którego nie roz- 
ładowuje w donu, tak często pełnego konfliktów rodzin- 
nych. Szansą jest jeszcze środowisko rówieśnicze, do 
którego nożna zaliczyć drużynę zuchową. Jeżeli trafi 
do dobrego drużynowego to ma szansę, że rekompensuje 
mu to, co z dzieciństwa zostało mu wyrwane. A jeżeli 
nie trafi, to zamiast wybiegać się i wykrzyczeć, za- 
miast przeżyć upragnione przygody, znajdzie faszero- 
wanie głowy niezrozuniałą wiedzą lub bezmyślne (dla 
niego) ćwiczenie tych samych piosenex czy deklamacji. 
Powinniśmy uzgodnić swój stosunek da "zabaw w histo- 
rią Polski" (jak to nazwał A. Kamiński w "Antku Cwar 

niaku"”). Najpierw przypomnijmy sobie jedno z najważ- 
niejszych postanowień Statutu ZHP: "ZHP jest patrio- 
tyczną ideowo-wychowawczą organizacją dzieci, młodzie- 
ży i dorosłych". Patriotyzm był niezmienną cechą har- 
cerstwa ad początku jego istnienia, przez 75 lat 
Obowiązek patriotycznego wychowania nie może być speł- 
niany dobrze bez powoływania się na historię. Oczywiś- 
cie nie chodzi o usystematyzowany wykład z dziejów 
ojczyzny ale o przywrócenie zuchowych zabaw w "Bol- 
kowych Hojów", *Żaków", "Giermków", opracowanie tęż 
nowych, bliższych tematycznie czasom najnowszym na po- 
dobieństwo "Pancernych". Dobrze byłoby powiedzieć 
sobie prawdę, że znajomość historii Polski nie jest 
najmocniejszą stroną pokolenia, z którego wywodzą się 
młodzi instruktorzy, dlatego nie można icn pozostawić 
Samym sobie. Ha koniec jeszcze jedna ważna sprawa 
rzadko poruszana: istnieje sprzeczność polegająca na 
fakcie, że system Komińskiego powstał z myślą o zu- 
chach-chłopcach kierowanych przez wodza również chłop- 
ca, tylko starszego. Obecnie wśród zuchów przewsżają 
dziewczęta, aj wśród drużynowych małe wychowawczynie. 
Do niorzadkich przypadków należy widok dziewcząt bawią” 
cych się w górników (którymi nigdy nie będą) oraz 
w wojowników indiańskich (którymi kobiety nigdy nie 
były). Co z tym zjawiskiem począć? Czysmamy uznać ,że 
różnice między kobietami a mężczyznami tak się zaoli= 
rają, że nie ma już znaczenia w co się bawią dziewczę- 
ta-zuchy? 

Oczyszczenie przedpola z ciążących na nas nieporozu- 
nień jest po to konieczne, by to, co Forum wypracuje 
było już wolne od wypaczeń i niekonsekwencji. 

Jak odpowiedzieć wychowaniem na problemy współczes- 
ności? 

OEREEEERERERZE376---SOOSKOŚY O ZOOM Z AE ORO  



    

| 

| UNE METODYKA 

  

Zacznijmy od sprecyzowania zasad ogólnych. llasze wy- 
chowanie musi być zgodne z kierunkiem obranym przez 
Związek, niesporne z kierunkami realizowanymi przez 
państwowy system oświaty i nie powinno być wymierzone 
przeciw innym ludziom aby nie podważać tkwiącego jesz- 
cze w psychice dziecka zaufania do dorosłych. 

Wobec zagrożenia katastrofą wojny nuklearnej może- 

my vyodpowiedzieć wychowaniem dzieci dla pokoju, zgod- 
nie z zaleceniami rezolucji OHZ w tej sprawie, zaini- 
cjowanej przez Polskę. U wielu r.aszych wychowanków bę- 
dzie to eliminowanie nienawiści i kształtowanie tole- 
rancji i zrozumienia dla inaczej żyjących i inaczej 
myślących. Może to się przejawić też na co dzień we 

wzajemnej życzliwości, służeniu sobie ponocą, wnosze- 
niu w trudnych chwilach elementów radości i odpręże- 

nia. To, co zwykle nazywa się odtrzeżeniem przed zagro- 

żeniem wojną, może przybierać formę straszenia dzieci 
okropieństwami, a żadne straszenie w tym wieku nie 

może dać pozytywnych skutków. Dlatego należy odsuwać 
dzieci od manifestacji o takiej tematyce, jako przed - 

wczesnych a tym samym szkodliwych. 

Wobec degradacji środowiska naturalnego nie powin- 
niśmy obierać kierunku na krytykę przemysłu, nie- 
doskonałości planowania 1 zarządzania gospodarką, 
Ha to przyjdzie czas później. Dzieci można angażować 
tylko w sensie pozytywnym przez włączanie ich do 

ochrony przyrody w formie, qa przykład sadzenia 
drzewek oraz porządkowania i upiększania otoczenia. 
pożytecznym dla społeczeństwa będzie jeśli już dzieci 
w tym wieku będą przekonane o wadze porządku, czys- 

tości, nieszkodzenia innym mimo to, że mamy w tym 
interes osobisty lub Grupowy. W ośrodkach gdzie skaże- 

nie środowiska odbija się na zdrowiu dzieci, ppwin- 
niśmy skupić naszą uwagę na organizowaniu kolonii i 
wycieczek oraz innych zajęć, zmniejszających skutki 
zanieczyszczeń powietrza. 

Wobec pogarszających się warunków życia naszą uwa- 
gę skupić musimy na dzieciach, które są zagrożone 
niedostatkiem. Dobrze będzie przypomnieć sobie, że 
ruch zuchowy Kamińskiego powstał w czasie wielkiego 
kryzysu międzywojennego. Obserwacje dzieci proleta- 
riackich, żyjących w warunkach, które już teraz nie 
zagrażają - doprowadziły do powstanka koncepcji nowej 
metodyki zuchowej. Pierwsza ofensywa zuchowa skierowa- 
na była na to środowisko. Musiny zdać sobie sprawę, 
że rimo opieki państwa bieda uderza w dzieci alkono- 
lików, rodzin mało zarabiających. W tej sytuacji po- 
winniśmy przekształcać ruchu zuchowy z ruchu dla dzie- 
ci grzecznych w ruch dla dzieci najbardziej potrzebu- 
jących zajęcia się nimi. Hie chodzi tu o poniżającą 

godność dziecka działalność charytatywną, ale rekon- 
pensowanie im niedostatku uczuć, stwarzanie dugodnych 

warunków do nauki i uczestniczenia w naturalnych dla 

dziecka rozrywkach. 
Forum powinno ten wstydliwy problem podjąć i poka- 

zać « że istnieje! oraz zapoczątkować próbę włączenia 

ie.p 
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się w jego rozwiązanie. 

Dotirze byłoby przy okazji przypomnieć sobie o ro 

1i rzecznika interesów dzieci wobec władz i instytu- 

cji społecznych. 

Wobec inwazji mikrolelektroniki i motoryzacji. 

Komputery osobiste, wideokasety, technika laserowa 

w zapisie obrazu, coraz doskonalsze samochody i urzą 
dzenia godpodarstwa domowego mogą wzbogacić wiedzę 

człowieka i ułatwić życie codzienne. Ale trzeba to 
wszystko mieć, co w naszych warunkach (w sensie maso- 
wym) jeszcze długo nie będzie możliwe. Jednostki po- 
siadają już cbecnie a zamożniejsza część społeczeń- 
stwa będzie wchodzić w posiadanie rych cudów techniki 
podkreślając tyn samym różnice położenia ekonomiczne- 
go, W latach czterdziestych poddano harcerstwo suro- 

wej krytyce za odciąganie młodzieży od techniki i kie- 

rowanie na wypoczynek w pola i lasy. Czy w niewielkim 
przynajmniej stopniu nie wrócić do starych obyczajów 
harcerstwa, które wyżej ceniło sobie przebywanie w 
gronie przyjaciół na łonie natury, niż spędzanie woi- 

nego czasu przy kieliszku i hałaśliwej muzyce. tyżej 

ceniono sobie towarzystwo ludzi mądrych niż ludzi 

bogatych, wyżej ceniono człowieka za to, co sobą re- 

prezentuje od człowieka, który jest posiadaczem kosz- 

townych rzeczy. 

Dd techniki w życiu codziennym nie można uciekać, 

trzeba o niej dużo wiedzieć i jeśli się da - to ko- 

rzystać, ale nie można z jej posiadania czynić celów 

życiowych . Bardzo potrzebna jest orientacja, iż aby 

być szczęśliwym niokoniecznie:- trzeba "mieć" ale moż- 

na też być szczęśliwym inaczej: przez bycie kimś 
(niekoniecznie na stanowisku), reprezentować sobą 

walory intelektualne 1 moralne oraz przebywać w Śro-. 

dowisku 0 podobnych cechach i przekonaniach. 

Są to zadania, które musiałby podjąć cały Związek 

(a w jego ramach dopiero ruch zuchowy) nie w formie 

deklaracji ale praktycznie, proces musiałby trwać 
wiele lat aby dać widoczne efekty. 

Będę czuł się zobowiązany i wdzięczny za opinie 

o tej części mojaj wypowiedzi. 

00 REDAKCJI 

Sprawdziliśmy u źródła. Na II Forum Zuchowym Cho- 

rągiew Krakowską będą reprezentować jeszcze dwie 
osoby. Stwierdziliiśmy również, że brak obsady na 
funkcji kierownika Wydziału Zuchowego nie przesę- 

dza © braku opieki nad ruchem zuchowyn. Fakty - 

odnotowalidmy znaczący wzrost drużyn zuchoowych 

i zuchów, prawie podwniliśmy udział zuchów w zi- 
nowym i letnim wypoczynku. Zresztą smutne to by 
było, gdyby ruch zuchowy opierał się tylko na 

jednym kierowniku. 

W SPRAWIE UDZIAŁU 
ZWIĄZKU HARCERSTWĄ 

| POLSKIEGO W ROZWIJANIU 
| ZYCIA KULTURALNEGO 

yjemy w czasach zdominowanych przez cywil1- 
zację przeobrażajątą nasz dotychczasowy Świat 
Wartości - cywilizację robotów, komputerów... 

charakteryzującą się jednocześnie wzmożoną konsumpcją 
rozmaitych dóbr. Jest to świat, w którym przeciętny 
człowiek częściej czuje się zagubiony, pozostawiony 
sobie. Zjawisko to pogłębia charakter współczesnej 

kultury masowej, zorientowanej na uczestnictwo ni 
zmuszające to intelektualnego wysiłku, nie wyzwala- 
Jące postaw twórczych i innowacyjnych. Sytuacja taka, 
£zczególnie niekorzystnie wpływa na postawy ludzi 

młodych. Powoduje, że sztuka traktywana jest jako 

jedno z owych dóbr konsumpcyjnych, zanika zaś jej 

funkcja mająca uwrażliwić jednostkę, wyzwolić w niej 
postawę do kultury, zmienić spojrzenia na tworzenie 
i odbiór sztuki. 
Tymczasem krajowi potrzeba ludzi, których znamiono- 

wać powinno zupełnie odnienne podejście do rzeczywis- 
tości, ludzi myślących nowocześni» i twórcze. Ich po- 
słanien musi być kształtowanie otaczającego Świata, 
amlena utartych poglądów i starych nawyków, przeobra- 
a cecżci fnia wczorajszego, kreowanie pos- 

Zych. Takie jest wyzwanie dnia dzisiejsze- 
90. Takie jest wyzwanie jutra. 

A csie Polskiego. w swej 75-letniej 
dawne a: na potrzeby państwa 
Aa islaj stajeny przed kolejnym zada” 

zł się odpowiedzialni za wychowanie 

I MŁODZIEBY. 

człowieka twórczegi, potrafiącego znaleźć swoje niejs- 
ce w życiu, urzeczywistniającego się. 

Mie od dziś wiadomo, że najlepszym sposobem na "twó- 
rzenie" tej nowej osobowości jest sztuka, która życie 

uwzniośla, uwrażliwia, pomaga w spełnianiu się czło: 
wieka, kreuje postawy i zachowania innowacyjne, 

I dlatego tak ważnym dla harcerstwa staje się rozwój 
ruchu kulturalnego i naukowego. 

Okazuje się jednak, że dotychczasowe formy jego po- 
budzania, doskonalenia, pełniejs 

jako środka wychowawczego przestają już wystrrczać 
Jednocześnie coraz wyrużniej zaznacza SiĘ kryzys 

p wykorzystania 

hufca jako jednostki organizacyjnej, której zadaniem 
między innyni było rozwiązanie tych problemów. 
Z drugiej strony w harcerskim wychowaniu do rangi 
pożądanej wartości urasta fachowuść co pociąga za 
sobą konieczność korzystania z pomocy ekspertów. 
Sprawia to, że w Związku zauważa się potrzebę orga- 
nizowania warsztatów będących miejscem przygotow.- 
nia | doskonalenia fachowców, ludzi kompetentnych 

Dostrzegając te przeobrażenia w ZIP, reagując 
na zmiennośk trendów w naszym życiu, al tyw kultura] - 
ny Związku zebrany na II Sejmiku widzi potrzebę no- 
wych rozdiqzań metodyczno-organizacyjnych w swej pra- 
cy. Pierwsze próby tych rozwiązań pojawiły się już 
wcześniej. Są nimi między innymi festiwale piosenek 
harcerskich, teatrzyków lalkowych, centra komputar 
we, ośrodki specjalnaściowe,Kolejnym krokiem powin 
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no być tworzenie centrów grupujących pasjonatów, 

hobbystów reprezentujących różne dziedziny sztuki. 
Powstawałyby one przy centralnych i chorągwianych 
szkołach instruktorów, harcerskich instancjach, re- 

dakcjach pism i rozgłośni harcerskiej, a także przy 
wyróżniających się drużynach i zespołach. Wykorzysty- 

wałyby przy tym istniejącą bazę materialną, aktywność 

instruktorów-fachowców oraz akcje letnie i zimowe. 
Centra te miałyby do spełnienia następujące zada- 

nia: 

1. Zrzeszanie instruktorów w kręgi tworzące rodzaj 
wspólnoty duchowej. 
Tworzenie środowisk zajmujących się podnoszeniem 
kwalifikacji przez organizowanie warsztatów z u- 
działem wysokiej klasy specjalistów. 

3. Stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń, ma- 
teriałów repertuarawych, refleksji wychowawczych, 
itp. 

4. Organizowanie konfrontacji drużyn 1 zespołów spe- 
cjalizujących się w danej dziedzinie. 
5. Grupowanie 1 kształcenie adeptów danej specjalności 

kierowanych do centrów przez drużyny. 

Idea kształtowania i rozwijania osobowości przez 
centra mogłaby jednak grozić jednostronnością. 
Istnieje więc konieczność interdyscyplinarnych kon- 
taktów, tworzących warunki do inspiracji. Takimi for- 

mami będą warsztaty, przeglądy hufcowe i chorągwia- 
ne . Ha szczeblu krajowym zaś Festiwal Kultury Mło- 
dzieży Szkolnej, Scena Prezentacji. łależałoby również 
pomyśleć o formach podobnego ukierunkowania central- 
nych wakacyjnych przedsięwzięć dla harcerzy starszych. 
Specjalnych rozwiązbń wynaga także problem gromadze- 
nia materiałów repertuarowych oraz dokumentowanie 

Z DRUHEM PAWŁEM 
BABIJEM ZAST. NACZ.ZHP 
ROZMAWIA IZA KAPŁON 
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działalności artystycznej ZNP. 
Przedsięwzięcia powyższe wymagają ściślejszej niż 
dotąd współpracy z siecią domów i ośrodków kultury, 
połączenia wysiłków, środków etc. W działalności 
tej koniecznym wydaje się zrezygnowanie z rywali- 
zacji mogącej doprowadzić do wrogości na rzecz kon- 
frontowania umiejętności, przeżycia, wzajemnej in- 
spiracji 1 poznawania się. 

Mamy Świadomość, że przedstawione wyżej propozycje 
dotyczą działań tych harcerzy i tych zespołów, które 
odkryły i skrystalizowały swoje zainteresowania, 
pasje i aspiracje. Istnieje jednak problem wzmocnie- 
nia oddziaływania przez sztukę na młodzież należą- 
cą uo drużyn niespecjalizujących się w żadnej dziedzi- 
nie. Jednym z adresowanych do nich rozwiązań może 
być większe niż dotychczas zaakcentowanie w działal- 
ności elementów tradycyjnie stosowanych w naszej 
pracy: estetyka osobista (mundur), piosenka, ogniska, 
kominki, małe formy teatralne, obóz i jego zdobnic- 
two, harcówka i jej wystrój, kronika, gazetka, pro- 
porczyk,plakietka, wycieczki krajoznawcze, kino, teatr 
wyśtawy. Aby jednak do tego doprowadzić, na kursach 

drużynowych i przy stosowaniu form inspiracji adreso- 
wanych do wszystkich drużyn, szczególną uwagę należy 
zwrócić na metody aktywizujące, oddziaływujące na 
uczucia, wyzwalające twórczość harcerzy. 

Człowiek nowoczesny to nie tylko człowiek postu- 
lujący swe pomysły. Stąd aktyw kulturalny zebrany 
na II Sejmiku apeluje, by okres do następnega spot- 
kania wykorzystać ra tworzenie sieci centrów i syste- 
mu ich wzajemnych powiązań. 

*Tekst na podstawie materiału powielonego w trakcie 
obrad. 

bserwowałam bacznie obrady II Harcerskiego 
O Sejmiku Kultury, w ocenie postronnego obser- 

watora Sejnik mógł wywołać uczucie pawnepa 
niedosytu. Maturalną więc kole rzeczy nasuwa się 1 

tanie: jaki hył ten Sejnik w ocenie kierownictwa Zwiąż 

ku? 

Tego spotkania nić powinnićmy oceniać w kategoriach 
pozytywów lub negatywów. Dysponujemy - jako Związek - 
zróżnicowaną kadrą tak w doświadczeniach, jak i rozu- 

mieniu problemu kultury w harcerstwie. Niemniej jed- 

nak ppkusić się mogę u stwierdzenie, że do Oleśnicy 

przyjechały zarówno osoby dobrze przygotowane, jak też byl 
i tacy, którzy nie bardzo wiedzieli po co tu przyje- 

NI + KEK KULTURA. EEEEEEEU 
Hauka to dla nas na przyszłość, wszak to do- 

gle tego typu spotkanie. Hie zapominajny 

że część kadry zajmującej się kulturą w na 
konieczne są więc spot- 

chali. 
piero druf 
przecież, 
szys Związku dopiero sią uczy, 

kania, w trakcie których boróziej doświadczeni swoją 

wiedzą będą mogli przekazać tnnyn. 

czterodniowe obrady dobiegły końca, przyjęto dokunen- 

4y okteślające zadania ne przyszłość, wymieniono 

poglądy, cgeniono sytuacją. Jakich zmlon należy sią 

spodziować? 
Gejnik nie po to został zorganizowany, by cokol- 

wiek zeieniać. Podjął raczej próbę odpowiedzi, na py- 

łanie - co dalej z harcerskim rucheq kulturalnym, 

jakie są perspektywy jego rozwoju ! przy użyciu Jakich 
metod należy je wprowadzać w życie. Spotkanie w Oleś- 
nicy spełni ałówięc rolę sumującą dotychczasowe doko- 
nania, ale też podjęło próbę wejścia w nowy etap dzia- 
łalności kulturalnej w ZHP. Celum Sejmiku było również 

uświedomienie naszej kadrze potrzeby szerszego rozu- 
mienia problemów kultury w Związku. Moim zdaniem ener- 
gię przeznaczoną na organizowanie różnych konkursów 
1 festiwali należy w większości przeznaczyć na pracę 

motodyczno-wychowawczą . 
A co dalej? To już zależy od ludzi, od tego jak efek- 
ty Sejmiku przekaży w swoim środowisku, w jaki spo- 
sób podejdą do kultury w codziennej działal ości orga- 
nizacji. Tej akurot dziedziny wychowania nie należy 
zamykać w sztywnych ramach i instrukcjach, powinna 

ona raczej posiadać jak najwięcej cech ruchu społecz- 
nego. Nie ukrywam, że w 'tej wizji harcerskiej kul- 

tury najbardziej zależeć nam pcwinno na pasji, zaan- 
gażowaniu, organizacyjnej mądrości, wreszcie meryto- 

rycznić przygotowanych instruktorach. 

M środkach masowego przekazu raczej rzadko operuje 
się pojąciem "harcerska kultura". Czy możemy więc 

Sówić o takim zjawisku? 
I bardzo dobrze. Nie powinniśmy lansować tego 

pojęcia. Kultura w ZHP jest częścią składową naszej 

kultury narodowej. Ale many niewątpliwie harcerski 
SPOSÓD na życie. Składa się nań również działalność 

kulturalna członków Związku, ich dokonania twórcze 
1 inicjatywy. ZHP jest ruchem społecznym i tyle w nim 
sposobów na działalność kulturalną, ilu instruktorów 
1 fora pracy. 

M wystąpieniu inaugurującym Sojnik wiele miajsca 

Poświęcił Druh konieczności realizowania wszystkich za- 
fintoresowań młodzieży... 

*-.Tak, bo to sprawa niesłychanie ważna. Wpraw- 
dzie nasz Związek posiada wiele propozycji umożliwi. 
a działalność twórczą młodzieży, czego przykładem 

Bo est artystyczne pieśni i tańca, teatralne, 
osaką k kluby komputerowe, organizujeny też obozy 

>, sle nie w pełni korzysta się z tych możliwoś- 
p że każdy drużynowy powinien chcieć 1 umieć 

Ipowiednich ludzi do pomocy w prowadzeniu 

zajęć. Niekoniecznie muszą toe być harcerze. Współpra- 
cuje przecież z nami wielu wartościowych twórców, Ja 
tak właśnie storałem się pracować będąc drużynowyń. 
Dziś przygotowanie kadry powinno polegać na wykształ» 
ceniu postawy poszukującej, inicjatywnej, twórczej. 
W tym tkwią olbrzymie rezerwy, jak na razie nie wszyste 
kie wykorzystywana jeszcze przez Związek. Wedle tego 
modelu kadra musi nie tylko wymagać lecz i sama uczest- 
niczyć. Zainteresowania dziesiejszej młodzieży, w tym 
również harcerskiej, są bardzo szerokie. To nie tylko 
komputery! Zapominać nie możemy na przykład o archao- 
logii, nauce języków obcych, plastyce, fotografice, 
modelarstwie, poezji itp.. Przecież zdobywanie spraw- 
ności jest tylko środkiem ś nie celen samym w sobie. 
Kadra wychowawcza musi brać to pod uwagę, Żadawać sobie 
pytanie - jaki jest mój program wychowawczy. 
Kultura może być "robiona" tanio, nie trzeba na nią 
od razu wielu milionów. Trzeba tylko chcieć! 
A moja propozycja? 
V Synfonia Beethovena jest równie fascynująca i może 
przynieść tyle wrażeń co koncert rockowy. Młodzież 
powinna znać i jedno i drugie. Wizerursk człowieka no- 
woczesnego, to wizerunek osoby elastycznej, godzącej 
kulturalne tradycje z nowymi pzopozycjani. 

Czym Druha zdaniem różni się kultura w harcerstwie od 
kultury choćby w środowisku studenckim? 

Wolałbym nie porównywać, bowiem są to analogie 
nieszczęśliwe . Tak jak każdy wiek, tak kazde środowis- 
ko ma swoje prawa. 

Niemniej jednak jakby więcej mówi sią o kulturze stu- 
denckiej. Co do harcerskiego sposobu na życie zaadapto- 
wałby Druh ze studenckiej subku] tury? 

Kilka cech z pewnością warto przejąć. Dojrzałość 
myślenia, wielość pomysłów. Harcerstwo, przy całym 
Swoim uporządkowanym systemie pracy, potrzybuje uzupeł- 
nień w postaci niekonwencjonalnego myślenia, spontanicz= 
ności. Twórczy niepokój, postawa nieustannie poszuku- 
Jąca. Również styl bycia 

3ski? 

Larsowany ostatnio typ studenta-naukowca, wypra- 
cowany dzięki studenckim kołom naukowym, a przecieżny 

niedawno uruchomiliśmy centra naukowe - to trzeba wy- 
korzystać. Również typ studenta-trapera (choć 1 u nas 
takie postawy występują) wykształcony został przez 

młodzież akademicką wskutek organizowania wypraw 1 raj” 
dów. koim zdaniem stałoby sią dobrze, gdyby w harcęr- 
stwie modale te upowszechnić oez uszczerbku dla żadnej 
ze stron. 

Czego w tak ie harcerstwa nia powinno naśladować 
przejmować od studentów? 

Mówiąc młodzieżową gwarą - s”panu byria studentem, 
tego bym nie chciał w harcerstwie. 

Dziękuję ze roznowę 
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"DROGA REDAKCJO! 

Z wiosną zaczęłam pracę instruktorską pełną 
parą. - pisze Aldona P. z J. - Pierwszy rajd instruk- 
torski naszego hufca udał się znakomicie, więc na za- 
kończenie, już w mieście, trzeba było go opić. "Ochla- 
pusem" nie jestem i nie przewidziałam, że tak szybko 
mnie "weźmie". Wypiliśmy w sześcioro litr kolorowej 
(druhny piły mniej), którą chłopcy mieli ze sobą. 
Później poszliśmy z komentantem do kawiarni, czcić szan- 
panem podsumcwanie trzydniowej wędrówki. Alkoholową de- 
gustację zakończyliśmy u druhny Marylki. Nie pamiętam 
już czym nas raczyła... 

Po wyjścu od niej schodziłam ze schodów, które nie 
wiadomo dlaczego nagle się urwały,.. A że na klatce 
było ciemno upadłam i zwichnęłam sobie lewą rękę. 
Po raz pierwszy w moim życiu zdarzyło się coś takiego! 
Jęcząc pod tymi schodami i próbując przy pomocy zdro- 
wej ręki stanąć na obu nogach, :przyrzekłam sobie uro- 
czyście, że już nigdy nikt nie namówi mnie więcej 
na takie... mieszanki alkoholowe. 

Przez dwa dni chorowałam, a przez trzy dalsze nie 
mogłam patrzeć na siebie. Tygodniowe zwolnienie poz- 
woliło mi na powrót do formy. Rajdów na jakiś czas 
mam dosyć. Niosą ze sobą zbyt wiele mocnych wrażeń 

olejny harcerski apel zgromadził wielu wetera- 
K nów szaroszeregowych 1 seniorów harcerskich. 

Stojących w kilku kolumnach harcerzy też oczy- 
wiście nie zabrakło, choć pogoda mogła trochę odstra- 
szyć. Uroczystość była ważna i podniosła, gdyż po wie- 

lu latach upamiętniono osobę z wszech miar tego godną. 
Nbserwowałem tę zbiórkę i jakoś wpadłem w nastrój 

lekkiego przygnębienia. Pierwsza refleksja przyszła 
nt do głowy, gdy na próżno szukałem wśród zgromadzonych 

znajomych instruktorów-rdwnieśników lub osób nieco 

młodszych. Ilie zobaczyłem prawie nikogo. A przecież 
jeszcze kilka Jat temu, taka zbiórka, żywo dotycząca 
chorągwi, byłaby okazją do ogólnokrakowskieqo harcerskie” 
gn spotkania. Mie dyło nikogo ze Śródmieścia, choć 

uroczystość odbywała się na terenie tego hufca. Prócz 
krakowskich pocztów nie zauważyłem innych jednostek 
znanych w Krakowie. 
Zgromadzeni goście reprezentowali grono seniorów har- 

AEARTTNĘJĄANACIEZIEG O4EOIEREEU Z OTWEDR AE NAW AMEFEWECLAE WO RCS 
harcerskie.pl 

4 zbyt szybko zwalają z nóg. Tylko jak ta wytłumaczyć 
komendantowi? Poradźcie!" 

Droga Druhno! 

Jak przystało na organizację z 75-letnim stażem 
mie brak metod umożliwiających uniknięcie przykrych 
historii. 
Po pierwsze - z listu wynika, że Twój stan zdrowia nie 
sprzyja pracy w organizacji. I jest to najlepszy powód, 
by ze względu na jego stan i kruchość ("Kobieto, puchu 

marny!") wycofać się z harcerstwa, prowadząc świetlicę, 
kółko geograficzne, SKS czy inną bezpieczną formę za- 
jęć pozalekcyjnych. Zyska nie tylko Twoje zdrowie ale 
i kieszeń, co w dzisiejszych, trudnych ekonomicznie 
czasach, nie jest bez znaczenia... 

Po drugie - możesz zastosować metodę wizualnego od- 
działywania psychicznego, które polega na naszyciu 
"dziesiątki" na lilijce instruktorskiej, na lewym ręka- 

wie munduru i przypięciu znaczka z wizerunkiem krokusa 
(syabol trzeźwości) na jego prawą kieszeń. Sposób ten 
pomaga w zachowaniu pozorów przyzwoitości i ogranicza 
sposobność spożywania alkoholu do tych miejsc, w któ- 
rych można bez uszczerbkodla kobiecej reputacji (pamię- 
tajny, że wiosną i latem bluza munduru bywa jedynym 
wierzchnim okryciem)zdjąć mundur przed wypiciem pierw* 

cerskich. Wśród kadry nie było tych, którzy prowadzi- 

11 krakowskie harcerstwo w latach siedemdziesiątych. 
Zabrakło gdzieś trzydziestolatków. 

Oruga refleksja nasunęła mi się wtedy, gdy obserwu- 
Japrzebieg apelu, zacząłem podświadomie odczuwać zaę- 

czenie | gorące pragnienie, by ta zbiórka skończyła 
Się już. Jakoś nie wytworzył się nastrój prężnej 
zbiórki. Wartownicy skurczeni z zimna i pogarbieni, 
AYlili krok. Zdenerwowana komenda bez końca się kon- 
sultowała, bez przerwy chodząc wokół siebie. Druhowie 
seniorzy przebierali się w rogatywki, chowając cywil- 
ne berety do teczek. (Wybaczcie kochani, ale młodzież 
stała | patrzyłe!). Ktoś chodził w rozpiętej munduro- 
wej marynarce. Słowem nastrój "byle do końce” udzie- 
lał się, A sama młodzież? Cóż, przyszła niezbyt licz- 
mie, choć jak na dziesiejsze czasy chyba frekwencja 
była niezła. Specjalnie w szeregach órużyn nie przej 
mowano sią zbićrką, choć stano spokojnie. Defilada 

szego kieliszka i następnych... 
Po trzecie - możesz skorzystać z doświadczeń har- 

cerskiej metodyki. Wystarczy zorganizować fabularyzo- 
wany bieg harcerski o specjalności sanitarnej. Podczas 

wszystkich alkoholo- 
wych imprez wzmocnioną procentami i środkiem nasennym 
kawą. Po uśpieniu obficie skrapis delikwenta alkoholem 
i transportuje do najbliższego szpitala na oddział od” 
wykowy. Iliekiedy w ramach zdobywania starszoharcerskiej 
sprawności "Mistrz Catguta" wszywa delikwentawi w ple- 
cy esperal. Skutki takiej terapii mogą być piorunują- 
ce... - zapewnił mnie o tym znajomy komendant, który 
na metodach AA ("AA" - czytaj: antyalkoholowych) stra- 

cił wątrobę i przednie uzębienie. 

biegu patrol częstuje prowodyra 

łycząc sukcesów przesyłam harcerskie 
Czuwaj! 

ARSEN 

.„ Przepraszam Naczelnego "Harcerskiego Poradnictwa” 
za odbieranie na tych łamach niełatwego kawałka 
chleba... 

z niepotrzebnye , 
apel. 

W sumie, sympatyczny szczep organizujący apel, padł 
ofiarą stereotypów. Mogły przecież przyjść na zbiórkę 
drużyny współnie z druhami-seniorami - takie "wielo- 
pozionowe* składy. Można było rozdzielić spel i wspo- 

nieznośnym przytupem zakończyła 

minki na głosy z poszczególnych drużyn, robiąc wie- 
czorem przy pochodniach, piękny nastrojowy apel. 
Kożna było zamiast dofilady położyć Druhowi Okoniowi 
pod Jego tablicą jeden wiosenny kwiat od każdego obac- 
nego harcerskiego serca. fo też 1 uczynił wysłornik 
HR-a.. 

HM PL P!OTR 
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MEEMREEH HISTORIA KEMENEKUNNM « CURE 

hmPL Tadeusz Gaweł KWIECIEŃ MIESIACEM 
—— "PamiĘCI"""" 

KU OGOLNEJ PIZESTIŁÓDZE 

am przed sobą otwartą książkę: "Biografia by- 
M łych więźniów politycznych niemieckich obozów 

koncentracyjnych". Komitet wykonawczy tego 
niezwykłego dzieła stanowią Antoni Gładysz i Andrzej 

Szymerski. Głównym celem, któremu ta książka ma służyć 

jest pokazywanie prawdy o tantych latach. 

Książka-album jest przepojona grozę. tle jej treść 
złożyły się prawdziwe wspomnienia tych, którzy w okre- 
sie drugiej wojny światowej osańzeni zostali przez 

Nienców u licznych obozach koncentracyjnych. Żyją na 

Zachodzie (zarówno Europy jak i w Stanach Zjednoczo- 
nych) ludzie, którzy nie wierzą, że istniały obozy 

koncentracyjne, że zamknięci w nich więźniowie umiera- 
11 z głodu, chorób, gazowania, bicia, wieszania, roz- 

strzeliwania i innych wyszukanych tortur. Nawet są 

tacy jak Thies Christophersen, który opublikował 

książkę (w 1973 roku) pad tytułem "Auschwitz*Luege", 
czyli kłamstwo o Oświęcimiu. Cała broszura przepeł 
na jest szowinizmen i wypełniona kłamstwami. Autor 

usiłuje za jednym zanachem obalić to wszystko, co na- 

pisali byli więźniowie - autorzy książek na temat 
obozów śmierci. Christophersen ośmielił się napisać, 

że nieprawdą jest jakoby więźniom w niemieckich obo- 

zach działa się krzywda 
"iliency z RFH pragną zatrzeć Ślady zbrodni przy 

pomocy kłamstwa i wybielić się przed światem. Wydają 

olbrzymie sumy pieniędzy na fałszowanie historii, posłu- 

gując się przy tym nawet specjalnie opłacanymi publi- 
cystami, nieraz pochodzenia żydowskiego". Takie słowa * 
napisał we wstępie do "viografii" Antoni Gładysz. 

Czterdziestolecie - to już prawie połowa wieku. 
To czas, który upłynął od zakończenia drugiej wojny 
światowej. Ile pokoleń odeszło wtym okresie? Ile zmie- 
niło się w uczuciach ludzkich? Czy pamiętamy koszmar 
tamtych lat? Tych, którym los powzolił przetrwać - żyje 

Hiektórzy byli dziećmi, zdążyli wydoroś- 

Pamiętamy, bowiem zło 
coraz aniej 
leć, posiwieć. Ale paniętamy. 
zwyciężać trzeba dobrem! Pamiętamy, gdyż inni albo nie 
uwierzyli lub nie chcą uwierzyć. A przecież to wszyst- 
ka było! Pamiętamy nie .dla gniewu czy odwetu ale by 
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czcić pamięć ofiar wojny, a szczególnie ofiar polity- 
ki eksterminacyjnej. Św. Maksymilian Kolbe (w "Bio- 

grafii" artykuł Józefa H. Stysińskiego pod tytułem 

"cą z Ciebie wyrośnie", str.17-28) jest dla całego 
świata efektem istnienia Konzentrazion Lager Auschwitz 
Józef Kret, autor książki "Ostatni krąg", nie tylka 

przeżył karną kompanię w Oświęciumiu, ale był świad- 

kiem na procesie zbrodniarzy hitlerowskich we Frank- 

furcie nad Mennem. Hie szukał odwetu, ale analizował 
przeniany w psychice siedzącego na ławie oskarżonych 

oprawcy z Oświęcimia. 

Hie byłcby potrzeby drukowania map pt."Zbrodnie 

hitlerowskie na ziemiach Polski", gdyby nie było ła- 
panek, mordów, krematoriów, gdyby nie było 

Wawra, Palmir, Płaszowa, Treblinki itd. Nie byłoby 
wywózek, 

"naukowy system 
kobiet, star- 

jeńców wojennych. Nie byłaby Muzeum 

ogromnej literatury, która ukszuje 
uśmiercenia" milionów niewinnych dzieci, 
ców, chorych, 
Mączeństwa w Warszawie 

Wśród 114 autorów książki relacjonujących «swoje 
przejścia obozowe są również harcerze. 
Sięgnijny do wspomnienia o druhu Pukowcu w artykule 
Maksymiliana Buchalika pod tytułem "Pamięci Przyjacie- 

la": "Onia 18 grudnia 1940 roku zostaje aresztowany 
350 harcerzami na Śląsku 1 osadzony w obozie 

Jako haremistrz*rozwi ja 
z około 
koncentracyjnym w Oświęcimiu. 
działalność duchową wśród towarzyszy niedoli obozowej, 
niosąc pomoc najbardziej wrażliwym i delikatnym natu- 
rom. W krótkim czasie, bo już w połowie stycznia 1941 
roku, zabrany zostaje z Oświęcimia 1 osadzony w wię- 
zieniu Gestapo w Katowicach. Przechodzi całą gehennę 
najcięższych męczarni w więzieniach w Rybniku, Gliwi- 
cach i trzeci raz w Katowicach. Dnia 14 siorpnia 194 
roku zginął pod gilotyną 
"Wierzę, że nadejdą czasy, w których harcerze całego 
świata będą mu składać hołd przy swoich ogniskach 
harcerskich. A sztandary harcerstwa polskiego dumnie 
łopotać bądą w sercach młodzieży całego Świata..." 

Chcę się zatrzymać jeszcze nad jednym wspomnieniem. 
Autorem jest druhna Rydarowaka-Szymerska. We wspomnie- 

KKM + KHZENZNNNNEM METODYKA. MEEN 
miu "Bóg nad nami" czytamy:"...Ravensbruck był obozem 

dla kobiet... W czasie kwarantanny był czas na roz- 
myślania przy robieniu pończoch... Tu spotykały się 
cztery harcerzyce: Józia Kantor, Jasia Jańczy,Aniela 
Widła i ja... Wspomnienia z życia harcerskiego na- 
sunęły nam dobre myśli. Jesteśmy harcerkami zawsze 
4 wszędzie, a więc i tu. Postanowiłyśmy działać. Każda 
szukała i grupowała koło siebie byłe harcerki i młode - 
dziewczęta. Poznać je można było po zachowaniu i po 
służbie dla bliźnich. Harcerstwo zdało egzamin, wycho- 
wało ludzi pożytecznych i ofiarnych. Więc "Mury" (tak 
nazywała się obozowa drużyna!) milczące i silne, bro- 
niące wstępu do dusz złemu - postanowiły ratować nło- 
de dziewczęta, pomóc przetrwać ciężkie chwile towa- 
rzyszkom. "Mury" miały wiele pracy. Uczenie młodocia- 
nych, uczenie niepiśmiennych kobiet pisania listów 
(po niemiecku) do rodzin, pomoc chorym itp. Wszędzie 

były harcerki i "organizowały" co było potrzebne dla 
ratowania bliźnich (lekarstwa, żywność, odzież)" (...) 

"lie dajemy się złamać moralnie, bo kto się podda - 
ten ginie. Musimy przetrwać - to było nasze hasło. 
Instynkt życia i sanoobrony jest silny." 

Tadeusz Podlaski w artykule. "Wyrazy głębokiego 
uznania doktorze Gładysz” podkreśla wartość tej Księgi 
-Mlbumu, zarówno jej ukazanie się na czesie, i że 
jest ono koniecznością: narodową. "Wśród Polonii w Ane- 
ryce krząta się osobliwa grupka ludzi, która przeszka- 
dza wszelkim poczynaniom pozytywnym, chociażby typu 
obnażania zbrodni popełnionych przez Hiemców w Polsce 
i w Europie. Jest ich mało, ale są bardzo krzykliwi. 

lla nic konstruktywnego ich nie stać, lecz próbują 
szkodzić najwznioślejszym nawet poczynaniom, gdy ja- 
kaś koncepcja pochodzi od kogoś spoza sitwy”..." 

Janina Myczyńska podnosi ważny problem - "Kilka 
$łów o przemilczaniu zbrodni hitlerowskich", 

M książce znajduje się J5 wierszy, oto jeden z nich 

MUNDUR HARCERSKI 

Stedzę przy biurku w harcerskim mundurze - 

za okńem pada jesienny deszcz - - - 
W takich dzionkach smutno mi... wiesz - 

Więc ryny tworzę - tym, się nie nużę. 

Przesyłany z Polski - zdobi mnie OH 
Na ścieżce wśród obcych - żywota - 
Ale mi często przeszkadza tęsknota... 
Zraszana cierpieniem... łzą... 

Pragnę by ciało me co nosi blizny - 
Złożyli w trumnę - w Harcerskim mundurze... 
Bo przeszło ono wojny - zbrodnie... burze - - 
Lecz zawsze z wiarą! W obronie Djczyzny! 

Szwecja, 1972 

Przed krematorium w Dachau postawiono pomnik Więźnia 
- istny "muzułmanin" - jak w języku obozowym nazywa 
no więźnia w stanie ostatecznego sponiewierania. Ale 
ten "muzułmanin" patrzy prosto przed siebie, z dumnie 
podniesionych czołem. Pod pomnikiem umieszczono napis 
w języku niemieckin *Den Toten zur Ehr, den Lebenden 
zur Mahnung” - "Zmarłym ku czci, żywymku przestrodze.” 
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JANUSZ KURS 
-__ — ZASTĘPOWYCH 

- SIARSZOHARCERSKICH 
GROWĄDŁONY MASTODĄ AUMNZNJĄCA UCZESTNIKÓW 

rzystępując do planowania kursu przyjęliśmy 
następujące założenia. Uczestnicy powinni w 

toku kursu zostać przyqatowani do pełnienia 

funkcji zastępowych starszohercerskich a w dalszej 
perspektywie do objęcia funckji instruktorskich w har- 

cerstwie starszym. W związku z tym instruktorzy ci 
powinni posiadać następujące cechy: umiejętność świs- 

domego samodaskanalenia, znajdowania zadowolenia w 
prowadzonej przez siebie pracy, zorganizowania i roż- 
wijania pracy zastępu. Uznaliśmy, że najkorzystniejsze 
dla uzyskanie tych celów będzie poprowadzenie kursu 
w ten sposób, aby uczestnicy uzyskali jak największą 
ilość wiadomości 1 umiejętności własnym wysiłkien. 
Przyjęliśny, że uczestnicy posiadają wyszkolenie har- 
cerskie na poziomie stopnia wędrownika i nie są   arERRWĘ FOCIA TO PRE 

harcerskie.pl  



  

SEEM METODYKA 
niezbędne zajęcia z zakresu technik harcerskich i wia- 
domości o organizacji. Załozyliśmy, że drużyna kur- 
sowa zostanie podzielona nas zastępy. Kurs nie powi- 
nien trwać dłużej niż 8-10 tygodni. 

Prowadzenie zajęć postanowiliśmy oprzeć o nastę- 
pujący schemat zajęć: 

- apel, 
- gawęda (wykład), 
- dyskusja, 
- ćwiczenia metodyczne (proza w zastępach), 
- przedstawienie wyników pracy, onówienie i oceny, 

pytanie (również pisenne), propozycje i Sprawy 
wniesione, 

- śpiew (równolegle do punktu poprzedniego), 
- gra kominkowa, 
- zakończenie. 

Czas zajęć od 1,5 do 2 godzin. Po każdych zajęciach 
(zbiórce crużyny kursowej) spotkanie rady trwające 
okoła 15 minut. 
W trakcie zajęć należy położyć nacisk na następują- 
ce elementy metodyki: inspirującą rolę gawędy, 
właściwe wprowadzenie de dyskusji, wypracowanie przez 
zastępy materiałów w trakcie zajęć, które złożą się 
na "wyprawkę" (w postaci teczki) absolwenta kursu. 

Mateńały te w formie konspektów lub zaleceń zostają 
powielone i przekazane uczestnikom kursu. Zachęcanie 
do podejmowania wędrownictwa. lależy także zwrócić 
uwagę na wykorzystanie w pracy kursu samorządności 
(raca kursu jako organ współkierujący), elementów 
technik harcerskich, śpiewu (na każdej zbiórce nowa 
piosenka). Jako forky uzupełniające proponuje się wy- 
korzystanie w pracy obrzędów, gry miejskiej, komin- 
ka, inscenzacji sytuacji problemowych, zadań między- 
zbiórkowych, w tym szczególnie lektury tekstów, y- 
eieczki na przykład tak zwane”końcówki kursu” 
Niezbędne będzie zabezpieczenie dla potrzeb kursu 

biblioteczki harcerskiej, w tym roczników "Na Tropie”. 

Tematyka zajęć przewiduje następujące ceeaty szcze- 
gółowe: 

1. Zajęcia organizacyjne, omówienie programu £ spo- 
sobu prowadzenia zajęć, prezentacja elementów ne- 
todyki 1 form pracy starszoharcerskiej. 

Historia i tradycje ZHP. 
Starszonarcerskie ideały - służba, braterstwo, sano- 
realizacja. 
Techniki harcerskie. 

Światopogląd. 

Hauka i nowoczesność. 

Kultura. 

Turystyka i sport. 
. Iwyczęje 1 obrzędowość. 

10. Obozy. 

Plany zajęć: 
Temat 1: Zajęcia organizacyjne 
gawęda: harcerstwa jako sposób na życie i jako 

metona działania 

EIGCEKNERJ | SZWMEE 
dyskusja: cechy i zadania kierownika pracy harcerskiej 
Omówienie programu i sposobu prowadzenia zajęć. 
Zapoznanie z elementami metodyki starszoharcerskiej 
1 formami pracy do wykorzystania w czasie ćwiczenia: 
uwagi, propozycje i pytania uczestników kursu. 
Pousurowanie: odpowiedzi na pytania. 
Temat II: historia i tradycje ZMP 
Qawęda: historia ZHP w zarysie (ze szczególnym nacis- 

kiem na periodyzac ję) 
dyskusja:znaczenie tradycji w pracy órużyny. 
Ćwiczeniał/: - konkurs historyczny w drużynie, 

- kalendarz harcerskich rocznic, 
kanpania "Szukamy bohatera", 
coroczna impreza związana z wybraną 
postacią - bohaterem drużyny, 
propozycja trzech zadań do planu pracy 
drużyny dotyczących bohaterów chorągwi 
hufca, drużyny czy szczepu. 

Temat III: Starszcharcerskie ideały 
gzwęda: służba braterstwo, samorealizacja - rozwinię- 

cie 
dyskusja: co robić żeby P © Harcerskie nie było 

martwym dokumentem. 

Ćwiczenia: - praca z prawem w harcerstwie, 

- zasady współżycia z ludźni, próba ko- 
dyfikacji, 
naruszanie prawa (co robić?), sąd 
nad problenen, 

abstynencja (czy to realne?), próba 

stormułowania wniosków, 

stopnie, anachroniza czy inspiracja 
do samodoskonalenia. 

Równocześnie wszystkie zespoły przygotowują także 

swoje propozycje frontu służby na rzecz innych 

Temat IV: Techniki harcerskie 
gawęda: uzasadnienie potrzeby szkolenia z zakresu 

technik harcerskich 

dyskusja: zakres wiedzy użytecznej i sposoby atrak- 
j cyjnego przekazywania jej 
Ćwiczenia:(zakres wiadomości): 

- gry dydaktyczne z zakresu wiedzy 
o organizacji, propozycje i przygoto- 

wanie jednej gry, 
- zbiórka drużyny z wykorzystaniem 
współzawodnictwa między zastępamię 

w trakcie praktyczny sprawdzian wia- 
uomoćci z snatytanki, 
uieg patrolowy oparty o elementy tere- 
noznawstwa, 
projekt pionierki obozowej dla okreś- 
lonego uksztołtmania i pokrycia terenu, 
mapa atrakcji turystycznych 1 terenów 

biwakowych okolicy. 

Temat V: Światopogląd 
gawęda: osobowość, świadomość, Świetoponiąd, jego 

rodzaje i sposoby kształtowania 

SEEM + CREE VETODYKA. EEEE 
dyskusje: manipulacja czy uświadamianie; czy drużyna 

powinna być miejscem ksztatowania świato- 
poglądu? 

Ćwiczenia:  - przygotowanie dyskusji, sąd nad pro- 
blemt 
organizacja Olimpiady Wiedzy o Polsce 
i Świecie współczesnym na terenie 
szkoły, 
sposób i możliwości wykorzystania 
środków wizualnych 1 radiowęzła, 
propozycje działań z zakresu kształ- 
towania światopoglądu w pracy drużyny, 

- praca programowa i agitacyjna drużyny. 
Uwaga! Do zajęć będzie putrzebne przygotowanie litera 

tury specjalistycznej. 

TematVl: Nauka, nowowczesność 
gawęda: postęp - czyli ku czemu zmierzamy 
dyskusja: czy harcerstwo powinno iść z postępem 

i jak ten postulat realizować? 
Ćwiczenia:  - technika na obozie, zmiany sposobu obo- 

zowania oraz granice wykorzystania 
techniki na obozie, 
formy współpracy drużyny z zakładami 
naukowymi, wykorzystania usytuowania 

w ośrodku akademickim, 
zasady naukowej crganizacji pracy. 

w praktyce harcerskiej, 
lista specjalności, propozycje i spo- 

soby upowszechnienia, 
elementy wiedzy technicznej w progra- 

mach prób na stopnie starszoharcerskie 

propozycje, 

ruch ekologiczny, założenia i pro- 
ponowane formy wykorzystania w pracy 
drużyny. 

Tenat VII: Kultura 
gawęda: alarm w sprawie braku kultury; człowiek 

tworzy sam siebie 
dyskusja: kultura 1 kultura na co dzień - poczie!na 

gzy nierozdzielna. 
- czy mamy szansę - propaganda kultury 

na co czień wśród społeczności szkol- 
nej - propozycje, 

- estetyka, propozycje zadań, 

- kultura słowa; Scenariusz Świeczkowis- 
ka, 

- towarzyskie sptkanie harcerzy starszych 
- chłopak i dziewczyna - sprawy o któ- 

rych się nie mówi. 

t VIII: Turystyka i sport 
gawęda: harmonijny rozwój człowieka 
dyskusja: sport wypoczynkowy czy masowy; podróże 

kształcą ale czy wychowują? 

- roczny plan wycieczek tenatycznych 

Ćwiczenia: 

Ćwiczenia: 
zastępu, 

- zasady poruszania się grupy w czssie 
wycieczki, prowadzenie grupy, próba 

sfornułowanta regulaninu, 
wycieczka i biwak zastępu, cel pro- 

gr. organizacja, zabezpieczenie sa- 

nitarne, ppoż , plan orientacyjny 
dla danego terenu, 

sport na terenie szkoły, propozycja do 
śródrocznej pracy drużyny, 
sport na obozie, propozycja sposobu 
organizacji i programu systemu zcjęć, 
zawody, odznaki sportow 

Temat IX: zwyczaje i obrzędowość 

gawęda: tradycje, zwyczaje i obrzędowość dawniej 
1 dziś 

czy i jaka obrzędowość jest potrzebna har- 

rerzom starszym? 

zwyczaje ogólnozwiązkowe - lista, 
zwyczaje drużyny powstałe wokół boha- 
tera, propozycja systemu, 
ognisko, zwyczaje ogniskowe, 
obrzędy starszoharcerskie, próba 

sporządzenia listy i określenia cech 

obrzędu starszoharcerskiego, 

zasady organizacji przyrzeczenia, Zwy- 
czaje związane z przyrzeczeniem 

1 krzyżem harcerskim. 

dyskusj 

Ćwiczenia 

Temat X: Obozy 
gawęda: obóz harcerski - płaszczyzny funcjonowania 
dyskusja: cele obozu - próba określenia i hierachi- 

zacji. 
Ćwiczenia:  - obozowe plany zastępu, uwzględnienie 

realizacji prób na stopnie i spraw- 
ności, 
obóz wędrowny, szkic progi amu i zała- 
żenia organizacyjne, 
przygotowanie zastępu do obozu, wycho- 
wanie gospodarcze w zostępie, 
wędrówka tematyczna realizowana w cza- 
sie obozu stałego, 
społeczny program obozu, propozycje spa 
sobów poznania środowiska i określenie 
zadań. 

Równocześnie każdy zastęp przygotowuje zadania do re- 
alizacji dowolnego Znaku Służby w czesie obozu. 

Zaliczeń dokona Rada Kursu na wniosek komendy, 
biorąc pod uwagę aktywne uczestnictwo w zajęciach 
ovaz przedstawienie samodzielnie opracowanego planu 
pracy zastępu. 

Przedstawiony program kursu powstał przy współudzi 
pwd Tomka Królikowskiego, prowadzącego obecnie tym sys” 
temen kurs w Hufcu Kraków-Nowa Huta. 

1, zadania dla zastępów powinny wyniknąć w czasie 
dyskusji? tu przedstawiamy tylko przykładowe 
tematy do przygotowania scenariuszy, rozpracowania 

zadań, przyjotowania propozycji lub wniosków. 

c FEROWĘA EGER ROR ESRO BIERUT 7 WSE TO 7 7010 OOOO YE ZZOZ PREZ EZ ORZEC 
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EEEE PROPOZYCJE  EEEREEKENENE + CHEM 

ROZWAŻANIA 
PRZY 
GASNACEJ 
WATRZE 

zym dalej sięgalitiyśmy w przeszłość tym bar- 
© dziej przygnębiające znaleźlibyśmy zapisy, kro- 

niki 1 pamiętniki o okresie, który zwykło się 
nazywać "na przednówku”. 

I tak jak w ponucych czasach pańszczyźnianego wyzys- 
ku, czy w okresie gospodarczej "uiny po II wojnie, 
tak i terez jeszcze poprzez ubożuchno zaopatrzone 
stragany i lady warzywników. - jawi się ten czas jako 
najtrudniejszy do przeżycia. 

Pierwsze nieśmiałosię pokazujące nowalijki wpływają 
co prawda optymistycznie na nasz apetyt ale ceny mro- 
żą chłodem nasze kieszenie. Słowem "na przednówku” 
nie jest fajnie - żyje się ciężko i czeka na zbiory, * 

mając zawsze nadzieję, że będą pomyślne. 

Związek, to takie gospodarstwo, w którym możeny 
śledzić poprzez odbicie dorosłą pzeczywistość społe- 

czeństwa. To mikrofotografia, odzwierciedlenie faktów, 
nastrojów i oczekiwań zawężonych do szeregów organi - 
zacji. A obligatoryjnym zadaniem tejże jest (mówiąc 
w uproszczeniu) wychowanie. 
Odczuwam, że w tej ulotnej materii panują aktualnie 
fatalne cechy przednówka. Bo to 1 gada się o moralnoś- 
ci chyba trochę za późno, radzi się jakich zabiegów do- 
konywać by dobrze zaorać "pługiem realności" wszystko to, 

na co przez lata nie zwaracano uwagi. Związek jakby 

dostroił się do powszechnego (zresztą jakże cennego) 

nurtu dyskusji o wychowaniu. 

Dziwi to, ponieważ chyba jako jeden z niewielu, 
Związek problemy wychowawcze miał zawsze w polu swego 
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widzenia. Ale właśnie ma teraz je także "w polu" 
o jakby słabo uradzajnej glebie. Ponieważ po szczyt- 
nych "płodozmianowych" obradach zjazdu, zamiast ude- 
rzeniowego i zdecydowanego "pójścia za pługiem" (lub 
jak inni mówią za ciosem) nastała uspokajająca zima 
oczekiwań. Wreszcie zbudziż się ktoś i wezwał do 
bronowania zmarzniętej gleby harcerskiego entuzjazmu. 
Zjechali się plantatorzy i rolnicy do oleśnickiego zan- 
ku ale rewelacje jakoś nie poszły w glebę organizacji. 
wydaje się nawet, że spotkanie było jakby nie na temat 
- a może tylko takie odczuwa się wrażanie po komunika- 

tach w prasie. 
Nieufny 

i owego by bliżej i w sposćb skondensowany streścił 

celowość wiosennych posiadów. Nie wiem czy rozmówcy 
byli nieinteligentnymi czy zbyt wymagającymi, ale 
wszystkie odpowiedzi były smętne. 
A chociażby nasz krakowski start zapoczątkowany zgro- 
madzeniem na Wawelskim Wzgórzu oraz wizytą u pamiątko- 
wej płyty Bohatera - anemiczny i nieciekawy. Nawet 
barwne międzynarodowe śpiewanki, poza korzyściami po- 
wrotu na internacjonalistyczny rynek młodzieżowej wy- 
miany, nie dały nic szczególnego tym, na których winno 
zależeć nam najbardziej. Dalej jak to "na przednówku" 
wypada niby poczekać. Ma słoneczko i czas gdy zaziele- 
nią się kolorem nadziei wychowawcze pomysły i koncep- 
cje. Ha razie jednak i w sferze ducha mamy przednówok. 
Byle przetrwać do lata (czytaj: HAL)! 
Sytuacja tegoroczna nie jest wyjątkowa, to prawda. 
Ale czy zawsze (a ostatnimi laty coraz częściej) har- 

zdoloościom dziennikarskim, pytałem tego 

PENTOR ZEW RYG O GAOPRCZZTEEKI AE PEDÓGIREO a 
harcerskie.pl 

KMK + KREMZENKNNK POGLADY EEEE 
cerskin pozimowe przebudzenie musi być tak powolne, 
tok mało młodzieńcze? 

Pamiętam, (niestety z młodych lat) jak to zastępy, dru 
żyny oczekiwały na pierwsze promyki słońca. Jak druży- 
nowi i zastępowi rozpalali wyobraźnię, "ładowali aku- 

mulatory" swoich wychowanków planami wspaniałych  rze- 
żyć, przygód, wypraw. Jak w zimnych i bardzo wówczas 
biednych magazynach cerowało się namiotowe płótna z de- 
mabilu, pucowało i lutowało kotły, poprawiało rozesch- 
nięte trzonki siekier..Wszyscy szykowali się do wyjścia 

w teren, gdy tylkn warunki i zatroskane many na to 
pozwolą. Ha przednówku, jak u dobrych gospodarzy nie 

siedziało się w oczekiwaniu na przyzbie, lecz krząta- 
no sią pożytecznie i pracowicie. Pamiętam nzaleńcze 

nieraz pomysły, jak ten podjęty przez mój macierzysty 

zastęp "Wiewiórek" pod hasłem "100 niedzieli dla har- 

cerstwa*! Ta nic, że wytrzymaliśmy w nocnym postano- 
wieniu tylko trzynaście niedziel. Ale to było trzynaś- 
cie coniedzielnych wycieczek, trzynaście dni na powiet- 

rzu, w słońcu i w deszczu, Trzynaście dni bogatych 

W wychowawcze zamierzenia i zadania, które hartowały 
charaktery przed jeszcze wspanialszymi przeżyciami la- 
t 
W tamtych czasach, przed czterdziestu laty, mimo znisz- 
czeń w kraju, mimo braku tak wielu rzeczy (sprzętu, mn- 

durów i dobrze podzelowanych butów) przednówel: był ra- 
dosny. Radosny jako pierwszy wiosenny ok.es, gdy od 

szerokich pól wiało nadzieją odradzającej się i Dudzą- 
cej do życia Ojczyzny. 

JANINA HAJDUK 

liraz z turystycznym zrywom, w młodych sercach realizo- 
wały się marzenia szaroszerenoweno "pojutrza". Wraz ze 

świeżo wznoszonyni murani polskich miast, rosła duma 

z posiadania państwowości. Każdy nowy dom, tramwaj 
Czy mort były powadem radości Oraz okazją do ich oglą- 
dania przez młodych i starych. Każda harcerska ręka 
była ponocną i chętnie przyjnowaną przez potrzebują- 
cych, których było tak wielu. Tamten nrzednówek nie 
zapisał się tradycyjnyn jesyniznen, czy maraznem ocze- 
kiwania 
Czy nic z tamtego przednówka roku 1945, z nastroju ten- 
tych dni wiosennych nie potrafimy wskrzesić, w tych 

sanych ponoć harcerskich szeregach? 
I chociaż siły już nie te, a uwagę swoją trzeba bar- 
dziej zwracać na prywatne dolegliwości, zawsze "na przed- 
nówku" wspominam tamten czas gorący i ruchliwy, ole 
i twórczy, optymistyczny po każdym komunikacie radio- 
wym, przyjmowanym bez uprzedzeń. 

Odbyliśmy zjazd, chorągwiane spotkania, ogólnopol- 
ską instruktorską debatę i dziesiątki pomniejszych na- 
rad s MIMO wszystko nie czuje się, by znaleziono radę 
na przednówek, tak fatalnie wlokący się w driach harcer- 
skiej wiosny, 

Starzyki, dziadki - lubią zawsze trochę ponarzekać, 
pogderać. Ale lubią także pogrzać się w słońcu na 
ławeczce, zgodnie z prawem natury, (popatrzeć na pola. A 
wiosenny wiatr i słońce. Pragnąłbym zerwać się od do- 
gasającejwatry i ruszyć Śladem za taką gromadą zwłasz= 
cza gdyby nad nią powiewał harcerski proporzec. 

Duadelą, 
I my też! - Redakcja 

LEON POWOLNY 
Rada Państwa PRL przyznała pośniertnie 
Leonowi Powolnenu Medal "Rodła 
W dniu 25 stycznia 1986 roku na uro- 
czystys posiedzeniu Zarządu Opolskie- 
go Towarzystwa Kulturalnooświatowego 
medal odebrali synowie Leona - Janusz 
1 Michał. 
2 tej okazji przybliżamy sylwotkę wy- 
bitnego działacza harcerskiego spod 
znaku "Rodła" i żarliwego patrioty. 

1884 -1944 
dował się w końcu na małżeństwo. Stary Jakub 
Kania, który w kwietniu 1930 roku był na tym 

ślubie, żartował w okolicznościowym wierszu: 

j uż miał dobrze ponad czterdziestkę, gdy zdecy- 

"Chociaż stroił minę gracką 
wciąż ociągał się z żeniaczką 

sądząc, że to wina Jego nazwiska - Powolny. I jeśli 
nawet przylegało ono do późnego ożenku , to przecież 
nikt nie mógł mu zarzucić powolności w działaniu. 
Na imię dano mu Leon, co w grece lwa oznacza. 

Można dzisiaj z perspektywy wieku, doszukiwać się 
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symboli nawet w imieniu i nazwisku. Cóż jednak w 1884 

roku znaczyŁo to imię dla któregoś tan z kolei chłop” 
ca z biednej poznańskiej rodziny robotniczej? 

Szary, indywidualny los człowieka, wyznaczony do- 
niosłymi zdarzeniami dziejowymi, jest monotonnie trud- 

ny i tragizmem spowity. Konspiracja nie lubi świadków 

i dlatego trzeba żyć z ciężarem tajemnicy nawet przed 

najbliższymi. 

Leon Powolny miał zaledwie czternaście lat, gdy 
wyruszył z Grabowa nad Prosną do Opola nad Odrą. 
Został tu subiektem w sklepie, chodził na kursy hand- 
lowe i przygotowywał się do kupiectwa. Hie mógł w tym 
czasie nie zetknąć się z Bronisławen Koraszewskim, Po 
znaniakiem, który parę lat wcześniej osiadł w Opolu, 
założył w 1890 roku "Gazetę Opolską", zainicjował utwo- 
rzenie chóru "Lutnia" oraz Banku Ludowego. To właśnie 
z jego polecenia w banku tym Leon Powolny otrzymał po- 
sadę kasjera. Zresztą z czasem , po podziale Śląska 

w 1922 roku, wspólnie ze Stanisławem Spychalskim kie- 
rował JUŻ bankiem, którego gospodarcze oparcie poważnie 
przyczyniło się do rozwoju życia polskiego na Opolsz- 
czyżnie, a nadto uniezależniło ekonomicznie ludność 
polską od niemieckich instytucji kredytowych w mieś- 

cie. 
Jeszcze wtedy z okien Banku Ludowego można było 

oglądać w całej krasie durnie stojący Zamek Piastow- 
ski na Ostrówku. Burzenie Zamku w latach 1928-32, co 
2 przerażeniem relacjonował Polsce Jan Wiktor w serii 

SYMB. POWOLNY g 

PPOR. ZWZ-AK P5.,DOBRZYŃSKI” 

DZIAŁACZ OE 

12W. POLAKÓW w NIE 

WSPÓŁORGANIZATOR WALKI 

9 POLSKOŚĆ ŚLĄSKA 0POLS G0 

STRACONY w 1944 R 

w BRAKDENBURG a/HAVEL 

EhtnToez ROMYNALNY" 
JEKSMICJ Moj SKOWY] 
POWĄZKI — KARSŁAMA , 

artykułów w "Ilustrowanym Kurierze Codziennyn", zbieg” 

>o się z nasiloną niemiecką kampanią antypolską, której 
ofiarą miał paść też Bank Ludowy. 

Trwałe wrastanie Leona Powolnego w polski krajobraz 

Oposzczyzny gwarantowała jego wszechstronna działal - 
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ność społeczna, w którą od wczesnej młodości energicz- 
nie wkroczył, śladem innych aktywistów polskich, a 
zwłaszcza Bronisława Koraszewskiego. Jeszcze przed 

pierwszą wojną światową znalazł się we władzach Towa- 

rzystwa Gimnastycznego "Sokół", gdzie wbrew nazwie nie 
gimnastykę preferowano, a Śpiewy i tańce polskie, 
i pracę tę z powodzeniem kontynuował w okresie między- 

wojennym. W czasie plebiscytu z oddaniem włączył się 

do akcji porpagandowej, agitując na wiecach o przyłą- 

czenie się Śląska do Polski i nadzorując przebieg gło- 
sowania jako jeden z reprezentantów strony polskiej 
w komisji parytetycznej. Po podziale Śląska kontynuo- 

wał działalność polityczną w szeregach Polsko-Ka :olic- 

kiej Partii Ludowej, która umieściła go na swojej 
liście w wyborach do Rady Miejskiej Opola w 1924 roku, 
jednak mniejszości polskiej nie udało się wówczas 
uzyskać ani jednego mandatu. Utworzenie Związku Polaków 

w Niemczech w 1923 roku rzuciło Leona Powolnego w wir 
prac organizacyjnych, energicznie zmierzających do 

ukonstytuowania polskiego harcerstwa. Miało ono już 

w Opolu bogate i chłubne zaplecze w postaci Towarzystwa 
Skautów Opolskich, założonego w 1912 roku przez 

powstańca śląskiego - Szymona Koszyka. I choć Luon Po- 
wolmy miał wtedy czterdzieści lat, to jednak ku młodym 

zwrócił swe zainteresowania. ll marca 1924 roku objął 

tunkcję przewodniczącego ZHP (jego zastępcą został 
Arka Bożek). I lawina ruszyła. Drużyny harcerskie wy- 

rastały niemal w każdej wsi, przybywało funkcyjnych, 
pojawiały się biwaki, obozy, zloty, prowadzono syste- 

matyczną pracę pod hasłem "Czuwamy dla polskości", 

tworzono masowo drużyny zuchowe. 
Wszyscy funkcyjni działacze ZHP w Niemczech znaleźli 
się w kartotekach Gestapo. Teczka Leona Powolnego była 

wyjątkowo obfita, skoro żadna polska uroczystość na 
Opolszczyźnie nie mogła się obyć bez jego udziału. 

Przy Kąskiej uliczce Młyńskiej w Opolu, schodzącej 
kocimi łbami do Rynku, do kanału Młynówki, starego ko” 
ryte Odry, w małym kantorku, do którego wchodziło się 
po schodkach, założył Leon Powolny w ostatnich latacn 
przed wojną, biuro pośrednictwa sprzedaży ziemi 
(Macklerblro). Jego celowe, manifestacyjne wówczas 
wycofanie się z oficjalnej walki w szeregach Związku 
Polaków w Niemczech, uśpiło czujność Gestapo a Powol- 
nemu stowrzyło dogorlne warunki do pracy konspiracyj- 
nej. Znał teren, ludzi, mógł bez przeszkód - handlując 
ziemią - poruszać się po wsiach, gdzie żyło wielu jego 
dawnych harcerzy. Od 8 grudnia 1939 roku był już podpo- 
rucznikiem podziemia, współpracując najbliżej z Pawłem 
Biasem ze Szczepanowic. Przyjął pseudonim "Dobrzyński" 
(od nazwy wsi Dobrzeń) , został komendantem obwodu rol- 

niczego w Inspektoracie Opolskim Śląskiego Okręgu AK 

(podlegały mu powiaty: opolski, kluczborski, strzelecki, 
dobrodzieński i oleski), pełniąc jednocześnie funkcją 
zastępcy komendanta Inspektoratu "Skorpion" (Henryka 
Huloka - "Zabrzeskiego") i członka sztabu Inspektoratu. 

NEM + NNZNNNEME NETODYKA KEK 
Informacje konspiratorów, przeważnie nie wtajenni - 

czonych w specyfikę orgenizacji, docierały różnymi dro” 

gani do kantorka. Zbierano wiadomości wojskowe, gospo” 

darcze, prowadzono akcje sabotażowe, ponagano uciekinie- 

rom z Wehrmachtu, jeńcom wojennym, kierowano pomoc do 

ludności polskiej w Generalnej Guberni, przerzucano 

broń i tajną prasę. 
Aresztowanie wskutek wsypy przyszło nagle, 

I - jak sią po latach okazało z wiązało 
19 maja- 

1943 roku. 
się z rozbiciem siatki wywiadu Komendy Głównej AK na 

$ląsku Opolskim w rejencji katolickiej (tak zwana 

*sjeć 5"). 
Leon Powo 

Wyrok wydano w 
przez ścięcie za przygotowania do zdrady stanu". 

Wykonanie wyroku nastąpiło 30 X 1944 roku o godzinie 

02.42, co z perfidią niemieckiej pedanterii odnotowa- 

no w wykazie ściętyct.. 
Żadnej z aresztowanych osób, która powiązana była 

lny trafił do więzienia w Brandenburgu. 
Berlinie 20 września 1944 roku: "Śmierć 

z Ak-owską siatką konspiracyjną, z Leonem Powolnym, 7 
Gestapo nie włączyło do tego procesu. To dowód na ta, 
że z jego ust nie padło ani jedno nazwisko. 

Żona Leona Powolnego Marta, w czasie wojny wysied- 
lona, zamieszkała w Ostrowie. Tam też otrzymała ostat- 
ni list męża, pisany na kilka chwil przed śniercią: 
"Moja ostatnia godzina wybiła... za dobrą sprawę,... 
o waszą przyszłość się nie obawiam". Po dwóch dniach 
nadeszło oficjalne urzędowe zawiadomienie: "Wyrok 
Hajwyższego Trybunału Rzeszy z dnia 20.09.1944 został 
wykonany 30.10.1944, Podanie nekrologu do wiadomości 
publicznej jest zabronioni 

Po iatach synowie Leona Powolnego zaznaczyli Ślad 
jego bytowania ziemskiego, ustawiając na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie symboliczną mogiłę. A gdy 
zmarła qatka, pochowali ją obok tego pustepo grobu. 

W Opolu imię Leona Powolnego wnosi w teraźniejsześć 
nazwa ulicy, kończącej swój bieg nad brzegiem kanału 
Młynówki oraz gablota w harcerskiej izbie pamięci. 

  
  

Tradycyjnie Szanowny Druhu Redaktorze! 

łodsi czytelnicy HR-a nie pamiętają tych ra- 
M czej nieodległych czasów, początków lat siedem- 

dziesiątych. Ale my niestety owszem. Jakie te 

Czasy były? Ano różne. Różne, jak się okazało tym, że 
co innego było widać w publikatorach, a co innego było 

widać - wszędzie poza tym. 
Przypominasz sobie zapewne, jak to tonami lała się 

Surówka przez ekrany telewizorów, jak górnicy wydo- 
bywali węgiel odkryty i zakryty, rolnicy siali gdzie 
1 co popadło, a potem to zbierali. Kraj rósł, a ludzie 
żyli. 

A co dzisiaj oglądamy w naszym czarno-białym lub 
Nawet kolorowym oknie na świat? Nie mam zbyt wiele cza 

Su, aby wlepiać oczy w magiczną skrzynkę ale jak mi 
się to już zdarzy, prawie zawsze trafię na jakąś dys- 
kusję, wymianę poglądów, naradę lub spotkanie. Fakt, 
że rozgadaliśny się w sposób absurdalny. Młócimy ję- 
zykami słoną 1 jeszcze się dziwimy, że zboże trzeba 
ze Związku Radzieckiego sprowadzać. lskie są fakty. 

Wspominam o tym, gdyż ostatnio miałem okazję przy- 
słuchiwać się naradzie zorganizowanej przez Wysoki 
Urząd. Przyjechałem do Wielkięgo Gmachu - gospocarza 
narady. Narada zaczęł” się dobrze, bo dostałem śnia- 
danie, choć na to nie liczyłem. Później. jako osoba 
dość znana zatrudniony byłem do różnych robót, naj- 
częściej fizycznych. Po obiedzie w odświętnych ubran- 
kach zjawiliśmy się na sali obrad. Tradycyjnie jest 
nas mniej, niż liczyli organizatorzy. Wastępne punkty 
programu były także tradycyjne. Czyli: tradycyjnie 
weszła przedstawicielka centrali i poinformowała, 
ża władze sę już i zaraz wejdą, a na razie tradycyj- 
nie wykonaliśmy piosenkę, którą tradycyjnie śpiewała 
1/27 sali, czyli zaledwie kilka osób. 
Na początku czyli po przywitaniu wygłoszono referat 
w którym była mowa o tym i o owym, s dodatkowo opis 
historyczny, życzen*a, namawianie do zacietrzewienia, 
cytat z profesora i namowa do łamania barier, zacho” 
wywania tożsamości i pożytkowania dorobku. 
Tuż po umilknięciu oklasków dał znać o sobie wiek XXI 
Przemówił bowiem do słuchaczy prelegent z telewizura 
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w kolorze. Po wystąpieniu ogłoszono tradycyjną dyskusję, 
do której tradycyjnie nikt się nie zgłosił. W celu ra- 
towania sytuacji zaintonowano piosenkę. W trakcie mru- 
czenia prowadząca ogłosiła przerw, so z westchnieniem 
ulgi przyjęli zwłaszcza śpiewający. Po przerwie mimo 
wszystko znaczna część wróciła na salę 
Hiestety znalazł się pierwszy dyskutant, powszechnie 
znany w środowisku. Zaczął tradycyjnie z humorem, 
ale później poważnie w tonie i w treści. Przy okazji 
cytował autorytety i postacie literackie. Mówiący ża- 
czął od tego, że swoje wystąpienie wymyślił w pociąqu 
na trasie Miasto Portowe - Miasto Docelowe, ale wąt- 
pię, gdyż bardzo często posługiwał się cudzymi myś- 
lami, o czym lojalnie zebranych poinformował. 
Tradycyjna piosenka była kolejną atrakcją. Śpiewali 

ci co przedtem, tylko jakby trochę odważniej. 
Pa piosence wystąpił działacz, który podziękował za 
podjęcie tematyki, przypomniał osiągnięcia i życzył 

sukcesu. 
Dopiero teraz ktoś z branży. Znany także Tobie dzien- 
nikarz, obok którego felietonów nie przechodzi obojęt- 
nie nawet HR. 
Na początku poczuł się zobowiązany do nawiązania, 
więc wszedł na mównicę i nawiązał. Wspomniał o macie- 
rzystej gazecie, która zamieściła raz informację 
w sposób czytelny. Następnie dyskutant nówił o zwie- 
rzętach i wydarzeniach. Wyznał też, że jest twórcą. 
Przerwa bez tradycyjnej piosenki, a po niej spektakl 
w wykonaniu młodzieży szkół zdecydowanieponadpodstawo- 
wych. Przedstawienie tradycyjnie w nastroju poszuki- 
wawczo-melancholijnie-smutnym. (Ciekawe dlaczego mło- 
dzież ponadpodstawowa z upodobaniem godnym lepszej 
sprawy wystawia spektakle tematycznie w czasie odleg- 
łe i z natury smutne). 

Uczucie melancholii nie opuściło nas podczas kolej - 
nego wystąpienia, którego tematem były badania ankie- 
owe i eksperymenty pedagogiczne.Eksperyment dowiódł, 
że konieczne jest dalsze rozszerzenie i badanie zagad- 
nienia. 
0 edukacji refleksyjnie mówiła blisko z Twoją firmą 
związana szefowa zespołu. Żadawała cały czas pytania, 
przy czym trzeba przyznać z ręką na sercu, na niektó- 
re odpowiadała. Zdarzało się, że odpowiedź rodziła 
następne pytanie. Całość zagadnienia podzielona zosta- 
na na trzy obszary a przy okazji przypomniano nam, że 
mamy rok 1986. Oklaski potwierdziły, że znaczna część 
sali identyfikowała się. 
Nie ogłoszono przerwy i na mównicę wszedł instruktor 
młody wiekiem ale bogaty doświadczeniem. Uświadomił 
nam, że awangarda kroczy daleko w przodzie, a daleko 
w tyle jest zaplecze. Wspomniał także o czystości 
formy, która jest mniej ważna a dbać trzeba o wartości 
nie do przecenienia. Były oklaski 
Z kolei instruktor-senior wspomniał o: braniu, dawa- 
niu, koleżeńskości, przyjaźni, miłości, adresując te 
wyższe uczucia do przednówczyni. Kontynuując, opowia- 
dał o znaczkach, kartkach, festiwalach, tworzywie, 
poecie, wysiłku i materii. Ha koniec był cytat z Wiesz- 

cza. Dalej nie ma przerwy! 
Tym razem na mównicy znalazł się odpowiedni człowiek. 
Kierownik średniego szczebla zorientowany w zagadnie- 
niu. Zaczął ostro, bo namawiał do nierobienia. W nas- 
tępnym zdaniu podparł się cytatem Czarnucha. krótkie 
i z niezłą dykcją wystąpienie zakończone zostało na- 
wołaniem do konkretów i wygłoszeniem trzech apeli 
(Były to jedyne w tym dniu apele). 
Ogłoszono tradycyjnie komunikaty 1 zaproszono na 
kolację, (herbata, masło, kiełbosa, listek sałatki, 
powidła Śliwkowe, makaron z kapustą i mięsem). 
Tradycyjna przerwa. Myślisz pewnie Przewidująco Prze 
biegły Druhu Redaktorze, że już na ten dzień koniec? 
Niestety. Do tradycji budowli, w której odbywa się 
spotkanie należą długotrwałe debaty. 
Po kolacji krótkie ożywienie powodują psujące się mi- 
krofony w trakcie wystąpienia kolegi z redakcji. 
Zaczęło się od wniosków. Zostały uzasadnione i popar- 
te stwierdzeniem, że skonkretyzowano je podczas 
ubiegłorocznej dyskusji. Także życiorys mówcy potwier- 
dził stawiane wnioski 
trzeprosił słuchających, że nie będzie wierszyka i od- 
dał błos następnej mówczyni. Były za to oklaski. 
Przewodnicząca uzupełniła i oddała głos następnej nów- 
czyni, która przypomniała o czym powinna toczyć się 
dyskusja e następnie dodała kilka uwag. Było o celach 
i środkach. Tradycyjne oklaski. Po oklaskach wystą- 
pil projektodawca młodzieżowej odznaki, jakiej jesz- 
cze nie ma. Odznaka ma być wielostopniowa. Do uchwale- 
nia jej trzeba - jak twierdził - powołać komisję, 
która uchwali co należy. Otrzymał oklaski, 
Mikrofony zaczęły działać i kolejna prelegentka prze- 
straszyła się własnego głosu. Podziękowała następnie 
własnymi słowami za zaproszenie jej, czego ponoć się 
nie spodziewała. Używała wielu przenośni i myślowych 
skrótów. Całość wystąpienia prowadzona była z pozycji 
instruktora środowiska wiejskiego. Głos był dramatycz- 
ny i długi, były także oklaski. Ha zakończenie wspie- 
rająca grupa dziewczęca wraz ze swą Ciceronką odśpiewa- 
ła wielozwrotkowy utwór. Do refrenu dołączyła się 
część widowni. 
Niestety był to już przedostatni występ dnia. Jeszcze 
tylko laureat. Cofnął się pamięcią do poprzedniej iden- 
tycznej imprezy. Zacytował siebie i swego znajomego. 
Zaraz potem powiedział, że każdy kierujący zespołem po- 
winien sprawozdać - i sprawozdawał. Na zakończenie 
wytknął co niektórym brak zainteresowania i ignoran- 
cję. Wśród tych niektórych znalazłem się ja 1 kilku 
znajomych. Były oklaski. 
Kiedy już wstawaliśmy, aby wyjść i przemyśleć ogrom 
problemów, z bocznego rzędu wyszła młoda artystka 
i powiedziała ze swej strony , że kadra daje jej 1 jej 
kolegom zły przykład, za co otrzymała tradycyjne bra 
wa. 

Tak mniej więcej wyglądał pierwszy dzień. Drugi 
zapowiada się podobno jeszcze bardziej atrakcyjnie, 
tak, że 'nie wiem czy nadązę notować. 
Pozdrowienia z innej miejscowości. 

>iihut t proc 

tworzy normy wspólnego zachowania. Powstają 
one na skutek postrzegania różnych powtarza 

jących się zjawisk, na przykład zaobserwowanie przez 
liczne grono ludzie, że kłamstwo "ma krótkie nóżki" 

a prawda zawsze zdoła przedostać się przez najbardziej 
dokładnie zbudowany mur - powoduje pojawienie się nor- 
my typu "nie należy kłamać" lub "zawsze należy mówić 
prawdę". 

Warto wspomnieć, że pracując z zespołem dzieci lub 

K ażda grupa ludzi przebywająca pewien czas razem 

młodzieży można się spotkać z trzema rodzajami norm 

wewnątrzgrupowych. 

Nieformalne normy, to pierwszy ich rodzaj. Powsta- 
ją one i obowiązują, by zapewnić dobre funkcjonowanie 

grupy jako całości. Posiadanie własnych, indywidual- 
nie wypracowanych norm, charakterystycznych dla danego 

zespołu, pozwala czuć się jego członkom pewnie w tym 

środowisku. Spowodowane jest to świadomością tego, 

czego oczekuje od jednostki reszta grupy. (Nie skarż, 
Nie donoś, Daj ściągać). 

Drugi rodzaj norm, to normy związane z instytucją, 
do której przynależy dana grupa. Mogą to być normy 
szkolne, normy internatu, normy harcerskie. Przykła- 

dami tego typu norm mogą być: "należy pilnie się 
uczyć 4; "należy zawsze odrabiać lekcje", "należy dbać 

8 schludny wygląd pokoju", "należy nosić mundur har- 
Cerski", "należy uczestniczyć w zbiórkach”, itp. 

Wormy o charakterze ogólnym, to trzeci rodzaj 

Nora, które określają powinności jednego człowieka 
wobec drugiego. Mają one charakter powszechny. Zali- 
czamy do nich między innymi normy typu: "bądź punktu- 

lny", "bądź odważny", "szanuj starszych". 

Każdy drużynowy winien mieć świadomość, że na układ 

NMotm obowiązujących w drużynie składają się wyżej 

*ymientone rodzaje | tworzą one swoistą atnosferę 
Orupy, którą kieruje. Nie podporządkowanie się tym 
Nornom powoduje dezaprobatę innych ludzi (zespołu, 
Stużynowego lub zespołu i drużynowego) i często poczu* 

cie winy u członka zespołu. 
Spotykanym zjawiskiem jest sytuacja, kiedy normy 

nieformalne (na przykład koleżeńskie) stoją w ostrej 

sprzeczności z normami instytucjonainymi (na przykład 
klasowyni, szkolnymi, harcerskimi). Dochodzi wtedy 
do sytuacji konfliktowych, sytuacji braku zrozumienia 
między grupą a jej kierownikiem, szefem, przywódcę, 
lub inna sytuacja, kiedy normy nieformalne są niezgod” 
ne z normami ogólnospołecznymi. Takie przypadki moż- 
na zaobserwować w grupach, paczkach przestępczych, 
zdemoralizowanych, często zbuntowanych przeciw całemu 
Światu. 

Wynika z tego istotny wniosek wskazujący na to, 
że wiedza o normach, które akceptuje każdy harcerz 
w drużynie i wszyscy razem, bardzo ułatwia wnikliwe 
poznanie każdego członka zespołu, przewidywanie jego 
zachowań, a jednocześnie umożliwia zrozumienie zjawisk 
zachodzących w drużyni 

Aby zdobyć informacje o normach swojej drużyny, 
można odwołać się do kilku znanych sposobów. Przedst: 
wimy pokrótce najciekawsze z nich. 

1. Wypowiedź pisemna 
Zaproponuj swoim harcerzom, by udzielili odpowiedzi 
na następujące pytania: 

1. Wymień jakimi cechami powinien charakteryzować się 
dobry kolega? 

2. Uapisz kim powinien być wzorowy harcerz. 
3. Scharskteryzuj człowieka, dla którego masz dużo 

szacunku. 

Na podstawie tych wypowiedzi możesz zorientować się 
jskie wartości są cenione najbardziej, a więc jakimi 
normami kierują się członkowie drużyny. 

11. Amalizowanie przypadku 
Poproś harcerzy z twojej drużyny, by ocenili przedsta” 

wione niżej zdarzenie. 

Druh Stasiek został wysłany przez swoją drużynę 
do odległego miasta w celu załatwienia spraw organiza” 
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cyjnych związanych z planowanym biwakiem. Idąc ulicą 
nieznanego miasta Staś spotkał swego dawnego kolegę 

  
TPa Tąu]pogląd druży 
Jpopląd sgi | nowego   

którego od dłuższego czasu nie widział. Został pi 

ny do niego do domu. Czas płynął przyjemnie i... szyb- 
ko. Wim się zorientował trzeba było wracać co rodzin- 
nego miasta. W drodze powrotnej, w pociągu nasz znajomy 
postanowił, że przekaże drużynowemu informacje, iż 
nie ma możliwości zorganizowania biwaku w planowanym 
czasie i miejscu, Czy postąpił byś tak samo? 

III. Porównywanie stanowisk 
Rozdaj kartki papieru harcerzom z taką treścią: 
Niżej znajdują się twierdzenia dotyczące postępowania 
twego, czy twoich kolegów. Zaznacz w pierwszej rubryce 
plusem, gdy zgadzasz się 2 podanym twierdzeniem, minus 
- gdy nie zgadzasz się, a zero - gdy nie masz wyrobio- 
nego zdania na ten temat. W rubryce drugiej napisz 

odpowiedzi jakich twoia zdaniem udzieliliby twoi kale 
dzy, © w trzeciej Odpowiedzi jakich udzieliłby druży- 
nowy. 

  ŚC 
      

Jeszcze mgły tak skłębione, 
że nie odróżniam siebie oć lasu. 
Z daleka górom zielonyn 
kłaniam się czapą poematu. 

Po burzy w spróchniałym pniu 
została czysta liryka. 
Pływa po niej moja twarz 
na tystąc liści rozbita. 

W dymie jałowców, w ciszy, 
nabieram chmur roznachu 
Dmąc w dolin długie trombity 
wywołują wiersze z lasu. 
I tylko maszerują Świcsszcze 
w góry upalne coraz dalej 
1 nisko lata serce 
jak jaskółka nad trawami. 

To moje miejsce na zieci 
Jest zawsze wśród zieleni 
2 serca wystają na wszystkie strony 
ptaków ogony. 

("Poranek") 
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Trzeba pomagać innym 
gdy mają trudności 

Trzeba być pilnym 
| obowiązkowym 
Trzeba być zdyscypli 
nowanym 

Trzeba być przebieg. 
łym       

| 
  

Listę twierdzeń można rozszerzyć w zależności od 
potrzeb. 

Sądzimy, że przedstawione sposoby poznawania norm 
w zespole pozwolą ci lepiej zrozumieć swoich harcerzy 
1 wskażą kiezunki prowadzenia działań wychowawczych. 

HARCERSKA 7 — 

w górach jest wszystko co kocham 
wszystkie wiersze są w bukach 
zawsze kiedy tan wracam 
biorą mnie klony za wnuka 

Zawsze kiedy tam wracam 
siedzę ni ławce z księżycem 
i szumią brzóz kropidła 

dalekie miasta są niczem 

Ja się tan urodziłem w piśmie 
ja wszystko górcm zapisałem czarnym 

ja jeden znam tylko synaj 
na lasce jałowca wsparty 

1 czerwień kalin jak cyrylica pisze 
1 na trombitach głosi bór 

że jedna jest tylko mądrość 
dzieło zdjęte z gór 

("w górach”) 

KM + KENEENNEEMI KULTURA 
W zagon maków wjechałem 
prosto 2 zoczadziełych miast 
całują się ze słoneczkiem 
zostaje ne liściu twarz 

1 dachem sadu ciężkim 
wita mnie bezręki Bóg 
zieleni się wiciokrzew wierszy 
piętrzy się żaglowiec złud..... 

("Przyjazd” - fragment) 

Gdzieś lata zielony kukarz 

który się bawi w wykukanie lasu 
malu chłopskie dusze z różowej bibulki 
walczą z trzmielem u torasu 

Śpią już na lipkach młodych 

złote czepce pogody 
tuż za gankiem wznoszą Świerszcze 

wzgórze coraz to większe 

Ww chmurach poprawia się grusza 

małe kruszki lilaje łucza 
przez sen do królestwa zwierząt 
idzie z kwiatkiem czysta dusza 

Skacze sen spod miodolubca łapy 
1 Trójcą Świętę wiklin zwykłe krzaki 

krzywe niasteczko jedzie na chnurze 
1 święte woły w dół po piórze 

("Letni wieczór”) 

* 

Z werandy poznaję las 

cały w przedwiośnia sińce 
po stole dudni deszcz 

wyświęca pierwsze zowilce 
Z werandy poznaję Poprad 
<" brudy zimowe pie.ze 
w brzezinie księżyc rży 
jak popielaty deresz 

I mnie poznaje Świat 
to ten co przychodzi ze słowem 
to ten co lodowe kry 
łamie na pół jak podkowę 

("2 werandy") 

Z Caryńskiej widać * 
całe życie 

Wyśpiewane 
* złotogłowe 
wilgi 
Ptaki 

Wygwizdane 
Przez szpaki 

Rozmieniam się 
w chmurach 

na świerszcze 
głogi 

Czerwień jesieni 
nskryła 
dane mi 
podniebne stały 

Had brudne 

miejskie świty 
zwołuje 
słów proces ję 
daleki płaszcz 
tronbity 

("w churach") 

* 
W cieniu sadu jak pod dachem 
łatanym przez nieba blachy 

zasypiam 

w trawie głucho jak trzmiel 
huczą cerkiewne dzwony 

Moje włosy wieją razem z sadem 
- są tutejsze 

Rozrzucane ręce 
piszą przez sen dmuchawce 

Moja twarz zarasta Świętymi 

Budzę się - 
wokół pasą się konie 
w derkach wieczoru 

Male konie grzywiaste |1k pustelnik 
takie same jak w Słowsku 

Bladoróżowe polne kwiaty 
wplatają się w grzywy 

Moje bose stopy 

są tu wreszcie na miejscu 
1 twarz i ręce 

Budzę się prosto z 1 
z wierszami we włosach 
gdzieś daleko żę 

sandały ze świerszczy 
Wyprzężony wóz 
zbiera złote kopuły 
z nieba 
cerkiew zapada 

za góry 

Młode listki buczyny 
świergocą jak ptaki 
świecą 

wieczór - 

„"Sad") 
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czenie rozmów oficjalnych czy nieoficjalnych: 
"Euch wird das Hoehren und Sehen vergehen". 

M sierpniu 1939 roku sytuacja dojrzała do spełnienia 
tych gróźb. Kiedy wróciłem do mojej rodzinnej, podr 

S łyszeliśmy dość często to powiedzonka na zakoń- 

harcerskie.pl 

ciborskiej wioski z ostatniego - jak się potem okaza- 
ło - obnzu Związku Marcerstwa Polskiego w Ilienczech, 
zastałem ją przepełnioną wojskiem. Do polskiej grani- 
cy była już tylko cztery kilometry, "Manewry" - odpo- 

wiadali żołnierze na pytanie o powód przebywania tak 
blisko granicy. Mie mnie jednak było mydlić oczy 
Toć upłynęły dopiero cztery miesiące jak skończyłem 
służbę wojskową i w  niejednych manewrach brałem 
udział. Latem t jesienią ubiegłego roku też mieliśmy 

"manewry" nad czeską granicą i - rzec by można nawet 
nie wiedzieć kiedy - znalazłem sią nagle aż pod Qło- 
muńcem. Hitler "uwalniał" wtedy Sudety i "sudeckich 
Hiemców". Żle stoją sprawy - pomyślałem sobie. 
W podwiedeńskim obozie harcerskim sprawa nie wygląda- 
ła tak groźnie. Gazety niemieckie kipiały tu niena- 

wiścią do Polski i Polaków. Pełna w nich było donie- 
sień o prześladowaniach 1 krzywdach, jakich doznają 
"bracia niemieccy" na terenach polskich. Rozpisywano 
się a rozbojach, zbrodniach i zabójstwach. 

Juliusz Mraczny, sąsiad z nuprzeciwka, który do 
niedawna jeszcze wraz ze mną słuchał katowickiego 
"*Karlika Kocyndra" Zmienił nazwisko na Mosler, ubrał 
trupimi czeszkani ozdobiony czarny mundur SS-mana 
1 poszedł do Markowic wzmacniać straż graniczną. 
Za nim poszli inni. Wsią trząsł Joachim Kaltbach - 
- do niedawna jeszcze kołodziejczyk - dowódca oddzia- 

łu straży pożarneż podporządkowany "Antsvorsteherowi" 
Kałuży, nauczycielowi z Zawady Książęcej, który też 
duż zdążył zmienić nazwisko na Kahlsen. 

Z żalem stwierdziłem, że zmieniła mi się ta moje 
wioseczka w przeciągu ostatnich dwu, trzech lat, bo 
'jeszczew1936 roku sprzedałem tu 67 biletów na przed- 
stawienie "Lidia", które teatr katowicki wystawiał 
w Raciborzu „w sąsuedniej Zawadzie i Łęgu sprzeuałem 
dlaszych trzydzieści trzy. Nawet dla mnie zabrakło 
wtedy biletu! 

Państwo i administracja niemiecka stosowała wobec 
Poleków na Opolszczyźnie różne metody wyniszczenie 
od majątkowej do biologicznej włącznie. Nie cofana 
sią przed przymusową sterylizację. 0 ile do 1937 ro- 
ku Konwencja Genewska chroniła przynajmniej w jokiejś 
mierze polską mniejszość, to po zrzuceniu maski obłudy 

przez frszyzm,, na fni prześladowań i trwopi. 

Zaprawinni jodnak w wielowiekowej walce Ślązacy nia 

złożyli nigdy-broni, Upracie bronili prow do życia 
1 swobody, Choć trudno było nieraz uwierzyć w możli= 
wości pokonanie pruskiegn junkierstwn i S5-nańskiego 
żłołdactwa, to przekonanie o słuszności sprawy dodewa” 
ło sił do przetrwania. 

W 1933 roku, kiedy Hitler doszedł do władzy ze Swa- 
imi kohortami "Partoigonossen, SA- und $S-ngannen " 

miałon już latek około osiemnaście a słuch i wzrok 
świetny, Widziałem co działo się "onego czasu” w By- 
tomiu £ słuchałem roznów w mojej wiosce w czasie wa- 
kacji. 

Plan - "noc i mgła" - plan wyniszczenia wrogów 
Rzeszy , a każdy był wrogiem, kto nie chwaliłHitlera 
1 poczynań narodowych socjalistów - rozwijał się na 

HISTORIA URESEEEGM 
naszych oczach. Waliły się w gruzy pojęcia o praworząd- 

ności niemieckiej 1 pruskim porządku 

*Willst Du nicht mein Bruder sein 
Sa schlag ich Ofr den Schaedel ein!" 

liowi panowie zapowiadanej na tysiąc lat Trzeciej 
Rzeszy, tworzyli nowe prawa dla narodu a przywileje 
pisali sobie. A jeśli to było komuś nie "w nos", to 

"eindach" znikał! Uczyliśmy się na gwałt nowych słów: 

der Fuehre NSDAP (co skorzy do żartów Ślązacy prza- 
tłumaczyli natychmiast: nasi są daleko ale przyjdą), 
deutscher Grauss, Gestapo, Konzentrations]ager. 

Radio | gazety wbijały wszystkim w głowę, że NSDAP 

",.. jest partią rządzącą, dążącą do przestawienia 
całego życia publicznego stosownie do swoich poglądów". 
Tak tę sprawę określała ustawa z 14 lipca 1933 roku. 
Ha własny zaś użytek Standartenbefehl dowódcy 63. SA- 
-Stancarte w Opolu głasi:"... żaden człowiek SĄ nie 
może być sądzony przed sądem powszechnym bez zgody SA, 
sni też nia można w stosunku do niego zastosować aresz- 
tu policyjnego, karnego lub ochronnego. Władzom po- 
licyjnym nię wolno przesłuchiwać członka SA w charak- 
terze świadka lub obwinionego." 

Dobitną ilustracją stosowania tego /prawnego bsz- 
prawia jest ułaskawienie i przyjęcie na audiencję 
przez samego Hitlera morderców Konrada Piecucha, ko- 
munisty z Potępy, skazanych jeszcze przed objęciem 
władzy przez faszystów. Dalszy komentarz jest już zby- 
teczny. 

28 lutego 1933 roku rozporządzenie prezydenta Rze- 
szy: 0 ochronie narodu i państwa - wprowadziło poję- 
cie aresztu ochronnego. Komentarz do tego dodaje, że 
areszt taki ma charakter tymczasowy lecz nieograniczo* 
ny czasowo. Rozporządzenie zaś ministra Spraw wewętrz- 
nych z 14 października 1933 roku nakazuje przekazywa- 
nie zatrzymanych w trybie "Schutzhaft" do obozów kon- 

centracyjnych. Nie sądziłem utedy, iż w 1939 roku 
będą podpadał pod te rozporządzenia. Wtedy dotyczyły 
one przede wszystkim członków Komunistycznej Partii 
Uieniec, zdelegalizowanej 14 marca 1933 roku. Ale już 
wtedy Polacy z Niemiec też wędrowali do KZ- tów jak 
tego dowodzi przypadek Piotra Ciołka. I roces odbył stę 
dopiero 29 stycznia 1936 roku, a sąd wrocławski w uza. 
sadnieniu podaje: "... oskarżony 1awet w przyszłości 
nie chce śtasować pozdrowienia "Heil Hitlar", lekce. 
waży narodowy zomjaliew ! twierdzi, że jest interna- 
gionalistą. Zastosowana wobec oskarżonsgn kara musi 
fziałać wybitnie odstpaszająco na ouóŁ mieszkańców 
jako, że Grudzice dotąd nie są wolne od komunizmu 

1 należy się tam obawiać dalszych podobnych wykroczeń”. 

No pół - faszyzm jest Jadnoznaczy z trrroryznen, 
Ham, podopiecznym Trzeciej Rzeszy mogło się wisie 

rzeczy nie podobać. Aby £ jednak nie ponówić 

1 tenoencyjne przedstawianie tego czasu i jego spraw, 

posłuchajmy co ma w tej mąterii de powicdzenią Pre- 
zydent Rejencji Opolskiej w paporeje da Ministra Spray 

Wewnętrznych, z września 1935 rpku: 
*...podporą i kręgosłupem Rzeszy jest HSDAP i jej ad-  
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działy pokrewne ale stanowczo należy jednak stwierdzić, 

że korpus urzędniczy i administracja w każdym przeja- 
wie działalności publicznej ponoszą odpowiedzialność 
za swe działanie, i że ta działalność na nich się opie- 
ra. Tego negatywnym dowodem jest bezlik niewypałów 
(zahllose Versager) wśród członków partii, którym po- 
wierzono urzędowe funkcje, wraz z negatywnymi wynikami 
z ich sprawowania...". 

Aby zaś choć trochę poprawić humor pana ministra 
dodaje na zakończenie: 
"...kadra urzędnicza jest bez reszty wierna i oddana 

narodowosocjalistycznenu państwu. W licznych wypadkach 

funkcjonariusze (-) i stale w organizacjach partyjnych 

zatrudnieni urzędnicy, pełnią swoje obowiązki honoro- 
wo." 

Może to tam 1 była jakaś cząstka prawdy ale honoru 

lu tych kreatur próżno było szukać. 

Nie wywoła zatem zdumienia fakt, że 2 sierpnia 
1934 toku, po zgonie marszałka Pawła von Hindenburga, 
rozporzędzenie zniosło funkcję prezydenta w Trzeciej 
Rzeszy, wprowadzając nowy tytuł - Wcdza i Kanclerza 
Rzeszy, i że płebiscyt zorganizowany w tej sprawie 
w dwanaście ani później, zatwierdził to posunięcie 
ponad 90-procentową ilością głosów. Dorze jest mieć 
tak zdyscyplinowany naród. 

Wśród tych wielu spraw i znagań o władzę niemiecką, 
administracja państwowa i partia hitlerowska pamię- 

tała o nas Polakach. Okólnik berlińskiego Lanueskri- 
ninalaat;u z 26 kwietnia 1933 roku "0 skutecznym zwal- 
czaniu wszelkich dążeń skierowanych przeciwko istnie- 
niu i bezpieczeństwu państwa" spowodował w opolskiej 
Staatspolizeistelle konieczność zlecania wydziałowi 
I-A-1 "... obserwacji, opracowania i zwalczania pol- 
skiego życia narodowego i polskiej mniejszości narodo- 
wej”. Nakaz ten rozciągnięto nawet na suwerenny obszar 
Polski, o czym świadczą raporty ” an das Geheime Staats- 
$olizeiaat in Berlin" tyczące na przykład zebrania 

Związku Powstańców w Rybniku czy zakazu zebrania Jung- 
dsutsche-Partei w Żytnej. Potwierdził to swoimi zezna- 
niami przed sądem polskim Paul Press, były kierownik 
Gestapo w Raciborzu, sądzony 2a bezlik krzywd nam wy- 
rządzonych. 

Po "nocy długich noży” w 1934 roku, w czasie której 
Hitler wraz z oddanymi mu SS-owcami wyrżnął - dosłow+ 
nie, bez przenośni - starszyznę SA na czele z Roetnen, 
Heinessen, Heydebreckiem i innymi, wzrosła rola 55 

i Gestapo. Ustawa z 10 lutego 1936 roku wyodrębnia Ges- 
tapo z pionu administracji a paragraf siódny tej usta- 
wy nie dopuszcza możliwości zaskarżenia jakiegokol- 
wiek zarządzenia Gestapo, sądy zaś nie mają prowa ba- 
dać zasadności decyzji tej instytucji. 

faszyzu systematycznie przygotcwywał t szkolił kadry, 
ati 1 + POR TROPY > Europą. Gatawią 1 kat Biał stać 

nowić o nowym ładzie. Wyszkolone kadry należało sprow- 
dzić w ostrych manewrach. H "noc kryształową" z Yna 10 
lśstopada 1738 roku hitlerowcy "pohulali jak za cawnych 
lat". Poprzedniego dnia został zastrzelony w Paryżu 
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przez emigranta-Żyda Gruenspanna radca tamtejszej am- 

basady Trzeciej Rzeszy - Ernst von Rath. Odwet na nie- 

mieckich Żydach był straszny. Następnego dnia - Ordnung 
muss sein - szef Policji Bezpieczeństwa R. Heydrich 

raportuje premierowi Prus Hermanowi Goeringowi : 
Zniszczona 815 sklepów żydowskich 

Spalono 191 świątyń kultu żydowskiego 
(między innymi w Bytomiu, Gliwicach, Toszku, 

Kluczborku, Opolu, Raciborzu, Oleśnie, 
Zabrzu 1 Pyskowicach) 

aresztowano ponad 20 000 Żydów, których pognano do 
obozów koncentracyjnych 
36 Żydów zamordowano za stawianie oporu. 

Poszedłen o piątej rano - a była to niedziela - przez 
zupełnie wymarłe ulice Wrocławia. Widziałem te znisz- 

czenia, widziałem dopalającą się synagogę, pilnowaną 
przez straż pożarną i pluton saperów, aby nikomu na 
myśl nie przyszło, iż można tu coś ratować! 

13 listopada Żydów wykluczono ze społeczeństwa nie- 
mieckiego i pozbawiono ich mienia bez odszkodowania. 
Zarazem nałożona na nich kontrybucję w wysokości jed- 
nego miliarda w złocie, którą oni - nawiasem mówiąc - 

zapłacili. 
Taki był początek akcji masowej eksterminacji lu- 

dzi "obcej krwi”. Potrzebne było miejsce dla wysokich 
blondynów o niebieskich oczach i nordyckiego pocho- 
dzenia! 

tie zaprzestano jednak nigdy prób pozyskania Po- 

laków. Minister Spraw tlewnętrznych Rzeszy - Frick, 

Stwierdził w cwym przemówieniu z dnia 8 kwietnia 1935 
roku: "Śqzacy mają w swoich żyłach tyle krwi germa 

skiej, ze należy ich tylko poprzez odpowiednie uświa- 
domienie i akcję kulturalną włączyć do narodu niemiec- 

kiego.” 

Jeśli do tego Godać jeszcze stwierdzenie, iż Pola-* 
kiem jest tylko członek jakiejś polskiej organizacji 

pomijając jego język i pochodzenie, to znowu z kolei 

nikogo nie zdziwi wyliczenie niemieckie, podające 

ilość Polaków w Niemczech tylko na kilkadziesiąt ty- 
sięcy. 

W niedawnym wydaniu Instytutu Śląskiego w Opolu: 
Poracy i sprawy polskie w kartotece opolskiego Ges- 
tapo, które in extenso podaje odpisy wszystkich odna- 

lezionych akt, sprawa nie wygląda jednak aż tak prosta 
Intormatorzy rozmaitej maści i różnego pokroju, a przede 
wszystkim członkowie Bund Deutscher Osten - po Hakacie 
najbardziej "pólakożercza" organizacja jaka kiedykol- 
wiek na świecie istniała - piszą i donoszą Gestapo 
o każdym drobiazgu, o każdym najmniejszym przejawie 

życia polskiego. Zanotowano każdą czynną i nowa 
otwartą świetlicę, ilość dzieci w szkole polskiej 

1 przedszkolu, zjazdy kół $piewaczych, kto i dokąd po- 
jechał przekraczając palską granicę, czy był w Często- 
chowie na pielgrzymce, czy zwiedzał Kraków. Istniał 
nawet dokładny spis sanochodów będących w postadaniu 
polskich organizacji czy osób prywatnych, przyznają- 
cych srę do polskiej narndowości w Iiemczech. 

Ciekawym przyczynkieado prześladowań Polaków w Nien- 

MIEEEGM + RÓŻOBOWN ŻA 
czech są raporty konsulów polskich urzędujących w Opo- 

lu 1 Bytomiu. Dla zilustrowania jak bardzo Niemcy 

«dbali” o zdrowie Polaków również sktorów, przytoczę 

wyjątki z takiego raportu: " Środki bezpieczeństwa, 

przedsięwzięte przez władze policyjne w dniu 10 kwiet- 

nia 1933 roku przeszły wszystko to, co normalnie noż- 
na było przewidywać. Wszystkie ulice prowadzące do 
teatru zostały zamknięte kordonami policji, które 
każdego przechodnia (-) indagowały w jakim celu idzie. 
Przed samym teatrem ustawiony był nowy kordon policji 
i to wszystkich trzech rodzajów: umundurowanej, pomoc- 
niczej Stahelm'u i hitlerowców. W przedsionku, westy- 

bulu, hallu, na korytarzach, na każdym piętrze | każ- 
dej kondygnacji schodów, przy każdych drzwiach, w gar- 
derobie itp., wszędzie stali umundurowani hitlerowcy 

i policja... . Wewnątrz sali naliczono ogółem około 
80 hitlerowców i stahlhemowców, nie licząc tajnej po- 
licji, której ilość była oczywiście nieuchwytna... . 
Trzem astobusom teatralnym towarzyszyły od samej gra- 
nicy trzy autobusy policyjne - Uberfallkonnando. .. 
W Bytomiu na drodze ... co 40 do 50 kroków ... stały 
po obu stronach ulic posterunki hitlerowskiej policji. 
Jeśli dla dostarczenia ochrony artystów polskich 
z Katowic władze te musiały uruchomić do 500 osóh, to 
fakt ten w sposób nader wymowny świadczy © warunkach 
bezpieczeństwa 'jakie ... w liiemczech istnieć muszą”. 
Wyjątki te pochodzą z raportu doktora Figlewicza 
z Konsulatu Generalnego w Opolu. 

Konsul Samborski raportuje 30 maja 1933 roku: 
"Pismem Izby lekarskiej w Opolu z dnia 20 maja 1933 
roku odebrano doktorowi Janowi Kwoczkowi praktykę le- 
karską ... . Jako motyw przytoczył Izba działalność 
doktora Kwoczka w komunistycznej partii lub podobnych 
organizacjach...". 

W raporcie tego samego konsula z 30 marce 1936 roku 
czytamy: "mam zaszczyt donieść Ministerstwu, że wszyst- 
kie dziennki 
scach tłustym drukiem co następuje: "Ludność pclska 
w fiienczech z ubolewanien stwierdza, że została pozba” 
wiona prawa brania udziału w wyborach 29 marca 1936 

Toku, pod hasłem wysłania do parlamentu Rzeszy niemiec- 
kiej własnych przedtawicieli." 

lla zewnątrz wszystko było niby "cacy". Hitler prze- 
mawiając 17 maja 1933 roku w Reichstagu powiedział: 
"Socjalizm narodowy nie zna również pojęcia germaniza- 

cji. Mentalność ubiegłego stulecia, która pozwala są- 
dzić, że może uda się zrobić Niemców z Polaków czy 
Hindusów jest nam obca" 

A jaka była praktyka? W 1936 roku Ambasada RP w Ber- 
linie podaje długą listę przykładów akcji uszczuple- 

nie nabożeństw polskich. Przytoczę kilka wyjątków: 

Bolko - Pariafia Hajświętszej Marii Panny Nieustają- 

cej pomocy, na 7000 parafian było 4500 Polaków. 

W miejsce dwu wprowadzono jedno nabożeństwo polskie. 
Szczepanowice - na 4200 parafian 3600 Poloków. 
Bieńkowice - na 2000 parafian było 2000 Polaków. 

Te przypadkowo wybrane przykłady niech zobrazują 
Całość. To też ocena konsula Samoborskiego z 6 lip- 

polskie zamieściły na naczelnych miej- 

HISTORIA  REEEEEEEEM 
ca 1937 roku jest jednoznaczne. "Obserwując działal* 
ność kół niemieckich na Śląsku Opolskim, łatwo moż- 

ne zauważyć, że wszystkie starania | usiłowania ze 
strony niemieckiej, bez względu na źródła z jakich 
pochodzą, idą stale i systematycznie w jednym kierun- 
ku - w kierunku całkowitej germanizacji tego kraju...” 

Konsul J. Hatączyński raportuje 16 sierpnia 1937 
roku: "...dnia 11 sierpnia 1937 roku aresztowany zos- 
tał Franciszek Szuła ze Stanic, chałupnik... mąż za- 
ufania Związku Polaków w nienczech...". 

.. kustoś Teodor z Markowic zwolniony został... z 
pracy z powodu posyłanie syna do gimnazjum polskiego 
w Bytomiu...". 
"...Sławok z Raciborza... został zwolniony z pracy 
z powodu narodowości polskiej i posyłania syna do pim- 
nazjum... w Bytomiu." 

A 20 lipca 1938 roku tenże sam konaul pisze: 
"Pozwalam sobie poinformować Ambasadę o wypadku... 
presji wobec Adolfa Warzoka z Szychowic (od siebie 
dodam, że chodzi tu o mojego ojca)... z powodu wysła- 

nia syna na kolonie letnie do Polski i wynajęcie lo- 
kalu na świetlicę polską, który ta uypadek zasługuje 
na specjalną uwagą ze względu na ososbiste wystąpie- 
nie landrata (starosty) raciborskiego... Adolf Warzok 
od szeregu miesięcy obserwowany pilnie i często odwie- 
dzany przez policję w związku z założeniem świetlicy 
w jego lokalu, otrzypał z urzędu pracy 10 maja b.r. 
zatrudnienie przy budowie nowej szosy. Pracował dobrze, 
gdyż kierownik robót wynsgradzał go lepiej niż innych 
robotników. W dniu 24 czerwca 1938 roku zgłosił się 
u Warzoka ponownie żendarn Balcer, który przeprowadził 
rewizję... zaś w dniu 14 lipca 1938 roku na miejsce 
pracy Warzoka przybył osobiście landrat raciborąki, 
celem stwierdzenia czy dany przedsiębiorca zatrudnia 
Warzoka. W rezultacie Warzok... został zwolniony " 
z.pracy bez wypowiedzer.ia, z powodu "braku pracy", 
jakkolwiek zdaniem Urzędu Pracy... przedstębiorca miał 
dla wszystkich robotnikow zapewnioną pracę na co naj- 
mniej dwa miesiące. W dniu zwlnienia z pracy Warzoka, 
przybyła do jego domu komisja złożona z pięciu osób, 
która dokonała szczegółowych oględzin lokalu świetli- 
cy Związku Polaków... 
Z powyższego wynika, że Warzok utrauił pracę na skutek 
osobistego zarządzenia landrata raciborskiego. 
Onia 21 lipca starosta raciborski zabronił otwarcia 
świetlicy w Szychowicach." 

Qjciec mój już pracy nie dostał. Zatrudnienie zna- 
lazł w rybnickiej hucie "Paruszowiec" skąd raz na mie- 
siąc wracał przez granicę. W czenie trzeciego przekra- 
czania granicy został aresztowany. Z raciborskiego 
Gestapo został zwolniony w połowie maja 1939 roku. 
Hatychmiast przekroczył polską granicę i w Polsce już 
Pozostał, na całe dla niego szczęście. W Połowie sierp- 
nia 1939 roku Gestapo zjechało ponownie pod nasz dom, 
aby ojca aresztować. Cztery dni później został aresz- 
towany w Rostoku - na miejscu swojej praćy - mój brat 
Rafał, a na mnie hitlerowcy poczekali aż do wybuchu 
wojny. 

DREZNA 50 OEI AE OOO AARZOACZAAKKA  
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słynny obraz Botticellego. 
Merkury obwieszcza nadejście Wiosny, 
wprowadzanej przez Florę i Zefira 
przed oblicze Wenery, a fruwający Kupida 
mierzy z Łuku do trzech Gracji. 

miewa,   
RYS cz Imęczenie wiosenne daje się we znaki, 

nie mogę utrzynać pióra, stopiły mi się 
wszystkie pomysły, H 

PTT 
że PS. Byle do zimny! 

MIE | 
YDŁIE ZaGELANY 

+ INFOR. 
TSHACJH     

Nz? 

© 
Wyjeżdżającenu do Grecji 

PRIMA APRILIS - pierwszy kwietnia; tradycyjny dzień 
dam pocztówki do wrzucenia 

wzajemnego oszukiwania się dla żartu, ZE WZGLĘDU NA MAŁ 
nabierania, wyprowadzania w pole rów- ZAMIENIĘ KTLOGRAM 
nież dosłownie, gdyż typowym żartem OŁOWIU 

na miejscu. 
4 OBJĘTOŚĆ PLECAKA 
PUCHU NA KILOCRAM 

jest fałszywa informacja, skłaniająca © Ą 
nebranego do odbycia dłuższej drogi VGA- 
nadaremnie. Pochodzenie tego obyczaju 
jest nieznane, choć wiele było prób 
wyjaśnienia. Przedstawiano go np. ja- 

ko pozostałość rzvnskiego święta Cere- 
aliów, obchodzonych ku czci Cerery 
na początku kwietnia. Według legendy KRĘ ODDAM w AJENCJĄ 

Prozerpina zbierała narcyzy na Polach > 
Elizejskich, gdy Pluton ją porwał do 
Hadesu; jej matka Cerera usłyszawszy 
jej krzyki, wyruszyła na poszukiwanie 
"Głosu" lub "echa głosu” i została 
wyprowadzona w pole. 
V Polsce już w XVI wieku uważano pri- 
ma sprilis za dawny obyczaj. 

  

ZIMA 

HASŁO TEJ WIOSNY 

MOR OMNIA VINCIT MIŁOŚĆ WSZYSTKO 
PRZEZWYCIĘŻA         harcerskie.pl  
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ie jest to duży jubileusz, nie były huczne też 
N jego obchody ale nie obyło się przecież bez 

tortu urodzinowego z lilijką i 10 świecami, 
które zdnuchnięto w gronie osób z tą wymianą związa- 
nych. 

Nie wszystkim wiadomo, że to zaczęło się w Krako- 
wie jesienią 1976 roku, oć spotkania ówczesnego szcze” 

powego "Huraganu" hm Antoniego Weyssenhoffa z komen- 

dantem "hufca" Eclaireurses et Eclaireurs de France 

(jednej z sześciu młodzieżowych organizacji we Fran- 
cji, wywodzących się z ruchu skautowego) - Franqois 
Daubin. No i najbliższego lata "Huragan" wyjechał 

na obóz do Francji. Było wspaniale, a co najważniej- 

sze ucało się podpisać umowę o wymianie pomiędzy huf- 

cami Kraków Śródmieście i w Orleanie. W następnym roku 

do Francji wyjechało 160 harcerzy, przyjęliśmy grupy 

rewaqżowe w Polsce. Wynikła potrzeba powołania zespo- 

łu ludzi, którzy mogliby prowadzić przygotowania o- 
bozów organizowanych tak w Polsce jak i we Francji. 
Przy Komendzie Hufca Śródmieście powołano Sztab Wymia- 

ny, który dbając o jej rozwój miał pełne ręce roboty 
okrągły rok. We Francji wymianą zainteresowano inne 
ośrodki EEd F w Orange, Difon a także inne organiza- 
cje: Reucontre de Jeunes, CEMEA i od kilku lat dzia- 
ła pod jej bezpośrednią zwierzchnością. Różnorodność 
kontaktów wyraża się w formie obozów - połączone z 
pobytem na obozach stałych, wędrowne, rowerowe, wspi- 
naczkowe, żeglarskie, narciarskie; pobyty - staże te- 

atralne, pedagogiczne, wszystkie jednak - i te w Pols 
ce i te we Francji - nastawione są na poznanie zwie- 
dzanego kraju, jego kultury, historia i dnia dzisiej- 

szego. Największą jednak sprawą jest danie młodzieży 

możliwości spotkania ze sobą i zaprzyjaźnienia. Wyjsz” 

dy z Polski przewidziane dla najlepszych harcerzy 

1 najaktywniejszych instruktorów, dają możliwość za- 

prezpntowania własnej pracy, rozwiązań metodycznych, 
doświadczeń, ale też bycia ambasadorem własnego Śro- 

dowiska, miasta, Związku, kraju. Jest to sukcesem 
  

tej garstki zapaleńców, którzy mimo piętrzących się 
trudności potrafili wytrwać te dziesięć lat, dopro- 
wadzić do wyjazdu ponad tysiąca harcerzy i tysiącowi 

młodych Francuzów pokazać Polskę. 

"C'est la vie!” - powiedział w oficjalnym wystąpie- 

niu Franqois, który w międzyczasie został naczelni- 

kiem EEdF - "Iligdy nie myślałem, że nasza wymiana 
ANNA ŻURAWEL tak się rozwinie, współpracujen$ z różnymi organi-   zacjami młodzieżowymi z wielu krajów świata, ale 

w kontaktach z zadną z nich nie udało się nam natra- 
f16 na taką atmosferę, a to przecież zależy tylko 
od indywidualnego zaangażowania każdego z nas”       

| archiWOWE TETRA ZAROTWO CARA 
harcerskie.pl 
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Nie wiem dokąd droga 
słowa i muzyka 
Henryk Perzyński 

DROGĄ, sh Re 4 NOŻIECH Nie wiem, dokąd dpoga 
- i nie wiem ile jeszcze dni. 

GE m R Ile dni ne nogach 
NRB 4 peta: i co przyniosą kolorowe sny? 

As gii" wiatru dam ci w dłonie 
a uśmiech wplotę w zwykły dzień. 

HOGI se co Pn 1OSĄ Kolo-RouE zu$-f. _ Słońce też osłonię, 
STONIĘ ara SEŁCE „ic eĘ nomiarż by na serce nie padł żaden cień. 

da z. Ref. Tylko porannej nie potargaj mgły, 
TULO PORĄWNEJ _ NIE POTĄŁGAJ tylko nie postrącaj kropli rosy. 

28 Zapisz w pamięci wszystkie dobre sny, 
a na drogę zapleć' piękne włosy. 

Hie wiem, dokąd droga 
i nie wiem ile jeszcze dni. 
Ile dni na nogach 
1 co przyniosą kolorowe sny? 
Może znajdziesz drogę, 
a może polem będziesz szła. 
Tylko przed zachodem 
schowaj w serce wszystkie blaski dnia. 

R 
A WA DROGĘ TAPLEĆ PĘKNE JUOSY 

Ref. Tylko nie pozwól ptakom zabrać snu, 
tylko nie przerywaj nocnej ciszy. 

Pozwol słowikom śpiewać pośród bzu, 
bo tak rzadko człowiek Śpiew ten słyszy, 

  

PHM WOJCIECH POPIOŁEK 

Głównej Armii Krajowej płk. dypl. E. Fieldor- 
fa, z dnia 1 sierpnia 1943 roku powołana do 

życia oddział zadań specjalnych o kryptonimie "Agat", 

aa bazie wydzielonej kompanii z Oddziału Specjalnego 
"Jerzy" 

R ozkazem dowódcy Kierownictwa Dywersji Komendy 

Burkt. 
Nie upłynął miesiąc od chwi'i powstania "Agatu", 
a już wykonał on pierwszą akcję. Była :o likwidacje 
słynnego na całą Warszawą funkcjonariusza 55, zastęp- 
cę komendanta Pawiaka (więzienie przy ulicy Pawiej) 
OLerscharfuhrera Franza Burkla. 
Był on jednym z najokrutniejszych * najhardziej budzą- 
cych grozę członków załogi Pawiaka, znany z sadystycz- 
nego znęcania się nad więźniami politycznymi. 
Po rozpoznaniu osoby oraz tras i sprsobu poruszania 
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się Burkla po Warszawie, które przeprowadzał szef 
komórki wywiadowczej "Agatu" chor. "Rayski" (Aleksan- 
der Kunicki) wraz ze współpracownikami "Ewq"(Ewą Pło- 
ską) i "Żarem" (Bogusławem Ustaborowiczem), a następ- 
nie uczestnikami akcji zdecydowano wykonać ją u zbiegu 
ulicy Merszełkowskiej i Litewskiej. Każdego ranka 
Burkl przechodził tędy, idąc ze swego mieszkania przy 
Polnej do gmachu Gestapo w Alei Szucha. Ilie było tn 
miejsce bezpieczne, gdyż znajdowało się pod stałą 
obserwacją agentów, a ponadto w tym ruchliwym zazwy- 
czaj punkcie spotykało się zawsze wielu Niemców. 
W pobliżu było kilka posterunków policji niemieckiej 
i wojska. 
W likwidacji Burkla miało wziąć udział zaledwie 
sześciu ludzi: dwu wykonawców, dwu ubezpieczających 
i dwu szoferów z samochodami, uzbrojonych w 3 pisto- 
lety maszynowe, pistolety i granaty produkcji konspi- 
racyjnej. Ewentualni ranni mieli zostać przewiezie* 
ni jednym z samochodów do szpitala Ujazdowskiego. 
Dowódcą akcji został dowódca 1. plutonu "Agatu" st. 
strzel. "Jeremi" (Jerzy Zborowski). 

Przeprowadzenie akcji ustalono na 7 września. Tego 
dnia o godzinie 9 minut 40 wszyscy uczetsnicy ak- 
cji byli na wyznaczonych miejscach. Nie przybył tyl- 
ko samochód BMW, który * został zastąpiony w akcji 
przez zapasowy wóz Dpel-Olimpia, którego kierowcą był 

"konrad" (Józef Nowocień) z batalionu "Zośka" 
"Jeremi" wraz z "Żarem" "stanęli na rogu ulic Mar- 
szałkowskiej i Oleandrów, drugi wykonawca "Lot" (Bro- 
nisław Pietraszewicz), na przystanku tramwajowym po 
drugiej stronie ulicy Marszałkowskiej przy Litewskiej 
Dsłaniający akcję od strony ulicy Litewskiej 

i wzdłuż Marszałkowskiej "Kędzior" (Henryk Migdalski) 

zajął miejsce w pobliskiej bramie a "Dietrych" (Euge- 
niusz Schielberg ) po drugiej stronie Marszałkow - 
skiej z zadaniem osłony ulicy od placu Zbawiciela. 
M pobliżu mniejsca koncentracji, przy krawężniku, 
stał samochód. W ten sposób ekipa była gotowa do ak- 
cji, nad którą jednak zaczęły gromadzić się chmury. 
O 100 metrów od miejsca, w którym ugrupowali się chłop» 
cy, w pobliżu narożnika alei Piłsudskiego zatczyma- 

ły się dwa motocykle z sześcioma niemieckini policjan- 
tami, na przystanku tramwajowym przy Litewskiej stał 
kilkuosobowy niemiecki patrol policyjny i kilku po- 
licjantów granatowych, ' a od placu Unii Lubelskiej 
nadjeżdżały dwa tramwaje. Ha'przednich platformach 

"Nu: fur Deutsche" pełno było Niemców, Co za liczne 
przeszkody! I w takiej właśnie chwili "Żar" wskazał 
"Jeremiemu" Burkla wychodzącego z domu przy ulicy 

Polnej. 
"Jeremi widzi zbliżającą się nalaną, obrzękłą twarz, 

ponure spojrzenie, kepelusznasunięty'na czoło, potęż- 
ne piersi". 
Burkl nie szedł sam. Obok niego, zaniast zwykle towa- 
rzyszącego mu wilczura, szła kobieta z dziecinnym 
wózkiem. Nie było chwili do stracenia. 
"Jeremi" opuszcza przystanek 1 idzie przez jezdnię 
przed Hiemcem. Jest to umówiony znak na rozpoczęcie 
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akcji. Teraz już nic nie może powstrzymać biequ wypad- 
ków. Bronek Lot, który wspólnie z Jerenin ma wykonać 
wyrok Kierownictwa Walki Podziemnej, przechodzi na 
drugą stronę Litewskiej, jakby na spotkanie Jeremiego 
Wymija trzech czekających na tramwaj żandarmów. Od- 
bezpiecza pad płeszczem pistolet Brukl coraz bliżej. 

Seria krótkich, suchych strzałów. Ulica zamiera w 
zaskoczeniu. Brukł słania się i pada, przechodnie 

w popłochu biegną do bram. Żandarmi i patrol motocyk- 

lowy siępają po broń: Jeremi ze stenem w dłoni pod- 
biega do Bronka - Ubezpieczam, rewiduj! 

Bronek schyła się nad Bruklem w poszukiwaniu dokumen- 
tów. Jeremi, uprzedzając żandarmów naciska spust.” 

I tutaj, w krytycznym dla wykonawców akcji momencie 
o przebiegu walki zadecydowały sprawność ubezpieczenia 

i właściwe jego rozstawienie. Ukryci dotychczas przed 
niemieckimi oczami"kędzior” i "Dietrych" znaleźli się 

teraz za plecami wrogów rozpoczynających kanonadę 
z krótkiej i długiej broni do widocznych dobrze na 
momentalnie pustej ulicy "Lota" i "Jeremiego". Toteż 
włączenie się do akcji tych dwóchzosłony jest dla 
Hiemców zupełnym zaskoczeniem. Seria z peemu "Kędziora" 

rozprasza wrogów stojących na przystanku tramwajowym 
i wypędza ich za tramwaj, przy czym dwóch czy trzech 

policjantów pada na chodnik, by już się z niego nie 
podnieść. Równocześnie "Dietrych" wydohywa z futera- 

łu do skrzypiec swego stena i rozpoczyna ogień do 
tych żołnierzy niemieckich, którzy zasłonięci pierw- 
szym tranwajem od kul "Jeremiego" i "Lota" strzelają 
zza niego, jak dotąc zresztą niecelnie. 

Gdy "Lot", który pad ogniem z kilkunastu luf musiał 
wyjąć z kieszeni gestapowca dukumenty, czyni to opę- 
dzając się przed krzyczącą coć Niemką."Jeremi" kieru- 
je szmajsera w ulicę Litewską, , z której zaczynają 
dobiegać coraz liczniejsi esesmani oraz ku motocyklis- 
tom bijącym z pistoletów maszynowych zza rogu ulicy. 
W chwilę potem "Dietrych" ciska pod tramwaj granat 
1 pod osłoną wybuchu zaczyna się wycofanie do samo- 
chodu, który natychmiast po zajęciu w nim miejsc 
podrywa się do jazdy. Przejeżdłając koło motocyklistów 
"Jeremi" obdziela ich jeszcze ostatnią serią po. czym 
auto, pocziurawione jak sito , mknie ulicani: Piłsud- 
skiego, Polną, Hoakowskiego i Emilii Plater dą Wspól- 
nej, gdzie następuje "rozładowanie" akcji. 

Całe starcie - żadnych strat. U Niemców około ośmiu 
zabitych i rannych. 

"A co się tyczy sensu dokonanego wyroku, to przy- 
wracał on równowaqę moralną w wielkim środowisku 
ludzkim, nad którym Brukl ciążył (-), znali go 
wszyscy więźniowie, to znaczy - wiele tysięcy 
osób. Hiepoczytalny nkrutnik, wielokrotny mor” 
derca, potrafił pastwić się nad kobietami i star- 
camt a z nieopisaną wprost zawziętością - nad 
więźniami Żydami. (=) Osobiście zastrzelił i po” 
wiesił dziesiątki więśniów. Kula, od której padł 
- pisało jedno z pism podziemnych - usunęła ze 
Świata złowrogie bydlę, które nie zasłużyło na 

tak prędką, łagodną śnierć. 
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reszcie piątego października, w piątek wyjeżdża” 
W: do Irisuli. Główne uroczystości świątecz- 

ne już minąły i od samego rana wszystkie auto- 
busy odjeżożają w kierunky prowincji zaprane do sa- 
mego dachu. 

Marek z Wojtkiem są bezradni nie mogąc kupić biletów 

na żaden z kursów dla 18 osób. Po godzinie powstaje 

myśl wynajęcia specjalnego autobusu, do poszukiwań do- 
łącza się Ang Tsering Sherpa - menadżer firmy Asian 

Trekking. Umawiany się, że my płaciny 2/3 za autobus, 
a on za grupę pięciu Belgów plus przewodnik 1/2. 
Kiedy słońce na dobre już wzeszło nad Sheopuri zna- 
leźliśmy wspólnymi siłami minibus - w Europie zabiera 

Prócz kierowcy dziewięciu pasażerów. Wedle umowy za. 

biera nas osiemnastu spod hotelu wraz z całym bagażem. 
Do tego wszystkiego ładuje się pod hotelem Yeti grupa 

Belgów, którzy okazują się być w lwiej części Holendra- 
mi. Kierowca-właściciel, który przejął kierownicę od 
"załogi", z którą prowadziliśmy petraktacje o najem 

auta, poprosił wszystkich o opuszczenie minibusu 

1 przed wyjazdem... rozpoczyna się remont. Sprytny 

fachowo ogląda pracę przy rozbiórce tylnego mostu 
1 twierdzi, że dzisiaj nie pojedziemy. Jednakże po 
dwóch godzinach ruszamy. Minibus wdrapuje się na prz 
łęcz Sheopuri, do szczęścia nam nic nie brakuje, a tu 

drugi postój! Potem było ich jeszcze czternaście, nie 

licząc planowego postoju ua lunch (jaki to był lunch 
= to był już spóźniony podwieczorek) w Kakani. Wresz- 
cie przybywany do Trisuli Bazaar. Auto dotarło tutaj 
% uszkodzonym przednim zawieszeniem i zdrutowanym 
tylnym mostem. Słońce właśnie chowało swoją czerwoną 

kulę za Mahabharat Lekh, gdy rozliczaliśmy się z kie- 
rowcą. Ponieważ nastąpiło nieporozumienie z Szerną, 
który był przewodnikiem grupy belgi jsko-holenderskiej 

na temat naszych udziałów, kierowca (1 właściciel za- 
razem) autobusu rzekł ze zniecierpliwieniem: Hu! Da- 
waj, dawaj diengi! Co wprawdzie wprowadziło w osłupie- 

nie komendanta, ale zakończyło riepornzumienia z Szer- 
pą. Potem kierowca pokazał na dwie drogi do Betrawati, 
mówiąc: "Zdes maszynnaja droga, zdes droga dla czelo- 

wek”. 

Belgowie poszli szukać hotelu, nasi poszli szukać wo* 
dy, a Władek zorganizował biwak obronny, to znaczy 
wewnątrz ułożyliśmy bębny 1 plecaki, na zewnątrz w tor- 

mie gwiazdy ułożyliśmy się do spania w śpiworach, 
a po obwodzie kręgu maszerował wartownik uzbrojony w 
czekan i latarkę. . 

Miejscowi, być może kandydaci na tragarzy, pokucali... 
pokucali, a jak się całkiem Ściemniło to sobie posz- 
li, ty znowu od rana kucać zwartym kręgiem dookoła 
dopiero co przebudzonych obozowiczów. 
Władek zebrał swoją jedenastkę, zarzucili wory na ple- 

cy, kije w dłoń i po okrzykach - Czuj! Czuj! Czuwaj! 
(kucający przezornie wstali i lekko się wycofali) 
ruszyli prosto na drogę "dla czelowek”. 
Wojtek z Gienkiem poszli po dżipa. Z początku nie 
bardzo szło, ale na południowym krańcu miasteczka 
znaleźli człowieka z Toyotą świeżo wypucowaną i 

jak zdawałoby się, nadającą się do podróży do Ram- 
che. Tam podobno można dojechać, chociaż droga ciąg- 

le w budowie. Kierowca dżipa zgodziłsię na nasze wa- 
runki, zabrał po drodze dachowego i pojechaliśmy z 

ładować sprzęt i ludzi. W stosunku do mikrobusu było 
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iawst w miarę luźna, chociaż do _ sześcionsobowego 
dżłipa wtaszczyłe się nassiednioro, kierowca i sześć 
bębnów z jedzeniem. 
dachu. Za Betrawati minęliśmy Władka z luźmi nie za- 

Plecaki i dachowy bałansowali na 

trzymując się. Miał o to później pretensje, gdyż w 
jego grupie było dwóch chorych, w tym jeden z porąc. 
ką. W Południe dotarliśmy do Ramche i jakiś czas cz 

kaliśmy myśląc, że znajdą się samorzutnie tragaże, 
ale się nie znaleźli. Ho to ponaszerowaliśmy do wsi 
Grang "wahsdłem" nosząc plecaki, bębny itd. I tak 
do zmroku. Rozłożyliśmy najpierw folię igielitową, 
potem karimaty, a na to śpiwory. Przy skarpie drogi 
ułożyliśmy bębny , a na zewnątrz spaliśmy. O Świcie 
zaczęły się rozmowy: 
- kuli cajna? (nie macie tragaży) 
- Gajna! (nie many). 
I w tym stylu, posługując się rozmówkami, przygoto- 
wanymi jeszcze w Krakowie dowiedzieliśmy się, że 
pójdzie z nami chętnie paru miejscowych chłopów - Ta- 
mangów. 
Raz-dwa zgłosiła się szóstka pod wodzą llyimy Tamanga 
i przed południem (trzeba było popakować bębny, 
udzielić pierwszej pomocy chorym mieszkańcon Grangu 
- to z poświęceniem czyniła Jarucha) wyruszyliśm 
de Dhunche. Tam na posterunku Parku Narodowego Lang- 
tang wysieliśmy wykupić hilety po 60 rupii od osoby, 
co nam nieźle opróżniło kasę. O zmroku znaleźliśny 

teczku, będących siedzibą władz ckrę- 
gowych. Dogonił nas Władek ze swoją grupą. która do- 
tąd dotarła pieszo 

się w tym mias 

Trisult. Poprzedniego wieczora 
rozbili pierwszy górski biwak z widokiem na zatninło- 
ne szczyty Ganesh Himal. Władek wygłasza gawędę. 
Przylepa snujo śmiałe plany i w końcu wszyscy zasypia- 
3a. 0 piątej rano następnego dnia pobudka i przy 
bezchmurnym niebie ruszają dalej w górę. W Renche 
udzielają opatrunków potrzebującym i dwadzieścta ri- 
nut po nas, są na posterunku Parku w Dhunche. 
Kolację podaje nam Didi? w "restauracji", która rekla- 
mują swoją kucznię jako: europejską, nepalską, ja- 
Pańską 1 tybetańską. Zjadamy wszystko, co nam podano, 
chociaż jest to najzwyklejsza kuchnia nepalska. Potem 
jeszcze wspólne śpiewanie i nocleg na wolnym powiet- 
trzu na klepisku boiska szkolnego. Belgo-holendrzy 
już mają rozbite namioty na poziomie boiska, poniżej 
nas. Rankiem ósmego października, w poniedziałek - 
"Vładki" ruszają trochę wcześniej przed nami. Deponu+ 
jemy jeden bęben z żywnością w szkole, zwalniamy syn- 
patycznego: tragarza, który nadwyrężył sobie nogę 
« kolanie i ruszamy do Syabru. Hajnietw gubiny się 
pajednyczo w uliczkach Dhunche, odnajdujemy się do- 
piero wszyscy na mostku nad Trisuli Khola, która ' 
rwie gdzieś do Goainkundu. Słychać głuche wybuchy od- 
palanych ładunków na budowanej drodze, my wsminany 
się stromą ścieżką da nóry. Wreszcie cocieramy do 
"schroniska" - szałas: nakrytego matą bambusową przy 
rozgałęzieniu ścieżek: do Syatru i Gosainkundu. 
Rozmawiamy z profesorem amerykańskim, który wraz z 
gruną studentów udaje tię da mieszkających tu Tybe- 
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tańczyków, aby paznać ich kulturę i sposób życie 
Teraz stromo w dół, aż do początku szerokiej drogi 
budowlanej do Bharku. Miły, nie reagując na okrzyki 
chłopa idącego za nami, idzie dalej ścieżką by w miejs- 

„ gdzie się ona nagle urywa, zsunąć się z hurgotem 
z kilkumetrowej skarpy 1 uderzyć tyłkiem o kamienie 
aragi. Żle się czuje, krwawi z poranionych głęboko 
na ostrych kamieniach łupków rąk i nóg. Wołamy Jaru- 

chę, tdącą kilkaset matrów z przodu. Przybiega z 
czerwieniona 1 zdenerwowana z apteczką w rękach. 
Fachowo opatruje rany Miłego (awie z nich nadawały 
się właściwie do zszycia!), a później tragarzy. 
Widzimy jak w Dhunche ląduje helikopter, by po paru 
chwilach znów podnieść się w powietrze. Wszyscy za- 
pomnieli a upadku Miłego, 
się helikopter. 
W Bharku Miły kładzie się do łóżka w hotelu -śpi, 
Przychodzą Holendrzy, Wojtek pyta się o lekarza. 
Kajpierw nie ma, potem jest. Bada Miłego, mówi że 
potłuczenie, wstrząśnienia nia ma, kręgosłupw porząd- 
ku. tla bolące miejsca zaleca okłady z zimnej wody. 

zapatrzeni we wznoszący 

lla-koniec przedstawia się, że jest... weterynarzen! 
© zachodzie słońca jesteśmy dopiero 

na grzbiecie wśród wysokich świerków. Towarzyszący 
Ruszamy dalej. 

nan óotąd właściciel "zajazdu" ze szwagierkiem rusza” 
ja ostro w dół, aby przygotować nam kolację. Gienek 
z tragarzami jest przed nami. Słychać szczekanie psów 
i ludzkie głosy. Ucieszni, że tu już Syabru schodzi- 
my, potykając się w ciemności o kamienie. Ale do Sy- 
abru jeszcze kawałek i hoho - tam za górg! kięc wspi- 
namy się z powrotem po kamieniach, a tu... człowiek! 
Na dużym głazie, na skrzyżowaniu Ścieżek stoi Gienek 
jak pomnik i drogowskaz zarazem. Tragarze poszli w 
jedną stronę, Jarucha z latarką w drugą, my przycho- 
dzimy... z trzeciej strony, a on stoi na kamieniu 
i kieruje ruchem. Wreszcie przychodzi Jarucha, wyła- 
nia się z mroku Hyina 2 latarką i z wiadomością, 
że kolacja się już gotuje i... po dłuższej chwili 
jesteśmy w Syabru. 
Orgia jedzenia bęczie trudna do opisania - najpierw 
góra ryżu i dwa czajniki herbaty, potem różne sosy, 
podpłomyki-ciapati i znowu dwa czajniki herbaty. 
Śpiew pod dachem, nasi tragarze kulą się z zimna pod 

okapem, a w nocy nieźle kropi."Włackowi"śpiąc poni- 
żej wst nad rzeką, zawinęli się w płachty biwakowe 
ale 1 oni zauważyli, że pada. 
Rano przejaśnia się, widoki wspaniałe. Po błękitnym 
niebie suną sobie obłaczki, a my schodzimy stromo 
w dół, prosto w dżunglę. Co jakiś czas mijamy turys” 
tów a tn idących do Langtagu, a to z niego wracają- 
cych. Czasem jakieś grzecznościowe powitanie, a cza- 
sem nawet przyjazna pogawędka. Znaleźliśmy się w 
głębokim kanionie rzeki Langtang o bardzo stromych 
ścianach, Ścieżka balansuje ta na stromiżnie, to 
schodzi do samego koryta rzeki. Huk wody jest niesamo- 
wity, potęgowany jeszcze przez głębię kanicnu. 
Przy ciurkających ze stromizny dopływach kakafonia 

kiestry świerszczy. Grają tak, że aż w głowie 
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trzeszczy. Irochę szumu w dżungli, cisza i... spotyka- 
my małpy - stado gibhonów białorękich. Sympatyczne 

ciekawe stworzenia. Pod wieczór lokujeny się w rozbi- 

tych przez nas po raz pierwszy namiotach w Lama Ho- 

tel. Hotelarz, chrypiący Szerpa w czeronej cząpeczce 

zaprasza do restuuracji. Zamawiamy herbatę i przy 

migotl iwyn świetle "świeczki" naftowej śpiewany. 

Najpierw my, a potem tragarze. Kończyny w kręgu, do 
którego dołączają Szerpowie - przewodnicy nocujących 
tutaj turystów. Szerpa od Belgo-liolendrów, którzy 
ongiś usiłowali nas naciągnąć na zapłacenie mikrobu- 
su, teraz wzruszony szepce, że jesteśmy fest ludzie 
1 potrząsa ręką przy ostatnim cichym Czuwaj! 

Rano przyłącza się do nas student amerykański 
wyposażony od stóp do głowy w najpierwszorzędniejszy 

sprzęt. Ma 19 lat, nazywa się Russel Gordon i wyraża 
obawy, że człowiek z przekrwionymi oczyma i z zatknię- 
tym za pasem kukri dybie na jego życie, zeby go ob- 
rabować. Zgadzamy się, aby Pusse] szedł w naszym to- 
warzystwie aż do KYAUGIJIN. Po drodze podczas odpo" 
czynku obok River Lodge oglądamy sobie dokładnie 
tego niebezpiecznego człowieka, dybiącego na naszego 
kclegę. W jednej ręce tizyma szklankę mętnej rakszi 
w drugiej organki, na których skocznie przygrywa. 
Jedynie kukri za pasem przydaje c. grozy. Russel na 
Jego widok lekko się trzęsie. (powiada, że w tych o- 
kolicach zginęło bez śladu dwóch Amerykanów. Pa połud- 
niu docieramy do Gora Tabela, dolina się rozszerza 
Ha wspaniale ukwieconej gorskiej hali , pełnej pach- 
nących ziół, stoi schronisko turystyczne zbudowane 
z funduszu porocy Tybetańczykon*. 2a "wsią", składa- 
Jicą się z tego jedynego schroniska 1 kilku towa- 
rzyszących zabudowań, ctai ostatni posterunek. 

To już nie miejscowa policja. To wojsko, które rejeś- 
truje ruch turystyczny, sprawdza trekking permity 
1 bilety Parku liarodowego w Langtang. tia posterunku 
czeka na nas trekking permit Jaruchy, który zosta- 
wiła wraz ze swoini niektórymi fatałaszkami u "Wład- 
ków", Russel, wykręcając się jak może - płaci za bilet 
Parku Harodowego, choć w Dhunche przenknął się ko- 
rzystając z zamieczania, którego my byliśmy powoden. 

I tak wieczorem przechodzimy przez wieś Langtang. 
llad donostwami powtewają różnokołorowe - białe, nie” 
bieskie, seledynowe - flagi modlitewne 
że mieszkają tu sani Tybetańczycy 
nia plugawa, włosy zmierzwione. Prawie się nie uśmie- 
chają. Śnimy w"hotelu" Lanptang, po wpałaszcwaniu 

porcji świeżo upieczonych ciapatów. Lekarz Belgów 
dał Wojtkowi tabletkę na poprawienie samopoczucia. 
Miłego chce zbadać, ten dziękuje. Lekarz twierdzi, 
że jest lekarzem medycyny, Miły zaś twierdzi, że ba- 
dał go weterynarz, nic nie stwierdził i to wystarczy! 

W nocy Russel tłucze się do zamkniętych drzwi, udaje 
Bu się wybiec na pole. To konserwa "kętrzyńska", któ* 

Widać z tego 
Wzrok dziki, suk- 

Tą został przez nas poczęstowany, daje mu się wa zna- 
kt. 
Rankiem ruszamy. Pogoda jest zmienna, robi się chłod- 

mo. Chmury chodzą zupełnie nisko. Nic dziwnego - jes- 

HISTORIA  RREREMEEMM 
teśny na wysokości ponad 3500 m. Przeć południem do- 

cieramy do Kyangjin. 

Tu rozwiązujemy karawanę. Gienekwypłaca należności, 

tragarze "podpisują" się odciśnięcitm brudneqo kciu- 

ka w notatniku. Robiny pamiątkowe wspólne zdjęcia 
2 obu stron widać trudności rozstania się. Chłopcy 
wymieniają się z Tamangani, oni dają Swoje amulety 
noszone na szyi 1 dostają zegarki, latarki, parasol. 
Najbardziej niepocieszony jest Nyima, bo za swój amulet 

dostał "tylko" autąmatyczny składany parasol. Jego 

młodszy kolega ma już dwa zegarki, jeden elektronicz- 

ny z błękitnym cyferblatem, który miał już wcześniej 

i drugi "klasyczny" znanej w tutejszym regionie 

- murki Ruhla. W końcu wasiowaty dodaje yimie jeszcze 
latarkę z trzema kolorowyni szybkami i ten ostatni 

tańczy, trzymając w jednej ręce parasol, w drugiej 
latarkę i śpiewa: Nau is okey, nar ic okey, co miało 
znaczyć: łe teraz jest dobrze! Ha pożegnanie traga- 
rzy niesie się po dolinie echem Czuj! Czuj! Czuwaj! 
łostajemy sami, urządzamy bazę sprzętowc-żywieniową 

w nieczynnej łazience schronisk: 

"brudasa 

kierowanego przez 
-'Tybetańczyka" z karbunkułem na szyi i w 

rozpadających się częściach ubrania. Żone brudasa, 
z małym "brudasiątkiem", brzdqcem dającym dobrze 
w kość wszystkim mieszkańcom schroniska, zasłuchują 
się w naprane przez nas piosenki Tamangów. Po pałud 
niu Gienek - szef bazy wysuniętej - formuje karawa- 
nę "tragarzy" żywnościowych , złożonych z zastępu 
Atlas. Niebo jest zachmurzone i ciągle dżdży. 
Wojtek doprowadza Gienka z Atlaser do lotniska, le- 
łącego w rozległym rozlewisku potoku Langtang. 

PRZYPISY 

l/karimat - sateracyk z tworzywa sztucznego unożli- 
wiający spanie nawet na śniegu, guyż 
doskonale izoluje od zimna i wilgoci. 
Zwija się go do postaci niewieikirzo 
wałka trocznego do plecaks 

w języku nepali to znaczy: siostra; 
tak się tytułuje grzecznościowo młode 
lub niezbyt stare kobiety. 

3/qakszi - niskoprocentowa wódka pędzona z ryżu 
przez lybetańczysów i Szarpów 

4/Fundusz pomocy Tybetańczykon - 
- jest to część funduszu udzielenego ucie- 

kinierom przez wyspecjalizowane agendy 
OUZ. Pieniądze wpływają dla rządu kraju, 
Który udziela pomocy meterialnej ucieki” 
nterom z innego kraju. 

Ś/qlagi 
modlitewne - skrawki kolorowego materiału, zawie- 

szone pionowo z wydrukowanymi modlitwami. 

35 
Wystawiane są przez lamaistów. 
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| iecodzienną inicjatywę podjął Harcerski Klub 

| Balonowy przy Irspektoracie Lotniczym Konen- 

dy Chorągwi Krakowskiej ZHP na zakończenie 

sezonu 1785 roku, organizując ZIMOWE ZAWODY BALONÓW 

na ogrzane powietrze, w dniach 27-31 grudnia 1985. 
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SEKSU PROPOZYCJE KENENEKNNNA «+ KEENEE 

Mimo rozłicznych trudności zawody zostały zorganizo- 

wane. Rywalizowały dwa polskie balony: łódzki SP-BZP 

"Głos Robotniczy” i krakowski SP-BZP "Harcerz", Spoś- 

ród sześciu balonów na ogrzane powietrze, jakie repre- 

zentują ten typ sportu balonowego w Polsce. 

I Zimowe Zawody Balonów na Qgrzane Powietrze w Polsce 

rozegrane zostały między czterema załogami. W balonie 

łódzkim startował pilot Andrzej Stroynowski, we wszyst” 

kich konkurencjach, a w balonie krakowskim w każdej 

konkurencji inny pilot - Krzysztof Kocot, Leszek Król, 

Piotr Szary i zmienna załoga. Reportaż z lotu balonem 

pisali członkowie załogi red. Małgorzata Link z "Ga- 

zety Krakowskiej" i red. Marian Satała z "Echa Kra- 

kowa". 

Organizatorem zawodów był Harcerski Klub Balonowy, 

Wydział Kultury Ficznej, Sportu i Turystyki Urzędu 

Miasta Krakowa, Komenda Chorągwi Krakowskiej ZHP 

przy współpracy instruktorów i działaczy Aeroklubu 

Krakowskiego i komisji sędziowskiej z Aeroklubu 

Śląskiego. Obsługę meteorologiczną bardzo solidnie 

i specjalistycznie prowadzili przedstawiciele z Jed- 

nostki Wojskowej, Zawody, mimo zachowania 

wszystkich wymogów sportowych, zostały potraktowane 

bardzo towarzysko. ajlepszym załogom w kolejnych 

dniach rozdano nagrody i puchary. wszyscy orzekli, 

że takie zawody muszą na trwałe wpisać się do kalen- 

darza imprez lotniczych w tym typie balonów. 

Organizatorzy już dzisiaj zapraszają polskie i za- 

graniczne ekipy balonowe do Krakowa na kolejne Zimowe 

Zawody Balonów na Ogrzane Powietrze, w ostatnich 

dniach grudnia 1966 roku. 

Zawody rozgrywane przy pięknej słonecznej pogodzie 

wzbudziły wśród licznie zgromadzonych,Krakowian i tu- 

rystów zwieczających Kraków ogromne zainteresowani”. 

Krakowski balon "Harcerz" w 1985 roku odbył 50 

lotów szkoleniowo-propagandowych o łącznym nalocie 

48 godzin i 7 min., na różnych imprezach i uroczys” 

tościach, między innymi w Kaliszu, Krakowie, Krośnie, 

Myślenicach, Poznaniu, Katowicach, Niepołomicach 

oraz w szeregu pokazach balonowych w Mielcu, Warsza- 

wie,' Bielsku-Białej, Zielonej Górze, Czarnym Dunaj- 

cu. 
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