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od redaktora 

oraz częściej i coraz szerzej słychać w prze- 

. różnych kręgach społecznych głosy obracające 

się wokół problematyki zawattej w tezach na 

nadchodzący Zjazd Partii. Kraków, miasto zarówno uczel- 

ni, placówex naukowych, jak i wielkiego przemysłu, 

stanowi szczególny tygiel myśli społecznej o problema- 

s«yce współczesności naszej Ojczyzny. ? 

Dyskusja to szczególna, gdyż chodzi tu zarówno o oce- 

nę strategii społecznej, wyznaczonej uchwałami pamięt- 

nego IX Nadzwyczajnego Zjazdu, jak też i o kierunki 

rozwoju sięgające daleko w nadchodzące trzecie tysiąc” 

lecie. ; 

Trudno sobie wyobrazić, by w takim momencie kształto- 

wania celów i tworzenia wizji przyszłości naszego 

kraju, wśród aktywnych uczestników dyskusji zabrakło 

instruktorów naszego Związku, jak też i harcerzy stare 

szych. Płaszczyzną są powszechne seminaria kręgów ins- 

truktorskich, jak i szeroki udział w otwartych konfe- 

rencjach partyjnych.    
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W ńumerze zamiesźczamy trzy głosy w przedzjazdowej 

dyskusji, prezentowane przez instruktorów naszej cho- 

rągwi na jednym z seminariów. Z pewnością są to głosy 

głęboko dotyczące problemów z jakimi styka się nasz 

Związek; przecież praca harcerska nie ject oderwana 

od realiów życia społecznego i gospodarczego kraju. 

Problemy młodego pokolenia w pierwszym rzędzie doty- 

czą właśnie młodzieży harcerskiej, której ideowość 

4 zaangażowanie, chęć bycia "na czele" - jak kaze 

tradycja i sens słowa "harcerz" - jest rękojmią wybo- 

ru aktywnych postaw w życiu dorosłyr, życiu przysz- 

łych pokoleń. 

Troska o włzściwe przygotowanie dzieci i młodzieży 

do życia przebija ze wszystkich głosów harcerskiej 

kadry. Tak było przed wyborami do Sejmu, tak jest 

i dzisiaj, przed X Zjazdem. 

Instruktorom harcerskim chodzi o warunki i możliwości 

coraz lepszej, skuteczniejszej pracy wychowawczej. 

I takich możliwości «szukają i oczekują pa wielkin 

czerwcowym Forum. 
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EMNWIEWEWE || DESUEGIUNN M « PME 
Pierwazomajowe casptrzyki tradycyjnie zgromadziły 

'hufce harcerskie chorągwi. W Krakowie, najliczniej 

stanęli na zbiórkach swych hufców harcerze Nowej 

suty i Podgórza. Ha Rynku krakowskim 1 Maja nie za- 

drakło harcerzy. Każda z dzielnic Krakowa miała w 

swych szeregach harcerzy, którzy tak właśnie uczestni- 

czyli w wiecu. 

M Krakowie, na zaproszenie Komisji Współpracy Zagra- 

nicznej Związków Młodzieży, przebywała delegacja 

Rady Młodzieży Szwedzkiej. Przyjmowani przez ZHP 

(akiuslnego przewodniczącego Komisji), poście zwie- 

dzili Kraków , spotkali się z wiceprezydentem Janem 

Wowakiem, również odwiedzili Oświęcim. 

Zapedły ostateczne decyzje o zorganizowaniu w Krze- 

szowicach koło Krakowa, w IIl dekadzie września, 

Zlotu 75-lecia Harcerstwa Krakowskiego. Sztab ŁapTa5z) 

reprezentacyjny zastęp 2 każdej chorągwi. Trzeciego 

dnia Zlotu zostanie odsłonięta tablica upamiętniają- 

ca urodziny Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej. 

W Krakowie rozpoczęły się kolejne Festiwale Filmów 

Krótkometrazowych. Dzięki współpracy z "Harcfilm 

pczedstaniciele redakcji uczestniczą pilnie w poka 

zach festiwalowych, co z pewnością zaowocuje relacja- 

i w numerze 6. 

Harcerska Oficyna Wydawnicza w Krakowie proponuje 

nowości wydawnicze; 

1. "Bałałajka” Jacka Chlebdy (cz. I i II) 

- śpiewnik autorski 

. "Obrzędowy piec” Morka Kudasiewicza (wyd. II) 

. "Sprawności harcerskie” 

"yaterieły do kształcenia drużynowych starszohar- 

cerskich" Janusza Wojtyczy (tomik STH) 

Zapraszamy na Kermelicką Jl! 

25 1 26 naje odbyły się w Krokowie Finały Og$lnopol- 

skiego Współzawodnictwa Drużyn "Spod znaku przyjaź- 

ni*. 19 drużyn harcerskich z całej Polski realizowało 

zadanie konkursu, uczestniczyło w spotkaniach w klu- 

bie TPPR, ośrodku Kultur" NRD 1 Towarzystwie Polsko- 

-Kubańskim. Zwyciężyła drużyna harcerska z Wałcza. 

Manewry Techniczno-Obronne Chorągwi: odbyły się 24 

1 25 ma, 
Pletwsze miejsca w punktacji generalnej zajął Hufiec 

Skawine, drugie - Mufiec Krzeszowice, zaś trzecie - 

Hufiec Podkrakowski i Myślenice 

ie.p 

spis treści 

1. Od redaktora 
2. HSI. - 
3. Olgierd Fietkiewicz 

*Q treningu w odejmowaniu" 
4. Pod Trzema Gwiazdkemi 

"III Forum Zuchmistrzów mamy za SobĘ"...--+-*- 

5. Stefan Salamon - pisze o "Problemach 

harcerskiego wypoczynku 

6. Piosenka miesiąca 

1. Cykl Praktyka-Teoria, dziś o warunkach 

dla systemu - pisze Marek Kudasiewicz. ...-+--- str. 

8.*0 kansł informacyjny dla seniorów" 
postuluje LIS.....1-+-- 

9. Kolejny odcinek cyklu "Krzesanie ognia".....- 

10. Kolejny odcinek cyklu "Niemalowane 
obrazki” 0 

11.5atyryczny Świat Druha Drucna 

12. Krystyna Krzyk "Wiedzieć aby przewidywać 

przewidywać aby działać 

13. "Warsztat" Janusza Wojtyczy 

14. List z Nowego Sącza... 

15.0 obrzędowości w drużynie zuchowej 
pisze Kamila Frydrych.....- * 

16. Harcerska Scena Literacka w opracowaniu 

Jadwigi Skiby > 

17.6aleria Rysunku pod redakcją 
andrzeja Zięblińskiego. . 

18. Tadeusz Gaweł "wybitne postacie związane 

z regionem krakowskim".... 

19. Magazyn Z braku laku 

20. Mobby - dzić Wojciech Popiołek pisze 

21. Odcinek "Czas na rozdrożach" pod tytułem 

"Bagnet na broń”......- 

  

MM + NEEMENENE NASZ RUCH EEEEEEES 
gtuł, pod któryz przedstawiam swoje roflek- 

T sje, jest nieco przekorny, Przede wszyatkia 

jost reskoją na koroktę redako;jrą HR-a, któw 

ra to /redakoja - nie reakcja/ zmieniła mi tytuł ar— 

tykuzu w muzerze trzecim z *O treningu w dawaniu 1 ak- 

tyuności” na *Otreningu w dodm laniu i aktywności", 

Ha, Może to £ prawda, że każde dawanie jest dodowa- - 

nien do ozegoć, co już j 09 się suzuje, składa 

4 odkłada, by można » tego korzyntać? Ale skoro przy 

okazji wspomniało się już o najprostszym dsiałaniu 

arytnetjoznym, może warto zastanowić się nad sensem 

tego kolejnego, odwrotnego - w harcerstwie? 

Ho 1x ten sponób sygnalizując sprowę odejnowania, 

choę się zająć czymś, 0o wiąże się 2 tym nieco, 

hmPL Olgierd Fietkiewicz 

Zamiast tego dziś w Preuie deklarujeny: 
"Harcerz precuje rzętelnig, dba o wspólne dobro jak 

o własne”, 
Otóż, czy to wystarcza? 

Współczesny puszt Prawa Harcernxiego jest słuszny 
1 ładny, wyraża też prewdzjiwą ideg, by zaznaczyć 
troskę o dobro /tu głównie materialne, choć może nie 
tylko; kulture to też wspólne dożro!/ od szczegółu 
do ogółu, Jięda z tym, że większość młodzieży w wte= 
ku harcerskien własnego dobra posiada riewicle i nie 
bardzo jest od szego zaczynać, I tak niemało dzjęci 
na wał ma me przykład kłopot nawet z wżasnya kąten, 
w którym można spozojnie odrabiać lekcje, W miastach 
też nie jest na ogół tak, że-każdy chłopak czy dziew 

O TRENINGU 
W ODEJMOWIANU.. «5 

a mianowicie - cnotą oszczędności i oszczędzania, 
Oozywiście, w oszczędności nie chodzi o to, by prze- 

de wszystkim odejnować, a więoi nie dać, zabrać, 
kierować się ku temu by było mniej.» 
Wprost przeciwnie, Dawać - ałe rozsądnie, przenyśla- 

nie, Mieć z czego dawać, Mieć — 2 sensem i pożytkien, 

a więc z troską o to, oo się ma 
Powyższe rozważania mogą mieć, na przykład, tekie 

oto punkty wyjścia, 
Pierwszy - wiadomo, że onota oszczędzania jest Pola- 
kom niezbędna, Przeżywamy różnego rodzaju braki 
1 ogromne potrzeby, a wiadono, że jesteśmy zadłużeni. 
Wie many tak zwanych rezerw prostych, Musiny mię 
więc nauczyć dobrze gospodarować tym, 00 mamy i oo 

będziemy mieć, Nie muszę rozwijać tematu, czym jest 
Oszozędność oraz nawyki oszozędzania, jak bardzo 
są one potrzebne, tudzież, że jeśli się tego mają 
nauczyć Polacy, to znaczy także a raczej przade 
Wszystkim — harcerze, 
sa drugi - to sięgnięcie tc starych tekstów Prawa. 

6 już 75 lat temu istniał taki jego punkt: 

but jest oszczędny, to uneaczy każdy zdobywający 
aa adj do kasy oszozędności by w razie braku pracy 

a ma ut. ie i nie być oięż: dla 
mnych lub też, by mós w razie potrzeby użyczyć po- 

mocy innym," 

ozyne dysponuje własnyngokojem, w mim sprzętem Hi-Pi, 
bogatym zbiorem nagrań, szafą modnych oiuchów, 
A jeśli nawet część z nioh"na", to skąd? Zwykle od 
rodsiców, jeśli dadzą się naciągnąć na modne stroje 
albo mają ohęci 1 możliwości obdarowywania, 
Zupełnie inna sytuscja istnieje u tych, którzy miesz- 
kają w internatach ozy na stanojach i własnym prze- 
nysłem dorabiają "na korkaóh" ozy zarobkują w inny 
sposób, by mieć na zimiwy płamzoz lub na wakacje, 
C1 mają rzeczywiście właane dobra ale oni z kolei 
zwykle nie meją już zupełnie ozamu na haroerstwo, 
Tak więo ód orego tu zaczynać? 

Tym bardziej, że wyohodowaliśny tu sobie przy 
okazji straszak w postaci przeciwstawienia: być ozy 
mieć, Przy ozym być znaczy - Omoy, mieć - bel 
Skoro"nieć" jeat jakby wstydliwe, to czy wypada się 
o to troszczyć, uchodzić wóród otoczenia za osobę 
przywiązaną do rzeczy a więc jakby flistra, miesze_ 
osuoba... A przecież - nie tylko "jesteśmy" Polakani 
ale także "mamy" Polskę, choeny ją zostawić następ 
nym pokoleniem zamożaiejszą, lepszą, piękniejazą, 

A jeśli "mieć" równa aję-dostać od kogoś, to 
łatwo o oozekiwania, że tą właśnie drogą będzie moż- 
na powiększać "suoją lub zastąpić rzaozy 
sniszozone i niopotraebne, To także nie stanowi 
dobrego punktu wyjścia do dbania o własne rzaczy, 

WREN OREW OO ZZB OO EAC EAC ORA OTC AFA  



      

EEEEEEMA NASZ RUCHA 
Jeśli więc harcerz wła. 
ma - nie szanuje, to kiepsko rożna rokować zesłade= 
jąc,że o dobra wapólne «s dbać jak 2 właa 

niewiele za ga a ta, co 

najlepiej. Hnrcówza jest izbą 
wania tylko przez karoerzy, Sprzęt? Jeśli 
leży do szkoły, szczepu lub druży 
obóz wpłacą rodzice, szkoła, zał 
szu akoji socjalnej. Ktoś tam kupi zanioty, Ktoś 
przechowa, zawiezie na miejace,noże rozstari... 
Oezywićoie nieprarda. Ją liczne drużyny, które pra- 
cują 1 zarobkują, które asue sobie budują sprzęt obo= 
zowy, Ale takich zespcłów jest za uło, I w efekcie 
uczestnicy obozu >zqsto nie szanują tego, ca za 
własne nie uważają. Zniazczy się, zagubi? Będ 
ne, lepsze, Skąd? No, właźnic.++ 

iyślę, że troską naszą winno być w dużej mierze, 
by każdy zastęp czuł, że coś ma własnego, zupełnia 
materialnego, 1 że tylko od każiego z harcerzy za- 
leży jak długo będzie się to nadawało do użytku, czy 
zostanie udoskonalone i wzbogacone dzięki przemyśle 
mości, staranności i pracy, Sądzę, że taki powinien 
być punkt wyJścia ze wsględu na perspektywę wycho- 
wawozą. I nie da się wystraszyć "mieć"? 

'z0ze jedna sfera, o której warto tu po- 
wiedzieć podejmując sprawę oszozędzacia — sfera cza- 
su. Po prostu, by go mie marnować, Zarówno w stosun= 
ku do zająć w drużynie, jak i bilansu czasowejo ins- 
truktora. $ 

Ta pierwsza sprawa jest dość oczywista, Kiedy „a 
się lat naście, czasu często w ogóle się nie liczy, 

Jest go tak niepoliczalnie w życiu dużo, że wydaje 
się, iż na wszystko starszy, A przecież szkoda cza- 

e tna 

ślaną zbiórkę, na 
Chceny wychować ozło= 

, odpowiedzialnego 
więs sami punktualni 

rzyska sportowe 
zbiórkę zast Stanie nu warcie honou 

dla harcerki stratą czasu lub ogron- 
tego jak aię do tego 

cokolwiek: 

Żedną zaś oszczędnością nie jest, jeśli poninie się 
/"z breku czasu"/ motywację, zawiadoni w ostatniej 
chwili, Nie można oszczędzać na osobistym wpływie 
instruktora... H 

No właśnie, Instruktor harcerski występuje w róże 
mych rolach. Równocześnie jeat wzohowawaą, przywód= 
oą, organizatorem pracy dla swoich harcerek i harce- 
rzy, Na tej roli oszozędzać nie można, Ale równoczośm 
mie instruktor jest uczestnikiem niezliczonych zebrąj 
narad, seminariów, konferencji, a czasem — dekoracją 
odświętnych iuprez i uroczystości, I tu instruktor 
powinien się oszczędzać, wręcz kaltulować, W druży- 
nie jest «ie do zastąpienia, 00 wszakże nie oznacza, 
że wazystko, wszędzi si ozynić osobiście, 
Ala nie przypadzien do podstawowych zasad wych:wania 
harcerskiego należy spscyficzna rola instruktora, 
Matomiast na zebraniu, seninarium - bywa inaczej, 
Ozszen trzeba 1 wypada — różnie to bywa... Coń trza- 
ba załatwić, albo rzeczywiście ma się coś do powie” 
dzenia inzyn. 
U podstaw oszozędzenia czasu i w ogóle oszczędzania 
leży sprawa ryślenia na dystans, 
I chyba właśnie to powianiśny trenorać!!1 
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MAMY ŁĄ SOOQ:. 
| ZUCHMISTRZÓW 
sama] 
rzed rozpoczęciem 7orum zwierzyłem się Głów= 
nenu Orgenizatorowi, że maz zamiar zapropono- 
wać z trybuny aby wczysoy zdjęli sznury funk= 

Pp 
oyjne 1 nie nosili ioh przez dwa pierwaze dni na znak, 
że w obradach wszyscy są równi i każdy głos jest 
traktowany jednakowo, Organizator poświęcił wiele cza- 
su aby mnie skłonić do porzucenia tego zamiaru, ar 

to..0 re dna 
Jestem s przekorania legalistą, więo uległem, Teraz 
dopiero zdałem sobie sprawę, 0zeg0 mimo woli oheia- 

łem dokonać: pozbawić wielu ludzi autorytetu, wynika” 

jącego z posiadania sznura i zmusić do budowania 30- 

bie antorytetu od podstaw, na przykład przez wykaże” 

nie się inteligencją, dorobkiem lub choćby oywilną 
odzagą, Straszne, 

Porum nie przyjęła stylizacji "zuohowej" /eo już 

zaczęło być tradycją/ lecz przyjęło formę bardzo do= 

rosłą, Było więc prezydium z napisem w tle, mównioa 

s nagłośnieniem, protoxolanci, dyskusja plenarna, uro” 

ozyste wystąpienia, podsumowanie itp. Teraz już nikt   

go" ant żadnego innego, 

ME +UENME NI-TODY KA EEEEM 
zynó takim "ygłupu historyczne- 

chociaż kto wie+++ 
jałem żeby władze harcerskie /miałem na 

yś1i Maozelnika £ Przewodnoczącego Komisji 

kaj Rady Haozednoj/ po zamknięciu obrad ustosun= 

koważy Bie do wymuniętych wniosków, Wiedzielibyśmy 

przynajnnioj © ozym wruoay do swoich Środowisk, 

pouozono mnie /A stusznie/, że władzą harcerską są 

pełne składy Rady Naczelnej 1 Głównej Kwatery a nie 

4ch przedatawiaiele, wobec ozogo ustosunkowanie się 

nastąpi w icnym ozesia 1 miejscu, Domyślam się, że 

miejscem tym będzie Warszawa, natomiast oo do ozasu 

wiem, że nie będzie to ozas bliski, 

x 
Jak oceniam Forum Zuohmiatrzów? Bardzo pozytyw= 

mie, Kieruję śię w tym wypadku odozouoiami mojego 

przyjaciela z młodych lat inotruktorskich - phm Bog- 

dana Jzozygła - doktora nauk medycznych, literata 

1 działacza społecznego dużego formatu, który wziął 

udział w Forum jako gość, Poprowadził tu jeden z ko= 

minków w sposób zupełnie niekonwenojonalny i trzyma- 

jący w napięciu uczestników przez dwie godziny, mimo 
miewygodnej pozycji zwanej "siedzeniem po turecku", 

Druh Bogdan uznał, że atmosfera Porum jest znakomi- 

te, przypominająca jego najlepsze czasy harcerskie, 

te mnóstwo wokół interesujących ludzi, starych i mło- 
dych, liajwięcej pochwał otrzymała CSIZ za sam piękny 
gemek, czystość, uprzejną obsługę i smaczną kuchnię, 
Zaimprowizowana kapela złożona z instruktorów oraz 

pianina, dwóch akurdeonów a czasem gitary brzmiała 

doskonale, podrywają oo jakiś ozas uczestników do 
Śpiewu, "Warto było tu przyjechać, żeby sobie z nimi 

i", W wolnym ozasie garywając noce, toczyły 
się dyskuzje w dobranych swobodnie grupach, "To jest 

"to, ozego instruktorom potrzeba, oni muszą się spo- 

tykać, porozmawiać, pośpiewać, nabrać sił do dalszej 
pracy, prowadzonej na co dzień w pewnej izolacji," 

Przychylaa się do tej opinii, 
"iyprodukowane" zostały ponadto 73 wnioski, które pom 

ły do "obróbki" na kontrolnym szczeblu, O ich dal- 

nie dopotrzy się "© 

Wierazu mój - z żalu, jak stół z drzewa, 
wierezu z tęsknoty, jak dom z oegież! 
Syrena nad wiślanym brzegiem 
oiohutko, jednostajnie śpiewa, 

że Wisła płynie, Wisła płynie 
1 00 ma przetrwać - trwa w głębinie, 
Wierszu mój, śoiały jak zaploty 

arebrostrunnego jej warkocza! 
> twardej wybiłeś się tęsknoty, 
iak źródło z kamienistej ziemi,,, 
0, wierszu z gruzów i kamieni 
Ojozyzny mojej 1 młodości! 
sA, wabieraj, nurcie naniętności, 
zani grający tęczowymi! 

/sKwiaty polaki. / 

szych losach postaram się Po?.H, Czytelników infomoe 
wać w dalozych nunerach HR-a, 

Sprostowanie, 
KLI%-86 nie odbędzie się mimo mojej capowiedsi w nu- 
merze 10/85 HR-a, Okazało się, że nie jest wdadć 
potrzebne, Cała rzecz polęża na tym, że niedóstatecz- 
nie poinformowani kierownicy wydziałów zuchowych kil= 
kunastu chorągwi oraz instruktorzy CSIZ, zaproponowa- 

1i akoję na nieodpowiednim szozediu, Zgodnie « is*nie= 

Jjącymi w tej sprawie przepisani szkolenie drużynó« 
wych zuchowych, odbywać nię musi na szczblu hufoów 

a nie komend chorągwi, Również troska o kadrę kształ 
oąoą jest zbędna: wszak zgodnie z przepisem każdy 
instruktor może szkolić instruktorski narybek w tym 
również zuchowy, Propozycja oprooowania 1 wydania mam 
teriałów pomocniczych dla wykładowaów kursów też była 
niepotrzebna: każdy instruktor jak chce, może znaleźć 
stosowne treści w biblioteczce 1 ozasopismach har- 
gerskich. w * % 

Z ostatniej ohwili, 
Dwóch znanych powszechnie, przysłowiowych Marcinów 
donosi, że ozuje się bardzo dobrze i obajmie patronat 
nad tegoroczną /zgodną z przepisem/ letnią akcją szka= 

leniową instruktorów zuchowych, 

Omi! Druh Franck. 

38, Na Forum Żuchnietrzów druh hm PL Stanisław Ghladek 
zapowiedział powołanie "Kręgu Ognia" - atażego dorad- 
czego gremium złożonego z instruktorów zuchowych, peż- 
niących ozołowe funkcje oraz instruktorów v wysokim 
autorytecie na wzór podobnego zuspołu, prowadzonego 
miegdyś przez Aleksandra Kamińskiego, O losach tej ini- 

ojatywy napiszę w następnym, ożerwoowym numerze HR< 
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ypoczynek dzieci 1 młodzieży zwłaszoza tych 
W z ośrodków wysoko zurbanizowanych i uprzenym 

słowionych, musi znajdować się wśród najważe 

niejszych problemów, które ogniskować powinny uwasę 
naszego społeczeństwa i władz, Obok dobrej pracy, do- 
bry i właściwy wypoczynek powinien byś wyznacznikiem 
godnego życia człowieka i obysatala, Godne życie wya 
maga tworzenia odpowiednich do niego warunków przez 
całe społeczeństwo, Dlatego wnosząc swój wkład 
w życie społeczne, Związek Harcerstwa Polskiego chce 
być rzecznikiem spraw dzieci i młodzieży, głównie 
rzeoznikien uczniów, - 

Nasz Związek - organizacja młodych Polaków, wycho= 
wawoa, opiekun i rzecznik ich sprów - nie może po- 
zostać obojętny wobec zagrożeń, które niesie rozwój 
oywilizacji, Tekie stanowisko zająż ostatni, VIII 
Zjazd naszej organizabji, który w sprawie zdrowia 
dzieci 1 młodzieży przyjął specjalną uchwałę, widząc 
w niej potrzebę wsparcia naszych działań przede wszyst: 
kim w zakresie unowocześnienia już istniejącej budo= 
wy nowej bazy rekreacyjnej, zwiększenia środków fin 
nansowych na rzecz ochrony zdrowia, udostępniania 
dzieciom i młodzieży zakładowej bazy wypoczynkowej, 

Nie są to jedynie sprawy wewnętrzne organizacji, 
lecz wynagają wielu rozwiązań systemowych uwzględnia- 
jących specyfikę poszczególnych środowisk i występują 
cych tam zagrożeń, Z tym większą więo uwagą przeczy 
taliśmy w uchwale XXIV Plenum Komitetu Centralnego 
PZPR: "Liczymy na dalszą aktywizację działalności 

organizacji młodzieżowych w zgkresie pracy ideo: 
ohowawczej, kultualnej i sportowo-turystycznej wśród 
młodzieży uczącej się i studiującej, Dla rozazerze= 
nia tej działalności trzeba lepiej wykorzystywać 
wszystkie formy zorganizowanego wypoczynku młodzieży 
1 studentów. Rząd powinien przyzotować plan sukoasyw- 
nego zwiększania liczby młodzieży korzystającej z ta 
kich form wypoczynku i rekreacji". 

Aby tę sytuację poprawić, aby jak najwiękaza ilość 
dzieci i młodzieży mogła wyjechać 2 zadymionych i za” 
trutych ekologicznie miast na harcerskie obozy, ale 
przede wszystkim by tem mogła znajdować się przez 
kilkanaście dni w aktywizujących sytuacjach wychowan= 

     
Wo=Wym 

nakerskiegjo 
Hao 

      

czych, w nieustannym kontakcie z instruktorem=wycho- 
wawoą kształtującym postewę obywatelską i zaangażowa- 
nio przyszłego dorosłego obywatela, do tego potrzeb 
ne jest jeszozo pokonanie wielu barier hamujących 
rozwój harcerskiego wypoczynku. 

Jednym ze stałych celów drużyn harcerskich jest 
wpojenie harcerzom nawyków czynnego uprawiania po- 
pularnych fora sportu i turystyki, a najlepszą formą 
popularyzacji wypozynku aktywnego jest obóz harcer- 

ski. 
Krakowska Chorągiew ZUP jest jednym z największych 

w kraju organizatorów haroerskiepwypoczynku letnio= 
go 1 zimowego dla dzieci 1 młodzieży. Po regresie na 
początku lat osiemdziesiątych, ilość dzieci i młodzie* 

ży wyjeżdzającej na obozy letnie rośnie, wzrasta też 
liczba placówek harcerskiego wypoczynku. Dodać trze- 
ba w tym miejscu, że organizatorami akcji wypoczynku 
w ZHP są przede wszystkim społeczni instruktorzy 

- zmiązku, którzy czynności związane z tworzeniem obo- 
zu harcerskiego ozy stanicy NAL wykonują najczęściej 
za darmo i poza ewoimi obowiązkami zawodowymi ozy 
szkolnymi, Problemów zaś, z którymi przychodzi 
im się uporać jest, niestety, ooruz więcej. 

Sprawą podatawową jest problem bazy, Kurozy się 
lieżba terenów obozowych. Cywilizacja wkracza brutal- 
nie w niedawne jeszcze uroczyska leśne, gdzie harce- 
rze organizowali tradycyjne puszczańskie obozy, Na 
polanach nad jeziorami "odkrytych" niegdyś przez har- 
cerzy dziś stoją ośrodki wypoczynkowe, otoczone so- 

- lidnym ogrodzeniem, broniąc dostępu także do plaży 
1 kąpielisk. Szczególnie drastycznie problem bazy wy- 
stępuje w czasie organizacji akcji zimowej. Harcerzom 
pozostają jedynie kwatery prywatne o, mówiąc najogól- 
niej, nie najwyższym stendardzie i warunkach hlgie- 
nicznych, za to o najwyższych możliwie oenach. Zamiar 
zorganizonania zimowiska w obiekcie szkolnym jest ma- 
rzeniem utopijnym, Większość szkół mu stałych "kontra- 

hontów", z którymi są związane długoletnini umowami 
i udostępniają in awe obiekty na organizację «ypo= 
ozynku zakładowego, Partner taki, im oiężozą ma kie- 
szeń 1 możliwości bezpośredniej pómooy szkole, tym 
bardziej jest ceniony, Nie trudno zgadnąć, że, jednosm 

  

Wam 50000 
«kl ZP, które żadnym z powyższych "argunentów" nie 
są w stanie przelioytować konkurentów, na organizację 

ginowisk w obievtach szkolnych liczyć nie mogą, I nie 

bolałoby 0 to seroe naszych instruktorów tak burdzo, 

po wszakże "wszystkie dzieci aq nasze", gdyby nie 

fakt, żo nie wnzystkie te obiekty szkolne, które ma- 

ją stetych partnerów orgenizujących w nich wypoczy- * 

nok, są w zimie należycie wykorzystane, Często zakła- 

dy pracy z różnych względów odstępują od organizacji 

ferit zimowych dla dzleoi swoich pracowników, a obiok- 
ty słja potem puste. Sena oświata nie kwapi się takm 

że do udostępnienia ich harcerzom, bo na przykład w 

kuratorium m nowogądeckiem atan wykorzystania faktycz= 

mego bazy szkolnej podozas ferii zimowych w 1986 roku 
pył znany dopiero po 15 grudnia ubiegłego roku, n czaa 
pozostający na zorganizowanie zimowiska od momentu 
otrzymania wiadomości » ewentualnym wolnym obiekcie 
w tym właśnie teminie, był wystarczający dla zakładu 
pracy zatrudniającego na etatach kilka osób w dziela 
socjalnym, a nie dla nielicznej przecież zrupy inatruk- 
torów harcerskich, organizujących społecznie zimcwis- 
ko, 

Poważny niepokój budzi w gronie instruktorów har- 

cerakich brak odpowiedniego sprzętu obozowego i biwa- 
kowego, Dekapitalizacja posiadanego sprzętu jest w 
jednostkach harcerskich, systenatycznie orgentzujących 
akcje wypoczynku, znana a przedłużaniem jego trwałośm 

oi i okresu eksplostacji bez zakupów nowego, nie moż- 
na plenować wzrostu akoji wypoczynku harcarakiego, 
Obeonie /w odróżnieniu od niedarnego okreeu/, niektów 
ro rodzaje sprzętu obozorego są już w atałej sprzeda- 
ży, ale nawet najprężniejnze szczepy i drużyny organi 
zujące stale i systematycznie celowe i przygotowane 

wyohowawozo akoje zarobkowe, nis mogą sobie pozwolić 
na zakupienie sprzętu z powodu stale rosnących jego 
oen. Nie ma bowiem praktycznie żadnych środków budże- 
towych na zakupienie nowego sprzętu w miejsce zuży- 

tego 1 zniszczonego długotrwałą eksploatacją, 
W ubiegłym roku jednym w miarę dostępnym w Krako= 

wie namiotem biwakowym, był namiot "Krak-3" /3-030h0- 
wy/, którego oena wynosiła osiemnaście tysięcy złotych 
W tym roku producent: Spółdzielna Pracy Rynarzy w Kra- 
kowie, jego cenę ustaliła na blisko 25.000 złotych, 

Zakładając, że przeciętna drużyna liczy nfeco ponad 
20 osób, do wyjazdu na biwak takich namiotów trzeba 
by było około sześć, Nie warto nawet p wyli- 
Qzeń ozynić dla namiotów obozowych wieloosobowych, 

POGLADY EEEE 

niextórych przepisów, iłarcerze wyjeżdżający na obóz 
mogą wszakże liszyć na pożyczenie sanochodu ciężaro- 
wego do przewozu sprzętu od zakładu opiekuńczego, ale 
jeśli są w stanie obiesać jego kierownictwu przydział 
paliwa na ten oel z zapasów centralnych, Ostatnie 
przepisy dotyczące paliwa dla zakładów pracy świad 
czących usługi dla harcerstwa, nakłajają na zukład 
pracy udostępniający pojażd, obowiązek wystąpienia 
do GPN o paliwo, następnie smuszają organizatora do 
kilku wizyt w różnych Instytucjach w oelu zebrenia 
odpowiedniej liczby pieczątek, Rozumiejąc potrzete 
ovzezędności paliw oraz zapobiogania nadużyciaw, jem - 
teśmy przeciwni absurdalnym przejawom biurokracji 
1 nonsensownym sytuacjom,. których nie powatydziłbj się 
Sławonir Hrożek, 

Instruktorzy organisujący wypoczynek haroeraki nie 
zawsza rekrutują się spośród nauczycieli i często, 
jeśli nie poświęcają na obóz własnego urlopu wypoczyn= 
kowego, muszą się starać o uzyskanie z zakładu pracy 
urlopu społecznogo. Nie wszystkie zakłady pracy pod- 
chodzą jednak do tego problemu z jednakową przychyl- 
nością. 

Systemowych uregulowań wynaga dotowanie pobytu 
dzieci na obozie harcerskim z funduszu akóji socjalnej 
przedalębiorstw. Sumy przekazywane tytułem udziału 
dzieci swych pracowników w akoji, aą zróżnicowańe w 
bardzo dużym stopniu, różny jest także system egza 
wowania od rodziców opłat, Ujedmolicenią wynapają wszak 
że zasady a nie kuoty przekazywane przoz samodzielne 
przedniębiorstwe. Wnioskować także należy o stworzo= 
nie możliwości  dwkrotnego w ciągu roku dotowarix 
2 funduszu axoji socjalnej zakładu praoy pobytu -dziec- 
ka na obozie letuim i zinorym, zwłaszoża z tych re- 
gionów , które są dotknięte katastrofą ekologiczną 
/jek na przykład nacze miasto/ by przynajmniej dwa ra- 
zy w roku stworzyć dzieciom waruaki do wyjazdu i wy 
poozynku w miarę nieskażonym środowiski, 

Należałoby także stworzyć preferenoję dla zakładów 
€zy przedsiębioratw świadozących bespłatnie lub z 
kosztów własnych pomoo na rzecz wypoczynku dzieci 
1 młodzieży, organizowanego przez zwiąski młodzi eży 
/może mogłyby to być ulgi podatkowe w rodzaju tych 
którymi w:przedsiębiorstwach premiuje się oszoządnoś- 
oi materiałowe lub energetyczne/, Takie na przykład 
ulgi stosowane wobeo niosących pomoo organisatoron 

dzieci 1 młodzieży przedsiębi wszyst 
kich sektorów, mogłyby ożywić pomoo niesioną prze 

nieuspó 

    

    

  

  £dyż ceną jednego takiego namiotu się na 
poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych, 

Kolejnym problemem wyłaniającym się przed orgeni- 
s 

i onej, jak choćby 
przedsiębioratwa zagraniczne. 

Ściślejszej koordynacji wynmagu wykorzystanie 
  zatorami wypooznyku dla dzieci i jdęieży 

£Ą sprawy transportu, Chodzi tutaj głównie o transport 
oiężarowy do przowozu sprzętu obozowego oraz autoka- 
ry do przewiezienia uczestników, jeśli nu miejsoe obo- 
2u nie można dotrzeć koleją, Zakłady opiekuńcze nie- 
ohętnie świadczą tego typu usługi, zaałaniając się 
łańcuchem niemożności, spowodowanych interpretacją 

  

Placówek oświa na pi 
ku harcerskiego a także postulujemy byośrodki zakłe- 
dowe, zwłaazcza w ozasie ferii zimowych, były wyko- 
rzystywane wyłącznie przez daieci i młodzież, i orga- 
nizaoje zapewniając im wypoczynek ozynny, 

Mamy nadzieję, że najbliższe uregulowanie prsyne 
stworzą możliwość organizowania działalności hardor- 
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skiej na obosech przez iustruktorów na urlopach spo= 
łeoznych. 
Usprawnienia wynaga system przydziału paliw dla przed- 
siębiorstw reulicujących usługi tranaportowa Gla jed- 
uostek harcerskiago wypoczynku. 

Społeczny zapał 1 chęci działania na rzecz innych, 
mie powinny się rozbijać o biurokratyczne zapory i ba- 
vie! 

vet w najbardziej napiętyn budżecie powinny znalość 
aię środki finansowe, umożliwiająse zakup nowago 
sprzętu dla potrzeb harcerskiego wypoczynku, w prza= 
ciunym bowiem razie straty - nie tylko te materialne 

ale przede wszystkim natury wyczowawozej — nie będą 
do odrobienia, 

W tezach Komitotu Centralnego na X Zjazd PZPR moż- 
na przeczytać; "należy ellninować niechęć przedztawioie- 
1i władz do iniojatyw młodzieży, zapewniać traktowa- 
nia jej jako partnera," 

Inatruktorzy ZHP wierzą, że w sprawach wypoczynku 
dla dzieci 1 młodzieży będą traktowani po partneraku, 
8 w celu przezwyciężenia narosłych trudności związa- 
mych z jego organizacją, pozyskają nowych sojuszni= 
ków. 

  
  

PIOSENKA MIESIACA 

dow, 
Mąż SRY « 

muzyka: Karol Kadleo 
Słowa: Ryszard Ulicki 

Takich jak my jest pełen świat 
  

  takich jak my znajdziesz w każdej stronie 
tacy jak my miewają piękne any 
przyjazne seroa, pracowite dłonie, 

  

  

  

  

  ref. I lecą w letnią noc do gwiazd 
ozłocić awe marzenia 

i choą obejrzeć z góry Świat 

  

  

  ozyć jak się znienia, 
racie,my umiemy też 

uparte toczyć boje 

o właany dom, o lepszy świat 

  

  

  

o szszęście twoje — moje. 

Tacy jak my nie wierzą w podły gost 
i złego triumf ponad światem. 

  

  

  

Taoy jak my ualują piękne dat 
i barwią łąki najpiękniejszym kwiatem, 

ref. I LECĄ++e+0s000000 

harcerskie.pl 

Em OCE 

hm PL Marek Kudasiewicz 

nieczności poprawy pracy na samyr dole scho- 
matu organizacyjnego Związku, ozyli w zastę- 

wuch, mómi się © walorach, sukoosach, ofektach wynika- 
Jących z prawidłowo funkojonującego "systemu zaatępo- 
wych", Wywodzący się 2 najdawniejszych źródeł akauto- 
wych system, prezentowany jest ciągle jeko istota nie- 
aterzejącej się metody wychowawczej, stworzonej przez 
Baden-Poviella, ./ 

Harcerstwo przedwojenna i współozesne /po regre- 

sie w latach 60-tyci: i 70-tych/ powróciło także do 

preferowania tego sposobu organizacyjnego łączenia 
się?/, jak i dziełalności metodycznej”/. 

Te krótkie stwierdzenia wywołują szereg innych ko- 
miecznych działań jak: prowadzenie Kursów Zastępowych, 
doszkalanie w Zastępach Zastępowych, przygotowywanie 
materiałów programowych wspierających wiedzę i umie- 
jętności t ich sta- 
łą troską i nedzorem, inspirowanie do zadań programo- 
mych i obrzędowych, w których następowałoby ścisłe 
zespolenie się małych grup równieśniczych - zastępów 
wokół wspólnych zadań, pożytecznych przeżyć, 

Decyzje komend hufoów, chorągwi ozy nawet Głównej 

Kwatery inicjują więc przeróżnego rodzaju akcje, po- 
oząwazy od "Iata Brązowych Sznurów" poprzez "Turnie- 
je o tytuł Najlepszego Zastępu" 1 zastępowego a koń- 

Oząc na rajdach, zlotach, w których podstawową jed= 
mostką działania jest zast, 

Na etapie wizytacji i kontroli wiele miejsca po- 
święcamy zagadnieniu sprawnego funkcjonowania syste- 

mu zaatępowych a na poziomie ogólnozwiązkowych syntez*/ 
stwierdzamy: "...tak drużyny haroerskie jak i starszo- 
harcerskie w zdecydowanej większości opowiadają się 

- przynajmniej werbalnie - za pracą w systemie zastę- 
powym" oraz”/: "...najlepiej pracuje się w stałych 

zastępuch /tylko 24,5% pracuje metodą doraźnych zes= 
połów/", 
Użyte komentarzowo słowo "werbalne" - ma tu dość 
istotne znacznie i ukrywa cały wachlarz sytuacji mitoz- 

ozących się w pojęciu "pracy zastępami", chociaż cza= 

8em z dość znacznyni mankanentani, 

Przedotawione racje przenawiają za dalszym funkcjo- 
nowaniem zautępów. Skoro jest to system tak docenia 
ny, zachodzi pytanie: dlaczego w wielu przypadkach 

P odejmując 00 jakiś uzas dyskusję na temat ko- 

METODY KA WREN 

jest on tak niedoskonały: 
Pomijając więc niejako wewnętrzne cechy systemu, któ 

re można zawęzić do warunków: 

- posiadania przeszkolonych /z tak awanym patentem/ 
w tak zwanej "mułej metodyce" zastęponyoh /organi- 

zasyjnio załatwianej przez Kuray zastępowych/, 
- odbywanie samodzielnych zbiórek minimua raz w ty= 

godniu, 
prowadzenie działalności wspierających w drużynie 

jak: prace Zastępu Zestępowych, współzawodniatwo 
zastępów imprezy wymagające współpracy i rywali- 
zacji zastępów. 

Autor zauważa jeszcze i zewnętrzne cachy /ściślet wa- 

runki/, które są ozęsto poza możliwościemi oddziały- 
wań zastępowych, 

Dle przeprowadzenia rozważań tego stanu rzeczy 
jąłem dla oceny sytueoji kilka czynników rzutują 

oyoh na pracę zastępów a mianowicie: 
- warunki lokalowe, 

- obsada funkoji w drużynie, 
» ohorakter Środowiska szkolnego, 
- synten szkolenia zastępowych, 
- funkojunowanie Zastępu Zastępowych oraz praca 

tępami w drużynie, 
fluktuaoja młodzieży, 

Zależnie od tego w jakim stopniu są one spełniane, 
wyróżnić możemy dobre lub gorsze warunki dla działa= 
nia "systemu zastępowych", Zdając sobie sprawę, że 
w praktyce istnieje szereg różnych sytuacji i okołicz= 

ności, tu celowo ograniczam problem do czterech uaj= 
bardziej typowych modeli, które określan jakoż 

- model I: warunki idealne, 
- model II: warunki dobre, 
- model III: warunki dostateczne, 
- model IV/ warunki niewystarczające /wręcz fatalne!/, 

Omówienie "krzyżówki" sytuacji uwarunkowanych po- 
wyższymi "czynnikami" i "warunkami" przedstawiam 
w postaci tabelarycznej, która lepiej /jak mi się wy- 
daje/ pozwala prześledzić różnioe i odmiany wielcra- 

kich uwarunkowań, Dla wyraźnego podkreślenia monen= 
tów negatywnych dla systemu zastępowych wyróżniam 
je kolorem, - 

9  



    

MEEEEE NIETODYKA UNIEENSME : suuuą 
  

model | 
WARUNKI IDEALNE 

mode! I ter 

WARUNKI DOBRE 

  

Włesna izba: zabezpiecza odbywanie wszystkich 
zvłórek zastępów 1 druż, 

Sożlimość wyzorzystymacia: Świetlicy azkolnój, 
Jw zażdyn momen= 

ia u woźnego/ 

WA
RU
NK
I 

LO
KA
LO
WE
 

Tomieszoz kolna; stale wyzraozone na 
zbiórki w godz, 16.00 = 20.00, 

zabezpiecza odbywanie wnayntkich zbiów 
rek zastępów © 

; Jap. duża częstotliwość zbtórok zastę- 
pów, za mała powierzchnin pomieszczenia/ 
Możliwość wyżorzystywania: świetlicy A: mali 

gimnastycznoj i korytarzy ziui 
wymi zespołami, kółkami zainteresowań ża RZS 

ie 1eh z prawadzącymi/ 

Pomieszczenia azkolnes można korzystać np. na parte- 
rze r „ 60 łetwo usta- 

ć /ap, zgłoszeniewwoznego, W. 

  

Komendant Szczepu: pełni wyłącznie swoję pod- 
atawową funkoję 

funkcyjni drużyny: jest drużynowy, I przybocz= 
ny /bez zastępu/ II przyboczny pro- 

wedzący jednocześnie zastęp/ 

(S
ZC
ZE
PI
E)
 

Zostępowia przeszkoleni harcerze z doświadoze- 
niem harcerskim /s*aż/, każdy ze 

szkół średnich 

OB
SA
DA
 

FU
NK
CJ
I 

W 
DR
UŻ
YN
IE
 

model i Aż kę 
WARUNKI DOSTATECZNE 

_—————--—— 
Własna izba: cie me ponioszczenia samodzielnego na 

haroórkę 

uożliwość mykorzystysunie: świetlica, korytarze om 
Selu gimnast/ożna, sporadycznie, koniscz- 

ość utażogo uzgadniania torninów 

Pomieszczenia szkolna: klasy wyjątkowo w aobotę, 
w niedzielę - nigdyl 

model IV 
WARUNKI  NIEWYSTARCZAJĄCE 

izba: DA I 22018 nn hurcówkę 

ia: tylko ama aka, 
ać potrzęby 

1a szkolia: klasy NII4tE2WO w oiązu dwą 
ŚBI tygodnie, w mobotę 1 niedzielą 

Lu 

  Szczepu 0" e także nunk 

jest drużynowy oraz 

Zastępowi: różnie przeszkoleni, gad 4 iy nie- 
jednnkowe, 

  

m tradycjami pracy harcerskiej wielom 
letniej w środowisku szkolnym 

/tradycje wieloletnich szczepów/ 

Drużyna: 

rekoja S$: „ utrzymuje stały kontakt 
s Komendą, Kręgiem Instruktorakim, 

stała wymiena informacji dozunentów, udział 
instruktorów w Radach Pedagogicznych, posiędze= 
laiach Komitetu Rodzicielakiego, fundowanie 
nagród dla wyróżniających się funkoyjnych i kadm 
[ry instruktorskiej, stały plan rocznej pomocy 
finansowej 

a 8 
z 
8 

a 
= z 5 
z .8 8 8 = 4 

5 
e ź 
= ż 5 

typowa dla szkół podsts wa mą tr6- 
środe działalności ale 

Dyrekcja Szkoły: zainterenowana działalnością, poma-- 
gająca w miarę możliwości, ster 

s poje, uwzględnia aktywność harcerzy w 0- 
cenie ich zuchowanią, przy wyróżnie: niach, nagrodacn 
pod<reślając aktywność w ZIP, /a0- 

  

Możliwości szkolenia: we włnanym 1espole, 
przy ponocy własnej kadry, własne 

pomieszczenia na zajęcia, nieżalążność w arga- 
nisowariu wycieczoz szkoleniowych 

|Pomocez dobrze zaopatrzona biblioteka /tytu- 
ły po 10-20 egzenplarzy/, prenunorata pra 

sy w kilku egzemplarzach /dostępnych 1 szeno- 
janych/, istnieje wdrożon; zwyczaj czytelnictwa ZA

ST
EP

 
ZA

SI
EP

OW
YC

H 
OR

A?
 

PR
AC

A 
ZA

ST
EP

AM
I 

Możliwości szkoleniaz io m iurosol śostęponich 
nych przez KU fwepólnia z in- 

nymi drużynani/, mogą być zajęota w naszykponiesz= 

oteniach cron pomoo naszej kadry w zajęciach 

8 /tytuły po 1-2 ega,/ 

(osaka prasy w Jodnra 463, soliawana 
w bibliotoczoe /nle ma 2 

Pomocet 

  

Możliwość pronadzenia: w każdej, drużynie wg. 
zbiórki min, raz w miesiącu, możliwość zapra= 

śzania różnyca instruktorów KI, pronedzi się 
współzawodnictwo zastępów w drużynie, Oorocz= 

nie przeprowadza się Turniej o Tytuł Najlepoze- 
go Zastępu 1 Zastępowego, urządza się Zloty 
iaprezy zastępów w szozepie SY

ST
EM
 

SZ
KO
LE
NI
A 

ZA
ST
EP
OW
YC
H       Możliwość prowadzągda: zapólnie 

męskich i żeńskioh/, nie © 
um KI, drużynowy załatwia ozasen m _paaoo 

inatruktora z innych jednostek lub KH, jest wupółpra” 
ca zastępów w pnie,   

  

i   harcerskie.pl ka rcHIRGGRFSARER EET OTZZZOZ OCZS WECZZOOERZI OR ZZE RÓEOZÓCE A 

  

Komendant Szczepu: nin zn takiej funkojlą drużyno- 
wy, były harcerz, /instruktor haroerski/, 
nauczyciel 

drużyny: jest 1 lub 2 przybocznych PZOV- 
dzacgon jednocześnie gastępy 

Zastępowi: z klas VI, VII boz Patentu 1 przeszko- 

Jenie, z wyboru lub wyznaczena, bardzo 
słabe doświadczenie /niextórzy po 1 obozie/ 

Komendant Szczepu; 212 ma ta£iej funkcjźy 
drużynowy, najułowazy neuosygiel w; sqe= 

ozomy przez dyrekoję do spraw haraarakich 
Bunkoyjni drużyny: jest 1-2 sterszych hareerz, 

wadzących zastępy, 1 pełn.ący funkoją 
przybocznego 

Zastezowii klasa V, VI, bez patentów, b95 przesako- 
lenia, brak dla 1-2 zastępów, pres aoa 

wiadczenia harcerskiego 

  

Drużyna: działa niedawno, mie wa dotwiedczeń w prze 
Sx niewielkie tradycje utrzymuje się 

na żłabym pozionie organizacyjnym /aystea zbiórek, 
powiadamiania, jednolitość uaundurowaaia/ 

Dyrekcją Szkoły: zaiateresowana /”o tyle a ile"/ 

zdaje sobie sprawę s konieczności spra- 
wonania opieki, uzneje podporządkowanie drużyny pod 

Szkoły guazdał w iaprozacn, porządek w 
stjole/ ożasaa pochwały dla harcerzy wyrażane ogól- 

/bez wyroznień indywidualnych 1 konkretnych/ 

Drużyna: powstału niedawno /1-2 lato/, 215 52 
doświadczeń 1 tradycji, długie okresy 

Bez działalności, orgenizacją A2e ustalona, pięłioze 
ne mundury, niejednolite ustalenio pozządkowe /for- 
malna/ 
Dyrekoja Szkoły 212 za żedzych zainteresowań rolę 

ŹMP w życiu azkoły, nie wymaga and nie 
iatojuje, Bie przywiązuje znaczenia do działalności 

plelioznych haręercy w owlu uapoczątkowania popra 
wy pracy haroorskiej 

  

Nożliwośni Szkolenia; tylko przez KI akcyjnie lub 

w ożasię zimowiska, w akoji może brać 
udział drużynowy jako kadra 

ZOd0ce: sporadycznie prasa /na ogół jest/, kilka 
Muisżek nia zawsze aktualnych, bardzo 

rzadko materiał programowy 

= _ 

Możliwości szkolenia: (V1x0o « KH, gle nie cryanizuje 

gig tednych fora porooy mastępowyg 

informacje i materiąły /576 

jzerządzonia KH/ qzasen materiał pFogr0- 
wy, przypadkowy 

  

Molliność prozadzania: » wspólnie dl, zastę- 
część Rady Drużyn trek 

RE lisych ca, możliwość udziału w niektó- 
rych Pach w Ki, nie prowadzi się wopółzawod» 

£iów ozy iuprez wspierających sya-   Możliwość prowadzenią; drużynowy ze względu na spra- 

wy ogosbiate /rodzina, atudia zaocznę, 
dojazd do pracy itp,/ 212 midzi możliwości pomocy 
sastępowym poza sbiórkaai drużyny 
w kHz brak 80 9raż olythegą do 

  

porad doświad    



        

ENEA METODYKA ENNENKEE * NEM GZUMM+NENNNNNN METODYKA KENNNEE 
  

Skład drużynyt młodzież z klns V-VIII oraz 
szkół średnich, pozostaj: w diużynie 

obsoiwenej szkoły podstawowej, a nawet szkół 
średnich /studenoi/ 

Sytuacja w szkole: duża więź mieszkających 
w pobliżu /osiedle/ absolwentów 

szkoły, utrzymywane kontakty towarzyski: i ko- 
leżeńskie, wizyty w izbie byłych członków ZEP 

FL
UK

TU
AC

JA
 

MŁ
OD
ZI
EŻ
Y 

    

Skład drużyny: zasadniczo z klas IV i V-VII., jast 
też 2d 2-5 osób w klasie VIII, zę szkół 

średnich oraz tych, którzy zakończyli szkołą 

Sytusoja w szkola: więź słaba chosiaż mieszkają w po= 
Wliżu, brak kontaktów koleżeńskich i to- 

    

Mam nadzieję, że poruszony tenat, chociaż nie pod- 
budowany naukowymi analizami statystycznymi, apowo= 
duje reflaksyjne upojrzenie instruktorów kqnend oraż 
opiekunów drużyn na lokalne warunki pracy macierzys= 
tych jednostek i przyczyni się do takich decyzji, któ- 
re stworzą możliwości prawidłowego dziułania naszych 

'tępów. 
Związana z poruszonyn tenatem zagadnienie z zakresu 
szkolenia zastępowych oraz ich przygotowania do róże 

nych warunków działania systenu, to pochodna zagad 

nienia, o którym być może porozmawiamy przy innej 
okazji. 

Brzypiny: 

1/ patrz Baden-Powell, "Wskazówki dla okautniatrzów", 
wyd, Biblioteka Pisma Bratnie Słowo, Warszawa 1981, 
str. 294 

"System zastępowy jest zanedniozą cechą, różniącą 

  

ar 
| harcerskie.p 

w dzisiejszym haróerstwie jest zerwanie nici 
tradycji. I nie chodzi mi tu o zubożenie pra- 

oy drużyn, które nie mogą odwołać się do wydarzeń za- 
pisanych w kronikach, by ozerpać z nich doświadczenia 
poprzednich harcerskich pokoleń lub poczucie siły, wy- 
nikające z ciągłości działania, Najbardziej godnym 
ubolewania jest zaniknięcie systemu harcerakiego mis- 
trzostwa. 

W początkowym okresie mojej przynależności do or- 
ganizaoji na obozach,obok kadry nimi kierującej, rezy* 
dowali starsi instruktorzy, nie pełniący kluczowych 
funkoji ale obdarzeni ogromnym autorytetem i zaufanim, 
wynikejącym z jednej strony z długiego stażu organi 
zacyjnego- z drugiej - z mądrości życiowej, Tacy ins 
truktorzy byli "instancją odwoławczą” w przypadku za- 
istnienia konfliktu ale obok tego obserwując wnikli- 
wie życie obozowe, qłużyli swoimi radami komendzie. 
Ponieważ - jak się już rzekło - posiadali autorytet 
1 zaufanie ,ich rady były przyjmowane i życzliwością 
1 zrozunieniem. Podobnie było w oiągu roku, W ten aj 
sób starszy 1 doświadozony inatruktor był bez względu 
na pełnioną funkoję doceniany i ozuł się wykorzysty- 
wany, Czasem nawot instruktorzy "wiodący" w szczepie, 
specjalnie wysuwali na funkcję konendanta młodego 
instruktora, semi pozostając na obozie jako doradoy, 
Była to dobra forma pudazowanin 1 sprowdzenia uniejęt= 

ności instruktora wprowadzanego w samodzielną pracę. 

J adnym z ważnych problemów ujawniających się 

  

Skład drużyny 2 klas IV-VII /nałol/ po ukończeniu 
szkoły nikt nie pozostaje /np. dalsza nau- 

ka w szkołach, do których trzeba dojeżdżać/ 

Sytusoja w ezkole: brak więzi chociaż mi+szjają w po- 
bliżu, nie ma kontaktów koleżeńskich i to- 

sarzyskich, sporadyczne spotkania /up, waroc;e, swięta/ 

Skład drużyny "laczy IV-VII /Filknl/ sporadycznie j-2- 

Sgoby z klasy VIII /$łunączenie: koainoz= 
ność nauki, Line zainteresowania tzw, mniej dztecine 
na 

Sytuacją » szkołe; NiLt nie utrzymuje kontaktów, brak 
wiązków koleżeński, żowarzyskich, 

odłozłe miejsce zauięszkania /np, w szkołach gaianychy   
  

wychowanie skautowe oi wycnowauia przez line orga- 
nizncje, I gdy system ten jest własciwie atosowa= 
ny, musi przynieść dobre rezultaty", 

2/ patrz Instrukoja GK ZHP w sprawie organizacji i za- 
zas działania drużyny harcerskiej, wyd, MAW, 

szawa 1984; 
«2.2.6. Drużyna haroerske powinna składać się 
s 3-5 ępów.+ +.” 

orazi 

*3.3.1, Działalnością druzyny kieruje drużynowy 
wspólnie z radą drużyny /-/ rowlizujo zamierzenia 
wychowuwo7e przezi 9/-/ inspirowanie samodzielnej 

pracy zastępów 

4/ Stan drużyn ZkP - zjuwiska 1 trendy, 

UWAGA: referat wyzłoszomy na odprawie ctatowej kadry 
inatruktorakiej Krakowskiej Komendy Chorągwi 
ZP, dnia 27 marca 1985 roku, 

  

Dziś, pomimo obeoności podobnych do opisanych ins- 
truktorów w różnego radzaju komisjach a ozasem i gra- 
miach kierowniczyci, stosunek mistrzostwa między star- 
Bzym wysłużonym inat-uktorem 1 młodym rozpoczynają” 

oym karierę instruktorską należy do rzadkości, Czemu 
tak się dzieje? Brakuje ogniwa pośredniego, Dwudzi. 
toletnim haromiatrzom i trzydziestoletnim naronist= 
rzom Polski ludowej /możliwości tak szybkiego uzysk 
nia stopni stuarzał obowiązujący w latach siedandzie- 
siątych regulenin stopni inatruktorskich/ ani w gło- 
wie prosić o radę. Ż drugiej strony trzeba przyznać, 
że niektórzy s naszych zestorów żyją czasen w oderwa- 
miu od rzeczywistości i każdą rozmowę zaczynzją od 
"tła historycznego”, oo każdego, pochłoniętego terai- 

miejszością muai zniechęcić. W Ślad za karomistrzani 
młodsi atopniea, stażem 1 doświadczeniem są skłonni 
wszelkie rady kwitować stwierdzeniomi "Tak, wiem Dru- 
hu, byłaa komendantką obozu!" 
Jeśli jeszoza zdarzy się, że teki podharomiatra na- 
potka przedstawiciela tak zwanej harourakiej instancji 
który wykaże się niowiele większą wiedzą od tej, któw 

i gotów podważać wąrtość doś* 

Jqoą z opisanych doświadozeń młodych iustruktorów gy” 
$uację starsi odbierają jako lekceważenie, Choą unik 
NĄĆ uczucia nieprzydatności, aktywizują aię na polu 
pozbawionej ozęsto głębszej reflekaji historii her 
Qeratwa, co jeszcze bardziej usuwa ich od rzaczywis- 

tości organizacyjnej, 
Myślę, że należałoby postulować, mówiąc językiem 

socjologii, atworzenie kanału informacyjnego umożli- 
wiejącego komunikację pomiędzy inetruktorami mogądy- 
mi pełnić rolę eksperkć a zagubionymi w metody'oa 
4 w życiu nawiojuszani /a jest ich ooraz więcej/. 

Nie jest to możliwe boz taktownego inspi.owanlia ta- 
kiego procesu przcz harcerskie instancje, które po- 
wiary być najbardziej zainteresowane takim obrotem 
sprawy. Równocześnie haroerskie publikatory zaczną 
może bardziej niż się to działo dotychczas, populary- 
zować dorobek tych inatruktorów, ! -órzy osiągają: 
godność aeniora, nie ohoą odchodzić w przeszłość, 
Wie ohodzi tu o biografie ale o rozwiązania metodycz 
ne 1 orzenizacyjne przez nich wypracowano, Przyponina” 
nie bowiem o zusługach instruktorów odohodzący-* 
« grona żywych jeat już zabiegiem spóźnionym, 
Myślę, że uoktywnianie się otarszego ale jeszoże sil 
nie związunego uczuciowo a organizacją pokolenia ina- 
truktorów, wiano odbywać się na tereuie ich macie- 
rzystych jednostek a więo przede wszystkim hufców, 
Te s kolei niech stworzą warunki dle upowszechnie- 
mia doświadczeń awoich seniorów tak na swoim terenis, 
jek 1 szorzej w chorągwi, ilatomiaat dla inatruxto- 
rów, którzy dla różnyci powodów nie utrzymują kontak 
tu ze swoim byłym hufocm, rozwiązaniem mógłby być 
udział w pracach Ruohu Harcerskiego Poradnictwa, 

LIS 
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oerstwa, Dzić dobrzy wujkowie 'już nie sypią 

groszem na harcerskie imprezy, a 1 wewnątra 
Związku wprowadza się różne restrykoje, ograniczenia 
1 zalecenia zmierzające do rozważnego dysponowania 
budżetem, Ograniczenia finansowe rzutują na ilość, 
skalę, oprawę imprez harcerskich iich program. Moje 

M 

harcerskie.pl 

K rysys i mania oszozędzania nie ominęły har- 

ohawy o warunki działania i przyszłość haroerstwa 
rozwinął list druhny Zosi z O.i 

*Bieg harcerski był pewnego rodzaju eksperymentem 
£ mojej strony, gdyż był to bieg patrolowyna,.. plan- 
szy! Ten wariant biegu opracowałam w obawie przed 

„słą pogodą. Nie ohoiałam zniechęoać dzieci deszozem 
1 postanowiłem wykorzystać ideę biegu do zabawy w har- 
06W0G+ +2 

  

Plansza było podobna jak przy grze w "grzybobranie", 
Natomiast zrezygnowałam s kostki do gry. O tym, © ile 
pól przesunie się zastęp decydowały odpowiedzi na py- 
tania z zakresu struktury Zwiąsku, wiedzy o zastępie, 

    drużynie,hufou itp. Pytania były zróżnioowane pod 

EMEM + UEEEEEME DOSWIADCZENIA  EEEEM 

S tefen był w szkole najlepszym uozniem, ale 
mie takim co wzbudza niechęć awych kolegów 
bezmyślnym kuciem, Był po prostu zdolny i u- 

miał inteligentnie wykorzystać swą łatwość przyswaja- 
nia wiedzy, Solidny i poważny w swym podejściu do obo- 
wiązków, imponował nau dojrzałością, Wielu z moich ko= 
logów, nie wyłączając mnie sanego, zazdrościło Ste- 
fanowi sukcesów, Byliómy jeszcze bardzo „rozbrykani 
1 - co tu dużo mówić - naukę trektowaliśmy jako ko- 

  względem trudności a to, za ile punktów wybierze zas- 
tęp pytanie, zależało tylko od jego ozłonków, 
Byłam mile zaskoczona atmosferą panującą podozan 
biegu. Spotkanie nasze trwało ponad dwie godziny 
1 bardzo długo musiałam przekonywać dzieci o tym, że 
należy "pokazać się w domu”, Jeszcze w drodze powrot- 
nej do domów opowiadały sobie wrażenia z biegu, 
W ozasie tego biegu zastępy przeszły przez 5 punktów 
kontrólnych: musztra, terenoznawstwo, samarytanka, 
alfabet Morsea, stopnie haroorskie i instruktorskie, 

*Po drodze” obowiązywały wszystkich znaki patrolowe, 
które prowadzący bieg ze względu na konieczne utrud- 
mienia, pokazywał na woześniej przygotowanych tabli- 
each, Zadanie zastępu polegało na wyborze właściwego 
znaku. 
Juk już wepouniałam, bawiliśmy się Świetnie, Na ko- 
lejnych zbiórkach będziemy w ten sposób zdobywać 
sprawności, zadania zospołowe, stopnie itp, Mam już 
kilka pomysłów na adaptację do tego osły różnych po- 
pularnych gier, Myślę, że się uda.,.” 

Moim zdaniem pomysł jest znakomity j jakże 
twórczy, a zarazem oszozędny, Braki w wypqsażeniu 
drużyn i zastępów w plansze i pionki do gry znikają 
po podjęciu współpracy i wykorzystaniy bązy- materia- 
łowej świetlic szkolnych, Przy okazji, świetliczan- 
ki mogłyby przyjąć rolę opiekunek drużya, Warto też 
powołać na szozeblu oentrelnym wydział gier 1 zabaw 
metodyczno-programowych, Jego pierwszym zadaniem by- 
łoby opracowanie wytycznych i określenie uprawnień, 
jakie dawałaby wygrana w różnych rodząjach gier. Na 

przykład zwycięstwo w "eurobiznesić" - patent kwater” 
mistrza lub głównej księgowej /w zalężności od predys” 

pozycji zwycięzoy/, a wygrana w "ohińozyka" dawałaby 
patent drużynowego itp. Możliwości kombinacji jest 
wiele a i o podręczniki gier łatwiej niż o książki 
harcerskie, Jednocześnie pragnę poddreślić fakt o is- 

totnym znaczeniu dla organizacji, Ożóż wprowadzenie 
pomysłu Zosi pozwoli Związkowi na strząśnigcie wielu 
naleciałości, jakie osiadły na nim w okresie ostat 
nich 75-0iu lat i autentyczny powrót do źródeł, 
Już przecież Baden-Powell powiedział: "Skauting jest 

ETĄ...* ARSEN 

ść, którą trzeba uprawiać w ohailach wolnych 
od daleko ciekawszych zajęć, Stefan od typowych atrak- 
oji nastolatków bynajuniej nie stronił, Potrafił jade 
nak świetnie godzić ze sobą pasje i obowiązki, Swą 
drogę harcerską rozpoczął dość późno, bo w trzeciej 
xlasie, Szybko jednak stał się jednym z najważnieju 
szych ozłonków naszego harcerskiego grona, Reprezen- 
tował postawę bardzo poważnego kaztałtowania swej 080 
bowości zgodnie z kanonem harocrskim, ozym również 
wzbudzał niekłamany podziw otoczenia, Po prostu z po- 
zycji Jego autorytetu, uwagi o czyjejś niewałóciwej 
postawie haroerskiej miały bardzo duży oiężar gatun- 
kowy. Stefan w harcerstwie ugruntował swe przodowni= 
onto, Stał się wyrocznią w obozowniotwie i biwakowa- 
niu, Prowedził wopaniałe obozy narciarskie i żeglar- 
skie, wspominane później przez całe lata przy obozo- 
wych ogniskach. Słowem, Stefan w historii szozepu 
stał się instytucją, ponadozasowym mitem - symbolem 
niepowtarzalnego haroerza-instruktora, 

Później, gdy przyszedł ozas założenia rodziny 
1 znalezienie swego miejsca w codzienności życia dom 
rosłego, rozluźniły się nieco nasze więzy, Stofen 
ożenił się, Jego życie zawodowe bardzo Go pochłania- 
ło, Od ozasu do czasu docierały do mnie wieści 
o tym, że nadal jest tym niezłomnya Stefanem s naszych 
haroerekich lat, Doktora „potem habilitacja potwier- 
dzały tylko to, oo wszyscy od dawną przyjęliśmy za 
pewne, 

Gdzieś rok temu, zmęczony bardzo długą drogą w war- 
ozącym nieznośnie samoshodzie, zatrzymałem się w przy- 
drożnyn zajeździe, by wypić mooną kawę, Właściciel 
lokeliku osobiście podawał mi upragaioną filiżankę 
gorącej 1 aromatycznej kawy, £ wdzięcznością podnios 
łem głowę, by dodać ooś do zdawkowego "dziękuję", 
ale słowa uwięzły mi w gardle — bo patrzyłam prosto 
w twarz... Stefanozi, 

Od tego czasu upłynęło już kilka miesięcy a ja na- 
dól nie mosę ze spokojem opowiadać tej hiatorii - mo- 
te ktoś wi pomoże.., zrozumieć? 

hm PL Piotr Niwiński HR  
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są wiedzieć aby 

PRZEWIDYWAC. 
PRZEWIDYWAC 

aby działać! 
oznaioie można budować społeczeństwo jutra, 
wieloóć dróg wyaika z roznaitości szans, Zbu- 
dowaliśmy i rozwijany nadal potężny system R 

kształoenia, ale jeśli istotną szansą ma się stać in- 

wenoja a towarem innowacja, to trzeba na serio two- 

rzyć organizacyjne, społeczne i psychologiozne warun- 

ki dla ich ujawnienia, Trzeba myśleć o. zaspokajaniu 

innych, nie mniej ważnych od posiadania rzeczy potrzeb= 

16 

arcerskie.pl 

na przykład potrzeby godziwego środowiska ekologioct 

nego i pezchioznego, potrzeby demokrucji i wspólnoty 
we współrządzeniu i współgospodarowaniu, pragnienia 
dobrowolnej identyfikacji wokół powszechnie akoepto- 
wariego oelu, wokół powszecanie porządanej i oczekiwa- 
nej perspektywy, potrzeby samorealizacji w pracy 
1 innych formach działania, przejawiania i realiza- 

oji inicjatyw, Ale żadna z tych potrzeb nie realizuje 
się automatycznie, Stąd też aby zbudować świat jutra, 
dziś musimy mieć jego wizję, która pozwoli by nasz 
systen społeczny uzyskał akceptację w seroach i umys- 
łach ludzkich a nie tylko w statystykach, Jednym z 
elonentów tej wizji jest odbudowywanie i rpzwój jed- 
nolitego frontu ad kaoyjno-wychowawozego poprzez 
oświatę, naukę, organizacje młodzieżowe, ale nie w ka- 

tegoriach ilościowych lecł sategoriach jakościowych. 

Powinno nam to dać reorientację myślenia o oałym 
spożeczeństwie, o nauce, o kulturze, oywilizncji, Do- 
tychozas preferowaliśmy "średriaotno". Pohało ono nas 
przez omłe lata wzwyż — Średnie warunki życia, Średni 
poziom, średnie umiejętności, Dla młodego człowieka 

MEBEDE « SWÓJ ZSS 
oznaczało to powolny awann ze atenowiaka na stanowis- 
ko w zakładzie pracy, uzyskanie średniego stendardu 
życiowego, ale tylko wówozao gdy młody ozłowiok za= 
chował się spokojnie i z rozaądkiem, Taki "apokojny* 
awans nie może być alternatywą życiową, która może 
"porwać do Gzynu" młode pokolenie, Przygodą pokolenia 
„mógłby być wielki awans kraju poprzez pokazanie świa= 
tu, jak ominąć zagrożenia i wykorzystać ryaujące się 
możliwości, Jesteśmy podatni na innowacje, inicjaty= 

wę, umiejętność przystosowanie niy, chżonność, Nusimy 
myśleć o najbliżc:ej przyczłości tak, aby budować wa 
runki dla wykorzystania tych cech, które many, dla 
aprzęgania ioh z rzetelną wiedzą, Musiny stwarzać dzio- 
oiom i młodzieży werunki do rozwoju zainteresowań na- 
ukowych, kulturalnych, speojalnościowych. Choqo kon= 
sekwentnie i świadomie realizować te zamierzenia i 
1 skutecznie osiązać wytknięty cel - a takim jest 
uznanie również za harcerską sprawę - rozwoju młodzie- 
ży o skonkretyzowanych zażuteresowaniach, wybijają” 
oej się w zdobywaniu wiedzy, wykraczającej awoini 
potrzebami poznawczymi poza program szkoły, a zdolnośm 
oiami ponad jej możliwości, nie można się opierać 
tylko na zaleceniach i wytycznych, klimat wokół 
tego problemu tworzą instytucje 1 one także deter- 
minują skuteczność działania, W tej kwestii brak og0- 
bistej identyfikacji z intenojami może doprowadzić 
do działań pozornych a pozoranotwo jest tutaj bardziej 
niebezpieczne niż na innych odcinkach, Pełne wy- 
korzystanie społeczne jednostki zdolnej możo nastąpić 
tylko wtedy, jeśli roznój uzdolnień 1 wiedzy idzie 
w parze z rozwojen fizycznym i społecznym, I właśnie 
zadaniem harcerskiej orgańizacji, które w statucie 
swym zapisała rzecznictwo uczniów - jest stwarzać ten 

klimat społecznego uznania nie poprzez wyróżnienia 
1 laurki, ale poprzez stawrzanie okazji do eksponowa- 
nia wartości tej młodzieży w praktycznej działalności 
£ innymi i dla innych, Trzeba wszakże stwierdzić, że 
nie zaczynamy od zera. Rozwój heroerskich klubów 
speojelnościowych 1 drużyn specjalnościowych, wejście 
w dwle największe pod względem zasięgu olinpiady przed- 

miotowe: Olimpiada Wiedzy o Polsoe i Świecie Współ= 

ozeonym i Olimpiadę Wiedzy Technicznej, opracowania 
wspólnie z Ministrem Oświaty i Wychowania systemu vp— 

rawnień preferujących uozniów o wybitnych wynikach 
Ww nauce i jednocześnie aktywnych społecznie, powsta- 
mie kilku młodzieżowych towarzystw naukowych, organi 
Zowanie haroerokich obozów naukowych, powiązanych « 
haroerskimi operacjami o charakterze społeczno-gospo= 

darozym takich jak"Pronbork", "Bieszczadyn40", "Azymut 
luta Katowice", "Wieła-2000" 1 wiele innych, a takżo 
organizowanie sesji popularno-naukowych, stworzyło 
nam pewion sasób doświadczeń, Doświndczenia te są 
dokonane w na tyle różniących się od siebie środovisn- 

kach 1 warunkach, że otwarzają możliwości azerokiego 
upowszechnienia, Szeroko rozpowozedniną jest działal- 
ność harcerska w zakresie rozwoju zainteresowań speo- 
Jalnościowych zerówno przez drużydy 1 kluby: pożar= 
nioze, sanitarne, jak również poprzez realizację za- 

POGLADY EEEE 
dań prorramowych, a także poprzez organizowanie wspól- 

nie z Ministrem Oświaty 1 Wychowania turniejów zawo 
doznawczych i apecjalnościowych: turniej Białej Kiel- 
ni, turniej o Złotą Lampkę Górniczą, Manewry Technicz- 
no-Obronne, Biuro Młodzieżowych Patentów, Harcerstwo 
stwarza też możliwości do aktywnego 1 twórczego udzia- 
łu w kulturze poprzez organizowanie harcerskich zes- 
połów artystycznych, drużyn śpiewających, organizo- 
wanie plenerów plastycznych, fertiwali i konkursów, 
jest współorganizatorem Pestiwalu Młodzieży Szkolnej 
w Kielcach, a swój dodzienny kontakt z kulturą przetwa- 

rza na zuyczeje i obrzędy kultywowane przez zastępy, 

drużyny 1 szczepy, We wszystkich tych dziełaniach 
podejnowanych na rzecz rozwijąnia zaiateresowań, ato- 
sujemy postulat szerokiego kręgu oddziaływania, borian 
spełniają ono wtedy rolę narzędzia wyławiającego jed- 
nootki azozezólnie wartościowe, stwarzając okazję * 

chętnym do sprawdzania się, Wwzyskaniu porządanych 
efektów gą nam ponoone, szkoła, zakłady pracy, insty- 
tuty naukowe, domy kultury, które w tych działeniech 
widzą również swoje ele, Proponowany program PZPR 
przedstawia nin tylko wizję Świata i społeczeństwa, 
w jakim będziemy żyli, ale ma na uwadz: taxże ludzi, 
którzy tę wizję będą realizowali - ludzi, którzy roze 
wijanie swoich zainteresowań 1 wiedzy połączą z prak- 
tyką działania. Aby działelność w zakresie rozwijam 
nia zainteresowań i pracy z uczniem zdolnym, w zin- 
tegrowanym systenie eduxacji narodowej przyniosza 
wysokie i żądane .ofekty muszą być spełniona następu- 
jące postulaty: 

1. Umieszczenie jej w dobrze działającym systemie 
edukacji pozaszkolnoej, 

?. Stworzenie sprzężenia zwrotnego pomiędzy klubami, 
drużynoni, klasami z wszystkimi pozaszkolnymi for- 
mami działalności w tym zakresie. a 

3. Ekaponoranie celów społecznych 1 ideoro-wychowaw= 
ozych przed naukowymi, 

4. Wiązanie poczynań naukowych, kulturalnych, specjal 
nościowych z praktyką, 
5. Powiązanie z systemem olimpiad przedmiotowych 

1 konkursów. 
6, Ciągłość działania śródrocznego i wakacyjnego 

a także rozciągającego się od azkoLy podstawowej 
poprzezz szkołę Średnią aż po studia wyższe, 
1. Spójność z systemem przyjęć na wyżaze uczelnie 

/rekonendacje/. 
8. Objęcie oddziaływaniem wszystkich uożniów, nie 

tylko miast wojewódzkich, 
9. Powiązanie działuń z regionalnymi towarzystwami 

naukowymi, instytutami uczelniami, ośrodzani badaw- 
ozymi, zakładami pracy, domami kultury itp, 

10. Konieczność zapewniania tym formom pomocy w za= 
kresie bazy materialnoj i finansowej /netodą oha- 
łupniozą jak dotychozaa już nie nie zdziałamy/, 

Jaat to bowiem batalia nie tylko o jakościowe prze- 
miany wewnątre harcerstwa ale również sprawa strate- 
Siczna, batalia o społeczne i polityczna oblicze 
przyszłej polakiej inteligencji.  
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am, przedstuwiciebm Związku Harcerstwa Pol- 

N skiego - organizacji wychowawczej, skupiają- 
oej ozęsto trzy pokolenia, szczególnie bliskie 

jest zawarte w projekoie programu hasło odbudowy g00- 
jalistycznego frontu wychowawozego. Choiałbynzwrócić 
uwagę na kilka spraw, które nie służą dybrze tej spra- 
wie, 

Założenia wychowawcze, ideał i oele wychowania 
realizowane przez ZHP są powszechnie znane i względ 
nie stałe, Problem leży w tym przypadku nie w sformi- 
Łowaniach ale w sprzeczności pomiędzy teorią i prak- 
tyką wychowania. Ta sprzeczność zaczyna się tuż za 
progiem gabinetu najbardziej nawet przychylnego har- 
aeratwu dyrektora szkoły, gdzie w godainach popołud 
niowych — typowya ozasie zbiórek harcerakich — rządzi 

hm PL Janusz Wojtycza HR 
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niepodzielnie nieustępliwy Pan Woźny, To dowód w ska- 
11 mikro, w skali makro natoniast każde dziecko po 
trafi wyliczyć szereg osób zawdzięozających swoje 
powodzenie życiowe, mówiąc delikatnie, kierowaniu się 
wyłącznie względami dsiągania korzyści osobistych. 
Wniosek: należy doskońalić nie porgramy a realia życia 

społecznego, w tym szczególną energią zwalczać przeja- 
„wy patologii w życiu społecznym i politycznym. 

Rozbudzanie apetytów konsumpcyjnych mające miejsce 

w latach siedemdziesiątych wpłynęło i wpływa w dal- 

szym oiągu na pogłębienie bezideowości młodego poko- 

lenia, Problemy ekonomiczne i wydłużanie się ozasu 

oczekiwania na podstawowe dobra konsunpoyjne wpływa- 

ją na obniżanie się aspiracji młodych w dziedzinie 

zdobywania wykształcenia, Jedaą z metod przeciwdzia- 

łania tym zajwiskom mogłaby być działalność gospodar- 

oza realizowana przeż epółdzielnie, powoływane w ło- 

nie organizacji młodzieżowych, Niestety, jąk wiemy, 

młodzieżowe spółdzielnie pracy i mieszkaniowe nala- 

żą do wyjątków a 1 te w większości nie spełniają 
założonych funkoji. 
Wnioseki należy umożliwiwć powoływania i prowidłowe 

funkojonowanie młodzieżowych spółdzielni, w tym 
mieszkaniowych, 

ua realizację celów wychowawęzychi mają wpływ róże 

ne ozynniki w tym - atrakcyjność mierzona stopniem 

realizacji funkoji podmiotowej - zaspokajania potrzeb 

ozłonków, Jednym z warunków ioh spełniania jest 
posiadanie przez organizacje bazy i Środków do prowa- 

dzenia takiej działalności, wśród której na szozegól- 

MKSKGMM WE > WIBE 
ną uwagę zasługuje aktywizacja kulturalna zarówno 
w zakresie upowszechniania kultury jak i amatorskie 

go ruchu artystycznego, Środki w ozęści mogłyby być 
wypracowane przez organizmy gospodarcze ale są tu 
także potrzebne właściwie skierowane dotacje i współ- 
praca z resortami oświaty i kultury, 
Wnioseki warunkiem atrakoyjności organizacji jest 
realizacja przez nie funoji podmiotowych to jest zas- 
pokajania potrzeb młodzieży, Niezbędna jest pomoo 
w tej dziedzinie świedczona przez specjalistyczne 
instytucje podległe resortom oświaty i kultury - 

szczególniew dziedzinie upowszechnienia kultury i a- 
nimaoji amatorskiego ruchu artystycznego. 

Innym z warunków prawidłowego przebiegu procesu 
wychowania w organizacji jest zgodność lansowanych 

przez nią wzorów z wzorami propagowanymi przez inne 

istotne dla tego procesu instytucje, Takimi insty- 
tuojami są publikatory, wśród nich wszechobecna 
w naszynżyciu telewizja, Choiałbym tu zwrócić uwagę, 
że prezentowana przez TVP zachodnioeuropejska siecz- 
ka choąc nie chcąc, propaguje model konsumpoyjnego 
społeczeństwa krajów wysoko rozwiniętych, Model ten 
nie jest neutralizowany przez promocję innych poza- 
materialnych wartości tak wysoko stawianych w hierar- 
ohii naszego systomu politycznego, Konkurenoją dla 
idoli "drugiego obszaru” nie są przecież poruoznioy 
Borewicz i Kloss albo czterej pancerni, Dlaczego nasi 
twórcy od lat nie stworzyli dla młodzieży propozycji 
wzorów osobowych na miarę epoki? W zamian naoza, 
podlegająca ochronie państwa. organizacja może być 
przez pełne dwa miesiące ośmieszana przy pomocy pry- 
mitywnego i niesmacznego programu Studia 1. Nie będę 
tu dowodził, że adres tych dowcipasów był wyraźny. 
My, instruktorzy ZHP ozuliśmy się opluwani i bezsil- 

ni. 
Wniosęk: Propagowane wzory przez TV i jej działalność 
powinny być w większym atopniu przedmiotem obserwacji 
1 enalizy Komisji Ideologicznych Partii, 
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Dooiekliwie Szanowny Druhu Redaktorze! 

joże nieretoryczni 

Dlaczego myślenie zanienia się wraz s objęciem 
określoneg stołka w posiedzenia tak, że nie ma różni= 
ay kto 1 w jakim okresie na nim siedzi? 

Wstęp historyczny 
I znów mogłen za państwowe pieniądze posiedzieć 

kilka dni w miejsoowości uzdrowiakowej, Powodem była 
kolejna narada z serii oyklicznych, Zjeohaż więo kwiat 
instruktorów i zgodnie z wieloletnią tradycją zaczął 
radzić na zadane tematy, Z bogatej palety tematów za- 
interesował mnie szczególnie jeden, Nim jednak doj- 
dę do sedna, muszę kilka słów o dyskusji, Tak się 

jakoś złożyło, że w dyskusjach - 1 tych plenarnych, 
1 tych kuluarowych, zabierały głos stele te same 080— 
by, niekoniecznie mające ooś do powiedzenia naprawdę 
istotnego, Fakt, że na początku rzuo: się w wir 
omawiania sposobów i metod realizacji zadań, Bo jak 
mię okazało istotą jest postawienie zadania i zadba= 
mie o jego realizację, 

Wątpliwość pierwszą 

Mylenie oelów z metodami jest tak powszechne, 
że aż stało się regułą. Zdobywanie stopni i sprawnośm 
©1 jest dla wielu instruktorów oelem samym w sobie, 
Zaledwie kilka osób /dokżadnie oztery/ zechciało fu 
$urologicznie spojrzeć nu zagadnienie, Może i znalas= 

łoby się więcej, ale mówiąc o wychowaniu jeden s dys= 

kutantów poruszył sprawę znaną, lecz wzbudzającą wie= 
le kontrowersji, Chodzi o powszechnie nie lubiane 
samodoskonalenie, nie tylko harcerzy ale przede wszyst 
kim instruktorów, My przecież nie musimy się doskona= 
lić, Bo doskonali jesteśmy! Nio to, że Druhna Druży= 

nowa od piętnastu lat ma stopień przewodnika, a Druh 

Komendant ostatnią książkę metodyczną przeczytał za- 
liozając wymagania na "organizatora", zaś Druh Prz: 
Wodniozący od dwudziestu lat jeźdai na obozy jako wi 
zytator, No tak, ale spełniają oni przecież Społecz= 
nie Ważne Zadania. 

OWEGO | 
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Przypowieść 
W pewnym sławnym na oały kraj hufou /niestety 

nie z pracy haroerskiej/ zaledwie dwadzieścia procent 
drużynowych posiada w ogóle jakikolwiek stopień instruk- 
torski, VII Zjazd w Uchwale przyjął, że od tego zjaże 
du nie będzie mogła działać żadna drużyna, na której 
czele nie stoi instruktor harcerski, I 00? Jak myśw 
1iez Dobrze Poinformowany Druku Redaktorze — jest 
tan harcerstwo ozy nie ma? A ile kłopotów s takimi 
"instruktorami" ma księgowość, Brać od takiego skład= 
ki ozy nie brać? Nie weźmie, to marny procent "opła- 
oalności" nie pozwala zwolnić funduszu nagród, a brać 
od obcego też jakoś nie po haroerzku. 

Samokrytyka 
Może to moja pisanie poożyta ktoś jako gniazda 

kalanie. Może i pońiechałbym gniazda, ale przy omae 
wianiu zadań odznaki ohorągwianej pewien odważny w 

sądach komendant hufoa powiedział, że nie interesują 
go zadania ambitne, Jemu zależy na otacię . i jeśli 
będzie potrzeba, to będzie chodził od szkoły do szko” 

ły 1 prosił drużynowych żóby cokolwiek robili, Na pou- 
no jest to jakaś metoda, Tylko ozy zgodna s nassypi 
1deałani? 

wHie zapali innych, kto sam nie płonie”, 

H temat =_o: iropo; odznaki oho- 

zagwianej 
Dotychozas odznaki /u nas zadanie dyrektywne!/ 

imuszały mnie do przebudowywania własnego planu pra- 
©y. Po prostu autorzy wymyślali sobie problem, roz 
pisywali na zadania i ozekali na meldunki, Drużynowy 
zaś musiał przygotowywać haroermy do wykonania zada- 
mia, wykonać je i podsumować, W drużynie harcerskiej 
sabierało to oo najmniej miesiąc, w drużynie zuohonej 
trzy razy więcej, Jeżeli drużyna nia jest już drużym 

ną specjalnościową a drużynowy nie ma pomysłów na 
dzigłalność, wtedy taki modeł był dobry, Dla drużyn 

ponadprzeciętnych był natomiast kulą u nogi. Odznaka 
powinna pomagać w realisacji progręms męjęj, ale 
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takżć ważdej innej drużyny, lan kłopty 2 właściwym 
funkojonowaniem zastępów, Niestety nie ja jeden, 
Muszę wobeo tego tak ustawić pracę, aby nie rezygnu- 
jąo se specjalności, zmusić niejako do działania 
zastęp. Zadania odznaki powinny zmusić do aktywności 
po kolei od góry, to jeat od komendy chorqgwi przez 
hufieo , radę drużyny, zastępowych 1 harcerza, Wrócić 
powinny następnie tą samą drogą do góry, "Swoją" od= 
znakę podzieliłem na trzy etapy. 

Etap pieruzy 

1. Komendy hufoów opracują propozycje prograzowe za- 
dań dla drużyn, w oparciu o obowiązujące dokunen- 
ty, potrzeby środowiska itp, 2 zadań tych druży 
nowi mogą korzystać w całości, w części albo W 0= 
góle zrezygnować z nich, ż 
Drużyny przygotowywują plany pracy i oddają do 
akceptacji do kosendy hufoa, T-rmin do 25 wrześ- 
nii 
Komenda Hufoa na naradach, w kręgach, na apotka- 
niach drużynowych itp., organizuje giełdę planów 
pracy, oceniając poszozególne propozycje według 
kryteriów określonych przez KH, Termin 10 paździer- 
nika 

Btap_ drugi 

1, Drużyny wybierają ze awoich planów pracy zadania 
dla nich najważniejsze, wiodące, Na posiedzeniu 

rady drużyny dokonują podziałuzadań i przydziela 
ją je poszozezólnym zastępom, Zadania te wynikają 

przede wszystkim z potrzeb drużyny, a wpisane w 
poczet zadań odznaki ohorągwianej nadadzą im 

azozególnego znaczenia, 
2. Zastępy w określonym czasie wykonują otrzymane 

zadania. Trzeba je tak saplanować aby pomogły 
uświadomić haroerzoa ioh możliwości w działaniu 

grupowym, Jest te też doskonały test pozwalający 
określić możliwości organizacyjne poszczególnych 

| MA 
zastępów, Zastępowi po wykonaniu zadań składają mel- 
dunek równolegle w komendzie hufoa i udrużynowego, 
3. Kolejna rada drużyny w oparoiu o zadania zrealizo- 

wane przez zastępy, wybiera na miarę swoich może 
liwości i ambicji zadania /lub zadanie/ dla druży- 
ny i melduje o tym komendzie hufoa i chorągwi, 
W meldunku powina być zawarta treść zadania, spo- 
sób wykonania, termin i uzasadnienie dlaczego 
właśnie to, 

Btap trzeci 

1. Kozendau hufoa na posiadzeniu referatów ocenia za- 

dania druż”n i sporządza raport dla Rady hufca. 
Rada hufca na posiedzeniu wyłania ilość drużyn= 

-kandydatek do hufoowego turnieju drużyn i typuje 
najlepsze do komendy chorągwi z prośbą 0 przyz- 
nanie odznaki ohorągwiańej, 
Turniej drużyn i wyłonienie najlepszych, które 
automatycznie w swoich pionach mogą uzyskać tym 
tuł drużyny sztandarowej hufoa, 

PINAŁ CHORAGWIANY PH "Równaj do najlepszych”, 

„Można przy okazji upiec dwic, a może więcej pie- 
czeni przy jednym ogniu, Zależy to od jakości propo- 
zycji programowych hufoów, "Lepsze jest wrogiem dobu 
rego", Przy okazji zaistnieje konieczność powrotu 
do współzawodniotwa drużyn, które w wielu hufoach 
trzebe natychniast reanimować, gdyż niedługo mogą wy- 
dać ostatnie tchnienie, 

Ten pomysł, którym dzialiłem się publicznie wy- 
maga ponoć zwiększenia o co najmniej jeden etat 
w hufoach, Takie wymaganie postawili trzej komendan- 

ci wyżej wymienionej inatancji. 

Pozdrawiam wszystkich etatowoów 
zwłaszcza znajomych mi, życzliwych 

Zndmć 2 jpomimcji 

    HM KAMILA FRYDRYCH 
"w 

5 WDZO 

posobów na to — aprewdzonych i używanych 
jeat wiele. Najczęściej stocowane jest wiąza= 
nie węzełków na watążeczkach totemu, Często 

łączy ię Bprawdzanie obeoności z wyścizami /przad 
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ustawionymi szóstkami w odległości 3,4 matrów wniesz- 
wone ną kartki i przybory do pisania, zuchy z poszoze- 
gólnych .szóstek kolejno podbiegają do kartek i skła- 
dają podpis. Jeżeli na zbiórce są pełne składy 

KM  UZNNUNNNNNE NMIETODYKA. URE 
tuk, wożna wprowadzić wapółzuwodniotwo/, 

Drużyny mają też swoje obrzędy sprawdzania obeonoś- 
oi, związene z nazwami drużyn czy szóstek i wykorzysm 
tują to w awojuj pracy. ie można toż oddzielić apraw- 
dzenia obeonosci od zdobywazej axtualnie sprawności, 
1 tak na przykład zuchy-drukarze przystawiają na 
ilście swój stempel, zuchy listononze kładą w unówio- 
nym miejscu kopertę ze nwoim nazwiskiem i adre3du, 
auohy-aktorzy przynoszą podpisane karnoty, zuchy-ko- 
lejarze kasują bilety. 

Oczywiście sq to tylko nieliczne przykłudy, Każdy 
drużynowy będzie daną spruwność zdobywał zo swoimi 
zuchami inaczej, w zależności od własnego doświadcze- 
mia, inicjatywy 1 ponysłów zuchów, warunków, w jakich 
działa drużyna. 

W mojej drużynie /59 Drużyna Zuchowa *Czurne Koty", 
działająca przy Szkole Podatawowej w Miejscu Piasto" 

wym, województwo krośnieńskie/ ozęsto sprawdzanie 
obecności łączymy z majsterką i malowanani, Wymaga 
to wcześniejszego przygotowania różnch elementów 
przez drużynowego czy przybocznych ale - moim zdaniem 
- jest ciekawsze e przez zuchy lubiane bardzo, A oto 
garść przykładów związanych ze zdobywanymi /zdobytymi/ 
w drużynie sprawnościami, czy też tematami zbiórek 
pojedyńczych. 
Zdobywając sprawność podróżnika, wykorzystałan mate= 
riał zawarty w "Zuchowych Wieściach" w aumerze z paź- 
dziernika 1364 roku, W czasie jednej ze zbiórek zuchy 

podróżowały po korzu Śródziemnym, Po rozpoczęciu 

zbiórki w sposób stosoyany w drużynie i okrzyku zuchów 
podróżników, wspólnie z przysooznymi rozdałyśmy zu 
chom rybki różnego kstałtu, Zuchy miały je pokolorować 
w dowolny sposób i wpisać na nich swoje nazwiska, Kto 

zakończył pracę "łowił" rybkę czyli nawletał na barwa 
ną wstążeczkę, Gdy wazystkie rybki były "złowione" na 
wstążeozkę, wnieściliśny je w kronice /w ten sposób 
wzbogaciła się kronika a dzięki umieszczonym na ryb= 
kach podpisom zuchów, można było później już po zbiór- 
08, wpisać obeoność zuchów do Książki Pracy Drużynyk 

Innym razem podróżowaliśmy do Moskwy na Pestiwal Hło= 

dzieży i Studentów, Zuchy znały już wcześniej festi- 
walowy kwiatek a teraz wykonały go, oczywiście z pode 

pisem i na wstążeczce umieściły w kronice, /Zuchy 
otrzymały wycięte kwiatki i miały w odpowiedni eposóbje 

pokolorować/, 
W tym roku rozpoczęliśmy naszą pracę od zabawy 

w lotników, Przygotowywaliśny się między innymi do 
*Święta latawca", 3 kronice został narysowany lata- 
Wiec, ale bez ozdobnego ogona, Zuchy wykonywały barn- 
ne trójkąciki, które podpisały i wkleiły do kroniki 
Jako latawoowy ogon. 

ła lulkę w śląs= 
kim stroju luiowym już jako "mejsterke"e 

© zbiórek pojedyńczych podjęliśmy deoyz- 
ąpieniu do akcji dozarniania ptasów, 

a poświęcona była przygotowaniu do otwar- 

„pró zqzda szóstka wyko 

Na gednej 
Je op 
gała zb: 
oia ptasiej otołórki, Na początek każdy zuch wyciął 
z kurtonu dowolnego ptaka, paualował go i podpisuł, 

ie ptaszki oczywiócie umieściliśmy w kronice, 
Na innej zbiórce mieliśmy kilku calenizantów, Wazyst- 
kie zuchy otrzymały nieduże karteczki jednakowego 
fomatu, na których rysowały czym ohciałyby solenizan- 
tów obdarować, Aby było wiadomo od kogo jaki prezent, 
na odwrocie składały podpfoy, Karteczki nawleozona na 
tasienkę umieściliśmy w kronice a solenizanoi dostali 

iszys 

prawdziwe drobne upominki, Zdyż neleży to do zwycza= 

jów panującyct w nuszej drużynie, 
Ostatnia zbiórka przed świętani - a więo choinka, 

ozdoby ohoinkowe, okładanie życzeń, Padła propozycja 
aby zrobić bombki ohoinkone, Żuchy otrzymały wycią= 
te wcześniej kartonowe kółka, wyjęły ze skarbca kred 

ki, farby, kolorowy papier i przystąpiły do dzieła, 
Każdy z zuchów wykonał tyle baniek na ile miał oał. 
tę. Jedną z mich podpisał 1 powiesił na wcześniej 
przygotowanej "ohoiroa" /gałązki świerkowe upięte 
w kształcie choinki/, 

Każdy, kto otwiera kronikę od razu może zobaczyć 
kto bawik się na zbióre poświęconej latawoom, 
la innej "lotniczej" zbiórce zuchy po rozpoczęciu za- 
jęć otrzymały narysowane na kawałkach kartonu sanclu- 
oiki, Trzeba było je wyciąć, narysować znaki rozpoz 
nawoze, podpisać a później usiościć w "hangarze" ozy- 
li ne półce, Pod konieo zbiórki aumoloty umieszozone 
zostały na tasiemoe i znalazły się w kronice, 

Teraa zdobywamy "Ślązaka"-"Ślązaozkę", Na zbióroa 
poświęconej precy górników zuchy wykonały "węgielki" 
/mieregulerne kawałki kartonu pomalowane Da ozarno 
z jednej atrony,,a na białej stronie zuch składał 
podpia/, które ułożyły na "składowisku" /półka/, 
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Podozaa zbiórki, w czasie której zuchy poznawały 
śląskie stroje ludowe, każda szóstka wyconała inny 
element stroju w formie wycinanki /z jediej strony 

podpis, z drugiej odpowiednio pokolorowane/, 

42 

spotkanie z: 

fych kilka przykładów nie świadczy o tym, że tuk 
tylko sprawdzamy obaoność, Stosujemy również te tra- 

dycyjne aposoby, w większości drużyn zuchowych prak- 
tykowane, Przez zaprezentowanie powyższych propozycji, 
ohoiałaa zachęcić innych, bardziej doświadozonych 
instruktorów do podzielenia się swoimi doświadczenia- 
mi na teuat sprawdzania obeoności, a jednosześnie 
udzielić pomocy tym z instruktorów, którzy dopiero 
rozpoczynają zwcją przygodę z zuchami, 

sq 
SA 

    

UN 

My - zo wszystkini noszyni błędami, 
tu z jakąś winą, a ówdzie i z grzechea, 
my, twardzi, szorstoy, nieprzejednani - 
s zaciśniętymi kamiannie pięściani - 
ach, mimo wszystko, jasteśmy uśmiechaw, 
ziemi mujowej szczęśliwym óddechan, 
młońcem młodzieńczym na świeżej polanie, 
światem peohnącym igliwiem leśnym, 
ust niecierpliwych słodkim pośpiechsa — 
- oto, kto my jesteśmy, 

I takich właśnie - błądzących często, 
gniewnych, zaciekłych w Ostania Boju, 
tu s błędem auutnym, tam z winą ciężką, 
trudnych, surowych, ugrzęzłych w znoju, 
takich naa wspomni wieczne Zwycięstwo, 
wspnaną stulecia .szozęścia, pokoju - 
ale tak wspomną, jak się wapunina 
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ziemi majowej tchnienie szczęśliwe, 
świt przesycony leśnym igliwism, 

1 tę polanę... gdzie ta dziewozyna 
1 ten wiersz do Niej... jak cię zuomynał? 
jakoś najtkliwiej i naboleśnieji 
"nglistą, deleką widzę oię we Śnie, 
moja jedyna..." 
- oto, kto my jesteśmy. 

/"0 nas zakoohanych"/ 

» 

» polski bez jak pachniał w maju 
w alejuch 1 w Ogrodzie Saskim, 
w koszach na rogu i w tramw:ju, 
gdy z sielan wracał lud warszawski! 

Szofer nim maił swą tuksówkę 

SMEG : 5 Gre 
frajorów wioząc na majówkę 

na trawkie, pifko i muzykie, 
gnał na sto jeden, na resykie, 
a wiósł Śnietankie towarzyskie: 
kuohtę Waleróie, tę ze Śliskiej, 

Burakoszozaka z Czerniakowskiej 
1 Józia Gwizdalskiego z Wolskiej, 
Byli spocone i zziajane 

4 wszystka trzech w drebiezgi pijane, 
i jak jechali bez Pułaskie, 
fordziak w luternię wyrżnąż z trzaskiem, 
1 przybiegł /tyż pod gazem krzynkie/ 

Plimon szarpany za podpinkie. 
Szofer ozarował go natralnie, 
że zapychał leguralnie 
1 "niech jak skonam, niech ja akonam 
/aawsze dwa razy, rzecz stwierdzona/, 
skoro jeśli znakiem tego 
mie jest to wina bzu danego, 
któren oholernie się uwietrzniał, 
odut, oiut mnie z niego zamroczyło 
1 właśnie bez to się zdarzyło," 
Policjant mówił: "ja nie frejer 

1 pan nie weźmiesz mnie na bajer, 
pan się zatrudniasz alkoholem" — 
1 nagle krzyki "to ja ohromolę!* 
1 "nie bądź pan tu zaszearany! " 
am kuchta w pisk: "zabiją! ranyl" 
a Józiowi w bok, a Józia w mordę, 
1 już w powietrzu pachnie morden, 
1 wszynoy do koaisariatu, 
a z winy - majowego kwiatu, 

Potem to Ślicznie Wiech uwieozniał 
5 dałeka więc do pana Wiecha 
pełen wdzięczności się uśmiecham... 
1 oóż pan teraz uskuteoznia? 

nowej niewoli pierwsza wiosna? 
Gdy szafirami cię uświetnił 
bezwstydnia piękny strop niebieski, 
ty, znad grodzeń wzdłuż Królewekiej, 
x zarośli przy Teatrze Letnim, 
1 ty, od Żabiej, od Niecażej 
1 z tego wzgórza ponad stawem, 
ha którym w owym wrześniu krwawym, 
ptaki od huku oszalałe, 
przed śmiercią - jeszcze pożegnały 
łabędzią pieśnią awą Warszawę! 
Jakżeś się wstydem nie zapłonił, 
kiściani pachnąc obfitymi? 
Wio nie mów, Nie choę znać tej woni, 
lecz już ohrapami rozdętymi 
WQazę twój mokry, ohłodny zapach 
Gdy znów murkować będę w krzakach 
świeżego bzu na wolnej sieni. 
0, jakie salwy aromatu 
2azrzmią z gałęzi tych kwitnących, 
% pąków na wiwat pokających, 

KULTURA KEES 
na zazdrość i na dziw ammaton, 
armatom tobą umajonym 
grzmiącym hordy rozgromione 
- warszawski Dziel 

/"kwiaty polekie"/ 

My oountry is my home, Ojczyżna 
jest moim domem, Mnie w udziale 
dom polski przypadł, To - ojczyzna, 
a inne kraje są Kotelani. 
Mój dom, Mieczkanie, Pokój, Biurko, 
4 w nim /pamiętasz/ ta szuflada, 

do której się przez lata składa 

nie używane już portfele, 
wygasłe kwity, wizytówki, 
resztki, żarówki, ćwieró-ołówkio.o 
leży tam spinka, fajka, Śróbka, 
syndetikonu pusta tubka, 
jakeś pincetka czy pipetka, 
stara podarta portmonetki 
kostka do gry, koreczek szklany, 
bilet na dworcu nie oddany, 
ozarny zamuzowy futeralik, 
zesohły pędzelek, lak, medalik, 
przycisk » jszozurką bez ogona, 
legitymacja przedawniona, 
brązowe pióro wypalane 
s białym napisem "Zakopane", 
korba .od czegoś, kluoz od ozegoś, 
lecz już oboje "do niczego" — 
Słowem, wiesz jaka to szuflada... 
a gdy jej wnętrze dobrze zbadasz, 
znajdziesz tam małe zasuszone 

merce twe, w gratach zagubione... 
Więc nie wyrzucaj nio, nie sprzątaj,o+ 
przyda, nie przyda się - niech leży, 
Oszozędzaj graty przy"porządkach” 
w takich szuflaqach i zakątkach, 
boś z każdym cząstkę życia przeżył 
i trwasz, nie wiedząc, z tą starzyzną,+o 
Jak z tą szufladą, tak z ojozyznąt 
nio nie wyrzucis: Coś oi wzbrenia 

przetrząsnąć lamus przywiązania 
1 "niepotrzebne", "nieużyte” 
usuwać, Niech zostanie z tobąe 

Zabobon, mówia? Tak, zabobone+o 
ludzie uczeni zwą to - mitem, 
I s tej oodziennej mitologii 
nagłych, z zaułka zjawień, olśnień, 

to m barwy, to z linii, to s melodii 
ohwila ojożyzną oi wyrośnie, 
Zjawi się żaka niewątpliwa, 
wyłąozna, nie do podrobienia, 
że.poznasz s echa, zwęszymz z oienia: 
to Ona - twoja własna, żywa, 
/"kwiaty polskie"/ 
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WYBITNE POSTACIE 
związane z regionem 
krakowskim 

| BRC crużyny i szczepy burcerskie Chorągwi 
Krakowskiej ZP ua obszarze miejskiego województaa 
krakowskiego powinny bardziej w seojej pracy progra- 
movej zwrócić uwszą na to, że w ich najbliższym oto- 
czeniu żyli i ćziałali wybitni luczie, Uświadomienie 

sobie tego, może stać się interesującym i korzystnym 

skierowaniem myśli młoćzieży, rozbuczać bęczie ci. 

kawość i poczucie dumy, Syluetki, które tu praznieny 
prezentować gą godne pamięci, 

Czy wiemy ratem, że ,.. 
Wa terenie hufca Alwernia żył w XVII w, iirzysztof 

Korycińaki, który jest fundatorem miejscowego klasz- 

toru i kościoła Bernarcynów, Obiekt sakralny został 

wybudowany pa wzór pustelni Alverno w Toskanii, było 

to wotum za szczęśliwe wyzćrowienie, Koryciński za- , 

konników sprowacził z Krakowa, 
W sąsiednim Hufcu Czernichów pamięci. godną jest 

postać Franciszka Stefczyka /1861-1924/, Doktor nauk 

humanistycznych, W latach 1884-1898 był nauczycielem 

przedmiotów humanistycznych i historii, ekonosii spo- 

łecznej, języka niemieckiego, Był wybitnym cziała- 

czem społecznym, Przeszczepił na grunt polaki kasy 

zczędneściowe systemu Reiffeisena, które po jego 

śmierci nazywano "kasami Stefczyku', Propagował też 

tune formy spółczielczości, np, mleczarskie, spół- 

dzielnie rolniczo-hodowlane, Z jego inicjatywy w 

Ozernichowie powstał piereszy bazar Kółka Rolniczego 

dla którego Stefczyk ułożył regulamin, W pięć lat po 

śmierci Stefczyka w 1929 r, wystawiono mu w Czerni- 

chowie pomnik. 
W Hufcu Gców oda maja 108% roku noszącym imię Jana 

Henryka Dąbrowskiego odnajcujemy ślady bytności kil- 
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ku interesujących postaci, Qto sam Bohater Hufca - 
Jan kenryk Tąbrouski /1755-1818/ urocził się w miej- 
scowości Pierzchów, « crugiej połowie XTY w, posta- 
wiono tej wsi pomnik jemu włeśnie poświęcony. Postać 
ta, jak wiadomo wiąże mię po upadku Rzeczypospolitej 
Szlacheckiej z ruchem narocowowyznoleńczym,kszedł ou 
na trwałe do historii Folski, gćyż słowa hymnu naro- 
cowego, napisanego przez Józera Wybickiego brzmią: 
... marsz, marsz Dąbrowski, s ziemi Włoskiej do Fol- 
ski. 

w Gdowie urodził się Mictał Grażyński /1890-1965/, 
loktor kistorii i prawa, « okresie mięozywojennym 
wojewoca śląski, Uczestnik III powstania śląskiego, 

iazku Harcerstwa Folakiego, Związany « 
obozer marszałka Fiłsucskiego, Działacz na rzecz ze- 
spolenia Sląska z macierzą, Zabiegał o włączenie do 
Folski opolszczyrny. Przejawiał óziałalność antynie- 
miecką, Będąc na emigracji w Londynie stał na czele 
obozu piłsucczyków, Frouadził oziałalność naukową , 
badawczą 1 popularyzatorską w zakresie powrotu Polski 
nad Ocrę 1 Morze Bałtyckie, Przestrzegał ne 'emigra- 
cji przeć ooradzającym się niemieckim rewizjonirnen 

Również w'Giowie w księgach parafialnych odnoto- 
wany jest lućwik Solski, właściwe nazwisko Bonawen- 
tura Sosnowski /1855-1954/ , wybitny aktor scen pol- 

skich. 
* Niegowici przez rok wikarym był Karol Wojtyła, 

obecnie Jan Paweł II papież, 
łufiec Kraków Krowoórza im,Igaacego Pika i Miecsy: 

sława Lewinskiego, Zwrócimy uwagę tylko na obszary 
peryfery j'+ , a więc Frącnik Biały 1 Bronowice, Na 
Prądniku Białym w 1495 r.powstała pierwsza w Folace 
papiernia, założona przez Fryderyka Szylinga, * po” 
łowie XVI w, należała do słynnego drukarza i księga” 

robi WURDE OCZ ROGOWO OOSZ A OZICZAPAOZE 
arcerskie.pl 

rza krakowskiego, Jana Hallera, były jeszcze inne pa- 
girrnie. Mieczy innymi jeaną z pich poriacy? księ= 
gars i nokłaćca, Narek Szarfenbere, 

Specjalne miejsce w naszych rozważaniach pozezna- 
czyć należy pałacowi na Prąoniku Białym,który w XVI 
w, był w rękach biskupa krakowskiego Samuela Hucie 

skiego, W tym czasie tętni? dwór życjem, Czerpał 
tu natchnienie łukasz Górnicki, który pisał "Dworza- 
nina polskiego", Przebywali tutaj również znanienici 
przedstawiciele pisarzy Utroczenia, Bywa? tu "ojctec 
literatury polskiej", Mikołaj Rej, a Jan Kochanowski 
poświęcił Prąćnikowi niektóre atrofy awych wierszj, 
nazywał po nawet "gościną uz", Sporo zawdzięcza Frą: 
ćnikowi również pisarz społeczno-polityczny owych 
czasów, Antrzej "rycz Moórzewski, 
Tracycja mówi nam również o tym, że w sąsiadującym 
+ pałacem parkiem przed wymarszem pod Racławice miał 
tu przebywać Tadeusz Kościuszko, Pamiątką po tyn fak« 
cie ma być "klon Kościuszki", pod którym podobno Na 
czelnik przyjmował raporty i wycawał rozkazy, 

W Bronowicach Małych przebywali stanisław wyspiań: 
ski, Włodzimierz Tetmajer, Lucjan Rydel i Kazimierz 
Przerwa Tetnajer. 
W okresie narodzeniu się kierunku w literaturze, zwa- 
meżo "Vłodą Polską"  jedytym 2 przejawów tego ruchu 
było tzw. chłoromaństwo, którego celer było zbrata- 
mie inteligencji z ludem, w ludzie bowiem, jak pisał 
Jan Kasprowicz " w Judzie siła niespożyta, baczenie 
leży pod siermięgą, jak ta iskra w popiele ukryta", 

Znany malarz i poete «zvcziemierz Tetmajer, pierwezy 

dał przykład, W 1800 r, .ożeni? się z chłopką z Brom 
nosic, Anną Mikołajczykówną 1 przeniósł się tam ne. 
stałe, W jego "chłopskim" domu, przyjaciel, poeta 
1 historyk Lucjan Fydel pojął za żonę siostrę Anny 
Termnjerowej, Jaówigę, urzącził huczne wesele, Jeden 
£ uczestników wesela, Stanisław kyspiański, wydarze- 
nie to uczynił osnową swego nieśmiertelnego dramatu 
pt. "iesele", Do "Ryólówki", gdzie od 1969 r. ietnie- 
je Muzeum, zdążają liczne wycieczki, Wśród uczestni- 

ków nie brakuje harcerzy, 
fufiec Krzeszowice - W uzdrowisku krzeszowiczim le- 
©zył się óyktstor powstania listopadowego gen.Józef 
Ghłopicki /1771-185%/, M.in, uczestniczył w wojnie 
1792 r. w powstnniu 1794 r., służył w legionach i 

armii napoleońskiej, Walczył w powstaniu listopadc= 
Wym. k bitwie pod Grochowem stracił od kul armatnich 
Obte nozi, W pobliskiej wsi Czerna, na cmentarzu 
Drzyklasztornym znajcuje się nagrobek gen,Aleksanóra 
Błędowskiego, który był jednym 3 prrywoćców powsta- 

Mia listopacowego, Zmarł w Krzeszowicach,Osobna ka- 
Plica w kościele pońwięcona jest pazięci Józefa 
linowskiego, Urodzony w Wilnie 1 września 1835 r, 

maukę pobierał w Petersburgu, W stopniu porucznika 
Znalazł się w twierczy brzeskiej, Z wybuchem powsta- 
Mia atyczniowego wiąże się nominacja Józefa Kalinoa- 
skiego na kierownika wycziału wojny przy Wydziale 

*rkogawczym Litwy. Fo upacku powstania zesłany z0- 
staje na Sybir,Zwolniony » tułaczki ociaca najpier= 
w Parytu, gczie zajmuje się wychowysaniem ksiecia 
Aususta Czartoryskiezo, syna przywódcy emigracji pol' 

skiej Władysława, Paryża przez Austrię dociera do 
Polski ro Czernej, gozie ostatnie trzy lata spędzi 
w klasztorze jako przeor, Umiera 15 listoradę 1907 
roku, Beatyfikowany przes papieża Jana Pawła JI w 
Krakowie 22 czerwca 1983 r.Od tej pory jako Błogo- 
sławiony Ojciec Rąfał, Na cziedzińcu przyklasztornym 
postawiony został pomnik wyobrażający tę postać, 

Na wschóć pd Krzeszowiu w oćległości B km leży 
kudawa, Z tą wsią piążą nią trzy nazwiska, Rycerz 
Radwan, z cznsćw Bolesława Sniałego, Henryk Sienkie- 
wicz, pseudonim Lituoa /1846-1916/, powieściopisarz 
1 nowelista, jeden z najpoczytniejszych pisarzy w 
skali światowej, jego dzieła cechuje plastyka opisu, 
bogactwo i piękno języke, zajmująca akcja, obfitują- 
ca często w momenty sensacyjne, wyrazistość £ barw - 
ność postaci. Otrzyrał nagrodę Nobla, W 1908 r.prze- 
bywał w Rucawie w willi z "wieżyczką", Pisał tu 
utwór "Legiony" 1 tnie nowele, 

"willa » wieżyczką" wybudowana w 1896 r, przez 

Antoninę Domańską weóług projektu Tomasza Frylińskie 
go /kierował oóbuóozą Sukiennic/, A,Domańska pisała 
powieści ćla czieci i młoczieży, m.in, barózo popu- 
Jarne: "Historia żółtej ciżemki” 1 "Paziowie króla 
Zygmunta", 

Hufiec Myślenice - Pobliska wieś Wyślenic - Zakli» 
czyn stanowi gniazdo rodowe Jordanów, Protoplastą 
tego rodu był Hynko, syn Wilhelma Hysinboida, Hynko 
otrzymał od Kazimierza wielkiego wójtostwo myślenic= 
kie, Fodstawy znaczenia tego magnackiego później ro” 
du stworzył Jorćan z Zakliczyna, Było to w drugiej 
połowie XV w., on też maca? potomnym nazwisko rotlo- 
we, 

We wsi Zawada obok kościoła pomnik upaniętnia Jó- 
zefa Pijałkowskiego, pseudonim "Odwet" dowódcy Od= 
6ziału Partyzanckiego "Halniak", zamordowanego przez 
hitlerowców, 

W Myślenicach częstym gościem u Jordanów bywał 

Mikołaj Rej /1505-1569/, urodzony w Naqłowicach.Po- 

eta i prozeik, zwany ojcem literatury polskiej, 
obrońca jęnyka narodowego 'Wiect wżdy narody postron- 
ne rnają, że Polacy nie gęsi 1 awćj język masą", 
Hufiec Niepołomicki - Niepołomice i Puszcza Niepo= 
łomicka wiążą sżę z nazwiskami władców Polskii 
księcia Leszka Białego, królów: Kazimierza Wielkie- 
go, Władysława Jagiełły, Zyguunta Starego, Żygrunta 
dugusta i Stefana Batorego, kładcy ci w poważnym 
stepniu przyczynili się do uchronienia pustczy przeć 

rładą, Brzezie 1 Grodkowice wiążą się z rodem Że- 
leńskich, z których wywoćzi się m.in, znany kompo- 
zytor władysław Żeleński i jego syn, pisarz Tadeusz 
Żeleński-Boy. 
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MBMORIA MINUITUR, NISI BAM BXBROES 

- pamięć słabnie jeśli jej nie ćwiozyda 

MAGNUM VBGTIGAL PERSINÓNIA 

- oszozędność to wielki dochód 

MALUM IN SE 
- zło samo w sobie 

MBA CULPA, MBA MAXIMA CULPA 

- moje wina, moja bardzo więlka wina 

M.D. = MEDIOTNAR DOCTOR 

- doktor medycyny 

MEM,= MEMENTO 
- pamiętaj 

MENTE OAPTUS 
- głupkowaty, ograniczony 

MINIMA DE MALIS 
- najmniejsze zło 

MB GBHUTT THORUNIA, GRACOVIA ME ARTE POLIVTE 

- zrodził mnie Toruń, Kraków nauką ozdobił 
IM. Kopernik/ 

Haj, to miesiąc "Dni Oświaty, Książki i Prasy". 
Po latach przerwy znowu orgonizuje się kieruaoze 
kaiążek, Wyjeżdżający na obozy powinni zdobyć od= 
powiednie kniążi:i kucharskie, unoźliwiające . goto: 
wanie w trudnych warunkach terenowych, Gotując 
z książką kuoharską w ręku, uzyskacie odpowiednią 
ilość, jakość i estetyke potraw. 
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mienia, w uzgodniona. 
us łu,;i 

kosztem 

KULTURA EEEEEEKSNEM © EEEE KIEME + UNEINNSENEE KULTURA. EEEE 

W powodzi majowej zieleni zguLiłam neroe, 
Uozoiwvego znalazoę proszę © wiadomość, telafor 

Zestawy najlepszych przypraw kuchennych, wyjeżdżam 
jącym na obozy stałe i wędrowne, polecają skiepy 
"Jodexu". 

sl/ 

<MIETGICE. 
tłyjeie ręce przed jedzeniem /to w ramach dni oświa= 

ty/, a talerze po jedzeniu! 

Natomiast nie należy umywać rąk od apraw trudnych 

1 skomplikowanych, śmiałych, przemyńlenych decyzji, 

a takie dyoyzje można podejmować tylka po dobrym 

posiłku, SZ KSC PZOLOWEWIEK 

„bYLE DO JUTRA" 

4 : 

k. ZA A 
nartki 2 pozdrowieniami z wycieoż, łany pod wskazany adresen 

J ilości, 
4 wabudzisz zązdroś 

ki zagranicznej 
w uatalonyn tere 

Korzystając s naczej ć znajomych minimalny, 
V aezonia 505 tąnioj] SOA WNE 
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rawie każdy z nas ma swoje ulubione czasopis- 
mo, Od najmłodszych lat był to "Płomyoze P 
lub "Świerszczyk". Kupując stale jakiś tygod= 

nik ozy miesięcznik nie wyrzucamy go od razu po prze- 

ozytaniu lecz składamy w kolejności, według numerów. 

Tak tworzymy rocznik, Jest to zbiór wszystkich nu- 

merów pisma wydanych w oiązu jednego roku, Jeżeli 

jesteśmy proemumeratoreni, nie mamy kłopotu, Trudnoś- 

%1 zaczynają s: gdy kupujemy je bezpośrednio w kios- 

ku, Wtedy ozęsto można wyczytać drobne ogłoszenia: 
wpossukuję numeru "X" ozy "óddam lub wymienię na in- 

ne numery". 

Roozniki można oprawiać, można je też trzymać usta 

wione na półkach tak jak książki, jeżeli na to poz 

wala format i okładka, Gorzej oczywiście jest tygod- 

nikami typu magażynorego, Wielkie, wiotkie płachty, 

nawet oprawione: nie mieszozą się ną półce, Leżą więc 

najczęściej w szafie czy też w jakimś schowku „często 

swiązane sznurkiem i postrzępione, Ę 

Kolekoja czasopism jest oiekawym i ważnym dokumen= 

tum historycznym, Biblioteki gromadzą więo ozasopis= 

ma i gazety, Po latach naukowoy ozy też pasjonaci 
piszą na ich podstawie prace historyczne lub naukowe, 

W czasopismach zachowały się bowiem nie tylko współ- 

ozesne realoje o wydarzeniach ale też i bieżące ko- 

mentarze ozęsto przeciwstawne, napisane z różnych po- 

zycji politycznych. 
Lecz dla ozłowieka, który nie jest naukowcom ga- 

zety ii czasopinua są przede lątk 

Informacje, zdjęcia, ko entarze prasowe, to utrwalo- 

na w druku oząstka własnych wopomnień przeżyć, wzru= 
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szeń, radości lub strachu, gniewu ozy rozpaczy. Ileż 

osób przechowujew domu choć po kilka egzemplarzy ga- 

zet lub pism z czasów wojny, Kolekoja wydawnictw 
prasorych nie musi być wcale kompletem numerów s ja- 

kiegoś roku czy wszystkich numerów, jakie pod danym 

tytułem wydano, Może to być zbiór podporządkowany na 

przykład określonej myśli. £ 

Zanim napiszę jakie są ketegorie kolokojonowania 
ozasopiom, należy wyjaśnić pewne pojęcie, Mówimy na 

przykład: piano, czasopismo, gazeta, tygodnik, duien- 

nik. Są to wszystko pojęcia dotyczące wydawnictw pra- 

gowych, Gazeta to pismo powielane drukiem, ukazujące 

się w regularnych odstępach ozagu, przeważnie oodzien- 

nie, mająse oharakter informacyjny. lHazwa "gazeta" 

ma stary rodowód, W XVI wiecznej Wenecji "gazeżta" 

była nazwą dobrej monety, za którą kvpowano zadruko- 

wane najnovszymi wiadomościami politycznymi kartki. 
Nażwa monety przeszła na owe ulotki, które były pro- 

totypem późniejszych gazet. Potocznie w naszym języ- 

ku używamy nazwy dziennik ale jest ona niezbyt Śoie- 

ła, bo większość gazet ukazuje się w tygodniu a nie- 

które rzadziej jak na przykład "Świat Młodych" ozy 
wTempo" - trzy razy w tygodniu, 
Przez termin czasopismo rozumiemy piomo powielane 
drukiem, ukazujące się w regularnych odstępach oZa- 

su ale nic częściej niż oo tydzień i nie rzadziej 

niż oo pół roku, Na ogół mamy : do ozynienia a tygod- 

nikani, dwutygodnikami, miesięoznikani lub kwartal- 

nikami, Zależnie od treści rozróżniamy ozasopirma 
k y toohowe, spoc- 

jalistyczne czy naukowe. Bardzo popularnym typem oza- 
sopism cą magazyny, zwykle tygodniki, Do nich nalo- 
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żą między innymi "Przekrój", "Razem", "Magazyn Ro= 
dainny", * 
Ozasopiema fachowe mają niekiedy tardzo wąskt a na- 
wet dość osobliwy zakres tematyczny, Są między innymi 
pisma poświęcone na przykład tylko filatelistyce, 
boksowi, a nawet,,, samym czasopismom, jak na przyk= 
ład "Prasa Polska", pismo wydawane przez Stowarzysze- 

mie Dziennikarzy Polskich PRL, 
łącznie w neszymkiaju wydaje się ponad tysiąc ozaso- 

pism, Nakład poszczególnych tytułów jest bardzo róże 
my: od kilkudziesięciu do ponad dwu milionów egzempla- 
rzy, łączny nakład wszystkich czasopism wydawanych 

w ciągu roku, to znaczy globalna suma ogzempląrzy 
ddzie w setki milionów, lia całymówiecie tylko gazety 
ukazują się pod przeszło 20 tysiącami różnych tytu- 
łów. Są to ilości ogromne, Powstaje więc problem, * 

0 zbierać 1: jak zbierać. Nie mają kłopotu pod tym 

względem ci, którzy prowadzą zbiór bieżący, Może to 

być zbiór jednego lub kilku tytułów. Jest to oczywiów 
oie najprostuza forma kolekcjonowania, Niektórzy dą- 

żą do posiadania wszystkich numerów, innym wystaroza 
£bieranie tych, które zdobędą okazyjnie, Dotyczy to 
przeważnie ozasopien zazranioznych, bogato ilustro- 
wnnych i luksusowo wydanych, z mnóstwem kolorowych 
zdjęć i reklam. żeoz czasem "wpadnie" nam w ręce 
spa Pisemna pod tym samym tytułem, wydany przed: 

l laty, Wówczas uznysławiany sobie jakie zmiany 
zaszły w wyglądzie, układzie pisma, Inna występuje 
ca druku, inne reprodukcje. 
aw jest też rozwój techniki prasowej, aty= 
Eo zzzskieko, sposobu zdobywania materiałów, 

egzemplarze ozasopiam z dawuych lat są 
Przykładami postępu w tej dziedzinie, Zbierając je, 

wy zbiór historyczny. 
h Em w Polsoe ukazało się w latach 

ytułem "Relationea Publtoae", Dopiero 

    

w 1561 roku rozpoczęto w Krakowie wydwanie pisza w 
języku polskim pod tytułem "iierkuriuoz Polski", Kie= 
dy w 1961 roku obohodzono 300-lecie prasy polskiej, 
ukazał się z tej okazji znaczek pocztowy z podobizną 
winietki tego czasopisma, 
Pierwsze czasopismo ukazało się w Niemczech już a ro- 
ku pod nazwą "Neue Zeitung", Pierwszą próbę wydawa- 
nia codziennej gazety podjęto w 1660 roku w Lipaku, 
Regularne czasopisma zaczęły ukazywać się w 1665 ro— 

ku we Francji - "te Journal des Savanta" i w Anglii 
- "Philosophical Transactiona", 
W końcu XVIII wieku powstały nie<tóre wielkie dzien- 
niki, które ukazują się po dzić dzień, jak na przy- 
kład londyński "Morning Pos;" /1771 rok/ i "The Times" 
/1785/. W roku 1811 P. Koenig skonstruował urządzem 
nie przystosowane dz szybkiego powielania ozasopirm, 
Od tego momentu nastąpił burzliwy i wspaniały roz 
kwit prasy, W pierwszej połowie XIX wieku powstał 
właściwy zawód dziennikarski, Zaczęły rosnąć nakłady, 
udoskonalał się aparat przekazywania wiadomości 
"z terenu" do redakoji, W arugiej połowie XIX wieku 
powiększa się ilość reprodukcji, pojawiają się pierw 
sze bogato ilustrowane magazyny, 

Gromadzenie czasopism z lat odległych jest bardzo 
trudne i wynaga wyjątkowego zaniłowania, Najczęściej 
spotkać można zbieraczy, których kolekcję określili 
byśmy umownie jako zbiór specjalny, 
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Wewnętrznego „PEWEX” 

   

        Gwex 

  

  
W takim zbiorze nie zwraca się uwagi ani na tytuł, 
ani na datę ukazania się pisma, Ważna jent tylko 
treść, ważne zą tylko ilustracje, Odkłada aię więc 
tygodnik z wielkim reportażem z zamachu na preniera 
Olafa Palme, chowa się pisma s pierwszymi donias: 
niami o looie Polska w kosmos, słowem — albo wyda:ze- 
nia nadzwyczejne, albo bardzo bogate materiały ilu- 
stracyjno, 31 
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ładem zbioru specjalnego są pojednycze lub kom 
pletne egzemplarze prasy konspiracyjnej, Zbiory spoo- 
jalne mogą być poświęcone na przykład II wojnie świa- 
tomej , sukcesom polskiego sportu, jednej tylko dysoyp- 
linie sportowej czy nawet samym mistrzom świata w pił- 
oe nożnej, llajbardziej typowe tematy zbiorów to albo 
wydarzenia wyjątkowo sensacyjne, albą wąska specjal 

solennioy tematów sensacyjnych a reguły grona- 
e dodatki nadzwyczajne czasopian, Są to nie- 

e pod względem objętości druki, rozpowszechnia 
ne przez jakieś czaaopismo poza normalnym 
ukasywania się. 

iwolennicy wąskiej specjalności po jakimó ozasie 
przesiają zbierać całe egzemplarze czasopism i ogra- 
niczają się tylko do fragmentów, Ją to tak zwane wy- 
oinki prasowe, Przyjmijmy, że interesuje nas postać 
lelchiora Wańkowicza, Wycinając notatki, zdjęcia lub 
nawot dłuższe artykuły,po paru latach zgronadzimy 
piękny $biór materiałów: wywiady, rozprawy ozy też 
portrety, Małe wycinki naklejany na kartkach papieru 
maszynowegaNa arkuszu tym piszemy tytuł czasopisma, 
kolejny numer 1 datę wydania, Te zapiski są nie tyl- 

ko ważne ale wprost nizbędne, Bez nich wycinek nasz 
nie ma prawie żadnej wartości kolekcjonerskiej, Karte 

ki z wycinkami wpinamy do akoroszytów lub segregato= 
rów, Na grzbietach ich umieszczamy napia ż nazwą kom 

lekoji, rokiem innymi potrzebnymi informacjami, 
Ozęstym tematem prywatnego zbioru wycinków prasowych 
jest sport. Czasem tanntem zbioru jest... oaoba 
kolekojonera, Jakże chętnie odkładamy na pamiątkę 
to, 00 o has "pisało w gazecie", 

Czasem 

Prócz zbieraczy wycinków prasowych są zbieracze, 

których interesuje tylko sama forma czasopicn. 
A więo okładki, szata graficzna, układ itp. 
Niektórzy zbierają po prostu po jednym egzeuplarzu 
pięknie wydanych czasopism, inni gromadzą tylko ok= 
ładki i winietki, jako najbardziej oharakterystyczna 
elementy, 
Nazwa "Winieta" przyjęta w prasie na określenie sta- 
łego wzoru tytułu, pochodzi /rzecz ososbliwa/ od fran- 
vuskiego wyrazu "vigne" - wino, V dawnym drukarstwie 
msłe ryciny tytułowe uiały wkomponowany motyw, przed 
gtawiający zwykle winne grona, Później wzbogacono wi- 
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niety o rysunki bardzo zróżnicowane - alegoryczne 
postaciś, krajobrazy, motywy roślinne i zwierzęce, 
2 biegiem czasu powrócono do prostoty, m nawet zre- 
zygnowano z wszelkich ozdób, Proste litery, jasne bar- 
wy, bezbędna kompozycja. 

Zresztą można z ozasopism wycinać nie tylko wi- 
nietki, Wielu zbieraczy gromadzi ogłoszenia i reklemy 
prasowe, Stanowią one odrębną dziedzinę grafiki użyt- 
kowej, Wraz z rozwojem techniki drukarskiej reklama 
prasowa stała się przedmiotem nawet studiów naukowych, 

Stała się również jednym z najistotniejszych czynników 
oatrej walki konkurenoyjnej w krajach kapitalistycz- 

ny$lf, Tuksusowe pinma zachodnie zapełnione są W więk 
azości reklamami, nieraz całootronicowyni, wykonany 
mi barwnie 1 bardzo starannie, Są kolekcjonerzy, któ- 
rzy specjalizują się tylko w wybranych dziedzinach 
- gromadzą tylko reklamy papierosów lub napojów, firm 
samochodowych lub linii lotniczych, Ją to bardzo po- 
uozające zbiory, Kiedy nie ograniczają się tylko do 
wapółozówności lecz sięgają 1 do roozników sprzed lat, 
mamy wówozas przegląd historyczny rozwoju jakiejś ga- 
łęzi przemysłu ozy dziedziny życia. 

rażliwe musi mieć serce poeta i oozy otwar- 
te. Pisze Władysław Broniewski: 

Kiedy przyjdą podpalić dom, 
Ten w którym mieszkasz - Polskę, 
Kiedy rzucą przed siebie grom, 
Kiedy runą żelaznym wojskiem 
I pod drzwiami s*aną i nocą 
kolbami w drzwi załomocą — 

ty, ze snu podnosząc broń, 
stań u drzwi. 
Bagnet na broń, 

To o wrześniu 1939 roku, 
Widziałem w mojej młodości film: Verdun, miasto 

miliona połegłych a kilkanaście dni tem przeszedłen 
wśród tysięcznych ogił leningradzkiego cmentarza 

piskariowskiego, 2 głośników rozlegała się dyskret- 
ha muzyka szóstej symfonii Szastakiewiosa- zmarłego 
kilka dni tenu kompozytora, który pisał ją ku chwale 
miliona poległych obrońców Leningradu, w ozasie 900 
przeszło dni trwającego oblężenia mii bohatera, 
liienoy nie zdobyli eni Verdun, ani Leningradu ale 
apowodowali ogrom nieszozęść w sprowokowanych przes 
Siebie dwu kolejnych wojnach światowych, 
Wojna, Słowo to wywołuje setki skojarzeń, setki krmy- 
żuje aię na ten temat sądów i osądów, Polegli nie 
sabierają już głosu a my - żywi? . 

W rożnowach z młodymi dochodzi do oiekawych zde— 

rzeń, Kiedy wspominam ten straszny dla mnie os 
W którym każdy dzień mógł być tym ostatnim żywota, 
to młodzi widzą w tym tylko przygodę, "Tak - powia- 
dają - ale wy mieliście broń, ideg, wroga przed B0- 
DĄ, 00 dzień mogliście się sprawdzać," Zgoda, Ale 
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ile w tamtym ozasie było walki wewnętrznej, strachu, 
bólu, więzienia 1 śmieroi? Ze mną można jeszcze po- 
roznawiać, sle kto się dowie jakie były ostatnie 
ohwile męczonego w twierdzy kłodzkiej Władka Plane- 
torza, kładącego na pniu katowakiem głowę Józefa Cy= 
gana, czy stojących przed plutonem egzekucyjnym Ra- 

fała Bortla lub Pranka Pandzy? 
Wojna, to męka, strach i obrzydliwość, Nie ma "na 

wojenoe ładnie", Jak potworna jest wojna wie tylko 
ten, kto musiał w lipou przechodzić przez pobojowis- 
ko wśród tysięcy gnijących, wzdętych koni i rozkła- 
dających się ludzkich zwłok we wrakach czołgów, lub 
leżeć musiał w srogi mróz na śniegu a potem patrzeć 

jak w szpitalu odpada odurcżona jedna lub kilka jego 
kończyn, Kto nie słyszał rozdzierejącego krzyku "sa- 
niteriusz", rozlegającego a*ę wśród huku pękających 
granatów, ówistu kul i ohrzęstu gąsienio pojazdów 
pancernych - nie wie nio o wojnie, 

Ostatniego sierpnia 1939 roku pojechałem rowerem 
z Ciechowie do Raciborza, Roznawiażea dobrą ohwilę 
z Leonen Czogałą, kierownikiem sekretariatu Zwiąsku 
Polaków w Niemczech w pustej zupełnie "Strzesze", 
Pytanie, które nas dręczyło: Kiedy, bo "że" — to bym 
ło już jasne, Od miesiące nasze przygraniczne wios- 
ki były obasdzone prseż wojsko a w prasie i radiu 
miemieokim podawano same okropności © polskiej agre- 
sywności 1 polskich zbrodniach popełnienynh ponoć 
na iemcach w Polsoe, Hitler bówiem i Oberkomnando 
der Wehrmacht podjęli już decyzję, Znany dziś tak 

zwany protokół Hosbacha spisany 5 listopada 1937 roku 
Na popołudniowej naradzie z gereralicją Wehrmachtu 
Hitler postanowił, że w latach 1938/39 zaanektuja 
Austrię 1 Czechosłowację oraz uderzy na Polskę. 
Znamienna to data. Tegoż dnia przed nołudniem dele-  
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gacje Związku Polaków w Hiemczech pod kierownictwem 

doktora Jana Kaczuarka, została przyjęta przez "wo= 

dza i kanolerza Rzeszy” Adolfa iiitlera, w celu prze 

dyskutowania położenia polskiej mniejszości narodo- 

waj w Niemczech, iręozon? wtedy Hitlerowi "rachunek 

krzywd" - sześć tomów zbioru interwencji, to jest 

3208 stron drukowanych petiten, jako załącznik do 

memoriału Związku Polakćw w Niemczech, Roznowa nie 

przebiegała gładko, Hitler zówił półszówkani, zaab- 

sorbowany własnymi myślani, skracsł jej czas nagląco, 

do niczego się nie zobowiązywał, ani niczego nie 

przyrzekł, Wychodząc z Kancelarii Rzeszy doktor 

Kaczmarek pozwolił sobie na znazienną uwagęi "Hionie 

śmierciąl Ten człowiek niesie ze sobą śmierć dla 

wszystkich, którzy znajdą się w jego kręgu", Szkoda, 

że nie usłyszeli tego pelladyni Hitlera - choć, czy 

by to coś pomogło? Fitler bowiem przy innej oposob- 

ności stwierdził: "Cały ten śmietnik małych narodo= 

wości, który jeszcze istnieje w Buropie, musi zostać 

jek najszybciej zlikwidowany, Celen naszym musi być 

atworzenie jednolitej Buropy. Tylko Niaroy mogą Za- 

pewnić Buropie neleżytą organizację, Innego mocar- 

stwa zdolnego do przewodzenia praktycznie nia ma." 

Gel był jasny: opanowanie europejskiego kontynen= 

tu, przez woielanie do Rzeszy wszystkich grup mórią- 

oych po niemiecku a potem ekspansywny podbój, celem 

zdobycia "Lebensraum'u" na wschodzie. 

*Ja sam stworzę pretekst propagandowy do rozpoczę= 

ola wojny i rzecz obojętna czy będzie on wiarygodny" 

- odparł Hitler na nieśniażą objekoję jednego ze 

swych generałów, ozy powód napadu na Polskę ma właś- 

oiwy oiężar propagandowy, 

Minister propagandy, dr Goebrelg poucza zaś tek 

gmoich agentów: 

„"Ha zewnątrz nasza propaganda musi mocno podzreślać, 

Łe Miemoy życzą sobie pokojowego rozwiązania wszyst- 

kich istniejących problemów. Winę za niedojście do 

skutku pokojowego rozwiązania należy w zręczny spo- 

gób zwalać na tych, którzy przeciwstawiają się uspra- 

wiedliwionym żądaniem Niemiec... usiny przekonać 

przynajmniej ozęść światowej opinii publicznej, że 

w takich okolicznościach Niencou nie pozostaje nio 

innego, jek brać sobie to, co im się nierątpliwie 

należy." k 

Goebbels musiał reagować na gorąco ale dowódca 

git zbrojnych Rzeszy działał z zimną krmią'w przewie 

dywaniu rozwoju wypadków: 19 kwietnia 1938 roku spo- 

rządził tajny dokunent "Co tę jest wojna przyszłoś- 

oi" sam generał - pułkownik Keitel.Między innymi 

można tam znaleźć takie perełki myśli wojskow?=poli- 

tyoznejt 
"imo prob wyeliminowania wojny pozostaje ona prawem 

natury, które można zehanować ele nie usunąć, prawem, 

które służy utrzymaniu narodu i państwa albo też za» 

pownieniu jego historycznej przyszłości. 

Ten wzniosły moralny 0el nadaje wojnie piętno total- 

ne i stanowi jej otyczne uaprawiedliwienie/-/ 

Rozpoczęcia wojennych działań nie nusi już w każdym 

przypadku poprzedzać wypowiedzenie wojny." 

Marszałek Rzeszy, Herman Gooring i dowódoa nienieo 

kiego lotnictwa me szerokie koneksje w wyższych sfe- 

rach przemysłowych, W czasie tajnego "towarzyskie- 

go" „spotkania z przenysłowoami 8 lipca 1938 roku, 

ewobodnie odsłania karty: "Jeśli Niency wygrają woj- 

nę, staną się największym mocarstwem świata, panować 

będą na ryniach Światowych, Miemoy wzbogacą się. 
W imię takiego celu warto ryzykować,++"+ 

wBaronowie przemysłu” Krupp, von Bohlen, Mannesnann 

Borsig, graf vm Donnersmarck i inni sypnęli hojnie 

pieniążkeni. Zaryzykowali, boć jeśli Niemoy w 1937 

roku zajmowali terytwium o powierzchni 470, 5 tysię- 

my kilometrów kwadratowych, mając 69 milionów lud= 

ności, to 1940 roku panowali nad obszarem 1,5 milie- 

ma kilonetrów kwadratowych i 90 milionami ludności, 

zapędziwszy do niewolniczej pracy trzy miliony ob 

oych robotników i jeńców wojennych. Wydobywano już 

ponad 400 milionów ton węgla kaniennego a w produkcji 

stali osiągnięto 31,8 milionów ton, Jeśli w 1938 roku 

pracowało w Wiezczocii około 900 tysięcy obrabiarek, 

to w 1940 roku było żch w produkcji 1 200 000, a to 

zneczyło, że park naszynowy przewyższa takiż angiel- 

ski dwukrotnie i o 1/3 park maszynony Stanów Zjedno- 

czonych, 
Mitlar wyzagał pośpiechu i wzmożonej produkcji. 

Już w 1934 roku, wbrew postanowieniom Traktatu Wersal 

skiszo, Nienoy wyprodukowali ponad 1000 samolotów 

transportowych 1 840 maszyn bojowych a w 1938 roku 

produkowali już 3000 sarolotów rocznie, W 1334 roku 

produknwano 750 czołgów a w 1938 roku średnią roczna 

wznosiła 2000 sztuk, Do tego też czasu przemysł zbro- 

jenlowy stawił do dyspozycji Wehrmachtu ponad 10 000 

dział i moździeży oraz 3 000 000 karabinów 1 pisto= 

letów aaszynonych. 
Planując totalne zwycięstwo Nienieo i totalną zagła- 

dę wielu narodćn, Hitler stwierdza: 

"Zwycięzcy nikt nie pyta, szy mówił prawdę, czy też 

mie. Ody się przystępuje do wojny, Gdy Się ją potem 

prowadzi, chodzi nie o prawo lecz o zwycięstwo." 

* ple takiego potencjału wojakonego musiało gię 

znaleźć ujście, Jestępną ofiarą miała stać się Polska. 

Po wypowiedzeniu paktu o nieagresji w narcu ]939 ro- 

ku, Hitler natyohmiest wysunął żądania pod jej adre- 

sem: przyłączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy 

1 uzyskanie eksterytorinlnego dostępu do Prus Wsohod- 

nich przez polakie pomorze, poprzez wybudowanie 

linii kolejowej i czteropasmowej autostrady, Był to 

jawny zemach na integralne terytorium Rzeczyposycii- 

tej £ jej niepodległość „ Na takie diotum Polska nie 

mogła się zęodzić, 
Ale - póki co - rozmawiałen jeszoze w raoiborakiej 

wgtrzenze" 2 Czozałą 1 dowiedziałem się wielu przy- 

krych nowin. Przez opolszczyznę szła nowa fala ter- 

roru i aresztowań, Denolowano 00 dzień polskie azko- 

ty, Świetlice 1 biblioteki, bito ludzi za polską ros- 

mowę 1 nakładano za to wysokie kary piniężne, Tozpo- 

ozęto aresztowania. Na pierwszy ogień poszM. młodzi 
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aktywiści polsoyi uichał Jaóko, Paweł Kurzeja, 
Franciszek Mikuła, Piotr Pandza, Ignacy Rusok, Bdward 
Machowski i wielu innych, 

W ostatnich dniach dwukrotnie przeprowadzono re- 
wizję w nauzym domu, poszukując broni 1 bibuży pro- 
pagandowej, pytano o mego ojca, który na całe dla 
miego szczęście jeszoz w czerwou uciekł do Polski 
1 mego brata Rafała, byłego pracownika Banku Iudone- 
go w Raciborzu, który w tym ozasie przebywał w Ros= 
tock 'u, Niewesoła to byłe rozmowa - nie wiedziałem, 
że na długie lata - ostatnia w pustej już "Strzesze" 
pilnowanej przez policjanta nienieckiego. Do domu 
wracałem drogą okrężną, wzdłuż polskiej granicy, bieg- 
nącej obok szosy z larkowio do Babic, W rowach po 
miemieokiej stronie zaległ "Preikorpa" składający się 
z uciekinierów — "Volksdeutschów" 1 formacja ozarnej 

85. Po polskiej stronie widziałen tylko jednego żoł- 
nierza straży granicznej, stojącego na wzniesieniu 
przed Raszycani, obserwującego przez lornetkę ruch na 
szosie. Czyżby po polskiej atronie nie wiedziano 00 
się tu gotuje? 

Sypialiśmy wtedy z moim bratem Konstantym na stry- 
chu. Świeże siano było wygodnyn legowiskiam, O pół- 
nocy zaczął się wzmożony ruch na szosie a my wysta- 
wialiśny głowy przez strychowe okienko, Szło wojsko, 
oiągnęły tabory. Około drugiej przeciągnęła przeż 
wieś kolumna pancerna a potem jednostka łączności, 
Około czwartej usłyszeliśmy od granicy kilka wystrza- 
łów, w górę poszły - widoczne nad lasem, rakiety, 
To już! O tej senej porze usłyszeliśmy przelatująca 
na południowy wsohód eskadry samolotów, W ciągu dnia 
Liczyliśmy ilość leoqoych w szyku samolotów, wraca- 
ły wszystkie, niestety! W południe przyjechął jesz- 
0ze całkiem roztrzęsiony leon Czogała, wracając z Ra- 
ciborza rowerem. Biuro Związku Polaków w Niemczech 
zostało opieczętowane przez "Gestapo" a Bank Ludowy 
1 "Rolnik" zamknięte, W Raciborzu widział bitych 
1 opluwanych pierwszych polskich jeńców i pierwszą 
zdobycz wojenną: samochód z polskiej mleczarni w Beł- 
sznicy, 

A wojna zaczęła się właściwie już wieczorem dnia 
Poprzedniego, Uinister Goebbela krzyczył na wszyst- 
kiohfelach rozgłośni radia III Rzeszy: "Polaka prowo- 

kuje - Polska chce wojny — damy Polsce należytą ode 

prawę." Komunikaty donoszą o czasowym opanowaniu 
przez polskich powstańców radiostacji niemieckiej 
w Gliwicach i o ataku regularnych wojsk polskich na 
posterunki greniczne Hohenliden i Geyersdorff, 

Rozpoczyła się realizacja planu "Pall Weiso", pla- 
8 podbój Polski, Szozegóły tego planu opraco= 

wą aa e 9 roku w kancelarii Rzeszy a wstępem 
SR So Aktion Himmler", Kilka lat później 

oesie norynberskim były SS-Stumbaa- 
Gd Mlfred Helnut Naujooksi 

ie 1939 roku szef Sioherhaitspolizei i Si- 
kawie A u Heydeich osobiście rozkazał mi zor- 
Ba, mgowany napad na radiostację w pobliżu 

)y wywołać wrażenie, że atakujący oddział 

HISTORIA  KOEUU 
składał się z Polaków /-/, Udałem się do Gliwio, 
Pomiędzy 25 a 31 sierpnia miałen spotkanie z Hein" 
richen Xuellerem, szefem Geatapo w Opolu, W mojej 
obecności Mueller omawiał z ozżowiekiem o nazwisku 
Nohlehorn projekt innego incydentu granicznego /-/. 
Mueller oświadczył, że ma do dyspozycji 12 lub 13 
skazańców kryminalnych/I w istocie byli to więźnio- 
wie obozu koncentracyjnego/, którzy przebrani w pol- 
skie mundury i pozostawieni martwi ne miejscu zajśw 
oia będą dowsdem, iż zostali zabici w trakcie ataku. 
W tym celu lekarz /-/ Heydricha miał im dać śniortel- 
ne zastrzyki, po ożyn mieli zostać pośtrzeleni z bro- 
ni palnej/-/. Kryptonimem odnoszącym się do tych 

przestępoów było ałono "konserwy". Incydent gliwio- 
xi, w krórym brałem udział /-/ został przeprowadzo= 
my wieczorem dnia poprzedzającego atak na Polskę, 
W południe otrzymałem od Heydricha telefon /-/ pole- 

oający przeprowadzenie ataku o godzinie 20,00, 
Heydricha powiedział: "W tym celu proszę się zgłosić 
do Muellera po konserwy", Oznajmiłem Muellerowi, 
że ma dostarczyć tego człowieka w okolice rozgłośni, 
Był on żywy lecz nieprzytonny /-/. Zawładnęliśmy roz= 

głośnią /-/ wystrzeliliśmy parę razy z pistoletu po 

ozym opuściliśmy radiostację+++"+ 
0 godzinie 21.00 radio Berlin podało oświadozenie 

szefa plioji gliwickiej: 
"Klika minut po godzinie 20,00 grupa polskich pow- 
stańców wtargnęła na teren radiostacji w Qliwicnch 
1-/. Obezwładnili stróża i wdarli się do radiostacji, 
Obecny tam szozupły personel został obezwładniony, 
ogłuszony prętami stalowymi i powalony na ziemię, 
Wtedy napastnioy wyłączyli Wrocław i zaczęli /-/ na 
dawać odezwę sporządzoną w języku polskim i niemiec 
kim, Powstańcy zaanonsowali się jako "polskie radio 
Gliwice" i wystąpili w imieniu polskiego korpusu' 
ochotniczego powstańców górnośląskich, że miasto 

1 radiostacja Gliwice znajduję się w rękach polokich, 
Obrzucili obelżywymi wyzwiskami Rzeszę i uówili o  * 
polskim Gdańsku i Wrocławiu, Odezwę odozytał komen- 
dunt polskiego korpumu ochotniczego. Wzburzeni ra- 
diosłuchecze /-/ zaalarmowali niezwłocznie policję 
1-/, która w błyskawicznym tempie zjawiła się na 
miejsou /-/, wkroczyła do rozgłośni i przerwała na- 

dawanie, Po krótkiej walae policji udało się wszyste 
kioh powstańców ująć i wziąć do niewoli, przy czym 
jeden powstaniec został zabity /-/. 

Podobnie przedstawiała się syrawa w Hohenlinden- 
-Qeyrsdorft, gdzie zgodnie z planem Heydrioha-Mannstet" 
na grupa przebranych w polskie mundury wojkowe 3S-ma- 
nów i znajdujących się pod ich strażą więźniów, spa- 
liła niemieckie urzędy oelne, 

Zeznawał nu ten temat przed Polską Misją Wojskową 
internowany w obozie dla byłych hitlerowoów w Dachau, 
uczestnik tego ataku, S3-uan Józef Grzinok z Głogom 
wai 
*...zostałem wezwany telezraficznie /-/ do urzędu 
Reichafuehrera S$ /-/, Spotkałem tam kilkuset innych 
SS-manów z takimi semymi wezwaniami /-/, przwieziono 
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MEEEEE HISTORTA 

nas krytymi cięzarówkani do Bernau na przeszkolenie 

| w szkole oficerów SS, Stwierdziłem, ża wszyscy powo 

| łani pochodzą ze Śląska, mówią dobrze po polsku i na- 

| leżą do 23 i 45 Standarte SS z Gliwic, Bytomia, Opola. 

Część naszych ludzi ubrano w maciejówki'i buty % oho” 

lewami, Mieli oni odegrać rolę polskich dywersantówe 

23 sierpnia ruszyliśmy w stronę granicy polskiej. ( 

qu rozbiliśny się na drobne grupy /-/. 30 sierpnia 

zjawił się nasz dowódca SS-Standartenfuehrer Trunnler, 

który oświadczył: 

1. Od jutra mówimy tylko po polsku, Gdy będzieny na 

granicą bęizieny śpiewać antyniemieckie piosenki i 

polski hymn narodowy. iiamy wołać: niech żyje. Polska, 

precz z Niemoami. Hamy strzelać w powietrze, 

J 2. Niemiecki dom celny należy zniszczyć wraz z urzą= 

| dzeniem a następnie podpalić Z0»-e 

Nazajutrz rozkaz frunnlera został wykonany. Podozas 

gdy niszczyliśmy niemiecką własność, po drugiej atro- 

nie granicy panowała cisza /-/, kiedy rozpoczęliśmy 

odwrót /-/ potknąłem się o jakiegoś człowieka l>/, 

| jego oiało było już sztywne. Miał wygoloną czaszkę 

| i polski mundur na sobie, Po chwili znalazłem kilka 

| dalszych podobnych ciał /-/. Kiedy przybyliśmy na 

J punkt zborny zwróciłem uwagę, że nikogo z naszych 

| nie brakuje." 
| W sierpniu 1947 roku również przed Polską Misją 

Wojskową do Badania Zbrodni Wojennych, sam Hans Trum- 

mler zeznawał ; 

"Chciałem zaznaczyć - powiedział - że podczas mojej 

obeoności w Hohenlinden /-/ nie miały miejsca ze 

strony polskiej żadne zamachy na niemiecki obszar 

RZESZY: o." 

A jednakose 

| 4 września o godzinie 4.50 Dowództwo Polskiej Ma- 

rynarki Wojennej w Gdyni otrzymało zakodowany report 

| | dowódcy Westerplatte - placówki polskiej w Gdańsku: 

|| "wQ godzinie 4.45 1 września okręt wojenny Schleswig- 

| ".Holstein zaczął intensywne bombardowanie Westerplat= 

te. Bomburdowanie trwa. Sucharski, major." 

0 tej sanej godzinie wzbiły się od dawna załadowa” 

ne bombami samoloty nienieckiej Luftflotte, na roz 

kaz Goeringa i dowódoy I Ploty Powietrznej marszałka 

Kesselringa, który tak odpruwił swoich piratów: 

| "Krążąc nad miastami i polami wroga, winniście zdła= 

| wić w sobie wszelkie uczucia, Musicie powiedzieć so” 

bie, iż istoty, które widzicie nie są ludźmi, ludźmi 
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są tylko wedozący Niemoye Dla niemieokiej Luftwaffe 

nie istnieją ani tak zwane obiekty wojskowe, ani 

względy uczuciowe, Kraje nieprzyjacielskie winny z0- 

atać starte z powierzohni ziemi." 

Wiemy z doświadczenia jak skrupulatnie oi "Bohate- 

rowie Przestworzy spod znaku sfastyki" stosowali się 

do takich zaleceń. 

Pod dowództwem generała Feldmarszałka Waltera von 

Brauchitscha ruszyła na Polskę półtoramilionowa armią 

niemiecka, łącznie w sile 65 dywizji wspieranych 

przez 6000 dział 1 moździerzy i 4500 dział przeciw- 

pancernych. 2700 ozołgów torowało gęsienicami polską 

ziemię a z powietrza sypało bombami 2400 samolotów, 

Tym siłom Polska mogła przeciwstawić 39 dywizji pie- 

ohoty, 11 brygad kawalerii, 2 brygady pancerno-noto- 

rowe i 400 samolotówe 

7 września o godzinie 10,15 kapitulują, wystrze- 

liwszy ostatnie naboje tohaterowie z Westerplatte 

ale ja, tkwiąc przy wcisznyn radiu czekam, Że się coś od- 

mieni, Jednak Warszawa nadaje tylko swoje: Uwaga; 

uwaga nadchodzi» «e 

13 września o godzinie 3.30 zapukano jeszcze raz 

do naszych drzwi, "Raus - Sie gind verhaftet" - w ra 

zie oporu użyjemy broni - ostrzegał mnie Żżandarme 

Rozpłakała się rozdzierająco matka, patrzeli na mnie 

dwaj pozostali w domu bracia i siostra, Wzięty po= 

między dwa rowery, pobiegłem dwa kilometry aż na 

dworzec w Nędzy, skąd już pociągiem pojechaliśmy do 

Raciborza, "Raciborski Zuohthaus»»»" znany z piosen- 

ki i opowiadań, Ale przedtem było jeszcze przesłucha- 

nie w gmachu Gestapo a właśnie rano podano, na moje 

nieszozęście, wiadomość o tak zwanej "Krwawej nie- 

dzieli w Bydgoszczy". Zapoznano mnie z miejsca z kil- 

koma jej namacalnymi szczegółami, A potem pojedyńcza 

cela, 27 września w dzień kapitulacji Warszawy, przy” 

szedł ogolić mnie fryzjer więzienny, szepnął mi ze 

współczuciem: 'Warschauś ist gefallen". Nie wierzyłem, 

ale to nie zmieniło historii: 2 października musiał 

skapitulować Hal, a kiedy generał brygady Kleeberg 

4 października rozpoczął ostatni bój kampanii wrześe 

niowej pod Kockiem, my - uformowani w transport, roz- 

poczęliśmy naszą drogę krzyżową do Buchenwaldu'a kie- 

dy 6 paździeraika odczytywano przed frontem oddziałów 

- po zwycięskiej bitwie — ostatni rozkaz generała, 

za nami zamknęła się właśnie brama obozu koncentra= 

oyjnego. 
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