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trochę kultury 

edaktor techniczny tak sprytnie ustawił tytuł, 

iż zabrzaiało to jak wyzwanie w moim kierunku — pod- 

noszę więo rękawicę i przyrzekam, że cały tekst bę- 

dzie kulturalny a przytyk biorę do siebie na przy- 

azłość. 

Dział kultury naazego pisma wystąpił z inicjatywą 

zapełnienia większości dzisiejszego numeru tekstami 

umownie nazwanymi kulturalnymi. W pierwotnej wersji 

cały numer miał posiadać na wszystkich stronach górny 

napis - kultura. Dopiero w trakoie składania stwier- 

dziliśwy /nieodkrywczo zresztą/, że słowo kultura 

w przełożeniu na język konkretnych zadań i działań 

oznacza szalenie dużo. /Szerzej pisze o tym - odbie- 

rając mi chleb - niezwykłe kulturalny Olgierd Fiet- 

kiewicz/. Stąd w numerze mamy i kulturalne poglądy, 

propozycje, doświadozenia i kulturalne wywiady, moty- 

wacje i historię. "Poddaliśmy się" dopiero przy stro- 

nie 23, gdzie nad poematem Jagi musieliśmy już zało- 

żyć pasek - kultura, To samo spotkało Andrzeja Mroza, 

który zawsze zresztą wykazywał się wysoką kulturą. 

Pisząc praktycznie o kulturze - pomyślałem sobie - 

trzeba dać również podstawy teoretyczne /bardzo jeat 

to ostatnio modne w innych dziedzinach służby harcer- 

akiej/, ale już bez powrotów do tradycji. Wyszukaźżem 

więc określenie super uniwersalne w Lekaykonie PWN. 

Kultura to: "całokształt materialnego i duohowego 

Od redaktora 

dorobku ludzkości, gromadzony, utrwalany i wzbogaca- 

ny w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na 

pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie 

tylko wytwory materialne i iustytucje społeczne, ale 

także zasgady wapółżycia, sposoby postępowania, wzory, 

kryteria ocen estetycznych i moraluych przyjęte w da- 

nej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowa 

nia." Ach, przydałoby się każdemu człowiekowi ńaka- 

zać zapisanie powyżazej definicji we własnym kajeciku 

i +.» odpytywać, odpytywać i jeszcze raz odpytywać. 

Q porównaniu z kyciem codziennym nie piazę w obawie 

przed wynikami negatywnymi. 

4 regułki wynika, iż kultura to prawie wszystke — 

jakżeź uwielbiam takie oudowne uogólnienia - ale ozy 

nasza kondycja moralna pozwala nam atosować te górno- 

lotne sformułowania? By być ozłowiekiem kulturalnym 

nie wystarczy chodzić do teatru czy na konoerty syu- 

fouiczne i opowiadać a kulturze, ale trzeba spełniać 

ją w myśli, mowie i uczynku, Jedno jest pewne - kul- 

tura nie jest zakodowana w genach, w związku z czym 

nie jeat dziedziczna, Każdy sam sobie ba nią pracuja 

Ogółem w 52 wierszach użyłem 21 razy słowa kultu- 

ra w różhych odmianach - czy mogę się uważać za kul- 

turalnego? W każdym razie kulturalnym geatem zapra- 

azam do kulturalnej "konsumpcji" werytorycznej dzi- 

aiejszego numeru. 
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OChorągwiana Sakoła Iuótruktorów startuje 

Rozpoczął się kolajny rok pracy krakowskiej Chorągwianej Szkoły Instruktorów. 
Startują dochoduące kursy iustruktoraki 
- barcatatrzowski - kdt hu PL B, Rybaki;  - podharemiatrzoweki - kdt ha Z. Wilk; 
- drużynowych zuchowych - kdt phm Ewa Woch;  - kwateralstrzowski - kdt ha J, Walas; 
- drużynowych starszoharcerskich - kdt hu PL Piotr Niwiński; 
- drużynowych harcerskich - kdt bu Piotr Koczanowski 

Tradycyjnie już Chorągwiuna Sskoła Instruktorów zaprasza a spotkania dyskusyjne - tzw, Środy Instruktorskie, 
w każdą środę o godzinie 1879 w ChSI. : E 

kura w Chorzowie 

W dniach 22- 31.1, br w Ośrodku farcerskim w Chorzowie odbył się kurs dla 80 drużynowych 1 przybocznych 
harcerakich 1 at Wydziału 

Chorągvi Krakowakiej hm PL Janusa Wojtycza. 
kursu był 

Turniej Piłkuraki "Jesien B4" 

Komenda Chorągwi Krakowskiej ZHP zorganizowała we wrześniu 1 październiku kolejny turniej piłki nożnej. W ówierófinałach na szczeblu chorągwianym wystąpiło osiem drużyn piłkarskich » 8 hufców. 
W Finale Turnieju o Puchar Komendanta Chorągwi Krakowskiej w dniu 21,10. br. na stadionie KS "Zwierzyniecki" wystąpiły dwie jedenastki reprezentujące Fufiec Sułkowice 1 Hufiec Alwernia. Zwyciężyli barcerze s Sułkowie 2 10 /0:0/, Poziom finału był bardzo wysoki, wyższy niż w roku ubiegłym. Opiekunem - trenerem drażyny 
s Sułkowio jeat ob. Marek Krzysztof, 
Szefen eportowyu tegórocznego, 
Login ba. 

w dniu 06,10, brw Komendzie Chorągwi odbyło mię uroczyste wręczenie 
"Jesień B4*, 
Komenda Chorągwi Krakowskiej ZHP chce tą drogą serdecznie podziękować hó, 
Klubowi Sportowemu "Zwierzyniecki* 

bardze udanego Turnieju, podobnie jak w roku ubiegłym był druh Mieczysław 

pucharu 1 nagród finaliston Turnieju 

jakowesu Klubowi Sportowowu "kawel", 
sa życsliwą pomoc okazaną pizy organizacji Turnieju. 

Małe Słowlaaki" w karszawie 

W dniach 9- 11 listopada br. HZPi? "Małe Słowianki” 
Wydziału iultury GK ZAP, 
w dniu 10.11. w teatrze "Buffo" na zoenie prezentacji GK ZHP odbył się koncert zespołu. € programie był pionenki 1 tańce: baroerskie, słowiańskie 1 krakowakie. Podczas iuprezy ucsono publiczność ła Sacz dsk) więkezości dziecięcą: zuchowo - harceraką/ piosenki "Krakowiaczek" /mzyka; J,Grodacka, słow. J.Pfeiffer/ ji W dniu 11.11. iedakcja Magazynu Haroeguy "Irąg" Telewisji karmzawskiej nagruła wybrune fragmabty Sa 
xespołu, które przedstawione zostały na ekranie TV. 

/80 esób/ przebywał w Warasawio m zaproszenie 

  

Powiadają niektórzy, że z kulturą tak właśnie 
jak z pogodą, Dobra ozy zła, ula zawsze jakaś jest. 
Pogoda bywa słoneczna, bywa 1 deszczowa; często tę 
pamą chwali harcerz, gani - rolnik, A z kulturą? 
Posiada ją każdy: "Jakiż to kulturalny ehłopieo" - 
zuchwyca mię sąsiadka, a na innego oburza sięz "Jea- 
teś zupełnie bez kultury", gdy popełnił jakąś gafę. 
Podobnie mówi stę ozasem © grupiei "Jakież to kultu- 
ralne towarzystwo”, Za ż0, jeśli spróbujemy się za- 

hm Te Olgierd (fetkiewicz 

mlert. Harcerskie ogniako. Totem obozowy. I własny 
język, Wiadomo, że hasło "zbiórka" nie oznacza w nimi 
"po ile?", a "óledź" - postnej ryby, A jakże bogate 
many w ogóle ałowniotwo, mało zrozumiałe dla laików. 
Wiadomo, że harcerz uczestniczący w ognisku gdzieś 

w Polsce - znajdzie awe miejsce w kręgu, włączy się 
do pieśni 1 piosenek; może śpiewanych w innym rytuię 
1 układzie, ale większość reportuaru okaże się żnajo- 
ma, Mamy w harcerstwie te sume sprawności - jedne ba» 

Z KUlIUPą- 
jak z pogodą ? 

stanowić nad wspólnym mianownikiem dla pojęć: "kultu 
ra artystyczna", "kultura słowa", "kultura politycz- 
na", "kultura techniozna”, "kultura fizyczna", a jesż 
cze w archeologii znajdziemy "kulturę pucharów lejko- 
watych" - można dostać zawrotu głowy i dać sobie spo- 
Żkój z kulturą jako taką, tym bardziej, że podobno 
tstnieje już ponad 200 jej definicji... 

W harcerstwie też z kulturą problem niemały... 
Kojarzy aię nam ona przede wszystkim z festiwalani 
1 zeapołami artystycznymi, a zaraz potem ze Śpiewa- 
niem. ltany "działalność kulturalną" oraz "służbę kul- 
turze i oświacie", kierunki 1 zadania tej działalnośc 
oi i służby. Maauwa się też pytanie, czy jeśli o oało 
wieku kulturalnym myślimy zwykle jako o kimś, kto 
ozęsto chodzi do teatru, opery, ma dobre maniery itd. 
to ozy, skoro np. nasze drużyny jako takie rzadko ra- 
ozej odwiedzają teatr - może należałoby je określić 
jako niekulturalne? Ale przecież kultura jest ponoć 
jak pogoda, zawaze jakaś jest, to może 1 harcerstwo 
ma własną? 

Otóż,można by oto zaryzykować zdanie, że harcer- 
stwo nie tylko ma własną kulturę, ale samo harcerstwo 
jako takie - jest właśnie swoistą kulturą... Cóż się 
na nią składa? Mnóstwo rzeczy, nieomal wszystko, I to, 
że Bą drużyny dzielące się ma zastępy, z drużyn two- 
rzy się szczepy 1 hufce itd., a to wazystko składa się 
na ogólnopolską organizację. I własne zwyczaje, trady. 
oje, obrzędy. Wiadomo, że obóz, apel, rozkaz, mundur, 

dziej popularne tu, inne - tam, te same stopaie, od - 
znaki, oznaki. Innych bohaterów drużyn, ale z podo. 
nych zwykle kręgów postaci, I w ogóle mnóstwo tzeQny 
po prostu - wiadomo. 

Żastanawiany się czasem, rozmyślając nad oprawazi 
kadry: jak to jest z tym, że najlepazą wyrasta z haz- 

oerskich szeregów, w drużynach, że tak trudno zoarać 
dobrym instruktorem ż przydziału ozy zaciągu, prowa- 
dzić drużynę wedle podręcznika, A przecież to zrosu- 
miałe: teu, kto awansuje z drużyny, po prostu żył 
w harcerskiej kulturze. 4 tę harcerską kultury, głęb 
szą ozy płytszą, lepszą ony gorszą - wytwarza każda, 
godna miana harcerskiej, drużyna, Na tę kulturę akża- 
da się najpierw mnóstwo ozynników wziętych z tradycji, 
na co wpłynęła organizacja jako całość. Są więc te 
wązystkie rzeczy, które w harcerstwio"zewsze się To- 
biło" i te, które właśnie wyczytano w programach, żu- 
atrukojach, czasopismach. Ale są tu i takie rzeczy, 
które są nasze własne, drużyny: też przede wszystkia 
takie, jakie się "zawsze robiło", lecz do tego zupężm 
nie nowe pomysły, wzięte z naszych głów oraz « po- 
trzeb i osobliwości naszego Środowiska, W tę naszą 
kulturę, w to nasze własne harcerstwo każdy wkłada 
cos osobistego, w zamian otrzymując nie tylko zaspoko 
jenie niektórych ważnych potrzeb, ale uczestnicząc 
w ozymó, oo jest odozuwane jako bardzo fajną sprawa. 

Im więcej się daje 1 otrzymuje, im więcej fajnych 
chwil doznaje i odosuwa, tyń lepepe haroeratwo, typ  
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większa szansa, że elementy tej kultury zostaną na 
całe życie... 

I tu się zaraz rodzi problem: co w tej tak rozumia- 
nej kulturze /1 życiu drużyny/ jest "harcerskie" a co 
"nieharcerskie"? Proponuję przyjąć, że to wszystko, 
00 sprawia, że drużyna żyje zgodnie z Prawem, z Przy- 
rzeczeniem, z ideałami służby, a zarazem - że harce- 
rzom jest w niej dobrze i radośnie = to jest harcer- 

skie. Kiedyś było wiadomo, że "harcerskio" jest np. 
tropienie zwierząt po śladach, sygnalizacja chorągiew. 
kami, wiązanie węzłów. Harcerska była /1 jest/ gawęda 
przy ognisku. A dziś harcerski może być kurs operato- 
rów filmowych, jeśli ma służyć wspomnianej już służ- 
bie kulturze i oświacie, podjętej z pobudek odozutej 
wapólnie potrzeby tej służby. A także - dyskusja 
w harcerskim DKP-ie nad filmen. Oprawianie książek 
w szkolnej bibliotece, A nawet - dyskoteka w klubie 
/vyle nie na obozie, w oiszy leśnej!!/. I wiele innych 
rzeczy, jeśli sprawiają, że drużyna żyje zgodnie 
z Prawem, itd, jak wyżej, jeśli te nowe elementy wta- 

piają się w już istniejącą kulturę, kiedy nie ma wąt- 
pliwości, że nie kłóci się to 2 metodyką, obrzędowoś- 
cią, tradycją itd, Harcerstwo niejedno ma imię, har- 
cerstwo zmienia się.Powoli, lecz nieustannie. ato- 
miast, 00 z przyjętego już za "harcerskie" w naszej: 
drużynie przejdzie do skarbnicy "harcerskiego" w aka- 
11 całego harcerstwa - okaże się. Bo"samo życie" od- 
daiaływa rozmaicie na drużyny w różnych środowiskach 
1 odmiennych warunkach, ale w skali naszych czasów 
1 całej Polski - w niektórych sprawach dość podobnie. 
Lecz nigdy nie stanie się "harcerakie" - nawet naj- 
mniejsze piwko, ten nawet jedyny papieros, nie mówiąc 
już o "działce". Podobnie jak - wbicie gwoździa 
w drzewo, posypywana piaseczkiem alejka na obozie, 
1 wiele innych. 

Jeśli porozumielićmy się w sprawie, co to jest har- 
ceratwo jako kultura, możemy je popróbować przymie- 

rzać do innych podobnych; bo np, punki też mają coś 
w rodzaju własnej kultury. Poppersi również. Zresztą 
mają ją 1 np. karatecy, fani Lady Pank, kibice Wisły, 
choć nie tworzą przecie organizacji. 
Gzy harcerstwo jest dla tych i podobnych kultur /pod- 
kultur, subkultur/ konkurencyjne? Otóż nie”wtedy i nie 
dlatego, że istnieje jako Zwiążek, że ma ponad 70-1et- 
nią historię, że liczy 2 miliony członków itd, Nie 
dlatego, że iatnieje znakomita metodyka, nasz "syste" 
czyli "przepis na babkę". Babkę można sknocić, bo nie 
wystarczy mieć składniki: łatwo z mąki, mleka, cukru 
itd. zrobić coś niejadalnego /autor-dowiódł tego o80- 

biście/. Rywalizować może tylko żywe harcerstwo, 
właśnie jako rzeczywiście istniejące kultury, w jakie 
można się wtopić, współtworzyć je, w nich żyć. Papie- 
rowe, statystyczne tylko drużyny - to nie to 

Wracając natomiast do wątku owej "działalności kul. 
turalnej" 1 "ałużby K,o," - rzecz jasna, że - by juką: 

  

    '1 dla siebie i dla innych. Ale o tym pomyślmy sami, 

t archiwum 
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kolwiek działalność z sensem prowadzić 1 pożyteczną 
służbę pełnić - przede wszystkim trzeba w ogóle ist- 
nieć, lluszą być więc drużyny, które są haroerstwem, 
co zakłada, że czują się w nim już na tyle, że chcą 
2 siebie coś dawać innym; co jest przecież etapem 
niezbędnym w rozwoju drużyny. Po to się w naszym ZHP 
zachęca do działalności i służby w pewnych kierunkach, 

by nie musiał każdy wszystkiego koniecznie sam wymy- 
Ślać, lecz by ułatwić znalezienie frontów, gdzie mo- 
żemy zbiorowo służyć Ojczyźnie ze szczególnym senseu, 
gdzie warto kumulować wysiłki i osiągać coś konkret- 
nego. Kultura, choć takie kłopoty mieliśmy z jej de- 
finiowaniem, jest dziś ogromem potrzeb działalności 
dla społeczeństwa. Morzem, w którym łatwo się utopić. 
Myślę, że wprawdzie każdy potrafi znaleźć coś innego 
1 właanego, to są dwie sprawy, do których bardzo bym 
zachęcał. 

Pierwsza - to Czystość /duże © nieprzypadkowo! /. 
Czytelnik może się żachnąć, że to "inny kierunek służ 
by", mianowicie - zdrowie, higiena... A jeśli nawet, 
to trudno o kulturę we wszelkim tego słowa znaczeniu 

.- w brudzie. Cóż z tego, że obóz rozśpiewany, jeśli 
latrynę czuć z daleka, a krzaki wokół - strach przejść 
Cóż z tego, że harcerz zdobył dużo sprawności, jeśli 
nosi "żałobę" za paznokciani, pomięty i poplamiony 
mundur z pourywanymi guzikami, Sami czyści - zadbajny 
o czystość wokół nas, w naszej szkole, w okolicy, pam. 
ku, lesie, wsi, Będzie Polska czystsza, i - trudno to 
ukryć - zdrowsza. A przy okazji kłania się znów inny 
przedziałek programu: ochrona Środowiska naturalnego, 
Tyle za jednym strzałem... A może przy okazji warto 
zadbać o czystość używanego przez nas języka? To 
wszystko prowadzi do tej prozaioznej, lekceważonej, 
a bardzo ważnej "kultury na oo dzień", gdzie many tak 
niemodne terminy jak grzeczność, uprzejmość, życzli- 
wość, A to wszystko aię wiąże z pewnym stylem życia, 
właśnie chyba jednak - harcerskim? 

Druga sprawa - to Książka. /znów dvże K/. Wiadomo, 
jak z nią jest dziś źle. Za mało się wydaje, sprzeda- 
je. Spekulacja. Trudno dostać, a te co są - rozpada- 
ją się w rękach. I może się zdarzyć, że wielu ludzi 
/także spośród nas/ dojdzie do wieku dojrzałego, nie 
znając "Kubusia Puchatka”, "Małego Księcia", "Ani 
z Zielonego Wzgórza", a potem wielu innych książek. 
Będą /1 są/ o coś ważnego ubożsi, A przecie - można 
gorganizować wzajeune wypożyczanie własnych, kolpor- 
taż, zbiórki dla dzieci na wsi, prowadzić "Dzienni- 
czek lektur", pomóo sąsiedniej gminnej bibliotece 
w oprawianiu księgozbioru i przedłużyć jego żywot, 
I wiele innych rzeczy. o 

Do tego dochodzą różne daloze możliwości działań: 

  

Pogody nie umiemy jeszcze regulować, Ale z kulturą 
jest inaczej. Dużo możemy! 

I ł Hukna, ciepła, słoneczna niedziela. Ostatni 

dzień września. Siedzę w pokoju starej sądeckiej wil- 

1i, bozato obrośniętej dzikia winem, i przy filiżance 

herbaty rozmawiam z dwiema wiełce zasłużonymi instruk- 

torkami Nowego Sącza. 

Jedna z nich to hm Bronisława Szczepańcówna + 

Miska, korpulontna pani o białych włosach, uóniech- 

niętych oczach 1 ciepłej serdecznej twarzy, Żywa, Tu” 

chliwa, aż trudno uwierzyć, że za już B1 lat! 

Urodziła się w Nowym Sączu, Gdzie przez długie lata 

była nauczycielką gimnazjalną. Tu i w Seminarium lau- 

czycielskiu prowadziła lekoje WP-u, geografii i przy- 
Do Związku ilarcorstwa Pol - gotowania pedagogicznego. 

Przeszła wszystkie 
skiego zapisała się w 1918 roku, 

Jgzczeble funkcyjne w swojej macierzystej drużynie tj. 

| 4 SDh-ek is.królowej Jadwigi. Przez wiele lat byża 

drużynową "Pszczóż", bo takie godło przybrała sobie 

Bądecka "Jedynka". ii roku 1928 Dhna Bronka uzyskaża 

stopień haromistrzyni 1 nominację na funkoję Hufoowej 

Hufca Harcerek w Nowym Sączu. Był to Hufiec wyróżnia” 

jący stę wsponiałą postawą, zżyciem młodzieży 1 in- 

| truktorów, dynamiżnen w pracy i upodobaniem do wędro: 

wania po górach. Wypracowano piękne obrzędy jak np. 

„nadawanie leśnych imion czy założenie "Leśnej Rodzi” 

ny”, która iatnieje do dnia dzisiejszego, Dhna Szoze- 

pańcówna dobrze przygotowała swoje dziewczęta do ży” 

cia i pracy w trudnych warunkach. Gdy wybuchła II woj: 

na światowa Sądeczanki pod kierunkiem swej ilufcowej 

przystąpiły do służby w Pogotowiu flarcerek. Byży ku- 

rierkami i radiotelegrafistkani, drukowały tajne ga” 

sanitarną. Bronisława ' Szozepań- zetki, niosły ponoc 

4 piosenki harcerskie, I t0 właśnie jest tenatem mo- 

jej z Nią rozmowy. 
38. Jedną z pierwszych piosenek Druhny ject "Pieśń 

Pozozół" napisena w 1924 roku. Czy tak? 

BS. Tak. W maju 1924 r. moja "Jedynka" przyjęła godło 
"Pszozoły”. liapisałam wtedy ałowat 

RÓJ leśnych pazczółek wabił nas 
Ża nim lecim Śmiało, 
Niepróżno minie młodości oz 
Ham trudu zawsze mało... 

Muzykę do tych głów napisała Zofia Haradorfowa, 

Była to sztandarowa piosenka naszej drużyny. 

JS. Wiele piosenek napisała Druhna z hm Stanisławea 

Bugajskim. Jak doszło do tej współpracy? 

BS. Byłan uczennicą prof. Bugajskiego. Uczył w naszej 

szkole j.polskiego 1 śpiewu, prowadził szkolny 

chór. Harcerstwo było Mu bliskie, był długoletnim 

Hufcowym Hufca Harcerzy w Nowym Sączu. Moje wier- 

sze podobały Mu się, zawsze chętnie pisał do. nich 

muzykę. Był utalentowanym kompozytorem. 

JS. W jakich okolicznościach pisała Druhna swoje 

piosenki? 
BS. Przeważnie były to jakieś przeżycia, które chcia- 

łam utrwalić wierszem. Pisałam też piosenki "na 
zamówienie” tj. na ognisko, zlot itp. Piosenka 
"Vaz aztandar" została np. napisana na pierwszym 
obozie "Jedynki" w Kosarzyskach /1926 r./ gdy sta- 
mął już na leśnej polanie nasz maszt, © na nim 
zatrzepotała biało-czerwona flaga. Byłam pod wra- 
żeniem tej chwili. r 

JS. Wszyscy harcerze znają doskonale piękną piosenkę: 
wPo całej Polsce o tej godzinie 

        

hm PL Jadwiga Skiba 

ądecz 
oówna rozpoczęła pracę w śszanie Dolnej jako nauczy” 

cielka, działająć bardzo aktywnie w Komisji d/s Taj- 

nego Nauozanin. O tych latach napisała wspoanienia: 

wSłużba w czasie okupacji hitlerowskiej", 

corok z Nowego Sqoza w latach okupacji", Za awoją: 

działalność okupucyjną otrzymała w roku 1983 krzyż 

partyzancki, a ze całoksztełt owej pracy inatruktor- 

skiej - Krzyż "ża Znaługi dla ZAP”. 

bhna Szozepańcówna zawsze lubiła pisać wiersze 

miufiec No- 

wy Sącz w obronie Ojozyzny" ozy "Uwagi o służbie har- 

       

KI 

palą się watry i sypią skry, 
ż tysiąca piersi mocna pieśń płynie, 
harcerskie myśli, harcerskie Sny. + 

Kiedy ona powstała? 
83. Zorganizowałyśmy wycieczkę drużyny w Pieniny. Był 

rok 1929. Razem z nani powędrował liufoowy Hufca 
Harcerzy llowego Sącza Dh Buzeniusz Pawłowski. To 
pierwsze słowu Jego wspaniałej gawędy byży dla 

mnie inspiracją do napisania piosenki. Piękna me- 
lodia to zasługa Dha Jtuszłu Bugajskiego. lawia- 

5 
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sem mówiąc, Dh Pawłowski też pisał piosenki, Po- 
pularna bardzo była pieśń "iiej w góry, leśna ty 
rodzino, na łowy dalej w las" do muzyki Dha Bugaj. 
skiego, 

JS. Podobno jest Druhna jedną z wapółautorek ślicznej 
i do dziś bardzo lubianej piosenki 

"Fśród modrych fal 
płynteny w dal, 
słońce lśni, fale drżą 
a łódki miną...” 

BS. Tak. Powstała ona w 1928 r. gdy płynęłyśny łódka- 
mi przełozem Dunajca. iloich słów jest tu jednak 
niewiele, każda z dziewcząt dorzuciła kilka strof 
1 tak narodziła się nowu piosenka, Do melodii lu- 
dowej, którą przypadkowo usłyszułyśny za przysta- 
ni. 

JS. 18.VIII.1932 r, w Sronowcach wyżnych zorgunizowa- 
łyście uroczyste ognisko dla uczestaiczek Wię- 
dzynarodowej Konferencji Skautek w Polsce. I wte- 
dy napisuła Druhna piosenkę "na zanówienie"? 

BS. Właśnie. "4 kręgu ognia, w kręgu rady, w kręgu 
bratnich serc", iusiałaa to zrobić bardzo szybko. 
Dobrze, że odwiedził 
1 słowa piosenki bardzo się podobały, a i ognisko 
udało się znakoricie. 

JS, Napisała też Druhna "Pieśż 
okazji? 

weselną". Z jakiej 

BS. Gdy nasze drunenki zaczęży wychodzić za mąż i by- 
ło coraz więcej harcerskich slubćw, napisaliśny 
z Dhen Staszkiem "Pieśń weselną". Zaczynała się 
tak: 

*iiech szczęścia dziś promienie 
rozjaśnią życia szlak, 
niech znikną nocy cienie 

miłości wzejdzie kwiat..." 
J3. W roku 1929 powstała dość znana piosenka 

"iiechże lecą nasze pieśni, 
niech lecą dalexo, 
niech ich nutę wietrzyk pieści, 
nie giaie ich echo". 

W latach okupacji hitlerowaziej nie pisała Druhna 
wierszy. A po wojnie? 

B3, * sierpalu 1946r, odbył się pierwszy obóz instruk- 
torek naszego lufca, w Piwnicznej. Kodość - że 
już po wojnie - wiele planów na przyszłość, las 
1 ognisko. To zaakozite warunki, aby tworzyć 
Ozwartego sierpnia napisałam do zuzyki Dha Staaz- 
ka piosenkę "iy w blasku oznia 

w krygu bratnin, 
my leine plemię, 
leśny lud, 
idziemy w leśne gór przestrzenie, 
przed nami setki ścieżek, dróg, 

J3. Jest to piosenka, którą ipiewa i teraz wiele na — 
Szych drużyn, A jaxie jeszcze Lruhna napisała 
wiersza 1 pioceuai? 

BS, Dla zuchów powstały "iasze gromadzi" i "4arsz zu- 

chów". w moim zbiorku nam toż hurcerskie pieśni 
religijne. Jeszoze przed wojną, w 1928 roku pow- 
stała pieśń z okazji uroczystego poświęcenia Har- cerasiej Chaty w fosarzyskuch. liapisałam też "5ło- 
neczne wierchy” 1 "Jezioro iożnowskie"”. Obie 
2 muzyką A.Brzeskiej. 
Jedną z pieśni poświęciła Druhna nowosądeckim 
partyzantos. 
"Partyzantów" napisułam w roku 1948 do własnej 
muzyki. Zacytuję słowa pierwszej zwrotki: 
"uie zginie wasz Ślad, 
Choć trawa 
Nie zginie 

. Czy obecnie 
Już nie. Ze 

zieleni się na waszej ścieżce, 
waaz ślad, choć tyle minęło lat..." 
Pisze jeszcze Druhna piosenki? 
Związkiem larceratwa Polskiego, 

dzieżą mam już bardzo nikły kontakt. 

drugą zoją rozaówczynią w jesiennym słonecz- 
nja dziu jest hu Teresa 3 sromowiczowa. 
ochodzi z harcerskiej rodziny. Trzy ulostry: Teresa, 

śwd 1 Kuria bjży instruktorkami harcerskini. Druhną 
Teress urodziła się w 1912 roku w Zielonej k. Kumień- 
0a Fodolskiego. Vi lat związana z ilowyn Jączem. Tu 
ukończyła ziunazjun, aby potem w krakowie atudiować 
poloniatykę na UJ i pedagogikę w Studiun Pedagogicz- 
nym. Średniego wzrostu, burdzo szczupła, cie: aowłoga, 
energiczna i ruciliwa. Obecnie wraca do zdrowia po 
ciężkiej chorobie, Z harcerstwen związana od 1924 ro- 
ku. Jej macierzysta drużyna to 3 KDli-ek im.ś,Plater. 
Potem była "satra" - Akadeaioki i.rąg ilarceraki i atar. 
szonurcerska drużyna "kagiki" w owym Sączu. Pedagog, 
spożecznik, znakomitu zawędziarka, 
1 lesie, la obozie 

akochana w górach 
iatry" w Ujsołach otrzymała leśne 

Linię - "Gwurząca Jodła". 
* czasie II wojny źwiatowej od początku pracuje w Po- 
gotowiu Harcerek, Szarych zeregach, Działa w AK. 
Razem z mężem niewem prowadzi w ilowym Sączu tujno 
nauczanie i organizuje akcje przerzutowe na ięgry. 
% sierpniu 1341 r, zostaje aresztowana. Słynne krakow 
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gkie więzienie Nontelupich 1 niemniej słynny obóz kos 

oentracyjny Ravenabrtick. Tu należy do drużyny harcer= 

skiej "kury" gdzie jej zdolności gawędziarskie dają 

pociechę współwięźniarkom, przywracają wiarę w zwyoiś 

gtwo. Pisze wiersze, jest autorką wielu opowiadań. 

Dzięki pomocy Czerwonego Krzyża wyjeżdża w ostatnim 

etapie wojny wraz z koleżankami do Szwecji, gdzie 

jest współorganizetorką harcerskiej drużyny "kędrown* 

Ptaki". Powrót do Polski to powrót do pracy pedago- 
gioznej 1 harcerstwa. Zostaje Hufcową Hufca Harcerek 
w Żazopanen, Tu, w roku 1947, tworzy pierwszą w Pola> 
ce harcerską drużynę "Nieprzetartego Szlaku”. Ma ona 
swą siedzibę w sanatorium dziecięcym i przyjnuje go- 

dło "Zioła". 
Druhna Teresa -"Owarząca Jodła", "Jaśka" /imię konspi 
racyjne/ z uwagi na stan zdrowia /pozostałości obozo- 
we/ nie jest już tak czynna jak dawniej, Ale stara 
się być użyteczna 1 działać zgodnie 2e swoimi ideała- 

mi. 

JS. W artykule red.A.Perstena /"ilotywy" nr 14/84/ po- 

łam, że "zauroczyła Druhnę Olgu ilałkowska", 
ożego? 
Była to urocza kobieta, Poznałem Ją w roku 1924. 
Przyatojna, elokwentna. Wiała dar zjednywania s0- 

bie ludzi, porywała ich ewoini gawędami. Uzdolnio- 
na artystycznie, pisała wiersze i piosenki, grała 
na fortepianie, Miałam to szczęście, że nie tylko 
pracowałam 2 nią w organizacji, ale było mi dane 
opiekować się Olgą w ostatnim okresie Jej życia. 
Gdy przyjechała do Zakopanego była przecież zu- 
pełnie sama. Sprzedała Cisowy Dworek i zanieazka- 
ła w bardzo małym 1 prawie zupełnie zrujnowanym 
domku na Małym Żywczańskia. Utrzynywała się £ rem 

ty i dochodu, jaki otrzymała za swój dom, Poraga- 
ły Jej też trochę różne instancje harcerskie. By- 
ła bardzo dzielna i skromna, uczyła zakopiańskie 
dzieci języka angielskiego. Ja 1 jeszoze kilka 
omób opiekowałyśmy mię Nią do końca. 
w Ravensbrick pisała Druhna wiersze. Czy zostały 
wydane w jakimś zbiorku? 
a Jeden to "Siersze wybrane" a drugi to wydany 

w 1973 roku przez wydawnictwo XOR tomik "Serca 
mie zagacły”. Wiestety, nie posiadam tych zbior 
ków. Zacytuję Druhnie jednak dwa moje wieraze, te, 
które najbardziej pamiętam: 

1pal 
To my. Ten las pasiaków 
apelem nagle na placu wyrosły. 
Stoimy - trzoiny ludzkie, 
Nieme, głuche - proste. Czekany. 
A nad głowami, 

w oślepiającym błękitu żarze, 
jastrząb rozpięty prężną mordu wolą 
przecina słońce - 
na skrzydłach Śmierć waży. Obay samolot... 
Wczoraj je wzięto. W rzędach nie znać braku, 

Źiejsoe ioh zarósł nowy las paaiaków, 
A tam za murem konin. 
Czernieje szeroko rozwartą paszożą. 
4 nad kominem dym - czarny jastrząb — 
na skrzydłuch śmierć waży, 
Ma skrzydłach śmierć niesie. 
Jest głucha cisza w pasiaków lesie. 
To apel śmierci. 
1pel woiąż trwa. 
Kto dzisiaj? 
Może ty? uoże ja? 

Kobiety idące pod wiatr 
Viatr szarpie fałdy spódnio - 
zdziera s głowy ohuaty, 
próżno ręka zzrabiała 
chce przytrzymać szaty, 
Wicher dech w piersi tłumi, 
deszczea w oczy chlusta, 
gnie ciało wpół oudlałe, 
tnie twarz niby batem. 
Pochylenie ciała, ruch głowy uparty, 
przejść, przejść, muszę, trzeba, 
chociażby pod wiatr. 
Walka na śmierć. 
Z żywiołem bój głuchy, zażarty. 
Kobiety, kobiety idące pod wiatr. 
To my. Wiesz? Te kobiety to my, 
to my właśnie 
Huttingi z Ausachwitzen, 
z Belsen, z Ravensbrfiok. 
Musimy się skupić. Razem. Bliżej, Giaśniej. 
Przetrzymać! Zaciąć zęby. Stłumić wszelki krzyk. 
Pochylenie siała. Ruch głowy uparty. 
wytrwać! Muszę. Trzeba. Kto zwątpił, ten padł. 
Jalka na śmierć. 
Z wrogiem bój głuchy, zażarty, 
To my. My. Kobiety idące pod wiatr. 

Wspaniałe strofy, wstrząsające, Czy drużyna har- 
Gerska "ilury" miała swój hymn, swoją sztandarową 

pieśń? 5 
Tak. "Marsz Murów" napisała Dhno Waria Masłowska, 
popularna "Rysia". . 
Jest jednak Druhna także autorką pogodnych wier- 

. szy 1 piosenek, Oto np. piomenka pt. "Pieśń Wędro. 
wniożek”, do której muzykę napisała Matka Druhny 
- Zofia Haradorfowai 

"Otwarte oczy, uszy mieć 
1 wszystko widzioć, wszędzie być. 
Xa każdą duszę rzucać sieć 
1 wszystkich. życiem wkoło żyć. 
Oto wędrówki szlak 
oto wędrówki szlak... 
...04 szczytu Tatr 
po morza brze5, 
wędrując woiąż i tropiąc woiąż, 
odbywaj awój haroerdki bieg  
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ku szczytom drogę ściel..." 

TB. Było trochę tych wierszy. W 1937 r. powatał 
wiersz "Przy watrze”: 

Rozazumieł się amrekomy las 
A gwiazd promienaych cichy szlak 
jak czarodziejski lśni się pas 
jak rozeypany srebrny mak 

2 zaczarowanych czar... 
4 tam gdzie lasu granie skraj 
Do góry ogień niesie wiatr 
1 płynie śpiew przez leśny raj, śpiew od harcerskich płynie watr.., 

płynie przez skalny jar... 
Hej! Duszę mieć jak ogień ten 
gorącą, silną, jasną! 
W niej jako skarby kryć bez cen 

płomienie, co nie gasną! 

Płomień zapału, siła, moo, Potęga, młodość ducha - 
to światło, co zwycięży noc, spać nie da w marzeń puchach! 

do czynu porwie nas! 

Płomiennie płynie przez las śpiew Bucha zeń siły mocny żar, 
Jak dym z palonych górskich drzew - to watr harcerskich dziwny ozar! 

wokoło szumi las... 

kończył się dzień. Zozarzało 
ba było wracać do Krakowa. 
długo słuchać wspomnień obu 
czyń. Utaleutowanych, wiernych ideałom, w których służbie pozostaną do końca swoich dni 
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Sądeckie niebo i trze. 
Szkoda. ulogłabym jeszcze 
moich znakomitych Rozmów- 

Rok szkolny Ilość uczestników 

Dziewcząt  Chżopoów Razem 

1974/15 9 82 

1915/16 4 103 
1976/17 20 109 
1977/78 21 128 
1378/79 25 163 

1979/80 33 172 

1960/81 29 169 
1981/82 40 184 
1982/83 34 112 

1983/84 35 111 

1a, dra Henryka Jorduną w Krakowie, Wiadomyu jednak 
od początku było, że w tytule zespołu będzie słowo 
"harcerski", bowiem takie założenie przyjęli instru- 
ktorzy organizujący ten zespół. Artystyczne zajęcia, 

które się w 1975 r. 
spocjalistom zespołu "Słowianki" przy Uniwersytecie 
Jesiellońskim. Po kilku miesiącach działania gespożu 
przyjęto nazwę "Uałe Słowianki*, którą w pełni zaak- 
oeptowała młodzież. 

W rozkazie Komendanta Chorągwi Krakowskiej mr 13 
* roku 1975 znajduje się pierwsza ofiojalua informa 
cja o orgnnizacji 1 strukturzo zespołu. Okraślouo 
w nim nawtępujące cele działania zespołu: 
- przygotowanie młodzieży do pracy w zespole haroer- 

skim pieśni 4 tańca, 
rozwijanie wśród młodzieży szkolnej zaluteresowań 
z zakresu ludowej muzyki, pieśni i tańca, 

  p: ie do aktywnego uczestniotwa i współtwo- 

rzenia wartości kulturalnych, 
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słowianki NA HARCERSKIM SZLĄKU 

Harceraki polonez — 

słowa: J.. 

muzyka: 

Wiała płynie, Kraków mija, 
Dalej wstęgą przez kraj cały, 
4% nad Rynkiem lot gołębi 
Właśnie mija się z hejnałen, 
Bo to miasto najpiękniejsze, 
Miasto nasze ukochane, 
W nim historia życiem tętni: 
Sukiennice, iuta, wawel, 

Podejdź do nas, usiądź z nani, 
Patrz jak nasze Błońce świeci, 
Wapólnie razem zaśpiewany 
My harcerze, polakie daieci 

Tobie werca, tobie śpiewu, 
Vie żałuje harcerz żaden, 
Hauze wioona, nasza radość 
Hiechaj będzie ci przykżuden, 
Dla wao uśmiech, dla waa słońce, 
Chodź, zaćpiowaj razem z nami, 
liiech popzyną wapólne pieśni 
Między morzew a górani, 

archi 
harcerskie.pl 

hmPL 
Władysława Maria Francuz 

"Tymi słowami do melodii 
py Harcerski Zespół Pieśni 
Przy Pałacu Włodzieży w k: 

Działalność swoją zes 
1374/75, a więc bieżący 
uszowym rokiem pracy /o 

poloneza rozpoczyna wystę- 1 Tańca "kate Słowianki" 
rakowie, 

Pół rozpoczął w roku szkolnya rok jest dziesiątym - jubile- s 
ozym wspominała ju 

eż 
ż Haroeraka R EB 2 tej okazji w kilku artykułach ch Harcerza iizo0zypospolitej dstawio: staną informacje i probl a, I 

kn p: emy artyatyczno - wychowawoze 

"sałe Słowianki" to zuchy, 
struktorzy, 
ski. 

harcerki, harcerze i , in= którzy tworzą artystyczny szożep harcer- 
w Ę zr roku działaniu /1974/75/ szozep liczył osoby, w zdecydowanej wi. tkuzości ze szkół 

ą ; * 
ponad gaodeeęc ji: V kolejnych latach Ilość członków wzra- : ża. ikiad zeopołu uzupełniano haroerkani 1 haroe: CE oraz zuchami. Llościowy rozwój zespo uw 

j 

atach 1974 - 1984 przedatawia poniższa tabela: 
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    ry ów i uczest- 

ników działalności artystycznej w swoim środowisku, 

  W okresie blisko 10 lat przez zespół pr 528 
uczestaików, W bieżącym roku haroerakim w wyniku re- 
krutacji przyjęto za okrea próbny 70 dziewoząt i 30 
chłopaów z kles III-V szkoły podstawowej, a z powodu 

zdania matury ozy przejścia do klasy maturalnej za- 
kończyło działalność w zespole /lub poprosiło © ur- 
1op/ 20 osób. Aktualnie zespół liczy 250 guoków, hór- 
oerek i haroerzy pracujących w 10 drużynach, w tymi 
3 zuchowych, 4 harcerskich i 3 starszoharoerakich. 

Grono instruktorów tworzy krąg instruktorski "Zie- 
loną Droga", którego nazwa pochodzi od słów piosenki 
rozpoczynającej program w pierwszym roku i utrzymują- 
dej się w programie soenicznym do ohwili obecnej. 
"...Prowadź nas zielona drogo..." - śpiewają drużyny 
wokalne, u "zielona droga" to harcerski szlak symbo- 
licznie wiodący przez las. W związku 2 tym drużyny 
przyjęły nazwy: "Borówki", "Jagódki", "Malinki", *Si- 
kory" i "Iiuchomorg". 

p: ruchu ar 

ZRP i młodzieży szkolnej krakowskiego województwa 

miejskiego. 
programie zespołu na pierwsze lata przewidziano: 
polskie pieśni młodzieżowe, zwłaszcza haroerakie, 
współczeane pieśni młodzieżowe krajów słowiańskich 
zawierająca treści ideowe, 
polskie pieśni i tańce ludowe, 
pieśni i tańce narodów ałowimńskioh. 
Fowyższy zapis w programie scenicznym obojnuje 

piosenki i tańce w trzech blokach: harcerskiu, Sio- 
wiańskim 1 krakowskim, Koresponduje to s oharakteran 
1 amzwą zespołu oraz tradycją i folklereu miasta Kra- 

kowa. . 
Od początku istnienia zespół jest jednogtką organky 

zacyjną Pałnou Młodzieży w Krakowie i tworzy Szczep 
Harcerski, który prowadzi śródroczną daiażaluość arty- 
styozno - haroerską oraz uonestniozy w akojuak lotnich 
  Od trzech lat w Pałacu „ siedzibie "Ma- 

łych Słowianek", dzieci w wieku przedszkolnym mogą 
zdobywać wstępne umiejętności dę pracy w zespole 
przez uczestniczenie w zajęciach tanuozno - wokalnych 
grupy "Poziomki", 

Jak doszło do tego, że "Małe Słowianki" to harcer- 
ski szczep o specjalności artystycznej? 
Na początku lat 70- tych odozuwano w Krakowie brak 
dziecięcego zespołu artystycznego. W innych miastach 
śpiewały 1 tańczyły haroerskie zespoły tekie jak; , 
"Gawęda", "Dzieci Płocka”, "Podlaskie Kukułki”, "Ara- 
beske", "Słdneczni", "Małe Podhale" itp. W utyczniu 
1974 roku w czasie wojewódzkiego spotkania instrukto- 
rów ZEP gkoukretyzowano zamiar powołania artystyczne- 
go zespołu w Krakowie. Po wstępnych rozmowach ustalo- 
no, że bazą dla przyszłego zespołu © nie ustalonym 
jeozoze profilu artystycznym będzie Pałao Młodzieży 

1 tępach organi prs06 
ZHP 1 władze oświatowa. 

Pierwsze występy Harcerski Zespół Pieśni i Tańca 

wy4ałe Słowianki” rozpoczął w listopadrie 1975 roku.” 
Inauguracja działalności zespołu połączona z otwar- 

oiem Chorągwianej Szkoły Instruktorów ZHP miaża mięj- 

goe w teatrze "Bagatela" w dniu 9 listopada 1975 roku. 

Od tego ozasu "Małe Słowianki* występowały 293 razy 
w kraju i za granicą oraz uczestniczyły w 30 obozach 
letnich i zimowych. Zdobyty wiele nagród i wyróżnieć. 

Więcej informacji na ten temat w kolejnych artyku- 
łach. 

Na zakończenie dodajmy, że w listopadzie 1985 roku: 
a więc z okazji 10 lat występów zespołu "Małe Słowiam 
ki" przewidziany jest uroczysty koncert zoapołu w 026 

sie Il Ogólnopolskiego Sejmiku kulturalnego GK 4HP, 

który odbędzie aię w Krakowie, 
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Dozjązia zostało kilka miesięcy. Aktywizują się 

różne Środowiska instruktorakie, przepojone nadzieją 
na szonse wpłynięcia na dalsze losy Związku. Chociaż 
nie zjazdy ozynią harcerstwo silnym i znaczącym, nie- 
dooenianie ich znaczenia byłoby jednak błędem, 
Vczestniozyłon ostatnio w dwu takich gremisch: w"Per- 
kozie" gdzie ppotkali się przedstawiciele harcerstwa 
starszego i w Oleśnicy w zespole instruktorów skupio- 
mych wokół Wydziału Kultury i Nauki Głównej Kwatery. 
Zrodzona na Uroczysku Waszeta konoepcja znalazła swe 
rozwinięcie 1 poparcie w zamkowych komnatach oleśnio- 
Xiej szkoły, Jej Bedno zawarte zostało w dwu postula- 
thohą 
- o więcej miejsca na kulturę i naukę w programie spo- 
łecznym harcerstwa, 
oraz 
- o mzerszy wachlarz ruchów programowo-netodycznych 
wokół idei wychowania przez sztukę 1 naukę, 
Założenia koncepcji oparte zostały na następujących 
przesłankach: 

Przesłanki pedagogiczne 

Obserwujemy wzroat zachowań agresywnych, zalew wulga- 
ryzmów, wzrost spożycia alkoholu i inne przejawy nis- 
kiej kultury stosunków międzyludzkich przedstawicieli 
naszego społeczeństwa. Fakty te są pochodną zarówno 
ozyuników nieznleżnych od pedagogiki społecznej, jak 
1 błędów naszego systemu oddziaływań wychowawczych. 
Pedagogiczny problem kultury jednostki da się sprowa- 
dzić do pytania o mechanizmy rządzące koztełtowaniem 
się poziomu aspiracji kulturalnych człowieka, Haroen- 
stwo dysponuje szczególnymi możliwościami uruchania- 
nia tych mechanizmów, wśród których wpływ osób zna- 
oezących i rówieśniczej grupy odniesienia jest dominu- 
jacy. Działania typu estetycznego 1 naukowego pozwa- 
lają w sposób najbardziej naturalny na rodzenie się 
sytuecji sprzyjających wzrostowi aspiracji kultural 
nych młodego człowieka. 
Naczelny wulor harcerstwa tkwi w idei służby, W tury- 
dtyce, żeglarstwie i iunych tradycyjnych dziedzinach 
aktywności harcerzy nie występuje taka naturalna oka- 
zja do ujawniania się obszarów tej służby, jak to ma 
miejsoe w przypadku wychowania estetycznego. Sztuka 
wymaga odbiorcy. Uprawianie jej z pominięciem widza, 
słuchacza, czytelnika traci sens. Koncert, wystawa, 
przedstawienie to formy aktywności zespołowej zorien- 
towanej na dawanie siebie innym, na służenie ludziom, 
To także płaszczyzny przełamywania egoizmu, uspołe- 
ezniania jednostki. W ruchu naukowym te sytuacje nie 
są tak naturalne, ohoć i tu tkwią potenojalne możli- 
wości działania zespołowego i zespołowego wyrażania 
wyników prao. 

Przesłanka społeczna 
Raroerstwo zawsze starało się włączać aktywnie tam, 
gdzie występowały zagrożenia dla tożaamości narodowej, 
Dziś dostrzeo te zagrożenia można w dwu sterach, 

Zagrożenie najbardziej brzemienne w negatywne skut. 
ki związane jest ze zjawiskami określanymi generalnie 

kulturą masową. Niespotykany w dziejach kult mało aa- 
bitnej pionenki 1 widowisk typu sportowego z ich orim 
taoją na postawy biernego kibioowanta, rodzi pozory 
uczestnictwa w kulturze, obniża poziom aspiracji, wy- 
zwala konsumpoyjne nastawienie do życia, Obie dziedzi 
ny są kanałem, w którym wkracza do naszego życia spo- 
łecznego model oszałamiających karier finansowych, 
ajawiska komerojalizacji otosunków międzyludzkich 
/kupowanie zawodników/. Dodajmy do tego związany m ni- 
mi kult zachodniego modełu życia, ujawniający się 
w zjawisku chęci emigrowania i wypierania aię związ- 
ków » kulturą narodową. Musimy sobie zdać sprawę 
s niebezpieczeństw grożących a tej strony naszej toż- 
samoóci narodowej. 

Drugim ważnym punktem zagrożenia jest przeciągają- 
oy się kryzys oraz reforma gospodarcza, które uBzożu- 
pliły, zmniejszyły nakłady na sztukę i naukę, Zagrożo- 
ne są  podatawy finansowe wielu tradycyjnie kultywo- 
wanych iniojatyw kulturalnych 1 naukowych. 

Przesłanka polityo: 
Atutem nie do podważenia w przetargu ideowym Wschód - 
Zachód jest to wszystko oo przyniosły a nobą przeo- 
brażenia socjalistyczne w naszym kraju w aferze demo- 
kratyzaoji dostępu do dóbr kultury, do możliwości 
własnego rozwoju drogą uczenia mię. Miestety, stworzo- 
ne w wyniku zabiegów politycznych warunki nie saowo- 
cowały pożądanym wynikiem masowego wzrostu poziomu 
aspiracji kulturalnych. Tu główny ciężar winy Bpoczy- 
wa na pedagogice społecznej, Czy nie jesteśmy tu bez 
winy? 

Przesłanka organizacyjna 
Od wielu lat trwa proces wzbogacania modelu programo- 
wego harcerstwa O nowe obazary. Dominujący w zaraniu 
harcerstwa archetyp Polaka żołnierza - partyzanta har- 
oerki wzbogaciły arohetypem społecznika na polu oświa- 
ty, wychowania i opieki społecznej. Następnie pojawił 
się archetyp bojowaika o wyzwolenie społeczne, W mię- 
dzyczasie wykoztałoił aię archetyp trapera - włóczęgi - 
krajoznawoy. W ostatnim trzydziestoleciu toruje sobie 
a coraz większym rozmachem uiejsce w programie organi» 
zacji urohetyp twórcy 1 działacza kultury, a nieśmia- 
łe kroki stawia archetyp człowieka nauki. 

Z przedstawionych przesłanek wynika wniosek, że 

tak jak w latach walk zbrojnych dominował archetyp 
żołnierza, dziś winien dominować archetyp człowieka 
kulturalnego. Takie gą wymogi ozasu, w którym żyjemy. 
Wniosek ten nie jegt husłem na wyrost. Jest wynikiem 
uogólnienia tego, 00 w harcerstwie narasta oddołnie 
od lat, 

Ruch wymuszą zmiany w organizacji 

W wyniku napierającego ruchu artystycznego Związek 
zainiojował rzecz najprostszą, choć poprzednio w tej 
organizacji nie znaną. Przed kilkunastu laty zaczęto 
organizować stałe festiwale /Stedloe, kielce, Bielsko 

Biała/. To dużo w stosunku do tego 00 było, ale mało 
w stosunku do tego 00 trzeba by zrobić dzisiaj, Fro- 
blem bowiem nie w spijaniu śmietanki i aspekoie pro- 
pazaudowym, ale w atworzeniu warunków do rozwiuięcia 
szerokiego ruchu progranowo-metodycznego wychowania 

przez sztukę i analogicznego ruchu naukowego, W opar- 
©iu o takie inicjatywy, jak warsztaty organizowane 

podozaa festiwali, jak powstanie Ogólnopolskiego Krę- 
gu Instruktorów Teatralnych, jak poetyckie przedsię- 

wzięcia chorągwi jeleniogórskiej, koszalińskie war 
sstaty marynistyczne, plenery malarskie organizowane 
przez Elbląg we Promborku, zabiegi Krakowa wokół ze- 
brania filmów o tematyce harcerskiej oraz działania 
ną polu rozwoju ruchu naukowego, można dziś pokusić 

się o rzucenie hasła: rozwiómy szeroko ruch zastępów 
1 drużyn artystycznych 1 naukowych, tsórzmy apacja- 
listyczno kręgi instruktorskie. 

Siedlce stały się centrum metodycano-progranowym 
harcerskiej piogonki. Wokół festiwalu zebrało mię gro- 
no ludzi zainteresowanych jej tworzoniem i upowszach= 
nianiem. Zorganigowano sieć eliminacji talentów, ale 
także stworzono warunki konfrontacji śpiewających za- 
stępów, które spotykają się tutaj na zlocie potrakte- 
wenym jako impreza towarzysząca. Siedloe zapropono- 
wały formułę, w której w oparciu o komendę chorągwi 
tworzy się ogólnopolski ruch osób i jednostek orgaai= 

scecyjnych, zainteresowanych określoną dziedziną 

sztuki, Do istniejących już iniojatyw, wspouatanych 
wyżej, na oleśnickim spotkaniu doszły wstępnę propę- 
zycje utworzenia w Ciechanowie centrum małych form 
teatralnych, w Poznaniu - rozwinięcia Ogólnopolskiego 
Kręgu Instruktorów Teatralnych w centrum ruchu t 
tralnego. Opole przyaierzało aię do pomygłu atworze- 
nia tam centrum ruchu skupiającego zwolenników dzia+ 
łania poprzez małe formy graflezne /plakaty, pocztów 

ki, ekalibrisy, plakietki/. iozpatrywano możliwość 
utworzenia w Łodzi centrum ruchu fotografii artysty- 
ocznej i filmu amatorskiego, Koncepcja sieci centrów 
progranowo-metodycznych przewiduje dla nich następu- 
jące zadanie: Centrum jest bazą materiałów prograno- 
wych. Tu znajduje się spłojalistyczna biblioteozka 
repertuarowa zaopatrująca zainteresowanych w poszuki 
wane tekaty. Do tego celu wykorzystywana być moża ty. 

mała poligrafia. Centrum jest organizatoren warsztaz 
tów doskonalących merytorycznie oraz seminariów uozól- 

niających doświadczenia metodyczne i programowe. Cen- 
trum jest organizatorem akcji szkoleniowej dla mło- 
dzieży przysyłanej tu przez drużyny w celu uzyskania 
odpowiedniego stopnia kwalifikacji w danej dziedzinie. 
gentrua organizuje zloty drużyn, zespołów ozy zastę- 
pów w celu ułatwienia wyzwalania się mechanizmów po- 
budzania poziomu aspiracji. Kierownicy centrum zabie- 
gają o skupienie wokół siebie osób znaczących, atrak- 
cyjnych wzoroów osobowych. Centrum utrzymuje kontakty 
z uczestnikami ruchu w formie bezpośredniej, z pomi 
mięciom kanału organizacyjnego, 00 gwarantuje spraw- 
niejszy przepływ informacji. Idea oentrów programowo 
metodycznych zakłada koniecźność szerokiej współpracy, 
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z domami kultury i innymi placówkami zainteresowanymi 
tą pracą. 

Przedstawiona konoepoja nie ópiera się na założe- 
niu "dacie fundusze to zrobimy”, lecz na wykorzysta= 
niu pełnych rezerw tkwiących w komendach chorągwi, 

PERETZEBKEJ » me 

środowiskach instruktorskich oraz w istniejących wa- 
runkach lokalnych, Jej walor realności opiera się na 
fakcie, iż nie jest oparta na nowych pozysłach, lecz 
stanowi uogólnienie dotychozasowych doświadczeń har- 
oerstwa. 

  

N wieść o mianowaniu w dniu 13.X.br. przez Pre- 
zydium Rady Naczelnej ZHP druha ha Krzysztofa Kacznan 

ka kierownikiem Wydziążu Zuchowego Głównej Kwatery 
pospieszyłem doń z życzeniami /od siebie/ oraz z kil- 
koza pytaniani /od "HR"-a/ dotyczącymi oceny obecnej 
sytuacji w ruchu zuchowym, oraz zamiarów "wodza wo- 
dzów zuchowych" na najbliższy czas. 

Mam nadzieję, iż Czytelnicy 1 mój Naczelny docenią 
fakt, że nowy kierownik Wydziału Zuchowego G.K,włańm 
mie nam, tj."Haroerzowi Rzeczypospolitej" udzielił 
pierwszego wywiadu, a nię jak to zwykle bywa, "loty 
wom” czy "Drużynie - Zuchowym kieściom". Inna sprawa 
że mamy małe szanse, aby ten wywiad znalazł się w rę- 
kach Czytelników "HR"-a wczesniej, niż w rękach Czy- 

telników obu wymienionych wyżej czasopism /jeżeli też 
wywiady 'przeprowadzą/. 

Ma moje pisemne pytania otrzymałem od druha 
hm Krzysztofa Kacznarka list, który w całości przyta- 

czan. 

Szanowny Druhu! 
Serdecznie dziękuję za przesłane życzenia” 2 okazji 

powierzenia mi funkcji kierownika Wydziału Żuchowego 
Głównej Kwatery oraz za umożliwienie na łamach "Har. 

oerza Rzeczypospolitej" zaprezentowania kilku myśli 
dotyczących spraw ruchu zuchowego. 

Przystępując do odpowiedzi na postawione przez Drw 
ha pytania pozwolę sohie na kilka refleksji. Jest to 

niecodzienny wywiad - gdyż każde z postawionych pytań 
może być podstawą do snucia wielowątkowych rozważań 

1 obawiam się, że i tak temat nie zostałby wyczerpany. 

Po drugie - będzie brakować mi Druha Redaktora, który 
inspirowałby i kierunkował naszą dyskusję. 
Po trzecie - uważam, że nie jest to nasza ostatnia 

rozmowa na łamach Waszego m: ięcznika i w kolejnych 

spotkaniach będziemy mieli okazję szerzej porozmawiać 
o probleńach, które nurtują ruch zuchowy. A po czwar- 
te - jestem przekonany, że Druh, jako jeden z instru- 

ktorów czynnie związanych z Wydziałem Zuchowym GK ZHF, 

będzie tak jak do tej pory całym sercem oddany spra- 
wie rozwoju 1 umacniania ruchu zuchowego. 

Odpowiadając am pierwaze postawione pytanie, nie 
zgodziłbym się z Druhem, iż w naszym kręgu panuje 

stagnacja, Na pewno mało aktywne są kręgi inatruktor- 

skie skupiające instruktorów zuchowych, wręcz Bą ta- 
kie środowiska, w których kręgi nie podejmują prawie 
żadnych dziąłań, Dlatego też do pilniejszych zadań, 

jakie stoją przed naszymi harcerskimi komendami, z 
licayłbym podejmowanie działań, które sprzyjałyby za- 
wiązywaniu się kręgów, ich rozwojowi i spełnianiu 
tych celów, o których tak często mówiny i tak wiele 
zapiealiśmy dokumentów. Z tą sprawą wiąże się przeła- 
manie bariery, która powoduje, iż ponad 40% instrukto 
rów zuchowych nie należy do kręgów instruktorskich. 
Bardzo mało many kręgów pracy, do których doświadczeń 
tak często się odwołujemy. Z aktywizacją pracy kręgów 
wiąże się nierozerwalnie sprawa prężności pracy na- 
miestników zuchowych, 'Czyli kolejnym ważnym dla naa 
zadaniem jest tworzenie i uzacnianie namiestniotw 
zuchowych. 

Kolejne istotne zadanie jakie bym postawił przed 
naszym ruchem wiąże się ze znalezieniem sposobu, aby 

WYWIAD ZE 
zapobieo ozęntym zmisnom na funkoji drużynowych - jest 
to zjawisko nie nowe, ale jakże niepokojące. Również 
bardzo mnie niepokoi duża rotacja na funkoji kiero- 
wników Wydziałów Zuchowych Komend Chorągwi, Może na 
tych sprawach bym poprzestał, chociaż nie gą to jedy- 
ne sprawy, które mnie dziś nurtują. Przecież w dal- 
szym oiągu problemom pozostaje organizacja letniego 
1 zimowego wypoczynku dla zuchów, pozyskiwanie i pra- 
0a z przybocznymi oraa cała afera koztałocnia. 
Co zrobić, aby powyższe sprawy zrealizować? la pewno 
tworzenie nowych dokumentów eni uchwał tych spraw nie 
powanie do przodu, Mamy przecież jednoznaczne zapisy 
Uchwały Zjazdowej, 4-letni plan umacniania drużyn, 
program rozwoju kadry inetruktorakiej. Jest jeden 
szkopuł - jak powyższe zapisy przełożyć na język kon 

CREZERAWSZ Z ECT E OE OZ ED DZE OWOO OZ OZ ZZ OZÓOOÓÓ ZZO SOOYZ Z ÓOOZŻÓÓRO) 
archiwum 
harcerskie.   

kretnych zadań, tak aby odpowiadały na potrzeby kon 
kretnych Środowisk, uwzględniały doświadczenia pracu- 
jących w nich instruktorów, Są to zadania, które mu- 

ją być podjęte przez konkretny hufiec, szczep, krąg 
instruktorski i namiestnictwo. Przecież w dużej mie- 
rze o sile ruchu zuchowego zadecydujemy my sami, Oosy- 
wiście ogromną rolę w tym procesie spełniają komendy 
harcerskie, które powinny tworzyć sprzyjające nam 
warunki. 
Choiałbym, aby zjawiskiem powozechnym w pracy rad 
1 womend było podejmowanie tęmatów zwiąsanych s fun- 
kojonowaniem ruchu zuchowego, aby zostały sformułowa- 
ne konkretne zadania do podjęcia przes komendę hufca 
ozy chorągwi, a następnie aby te samo ciała statutowe 
dokonały oceny ich realizacji. 
Ale ozy zawsze jest tak, ża ktoś mie chce nam pomóc? 
Chyba nie jest to jedyna przyczyna, Uważam, że właś 
nie my instruktorzy zuchowt, którzy many tak piękne 
wspomnienia i doświadczeni ż lat minionych, do któ- 
rych tak ozęsto wracamy, wspominając z sentymentem 
dorobek Cieplickiej Chałupy, "Zuchowych Wieści", krę- 
gów pracy, powinniśmy umieć z tego bogatego bagażu 
doświadczeń korzystać, tworząc "własną legendę". lu- 
simy czuć się wszyacy razem odpowiedsialni ga konty- 
nuowanie tego pięknego dorobku w dniu dzisiejszym, 

STOLICY 
pamiętając zarazem 0 skutkach podejmowanych dsiaiaj 
działań, które będą owocować jutro. 
Uważam, że stworzone zostały już powne procesy, które 
pozwolą nam realizować nasze plany. 
W lipou podczas HAL'85 ma się odbyć Ogólnopolski Zlot 

Kręgów Instruktorów Zuchowych oraz namiestników zucho: 
wych. Zlot, jak Druhowi wiudomo, będzie kontynuacją 
naszego Sejmiku, którego Druh był współtwórcą. Dlate- 
go też nie wolmo nam zaarnować ozasu dzielącego BAS 
od Sejmiku do Zlotu, W tym cełu na łanach "Zuchowych 
Wieści” będziemy publikować materiały służące progra- 
mowemu wsparciu działań poprzedzających Zlot, orax 
prowadzić będziemy oczywiście iane działania swiąsano 
x przygotowaniem i przeprowadzeniem Zlotu. 
Kolejnym zadaniem, które przed Złotem chcemy zrealizo- 

CEE + EEEE WYWIADY: EEEE 
wać jest zakończenie prac nad Poradnikiem Przewodni- 
ozącego Kręgu Instruktorów Zuchowych, który zaczęlió” 

my wspólnie rodazować podczas Sejmiku. Inne ważne za- 
danie, które będzie kontynuowane - to zrealizowanie 
zapisów I Ogólmopolakiego Porum Zuchmistrzów, które 
obradowało w październiku ubiegłego roku w CSIŻ. 2 
społy robocze wyłonione podozas Forum przyjęły na al. 
bie ogrom prao - bieżąca informacja © podjętych pra- 
oach zamieszozana jest w "Zuchowych Wieściuch*, 

W chmili obecnej ma miejsce w naszym Związku kan- 
pania sprawozdawczo-syboroza. Jest to dla nas kolejna 
szansa, której nie wolno nam zmarnować, Jak my zapre- 
zentujemy podczas konferencji nasze sprawy, na ile 
będziemy unieli je zapisać w programy działeń hutoów, 
chorągwi, Związku? Ilu naszych instruktorów zarekoneb 
dujemy do włads 1 jak będziemy później wspólnie z ni- 
mi wdrażać przyjęte uchwały? SĄ to pytania, na które 
odpowiedzi musi aobie udzielić konkretne środowiako, 
W tych działaniach upatruję również szansę do prze- 
wartościowania myślenia o potrzebach drużyn suchowych 
drużynowych, kręgów 1 namiestniotw. 
Pyta się Druh z ozym pójdziemy ma VIII Zjasd ZAP - 
jest to pytanie łatwe 1 trudne. Można przecież wymie- 
uić długą listę działań podejmowanych w minionym 
ozteroleciu, Ale będą to suche fakty, które nie będą 
miały w sobie próby oceny ich efektywności. Przygoto- 
wanie takiej oceny jest trudne 4 słożone, Może do 
Zjazdu uda się nam na kilka zagadnień w ten sposób 
odpowiedzieć, gdyż w przypadku niektórych działań ich 
skuteczność może być wymierna później. 

Na perno dla wielu Środowisk ogromną szansą była 
Centralna Akcja Szkoleniowa - 82. Dorobek Akoji jest 
wartością niepowtarzalną - ale zadajemy sobie nastę- 
pujące pytanie - jak, perspektywy ozasu, zadania 
stawiane absolwentom zostały zrealizowane 
umieliśmy wykorzystać dorobek programowy i repertuare 
wy wypracowany przez poszczególne kuray, Na ile idea 
asowakiego Bratka promieniuje w drużynach, hufoach, 
ohorągwiach? Ba te pytania nie można udzielić jedno- 

znacznej odpowiedzi - pozostawiam je uczestnikom Ak- 
oji 1 komendoa harcerskiń, 

Kolejnya ważnym dla nas przedsięwsięciem było rea 
ktywowanie "Zuchowych Wieści" oraz Centralnej Szkoły 
Instruktorów Zuchowych w Oleśnicy, /Jest to osobny , 
tamat - dlatego tak krótko/. 
Wiezaprzeozalnym dorobkiem jeat bogactwo wydawnicze 
adresowane do instruktorów zuchowych. Tak wielu pozy- 
oji wzbogacających biblioteozkę metodyczną drużynowe- 
go zuchowego już przecież dawno nię było, Pozostaje 
pytanie - za ile uniemy je wykorzystać w codziennej 
pracy. Gzy odchodząc z funkoji przekazujemy je swoim 
nestępoom? 

Na pewno nie odpowiedziałem szozegółowo na py- 
tania postawione przes Druha, ale, tak jak wspomnia- 
łem na początku, nie jest możliwe na wszystko na raz 
udzielić wyczerpującej odpowiedzi, Jeżeli Druh wyrazi 
zgodę, proponowałbym, aby nasze dalsze spotkania na 
łamach "HR"-a podejmowały sprawy jednotenatyczne  
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przez oo będzie okazja do szerszego spojrzenia choćby 
np. na kształcenie, które jest bardzo ważne i istotna 

Dołączam serdeczne pozdrowienia, 
Czuwaj! 

Krzysztof Kacznarek 

Autor tego listu nie dokonał na stanowisko kierow- 
nika desantu, lecz znalazł się na nim drogą awansu, 
mając za sobą pary lat pracy w Wydziale Zuchowym, Nie 
będzie musiał tracić czasu na poznawanie spraw i lu- 
dzi, a tym sanym wcześniej podejmie zadania, które, 
jak można wywnioskować z listu, już wybrał jako naj- 
ważniejsze 

Druh Krzysztof jest znany szerokiemu gronu instru- 
ktorów zuchowych jako energiczny działacz i dobry or- 
ganizator. Wielu z nas panięta go z CAS-u 82, Porim 
Zuchniatrzów, Zlotu Kręgów Pracy, z różnych innych 
spotkań ad święta i na co dzień, Wiążeny z jego awan- 
sem spore nadzieje. 

Dexlaracja Druha Krzysztofa "spotkań na łanach 
"HR"-a szczególnie przypądła naszej redakcji do gustu, 
Oczekiwać będziemy, jako pierwszej, wypowiedzi na te- 

Pozdrawiazy olę ogniu. Bo nie sa chyba ozłowieka 

którego nie pociągałby twój widok, Miły jest naszym 

uszom trzask płonącego igliwia. Lubimy wdychać zapach 
umolnych gnłązek, nie gniewany się nawót na ciebie 
wtedy, gdy zainna wiatru pozwoli nam zachżyśnąć się 
łykiem gorzkiego dymu. 
rozdraewiany cię, zajatarszy towarzyszu ludzkości — 

w" dobrym i złym, w radości i trwodze, w pokoju i woj 
nie. Jesteś natchnieniem pootów - zuienny i lotny, 
dobrotliwy i niazozycieluki, Przyspieszasz rytm serca, 
twoje światło i olepło daja pokój i bezpieczeństwo. 

Zańwiać nam przyjaźnie i radośnie, « my ofiarujemy 01 

garść wierozy - małych okruchćw minionego lata. Gdy 
2u oknea jesienny wiatr, powróćny jaazcze raz do lata, 0 
wydrówek, zielonego lama i niepowtarzalnego harcez- 

Pozdrawiawy oię, ogniu - przyjacielu! 

IBGESTESEF + SEREK 
mat kształoenia kadr zuchowych. My też dołączymy mię 
z własnym zdaniem na ten ważki temat, 

Dziękuję Druhowi Krzysztofowi za list, a mojemu 
Naczelnemu za zamieszczenie go tutaj, 

Czuji 

/ SJ > huh Frapeke. 
P.3. Może ktoś zapytać, co przytoczony wyżej list 

ma wspólnego z wiodącym tematem nuueru, tj, haroeraką 
kulturą. Odpowiem: Bardzo wiele! Bo w żadnym"pionie" 
ZHP tak konsekwentnie i gruntownie nie kształtuje się 
zamiłowania do śpiewania, tańca, wykonywania estetycz, 
nych drobiazgów, W okresie ostatniego 40-lecia przy- 
była ogromna ilość wartościowych piosenek skomponowa- 
nych dla zuchów, nieco aniej, ale ciekawych, pląsów. 
Nie jest źle. Jeżeli ruch zuchowy będzie szerszy 
a w drużynach jeszoze lepiej się będzie pracowało, to 
wyrosną w nich przyszli harcerze - rozśpiewani, roz- 
tańczeni, kochający piękną mowę i to wszystko co na- 
zywamy harcerską kulturą. 

D.P. 

RArzsKi KORa lee cki 
opr: hmPL JADWIGA SKIBA 

Okazuje się, że można jednego dnia 
przenieść się s kamiennej miejskiej przestrzeni 
w przestrzeń gorącą od młodości 1 ognia, 
okoloną tylko niebem pełnym gwiazd 1 ścianami zieleni, 
Okazuje sig, że można jednego dnia 
przenieść się w ozasio - tak jak się marzy - 
© dziesiątki lat 1 spalać się do ona, gdy znowu się za 

je, rozpromienione twarza, 
że można jednego dnia 

odnaleźć znane tętno, piosenkę, okrzyk daloki 
1 przekonać się, że w duszy woiąż nan gra 
to Bamo - młody ozłowieku! 

uje się, że można jednego dnia 
wyjschać stąd, wszystko porzucić 

skiego humoru 1 obóz. Znaleźć w Warozawie - jak ja — 
ale nigdy już £ tego ogniska w Jazach nie powrócić 

Dh Jan Chojnacki 

Harcerzom Wędrownikom 

W Świat idziecie haroerze, w szeroki świat? A gdzieżby?- 
Od naszych młodych stóp dygocą wiejskie mosty, 
śmieją aię do naa brzozy, Śmieją się do nas wierzby, 
uśmiechem naa witają rozkwitłe w rowach osty... 

W świat idziemy daleki, w szeroki idziemy Świat, 
pieśń o zielonym lesie śpiewa wraz s nani wiatr, 
równym idziemy krokiem, znużenie każdy zmógł, 
równym idziemy krokiem, tyle przed nami dróg. 

Skąd to wracucie karoerze? Cóż to ze Bobą niesiecie? 
00 znaczy ten radosny na ustach waszych Śmiech? 
- 2 dalekiej wracany podróży, chodziliśmy po świecie, 
niesiewy z sobą złoto uszozknięte z chłopskich strzech.. 

Niesiemy Śpiew skowronka i szum polskiego morza, 
miesiemy orle pióro spod niebotycznych Tatr! 
W pokłonie mię przed mani chylą dojrzałe zboża, 
pieśń o zielonym lesie śpiewa wraz z nami wiatr! 

Cóż, że nas deszcz do nitki ostatniej zmoczyż? 
cóż, żeśmy byli czasem zmęczeni, czy też głodni? 
Śmieją się nasze usta, Śmieją się nasze oczy. 
Dziś jeszoze lśni w nich odblask wieczornych naszych 

ognisk. 

/zdzisłam Kunstaan 1938/ 

Ku przygodz: 

Już lipiec stroi srebrne skrzypce, 
Już bierze nutę wysoką. 
Świerki - zielone baletnice - 

biegną, tańcząc, nad potok. 

I niby tak jak zawaze - lato. 
Wilga w krzewach śpiewa nad ranem 
A jednak - trochę inaczej, Małgorzato. 
Po raż pierwszy wędrujesz w nieznane. 

4 druhnami przyjaciółkani. 
2 harcerskim plecakiem na grzbiecie, 
s lilijkani na furażerkach - 
Dokąd tak wędrujecie? 

Wiem, że przestrzeń pachnie i świeci, 
a przygoda nęci 1 kusi. 
Wiem, że garnków nie lepią Święci, 
ozłowiek wszystko Bam poznać musi. 

wiem - powodzenia pod polskim niebem! 
W tym wieku nie' chodzi się - leoa fruwa, 
Więc skrzydeł ci życzę. I jaszose 
Pogody - Jak złote ozereśnia. 

Gzuwaji 

/fadeusz Kubiak 1965/ 

FNEKKE + EEEE PROPOZYCJE EEEE 

Jak dobrze nam zdobywać góry 
1 młodą piersią wchłaniać wiatr... /zaspiew/ 

Hej, druhowie, jedźmy w góry 
prężną stopą deptać chuury, 
młodą piersią chłonąć wiatr, 
palce ranić ostrzem Tatr! 

Wzywa nas przyrody łono - 
jedźmy deptać! Jedźmy chżonąć! 

Szal, wiatrówka, nauszniki, 
ranne kapcie, półbuciki... 
osiem koszul, siedem swetrów, 
podkoszulki, para getrów.+. 
Kabanosy, mleko w proszku, 
gruszki z puszki, 
puszki groszku, 
skuzbrie, byczki, Śledzie, leszcze 
1 co jeszcze? 

Ryż, kakao, oukier, szprotki, 
świece, mydło, szczotki, młotki, 
topór, piła, aznur, sucharki, 
noże, łyżki, kocher, garnki. 
Jaśki, koce, krem, herbata, 
maści, plastry, bandaż, wata, 
radio, czujnik, konfitury - 
i ruszamy z pieśnią e góry! 

Jak dobrze naa... /zaśpiew/ 

/danda Chotomska 1965/ 

Może zawieść pogoda, 
może zawieść kolacja. 
Lecz niezawodna jest 

wizytacja! 

Nie było nas - był lua. 
Bia będzie nas - zginie ohyba laa. 

kadra chętnie radzi nocą.  



IEEE PROPOZYCJE. KESWNNEJ + Gzy A + KEEEEEESEG PROPOZYCJE ESEE 
A ja pytan wszystkich: po 00? Ssłogzgnia_drobnę | znów nie wiem - ozy gwiazdy tak nioko Qdy za oknem z deszczu sig wyńurzy Słyszę odpowiedź: - Jest wiele spraw... Panfarę używaną ale joczoze"na chodzie" zamienię na 3 gtrunęty, aby w kryzu zaświacić 1 ssua tęskny z Pusżozy 01 na 
oraz obyczaj pijania kaw... harmonię w moim zastępi. | dolecą, Zdy zzaście ogaięko? to dlatego, aby oi powtórzyć, 

Żastępowy "iilków" E że to jesień, : 

Budzik mało używany, w dobrym stanie, zamienię nu k | Woso: A GIO? 
Obiad spóźniony! Obiad spóźniony! guta o miłym głosie. * Ę A agoło jest na leśnych polanach, Na Śniardwoch cisżu osiadła, 
Wieść się roznosi we wszystkie strony, Oboźny musoło - Vo ułodość tem poszła, «niknęży żagle aa grzywach. 
Skróci się zatem czas wypoczynku, arcersta, piuxne l rozećmiuna. Wiatr strąca liść na bindugach 

po czym się wszyscy ustawią w ordynku Toporki, może, piły tępię szybko i skutecznie. 1 Ślady ognisk zukrywa. 
i powędrują pełni dziarskości Biszkopt 

na wykład - o punktualności! 

Zasady że jest na wodach tych jezior, 

/wa PL J,krzywoszewski 
19707 Qdziaś nad zatoką w Karwicy 

wybiakły nuniotów Ślad: 
tu wczoraj Śpiewała młodość, 
dzió bulu jewinnny wistr! 

Zamienię nowy namiot na starą plandekę. 

/BAL - 1965/ Oferty pod "Zmoknięty" 

Szukam odwagi, która opuściła mnie, gdy stałem na noc. Ż Gotując zupę kaiężycową nej warcie. łaskawego znalazoę proszę o odprowadzenie 
weź za nagrodą, j członkiem stron uczy - być już członkiem t dobrze uwędzony Druh Dzielny ka - A Yebyoyjee. pioezka 
kociołek, 

zalej wodą, 
dosyp do amaku 

Mieć w teviej iolydzo uuły kąt 
4 podpis swój w uia zwiedcić, 

fm PL Jerzy Krzywoszewaki 1970/ 

Stróża nocnego zatrudnimy od zaraz. Wynagrodzenie - jeży - żyć z tą kaięgą, uż wiwozór już za łódką płynie, 
8 porcji kolacji. przejdzie w historii olenie słonko % mieba po drabinie mohodzi już, 

h Wiadomość w zastępie wartowniczyn 1 ohoć jej kurz przykryje twarz rozstawimy tu namioty, 
matata yi mie pójdzie w zupomuienie. yotem zachód przyjdzie złoty, : ko kaszy Gbdzowy Pamietaj Geiodia Bowiem po lataon może stu późno już..» soli. ezoy„Posiętnik drzesia 
Czekaj, - A Spł nagle będzie starty, | | Kiedy lsto już skończone, ek, 2.VIII. - Za lasem jest obóz ilufca Nżygłówek. Ale ktos uięgnie po tę księgę znów, u witaj źdocu asbołę, wrzesień dUd; 

trąby! Dziś w nocy ściągnęliśmy im flagę By przejrzeć zżółkłe karty. ż = katesjo ukaże ikasatA, Ten ktoś być może będzie miał pre ZA aa aj re: na wolnym ogniu... 3.VIII. - Jasny gwint! Te mazgaje wykorzystały mo- ) głęboki błękit w oczach e: BĘ a później ment, żem zasnął. Ściągnęli nam. i i wniesie do tych atarych kart : $ łyżki będą 4.VIII. - Górą nasi! My im, CoŚ z luaów, pól 1 słońca. bębniły po ścianach, 2WIIL. - Gał zaa. Pen ktoś byś może będzie miał 1 zobaczysz 6.VIII. - Xy im. mundurek, gznur i chustę X się kocioł kuroz, ż 3 a , tak jak ja, waż U 10.VIII. - Przyjechały jakieś fąfle ze Stodółki, Gwazelżwy sy a: /u taki sposób - 
narcerską pieśń na ustuoh. ++ Ściągnęli nam 1 im. zdradzę tajemnicę - 4 s 2 Wieć do tej kaięgi wolny wstęp oodkk zdoij3 11.VIII. - Czekajcie. My wam pokażemy dziś w nocy! ARE 7 Jużeśny się znówili z bratnim ilufcen Ret wiutej ama aprowność R tócówi można zadzieł tej mieć strzęp, "oudotwórcy*/, » się będzie wieki. Jeśli mażo jednego księżyca /8AL - 1965/ 

wlej do kotła 
/hm PL Jerzy Krzywostewski 1970 drugi k x wodą z wiadra. zła isk.sżebo Gay będziewy już dorośli, ; /A tea praepia wyayóLiŁ Kuóhażk; h Ę te wspoanieniu ozea uprości, późna już, ię a kiowi ? Wesoło jest ma wodach tych jezior, Arikaj Ssaleźuiakagowi oki ax 

gdzie wesołe pływają załogi, ; ja KUTZ. 11 jarzynę zjadła/, SE SA a ae DE» sautniaj nik wósoraż? świerasoz wakację przypomina, zuika kurz. 
/HAL - 1965 dza RER dożacaki Dlaczego ptaki wsilkły Wakacyjna pioqonka Jan Tęcza / > E 4 woda szara w jesziorach? nągle struwa do stóp, 

lsczego w Puszczy tak cicho? 

4 jeśli błękitnie jest - to nie wiem, Odeauły gdzieś w świat drubzaj, naglo zjavia mię s rękach, 
Gzy od oczu, 00 patrzą na wodę, zuginął Śmiech ioh £ gwar, naglę zuika i anów 

Kogo licho zania górą, dolinami - czy od nieba, co spojrzało w oczy rozwiały się ognisk dyny miby ważka dzy 
ten zje bez pytania wilka z kopytani. tak uparcio wesołe i młode? i płomień wygasł 1 żar.,+ kacyjne piosenka Z głębi puszcz 1 lasów nasze dzielne hufce ; ] głędzy nani jest tu... 

lak, to jesień ) Wwąkacyjnu piosenka, Żak, bo to już jesień... aja ARRKa 

RB sia 0. woiąż w punięci nam gra. 
może o tyn nie wie. 
Że postrąca 
Złote liście w lesie, 
żę obniży 
Głońce bieg na niebie... 

juk do ananasów rwą się ku grochówce, Czy las azumi zielenią - bo lato, 
Kto poczuje w dali grochówkowy zapach, bo wiatr takin obdarzył go szumem, 
w mig miejsce ustali lepiej niż na napach. osy dlatego, że lata zielone 

lorowcy kucharze, żaden z mich nie skąpy: takim wielkim tu zbiegły się tłunen? 
jak się dno pokaże dolewają z pompy! tragueat wiersza kgnieazki Osieckiej /trógnoat mig 

1śni. - /HAL - 1965/ W blasku ognia oiekawie lśnią oczy 

archiwum 
harcerskie.    



  

NEEZEMEE| POGLADY 
0 zastępach starszoharcerskich nieco inaczej III 

Pac: w sprawie zasad działania drużyny 
starszonarcerskiej została zatwierdzona 27 września 
1982 roku. Do dnia dzisiejszego, prawdę mówiąc, nie 
spotkałem uni jednego egzemplarza tej instrukcji 
w znurych wi drużynach. Instrukoja ta nie zoctała 

upowszechniona. Tak się już jakoś składa, że nikt nie 
zastanowił się nigdy nad prostym przvoież faktem, że 
żywot różnych instrukcji dopiero zaczyna się z ohwilą 
publikacji. Trud i intensywne działania mają miejsce 
na etapie przygotowań, Z chwilą otrzymania paczek 
s drukarni problem jest załatwiony, Jeszcze, jak do- 
tąd, nie spotkałeą się z czymś, co można określić 
brzydko "pracą z regulaminem". Podobnie było z regu- 
laninami stopni, ale tym chciałbym się zająć kiedy in 
dziej. 

hmPL 
Piotr 
Niwiński QUO VADIS 

NOGE" " 
1. Klasyczny system zastępowy 
2. System patrolowy /patrolowo-zastępowy/ 
3. System zadaniowo-zastępowy 
oraz niezależnie sekcje i kluby, 
Propozycja ta spotkała się z dobrym przyjęciem na vr 
zbiórce RHS ZHP. 
- System zastępowy nie wymaga objaśnień. Warto chybą 

tylko podkreślić duży stopień samorządności zespołu 

oraz zwrócić uwagę na obowiązek reprezentowania za- 
stępu na Radzie Drużyny przez zastępowego. 
- Patrole gą 2-4 - osobowe, powstałe na zasadach kolę. 

żeńskich. Patrolem kieruje patrolowy, który również 

zasiada w kadzie Drużyny. Punkoja patrolowego może 
być rotacyjna. Uwaga! do realizacji większych zadań 
patrole mogą łączyć się w zastępy, stąd system patro- 
lowo-zastępowy, 
- System zadaniowo-zastępowy - polega na powoływaniu 

(6 
harcerstwo starsze 

Wracając do instrukoji, o której wspominam, warto 
zwrócić uwagę na jej dość nietypowy kształt. Nie za- 
wiera ona szozegółowych wytycznych, dając drużyni 
prawo do samodzielnego kształtowania swego obliczu, 
tak programowego jak i organizacyjnego /w ramach ogół: 
nych zasad/. Tak więc duża swoboda w stosowaniu włas- 
nych rozwiązań, Gdyby w Śląd za instrukoją opracowano 
apoBoby jej powszechnego wprowadzania, tak by ogół 
drużynowych został do zmian przygotowany, rezultaty 

zaian mogłyby być dobre. W praktyce stało się inaczej 
Drużynowi albo o instrukcji nie wiedzą, albo stosują 
stare, utarte obyczaje danego środowiska. iajczęściej 
zresztą o spłyconym 1 szczątkowym charakterze. Przy- 
kładem mogą być różne hufoowe "regulaminy wewnętrzne” 

oparte na różnych "przedpotopowych" zasadach, jeszcze 
ze... "Zbloru Regulaminów ZHP" z 1958 r. /!/. Nowa 
inatrukoja w sprawie organizacji t' zasad dziełania 
drużyny starszohuroerskiej jest dla druha Stefana 
Wajdy okazją do zaprezentowania różnych.możliwości 

wewnętrznej struktury drużyny. Wychodząc z założenia, 
że system zastępowy ulega semoograniozeniu z wiekiem 
harcerzy /patrz poprzedni odoinek/ druh Wajda propo- 
nuje trzy podetewowć modele - systemy wewnętrznej or- 
ganizacji drużyny: 

zastępów do określonych zadań planowanych przez 

drużynę. Różne zadania wykonywane są przez zastępy 
o różnych składach. Drużyną kieruje Rada najbardziej 
doświadczonych fiarcerzy Orlich, tak planując pracę, 
by różnorodność proponowanych zadań spełniała możli- 
wości organizowania się harcerzy. Zastępowi zastępów 
zadaniowych wchodzą w skład Rady na ozas realizacji 
zadań, 
- Sekcje i kluby - tworzą ozłonkowie drużyny o tych 

samych zainteresowaniach. W systemie zadaniowym 
sekcje nie będą potrzebne. 
W praktyce drużyny można łączyć w poszczególne mysto- 
my. 
Tyle w skrócie o propozycji druha Wajdy. 

Przyrównując ją do wieloletniej praktyki znanych 

mi Środowiek starszoharcerskich, muszę "zgłosić" kil- 
ka istotnych zastrzeżeń, Otóż sądzę, że błąd koncep- 
oji polega na równoległym lub alernatywnym 1 równo- 
rzędnym postawieniu tych systemów. Jestem przekonany, 
że zawsze bazą do budowy podataw harcerskich zespołów 
będzie system zastępowy, który 00 prawda będzie się 
ozasem samoograniozał, ale daje jedyną gwarancję 
kształtowania pożądanych postaw 1 zachowań huroerzy+ 
Po roku lub półtora mogą w drużynie dziułać zastępy 
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nawet 3-4-osobowa, ale nie sądzę, by była to zmiana 
Bystemu w patrolowy /lub patrolowo-zastępowy/. SĄ to 
po prostu ... mniejsze zastępy. Istota problemu pol 
ga na tym, by zmniejszenie się zastępów nie polegało 

| na odohodzeniu £ drużyny, a na swobodzie wyboru przy- 
należności. Trzeba dopuścić możliwość powstawania no- 
wych, mniejszych zastępów, Pomysł łączenia się patro- 
1i w... zastępy jest chybiony, wywraca całą tradycję 
1 związane ze strukturą zastępów zasady, jak choćby 
reprezentacja w Radzie /kto reprezentuje - patrolowi 
Gzy zastępowy, kto 1 jakie nosi sznury, po co trzypo= 
siomowa struktura, może wprowadźny jeszcze... pluto- 
my/ System zadaniowy nigdy w praktyce nie wykluczał 
systemu zastępowego, Był po prostu sposobem realiza- 
6ji wspólnych dla drużyny zadań, Zamiaat "zastępów 

zadaniowych” /brr! okropna nazwa!/ powoływała Rada 
Sztab akoji "Powitanie", który to zespół na czele 
% szefem Sztabu jednoczył tę część drużyny, która ak- 

oji się podjęła. Taki sztab doskonale współgrał ze 
atałą atrukturą drużyny - uruchamiając zastępy w za- 

kresie zależnym od potrzeb, Jeśli chodzi o sekcje 

i kluby - w środowisku krakowskim kluby w drużynach 
starszych istniały "od zawsze” jako bardzo istotne 
uzupełnienie możliwości działania, azozególnie dla 
harcerzy klas starazych, Wielokrotnie zarysowała się 
zbieżność klubów z zastępani o kilkuletniej tradycji. 
Istota sprawy nie leży w sporze czy dany zespół har- 
oerski jest zastępem, ozy też klubem, leoz czy prócz 
zaspokajania swych zainteresowań czyni coś na rze0z 

innych. Stąd w kilku szozepach krakowskich stworzono 
możliwość rozwoju klubów wwiększe harcersko-instruk- 
torskie zespoły, ao doskonale zdało egzamin. 

Podsumowując, koncepoja druha Wajdy zakłada alter- 
natywność rozwiązań w stosunku do systemu zastępowego 
Osobiście sądzę, że jest to niesłuszne stanowisko. 
System zastępowy w drużynie starszej powinien tylko 
być elastyczny 1 umożliwiać dalszy rozwój małych ze- 
społów starszoharoerskich, ale jedynie ten system 
gwarantuje, że w ogóle zespół harcerski powstanie, 

Za miesiąc o stopniach i sprawnościach. 

odn. 
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Szanowuie Gierpliwy Druku Redaktorze! 

Październik joat dla drużynowego miesiącem wprost 
wymarzonym. 1 to z wielu względów. Po pierwsze jest 
tuż po niefortunnym wrześniu, który zmusza do nieefek 
townej 1 także nienałej pracy związanej ze startem, 
Bo to trzeba wyzbierać rozbieganycu 1 wakacyjnie roz- 

kojarzonych jeszcze harcerzy, spisać ioh na kartce, 
Zapoznać się z planami lekoji, ustalić dzień na zbiór 
ki, wybrać zastępowych i przybocznych - ozyli odwalić 
Gałą biurową robotę. Harcerze, nie rozumiejący potrze- 
by przyjęcia z ihstanoji i odesłania do niej sporej 
1lości zapisanego papieru, nie przejawiają w tym okre 
Sie zbytniego zainteresowania skomplikowanymi czynno- 
Ściami swego utrudzonego wodza, 

Ale oto nadchodzi upragniony październik. Papiery 
w jakim takim porządku, plan pracy wysłany do komendy 
hufoa /zatwierdzą później, na razie jest kampania/, 
a więc... do dzieła! 

Teraz dopiero drużynowy przeżywa euforię graniczącą 
z ekstazą. Ileż jest do zrobienia w aferze wychowania 
świadomego ucznia, obywatela itd.itd, A więc najpierw 
trzeba nauczyć kilku piosenek, po trzy na zbiórce, 
Czas goni! /Żresztą w paździeruiku zbiórki odbywają 
się co drugi dzień/. Do piosenek jeszcze wierszyki 
plus stowne laurki. Kwiątki "pójdą" z homitetu Rodzi- 

oielakiego. Jebzoze kilka zbiórek - prób i ruszamy 
% naszym harcerskim pochodom akademijnym. Zaczynamy 
od milicjantów. Milicjantów zresztą zwabiamy do azko- 
ły, najlepiej ua kominek /na posterunku Śpiewać i re- 
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cytować nia wypada/. 

Haatypoie pydziny do żożuierzy, 4 udziałem całej 
szkoły organizujany akadeuię, na której gościea hono- 
rowym jest wydelegowany oficer w pełnej gali. Kłopo- 
tów z oficerani nie many, a 1 dyrekcja szkoły patrzy 
na nasżą inicjatywy łuakuwym okiem, bo odkąd wiocku- 
ratorani są wyżsi oficerowie obchody Dnia Ludowego 
Wojska Polskiego w szkołash zyskuły na rozauuhu, Jesz- 

cze ubiorowe odwiedziny koszar i kojejne święto zu 
Baai. 

No 1 wżeazcie na zakończenie Dzięń inuczyciela. Tu 
stać nas tylko na jakiś jeden wierazyk, ploseukę 

1 perę słów. Śż, uie byłu czasu przygotować się le- 
piej. 
Da końca października już dogyć, trzeba odpocząć, 
uzupełnić braki w nauce, otrzeć poż z czoła i przyjąć 

zasłużone pochwuży, fo jest miesiąci 

Nowelka z pytuniaai 

fuz zebrało się kilku ludzi, którzy uznali, że najle- 
pozy cień rzuca dąb. Zbierali się w ałoneczne dni pod 
dybea, uby w jego oieniu porozmawiać. o wopaniażym 
drzewie 1 jego kojącym cieniu. 
tazlł po zagsjaiku, w którym rósł dąb pewien niedo- 

wiarek. Przyglądał się cieniowi dębowemu i pewnego 
dnia doszedł do wniosku, że jeaion też rzuca cułkiem” 
niezży, o ile nie lepszy cień. Żebrał paru innych 
smalenników jeatonowego cienia i wydali rozprawę nau- 

kową pod nienowya tytułem "O nyźszości jesionowego 

cienia nud cieniem dębowym", 

Ha odpowiedź nie trzeba tyło długo ożekać. Źaoiemnicy 
agbu w nocy Ściyli jesion. W dwie moce późwiej to ca. 
mo spotkało dąb. 

Pytanie 1. % jakim kraju zdarzył mię opisuny 
przypadek? 

Pytanie 2. Kto wyszedł na awoję? 

Kilka proponowanych wróżb Andre jkowych 

1. Ustawiamy buty od pieca za drzwi - kto w bieżącej 
kadencji wyjdzie z Rady 

2. To aamo w odwrotnym kierunku - kto wejdzie 
3. Pod tulerzani ohowany magiczne przedmioty: 
«/ mupa świata - cały stan hufca wyjedzie ua obozy 

zagraniczne, głównie do ki 1 USiis 
b/ gałązka świerku - zuów wzrocną ceny namiotów 

1 harcerze w przyszłej ukcji let- 
niej zaczną obożować w szałesąch 

c/ kupka gruzu - przekazane przez kuratoriuu OiU 

obiekty na zimowiska nie zostaną 
zakwalifikowane przez znaną koniaję 

4/ pusto pod talerzem - komendant nufca/chorągwi 
zostanie w trakcie kadencji powoła- 
ny na inne odpowiedzialne stanowi- 
Bko. 

Życzę miłej Audrzejkowej 
zabawy 

  

dwa nieba 
i słońce 

Ę s 
p Uojmacha 1961 

Zapatrzony w posiwiałą brodę, 
zaałuchany w moja harcerskie gawędy * 

1 piosenki - nieodnisunie wróżące pogodę - 
pytasz druku "orgunizatorze": którędy? 
Którędy szlidwy w zapamiętana do dzić uroki, 
so było dła naa niegodne, a co święte? 
Juk w drużynie utasialiżuy pierwsze kroki, 

|skqd różnice między tolą i wną - ozasem wręcz 
« niepojęte? 

|= 
  

«Gwiazd zapewne nuliczyliśwy więcej! 
Cóż oi, mój drogi odpowiem - co kształtowało 

Baraziej tajenny i prózny otaczał nas las, 

u pełne improwizacji życie kipiuło po prostu goręcej. 
Szytoiej eralićmy - nawet podkute - zełówki, 
bardziej amakowała własnoręcznie przypalona kasza, 
przeważnie brakowało złorówki 

ma Obóz, nikt nie dotował, nie nuowiał,nie zuprastał 

Każdy choiał być - 1 był - własnym instruktoreu, 
kanerdynereu, cieślą, kucharzem, a nierzadko 

także kwatermistrzem, lekarzem, aktorem 
- ozyli absolutnie uniwersalnym "zobieradkien 
% ayntetycznie porównując tastego harcerza-ohłopaka 
do tego, z którym man zaszczyt porozniawiać teraz, 

zażartoważbym, że jeśli my byliśmy podobni do kuro: 
to wy - do wspaniałego, współczesnego brojlera! 
Bie rób jednak, ułody przyjacielu, <uurtwionej miny, 
bo w niejednym jesteście lepal o dwa niebu i ałońcel 

Pozazdrościć na przykład, że dowodzą wam dziewczyny, 
1 to jekie? Według mnie same ułode, śliczne - 
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+ KOMNENA KULTURA KENNE 
Ę. moment staliśmy w milczeniu, by ruszyć 5 

plecakami, se Śmiechom i gwarem. Zmęczeni lecz BzozĘŚ- 
liwi. Ścieżką glinies spękaną. Od słońca, któro 

choć, jeszoze porannie, nisko, już wyraźnie złociłe 
jasnym promieniem. Voiąż w górę, między zbożem rozma- 
1tym, 00 te witało poszumem radosnym i kłosów dojrza- 
łym ukłonem. Maki, chabry i zieleń życiem wypełnione. 
Nie bojaźliwe, choć dźwiękiem kony zadziwione, 

Sierpień, Czaa obozu i żniw. Witamy rozszerzonymi 
śrenicami ludzi prostujących plecy. Stoją z powrósłem 
w dłoni i przykładają rękę do ozoła. Ten 1 ów kosę 
przytrzyma, na ostrze spojrzy, Osełką bleaku doda 1 
do śpiewania metalicznego zmusi, Odpowie mu wóz skrzy- 
pienien przyciężkim, ładowny 1 trzask rzemiennego ba- 
ta wśród nawoływań. 

- A pójdziesz od tego woza..l 
- Józek, a zawracaj mi zaraz,.! 
- Utrapienie ino s tymi dziecickami... 

Dzieciaki barwne, a usorusane, Opalone takie, Ten 
gęsi przy miedzy pilnuje, ten zaś kij chwyciwszy wit- 
ką go okłada. Wio! Wiel Woźnica jeden... Brykają. Co 
niektóry przystanie, paluch w buzię wsadzi i dzimuje 
się. Harcerze! Wnet jednak pomyka matczynym wołaniem 
zmuszony. I pędzi, wzrok niespokojny za sobą wodsąc, 

Ha szozycie wzniesienia jeszoze tylko spojrzenie 
ne pól szachownicę - i mad potokiem obok szkoły zaja- 
śniały namioty obozu. Radość 1 niepokój. I gwar poran- 
ku przyciehł, ośmielił ptaki..» - 
I nagły krzyk. ; 

- Jesus Wariat! Dzieckol ll 
jęk półprzytounej kobiety, Wybiegła zza 

szkoły. Jesteśmy już obok. im, 
- ludzie ratujcie! Mój Stasinek..! Tami 

0, Jesu, Jesu... Ratujciel l 
Jej ohłopieo wpadł do stawku. Tam, po- 

niżej. Nikt nie zauważył... Zaczęła go szukać, i 
Kemendantka jest już przy telefonie. Chłopoy za 

mną! Jenteśny na wsgórsu. o tam - osarna ruchoma li- 
mia; szachownica w złocie i zieleni czernią skreślona. 
Te tem! Pędzimy, Skokami w dół, przes zboże, przez 
rżysko, przez łąkę, przez zboże... Milozące kłosy u- 
dorzają. Prędzej, prędzej! Dopadliśny. Poprzea płacz 
1 szloch chwytamy dsieoko, Bezwładne. Odejdźcie lu- . 
dmiel Wdech — wydech, Powoli, jednostajnie, Masaż ser. 
oa.. Tylko spokojnie, dokładnie. Choć ręce drżą. 
Wdęch - wydech, Masaż. Dokładnie. 

Spoglądam na ohłopom. Trzy, oztery lata, Płowa 
mokra ozupryna. Oozy nieruchome. Ręce zimne, Sine us- 

ta, usta martwego dziecka... lie! Nie ustawać! 
Próbuję rozmawiać s ojcem, Bije głową o ziemię, 

targa włosy. Jęczy, zawodzi. Nagle podnosi się, odpy- 
cha haroerzy, przytula dziecko, pieści, całuje. Prze- 
klina, Z trudem daje się odciągnąć. 

Daleki ryk syreny. Bliżezy, ooraz bliższy. Lekarz 
ohwyta puls, słucha serca, podnosi powieki, zagląda 
w oozy, patrzy na palce... Kiwa głową, 

- Wie żyj  
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pwd 
Bolesław oni książka o 

harcerstwie 
Nakładem Komendy Tarnowskiej Chorągwi ZiłP im. 

gen. Józefa Bema 1 uuzeum Jkrygowego w Tarnowie ukaza- 
ła się książka hm Harii Zychowskiej pt."Harceratwo 
tarnowskie w latach 1910-1975". Nakład jest niewielki, 
zuledwie tysięczny, co jest niezrozuniaże tym bardziej 
że objętościowo książeczka liczy zaledwie 212 stron 
s tytułową, bibliografią i spisem rzeczy włącznie, 
więc chyba nie o złagodzenie kryzysu celulozowego po- 
szło. 

Książeczka jest przykładem solidnego fachowego 
opracowania, który powinien być upowszechnieny wśród 
maa wszystkich, zajmujących się dziejami harcerstwa 
po amatorsku i szukających podobnych wzorów. 

Czytelnik /-czka, -czątko/ chyba nie będzie po tej 
lekturze twierdził, że dzieje harcerstwa tarnowskiego 
są tylko cząstką historii organizacji, zapoczątkowa- 
nej niegdyś przez Andrzeja lałkowskiego. tystarozy 
otworzyć pierwsze karty, aby pojąć, że te dzieje są 
całością tej samej, tętniącej tak samo wszędzie tan, 
gdzie tylko idea haroeratwa dotarła, pod jednym aztan- 
darem i w jednym kręgu ognia gromadzącej polaką uło- 
dzież, Sprawy. 

„Pierwszy rozdział wprowadza w atmosferę zaboru 
austriackiego, w atyl życia polskiego tutaj swobodniej 
szy i w nadzieje jaśniejszym blaskiem tlące. . 
I nagle uderzają wiadomości dla początków harcerstwa 
bardzo istotne: Autorka przypomina, że Mieczysław 
Schreiber-łuczyński - to profesor ginmnazjun II w Tar- 

nowie, stąd pozyskany przez Bugeniusza Piaseckiego 
'ma współautora "Iarców młodzieży polakiej". Wkracza- 
jąo w lata pierwszej wojny ćwiatowej wspoaina udział 
skautów w tworzeniu początków polskiej siły zbrojnej 
- Legionów, odbudowę ruchu, akcje patriotyczne, nie- 
zwykłą postać Adama Ciołkosza, późniejszego działacza 
aoojalistycznego, Marię Vetulani, założycielkę pierw- 
szej drużyny robotniczej żeńskiej, zorganizowanej 
z pracownic tarnowskich Warsztatów Kolejowych, 

lata początków niepodległości i jej obrony, a po- 
tem wspaniała działalność rodziny Braunów: poety Je- 
rzego, prowadzącego tarnowski Hufiec Harcerzy, jego 

następcy Juliusza, ich uatki ilearyki, kierującej Huf- 
oem Żeńskim, - to też wydarzenie rzutujące na całość 
dziejów ZHP. Tutaj Ciołkosz przygotowuje swoje Wolne 
Haroerstwo, a Władysław Turek-Drapella rozbudza pęd 
do żeglarstwa, 

Potem logicznie i konsekwentnie rysuje Autorka 

rozwój ofensywy harcerskiej i Trzyletni Wyścig Pracy 
z rozwojeu ruchu w Tuchowie, Dąbrowie Tarnowskiej, 
Mościcach 1 innych miejscowościach. 

Osobny rozdział to lata harcerakiej służby w Tar- 
nowie podozau II wojny Światowej, z krwawą ofierą 

składaną przez włodzież Ojozyźnie, zukończoną w Oza- 
sie akoji "Burza" udziałem w walkach batalionu "Bar- 
bara” 16 p.p.AK w ramach 4 kompanii "twa", 

Ostatni rozdział dotyczy lat 1945-1975, ukazując 
wielką prężność odbudowanego po wojnie ZAP i nierożun- 
ną jego lixwidację w osławionym okresie stalinowskim. 
Odrodzenie ruchu, jakie nastąpiło po dojściu do wła- 
dzy Włudysława Gomułki w ozasie Polskiego Puidzierni- 
ka 1956, otwiera w Tarnowie porozumienie dokonane 
26.XI.1956 między dawnymi instruktorami ZHP i Komendą 

* Powiatową OHPL w oparoiu o Prawo i Przyrzeczenie £ ro- 
*ku 1947. Tu zaczynają się karty współczesnego ZAP ze 
wszystkimi jego wzlotami 1 upadkawi, Autorka kończy 
ten rozdział zawsze aktualnym apelem Andrzeja Małkow- 
skiego - o utrzymanie górnego lotu, działalności, 
azystości woralnej i materialnej, 

Książeczka - jako się rzekło, czy raczej napisało - 
objętościowo wydaje się skromna, tymczasem uderza 
w niej bogactwo treści. Mimo swej rzeczowości - zro- 
biona jest 3 seroem. Nie znajdziemy w niej napuszone- 
go wielosłowia, przez wszystkie strony przebija su- 
mienne szukanie prawdy, wierne trzymanie się źródoł. 
Wie ma w niej miejsca na krzywdzące osądy wobec osób 
4 zdarzeń, prób "szufladkowania”, tak częstych w prze- 
szłości i tak żałośnie niedojrzałych, Bogaty materiał 
fotograficzny, zestawienia, barwna wkładka z aforyzua- 
mi Jerzego Brauna - ożywiają tę treść, przybliżają 
do dnia dzisiejszego, 

Powiedziane jest, że nie będzie amator oceniał 
dzieła fachowca, więc tylko jeszoze garść refleksji, 
związanych z dziełem Druhny Marysi. 

Historia jest wielką szkołą "jak żyć z ludźmi 1 ze 
Światem” /mamy tu odpowiedź na wątpliwości poruszone 
dawno, dawno temu, bo jeszcze w "Panu Tadeuszu” przez 
Adama Mickiewicza/, Jej znajomość pozwala na korzysta 
nie z dobrych przykładów pracy 1 nu unikanie dawnych 
błędów, Denaskuje ona także własną małoduszność tak 
łatwo"usprawiedliwianą* demoralizacją społeczeństwa, 

- któremu przecież mamy ełużyć. Jest tyle dobrych przy- 
kładów przeszłości, że wystarczy je tylko podejmować, 
aby zapełnić nimi całe życie, gdziekolwiek wiedzie - 
"u bój, czy w trud". 

Życie przemija szybko 1 każdemu jest dane, aby po- 
zostawił po sobie dobry, świetlisty ślad, Świadectwen 

tek i tysięcy istnień - wyznacza Harceratwo już nie 

ścieżkę, ale szeroką drogę wspaniale rozjarzoną. Czy 
to tylko pieśń mówi, że "nam nie wolno w miejscu 
stać" ? 

Ta przeszłość i jej świadectwo - zobowiązują do 
postępu "całym życien", przeszłość zaczyna służyć po- 
koleniu dnia dzisiejszego i przyazłości - właśnie 
przez to świadectwo. Znajdzie one w tym świadectwie 
drogę do wyjścia ż każdego kryzysu noralnego 1 mate- 
rialnego. 

Skromna książeczka o huroerstwie tarnowskim służy 

jeszcze jednej wiążącej nas wszystkich anbioji — uby 

ta wspólna wielka miłość nuszu, której jet na imi - 
Harcerstwo, zawsze na polskich drogach odnowy - przo- 
dowała. 

pe + KGGERMENH KULTURA [EEEEIM 

bapdzo__smytno... 

«.. piosenka w innej dziś jawi się roli: 
milionem decybeli bijąc w organ słuchu; 
umysłowo nas szkoli i jeszoze politycznie 
podnosi na duchu... 

M. Zatucki/ 

OSA 

(— 

W lipcowym, siódnym numerze naszym 
Druh Pranek bardzo mnie czymś przestraszył. 
Bo Oto czytam - po głowie słowo, 
że mem się zająć piosnką zuchową. 
że cykl potrzebny - co Zdzie śpiewały 
/suchy rzecz jasna/ lub co pląsały. 
Nie byłam zuchem - daremne żule 
więo i nie mogłam też pląsać woale. 
Gdy dziś zerwałan się © poranku 
tak pomyślałam, Zuchmistrzu Prankuł 
będziecie w cyklu tym doskonali! 
Wyście pląsali, Wyście Śpiewali. 
Może by dobrze apisać: kiedy i 00, 
wszak brak śpiewników. Nieprawda to? 
Bardzo mi smutno. - Dlaczego? - słyszę. 
Bo o piosence piszę i piszę. 
Kiedyś piosenka, ta od ogniaka 
była nam miła, była nam bliska. 
Ta "pod gitarę”, ta w rytmie marsza, 
ta całkiem nowa i ta najstarsza. 
Była nu zbiórce 1 na biwaku, 
nad polskim morzem i na Ornaku. 
Tem gdzie są jodły, Świerki i buki - 

i 

zuchom służyła też do nauki: 
jak pędzi "Pociąg", co to "Talarki", 
gdzie są górnicy, a gdzie kucharki, 
jak aię przyjemnie tańczy "Pingwina", 
że"Druhna lutka" fajna dziewczyna. 
I gdy tak nad tą piosnką myślałam 
to i zaklęłan /1/ i powzdychałan. 
Śpiewa się pięknie "la Połoninie" 

w Cisnej, Smereku, albo tetlini 
Lecz aby szczęście było wzorowe 
są tu "Jarmarki" - też piosenkowe. 
% Siedlcach się ópiewa /jakże inaczej/, 
też jest Pestiwal - serce mi płacze. 
A tam gdzie "Jodły" - te na gór szczycie, 
kwitnie corocznie "śpiewacze życie". 
Szkolno - harcerski Pestiwal "leci". 
Cieszą się starsi, cieszą się dzieci. 
Są tu występy /nieraz wapaniałe/ 

są też warsztaty - 
by doskonalić zespoły, których niemało, 
ohoć więcej harcerskich tu by się zdało., 
W tym roku nowość. Wielka Parada! 
Oto odbyła się Super - Gryfiada. 
Co to Gryfiada? Pewno nie wiecie? 
To też Pestiwal. Spotkanie dzieci. 
Czy Szozecin gorszy? x 
Goraza zabawa? 
I morze blisko - że nikt nie widział, to iuna sprawa. 
Ej ty, piosenko, gdzieś się podziała? 
teka prościutka, z serca, wspaniała. 
Kiedyś piogenka była potrzebna 
wesoła, amutna, płocha lub rzewna. 
Krakowaka ulica także ją znała, 
gdy szła drużyna - pięknie śpiewała. 
Jakoś nie słyszę jej teraz woale, 
za to gą modne dziś Festiwale! 

Wybuozcie rymy, to przez Mariana. 
M. Załuckiego - stąd taka zuiana. 
udradziłan prozę - tak się złcżyła, 
tek satyrycznie smutno mi było. 
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„ale jaja 

ROZWAŻANIA 
PRZY 
GAS. 
WATRZ 

Z darzyło mi się postąpić nie tak jak zamierza- 
łem. 
Korzystając z zaproszenia wybrałem się w tzw, teren 
własnym maluchem, złapałem gunę, i przybyłem w moncn- 
cte, gdy zespoły festiwalowe drużyn opuszozały już 
miejncową salę widowiskową, Harcerski Przegląd Arty- 
styczny Hufoa cieszy się w tym Środowisku znacznyu 
zainteresowaniem, chociaż swym poziomem artystycznym 
nie wybiega ponad przeciętność poczynań w Związku. 

Mależą się jednak organizatorom głowa uznania, wy- 
razy azacunku a nawet kurtuazyjne achy! i ochyl — 
zułaszoza gdy z braku odpowiednio przygotowanego jury 
zasiadają czasem w zespole oceniającym: magazynier 
1 jeden z "wolnych" w tym terminie szozepowych, który 
nie potrafi przygotować zespołu do najprostszego wy- 
atępu. 
Impreza jednak odbywa się już lata, widownia reaguje 
żywiołowo, na czoło finalistów wychodzą często zespo- 
ły, które do swej komendantki zwracają się per "pro- 
s%ę pani", przyznaje się nagrody i dyplomy — ale coś 
się dzieje - i to cieszy! 

Ale wracając do rzeczy. Przybyłem więc z opóźnie- 
niem na imprezę i już, już miałem wpaść, by serdecz- 
nie przeprosić wielce zacne grono sympatycznych dzia- 

łaczy /z konieczności/ na niwie kulturalnej, gdy do 
moich uszu dobiegł strzęp rozmowy kilku dziewczynek - 
harcerek i zuszek /sądząc po kolorowych beretach/, 
które roześnianą gromadą, z dyplomami w rękach, spot- 
kały grupę koleżanek szkolnych. Jedna z nich dostrze- 
gła swe przyjaciółki już wcześniej, wybiegła nieco 

do przodu 1 pełnym radości głosem krzyknęła: Dziew- 
ozyny - ale jaja! zajęłyśny II miejsce! 

To gastrononiozno-biologiczne określenie, podane 
a oharakterystycznym zaakoentowanien i zadpiewem 

  

pląsy 
_po_ harcerskich _tamach_ 

- CZARNI HuM6, 
IRQ JA | 

GIŁA | 

AR 

Q kązuje się, że jak oię ozłowiek postara to i 
btywów" zrobi "Karuzele", Tym aubitnym zamierze- 

nioa starał się sprostać znany prześmiewca redaktor 
Stefan Słysz. Ozdobą większości jego artykułów jest 
azęsto stosowany ozarny humor, który przyjmuje się 
z aympatią i » przymrużeniem oka, Biestęty ten cam 
klucz przyjęty w "Motywach krakowskich" okasaż się 
niezbyt udany i przerodził mię w niezasłutoną ironię. 
Jeżeli "kotywy" postanowiły zaprezentować 49 chorągwi 
1 każdy odoinek stanowił pewną reprezentatywną wizy- 

tówkę drużyn, uzożepów i hufoów z danego terenu, 0023: 
wiście biorąc pod uwagę skromną objętość niecałych 
dwóch stron - to "Motywy krakowskie” znacznie in mi- 
nus odbiegają od tej konwencji, Nie pokozano tego 
ozym krakowakie harcerstwo stoi, oprócz fułtów pasu- 
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w ustach małolatki, zastopowało mnie jak niedawno 
przeżyty defekt ogumienia. Przyznaję - zawróciłem do 
domu z mieszanymi uczuciami i smutkiem wynikającym 
2 tej nagłej konfrontacji celów naczelnych wychowania 
/w1de RPA/ z naturalnym stanem wnętrza osobowości joj 
uozestniozki. 

Zastanawiając się znalazłem jednak azereg analogii, 
które zaćmiły ten drobny przypadeczek indywidualny, 
Ale poczucie niedosytu naszego kulturalnego oddziały- 
wania w skali mikro pozostaje, mimo lektury uchwał 
Rady Naczelnej, wniosków rad i kozend. 

Harcerski Peatiwal w Kielonch, "Gawęda", "Dzieci 
Płocka", Słowianki i inni Trubadurzy z Leszozynowej 
Górki załatwiają w sposób piękny, artystyczny i £ 08- 
romnym nakładem pracy ich członków - jedną stronę me- 
dalu. Strona ta jest ważna, służy także do błyszcze- 
nia w oczy innymi naszymi osiągnięciami na polu kul- 
tury, ale jest jeszoze jego druga strona. Rewera tego 
medalu znacznie skromniejszy /jak to ozęsto bywa £ re- 
wersami odznączeń/ jest odbiciem codzienności w zaatę- 
pach, drużynach, w interpersonalnych kontaktach kadry 
z wychowankami i wychowanków między sobą. 

Przypomina mi się od rezu wyrośnięta drużyna odkry. 
woów na jednej z bieszozadzkich stanic, która, masze- 
rując na obiad, odpowiedziała na rozkaz obośnego - 
Od czoła Śpiew! : 

"Uaryś, moja Maryś, pójdziemy do lasa 
4 ja ci wśród gąszoza pokażę - ohrabąszoza..." 

oraz kilka następnych zwrotek, budząc tym tekatem 
z pogranicza frywolności i chamstwa uśmiechy aprobaty 
mijanego właśnie podobozu żeńskiego. 
Przypomina mi się także inne miejsce, ozaa i zespół, 
w którym na rutynowe "dziękuję" oboźnego po obiedzie, 
odpowiedziały beknięcia, ohepnięcia - gromki okrzyk 

radości i klepania po plecach bohatera. 
I jak rój mikrobów wirujących w szklanoe wody z Wisły 
- zaczęły przelatywać inne wspomnienia, drobne migaw- 
ki, które przy różnych harcerskich spotkaniach sygna- 
lizują zło, niedostrzeganą, skrytą inwazję czegoś tak 

mie lioującego z godnością ludzką, osobowością współ 
ozesnego młodego ozłowieka. Przebiegły przez myśl te 
wszystkie perełki: "sztachnij się!” przy uroczystym 
rospalaniu ogniska, "rzuć te syry!* - przy zmianie 
mokrych skarpet, "krówska kupa” - jako wyraz dozapro- 
baty czynu kolegi,"kurdebalansy", "stul-pyski" ozy 
"ścierej się szmatko!” - do zbyt wolnej w ruchach 
druhny. 
Prawie nigdy nie towarzyszyły tym "drobiazgom" reak- 
cje współuczestników wydarzenia /ale to może z powodu 
porzekadła "z jakim przestajesz takim się stajeśz"/. 
Nie było /00 gorsze/ reakoji funkcyjnych, tych brązo- 
wosznurowych, jak i tych z liliami na rękawach. Pleni 
się swoista "harcerska grypsera" jako ozdobnik, ak- 
cent haroerskiego stylu życia lat osiemdziesiątych. 

Zbliża się kolejny Zjazd i znowu w tezach zapisano 
propozycje: przybliżenia dorobku kultury narodowej, 
włączenia działalności kulturalnej jako integralnago 
elementu pracy zapewnienia dzieciom dostępu dą kultu 
ry. 

Wszystko słuszne - ale nie ma ani słowa inspiracji 
do dyskusji o "mikrobach" toczących codzienne zbiórki 
1 spotkania, których nie dojrzy teleobiektyw reporte- 
ra relaojonującego na środkowych stronach tygodnika 

doroczne kulturalne festyny. 
Być może, że wychodząc kiedyś z kolejnego poważne- 

go spotkania, rady oczy komendy usłyszymy: "Ale jaja - 
mawy robić kulturę!" - bo czym skorupka nasiąknie ża 

dziadek młodu. „+ 

  

    

jących do wyówiania przez haroerakiego satyryka 3 
fana Słysza. Można i tak. Cay jeat te jednak rmetel- 
ne? 

My się jednak nie prsejnujemy gdyż i tak dobrze 
się stało, że redaktor Słysz znalazł ooś więcej, niż- 
by pasosało tylko do jego dołka, A tak a propos — 
W ORTOGRAPII IDZIE NOWE - więo przypominam, że zgod: 
mie s polską pisownią dopełniacz od wyrazu rseozpospo- 
lita brzmi rzeczypospolitej. Tak więo powinno być 
"Harcerze Raeosypospolite, 

Dotąd uważałem się za człowieka dowoipne. 
pa przeczytaniu tekstu druha Stafana Słysza nie mam 
juś do siebie zaufania, niemniej aformułowałen pewien 
pogląd - Stefan Słysu humorysta, satyryk i ironista 
a w dodatku drobny manipulant. 4 s tym nie za 
do twarzy... 

latomiast w październikowym "EHaroerotwie" Mibonik 
napisał epitafium dla Nieobosowej akoji Letniej 1 po- 

grzebał ją tylko dlatego, że w Głównej Kwaterze nikt 
się nie znalasł do jej prowadzenia, To się wazystko « 
zgadza, niestety Libomik zaprezentował tak charakte: 

rymtyczną dla oentrali mentalność - że jeżeli coś mie 
dało się zrobić w Warszawie, w stolicy, w Głównej 

śiwater! - to musiało odejść do grobu. 

Otóż azanowny Lubomiku, mogę 01 wskazać wiele pro- 

Vlemów, za które nie ma się kto zabrać w Giece, a je- 
dnak dające się rozwiązać w terenie, Tak 1 s NAl-en. 
Był, jest i będzie, bez względu na stosunek do niej 
w GK ZHP. Po prostu, Nieobozową Akcję Letnią robi się 

dla dzieci, a nie dla biura. zuch  
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rumuńskich, liawigację urozmuicała nam chwilowa zmiana 
kierunków wiatru, to znów kąpiel na pełnym morzu 
/aobrowolnat/, wreszcie żywienie załogi. Odbywało się 
ono od luku na dziobie, Kawał arbuza wędrował podawa- 
my 2 rąk do rąk w kolejności - najpierw do sternika, 
a potem kolejno da wsoślarzy od rufy do dziobu. Ostat. 
mi jadł gospodarz, wydający porcje, na dziobie, Ster- 
mik był pierwazym po Bogu i dlatego dostawał wszystko 
w pierwszej kolejności, 4 trzeba było przyznać, że 
Kazek zasłużył sobie na to pełne uznanie załogi, ra- 
tując naa 5 niejednej oiężkiej opresji. Jako że See- 
fahrt - let lot, ule równocześnie navigare necasse 
astl 

hm Włodzimierz 
Borkowski 

Do Baloziku wpłynęliśmy po południu - 1 dalejże 
skakać z wysokiego pomostu drewnianego mola. Drermia- 
ne molo miało kilka dobrych metrów wysokości, a woda 
bjła ozysta jak łza. Po molo przechadzają się nielicz 
mi chętni 1 chłopiec usiłijący sprzedać pianki /ma 
ich okrągłą tacę na głowie/, a sprzedawca wody do pi- 

cia zachwala awój towar, W pewnym momencie niespo- 
dziewanie ostry powiew wiatru porywa tacę. Sypią się 

pianki, a drobne pieniądze toozą się po deskach molą 
1 wpadają do wody, Ilu nas było, poszliśmy w Ślady 
ohłopoa, który zrzucił koszulkę - buch do wody! Nawet 
i mnie podkusiło: uajpierw leciałem dobrą chwilę, za- 
mim poczułem uderzenie o lustro wody, potem zdawało 
mi się, że do dna jest oała mila, wreszcie, gdy osią- 
gnąłem niemal dno, zrobiło mi się ziuno /noże ze atra- 
chu/, a gdy spojrzałem w górę i zobaczyłem ledno ma- 

jaczące zielone Światło jak przez butelkę od piwa — 
dostałem tokiego mojra, że i Tarzan by mnie nie dogo- 
mit. Głęboko było: kilka silnych pohnięć dopiero spo- 
wodowało, że woda wyrzuciła mnie wreszcie do pasa po- 
nad wodę, ; 
Qozywiście pieniędzy nie znalazłem, ale wyszedłem ja- 
ko tako z honorem, bo okazało się, że chłopaki chow 
ne nad Wisłą wyłowiły wszystkie pieniądze, 

Wiefortunny sprzedawca byż uszoaęśliwiony: pozbierał 
pianki z mola ueiłując nas nimi ozęstować, Jasza wj- 
pełnił misję dyplomatyczną i wożął jedną pianeoskę, 
a ohłopak pognał do miasta. 

harcerskie.pl 

Miasto leży na stromym stoku, tak, że ulice bie- 
gną zygzakiem po stoku, połączone schodami, którymi 
można najkrótszą drogą zejść z góry w dół, przez oałe 

miasto w poprzek aż do morza, Że atoku góry wyłania 
się kamyno w kształoie dziobu białego okrytu, Bardzo 
ładne. 

Nie obyło się bez przygód lingwistycznych. Już 
w mieście Owidiusza Pietrek Owiertka zaczopiał oo ła- 
dniejsze dziewczęta: 
- Panno Zoażu, zrobić pani kamizelkę? - oo miało sna- 
mionować bon ton od ostrego nerzydzia /vide Mackie 
Hajoher/ 

4 ns to zagadnięta piękną polszczyzną: 
— Go, 00, 007... 

” wyprawa 
Obeonie Pietrek myje /za tol/ kociołek i pyta: 

- Panno Maniu, wymyła pani garnki?! - ale odpowiedzi 
nie ma - 1 następnego kooiołka też do umycia, 

Po kolaoji idziemy spać. Część do łodzi, ozęść, 
między innymi i ja, na moło. dumówe koło ratunkowe 
pod krsyże, poduszeczka od mamusi pod busię — i lulul 

Rano w drogę. Wiał to być chyba jedam si najpięk - 
niejszych dni żeglugi: przed nami za tokć warneń- 

dka | I jej PANORAUAŁI 
Półwysep Szabli /Kaliakra/ wznosi się wysoko, 

uwieńczony latarnią morską, a za nim, na lewo, rozpo- 
ściera się jedyna w swoim rodzaju panoraua, Jak na 
mapie plastycznej widać Warnę, Burgaz, Sozopol... 
Przy Półwyspie Szabli ozoimy pamięć druha lałkowskie- 
go, jednego s twórców polskiego harcerstwa, który zgi 
nął w podobnie groźnej scenerii, w cieśninie Messyń- 
skiej, podozae katastrofy morakiej. Odstępiwszy ko- 
biecie z dzieokiem swoją kajutę na śródokręciu, zajął 
jej miejsce na dziobie statku. 
Nikt z pasażerów jadących na dziobie statku nie ura- 
toważ się... 

Julo wygłosił krótką gawędę tej treści do załóg 
obydwu Zodzi zbliżonych do siebie burtamż, Po ozym 
nastąpiła chwila oiszy i salut flagowy. « 

Niedługo potem kąpiel na pełnym morzu. Rzucamy do 
siebie piłeozką. Morze jak balia. Aż tu nagle z da 
ka widać zbliżającą się trójkątną płetwę 
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grzbietową... (Gwizdek waohty na alarmi Chodu 
ma łodziel Zapychamy orawlem jak olimpijozycy. Na 
szozęście okazało się, że opowieści o rekinach żeru- 
jących w okolicy Półwyspu Szabli są ni 

Za to delfiny towarzyszyły nam czas jakiś, wdzięcznie 
przeskakując parani i trójkami nad wodą, 

Warna ooraz bliżej, Sielanka trwa, Jesteśmy po 
pysznym śniadaniu, złożonym z sucharów, czekolady 
1 owoców: ogromnych brzoskwiń. Gruba zamszowa akórka 
mama sohodzi, suchary moczone w wodzie morskiej mo- 
mentalnie miękną i nie są takie mdłe, a od KaBego do- 
staję /zawszel/ 1/2 poroji ozekolady,/Fajny ten KaBe 

- mo nie?i/. 
Nagle przecinają nam kurs idące do portu kanonierki, 

pełną parą. Zmienia się kolor wody na granatowy, liaża 
ohmurka znad horyzontu rozprzestrzenia się błyskawi- 
oznie na całe niebo. Po tafli, spokojnej dotąd jak 
w balii wody zbliża się deszoz, Fala narasta i za 
ohwilę już buja potężnie. To wynosi nas wysoko, wyso- 
ko ria grzbiet, to znów zauwamy się gwałtownie w dół 
- i naokoło woda, Jeszoze chwila i morze huczy grana- 
towymi grzywaqzami, Szkwał rwie żagle. Piorunem Ścią- 
gamy żagle i do wioseżt 
- Aliii - hopl Aliii - hopl - komenderuje Kazek, 
Pomnąc na przykrą przygodę "Sławka" w Carmen Silva 
trzymamy się w przyzwoitej odległości za łodzią kapi- 
tańską i pohamy się na czterech parach wioseł do pox- 
tu. Wpadając w coraz to głębszą Dolinę Jozafata mię- 
dzy wysoko wanoszącymi się grzywaczami widziny nad 
głową tylko ciemne niebo lejące w nas doszqzem, to 
snów z grzbietu fali przelewającej się przez burtę 
widać czasem proporozyk kapitański na maszcie "Sław- 
ka", Zanim zawinęliśny do portu ucichł szkwał, wy- 
szło słońce i przy wspaniałym fordowindsie wjechalió- 
my do starego portu w Warnie z podniesionymi żaglami 
i - banderą na gaflul ) 

Niskie drewniane molo oiągnie się tuż nad wodą 

1 przypomina do żywego kładkę nad potokiem, Jako że 
miałem trudności w vdbywaniu dłuższych spacerów, po- 
zostawałem w poroie na wachoie, na ochotnika. Króoiu- 
tka fala uderza o burty łodzi szybkim rytmem, słońce 
świeci, wieje lekka przyjemna bryza, leżę na brauchu 

na deskach mola i patrzę w wodę: zielona jak szkło 
flaszkowe, absolutnie przeźroczysta pozzals na obser- 
waoję dna. A tam dzieją się niesłychanie oiskawe r2e- 
ożyi ote kolorowa rybka, to 
samąci dno szybka flądra, Ża ohwilę piasek opadnie, 
a tymozasem flądra, zmieniwszy kolor skóry przystógu- 

je się łudząco wiernie do otoogenia, W pobliżu pola 
usadowiż się krab. Zataił się, groźny, nieruchomy — 
teraz przesuwa się ostrożnie, nieznacznie, małymi 
krooskami ze niewidoczną dla mnie zdobyczą, W pemnej 
chwili jakby zamarł, bocto w polu widzenia pojawił 
się drugi krab. Zaskoozeniem dla mnie było to, że 
obydwa kraby przesuwały się bokiem, to jest pod kątem 
prostym do długiej osi ciała, która skądinnąd jest 

ciąg dalszy 

czarnomorska 

właściwie krótsza, Napastnik biegi, jak na kręba, bar- 
dzo gzybko - i po olwili obydwa kraby stanęły "twargą 
w twars". Nie mącąc wody napadnięty wysunął gęośnię 
kleszoza i za ohwilę oba kraby przeciągały się w śmie 

rtelnych zapasach. Trwało to dosyć długo, a epilog 
był dramatyczny: agresor wycofał mię z placu boju 
wlokąo za sobą uszkodzoną kończynę. Nie martwiłem gię 
za bardzo - podobno odrastają krabom klegzoge, dokła- 
dnie takie same, tylko mniejsze, a posa tym, pomimo 
bólu palca, świat dookoła był taki piękny, że klęgka 
jednego kraba i to w dodatki napastnika nie mogła sa- 

mącić mojego błękitnego i sioneosnaga szczęścia: by - 
łom w Warnie! 

Wa drugi dzień wędrowałem a resztą kolegów ulicani 
rmy, oprowadzany przez miejsoowego skauta, Monont 

zadumy na polach warneńskioh, gdzię pogrzebano bażkań 
mkie nadzieje Jagiellonów, Usypany koposyk byłby 
wprawdnię dużo młodszym i mniejszym bratem Kopoa Kra- 
kusa, ozy Wandy, ale miło było odozytać na granitowym 
cokole -momolicie: "Tu zginął Władysław Jagiellończyk 
król Polski 1 Bułgarii /1/ w obronię ojozysny”. Herb 
poleki, herb bułgarski, i te samo oyrylicą, po buł- 
garsku, Nasz oioerone opowiada nam o projektach muuzo 
leum, jakie ma się stawiać na tym historycznym miejg= 
ou, W tej ohwili rosną tutaj wspaniałe ałoneczniki, 
wysokię o ogromnych kwiatach - ałońcach i dojrzewaj. 
oych niemal aiarnach, 
Samo miasto jak a ilustracji do "Rewizora": napisy  
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cyrylicą, policjanoi patrolujący 00 okwila ulio6 prze: 
jeżdżają stępa na rosłych ozarnych koniach. Białe 
ozapki policjantów, kontrastujące » nimi granatowe 
mundury, białe rękawioe s mankietami po łokieć, ezab- 
le zawięszene odwrotnie niż u nna - łukiem szabli wy- 
giętym ku górze, oerkwie ze złotymi kopułami - sta- 
ra Ruś I... 

Wieczorem podwiesiono nas do San onstantin - małego 
ośrodka wakacyjnego dla studentów, Gdy przyjechaliśmy 
zapadał smierzoh, Wokóż ogniska usiedli nasi gospoda- 
rte, © my przedstawilićwy program wyświozony w Krako- 
wie, a ugruntowany w Mamaj, Tak więo był taniec zbój- 
mioki w strojach, które wieśliśny ze sobą w skrzy- 
nmiąch /-0j, to ładowanie i wyładowywanie!/. Stroje 
zostały wypożyczone 3 muzeum etnografioznego w Kra- 
komie i były oozkiem w głowie sternika naszej łodsi, 
a rómnocześnie herszta tych sześciu, ozy ośmiu nawet 
abójników. 
Śpiewaliśmy piosenki góralskie, później krakowskie, 
grała własna kapela złożoma » trąbki, akordeonu, gi- 
tary 1 instrumentów obozowych. Ba koniec Krakowiak 
w oztery pary, x douczeniem przed występem miejsco 
wych ochotnigzek kilku figur i kroków do Krakowiaka. 
Najtrudniejszy był.oozywiście hołubozyk pań. 
Trzeba przyznać, że całość wypadła nie najgorzej - 
jak niawiał KaBe : - Na poziomie artystycznym, albo 
zgoła akademickim! Poważnię mówiąc - s zespołu 19-0- 
sobowego wyłoniono ohłopoów do zbójniokiego, do Kra- 
kowiaka, do chóru śpiewającego na trzy głosy 1 do or- 
kiestry, Chórowi i orkiestrze przewodził musykolog 
/już.na II rokuł/; podobnie jak naszym zdrowiem zaj- 

umował się - i to jeszoze jak skuteoznie! - lekąrn 
/aż s III roku medycyny/. * 

W sumię impreza była udana i potwierdziła, że za- 
pał i fentazja stwarza s "genialnej inprowizacji"zu- 
pełnie konkretne wartości: byliśmy przecież w San 
Gonstantin nad Zatoką Warneńską, a przed nami - Kon- 
stantynopol! 
Wie przypuszozaliśny wtedy ile jeazoze przygód nas * 
ozęka. Newot Julo, który - jak na starego wilka mor- 
skiego przystało, gdyż już ras płynął s Krakowa do 

Gdańska - tutaj, ma wodach Morza Ozarnego nabywał 
szlify kapitańskie. 8 

Przy sprzyjającym wietrze wypłynęliśmy z Warny, 
Dopiero tuż przed odjazdem okazażo się, że ten pan 
w stroju muzyka s okresu wojny krymskiej, spacerują- 
©y ze azpikuloem na długachnym karabinie, był straże 
nikiem portowym, przydzielonym przez portu 
de pilnowania naszych łodzi, Niepotrzebnie trzymaliś- 
my regularne wachty - ale tu już nie sięgały konpe- 
tenoje tłumacza franouskiego, tu, w Warnie wszysoy 
mówili "pa russki" - s wiadomym efektem, Jak wyżej. 

Wspaniała pogoda i piękna bryza powoduje, że nie 
zńwijamy do portu w Burgaz, tylko po kąpieli no peł 
mym morzu płyniemy wprost do Sożopola. I nio by się 
nie stało, gdyby nie to, że w Burgus czekała na naa 
od dawna poozta z Krakowa. Ponieważ tymczasem bez - 
trosko wozasowaliśwy w Sozopolu , powstała w Krakowie 

platka o katastrofie wyprawy w kotłowisku pod Jarmen 
Silru, co nie było zresztą tak dalekie od prawdy, bo 
przacież tylko przytomność umysłu i momentalne za- 
dsiałanie Jula oraz ostrożność sternika drugiej żodzi 
uratowały nas s opresji, 

$Sozopol położony w uroczej zatoczce naprzeciwko 
«'yspy, na której kadeci marynarki ćwiozyli od rana 

do wieózora krok defiladowy /po oo im to było - nie 
wiadoao/ okazał się być akanaenen tradycyjnego budo- 
waiotwa drewnianego, Pierwsze piętra budynków przy-, 
kryte ozteroapadowymi dachami pokrytymi ozerwoną da- 
ohówką wystawały do uliczek tak, że © ile obładowany 
ostołek mieścił się jeszoze między Śoianami sąsiadu- 

jących ze sobą domów, © tyle z okien pierwszego pię- 
$ra można sobie było wymienić niemal uścisk dłoni, 
To Btko posawieszene suszącą się kolorową bieliz- 
ną stwarzało aiepowtarzalnie egzotyczny pejzaż. 
Prawdziwą osobliwością były wiatraki poruszane trój- 
kątnymi żagleni /fokami/ rozpiętymi na ramionach wia- 
straków. Czegoś takiego jeszoze nie widzieliśmy, 

Jeżeli do tego doszła taniość wyżywienia: 1 lewa = 
T groszy = kilogram winogron = kilogram chleba = ki- 
logram ryby, nie trzeba się dziwić, ża Sozopol przy- 
padł nam szczególnie do gustu, 

Po otrzymaniu pocuty z Burgas i odpisaniu na roz- 
paczliwe listy podnieślióny żagle i przy nieustającej 
(pięknej pogodzie zamierzaliśmy dopłynąć do Vasilico, 
Stało się jednak inaczej, Łódź komendanoka zniknęła 
nam z Oozu przy zepadającym zmroku i sternik zdecydo- 
wał się lądować, póki co, nie ryzykując dalszej podró- 
ży w nocy. 

Moment był pełen napięcia: słyszeliśmy grzmot przy- 
boju o majaczący wysoki brzeg. Kazek uykszaż prawdzi- 
wy nerw wilka morskiego, wprowadzając Łódź przez wąs- 
kie wejście do zatoki, Tam zarzuciliśny kotwicę, a po- 
nadto umocowaliśmy łódź na wiosłach wbitych głęboko 
"na sztoro" w piaszozyste dno. Po stromym brzegu wy- 
biegliśmy na górę. Haraz z gęstniejącego zmroku do- 
szedł nas narastający tętent konia - to oważował ma- 
rynarz przybrzeżnej straży morskiej, Od tego czasu 
istnienie konnej marynarki zostało empirycznie potwie 
rdzone. Od murynarza dowiedzieliśmy niy, że opodal 
znajduje się strażnice, Tam, w szopie, na słomie spę- 
dziiiśmy noo /oprócz wacht na łodzi/ po kolucji, na 

którą złożyła się baranina i kawony, la drugi dzień 
okazało się, że połączenie starego barana z kawonem 
przerastało możliwości trawienne załogi. Cała załoga 
ddawała dziesigęośnę /1 więcej! / + a Władzio 

Kwasiwoda to nawet przymdlał. 
Wie zrażeni niepowodzeniami, przy dobrym wietrze, 

pruliómy w kierunku na Midię, zadowoleni, że po ciem- 
ku nie przekroozyliśmy tureoxioj granicy, O niebespio 

tknięcia się x niepi 

oielani armii tureckiej opowiadano jeczoze w Mamai 
intne dziwy. 
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W za dniach sierpnia otrzymałem list na- 
stępującej treści: "Czuwaj Druhu! Po Zlocie postano- 
wiliśmy założyć Drużynę Harcerzy w naszej szkole, 
Zmobilizowaliśwy i zachęoiliśmy do haroerstwa kilku 
kolegów, którzy ohoieliby wstąpić do harcerstwa, 
W związku z tym bardzo prosimy o instrukcję i pomoc 
w utworzeniu tej drużyny,” 
Pod tekstem podpisy trzech druhów i opiekunki harcer- 
stwa. 

Przypomniałem ich sobie, mimo, że w zlocie uczest 
niczyło ponad 350 harcerek i harcerzy, Byli dość zgra 
ni a opiekunka wyglądała sensownie. Byłem wtedy pe- 
wien, że to już drużyna - no, powiedzmy, przyzwoita 
drużyna próbna, A tu proszę! No cóż, trzeba powie- 

dzieć, że był to zlot drużyn resortowych a, jak widać, 
administracja szkolna... czyni cuda. 

Mimo, że list był z terenu innej chorągwi, posta- 
nowiłem pomóc. Odpisałem, że bardzo się cieszę, że 
pomogę ile tylko zdołam, że muszę na pierwsze spotka- 
mie przyjechać, bo trudno radzić, nie znając sytuacji 
na miejscu, że chętnie przyjmiemy kilkoro z nich na 
naez kura drużynowych, wreszcie, że jeżeli ohoieliby 
zwiedzić nasz gród to zapraszany, pomożemy,itp. Do 
listu dołączyłem "Inatrukcję GK ZHP w sprawie organi- 
zacji 1 zasad działania drużyny otarszoharcerekiej* 
oraz Książeczkę prób na stopnie atarszoharoerskie, 

Na III PZHS uzgodniłem z kierownikiem wydziału 
Komendy Chorągwi właściwej dla ioh szkoły moją ewen- 
tualną opiekę nad drużyną. W pierwszych dniach wrześ- 
nia na moim biurku zadzwonił telefon, To Jarek - j 
den z podpisanych pod listem, zapraszał mnie do obie- 
oanoj wizyty w szkole, Mimo ciągłego odgłosu wrauca- 
nych do uutomatu monet /ileż musi kosztować taka Toż 
mowa/ i pokrzykiwań jakiejś pani "wrzuć monetę” udało 

nam się ustalić dzień 1 godzinę spotkania. Ahoj przy- 

godo! Jadę do K. 
Moja wizyta miała miejsce w kolejnym tygodniu 

września. Przez zalewane deszczem 1 oohlapywane przez 
samochody ulice dotarłem do gzkoły. Nawet pani woźna 
była uprzedzona o mojej wizycia, bo zaraz skierowała 
mnie we właściwym kierunku. W przelocie "druhna" opie- 
kunka zrolacjonowała mi kulisy akoji, Chłopcy z 0g- 
romnym entuzjazmem przystąpili do działania. Mój list 
podziałał jak bomba. Nie wiem, czy się cieszyć entu- 
zjaznem czy martwić, bo zobowiązuje mnie to, abym nie 
zawiódł oczekiwań, abym zaprezentował im harcerstwo 
od tej najlepszej strony i abym tam coś po sobie zo- 
stawił. W oczekiwaniu na odnalezienie zarzuconego 
gdzieś klucza prowadzę miłe roznowy ż nauczycielami, 
CÓŻ, to moje środowisko naturalne - nauczyciel naj- 
lepiej czuje się w pokoju nauczycielskim. 

Jarek "zabezpieczył mi" spotkanie z całą dziesiąt- 
ką chętnych. Siedzimy w ozymó 00 będzie haroówką, 
przy herbacie i oiastkach, druhna opiekunka taktownie 
opuściła to męskie towarzystwo. 
Wyniki mojego piorwszego"wywiadu* bardzo mizerne. 
2 harcerstwa w szkole podatawowej prawie niczego nie 
wynieśli. Stopnie - to bodaj tylko jeden ochotnik 
1 jeden tropiciel. Jeden przeszkolony na kursie dru- 
żynowych haroerskich, Ale znacznie gorzej, że prawie 
nikt nie pamięta numeru, nazwy, czy bohatera drużyny, 
do której należał. Nie wiem czy tak jest wszędzie, 
«le to niepokojące zjawisko, Na początek staren się 
im wyjaśnić, że haroerstwo to ich a nie dla nich or- 
ganizacja i że prędzej czy później będą musieli zadć 
Qydować, oo choą w niej robić. Że harcerstwo to nie 

mundur i fajne komandoskie buty, ale pewna postuwa ży: 
oiowa, W trakoie naszego spotkania okazuje nię, że 
w swiązku z remontea warsztatów grupa, w skład której 
wohodzi znaczna część moich druhów może pojechać na 
jednodniową wycieczkę do mojego miasta, Umawiamy się 
na wspólne zwiedzanie, Jak zwykle przekazuję pewną 
ilość zdobytych materiałów programowych, a Jarkowi - 
kandydatowi na drużynowegę wypożyczam "Vademecum za- 
stępowego". la tym etapie pracy będzie mu chyba naj- 
bardziej potrzeone. Na pobliski przystanek kolejowy 
odprowadza mnie Marek - przyboczny, Dzięki posiadane- 
mu telefonowi będzie moim "łącznikiem" z drużyną, * 

W dniu, w którym klasa, a unią moja "grupa inioja- 
tywna", przyjeżdża na wycieczkę biorę dzień wolny 
1 onekam na stacji, 00 - jako że pociąg jest apóźnio- 
my - jest dla opiekunów grupy pewnym zaskoczeniem, 
Osuję się pilotem, zwiedzamy tyle ile się da w ozusia 
ok, trzech godain, W osasie tym staram się troolię po- 
snać "moioh" ohłopoów, obserwując ich uważnie, Bardzo 
się to kiedyś przyda, kiedy trzeba będzie im powie- 
rzać poważne zadania. Pozostawiam też im pewną ilość 
wolnego czasu, To konieczne i dla unie i dla nioh, 
Przy pożegnaniu przypominam o sarejestrowaniu drużyny 
w koaendaię hufoa. Umawiamy się na termin najbliższej 
zbiórki, Woześniej moi druhowie mają zacząć myśleć 
o urządzeniu huroówki. ;  
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Jan Kasprowicz 

CZUWAJ! 
(wyiątek) 

Idź! Czuwaj! I zawsze miej wiarę, 
cokoiwiek by losy zrządsiły: 
Jest Polska i będzie bez końca, 
jeśli jej starczy twej siły! 

Idź! Czuwaj! Otwarte miej oczy, 
byś dostrzegł w aam czas, z jakiej strony 
1 jaki wróg się ku nam skrada, 
chęcią niszczenia wiedziony. 

Idź! Czuwaj! Bądź czujny! codziennie 
ucho przykładaj do ziemi, 
byś słyszał jej szept najmniejszy, 
gdzie pójść masz z ramiony awoimi. 

Idź! Czuwaj! Patrz! słuchaj, byś wiedział 
nim z swoją rozminiesz się dobą, 
gdzie pójść masz z sercem 1 duszą, 
2 tym wszystkim, 00 tylko jest tobą! 

  

hm Andrzej Bukowski 

ciąg dalszy 

kurs podharemistrzowski 

„ZŁOCGKI DÓP ” 
hióytoria twrdaZeniem ladny pi 

A Komendant Chorągwi, druh hm Julinsz Langner, ia- 
totnie wizytował kurs, wystawiając zu jak najlepszą 
cenzurę. Wizytował kurs również przedstawiciel Głów 
nej Kwatery, jednak nie paniętan jego nazwiska ani 
$eż funkcji, gdyż nie była to wizytacja godna zapanię: 
tania 1 nie wniosła nic ciekawego w obozowe życie 
1 w prozram kursu. Paziytam tylko tyle, że w ozasie 
tej wizytacji musiałem ostro zwrócić uwazę na obowią- 
zek przestrzegania rezularinu obozowego rówiież przez 
wizytujących - chodziło o zakoż palenia tytoniu, jaki 
- zgodnie z wyznawaną przez nas interpretacją 10-te 
go punktu Prówa ilarcerskiezo, obowiązywał na terenie 
całego naszego obozu, « outatnia dniu kursu Łomeadant 

Ghorągwi, który był jednocześnie Kozeadantem Zgrupo- 
wania pobliskich kuraów drużynowych, przyprowadził do 

naszego obozu uiłych gości w osobach Tadka Świądra - 

byłego kwaterziatrza llufca Kraków-Kleparz za mojej ka 
dencji ilufcowego, a obecnie reprezentującego Wojewóde- 
ką Radę Frzyjacióż Harcerstwa i przedstawiciela Woje- 
wódzziej Rady Związków Zawodowych - tow. Juszozaka, 
Mie muszę udowadniać, że starym instruktorem, dzia 

ztą do dzisiaj w krakowskiej Chorągwi 
t sekretarzem kręgu deniorów/ znaleźliśmy 

natyonaiast wapólny język 1 ta wizytacja była stokroć 
bardziej harcerska niż poprzednia wizytacja Głównej 
twatery, Fatrzy na stóre fotografie, na których w bra' 
tnia kręzu, trzymając się mocno pod ręos, stoją wśród 
"Złoozioh sureków, sosen i jodeż" dh Świąder, druh Ko- 
mendant Langner 1 tow. Juszczak, | wszygoy razem śpie 
wazy - czego na zdjęciu nie widać i nie słychać, ale 
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00 dobrze pamiętam - piosenkę nuconą przez nas nie- 
zuiennie w ostatnie obozowe dni, kiedy już ooras bli- 
żej była ohwila, w której sakończy mię obóz i wrócimy 

"do drużyn, do wiosek, do miast, do instruktorakiej 
roboty", 4 piosenka ta znozynała się od słów: "Tak 
niedawno żeśny się poznali, dzisiaj już rozatania 
nadszedł czas", Potrafiliśny wytworzyć na kursie wła- 
śoiwą nam - to jest gr 
kursów, do jukich przede wszystkim zaliczyć należy 

przyjsoióż z poprzednich 

Staszka Fodusowskiego 1 Staszka Strusia - atnosferę 
wzajennego znufania, nie skrępowanej niczym bezpośred- 
niożci i zuontować znowu grupę przyjaciół, dla któryh 
pobyt na kuraje był i pozostał na długo jednym z naj- 
większych przeżyć harcerskich a zarazem jedną z naj- 
lepszych szkół instruktorsziego dziażania, Bie wiedzie 
łem wówczas, że będzie to ostatni kurs prowadzony 
przeze mnie, cnociaż z Sytuacji wytwarzającej się w 
środowisku krakowskim, z faktu powolnego ale systena- 
tycznego odchodzenia do hufoów 1 drużym instruktorów 
stanowiących jeszcze przed rokiex trzon kadry Chorę- 
gwianej na szczeblu komendy Chorągwi, mogłea domnie- 
mywać, że i moja działalność powoli usunie się w cień. 
ya bardziej, że sygnalizowane już w artykułach dysku 
syjnych w prasie harcerskiej zuiany w systenie kształ 
cenia znierzały do jego decentralizacji i przerzucenia 

"eiężaru kształcenia instruktorów na szczebel hufca. 
dtedy jednak żyłem, razem z moimi przyjacióżni, ży- 
ciem drużyny kuraowej i chciałem uczynić z niej - 
przez połączenie z "Powsinogani Bieszozadzkimi" - ze- 

spół instruktorski, wzbogacający wapólnie swe doświać 
ozenia i pracujący w sposób ciągły tak długo, jak dłu- 
go to będzie możliwe. I w tyn duchu przomawiałem do 
moich "sureków", "Sosen", "Jodeł" na ostataiu ognisku 
obozowym, ilieliśny sobie dużo do powiedzenia, przeto 
gawęda moja była względnie krótka, a pozost 
ogniska wypełniony był refleksjani uczes: 
nków Komendy. dazysoy przyrzekali sobie, że 

atruktorskiej nie porzuoą i że będą ją atale wzboga- 
cać 0 nowe elementy. I że będą stale wracać do przy- 
jaoiół, poznanych w Złookiem £ wraz £ nimi będą dys- 
kontować w codziennej pracy to, ozeg0 się na tym kum. 

sie nauczyli. kuszę powiedzieć, że przeważająca ozęść 

»Złookiego Boru" dotrzymała obietnicy, Do dzisiejsze- 

go dnia wielu ozłonków tej kuraowej drużyny działa 

aktywnie w Zwiąsku, wielu zajmowało 1 pałniżo odpowie- 

dzialne funkoje w komendach hufców. Z wieloma spoty- 
kam się do dzisiejszego dnia, I ołooiaż mie jest to 
drużyna - fenouen, jak opisane przeze miie w poprzed 
nich odoinkach wspomnień "Powsinogi Bieszczadzkie" - 
to jednek każdy 'z jej ozłonków czuje się nadal uozes 

nikiem tej kursowej społeczności, nazwanej "Złockim 
Borea" i apotykającej się wspólnie jeazoze w wiele, 
wiele miesięcy po zukożczeniu kursu. 
Ostatni rozkaż kursowy przeczytany w dniu zakończenia 
Obozu, a więo 14 sierpnia 1960 roku, brzniaż: 
wy dniu dzisiejyzym koiozymy kurs podharomistrzowaki 
Krakowskiej Komendy norągwi, Przes okres dwóch tygo- 
dni uczylituy oię lepszeżo, przystosowanego do potrzeb 

kraju i złodzieży, prowadzenia naszych drużyn, pełśio- 
go, aktywnego udziału w pracach nacierzyatycn hufoów. 

dyjeżdżany bogatsi o nowe doświadozenia, silniejsi o 

jeszoze jedną bratnią, haroerską przyjaźń, 

Występuję do Koniaji Prób Instruktorskich przy Krakow 
skiej komendzie Jnorągwi z woioskiea 0 zaliczenie kun 
gu do próby na stopień podharonistrza naatępującym 

druhnoa i druhom: 

Niepokój Jozef, liowak Stanie Niemiec Peliks, Pa- 
tuża Marian, 5zkudlarek Hanna, Piątek Kazinieru, Ka- 
mióska Helena, kucieła Janusz, Masłowski Kazimierz, 
Ryzner Maria, Śledziowska Aniela, Lewkowicz Maria, 

Migda iucyna, iroohowska Urszula, Szpara Krystyna, 
Dutka staaiaława, Czerwińska Krystyna, Pietrzak Zofia, 
Szumilas Xarian, Kreiner Jerzy, Dobrzańska Żofia, Ka- 
larus Henryk. 

ue roswiązuję drużyny kursowej "Złockiego Boru". 
Wspólna praca i wspólna idea, która skupiła nas wszys 
tkich w ZAP będzie nierozerwalną nicią, łączącą zaw- 
sze nusze nyśli, uczucia i dążenia, 
Hiech "Złooki Bór" nie tylko w Złookiem, szumi radek 
nie, przyjaznie, zwycięsko!" 
Czuwaj! komendant Kursu  /-/ hu Andrzej Bukowski. 

sSpotkaliśny się z członkami drużyny, mieszkąjącyni 
w Krakowie, już w kilkanaście dni po zakończeniu kur- 
su. Ustaliliśmy termin i program spotkania całej dru- 
żyny, które miazo odbyć mię w dniu otwarcia roku har- 
oerskiego 1960/61, to jest 17 1 18 września, w Krako- 
wie. Na miejsce spotkania wybraliśmy "Langnanówkę" - 
letnią rezydencję druha Bogusia langnana, podobnie 
zresztą jak w roku ubiegłym ma spotkanie "Powainogów 
Bieszozadzkioh”. W programie apotkania przewidzieli! 
my poznanie się >okiego Boru" z "Powsinogami Bi. 
szozadzkini" w drugim dniu i wspólny udziaż w defi- 
ladzie otwarcia roku cerskiego, Jak zaplanowaliśmy 

tax też wyconalismy. Rozpisane "wici" zarówno do "Po- 
wsinogów Bieszczadzkioh" jak i do Złockfego Boru" tra- 

fiły na żyzny grunt i w sobotę 17 września nad Wisłą 
w Przegorzałach, na teronie udostępnionym nam przez 
zawazo życzliwego i przyjacielsko do anie ustosunko- 
wanego Bogusia Langnana, rosbiły namioty biwakowe na- 

sze Złockie "smreki", "Josny" 1 "Jodły". Przy bi 
kowym ognisku wręczałem symboliozne podkładki zielone 

pierwszym podharcmistrzom "Złookiego Boru", mianowa- 
nym rok wydanym s okazji rozpoczęcia roku har- 
oerskiego. Ileż radości i wzruszeń przeżyliśmy razem 
przy tym ognisku! A ja, powracając myślami do ubiegłe 
rocznego spotkania "Fowsinogów Bieazozudzkich" na tej 
sanej polanie i o tej samej wozesnojesiennej porze, 

sunowałem dotychozasowy"dorobek" instruktorski krakow 
skiej Jhorągwi za lata 1957-1960, w którym to dorobku 
miażem niemały udział, Kosarzyska, Zwardoń, Bukowina- 

Podazkle, Krościenko, Smerek, Złockie. Ponad dwustu 
instruktorów przeszkolonych do stopnia przewodnika 
i podharomistrza, a prawie wsygoy z aioh pracujący 

ozynnie i pełniący funkoje, do jakioh zostali prze- 

szkoleni. Ke drugi dzień na Błoniach kraxowskioh spot- 

kał się "Złooki Bór” z "Fowainogami Bieszocadzkiui", 
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Pod rozwagę tym, którzy uczestniczyli, uczestniczą 
lub będą uczestniczyli w tegorocznej kaupanii sprawo- 
zdawozo - wyborczej. 

Delegaciel Spróbuj ocenić swoją konferencję! 

SKALA OCEN KONPERENCJI SPRAWOZDAWCZO - HYBORCZE. 

1. K 

we a nawet z pozycji idealistycznych 
fto dobrze, jeżeli delegaci wykazują 
wiarę, że konferencja może coś zaie- 
nić/. Konferencja daje uczestnikom 

świadomość wagi tego, co aię zrobiło 
1 poczucie współodpowiedzialności za 
to co się ma zrobić 

2. Konferencja obus 2, - przeważają 
wystąpienia kurtuszyjne. Konferencja 
przynosi obietnice władz 1 podzreśle- 
nie znaczenia danego środowinka harcer 
skiego 

SZna - przeważają 
działania proceduralne. Kon?erancja 
oharakteryzuje się próbą sił, mogą 
nastąpić przetusowania personalne 

o znaczeniu pracy Ric 16) i wyeni: 
wania; nio wnosi nio do pracy hufca. 
« przyszłości w panięci uczestników 
konferencje rutynowe będą się mylić. 
Bieprzygotowane - wystąpienia bez ładu 
i składu, często dotyczące nieistot- 
nych drobiazgów, albo 1 kulą w płot. 
Efekty mie do przewidzenia, 

Nie należy klmsyfikować konfei 
ilości gości oficjalny 
1 jukożci poaitkowi 

nejl wą wystroju sali, 
albo co gorazn, ilości   
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TABULA RASA - Gzysta, nie zapisana tablica 

TACE, SED MEMENTO! - Milcz, ale pamiętaj! 
TACITIO CONSENSU - Za milczącą zgodą 

|PALIS PATER, TALIS FILIUS - Jaki ojoiec, taki syn 
IPB DEUM, LAUDAMUS - Ciebie, Panie, chwalimy 

- Za czasów 

TEUPORA MUTANTUR SED NOS MUTAMUR IN ILLIS - Czasy się 
zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi 

TŚRTIO - Po trzecie 

  

    

ŁACINA! contra łacina 
GAUDENS - Trzeci uradowamy - Gdzie dwóch się 

bije, tam trzeci korzysta 
VRIBI GRATIAS - Tobie dzięki 
INOTIUS POLONIAE URBS CELEBERRIMA - Najsławniejsze 

    HASŁO: ALERT! 
ODZEW:Z-BIURKA!     miasto oałej Polski 

1.1. = TOTO TITULO - Z pełnym tytułem 
TOLLE PECÓNIAM, BELLA SUSTULERIS — Usuń pieniądze,   alikwidujesz wojnę       

woszycnijciwoa sło 340! +.grzes e 

  

Sło-ne-ozna, wie-rchy, w sło-Ścu ską-pa-ny szczyt, 

l$= dJdpryiieóroylryt 
wie-rchy, 2. | la-sów zwidi 

R=PZPYKE 
ła-ją, co sło-ci „mo 

"Eetitt 

REIERUZINEJE 
sd 40 1 do chmur. 

ś SŁONECZNE WIERCHY 

PETE ry RPG; =F] 
sło-ne-czne 

= h EB 
Do ełoń-ca, s. do słoń-ca wo- 

plk 
na-szych gór, a la-sów, sie-lo-nych 

guzyko* 

Słoneczne wierchy, 
w słońcu skąpany gzozyt, 
słoneczne wierchy, 
zieleni lasów zwid- 
Do słońca, hej, do słońca wołają, 
00 złoci pasmo naszych gór, 
do lasów, zielonych lasów, 
do wichru i do chmur. 

Kwieciata łąka 
upaja barwą wzrok, 

a polna ścieżka 

wiedzie ku szczytom krok. 
Promienie, hej, słoneczne zaświećcia 
gdzie smutek, trwoga, żalu cień 

1 wkoło niech zajaśnieje 
harcerski jaany dzień, 

      
a 
harcerskie.pl 
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( f) stotegacy odcinek "iobby" poświęcony będzie ko- 
lekójonowaniu płyt gramofonowych. Po okresie "kryzy 
su* w tej dziedzinie w ostatnich dwóch, trzech latach 
nastąpił nagły powrót do abierania płyt, W lutach 
siedemdziesiątych, kiedy japońokie firmy "zalały" ry- 
nek taśnani maznetofonowymi i sprzętem odtwarzającym 
wydawało się, że zdaoydowanię zdominuje to rynek. Po 
długim okresie prosperity kaset okazało aię, że jed- 
nak płyta granofonowa znów stała się towarem atrakcyj. 
nym. Zadecydowała tutaj doskonała technika nagrań 
studyjnych i oprawa plastyczna płyt. Nagrania w osta- 
tnim czasie stały się sztuką. Często zanim ukaże Bię 
płyta na rynku, obrabiana jeat oma w atudiach po kil- 
ka a mawot po kilkanaście miesięcy. Finulny produkt 
jest ideałem, co w przypadku kuset nie zawaze jost 
możliwe, Ostatnia nowość to płyta taw. Qoupact, która 
stała się "przebojem" nr 1 rynku fonograficznego 08- 
tatnich miesigoy. Trzeba przyznać, że firmy fonogra- 
flożne prześcigają się w stosowaniu nowości w dzi. 
dzinie techniki nagrać płyt jak i oprawy plastycznej 

obwolut, ż 
A jak się to wszystko zaczęło? 

€ 1687 r. Edison wynalazł fonograf cylindryczny, 
natomiast w zaledwie dziesięć lat później Bnil Berli- 
ner wykonał pierwszą płytę gramofonową. 
w Poloce pierwszą tłooznią płyt była Pomotypia Krajo- 
wa, założona już w 1899 roku przez Janusza Rafalakie- 
go. ilagrywała ona płyty z własnych matryc, lecz pro- 
dukoja ta była jeszcze bardzo prynitywna. 
Cała firma fonograficzna składała się ze studia dźwię 
kowego, tłoczni i sklepu. Studio było najprostazes 
mikrofon czyli tuba do odsłuchu, połączona z igłą, 
która drgając zapisywała dźwięk bezpośrednio na pły- 
oie "handlowej" /była to wtedy płyta jednorozowa/ 
albo na płycie - matce. Płyta -matka służyła do wyko- 
mania kilku, a nawet kilkudziesięciu metryc, przy po- 
mooy których tżoczono płyty na sprzedaż. 
W 1908 roku powstała w Warpzawie konkurencyjna firma 
Syrena Records /potem Syrena/ - która bardzo szybko 
stała się najwiękozą wytwórnią w Polsce. 
W latach 30-tych polaki rynek płytowy zuajoryzowały 
"eztery firmy: Odeon, His Master a Voloę, Columbia 

1 Syrena. Firma HUV opeojalizowała się w nagraniach 
wykonawców obcych, najczęściej uuzyki poważnaj, Tło- 

ozenie płyt odbywało się z matryc zagranicznych firm 

fonograficznych, które wypożyczały je, by potem przy 
awrooie dodatkowo otrzymywać osęść produkoji od finoy 
Pozostałe firmy - Jdeoa, Columbia i Syrena dokonywały 
nagrań wykonawców krajowych, tłocząo płyty we w. 

nych zakładach. Z aniejszych przedwojennych firm 
płytowych na uwagę zasługują ostery: Cristal Electro, 
Lonora, Parlofon i Polska Fłyta /także występująca 

pod naawą Płyta Polska, potem zaś BPTB Płyta/. 
Obeonie dziułają firmy: iuza, Polakie Nagrania, Ton- 
press, Wifon oraz nowo powatałe firmy poloni jno - za- 
graniczne, które w bardzo szybkim terminie dokonują 
nagrań oraż wydawania płyt. Uie zawose są to Jednak 
nagrenia najwyżezej klasy, 00 powoduje zakłócenia 

przy odtwarzaniu. 34   
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płyty doskonale nagrane. Ostatnio atudio Teatru Stu 
w Krekomie stało się prawdziwą"zekką"nuzyczną, doioki 
posiadaniu doskonałej aparatury nagruniowo — dźwię! 
wej. Płyty Uaunamu, Perfeotu czy TIA są tego świetnym 
przykładon. 

Trzeba zasunozyć, że polekie firmy płytowe nie 
sawsza "ozują interea", dokonując niekiedy kiozowa- 
tych i tandetnych nagrań, % którywi płyty salegają 
potem półki w sklepach muzycznych. Wyjątki atunowią 

A jak powstają płyty obecnie? W zasadsie wozyst- 
kie nagrania dokoaywane są % taśmy © szybkości 381 am 
mu sekundę i wislu ścieżkach, ao których doprowadzone 
są urządzenia wyjściowe wszystkich użynanych mikrofo- 
nów - zależnie od ieh liczby, Vagraniu sporządzone 
ua takiej taśnie"przenosi By" za posrednictwem ro2- 
maitych mikserów oraz urządzeń, korekoyjnych na inną 
tańng, tym razem dwuścieżkową o szybkości J81 um na 
sokundę, To jeet właśnie najważniejsza taśma wsoroo 
/master tape/. Sygnały /pod tym niewiele mówiącym 
określeniem może kryć oię wezystko - począwszy od jed 
nego ozyatego tonu do złożonogo brzmienia dźwięków 
syufonii Mahlera/ z taśmy wzoraowej są kierowane do 

głowicy nagrywającej. Głowica ta prowadzi ryleo, któ- 
ry żłobi rowki modulujące w surowej płycie. W wytwór 
ai płyta poddana zostaje galwanizosaniu w celu otrzy- 
mania płyty metalowej - ozyłi negatywu. Pinelnym pro- 
duktew tego procesu są matryca, służące do tłoczenia 
płyt winylowych - tych, które kupują klienci. 
Nagrania stereofoniczne dokonuje się trochę inną te- 
ouhniką. Otóż pojedynoże uikrofony podłączone są do 
konsolety wikserskiej, która wyrównuje poziom wagra- 
nis. Stąd dźwięk dochodzi do mignetofonu nagrywające- 
go 24 soieżki na taśnie o szerokości 5 ca. Następnie 
nagranie przechodzi przez urządzenie wykonująca ozte- 
rościeżkowe nagranie steraofowicene ua taw. taśmie 

śma ta zostaje przywięta do aluainiowaj 
płyty pokrytej warstwą oelulozy, po czym zostaje ona 
wzorcowej. 

poddana elektrolizie w oelu wykonania niklowej sztan- 
oy. Dwie tacie eutanoe, po jednaj na każdą stronę, 
umieszosone w prasie hydrauliczasj, wytmurzają piyty 
z winylu. 
QOGzyniście zarówny gulwanizowanie jak i tłoozanie wy- 
maga procyzji do ułamków wilinetra. w tej dziedzinie . 
omiągniyto rmeczywiście bardzo wysoki poziom. Howo- 
ozeaua płytu długogrająca stanowi Uoskonały przykład 
tego, co zdołała już osiągnąć technologia tworzyw 
sztucznych. Większość odatypatw od wierności negrania 
w stosunku do oryginału występuje ruozej na etapie 
odtwarzania niż nagrywania, czy ta z powodów mankament 
tu w grauofonie, ozy też z winy tkwiącej w semju my- 
stemie odtwarzania użwięku, 

Pora powiędzieć parę słów © kopertach płyt gramo- 
tonowych. * viągu zuledwie 21 la. iataienia stały się 
one zóacydowacia dziełami eztuci Bane w sobie. 
Powierzonnie kopert kuczą projektantów możliwościani 
tysiycy weriantów rozwiązań ilustraoyjnych: fotogra- 

ogaroięot rechaioanyni 
1 fiuansowymi trudnościari przy próbie smiany kastał- 
tu koperty, projektanci wyżywają aię W atocowaniu 

ticznyuh i typogreficzuych. 

zankakujących efektów graficznych 1 fotografioznych. 
Podozaa gdy koperty płyt nagrań muzyki klasyczcaj po- 
zostały w zasadzie nie zmienione od lat /portret kon 
pozytora, zdjęcie dyrygenta lub solisty w czasie wy- 
konywania utworu, ozasem pejzaż lub martwa natura, 
której tenat sugeruje mużyku/ albumy z uuzyką "pop" 
stanowią pole poszukiwań nowych powysłów, wykraczają” 
00 niejednokrotnie daleko poza treść płyty. 
Początkowo była to zwykła koperta z wydrukowanym ty- 
tułem płyty i namwiekuni wykomawców na wierzchu, wy- 
jeśuiającą notką aa oderocie. W ciągu ostaluich lat 
popularność zdobyła sobie obwoluta akładana, Btowowa- 
na zwłaszcza przy nagrauiach zespołów muzyki "pop", 
matomiast rzadziej przy nagraniach muzyki klasycznej, 
Istaieją również obwoluty, które można rozłożyć da 

rozmiarów piakatu lub iane z mnóstwem dodatkowych 
akrzydeżek. 

Koperta zaprojektowana przez Andy Warhola do albumu 

zespołu The Rolling Stones ma wnontowany,.. zamek 
błyskawiczny! 
Często do płyt dołączane aą dodatkowo plakaty czy taż 
zdjęcia danego zespołu lub wykonawcy, Stanowi to do- 
datkową zachętę do zakupu płyty. 

4 teraz kilka praktycznych uweg jak zbierać 
1 przechowywać płyty gramofonowe, Otóż należy przed 
przystąpieniem do zbierania zastanowić się 00 będzie- 
my zbierać, Czy będzie to muzyka poważna oay też mło- 
dzieżowa. Jeżeli uczynimy pierwszy krok w tym kieruu- 
ku, należy sprsoyzować jakie zespoły lub wykonawcy 
bądź style w muzyce będą w nauzej kolokoji. Po doko- 
naniu tej selekoji warto coś bliżej przeczytąć na te- 

mat. który naa intereauje. 

Płyty należy przechowywać "na stojąco". Nie wolac 
układać ioh jedna na drugiej z uwagi Da możliwość od- 

kształceń, Płyty winny znajdować wię w foliowej ko 
szuloe i obwolucie, Gbroni je to przed zakurseniem 
ozy też uszkodzeniea ueohanicznym. Ostatnio pojawiły 
się w handlu pojenniki na płyty oraz wzafki do płyt 
2 możliwością zanontowania aprzętu odtwarzającego, 
Jeżeli posiadamy trochę zdolności można wykouać Bane- 

mu dla własnych potrzeb takia pojemniki lub szafki, 

Aby uasza kolekoja była przejrzysta, dobrze jest wy- 
konuć podręczny katalog płyt przez naa posiadanych, 
Porma takiego kstalogu jest sprawą dla samego zainte- 
reaowanego. la pewno będaie on atrakoyjnivjazy, jeże- 
li opróce danych o samej płycie będsie zawierał 
waniankę o wykonuwcy, 
Przed odtwarzaniem płyt należy je delikatuie wyjuować 
2 ohwoluty, aby nie porysować, czy też nie popłanić 
rękoma, Dobrze jest posiadać speojaluą ściereczkę do 
przetarcia płyty oraz płyn antystatyczny do jej ozy- 
szozenia. Wazystkie akoomoria do płyt gremofonowych 
można sakupić w sklepach musycznych bądź też komigo- 
wych ze sprzętea fonografiowuym, 

Życząo wszystkim zainteresowanym powodzenia w ko- 
lekojonowania płyt oczekujemy liatów, w któcych napi- 
szącie o awoich osiągnięciuch w tej dsiądzinie.  



    

cq. ZE..S6.31.......1.. spotkanie, niektórzy 
znali się już od dawna, niektórzy poznali się dopiero 

na krakowskich Błoniach. Pomieszały się chusty zielo- 

ne z chustami złotymi, połączyły się Komendy obu kur- 

3ów: Wanda, basia, Kysiek, Ronek, obaj Jtaszkowie, 

źdalioh, Adan., Ruszylisay karnymi czwórkami w pięknej 

defiladżie harcerskiej i przed trybuną w ulicy Basz- 

towej powiewalisny zielonymi 1 złotymi chustami, Tyl- 
ko ja, jako Konendant obu kursów, miałem chustę pod- 

wójną: zielono-złotą, Man ją do dzisiaj, 

Nie było to pierwsze i ostatnie spotkanie "Złoc- 
kiego Boru" z "Fowsinogani", Zorganizowaliśmy potem 

Jeszcze wapólne "Andrzejki" w listopadzie 1960 roku 
w lokalu Towarzystwą Przyjaciół Dzieci w Nowej Hucie, 

który to lokal udostępniła nam druhna Nela Śledziow- 
ska. Spotkaliśmy się na drugi rok obiema drużynami 

na Złazie wiosennym w Leskowou, Poszczególni członkom 

wie obu drużyn spotykali się w swoich środowiskach 

i współpracowali ze sobą bardzo ściśle. A gam "Złooki 

Bór" w swym "krako"=kim wydaniu" - to znaczy ozłonko” 

wie drużyny mieszkający w Krakowie — spotykał się 

wielokrotnie w roku 1961 1 1962 w harcówkach i loka- 

lach krakowskich drużyn i hufców, Razem ze Jtaszkiem 

Fodusowskim odwiedziliśmy kilka druhen i druhów w ich 

macierzystych drużynach i hufcach w terenie, Pamię- 

tam wzruszające spotkanie z druhną Zosią Dobrzańską 

w Wiśniowej, w szkole, w której uozyła i w której pro 

wadziła drużynę wiejską, lie wiem dla kogo było to 

większe przeżycie: czy dla niej, która w swej niewiel. 

kiej mieścinie podejmowała "swojego" Komendanta i pre- 

zentowała mu wszystko, ao jej drużyna umiała najlep- 

szego, czy dla mnie, spotykającego się nie tylko 

z przyjacielem - ozłonkien drużyny "Złockiego Boru"; 

ale przede wszystkim z jej dorobkiem inatruktorakim, 

który przedstawiały dzieci z jej drużyny. 

kie doprowadziliśmny jednak do tak trwałej i aystema- 

tycznej pracy drużyny jak w wypadku "Powsinogów Bie- 

szozsedzkich”, liie będę analizował przyczyn. tóżne są 

zespoły i różnie układają się ich losy. Zespół "Powsi-* 

nogów Bieszozadzkich" był i jest zespołem wyjątkowym. 

wprawdzie wyjątek potwierdza regułę, którę, w tym wy- 

padku, jest siła I moc harcerskiej przyjaźni, ale mu- 

HISTORIA  KEEEEENENEME + 
si być właśnie wyjątkiem, I takim wyjątkiem w mojej 
działalności w zakresie kaształoenia kadry instruktor 
skiej był i pozostanie fenomen "PFowuinozów", 

"Złooki Bór" był ostatnim kursem prowadzonym prze- 
ze mnie. Powoli wykruszać się zaczęli moi wapółpraco= 

waioy, niektórzy z nich, jak Wanda Andrusikiewioz, 

wyjechali z Krakówa, innf przeszli do pracy w hufoach 

lub drużynach, A i w samej Komendzie Chorągwi nie by- 

ło już takiego ogronnego entuzjaznu dla centralnego 

organizowania kursów instruktorskich, Zbliżała aię 

zresztą ich decentralizacja, zalecana przez Główną 

Kwaterę, Również i moje sprawy zawodowe i społeczne 
poza harcerstwem, ograniczyły możliwość oddania się 

bez reszty organizacji i przygotowywaniu akcji, wyma 

gających ogromnego zaangażowania i poświęcenia wielu, 

wielu godzin pracy, Myślę jednak. że to oo zrobiłem 

w dziedzinie kształoenia instruktorów Krakowskiej 

Uhorągwi zasługuje na uwagę. Dlatego piszę o tym 

w formie tych gawęd o kształceniu w tej "historii 

kształoeniem kadry pisanej". I dziękuję wszystkim mo- 

im Przyjaciołom z tamtych łat, z którymi zreaztą do 

chwili obecnej utrzymuję serdeczne, przyjacielskie 

kontakty, za to, że pomogli mi w tym działaniu dla 

dobra Związku i skupionej w nin młodzieży. I że pozwo- 

lili mi przeżyć nie tylko najpiękniejsze, ale przede 

wszystkim najowooniejsze lata mojej instruktorskiej 

działalności, 

I na koniec moioh waponnień, kształcenien kadry 

pisanych, przywodzę na myśl słowa mojego przyjaciela 

z naroiarskich szlaków, instruktora narciarskiego 

i wspaniałego przewodnika tatrzańskiego, Mietka Górki 

z Zakopanego, który mówił, pokazując wykonane przez 

siebie przepiękne zdjęcia tatrzańskiej przyrody: "lu- 

dzie, kochajcie góry i chodźcie w nie, bo one was ko- 

ohają i czekają na was", Tak i ja chcę powiedzieć do 

wszystkich instruktorów idziałaczy harcerskich,a przez 

nich do wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce: "ludzie 

kochajcie harcerstwo i idźcie służyć i działać dla 

jego dobra i rozwoju, bo ono czeka na Was i potrzebu- 

je daszych myśli i czynów dla dobra młodzieży, dla 

wychowania jej w duchu miłości, braterstwa i ałużby 

dla kraju!" CZUWAJ i 

koniec 
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