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nie wszystkim 
Nasze pismo stara się prezentować wiele poglądów 

instruktorskich - jak to się potocznie określa » 1 

tych okrągłych, i tych kontrowersyjnych. Nie przesz= 

kadza to jednak w utrzymaniu zdecydowanego profilu 

miesięcznika idącego w kierunku walki o nowe Harcers= 

two, lepsze Harserstwo, inne Harcerstwo - ale do zma 

gań prowadzonych wewnątrz Związku 1 opartych o zasady: 

czystej gry. Rozmawiając o Harcerstwie musimy brać 

pod uwagę fakt, iż ruch w którym działamy jest obsere 

wowany przez społeczeństwo zainteresowane, również po- 

średnio, w zmianach jakich choemy dokonać, Przecież ro. 

dziec ma prawo do wypowiadania się o organizacji swo = 

ich dzieci, które jej powierza, Prowadząc dyskusję 

miejmy na uwadze jej społeczne uwarunkowania i nie za- 

mykajmy aprawy tylko do właanego grona, Niezwykle waż: 

ne jest także uprzytomnienie sobie faktu określające= 

"go ragy tej dysputy » do czego prowadzi brak realizmu 

politycznego jesteśmy ówiadkami już od dłuższegu cza= 

Bu. Aby Harcerstwo mogło dalej się rozwijać, zapewnia” 

jąc tysiącom dzieci godziwą rozrywkę i przede wszyst 

kim wzbogacać Bię o nowe, piękne ideały ale i czyny 

rozsławiające postawę nazywaną harcersk Ą ynue 

simy również twardo odpierać postawy i działania s 

harcerstwem nie mające nic wapólnego, by nie powie = 

dziać, że próbujące zniszczyć dotychczasowy dorobek 

ruchu, Do pożałowania godnych incydentów doszło pod- 

czas i-6zo majowych capstrzyków harcerskich, To, że 

apotyka się razem kilku harcerskich emigrantów wewnę= 

trznych 1 w dodatku ciężko obrażonych i zawiedzionych, 

iż w odpowiednim czasie nie zostało internowanych - 

jest mało groźne, ponieważ więcej w tym infantylizmu 

1 dziecinady niż "politycznej roboty*., A poza tym ma= 

ło kto na nich swraca uwagę, młodzi: instruktorzy ma- 
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nam po drodze 
ją naprawdę wiele problemów, ale akurat nie takich o 

jakich marzą panowie w wieku przedemerytalnym, Nato = 

miast dużo grośniejsze były akcje paru przebierańców 

harcerskich ftylko tak ich mogę nazwać, bo doprawdy 

wstyd, że nosili harcerskie krzyże/, którzy usiłowali 

zawrócić do domu harcerzy i całe drużyny przybyłych 

na capstrzyk, Wprawdzie tu i ówdzie słyszało się o 

próbach tworzenia bojkotu tej jakże harcerskiej formy 

działania > ale na myśl mi nie przyszło i mam nadzie= 

ję wielu, wielu instruktorom myślącym podobnie, że doj 

dzie. do tych niepoważnych i niewychowawczych zacho = 

wań, I w tym miejscu trzeba sobie jasno powiedzieć, iż 

nieiwszystkim nam po drodze, Instru«tor traktujący dzie 

ci jako przedmiot swych obłędnych poczynań i atawiają- 

cy je na szali przetargowej > przestaje byó, jak myś- 

lę, godnym miana wychowawcy, A czy może dalej mienić 

się instruktorem harcerskim realizującym szczytne ide- 

ały Ruchu? Pozostawiam te sprawy do samooceny zaintey 

resowanym, mniemając, iż są w stanie sani zweryfikować 

swoje postępowanie, że zgdrowy rozsądek weźmie górę za« 

cietrzewieniu, że nie będzie potrzebna interwencja Ko- 

misji Instruktorskiej, Gorskie to siowa ale i po prawe 

dzie odnoszące się do przykrej dla każdego sytuacji ,- 

dla każdsgo trześwo myślącego wychowawcy, Gorzkie tą 

słowa » als naszym obowiązkiem jest je wypowiedzieć, 

w obronie czystości ideałów harcerskich, I nie sprze” 

czajmy się kto ma rację = byłaby to dyskusja bez sen- 

su, faktów nie da się zatrzeć a takie metody działanie 

są nie do przyjęcia w ruchu harcerscim, Trzeba po pro- 

stu srozumieć „ wybrać rolę .wychowawcy albo płytkiego 

polióykiora, I sądzę, iż dla wielu będzie lepsze wyjś- 

cie drugia » do awej działalności niech nie używają 

harcerskiego płaszczyka, Tak będzie uczciwiej, Tylko 

czy ioh na to,po prostu stać? 
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Wręczenie astandaru Gorczańskiemu Hufcowi ZAP, 

W dniu 4 czerwca 1983 roku na stadionie sportowym uroczyście wręczono Gorczańskiemu Hufcowi ZKP w Mszanie 
Dolnej estandar, W trakcie urocz atości Hufiec przyjął imię Władysława Orkana, który urodził się w pobli* 
żu siedziby Hufca, Redakcja przesyła serdeczne życzenia dalszej owocnej służby harcerskiej - zuchom, har- 
cerzom i instruktorom Hufca.a przede wszystkim Rodowi Panastów z niezastąpioną Baśką na czele, tel 

Zlot Chorągwi Białostockiej, 

Rada Białostockiej Chorągwi ZKP 1 Wojewódzka Rada Przyjaciół Harcerstwa zaprosiły nas do udziału w obcho- 
dach 70-1ecia Harcerstwa na Białostocczyźnie i Zlocie Chorągwi w dniach 3-5 czerwca, W programie m.in, 
Chorągwiany Festiwal Piosenki Harcerskiej, Zuchowy Wielobój Sprawnych organizowany w ramach Dnia Zucha, 
Hatomiant podozas Zlotu Chorągwi dokonano otwarcia wystawy pod hasłen*70 lat Harcerstwa na Białontoc - 
ozyśnie. Po uroczystym apelu przy pomniku Bohaterów Białostocczyzny uczestnicy Zlotu spotkali się przy 
harcerskim ognisku. W trakcie slotu przeprowadzono turniej wiedzy o ZHP i bohaterze Chorągwi - genera „. 
le W.Yróblewskim, s instruktorami spotkały się władze województwa i oozywiócie nie odbyło się bez trady- 
Cyjnej harcerskiej defilady, Za zaproszenie dziękujemy, /r/ 

Harcerze-lotnicy po latach przerwy wznowili długo oczekiwany turniej, Odbywająca się przed laty doroczna 
tradycyjna /od 1958 r./ impreza zgromadziła w dniach 3-5,VI.83 r. w Krakowie 16 zastępów 5 całej Polski, 

Ołównym celem imprezy było:© nawiązanie kontaktu między harcerskimi drużynami lotniczymi 1 wymiana doś- 
wiadczeń © prezentacja dorobku 1 osiągnięć poszczególnych drużyn © ocena i wyróżnienie najlepiej pra- 
eujących środowisk lotniczych w harcerstwie, 
2 inicjatywy środowiska krakowskiego harcerstwa instruktorów lotniczych impreza została wsnowiona 1 jej 
organiratorem został aktywny ośrodek harcerskiej pracy lotniczej. W prasie i materiałach programowych by- 
ły informacje o programie turnieju, regulaminie punktowanych konkurencji zespołowych itp.Pierwsze zespoły 
przyjechały. 2,VI,83 r, 3.V1.1983 r.” o goda,10 w obecności władz Chorągwi Krakowskiej ZHP i gości z innych 
środowiak lotniczych otwarto IX Harcerski Turniej Lotniczy. Główną nagrodą była przechodnia statuetka Ika- 
ra na marmurowym cokole ufundowana przez Inspektorat Lotniczy GK ZHP, Po południu ne Błoniach Krakowskich 
odbyła się dodatkowa konkurencja modeli kosmicznych - rakiet czasowych kategorii 8 34, 8 6A, S 6B, najle 

pezymi „sawodnikani byli : Roman SÓBCZYK /Harcerska Drużyna Modelarska z Bolesławca/, Mariola FRONT / 91/ 

2 Krakowska Drużyna Harcerek/oras Robert DZIEDZIC / 19/2 Krakowska Drużyna Harcerzy/, Ciekawym elementem 

Programu turnieju był konkurs na prezentację dorobki lotniczego drużyny. Pierwszy dzień turnieju zakończy” 
ło ognisko. W kolejnym dniu ekipy wyjechały do jednostki wojskowej, Tam zwiedzano izbę / tradycji , 

w której odbyła się pierwsza konkurencja w tym dniu. Z jednostki wojskowej ekipy wyruszyły na trasę biegu 
harcerskiego apravdzającego ogólne wiadomości 1 umiejętności harcerskie z różnych technik, Po biegu zaję« 
Sia s popularyzacji lotnictwa, 5,VI,83 r. wszystkie harcerki. i harcorre byli współuczestnikani "Niedzieli 
Jeżasi odbywającej się pod nazwą "Młodzi ssybownicy na start"„Na podkrakowskim lotnisku w Pobiedniku 
* R się główne modeli swobodnie latających klasy A 1/2 "Jaskółki" 

«li swobodnie latających klasy A 1, W pierwssej najlepsi byli: Przemysław GRBIAK /14 Drużyna Lotniom 
x Leszna/, Jakub NALASKOWSKI / Ośrodek Modelarstwa Lotniczego z Gdańska/, roman SOBCZYK /Harcerska Druty= 
na Modelarska z Bolesławca/, M drugiej kategorii: Sławomir KOZIOŁ /9Harcerska Drużyna kodolaraka z Mielca/ 
Andrzej ZAWADZKI / 9 KDM s Mielca/, Krzysstof SKIBIRSKI / HKL Złotoryji/. Trzydniowe smagania oceniały 
dna, Doa AJENNrowć s różnych środowisk lotniczych. I miejsce zdobyła 9 MDH s Mielca w skła — 
aS EE Paweł SUSŁO, Andraej ZAWADZKI, Sławomir KOZIOŁ, II miejsce - harcerki s 91/2 
: |. ©jsce - harcerze 19/2 KDHL s Krakowa,Zdobywoy pierwszych miejsc otrzymali nagro- 

Y rzeczowe 1 dyplomy, 5 najlepszych uosestników turnieju odbyło prueloty samolotem PZL 104 *Wilga"ufund. 
wane przes Aeroklub Krakowski, Również odbyły się pokazy spadochronowe, |WBj z   

H. io z kolegami któregoś popołudnia przy sta- 

rej cegielni wysili "bełta", palili przy tym "Popu- 
larne". ktoś ich zauważył zawiadomił drużynowego, bo 

ilenio był harcerzem należał do drużyny, Już nie nale 
ży; £e przekroczenie 10 punktu Prawa,drużyna z Henie 
definitywnie się rozatała, Henio przestał być harce- 
rzem. 

hm PL Olgierd Fietkiewicz 

harcerzem 
Historyjka wręcz banalna, bo tak się przecie czę 

sto dzieje. Sprbójmy jednak zanalizować ją nieco głę 
biej. Po pierwsze, kiedy Henio przestał być harcersem 
czy wtedy, gdy go "wywalono", czy gdy ów 10 punkt 
Prawa naruszał? Po wtóre - jeśli dobry katolik naru 
szy któreś-lam Przykazanie, ma szansę: wyspowiadania 
się, okaże żal za grzechy, odprawi pokutę i ma odpu- 

szczone. A Heniowi takiej szynsy nie dali. Wyrzucili, 
1 cześć ... Czy mieli rację? 

Prawo ilarcerskie tym się m.in. wyróżnia, że nicze 
go nie zakazuje człowiekowi, Mówi tylko o tym, co ro- 
bi harcerz , ewentualnie czego ht rocerz 
nie czyni, Młody obywatel PRL może różne rzeczy robić 
nie będąc harcerzem, Jeżeli dobrowolnie się do czegoś 
zobowiązuje, jeśli się uważa 1 chce być uważany za 

harcerza - to przestaje nim być właściwie w tym momen 

cie, gdy sam sobie zda sprawę z tego, że postępuje 

nie tak, jak wakazują to normy Prawa, W młodszym wie 
ku harcerskim są to rzeczy dość proste i pokrywają- 

ce się. lienio, pociągając "Polpularnego" powinien wie 

dzieć, że naruszając Prawo, w tym właśnie momencie 
przestał być harcerzem, bo nie postępuje jak harcerz 

powinien, Ale, zapewne, w pełni sobie to uświadomił 

dopiero, gdy sprawa stanęła na Radzie Drużyny, gdy 

wbiegł się aspekt paychologiczno-moralny z formalno- 

organizacyjnym: Henio przestał być harcerzem, tzn, 

członkiem ZHP, Ten formalo-organizacyjny aspekt mógł 

zresżtą wyglądać inaczej: Heniowi Rada Drużyny mog- 

ła udzielić nagany z ostrzeżeniem lub innej mniej ry- 

gorystycznej kary, pozatawiając go w drużynie 1 w ZHP 

Pod formulnyn wząlędem Henio był nadal harcerzem,Ale: 

harcerz nie pije i nie pali „., Jak więc z tym jest? 

No właśnie tu sprawa jest do rozstrzygnięcia przede 

wszystkim we włuśnym sumieniu, nie 'tylko Henia. 

Sprawa ataje mię bardziej skomplikowana, gdy He- 

nio jest już druhem llenrykiem, poważnym inatruktorem 

ZHP.Ozy jego też obowiązuje Prawo?Formalnie taki ine 

struktor ma dla młodzieży stanowić przykład wciele- 

nia w życie norm Prawa, Ale,jeśli harcerze tago nie 

gobaczą, u Ewy na imieninoch można i wypić , 1 pa- 
1167! No właśnie, harcerz nie pije 1 nie pali, ale 
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czy ina.ruktor jest harcerzem? Odpowiedź wcale nie 
jest jednoznaczna, Powiadają przecie niektórzy: ins- 
truktor to inna kategoria członkostwa w ZEP; podob= 
nie jak harcerz nie jest już zuchem, tak instruktor 
nie jest już harcerzem ..+ Formalnie tak, alv jeśli 

słożyło się Przyrzeczenie Harcerskie, to kie- 
tajemy być harcerzami? Czy wtedy, wdy odcho=- 

Gu 
azimy z drużyny, a nawet ZHP? Oy też wtedy, gdy prze 
stajemy chcieć nimi być, hurcersami się czuć, gdy 
ani sami nie chcemy się za nich uważać, ani nie ocze 

kujemy, by nas ga harcerzy uważało otoczenie? Słowem, 
czy możemy i powinniówy mówić o harcerstwie doroa- 
łych? 

Myślę, że człowiek dorosły, przes harcerstwo uk- 
ształtowany, który stał się harcerzem właśnie, to jeś 
11 chce nim pozostać, może być harcerzem przez całe 

dalsze życie, zupełnie niezależnie od tego, czy stał 
się po drodze instruktorem ZHP, czy jest w ogóle na- 
dal z ZAP związany, Właśnie m.in, Prawo Harcerskie 
jeat rodzajem drogowskasu i punktu odniegienia do 
samooceny, Nie o to nawet chodzi, ze Bię ten czy ów 
punkt Prawa sporadycznie naruszy: bywają aytuacje, 
występujące w życiu społecznym, które wręcz wymusza ją 
zachowania niezgodne z normami Prawa, I wiacne Bun: 
nie jest tu znów sędzią jedynym, do którego możemy 
się odwołać; choć czasem może wystąpić luksus,że wśród 
przyjaciół uany kogoś o wysokim .autorytecie 

moralnym, takiego harcerskiego guru, który moża 
w roaterce moralnej pomóc i doradzić, Tym bardziej, 
że w życiy dorosłym, zwłaszcza tym pozaorganizacyj- 
nym, może powstać niebanalne pytanie Które Prawo nag 
obowiązuje? Czy to, na które składaliśmy Przyrzecze 

nie? Czy aktualnie obowiązujące w ZHP, którego amia- 
ny mogą nam być wręcz nieznane? A przecież bywają 1 
takie normy, które - choć nie ma ich od dawna w Pra- 
wie lub nigdy nie było, to jednak jakoś wyczuwany,że 
- powinny nas obowiązywać, że harcerz tek włuśnie po 
stępuje, Dawno już "na słowie harcerza polegaj jak 
na Zawiszy” przestało być punktem Prawa, zeszło | do 
formy potwierdzenia Przyrzeczenia, a jednak - harcerz 
mie kłamie, harcerz mówi prawdę, harcerz dotrzymuje 

obietnic, W owym słynnym 10-tym punkcie nie ma już 
od cawna "harcera jest czysty ... w mowie", a jed- 
nak przeklinanie, kwiecietełwiązanki" źle się jakoś 
kojarzą z postawą harcęrza, Nie wsz dł do Prawa 
punkt, o jakś kiedyś walczył Juliusz Dąbrowski:"iar- 
cera jest pracowity 1 szanuja ludzi pracy", czym in- 
nym jeat bowiem: "Harcers |pracuje rzetelnie, **  
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wspólne dobro jak o własne", a jednak - jakby był... 
Słowem, barcerzem można być przez całe życie, zgod- 
nie z rotą Przyrzeczenia, co nie oznacza, że musimy 

należeć do drużyny, że może naa z tak rozumiunego har 
cerstwa ktoś "wywalić", Zależy to od nas, od naszego 
sumienia, chęci, woli, Natomiast jek je ukszłałtować, 

to już dalsza sprawa ... 

Tylko 10 punkt Prawa czegoś harcerzowi wyraźnie 
wabrania. Pozontałe uają charakter pozytywny zobowią 
sują. Oznacza to m.in. że nie należy to w praktyce 
odwracać na język zakazów, "Harcerz jest przyjacielem 
przyrody..." oznacza, że ktoś, kto uważa się za harce 
rsa, powinien okazywać przyrodzie czynnie wą przy- 
jaźń, a nie poprzestawać na tym, że nie wyrządza jej 
krzywdy. Jeśli Kasia spędzając urlop na Mazurach sta- 
rannie zakopuje odpadki, nie łamie gałęzi, nia zrywa 
roślin znajdujących się pod ochroną - to wprawdzie po 
stępuje tak jak należy, ale Prawo od Harcerża wymaga 
więcej. Jeśli Marian pomoże swoim koleżankom z pracy 
wnieść ciężkie paki na górę, to wprawdzie spiemzy z 

pomocą, ale harcerz nie tylko czeka na Okazję ... 
Jeśli jest właśnie harcerzem, W jakim zakrenie, co 
konkretnie kiedy ma czynić - to już zależy od harce 
rsa, od jego _ sumienia, od tego, na ile w nim sa- 
mym ukształtowała się owa postawa harcerza, 

właśnie. Bowiem ciągle mówimy tu o harcerzu nie 
tyle, jako o członku organizacji, ale jako o pewnej 
postawie, ukształtowanej w człowieku podczas jego 

przynależności do tej organizacji, Harcerstwo zatem, 

to nie tylko organisacja o nazwie ZHP, ruch społeczno 
- wychowawczy ukształtowany ponad 70 lat temu, 

/jesteśmy członkami 1 uczestnikami «ele pewien specyfi 
ozny styl życia, ukształtowany w organizacji i przez 
organizację, Ważnymi wyznacznikami tego stylu są w au 
żej mierze normy Prawa Harcerskiego, zarówno te for- 

malnie ujęte, uchwalone 1 obowiązujące, ponumerowane 
punkty, jak i te, które trwale tkwią w kulturze har- 

ceratwa, jakich przestrzegania się od harcerzy ocze- 
kuje. - 

Jak to osiągnąć, żeby człowiek dorosły pozostał 
harcerzem? Jest to oczywiócie także pytanie, jakim 

powinien być Harcerz Rzeczypospolitej, jeśli to on 

jeat owym pełnym, dorosżym Czzowiekiem akaztałtowanyw 

przez harcerstwo, jeśli toon sobą reprezeńtuje w mo- 
żltwie osiągulnym stopniu:ideał, zawarty w Statucie. 
Na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć zarówno w 
drużynie, jak 1 w zaciszy własnego "ja", Czy w naszej 
drużynie Prawo jest wyznacznikiem działania 1 życia 
zbiorowego? Czy życie i działanie drużyny pomaga wszy 

stkim jej członkom, by stali się harcerzami, by- pó- 
ki są w niej i mają się jeszcze do kogo, prócz włas= 

nego sumienia odwołać - koztsłtować w nich harceratwo 
jako styl życia? Czy każdy s nas, członków drużyny 
4 ZHP - jast harcerzem, chce być harcerzem, stara się 
być harcerzea? Czy drużyna atwarze tukie płaszczyze 
ny 1 możliwości, by na ten temat mozna było szczerze 
pogadać? 

Nie zapisaliśmy przy tym w statucie, że ZAP wycho 

PRRCNENICW + ME 
wuje swych członków na wiecznych harcerzy. Każdego 

z nich na człowieka; jakiego, zobacz w statucie. Czy 

wielu harcerzy zostanie nimt w życiu dorosłym, zależy 
od wielu czynników, ale także od tego, jak im było 
w starszoharcerskiej drużynie i w roli harcerza etar- 
szego poza nią, 

Myślę, że po drodze odpowiedzieliómy sobie też n 
pytanie, czy instruktor harcerski jest harecrzem, 

współcz 

byc dobrym instruktorem, zwłaszcza "oficerem pierw- 
szej lini", drużynowym - powinien, Jeśli się nim nie 
czuje, powinien się starać być harcerzem. Ale o to 
nie łatwo, Także w instruktorskim wieku przede wszyst 
kim trzeba chcieć, a chęci się nie wymusi. Nieprzy- 
padkowo harcerstwo, jako styl życia rodzi się, kiełku 
je i umcnia się właśnie w harcerskiej drużynie, w 
dziecińatwie i młodości, W wieku dorosłym trudno już 
0 taki zespół rówieśniczy, a samowychowanie także nie 

jest łatwą sztuką, jeśli nie zaczęło się za młodu.Na 
leży szanować 1 cenić pracę kręgów instruktorskich, 

ie niestety może, ale nie mat, Jeśli choc 

mogą one wiele dawać awoim członkom, ele nie żastąpia 
drużyny. Natomiast łatwiej jest drużynowemu kiero- 

wać procesem wychowania harcerzy / i harcerekl/, jeśli 
sam czuje się harcerzem, «atwiej jest prowauzić za ję- 
cie na kursie drużynowych kcuuś, h:o czje się harce- 
rzem, A tekże i harcerz-dziennikarz w harcerskim pió- 
mie ma chyba w swej pracy inne możliwości „..Co wcele 
mie musi oznaczać, że stale chodzi w myndurze, żenie 
zdarza mu się to i owa „++ ; 

PLawo Harcerskie, to przecież nie tyld aodząj kode 

kau karnego dla harcerskiego aądownictwa, ani tworzy 
wo do umoralniających gawęd ogniskowych, Jest to 
przede wszystkim ważny wskażnik określający, czym 
jest harcerz 1 harcerstwo. I dletego m.in. nie odpo- 
wiada mi lansowanie w swoim czasie noszenie na ins- 
truktorskim mundurze lilijki z naszytą dziesiątką. 
Na mundurze, a zatem przede wszystkim demonstrac ja 

wobeo młodzieży harcerskiej, że noszący "dziesigtkę" 
nie narusza 10 punktu Prawa. Jako instruktorowi, 1 
tak nie wolno m okazywać łamania Prews, także w tym 
punkcie; stwarza to delikatną sugestię, że nie nosz- 

cy lilii z dziesiątką, być może naruszają ten punkt, 

a zatem - nie są harcerzami, Po co podmiały? Przecież 
jeśli poza oczami 1 wiedzą młodzieży, ten i ów instru 
ktor wypije u Ewy na imieninach - to jest to sprawa 
jego tylko sumienia. Jeóli koniecznie coś demonstro- 
wać, to przede wszystkim, że w ogóle jest się harce- 
rzem, nadal harcerzeu, A to powinno dótyczyć całego 
Prawa, « nawet więcej niż Prawa; nie tylko demonstro 
wać młodzieży i innym instruktorom, ale i innym, po- 

za harcerskim spotkaniem 1 okazją, Tylko po 00? Jest 
to przecież nie zakon, nie tytuł do zaszczytów, ale 

postawa, styl życia, który albo jest widoczny bez de- 
monstracji, albo nie. A pić, palić, oddawać się nałó- 
gom + jest 1 tak szkodliwe 1 naganne. Jeśli 
już ktoś, kto zgrzeazy, będzie w zwiąsku z tym odczu= 
wał wyrzuty sumienia, to już i tak sporo, A może ża- 

cząłby odczuwać, jakę harcerz, wstyd także wtedy, gdy 

4 

HAaKIE   

np. nie wykazuje się rzetelną pracą, albo okazał brak 
odwn”1? Czy też może co poniektórzy, pełni inicjaty- 

wy pomosanla innym, zaczną nosić na lilijce "piątkę"? 
zy wyrzucić Henia z drużyny? Nie wiem, jest to 

Buwcrenne pruwo kogo innego, kto rozpatrzy wszystkie 

BEI + WIMEEKEEKM NIETODYKA EEEE 

"za 1 przeciw", A czy Henio przestanie być harcerzem? 
Może od tezo momentu dopiero zacznie niu świadomie 

byćt 
» P.S, "Harcerzem być „.." oznacza także - harcer- 
ką byól! 

  

harcerz 
Z zielonym sznurem 

noe, bo o niego tu oczywiście chodzi, to 
bolącka części drużynowych i podpora wielu drużyn. 
Sprawa nie jest bowiem taka prosta jak by się wydawa= 
ło. "Problem przybocznego" jest trudniejszy niż pro= 
blem "zastępowy", czy nawet"drużynowy*, O ile bowiem 
tych ostatnich umiemy dobrze przygotować, to przybocz 
nym zostaje często harcerski dylemat, 

Utarły aię w nabzej harcerskiej pracy pewne mode 
le sprawowania funkcji przybocznego. Część drużyno- 
wych uważa, że przyboczny to ten, który fuktycznie 
kieruje pracą zastępów, drużyny, przeprowadza więk - 
Szość zbiórek, Drużynowy sjawia się tylko na niektó- 
rych zbiórkach, głównie na tak zwanych podaumowują- 
cych. Wygodne to,owszem, Jeśli praca w drużynie idzie 
dobrze, to nieźle też świadczy © umiejętnościach przy 
bocznego. Ale czy to nie on właśnie zasługuje napraw- 
dę na noszenie grunatowego sznura? 

Inny model to przyboczny - figurant, czyli har- 
cerą, który nosi zielony sznur i nie bardzo wie, cc 
ma robić poza tym, że składa drużynowemu raport na 
początku zbiórek, Jest to chyba, z punktu wychowania 
harcerskiego, najgorszy typ przybocznego, Ale uwagai 
częgto wina nie leży po jego stronie. Bywą,, że jego 
inicjatywś, zaangażowanie są hamowane przez za)orczą 
działalność drużynowego. Dlatego też takiego przybooz 
nego spotykamy najczęściej w drużynach prowadzonych 
przez instruktorów-rłodzieżowców, 

Jest też przyboczny-partner, Przyboczny, £ któ- 
rym drużynowy dokomuje podziału pracy, Sądzę, iż ta 
forma jest najwłaściwaza, Przyboczny może odpowiadać 
2a reslizacją niektórych zadań, prowadzić łatwiejsze 
ztiórki. Do niego mogą należeć np, sprawy turystyczne 
kulturalne drużyny itp. Codzi przecież o to, aby przy 

gotować przybocznego do dalszej samodzielnej pracy w 
drużynie. Harcerze 1 harcerki muszą wiedzieć, że speł 
nia on ważną funkoję. 

Przyboczny,jak 1 drużynowy, to wyracznia, autory- 
tet, partner. Jego wiedza, umiejętności, znajomość 
technik harcerskich muszą być wysokie, niejednokrot* 
nie większe niż drużynowego, To on jest właśnie nieu- 

stannie sprawdzany przez harcerzy, Ozy przyboczny, jak 
się powszechnie uważa, musi być rzeczywiście starszy , 
od pozostałych harcerzy? Usilne dobieranie osoby star- 
szej prowadzi niekiedy do tego, że przyboęsnyn zosta- 
je harcerz, który nie należał do drużyny 1 wstąpił do 
niej tylko po to, by objąć tę funkcję. Nie wiem czy 

jest to w pełni słuszne. Wieksjakkolwiek może być po- 
czątkowo dobrym punktem wyjócia do zdobycia autoryte= 
tu, później przectaje odgrywać decydującą rolę, Są 
przyboczni młodni od pozostałych członków drużyny, 
którzy doskonale spełniają awoją funkcję. 

Wielkim dylematem dla drużynowego 64 przeważnie. wy- 
bory przybocznego. Drużynowy pracując w drużynie, przy 
glądając się postawie poazczególnych harcerzy ma naj 
częściej upatrzone osoby do tej funkoji. Nie ma okre 
ślonej reguły na to, jak przeforsować w wyborach swo- 

ich kandydatów, Próbować można. Przestrzegałabym jed- 
mak przed tym, Nie zawsze harcerz rutki, zaangażowa- 
ny, s inicjatywą, cieszy sią sympatią w drużynie, ale 
1 odwrotnie - harcerz lubiany nie zawsze okazuje się 
dobrym organizatorem pracy, nie zawsze ma"głowę B po 
myałami", Zachęcenie do działania wydaje mi się jed= 

nak prostsze niż spowodowanie tego, że przyboczny 
stanie się lubianym,Natomiast każdy drużynowy powi- 
nienstarać uię o utrzymanie autorytetu ewego pomocniką 
przez powierzenie mu określonych zadań, sięganie po 
jego opinie, rady, Niedopuszczalne jest na przykład 
aby w drużynie o niektórych eprawach najpierw dowiady- 

wali się szeregowi harcerze, a dopiero potem przybooz 
ny. 

Cały czas używam słowa"przyboczny! w liczbie poję 
dynczej, ponieważ uważam, że jedna osoba pełniąca tę 
funkcję, przy dobrze działającej radzie drużyny, zu=, 
pełnie wystarcza. Często spotyka się w drużynach 
dwóch przybocznych, W drużynach koedukacyjnych są u 
reguły harcerka 1 harcerz, Nie wydaje mi się to spece 
jalnie szczęśliwe, gdyż narzuca niejako formalnie po- 
dział drużyny, Druhny zapewne pójdą po radę do przy- 
bocznej, a druhowie do przybocznego, 

kolejny iatotny problem to szkolenie przyboczni  
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go. Przede wazystkim powinien on odbyć normalny Btaż 
w zastępie, tam zdobyć ową podatawową wiedzę, Nie wie 
rzę w przybocznych, którzy objęli tę funkcję wstępu- 
dąc do drużyny na zasadzie, że Bą fujni, czy też, że 
są znajomymi drużynowego, którzy mają m pomagać, Edu 
kacja na pozicmie szerezowego harcerza to jednak nie 
wszystko, Przyboczny powinien być także przeszkolony, 
I tu proponowałabym oparcie aię o kursy drużynowyca 
młodazo= 1 starazoharcerakich, Kursy "działania" a 
hie "pisania" 1 nieco różniące się od obecnych. Miano. 
wicie, wydaje mi się zbędne wykładanie na takich kur- 
sach technik harcerskich, historii harcerstwa, nauki 
1 interpretacji Prawa ii: 

jsk każdy harcerz, powinien wynieść już s drużyny, 
Dla niego nowość „to jak rozpisać zadania drużyny, jak 

pomóc drużynowemu w opracowaniu planu prucy, jak prze 

prowadzić zbiórki. Przekuzanie tej wiedzy to trkża 
zadanie drużynowego, ale dobrze prowadzony kure jesz- 
cze nikomu nie zaszkodził. 

Zapewne mój artykuł nie przekonał nikogo o ważnoś 
ci funkcji przybocznego /zresztą znakomita większość 
inatruktorów docenia jego rolę/. lie było to też moim 

celem. Cuciałam tylko ukazać złożoność problemu "przy 
boczny" 1 przypomnieć części instruktorów, że istnie- 
je harcerz z zielonym sznurem, który może być dobrym 

  je + to przy 1, ikiem w pracy 
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działalność 
El WARDA HEILA 
w Przemyślu śm2LSanistawKrakowski 

Y dniu/7 maja 1985 r. odsłonięto w Krekowie tab- 
lieę pamiątkową ku czci hm Edwarda Hefla pa."Jerzy", 

ostatniego komendanta Krakowskiej Chorazwi Szarych 
Szeregów. Działalność "Jerzego" w Kkrokowie w czasie 

okupacji, zakończona aresztowanier przez zestapo i 
jego rozstrzelanie jeat powszechnie znana, iato— 
miaot nieznana jest wszystkim wcześniejsza cziałal- 

ność B,Heila w Przemyślu. 

Edward iieil jako 11-letni chłopiec przyjęty zos- 
tał w 1914 roku do klamy I a 0.K.Gimnazjum z wykłado- 
wym językiem polskim w Przemyślu /przemianowanym póź 
niej na I Państwowe Gimnazjum im,J.Słowackiez0/, 

W tym gimnazjum od 1911 roku dzisłałź II Drużyna Ska 

utowa 1m,Kazimierza Pułaskiego, która w 1914 roku 
1iczy już 42 członków. Napewno w jej szerejach zna— 

lazł się w roku 1914 również i Heil. 

W dniu 1 listopada 1918 r. harcerze biorą Spon- 
taniczny udział w rozbre janiu zaborców, Tak było 1 
w Przemyślu, Członkowie I 1 II urużyny skautowej 
zgłaszają się do nowo tworzącego się Vojska Polskie- 
goż młodsi pełnili służbę pomocniczą w koszarach, 
ocnruniali mosty, magazyny 1 inne obiekty wojskowe, 

wśród nich znajduje się również E.Heil, Di 

nież udział w walksch z oddziuiomi ukrajńckimi o mia 
sto Przem/ól oraz wschodnie granice Polski, 

Za udział w obronie Przemyśla Bdward Hoi1 odznaczony 
zostaje "Gwiazdą Przemyśla". 

Po wznowieniu nauki szkolnej Z,Heil podejnuje 

rze rów 

cziełalność harcerską w Il drużynie im.k.Rułaskiego, 
zostając w 1922 r. jej drużynowym, oraz wchodząc w 
skład Komendy Hufca Harcerzy jako skarbnik, 

w 1923 r. Heil organizuje dla członków II druży- 
ny obóz "leśnych ludzi" ma Tarnicy. Program obozu za” 
kładał obozowanie z dala od ośrodków miejskich oraz 
spędzanie czasu na wycieczkach i współżyciu z przyro- 
dę, 

W 1924 r. E.Feilyprzy wydatnej pomocy Prezesa 
Harcerskiego Klubu Sportowego "CZUWAJ" /założonego w 
1918 r./,orąanizuje dla kilku harcerzy z ll drużyny 

spływ Sanem i wisłą na I liarodowy Zlot Harcerzy, 
który odbył się w dniach 3-9 lipda w Warszawie na 
Siekierkach. Druh Heil jest miłośnikiem sportów wod- 
nych 1 propagując ten aport, organizuje żeglarstwo 
harcerskie w Przemyślu, 

W 1925 r. pod dowództwem Heila 8 harcerzy organi- 
zuje spływ Sanem i wiałą do Gdańska. Na dwóch ł0— 
dziach własnej konstrukcji o nazwach "Zbyszek", "Pa- 
taorwmij" przebyli około 1400 km płynąc przez 14 dni, 
Wyczyn przemyskich harcerzy był wydarzeniem jak na 
owe czasy sensacyjnym. Obóz żeglarzy odwiedzał Mini- 
ster Oświaty - Dobrucki, były też liczne notatki w 
prasie. 

W roku następnym iniojator żeglarstwa harcerskie 
go w Przemyślu E.Hoil zostępowy I zastępu "Orłów" w 
II drużynie zakładu przy hufcu pierwszy harcereki za- 
stęp żoglarski, 

% roku 1926 Edward Heil 1 Józef Toczyski odbyli 
rejs wodny na łodzi klepkowej "Edi" nsstępującą trasą   

Bugiem od Sokala w dół do ujócia Narwija stamtąd 
pod prąd do jej źródeł w Puuzczy Biełowieskiej. 

W 1927 r. Heil rotpoczyna tworzenie sanodzielnej 
drużyny żeglarskiej, która otrzymała kolejny nuner 

drużyny hurcerskiej VI oraz |imię Jana z Kolna, wy 
bitezą żeglarza polskiego z XV wieku, Była to jedna 
2 pierwszych harcerskich drużyn żeglarskich pówsta- 
łych w Polsce. 

w dniu 29 stycznia 1927 r. fieil zosta 46 wybrany 
delegatem Koła Przyjaciół Harcerstwa w Prienyólu na 
Walny Zjazd ZHP w Warszawie, Na zjeździe tym ońawia- 
ne były m.in, sprawy organizacji harcerskich diżyn 
żeglarskich, 
W tym roku drużynowy drużyny żeglarskiej E,Heil or- 
ganizuje kolejny. spływ 3 łodziami do Gdańska, (6$es- 
niczy w nim 14 harcerzy, 

Największym wyczynem VI żeglarskiej drużyny hare 
cerskiej z Przemyśla była wyprawa nad morze Czarne 
zorganizowana w 1928 r, przes E,Heila, który był du” 
szą wyprawy 1 wykazywał się dużymi zdolnościami or- 

ganizatorskimi. Dzięki jego staraniom "wyprawa" zos= 

tała zaopatrzona w krótkofalówkę, broń myśliwską, 
aparaturę naukową do badań geograficznó-meteorolo- 
gicznych oraz aparaty fotograficzne do zdjęć etno- 
graficznych, 
Wyprawa nie była przedsięwzięciem łatwym, spływ od- 
był się trzema łodziami kilowymi /przystosowanymi do 
żeglugi morekiej/ Prutem 1 Dunajem, rzekam: o zdrad- 
liwych wirach. Ponadto lato 1928 r. było bardzo upał 
nó, tak że harcerze byli zmuszeni płynąć w świetle 
księżyca. Yrzech żeglarzy nie wytrzymało trudów żeg- 
lugi 1 wycofało się z połowy trasy, Pozostali w dniu 
6 sierpnia 1928 r. dotarli do miasta Gałacza znajdu- 
jącego się u delty Dunaju. 

V dniu 10 sierpnia wyprawa dotarła do morza Czarnego 
1.płynąc 70 mil morskich dobiła do celu, jakim był 
rumuński port Konstanca. 
Kyprawa ta odbiła się szerokim echem po całym kraju, 
przysparzając chwały przemyskiej drużynie żeglar - 

skiej oraz S.Heilowi, 
W 1929 roku drużyna żeglarska rozpoczyna budo- 

wę przystani wodnej. Pracą przy budowie kierował Ri- 

ward Heil, nazwany dowcipnie w czasopiśmie "Skaut" 
"admirałem sił morskich na, Sanie" „wybudowano budy- 
nek, w którym znajdowała się "harcówka", hangary do 
przechowywania taboru żeglarskiego oraz warsztat 
szkutniczy, 

w 1929 r. odbył się w Poznaniu II Nerodowy Zlot 
Harcerzy, Wóród uczestników tego zlotu była również 
VI drużyna żeglarska ze awym drużynowym Edwardem Het" 
len. Harcerze-żeglarze rozbili swe namioty nad Wartą, 
w jednym urządzili chyba pierwszą w Polsce „Wystawę 
Szkutniczą, W czasie zlotu harcerze wykonali włesnyni 
rękami szalupę morską, którą.w dniu 20 lipca 1929 r, 
poświęcono nadając jej imię "FOKA", 

w sierpniu 1931 roku Heil uczestniczy w Gdyni w 
kureie morskim zorganizowanym przes Państwowy Urząd 
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Wychowania Fizycznego 1 Przysposobienia Wojskowego. 
Konendanetóm tego obozu był genorał Mariugz Zaruski, 
Nestor żeźlaratwa polskiego: 

Po części teoretycznej E.Heil uczestniczy w daleko- 
morskim tejste na jachoie "Junak" pod dowództwea 
fen. Zaruskiego 1 zostaje dopuszowóny do egzaminu 
fa stopień sternika morskiego. 

W 1932 r. pha E,Heil jest "upatrzony" na komóśe 
danta imprezy morskiej i kierownika kursu morskiodój 
który odbywał się w czasie Zlotu kodnego Żeglazakich 

drażyn. 

Działalność E,Heila w czasie pobytu w Przemyślu 
ńie byłaby pełna, gdyby nie wapoiśńśańo o jego zan- 
gażowaniu w Klubie Sportowym HKS *CZUWAJ"* 
Był Heil Kierownikiem Sekcji żeglarskiej,a W lataoli 
1924-1927 kierownikiem Sekcji Zimowej /sport narożaf 

ski/. W 1930 r. Heil zostaje członkiem zarządu Kly= 

bu HKS "CZUWAJ*, E.Heil był równżeż współpracówój- 
kiem redakcji miesięcznika "Ku Śwśttn”, wydańńsiego 

w 1921-22 r. przez męski hufiec harcerzy w Piżenyćlww 

W 1933 roku opuszcza "Edi" Przemyśl 4 Pea 

się do Brzaścia, 
W dniu 20 listopada 1933 roku rozkazem Naczel- 

nika Harcerzy L.15 Edward Heil mianowany został kom 
mendantem Chorągwi Poleskiej, 

SZER" 

w dniu 15.maroa 1981 roku, w dniu otwarcia VIJ Zjęg= 

du Zwiąsku Harcerstwa Polskiego w Warszawie, druży- 
na żeglarska w Przemyślu otrzymała imię hu Edyrrda 
HBILA, 
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(ZY NIE CZĄG NAJEDEN SYCIEP 
OOP NECAGACA 

y= 

O: półtora roku funkcjonują w Związku 3 próbne sys 
temy stopni harcerskich: 

- propozycja GK_ZiP 
- propozycja KIHAM, ostatnio znacznie poprawiona i u. 

lepszona na podstawie roczneż praktyki i zdobytych 
doświadczeń /nowa "Książeczka prób na stopnie har- 

różne kompilacje, propozycji GK ZHP i pierwszej 

propozycji KIHAM, dowodzące zresztą istnienia za- 
równo ich zalet jak i wad /system Hufca Warszawa- 
Kokotów, propozycja opublikowana w Harcerzu Rzeczy- 
pospolitej, systemy stosowane w szczepach Hufca 
Kraków-Śródnieście, itp/, 

Studiując wnikliwie wszystkie uwagi 1 propozycje na 
temat stopni, licznie wysuwane w dyskusjach zarówno 
na łamach prasy harcerskiej,jak też podczas spotkań 

śnstruktorskich, kuźnie starszoharcerskich, itp, do- 
chodzę do wniosku, że osiągamy dużą_ zb. 
wach zasadniczych dla stopni, to jest formuujemy 

prawie identyczne zasady stopni harcerskich: 

stopni, różnice występują jedynie przy innej konce« 
peji stopnia ćwika jako harcerskiego wygi, mist 
technik harcerskich,a innej koncepcji wędrownika 

jako harcerza "wędrującego" po życiu, poznającepo 
Otaczający świat: 1 zaczynającego szukać w nin Bwo- 
jego miejsea, 
prawie jednakowo rozumiane są wymegania stopni, ja- 
ko zakres ukształtowania cech charakteru dla pog- 
tępowania w myśl Frąwa Harcerskiego, deskonalenia 
się w służrie, braierstwie 1 pracy nad sobą, zdoby- 
wania wiedzy i umiejętności, współżycia w harcers- 
kiej społeczności zastępu 1 drużyny - słowem wszys- 
tko to, co umownie nazywany wyrobieniem harcerskim. 

Róża. ją w epfawach wtórnych,choć 
często nie mniej ważnych. Inne są uianowieie; 
- sposób_sformułowania próby stópnia, bardziej lub 

mniej szczegółowy; ten pierwszy ułatwia pracę i ple 

fówanie zastępowym,, drużynowym, kozendantom obozów 
itp. /awłaszcza mniej doćwiadczonym/ a zarazem 1e- 
piej pokazuje harcerzowi wyrapania poszczególnych 
stopni, choć ogranicza inwencję metodyczną o ile 
mię go niewolniczo trzyma, przy czym nawet gdyby 

hm Andrzej Felczar Bast" 

był idealnfe sformułowany zawsze dla drużyn £ 
szych będzie "aa trudny" a dla lepszych "za łatwy” 

pod tym pojęciem rozuniem. lepsze 
lub gorsze zredagowanie tekstu językiem 1 sposobem 
odpowiednim dla zdobywającego /bardziej konkretnie 
przy niższych stopniach, ogólniej przy wyższych/, 

ia, sprawa wtórna, ale w har 
cermtwie bardzo ważna, niezbyt często bowiem zdaje- 
my sobie sprawę » faktu, iż harcerz myśląc o sylwet 
ce stopnia ćwika czy HO ma przed nczami nie tyle wy 

ie czy lsiążeczce prób, 
vowe konkretnych harcerzy 

z najbliższego otoczenia noszących oznaczenia dane- 
go stopnia /a czyż nie inaczej postęrają konieje 
stopni?/ 

1le sylwetki i wzorce 

ki R EOEEE 2 RR 

dsepseo apiwcr atp ago „myc sma SŻOPDŚŹ 

Moim zdaniem tak, choć jest to zadanie trudne, Ta- 
miętać trzeba, że system taki będzie zaakceptowany 1 
przyjmie się jako jedyny, nie wyłącznie na podstawie 
stosownej uchwały najwyższego harcerskiego gremiuu, 

„Ale przede wszystkim, gdy spełni potrzeby i wymagania 
możliwie szerokich /1 różnorodnych/ środowisk harcer- 
skich, Inaczej pozostaną one "przy swoim", 

Swoją propozycję - jako jedno z możliwych rozwią - 
zań - przedstawiam poniżej w formie tabelki, Dlaczego 
tak ją formuuję?Na podstawie praktyki doszedłem do 

śmiosku, 1: 
1. Próba harcerza starszego praktycznie przekształci- 

ła się w stopień, jej wymagania odpowiadają prakty- 
cznie wymaganiom stopnia młodzika/ochotnika/odnie- 
sionym do harcerza starszego wickiem, a więc trze- 
ba go usankcjonować, 
Brak atopnia pośredniego do ćwika skłonił wiele 
Środowisk /nie tylko KIHAMI/ do wprowadzenia star- 

szoharcerskiego stopnia "wywiadowcy" - to też tr. 
ba usankc jonować, 

Wiele ćrodowisk młodszoharcerskich uważa za potrze 
bne utrzymanie trzeciego w Folejności stopnie "od- 
Krywcy” ze względu na powiązanie z tradycyjnie wy- 
pracowanym rytmem pracy,obozów, a szczególnie 5 
dłużezym obecnie o rok okreqem szkoły podetowowej. 
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4. » wielu środowiskach harcerki domagają się wspólne. b/ uznania lub nie uznania konieczności dodatkowego 
go nazewnictwa stopni z harcerzami, i to podcią” stopnia "odkrywcy" /w drużynach młodszoharcera — 
nmięcia pod stopnie "nęskie" jak HO czy nawet wywia- kich/, 
dowca i ówik - w tej dziedzinie bliższe wydają się 
aktualne tendencje w "cywilnym" języku polskim niż 

niegdysiejsze różnice między Głównymi Kwaterani 
Żeńeką 1 Męską. Zatem zwrot o 160” w stosunku do 
początku lat 60-tych, kiedy to GK przyjęła za pow- 
szechne "żeńskie" nazwy stopni również dla harce. 
rzy /ochotnik, tropiciel, wędrownik, pionier w mie. 
jace młodzika, wywiadowcy, Ćwika, HO/, 

Jakie zalety widrs w proponowanym systemie? 

©/ przy zachowaniu jednolitych wymagań stopni, wybo- 

ru programu próby stopni /np, KIEAM, ułożenie 
właenego, itp./, 

4/ indywidualnego ustalania programu prób stopni HO 
1 ER /sawszel/, korzystając z wytycznych do pro- 
gramu zaproponowanych przes różne środowiska, o 

1le oczywiócie ma własną komisję tych stopni, 

kie_są_wedy proponowanego systenu? 
pewno są, jak zresztą w każdym kompromisie, A m.in; 

brak w oznaczeniach stopni /w syst. B/ rozróżnienia 
pomiędzy stopniami obecnie zdobywanymi a zdobytymi 

- jest on jednolity dla harcerzy młodszych 4 atarszyc! 
a co ważniejsze w obu tych grupach wiekowych zdoby- 
wane są te same stopnie i w tej samej kolejności, do 1980 r. /pionier to nie HO a sprawny nie ERI/, 

- godzi wszystkie stosowane dotychczas systemy nazew- *zdegradowanie" nazwy stopnia wędrowniczki z odpo - 
nictw, wlednika HO o stopień niżej /to nie ja - to sekope- 

— godzi obie alternatywy oznaczania stopni /bądźmy re- ryment wędrowniczy”s końca lat 50-tychi/, 

alistami i nie patrzmy zawsze z punktu widzenia dru- wypadły tradycyjne 1 dużym sentymentem darsone naz- 
żyn wielkomiejskich/, wy Btopni "pionierka", "eamarytanka" - niech więc 

- zadawala wóżne órodowiska 4 wypracowane dotychczas same harcerki zadecydują ozy wolą je, ozy nazwy "Has 
przez nich propozycje /w tym również propozycje GK cerka Orla", itr. /jest tu chyba jakaś analogie do 

ZBP 1 KINAM/, modnej obecnie szarej rogatywki u dniewoząt/, 
- pozostawia pewną samodzielność drużynom 1 szcsepom, Myślę, że Rada Naczelna ZHP podcjmując v przyszłości 

a mianowicie w zakresie ostateczną decyzję w sprawach stopni weźmie pod uwagę 
a/ własnego wyboru jednolitego w drużynie/szozepie/ wszystkie punkty widzenia na problem stopni harcers - 

nazewnictwa stopni i sposobu ich oznaczania, kich, 

STOPNIE HARCERSKIE 

  

Wiek zdobywania stopnia r 
przy wstępowaniu do ZEP 

w drużyni 
Oznaczenia za? a 

/równorzędni 

syst, A me
in
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Nazwy stopnia /równorzędne/ 8   
  
  

  

Młodzik, ochotnik, ochotniczka 11 - 13 lat 14 — 16 krzyż harcerski l 
/Rarcers - harcerka starsza/ = 

wywiadowca, tropiciel, tropicielka | 12 - 15 lat 15 - 17 lat | srebrna lilijka n 
Odkry wca 13 - 15 lat s ź LJ 
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Harcerz - Rarcerka Rzeczypospolitej |ponad 17 lat | ponad 18 lat | słoty wieniec 
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STOPIEN dodatkowy w drużynie młodszoharcerskiej, nieobowiązkowy - do decysji rady Sy 

PRÓBA HARCERZA /okres próbny w drużynie /dla nowowstępujących do ZHP bes wsględu na wiek/ nie jest stop- 
niem lecz okresem amymilacji w zastępie a praw i 
tej /prawo noszenia plakietki drużyny, lilijki na miejscu przyszłego krzyża, chusty, itp. 
wg. lokalnych zwyczajów/ 

PIERWSZY STOPIEN HARCERSKI - przy podobnym Zakresie wymagań próba harcersa starszego winna różnić się od 
próby mA poziomem stosownie do wieku 1 stopnia rozwoju fizycznego i pay - 

w U się zdobywanie 
stopnia harcerza starszego i wywiadowcy decyzją rady drużyny /etosownie do tradycji druży- 

my i poziomu harcerza/ 3 
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a może 7/punkt prawa 
hm. Mieczysław login 

Mt: sdaniem istnieją możliwości,a także powody prze 

h 

kazania w sposób zrozumiały najmłodszym uczestnikom 
Związku Hercerstwa Polskiego ich historii tj, poc 
tków ruchu zuchowego. 
System metodyki zuchowej poprzez coraz berdziej dosko 
nałe cykle sprawnościowe i atrekcyjne tematy zbiórek 
pojedynczych, wpływa na kształtowanie postaw najałod- 
szych, ucząc poznawać świat, Ojczyznę; ucząc kochać 
Polską , 
Tym samym swracamy uwagę na samodoskonalenie i usamo 
dzielnianie zucha, na jego umiejętność radzenia 30 - 
bie w nieznanych jemu sytuacjach codziennych, Jest 
to konieczne na dziś, słuszne, nie do podważenia w 

długofalowym procesie wychowawczym, Ha to bardzo waże 
nó znaczenie w metodyce zuchowej, «le nie możemy za- 
pominać o tym, co tworzyło zjawisko 1 słowo"zuch", 
W którym momencie zuchowania przypominamy o historycz 
nym rodowodzie ruchu zuchowego? 
Czy jest taka sprawność zespołowa lub indywidualna, 
która coć jednym zdaniem wspomina o "ojcu duchowym" 
zuchów - Aleksandrze Kamińskim? 5 
Podejrzewam, że będą spore kłopoty ze znalezieniem 
twierdzących odpowiedzi na postawione pytania, 
Historia powdtawania zuchów jest na povmo cząstką hi- 
storii Polski, Kożna się z tym zgodzić, 
Jak więc uczyć zuchy przeszłości na zbiórkach, nie 

wspominając o ruchu zuchowym i jego twórcach? 

Czy jest. to zadanie ponad psychofizyczne możliwości 
uuohów? Czy historia zuchów jast za uboga żeby ją 
przypominać? 
Biorąc pod ataranną rozwazę postawione pytania 1 zawa 
rte w nich'sugestie zastanówny się, Wyjdśrienie sym- 
boliki znaćzka zuchowego odwołuje się do świata wyob- 
raźni i oczekiwań dziecka, Podobnie przy omawianiu 
1 przy pracy z Prawem Zucha, W dalszym ciągu josteó- 
my w kręgu symboliki 1 pewnych zamierzeń wychowaw- 
ezych. Jo dobrze - ale w obecnych, zmienionych warun- 
kach działania to już nie wystarcza, Dalej - lezityma 

oja mucha przedstawia wymori 1 warunki, do zaliczenia 
kolejnej gwiazdki, wśród których nie dostrzegam nicze 
go, co miałoby jakikolwiek związek z historią zuchów, 
Jaka jest tego przyczyna - trudno o jednozniczną od- 
powiedź. 
Wykazujemy dużą troskę o umacnianie w oałym harcers- 
twie dostatecznej więzi:emocjonelnej z hiatorią ZAP, 
s tradycją, ż tym co najlepsze w dorobku naszego Zwią 
uku, Pomóśny tej więził Utrwalajny j4 od pierwszych 

"etyce 

ZUCHA? 
kontaktów dziecka z mądrą zuchowa zabawą na zbiórkach 
Metodyka zuchowa dopracowała się świetnych, atrakcy j 
nych form pracy s dziećmi. Porm, która nie są os 
cznie wyczerpane 2 pomysłów, w tym ich duże pow. 
nie w stosowaniu i uzupełnianiu w nowe treści pedago- 
giczno, w zależności od aktualnych potrzeb dziecka, 
Stąć już tylko jeden krok do przenoszenia historii 
zuchów na język praktyki zbiórkowej/np. opracowanie 
odpowiednich gawęd, form zwiadu, obrzędowości, cało- 
go cyklu zbiórek pojedynczych x Prawem Zucha/, 
Można zastanawiać się jeszcze długo nad innymi rozwią 
zaniami bardziej doskonałymi 1 skończonymi, być może 
całą sprawę załatwiłby jeden obowiązkowy cykl. 
Ale nie o to przecież chodzi 
zacząć pierwsze, nawet nieśmiałe próby zmiany takiego 
stanu rzeczy, nie odkładając tego momentu na okres 

Zasadniczy problem to 

późniejszy, Należy: uznać za pocieszające pojawienie, 

się wielupublikacji ' ących o twórosich ruchu zu 
choweao / głównie Aleksanirze Kamińskim/ 1 hźdtorii 

zuchów na łamach prasy zuchowej i harcerskiej, oby 
tylko tak dalej, Oddaje się na tych łamach należyty 
hołd patronom i promotorom zuchów, nie zajmując się 
tym, co najżywotniejsze w ruchu zuchowym tj. szuka- 
niem 1 tworzeniem nowych rozwiązań metodycznych, 
Jest to umartwianie historii /zuchów/ ? 

Patrząc na ten temat oczami kadry kształcącej, trzeba 
dostrzec znaczenie historii i jej znajomość w pracy 
z przyszłymi drużynowymi. 
Praktycznie polegałoby to na włączeniu do rozważań 
nad systenem metodycznym elementu hiątorycznego i je 
go przydatności w pracy z zuchami, wykorzystując do 
tego wszystkie możliwe formy pracy oraz na rozpoczę- 
stu systematycznych dyskusji problemowych prowadzą” 
cych do rzetelnych ustaleń organizacyjnych w progra- 

mowaniu metodyki zuchowej: a także na regularnym szko 
leniu kadry instruktorskiej z położeniem moiaku na 
znajomość historii rucht zuchowego, Czy jest to realu 
ne? - 1 tek i nie, Wszystko zależy jaki punkt widze - 
nia przyjmiemy, Jeśli"nasza góra" organizacyjna odważ 
nie potraktuje ten temat 1 jeśli "szare komórki" rze- 
szy instruktorskiej nie zawiodą, to będzie nie tylko 
realne, ale 1 do załatwienia, 
Nie jestem kompetentny w wielu sprawach, o których 
ledwie wspominam a innych nie wymieniam woale. Stąd 
moje wątpliwości czy euentualni oponenoi 1 tzw. kryty 
ka, nie skierują swego ostrza na temat zupełnie odn: 
ny od postawionego - czy jest to temat godny łam 
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sy harcerski65? 
Po drugie: - podtrzymuję W dalszym ciągu swoją teźę 

pozornie nie mającą świąśku z głównym tematen, żł 
akcje typu 'Centralna Akoja Szkoleniowa - Zuchowa, bę+ 
dr tak dłuąo akcjami doraźnymi, jak długo nie będzi6 

wcześniej przedyskutowana problematyka zagadnień mott- 
dycznych do rozwiązania w trakcie Centralnej Akcji"4 
Powątpiewam tym „samym w skuteczność zamierzanhej Ofehśy 

wy Zuchowej, 
Zuchy, harcerze 41 inatruktorzy to jedna rodzina harce- 
raka £ dlatego w mojej intencji jest traktowanie powyż 

szych rozważań jako tematu dla wszystkich tych, którzy 
zuchy uważają za coś więcej niż tylko - najmłodszą za» 

ME + UEEEEENMA DOSWIADCZENIA HEMEMM 

łąź Związku, 
Potraktujmy 60 tytułowa pfzowrótne ni6c0 pytanie, jako 

propozycję do 488F4Ż8j dyBkisji nad ustodycznym utrwa- 
leniem hietorii łibiiów; RŁóG będzie godną formą pom 
dziękowania autorólł i koliłfiiatórom tego ruchu, Jeśli 
Waszym zdaniem warto . 

P.S. W 1982 roku, przed rozpócząciólł Centralnej akcji 

Szkoleniowej, poruszałem ten temat, jego niektów- 
re wątki zostały opublikowane w "Motywach" nr _ 

17 z dnia 18 lipca 1982 r. 

  

  

B. r dzo przywiązani jesteśmy do skych tradycji, 

barwy chusty, zwyczajów i atylu prnoy, To dob że 

nasze drużyny i saczepy posiadają własny atyl, że 

są szczepy"autorskie" jak to kiedyś powiedział dh hm 

PL ndem Czetwertyński /n,b, sam komódiant szożepu 

"arcyautorskiego" o czyt Przekonały nas"Zapiski szoze 
powego" urukowane w "Na $rópie"/, Czy jednak nie przei 
sadzamy W tym naszym zamiłówaniu do własnego stylu? 
Czy koniecznym jest w naszyj działaniu krzykliwe i na 
chalne reklamowańtć własnych dókonań, ba nawet zamia- 
rów? Po cóż do każdej rzeczy śrobionej dodawać zaraz 
signum szczepu w Postaci znaóżka, breloczka czy in- 
nej plakietki? Wiele takich pytań ciśnie się na usta, 
tym bardziej, że wszak chcemy,Wychowywać zać, to nan 
zy między innymi, przyswajać swym wychowankom cechy 
ogólnie uznawane w cywilizowanym ówiecie za moralne 
1 pożyteczne. Jest wóród tych cech 1 skromność, Osta- 
tfio bardzo mocno akcentuje aię w Harceratwi 
gólnie starszym, służbę, Czy więc godną hercerza spra 
wą będzie głośne reklamowanie dokonań wynikających 
ze służby, z oodziennej działalności haroerskiej? Oczy 
wiście trzebu "sprzedać" to co robimy,Nie są tu wzo- 
rem obiektywizmu środki masowego przekazu „i w przeci- 

wieństwie do innych oragnisacji młodzieżowych, ZHP 
rzadko gości w tych órodkech. Niemniej jednak jest to 
coś innego niż gwałtowne zapotrzebowanie niektórych 
środowisk harcerskich ne rozgłos i poklask powszacn- 
ny. Ot takie nasze własne pomników budowanie, Od ta- 
kiej postawy krok tylko do przeświadczenia o monopolu 
na rację 1 próby naginenia wszystkich do swojego pog- 
lądu. Rodzi się przeświadczenie o wyższości własnej 
drużyny czy szczepu nad wszelkimi innymi, Wszystko co 
robią inni jest twaktowane |jako gorsae , propozycje 

programowe zbywane są niczym liczy się tylko ness po- 
gląd jako jedyny 1 niepodważalnie ałuszny /nawet fak 

ty się go nie imają/, Inna rzecz, że konsultacja mate” 

riałów programowych na taw. szczeblach jest dość se- 
lektywna 1 udział w niej bierze wąski krąg osób/ jek 
gdyby chodziło o potwierdzenię z góry sadanej tezy - 

aiebezpieczny to aposób uzyskiwania samozadowolenia/, 
Dobrze jest czusem rozejrzeć się dookoła 1 popatrzeć 
życzliwie na innych, Może nie robią tego lepiej od 
nas, może gorzej, a może po prostu inacsej? Dlecztgo 
im przeszkadzać?  



  

  

MEEN METODYKA EEEEEEEENE t EEEE 

1a_zasada: to zabezpieczenie programowe obozu, 
ada się na to szereg osynności prowadzonych przez 

dłużazy okres czasu, już 1-2-ch miesięcy przed obo- 
sem. Do "zabezpieczenia" zaliczam: 
a/ zgromadzenie materiałów pisemnych jak: bibliote- 

czki metodycznej /regulaminy, instrukcje, porad- 

nikię próby na stopnie i sprawności, ńpiewniki/, 

b/ biblioteczka beletrystyki harcerskiej j młodzie- 

żowej . 

specjalne wydawnictwa przygotowane dla danego 
obozu, tzw, przewodniki programowe obozu /dla 

każdego uczestnika 1/, 
mapy plany przewodniki turystyczne, opracowania” 
monograficzne okolic na których,obozujemy, wydaw- 
nictwa serii "Przyroda Polska", 

przygotowanie konspektów zajęćnp: "Topo-I, "Topo 
-1I", "Sanit-I", "Sanit-II" itp, które zawierają 
plan poszczególnych zajęć, zakres materiału jaki 
przewidujemy przekazać harcerzom w każdej godzi- 
nie zajęć ezkoleńiowych, Stosuje się także duże 
grube koperty zawierające komplet materiałów po- 
mocnicsych do zajęć, npi tablicę wyznaczania 

PEEAWIEBĄCE: 

stron świata, szkice poglądowe "róży wiatrów", 
powiększony model tarczy kompasu i busoli na któ 
rym łatwo jest wytłumaczyć zasadę poniaru azymu- 
tu. 
przygotowanie materiałów do prac praktycznych 
jaki karton, brystol, farby, pisaki, pineski,pę- 
dzle, ołówki, ekierki, linijki, nożyczki, kolo- 
rowe papiery tzw,"Książeczki barwne", mocny sznu- 
rek, ozdobne linki lniane, | 
chorągiewki sygnalizacyjne oraz chorągiewki do 
tzw. masztu sygnałowego służącego do podawania 
w umownym kodzie tematyki każdych zajęć zastępów, 
służby, alarmy, itd, 
zgromadzenie w oddzielnych skrzynkach, pudełkach 
materiałów programowych i pomocniczych przygoto- 
wanych przez zastępy obozowe jak: skrawki koloro- 
wych materiałów, drut, nici, elementy dla wyko- 
nania ozdób namiotu, proporce, kolorowe nici i* 
wstążki a nawet zwoje sznurka dla sporządzenia 
efektownych makran. j 
sprzęt muzyczny: gitara, flet, piazczałka, orcqan- 

ki 1 inne, 
kompasy, busole, eklimetr / do mierzenia kątu 

spadu terenu/, ramki do szkiców terenowych, latar 
ki do sygnalizacji akcji, lornetkę a nawet budzik 
czy zegar z kukułką, który dowcipnie,choć donoś — 

nie budzi nas w nocne warty, 

hm PL Marek Kudasiewicz   

KEMME © KEMMNNNNNNNA METODYKA EEEE 
Ostatnią czwartą zasadą to: autentyczne zaangażowanie 
całej kadry w program. 

Chociaż dochowanie tej zasady ujawni się naprawdę 
dopiero w czasie trwania obozu musimy już w fazie przy. 
gotowań poczynić starania by przekazać, wytłumaczyć 
koncepcję programu, cele wychowawcze do jakich będzie- 
my dążyć przez realizację programu, zadania wiążące 
tematycznie poszczególne dni czy zamierzone narastania 
w ćwiczeniach 1 zadaniach szkoleniowycn, 

Możemy mieć np. przypadek, gdy w zespole chcemy 
rozpowszechnić wędrowanie 1 biwakowanie zastępami, 
a wiemy jak słabo działał system zastępowych w ciągu 
roku, Musimy więc ten cel osiągnąć stopniowo, rozhu- 
dzając poprzez kolejne zamierzenia programowe uroki 
życia w "własnej paczce” - zastępie. 

Pierwszy okres obozu - będzie więc celowo poświę= 
cony i sterowany zadaniami wykonywanymi w ramach za- 
stępów, w rywalizacji z innymi zastępami. Wspólne sta- 
rania i działania wyzwolą z konieczności więzi przy- 
jaźni, wzajemnej pomocy. 1 współpracy dla dobra zes*ępu 
Nie ma.w tym okresie żadnych wypraw czy zajęć całą 
drużyną obozową, a kolejne polecenia wciąż forują pra- 
cę zastępami, ocenianie zastępami, wyróżnianie zastę= 
pami. 

Mogą w tym czasie zastępy urządzać /dla prowadzenia 

własnych zajęć/ swoje zastępowę "uroczyska", zwiad 
harcerski przeprowadzony zastępem, wprowadzać własne 
szczególne i tajemnicze zwyczaje 1 formy wyróżnień, 
czrzest namiotu itp. 

pracy obozu £- 

Dopiero po kilku dniach /7-10 dni/ takiego kiero= 
wania programem decydujemy się ną pierwszą jednodnio- 
wą wycieoskę z biwakiem /nańioty, Bpteczka, proporzec 
- przygotowuje zastępijktóra chociaż odbywa się dla 
wszystkich zastępów jednocześnie, prowadzona jest na 
trasie zastępeni, w odstępach czBsu, w innych miejm 
scach odpoczynku, innym ssykiem czy z innymi zadania» 

mi na trasie. W niczym tak zorganizowana wyprawa obo- 
zu nie przeszkadza by zastępy były na trasie kontro 
lowane przez instruktorów pełnoletnich, ale nie ma tu 
bezpośredniego prowadzenia zastępu "za rączkę”, inge= 
rowania na każdym kroku jaki wybrać kierunek marszu, 
czy jak zachować się 1 kiedy odpoczywać. 

Gdy tuż przed wieczorem schodzą się zastępy na 
wspólny biwak widzimy już pierwsze cfekty "zastępowej 
kwarantanny", Wie ma rozgardiaszu, wzajemnych opowie= 
ści "jak to nam wyszło na trasie", czy rzucania sprzę” 
tu byle gdzie. Zastępy wybierają swoje miejsca, roz- 
bijają namioty,a nawet ozdabianie, układanie wyposa- 
żenia czy sposób gotowania posiłku jest inny, bo jest 
już wynikiem doświadczeń wypracowanych w gronie naj- 
bliższych. 

Dobra to pora by właśnie teraz w gawędzie wykazać 
jak drużyna może wysiłkiem zastępów dążyć do wapólnęgo 

celu, jak praktycznie jest wędrować małą grupą, jak 
można zdobyte na obozie doświadczenie przerieść także 
do pracy śródiocznej bez oczekiwania na inicjatywy 
drużynowego dla zorganizowania wycieczki, 

Podobny przykład apełnia cel wychowawczy: poprawę 
systemu pracy zastępami w sposób dyskretny, ciekawy, 
samodzielny 1 praktyczny. Jeżeli jeszcze uniejętne 
sugestie instruktora wyzwolą w czasie takiej wycie- 
czki ochotę do zdobywania sprawności różnych prz: 
<złonków zastępu lub przyczyni się do zrealizowania 
zadania zespołowego, Sens pracy zastępem stanie się 
na tyle oczywista i pożądana, że być może nie opuści 

jaż "zarażonych" korzyściami takiego stylu pracy 
harcerzy, 

Zrozumiałym staje się anyba teras dla osytelnika 
sformułowanie "ożwartej zasady" ; autentyczne zaan- 
gażowanie, Przecież przygotowanie wycieczki obozu 
zastępami wymaga pracy wszystkich funkcyjnych, Kena 
termistrz musi zaopatrzyć zastępy w takie produkty 
które da się zabrać w plecakach 6-8 chłopców, lekarz 
skompletować musi kika jednakowo vyposażonych apte- 
czek a zastępca d/e programowych dostarczyć kilka 

kompasów, map i przewodników, Wyobraźmy sobie, że któ 
ryś s instruktorów nie rozumie sensu takiego pri 
prowadzenia wypadu, Skutki od razu będą widoczne gdy 
będziemy mieli tylko jedną mapę, dwa kompasy a żyw- 
ność-nie możliwą do podzielenia na porcje wycieczko- 
we, Plajta! 1 negatywny wynik naszych szysytnych wy- 
chowawczych założeń. ż 

Podobnie zresztą 1 w innych przyprdkach szozegól- 
nie iatotnych dla obozowego programu jak; Swięto Obo 
zu, Pestiwal, Bieg Harcerski czy Przyrzeczenie, nie 
mówiąc już o wspólnych posiadach przy watrze , kad 
ra musi uczestniczyć cała, Dlatego na prawdziwie har- 
cerskim obozie przy ogniu siada w mundurze kwater- 
mistrs i zaopatrzeniowiec,a nawet kierowca i kuchar- 
kam.A gdy leje ratują magazyn wszyscy, a więc i prog- 
ramowoy i gitarzyści,a nie tylko odpowiedzialni za 

magazyn, 

Na zakończenie moich uwag pragnę przekaząć "3   
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ozenia w sporządzaniu wspomnianego już "Kalendarza 
Obozowego", będącego graficznym odbiciem wielostronni 
cowego elaboratu pisemnego jakim jest "Plan pracy 
obozu”, 

Kalendarz ma praktycznie wiele zalet, pozwali 
nym spojrzeniea " objąć cały splot zależności organi- 
zacyjnych i programowych obogu, oraz zezwala na łat- 

we wprowadzenie poprawek, korekt do planu bez naru- 
szania zajęć następnych obozowych dni. 

Dla sporządzenia "Kalendarza" potrzebne nam są nas 
tępujące informacjei 
- organisacja obozu tj.iłość zastępów w tym męskich 

i żeńskich, 
+ terminy większych wędrówek i najważniejszych impres 

całości obosu, 
— znajomości dokładnej daty wyjazdu i powrotu z obo- 

su oras czasu podróży na teren obozu 

Sposób przygotowania "Kalendarza" spróbuję wytłune 
o©zyć na przykładzie odbywanegó w 1982 roku, Obóz skła 
dał się s 4 drużyn w tym: 2 s jednego szczepu oraz 
dwie /po dwa zastępy/ £ zaproszonych órodowisk wiej- 

gkich. 
Fabuła obozu tzw. "Poozet służby” 3 eta- 

py działalności, każdy oznaczony podwójnym kryptoni- 

Rya . 1. 

Pogiome dsiałki grafika przygotowane były oczywió- 
©ię dla wszystkich dni /28/ a każda z nich dzielona 

na zajęcia przedpołndniowe /część szersza, górna polą/ 

Oras sajęcia popołudniowe /częćć dolna pola/, Pionowe 

kolumny wyznaczały obszar działania jednego zastępu, 
W nagłówku wymieniono każdy zastęp s nazyy i bar- , 

harcerskie.pl 

mem: nazwą miejscowości wiążącej się historycznie z 
70-leciem harcerstwa oraz jednym z haseł filareckich 
z ramion lilijki, Dzielił się więc cały okres nat 
1.*CNOTA" - Skole : czas ćwiczeń cech indywidualnych 

w prostych akcjach szkoleniowych, 
I1.*NAUKA" - Spała 1 czas pogłębiania wiedzy i umie- 

Jętności technik harcerskich poprzez 
gry zespołowe, 

I1I."OJCZYZNA - Warszawa ; czas w którym zwracano 
szczególną uwagę na pobudzanie uczuć pat 
riotycznych, świadomości zbiorowej,odpo- 
wiedzialności, Wykazywano rolę harcer- 
Stwa w wychowaniu a praktycznie realizowa 
no trudne ćwiczenia taktyczne i gry dru 
żyn w polu. 

Do każdego okresu przypisano szczególnie przydatne 
sprawności, okolicznościowe gawędy 1 zadania, Fraca 
pomyślana była systemem zastępów ale całością obozu. 
Każdy okres podsupowywano gawędą historyczną uzysku- 
jącą drogi rozwojowe Związku i przyznaniem wyższego 
stopnia wtejemniczenia w wyszkoleniu polowym, 

Oto jak wyglądał szkielet grafiku kelendarza przed 
em zadań - patrz 

rys. 1, 
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wy /oznaczonej w symbolu trójkątnego proporczyka/. 

Na tak przygotowaną siatkę naniesiono w pierwszym 

rzędzie służby /oznaczenie pogrubionym prostokątem 

zachodzącym na popołudnie pierwazego 1 dopołudnie 
dnia następnego/ zakładając, że przy tej ilości zaatę 
pów 1 wspólnej dla podobozów kuchni, służbę pełnią 

jednocześnie dwa zastępy, 
Drugą częścią było oznaczenie wart nocnych /duże 

czarne punkty na liniach podziału dni/. 
2 kolei wprowadzono zajęcia programowe a na margi 

nesie oznaczono etapy obozu oraz sestaw preferowanych 
sprawności, Ponieważ w zgrupowaniu były jeszcze sano- 

Rp. 2 

PONIE 

A tak wygląda gotowy kalendarz uwzględniający wspo 
uniane etapy, służbę pozostałych obozów i wszystkie 
zadania programowo - rysunek 3. 

Stosowany w Szczepach Lotniczych im.Źwirki i Wi- 
gury aposób przeszedł długą doświadosalną drogę na 
prźeszło 100 obozach ,a sygnały s iunych jednostek 
stosujących kalendarze są także bardzo pozytywne 1 
coraz powasęchniejaze w Środowisku krakowskim, 

Na zakończenie długich rosważań o jakości obozu 
pragnę zaapelować do drogich Osytelników,by przedsta- 
wione w cyklu artykułów problemy starali się wprowa- 
dzając odpowiędnio do lakalnych możliwości, poziomu 
kadry prowadsącej 1 warunków, Analisowanie po każdym 
obozie systemu organizacji, programy i funkcjonowania 
kwatermistrzostwa minionego obogu winno być podetawo” 
wym szkoleniowym zajęciem każdego połu inatruktoc= 

skiego, Kręgu Instruktorskiego nawet wtedy, gdy znacs- 
na część srzeszonej w nim kadry nie brała hespośred- 
miogo udziału w minionym oboż: 

Krytycsna analiza, wyciągnięcie konkretnych wniom 

dsielne obozy; Obóz żeński 1 Kurs PWD /też funkcjonu- 
jący na wapólnej kuchni osnaczono dni pełnienia służb 
przes te jednostki /s prawej strony grafika/, A oto 

jak wygląda sietka po naniesieniu służb i wart - rysu 
nek 2, 

| ków 1 doświadczeń pozwoli w roku następnym na wprowa 
dzenie istotnych poprawek w okresie przedobozowym 
całość działań pozwoli odpowiedzieć twierdząco na za 
dan w tytule niniejszego cyklu pytanią, 
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prenumerata 
Jeśli chcesz zostać wiernym Czytelnikiem "Harcerza Rzecsypos= 

politej” - umożliwi Ci to tylko prenumerata | 

Jeśli chcesz czytać rewelacyjnyĄ miesięcznik "AR" = to 
trzeba go zaprenumerować 

NASZ ADRES 
Krakowska Komenda Chorągwi ZAP 31 - 151 Kraków, ul, Karme = 
licka 31 z dopiskiem "Harcerz Rzeczypospolitej" 

NBP VII OM Kraków 35073 - 3102 - 132 

CENA - 600 ZŁ 

Pamiętaj - pronumerując "HR" dowiesz Się co się dzieje w 
Źwiązku, weźmiesz udsiał w dyskusji nad Ruchem Harcerskim, 
staniess się współredaktorem pisma, 

Ozekamy na Ciebie - ozekamy na Twoje pomysły - czekamy nA 
Twoją receptę dobrego harcerstwa | 

prenumerata             
        HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ] 
| MIESIĘCZNIK KRAKOWSKIEJ CHORĄGWI BNP] 

1984 Ga 
31-131 KRAKÓW 
KARMELICKA 31 
TEL2T2 _ TELEX 0323696        
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i = Gwoli wyjaśnienia podać należy, że druh "Pucek" ura- Ten, którego żmuda pracy, oj PAŁ 2, piosenka Ian RDYASSK UE. EMOS NIĄ 
z braku soku czy konfitur, a na drugi dzień, nie ma- Dając mu wciąż wyraz czysty, 03 

  

jąc tartej bułki do obiadu, usmażył kotlety echabowe, Niech się zowie "Kot Sprężysty*, oj, joj - joj joj - a 

Usiadła już brać rozśpiewana miesiąca o | obtaczając je w grysiku, I wszystkim musiało smakować! /Bogusżaw Rybski/ 
dokoła słotego ogniska : 1 chn4 stale siedzi, oj Prz. uroczystość ostatniego, pożegnalnego ogni- 790400 w kui . Wiatr niesie piosenkę 3 5 k | epłękną Nad wyżywieniem się Diedzi, oj       s Baw ska uświetniliśny nadaniem imion leśnych członkom na- u kij e” w x szej kolendy. I znowu wszyscy spoglądali na mnie, PR w brodę piast włos siwy, 0j 

abym wymyślił jakieś formuły, wygłaszane przy nadawa- ch ma imię "Kot Troskliwy*, 63, 63 - joj - joj 

niu tych imion. Imiona miały być imionami kotów, albo /Władysław Piliński/ 
wiem Kicarz, a popularnie przez nas zwany "Kioiarg" Niech ten Koci Ród z Kioarza, oj 
/stąd nazwa naszego zastępu/ kojarzył sią nam władnie Sławy harceratwu przysparza, oj 

s tymi miłymi stworzeniami. Posiedziałem pół gudziny "ischaj pohaemów nekoli, oj 
s i pod smrekiem, na całkowitej osobności 1 wymalowałem % codziennej harcerskiej doli, oj, 403 - joj -Joj. 

WELOBA NAŃ uszySTA takie oto strofy stanowiąco dalszy ciąg "Kicarza" , Każdemu śpiewano jego zwrotkę osobhó, przyprowadzano 
8 zatytułowane "Kicarzowe totemy" : z głębi lasu do kręgu ognia i nadawańć imię, spisane 

na brzozowej korze, ŻYł 1 "Zielony dzień", którego 
komendantep była Irka Matuszowa, a którego rozkaz dzie 
nny zaczynał się od ałów "Druhovieństwol - ulubionego 
zwrotu, używanego przez Bogusia Rybskiego, Na ten 
dzień powołano sastęp VI, "Wyleniałych Kotów", gkłada= 

jący się samych członków komendyj Takie to były - 
jakby powiedział poeta - zabawy, spory w one latał Ej, 
łza się w oku kręcił Ileż to wspomnień, ileż przeżyć, 

/Bigeożian Fik/ a ile przy konkretnej, urówozej, codziennej roboty in 
| K ZTAŁ M Rec dy iałak iGO Ga struktorskiej! Pięknie zapisał się rok 1957 swą ak » 

t Gaklojątraje Keoteć oylia2 03 cją letnią szkolenia inetruktorskiego w aałach kra» 
kowskiego harcerstwa. Trzeba oddać cześć tyń ludziom, 

  

  
Zaniesie wiatr naszą melodię, 
do domów Wołochów 1 Łemków, 
Piosenkę rajdową 
s Bawiarekiej Kolvy 
piosenkę 

  

        

      A jak każą nam zwyczajnie, oj 

Niech każdy iuię dostaje, oj 

Vedług postawy i twarzy, oj 
Niech ma imię od Kiciarzy, oj, joj - joj = joj 

Ten, co starszym był nad nami, oj 

Mie dręczył nas wykładami, oj 
Niech ma od harcerzy wiela, oj 
lmią "Kota - Przyjaciela", oj, joj - joj = joj 

        
1 Wiech od zastępu naszego, oj DRY PISANA aaa aoi ZA SE. waj dety Tez WIERA SAH 

| ń /asówiga Wserakiańoka/. wnieśli w tę akcją tyle pracy, tylu sapału 4 tylę 
. 4 sercal Niech tym skromnym wspomnieniem jednego z noze 

; ; Słojyż jedzie w Biceezy cj stników akoji czują się usatysfakcjonowani, ale niech 
h Andrzej Bukowski kie <atf Wdakaśi 2wao JeSieażyŃ również czują się w jakić sposób przywołani do wspon= 

Ten, 00 marsem swym na twarzy, oj 

nień i w swoich instruktorskich pamiętnikach poszuku- Nosi imię "Kot Wspaniały", oj, + F 
-: R WOJ Ze ZY ją materiałów do ich uzupełnienia, /Rudolt Korzeniowski/ 

Ta. go zasadę naczelną, oj 
+ Ma; być zawsze w życiu dzielną, oj 

CIĄG DALSZY : Nąechaj od dnia dzisiejszego, oj 
- gospodarka finansowa drużyny 1 hufca, mą J Ińię ma"kóta 'Dzielnego", oj, joj - joj - jod 
+ mowoczęsna technika w harcerstwie, r - melodia: Niedaleko dd Krakowa ... /Marta Łyceko/ 
- krótki sarys pracy suchowej, + , 
Próba podharcmistrzowska była aurowa, to pie były prze 

lewki,.roprezentowane wiadomości i umiejętności musia- 
ły być wysokie, bo sprawdzali je nie byle jacy spece 
od harcerastwal I progren pracy drużyny lub hufca, ja | 
ki trzeba było opracować dla zaliczenia kursu, miał 
pyć przedniej marki, Co nie przeszkodziło mi w nada- 
niu mojemu programowi wesołego oblicza, przez umieez- 
tezemie fikcyjnej drużyny, której prgram reprezentowa- 

łem, w szkole w miejscowości: Chandra Unyńska w Hufcu 
Mordobije. Był to zresztą plagiat s Suwimai "na stac- 
ji Chandra Unyńska, gdzieć w Mordobijskim powiecie t: 

legrafista Piotr Płaksin nie umiał grać na klarnecie 

++.", Przy rozlicznych zajęciach "końcówki" znaldsłem 

jeszcze dość czasu, aby uwiecznić zarówno główne 080- 

by draaatu p.t "ińirs podhareniutrzowski" jak i jego 

Ciekawe zdarzenia w skleconych na prędce wierazykach 
1 piosenkach, Oto one; 

18 

harcerskie. 

da Kicarzu raz drużyna, oj 
Pehaemów kurs zaczyna, oj 
I jak głosi fama ludzka, oj 
Za kucharza mają Pucka, oj, joj - joj 

Karmi on nas przepigowo, oj 
Grysixiem na kakaowo, oj 
Aby tłum nim nie pogardzaż, oj 
Kotletami nau utwardza, oj, joj - joj 

Jest zastępów tu bez liku, oj 
Serc Płomiannych 1 łazików, oj 
Kiciarzy 4 ludzi Leśnych, oj 
Oraz Kraanali'obleśnych, oj joj = joj 
Pod komendy groźną strażą, oj 
Losy się programu Yażą, oj 
Jak wykładów czaa rozłożyć, oj 
By się wcześnie spać położyć, oj, joj - joj - joj  
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HARCERSTWO KRAKOWSKIE 
W LATACH 1946 -1947 

hm Krzysztof Grzebyk 

Dążeniem naazyw jpst, aby ZHP, harmonizują- 
cy awe zadania i prace s ideałami 1 potrzebami no- 
wej Polski, dokonywał tej harmonizacji w ścisłym 
związku z tradycją Skautingu i Harcerstwa Polskiezo 
+». Wasza ełużba Polsce nie polega na tym, aby prze- 
prowadzić żniwa na ziemiach zachodnich, aby uczestni 
czyć we wszelkich defiladach i manifestacjach maro- 
dowych, aby rozbudowywać Polskę nad Bałtykiem, aby 
likwidować analfabetyzm itp. - lecz m tym, aby two- 
rzyć dobre drużyny harcerskie, dobrze orzanizu jące 
mamowychowanie młodzieży ... Nie powinniśny jako or- 
ganisacja wypowiadać na temat takiego czy innego głc 
sowania w.referendum ludowym, nie powinnióny'okreć 
lać swego stosunku do takich czy innych list wybor 
ozych w wyborach. ,..Prazniemy jako grupa pozapurtyj 
na, ogólnonarodowa udowodnić, że we współczeanym,no- 

wym polskim życiu nasz wkład i naszy rola są nie tyl 
ko pożądane 1 niesastąpione, ale 1 nie do zastąpie- 
nąa . 1/ 

Ten'fragment referatu wygłoszonego w czerwcu 1946 
roku na Konferencji Instruktorów charakteryzuje ten- 
dencje zmian w programie 1 działalności ZHP, które 
zaczęły dominować w latach 1946/47. Bruk zgody na 
podpisanie wspólnego apelu do młodzieży polskiej o 
poparci6 w Bloku 

Krakowskiej ożywioną pracą harcerek i harcerzy. 
1 stycznia w Zakopanem zakończył się kura podharc- 
mistrzowski 1 drużynowych organizowany przez Komen- 
dę Chorągwi Harcerzy, Był on wizytowany przez cgntre” 
lne władze harcerskie w osobuch hm Sosnowskiego, hm 
Kamińskiego i hm Kierzkowskiego. Kontynuowana była 
współpraca z wojskiem, Teatr "Scena harceraka" wys- 
tawił własną sztukę dla żołmierzy,a KCh Hurcerzy 

„przekazała słuchaczom Szkoły Podoficerskiej na Zake 
rzówku w Krakowie zestaw zebranych książek dla żoł= 

nierskiej biblioteki, 27 stycznia 1946 r; „Rufieo 
Heicerzy w Zakopanem zorzanizował zimowy zlot drużyn 
z Zakopanego, Kościelca, Bukowiny i Poronina, Wapól- 
na msza, przemarez przez miasto, bieg terenowy 1 oq= 
nisko przyczyniły się do popularyzacji idei karcer= 
stwa pod Tatrami ”/, Harcerki uroczyście odchodziły 
dzień 22 lutego jako Dzień Myśli Braterskiej że wszy 
stkimi skautani ówiata, W większości drużyn żeńskich 
odbyły się tego dnia uroczyste zbiórki. Członkowie 
ZHP wzięli liczny udział w obchodach dwusetnej rocz- 
nicy urodzin Tadeusza Kościuszki, które odbyły się 
w lutym 1946 r. 

Wspólnie s pozostałymi organizacjami młodzieżowymi 
  

Beuokratycznych występująpych pod hasłem "3 razy 
TAK", zmiana w czerwcu 1347 r. obowiązującego "lu- 
belskiego* tekstu Prawa Harcerskiego na zbliżony do 
redukcji przedwojennej,czy reaktywowanie stanowiaka 
Naczelnego Kapelana ZHP to tyko niektóre z przykła- 
dów ewolucji ideowej Związku Harcerstwa Polskiego, 

Jak na tle tej krótko przedetawionej sytuacji w 
oałym harcerstwie wygląda działalność Krakowskiej 
Chorągwi? Próbą częściowej odpowiedzi niech, będą 
poniższe przemyślenia, 

4, Działalność w okresie styczeń 1946 — sierpień 
6 roku 

Początek 1946 roku charakteryzował się w Chorągwi 

w marcu imprezy w remach Światowego 
Tygodnia Kłodaloży, Poszczególne hufce Chorągwi Kra 
kowskiej zaczęły zwracać więkazą uwagę na młodzież 
wiejską i robotniczą, która dotychczas tylko w małym 
stopniu należała do ZEP, "Dążymy do tego, DY stwo- 

rzyć możliwie największą ilość drużyn dzieci robot- 
mika i chłopa” - mówił w wywiadzie dla "Młodej Rze- 
czypospolitej" Komendant Chorągwi Harcerzy E.Fik 
I tak np. w kwietniu 1946 r. w Hufcu Kęty na 8 ist 
niejących drużyn 6 stanowiły drużyny wiejskie, W 

związku z rozwojem organieeoji musiano rozpocząć du- 
żą liozbę różnego rodzaju kursów kamtałcących kadry 
dla nowopowsta jących drużyn, głównie na wsi, 'W czer- 
wcu 1946 r. na 500 drużyn męskich w Chorągwi 200 
stanowiły drużyny wiejskie, 
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KIENE + KEENINNNNNNA HISTORIA EEEE 
W dniach 13-14 kwietnia 1946 r. odbył się ogóle 

nopolski zlot młodzieży pod hasłem "Trzymamy straż 

nad Odrą", Wzięła w nim udział duża grupa harcerzy 
krakowskich, która mimo wielu trudności komunikacyj- 
nych /brak pociągów, przejazd na węglarkach/ dotar- 
ła na czas do Szczecina */, Nieprzyjemnym akcentem 
manifestacji, która miała pokazać siłę 1 jedność mło 
dzieży polskiej stała się bójka harcerzy 1 wioiow- 
ców z młodzieżą ZWM-owską, Pretekstem do niej stały 
się skandowane przez członków ZHP i ZWM "Wici" ok- 
rzyki na cześć wicepremiera Mikołajczyka, 

Starannie przygotowano w caorwcu 1946 r, liczne 
imprezy z okazji Dnia Dziecka, Referat "Służby Dziec 
ku" KCh Harcerek zorganizował na przełomie maja 1 
Czerwca "Dni Radości Dziecięcej", Poszczególne Hufce 
same urządziły pzereg zabaw dla najmłodazych, Tak 
np. w Chrzanowie codziennie ok, 300 dzieci uczestni- 

czyło w zabawach organizowanych przez drużyny harcer 
skie. Komenda Hufca zorganizowała dla rodziców dzie- 
ei specjalny kominek,a dla najlepszych drużyn wy - 
jazd do Krakowa na wystawę "O dziecku”, Trzeba pod 
kreślić, że orgunizacja Harcerek traktowała "Służbę 
Dziecku" jako woje zadanie naczelne,a nie tylko ja- 
ko pracę akcyjną. Komenda Chorągwi Harcerek po ogól= 

nopolskim kursie tej specjalności w Otwocku, zaczę- 
ła prowadzić,w porozumieniu z Kuratorium Okręgu Szko- 
lmego, świetlicę dla najbardziej zaniedbanych dzie- 
ci z terenu Krakowa, 50 dzieci znajdowało Bię 00 — 
dzieńnie w lokalu Komendy pod opieką instruktorek”/, 

Problem dużej wagi, przed którym atunęła cała or- 
ganizacja był stosunek do zbliżającego się referen- 
dum. Wpruwdzie przedstawiciele harcerstwa odmówili 
podpisania apelu do młodzieży o poparcie Stronictw 
Demokratycznych, to jednak sytuacja nie zawsze od- 
zwierciedlała stanowisko zajmowane przez kierownio- 
two ZHP, Ogólnopolskie piemo harcerskie "Na Tropie 
wzywało: "dołóżmy starań, aby wszyscy jak najpoważ- 
f1ej.1 R mogli wypełniać obowiązek obywa- 

telski" Zachęcano dalej harcerzy by podjęli w 
Uniu głosowania służbę jako gońcy 4 informatorzy, 

by pomagali wziąść udział w referendum osobom chorym 
*1 zniędołężniałyn, Podobne argunenty 4h udziałem w 

głosowaniu wysuwali pod adresem harceratwa członko= 
wie Powiatowych Komitetów Porozumiewawonych Organi= 

zacji Młodzieżowych, Przedstawiciele ZHP na terenie 
woj.krakowskiego odmawiali w zasadzie podpisu pod 
apelem popierającym Blok Stronnictw Demokratycznych. 
Zaałanianie się argumentami apolityczności harcer= 

stwa nia zawsze miało pokrycia w rzeozywietości „skoro 
mie do wyjątków naieżały informacje, że np."na tere 

nie powiatu Limanowa ZAP pozostaje pod wpływem P8L+1/ 
Życie dowiodło, be wskazania kierownictwa Związki by- 
ły dla sporej części członków organizacji nie do 
przyjęcia. Tak np. w Chrzanowie gdzie reprezentant 
2HP odmówił podpisu pod apelem o poparcia *3 razy 
tak" sama młodzież harcerska wsięła aktywny udział w 
referendum kolportując ulotki wóród ludności oraa 
ochraniając dekoracje 1 afisze */,, 

Na wiosnę 1946 r. rozpoczęły się przygotowania do 
akoji Letniej, Poszczególne hufce Ziemi Krakowskiej 
same zdobywały środki na ukoję obozową. Dziewczęta z 
Hufca Tarnów wykonaży dużą liczbę prostych zabawek, 
a dochód z ch sprzedaży zasilił ich własny fundusz 
obozowy, W niektórych Hufoach AL objęła ponad 50% 
stanu osobowego. Większość obozów zlokulizowano na 
Ziemiach Zachodnich, Harcerze krakowsoy brali udział 
w II Centralnej Akcji Sskoleniowej zlokalizowanej 
nad Jeziorem Turawskim na Opolszczyźnie, Zadaniem II 
CAS-u było szkolenie instruktorów w stopniu podhar- 
cmistrza. Akcja szkoleniow była prowadzona na CAS- 
ie samodzielnie przez poszczególne Chorągwie, Ucse- 
stniczyło w niej ogółem 850 baroerzy, W pracy  obo- 
zów brała udział 47 osobowa grupa młodzieży OMTUR- 
owskiej 1 96 członków ZWM. W sierpniu szkolącą aią 
młodzież odwiedził premier Edward Osóbka-Morawski 
oruz przedstawiciele Wojska Polskiego - M,Spychalski 
1 S,Poprawaki, 
Prowadzono akcję repoloniracyjną i proce społecznie 
użyteczne, W ramsch II C4S-u 54 osoby z Chorągwi Kra 
kowskiej ukończyły kura podharemistrzowski. Część 
obozów zlokalizowano na Spiszu £ Orawie. Diże probe 
lemy pojawiły się dla harcerzy obozujących w powie- 
oie nowotarskim z powodu wzmożonej działalności pod- 
ziemia politycznego,a zwłaszcza agresywnej bandy 
"Ognia". w sierpniu 1946 r, nowotarskie harcerki ode 
wiedził marszałek M.Rola-Żymiorski uczestniczący w 
promocji I Oficerskiej Szkoły Piechoty 1 Kawalerii 
z Krakowa odbytej celowo w Nowym Targu, Mimo tych 
rozlicznych trudności wyniki Akcji Letniej 1946 r. 
okazały się imponujące, Chorągiew Harcerzy sorgunizo 
wała łącznie 166 obozów, kursów 1 kolonii z ogól- 
ną liczbą 5648 harcerzy %/, W skali kraju lepsze wy- 
niki od Krakowskiej miały tylko Ghorągwie: Siąsko- 

Dąbrowska 1 Wielkopolska „ 

2. Farcerstwo Krakowskie w okresie wrzesień 1946 - 
= grudzień 1947, 

Nowy rok szkolny 1946/47 roupoczął się pod hasłem 
"głębiej w ldeę harceratwa 1 wyżej ku lepszym wyni- 
kon”, 
Zadaniem długofalowym były przygotowania do zapla- 
nowanego na 1948 rok Narodowego $lotu Harceretwa, 
Na przełomie października 1 listopada drużyny 1 hu- 
fce) sorganizowały święto Poległych oddając hołd 
ofiarom II wojny Światowej, 9 listopada 1946 r. uro= 
ozyście obchodzono Swiatowy Dsień Młodzieży prsypo- 
towany przes Wojewódzką Komisję Porozumiewawozą O7- 
ganizacji Młodsieżowych, Ba międzyorganizacy jnej aka” ' 

demii w Krakowie zastępca komendanta Chorągwi Harce- 
rzy wygłosił referat "O znaczeniu Międzynarodowej 
Paderacji Młodzieży”, 

W połowie 1946 roku organisacja harcerska w woje- 
wódstwie krukowskia liozyła łącanie 36 tysżęcy ozłoB= 
ów R dalej najliosniejszym zwiąskiem młodnie 
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EEEE HISTORIA EEEEEEEEEM + KE 
Pod koniec 1946 r. odbyła się w drużynach tradycyj 

ną akcja gwiazdkowa. Skomplikowała się natomiast or- 
ganizacja Akcji Zimowej 1946/47, Cały teren powiatu 

nowotarskiego wraz s. Zakopanem został objęty sakazem 
organizowania zimowisk s powodu działalności wspom- 
nianej już bandy"Ognia", Obozy na terenie pozostałych 
powiatów mogły być urządzane dopiero po uzyskaniu 
zgody miejscowych władz odpowiedzialnych za sprawy 
bezpieczeństwa. Ogółem odbyło się w Chorągwi około 
30 zimowisk, 

Wydarzeniem dużej rangi politycznej były wybory 
do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 r. Naczelnic- 
two ZHP w specjalnie wydanym okólniku zabroniło co 
prawda udziału drużynom harcerskim i umundurowanym 
©złonkom Związku w pracach propagandowych przed wybo- 
remi,ale chyba nie wszyscy harcerze i instruktorzy 
w Chorągwi Krakowskiej przestrzegali postanowienia 
okólnika, skoro komendant Chorągwi Harcersy przypo- 
minał jeszcze przed wyborami, żę "harcerstwo jest 

on ić s 
W styczniu 1947 r. harooratwem wstrząsnął duży kry 

sys wewnętrany spowodowany zbrodnią w Poznaniu, gdzie 
trzech młodych chłopców wywodzących się z harcerstwa 
samordowało swojego rówieśnika, działacza ZWN Jana 
Stachowiaka. Spotkało się to z wielkim oburzeniem 1 
potępieniem w całym kraju. Odbyta pierwszego i drugie 
go lutego 1947 r. konferencja 85 instruktorów i hufca 
wych Chorągwi Krakowskiej potępiła w uchwalonej rezo- 
lucji *sarówno zbrodnię poznąńską jak i te osynniki, 
które się jeszcze gdzie niegdzie usiłują wkraść w 
szeregi młodzieży harcerskiej nadużywając jej dobre- 
go imienia, tradycji, pchając się do czyńów.niezgod- 
nych z mianem Polaka 1 harcerza 12/, W konferencji 
uozestniczyli również przedstawiciele ZWM i "Wici"; 
przedatawiając instruktorom harcerskim główne kierun- 
%i programowe pracy swoich organizacji. 

W lutym 1947 r. obchodzono powszechnie Dzień Myś- 

1i Braterskiej, który będąc jeśzcze jedną okazją d0 
refleksji, został wykorzystany do nawiązania czy po- 
Rębient haroerstwa z organt- 

gacjami młodzieżowymi, 
Bęrdzo ważnym zadaniem hąrcerstwa w I połowie 

1947.r. stał się udział w realisacji ustawy amnestyj- 

nej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w lutym 1947 
poku="Musimy dsi$ pomóc tym, których niesdołaliómy 
w porę ustrzec" - Głosił rozkaz Naczelnictwa ZHP 
s dnia 28 lutego 1947 r. Komendant Krakowskiej Cho- 
rągwi Haroerzy polecał zespołom instruktorskim Eapo- 
spanie się s treńcią ustawy amiestyjnej oraz udsie- 

lenie wszechstronnej pomocy młodsieży harcerskiej 
4 niesorganizowanej, która chciałaby skorsystać z 
aktu amnestyjnego, Ujawniająca się młodzież mogła 1i- 
osyć na pośrednictwo instruktorów harcerskich, Komen- 
dapt Otiorągwi otrzymał prawo decydówania, które or- 

Ganisacjes terenu, działalności Chorągwi Krakowskiej 
"kwalifikują się do zgłaszania władzom, a które ros- 
wiązane być mogą na drodze wychowawozo-organizacyj- 
iej"1>/, Instąncje harcerskie zostały zobowiąsene do 

udzielania specjalnej pomocy ujawniającej się młodzie 
ży i ułatwienia jej powrotu do normalnego życia, Dru- 
żynowi harcerscy zaznąjomieni zostali ze sposobami 
załatwiania postępowania amnestyjnego, Apel do kon- 
spirującej młodzieży pojawił się w formie opowiadania 
na łamach "Młodej Raeczypospolitej*, Brak jest danych 
o liczbie ujawniających się sa pośredniotwem harcer- 
stwajale zebrane relacje wskazują, że w niektórych 
wypadkach ujawnia jąca Big młodziet korzystała a po- 
mocy instruktorów ZAP '4/, 

Wiosną ]1947 r. zaznaczył się duży wkład harcerstwa 
krakówakiego w zbiórce funduszów na Daninę Narodową 
1 pomoc powodzianom, Udział harcerek na Daninę pole- 
gał na sbiórce książek i pomocy naukowych dla dzieci 
z Ziem Odzyskanych. Krakowska Chorągiew Harcerek zaję 
ła w tej akcji pierwsze miejsca w Polsce, Różnorodny 
charakter miał udział harcerek i harcerzy w powszech- 
nej akoji pomocy ofiarom powodzi na wiosnę 1947 r. 
Harcerki s Krakowa reperowały zebraną odzież, zbiera- 

ły żywność i książki, Harcerze z Bochni przeznaczyli 
dla powodzian cały dochód uzyskany ze eprzedaży kar- 
tek świątecznych, Ogółem w Chorągwi Krakowskiej w 
akoji pomocy wzięły udział 22 hufce. Zebrana 746 tys. 
złotych w gotówce oras 2 tony żywności 1 ponad 900 
sztuk odzieży, I w tej akcji krakowskie harceratwo 
wyróżniło się w skali kraju. 

Qzerwiec 1947 r. przyniósł pewne zmiany personalne 
1 organizacyjne na szczeblu Chorągwi. Nowym Kómendan- 
tem Chorągwi Harcerzy został dotychczasowy zastępca 
hm R.Korzeniowski zaś jego zastępcami phm W,Pi1iŃ- 
gki 1 zim M,Politowski, Utworzonę zostały nowe hufce 
męskię w Suchej i Skawinie, Źreorganizowano hufce 
krakowskie, które ostatecznie w grudniu 1947 r. otrzy 
mały zamiast numeracji I-VI nazwy: Wawel, Wschód, 
Śródmieście, Krowodrza-Łobzów, Podgórze 1 Powiat, 

W Chorągwi Harcerek komendantką pozostawała dalej 
hm A,Kleczewaka zać zastępozyniami były hm M.Lewiń- 
ska 1 phm J.Czachowska, Zmiany organizacyjne były u 
harcerek niewielkie, Jeszcze w 1946 r, utworzono Ba- 

dzi Hufiec J: a uza1eżniono 
wprost od Komendy Chorągwi, Drużyny z powiatu limanow 
skiego przydzielono do Hufca Nowy Sącz, a z powiatu 
dąbrowskiego 1 s Brzeska do Hufca Tarnów. 

W omawianym okresie nastąpił silny rozwój ruchu 
suchowego, Iiozba zuchów w harcerstwie męskim wsroała 
z 2058 w maju 1946 r. do 3408 w grudniu 1947 r. Sys- 
tematycznie rosła liczba drużyn zakładanych na wsiach. 
Dobrą pracę śródroczną potwierdziła akoja koloni jna 
w.ozasić lata, W 1947 r. Ohorągiew Krakowska okazała 
się najlepsza w skali kraju organizując 19 kolonii 
s udziałem 1000 zuchów, 

. Bardzo dobrze wypadła akcja letnia 1947 r, wóród 
młodzieży ptarszej, Zachowały 'się źródła, które poz” 
walają prześledzić dokładnie jej przebieg i osiągnię- 
te wyniki, hkoja letnia haroerek obejmowała 3 typy 
obozów: młodzieżowe, kształcące drużynowa 1 óentral- 

ne obozy specjalnościowe. Naczelnym hasłem programo- 
wym była Służba Ziemiom Odzyskamyn i Słuóba Dsiecku, 

REF > TRERZEWORNEE 

Krakowska Chorągiew Harcerek zorganizowała łącznie 
98 obozów, w których uczestniczyło 3611 dziewcząt tj. 
40% wszystkich harcerek Chorągwi, Blisko 30% wasy 
stkich obozów zlokalizowano na Ziemiach Odzyskanych, 
Wyniki liczbowe AL harcerek uplasowały Chorągiew Kra- 
kowsyą na II miejscu w kraju,za Chorągwią Sląsko-Dą- 
browską, 

Harcerze,oprócz organizacji własnych obozów uczest 
nicsyli w III Centralnej Akcji Szkoleniowej kształcą 
cej haromistrzów 1 podharemistrzów o specjalności su- 
chowej, Część obozów urządzono na zachodzie kraju, 
chociaż nie dorównano w tym zakresie haroerkom, Ogó- 
łem w Krakowskiej Chorągwi Harcerzy przeprowadzono 
186 różnych obozów « liczbą upaestników 7482. !5/ Da- 
wało to III miejsce w kraju po Chorągyiach: Sląsko- 
Dąbrowskiej i Wielkopolskiej, Pod względem powszechno 

ści uczestnictwa w Akcji Letniej Chorągiew zajęła I 

miejsce, gdyż w obozach uczestniczyło 60 % stanu 0007 

bowego harcerzy. 

Początek nowego roku szkolnego 1947/48 został wy- 

korzystany na zapoznanie się z nowym tekstem Prawa 
1 Przyrzeczenia Harcerskiego,uchwalonym w częrwou 
1947 r. Jesienią harcerstwo męskie podjęło nową for 
mę działalności - tzn. Harcerską Służbę Ochrony Obywa- 
teli, Celem jej była inwentaryzacja 1 zabezpieczenie 
miejsc niebezpiecznych dla przechadniów oraz włąści= 
we oznakowanie przejść przes miejsca zągrożone,Zadą- 
nieu, które przyjęło formę współzawodnictwa między hw 
fcami była "Akcja Czytelniotwa i Zwalczania Analfabe- 
tyzmu”, której zakończenie przewidywano na wiosnę 
1948 r. Uporządkowane zostały aprawy szkolenia druży- 
nowych. Celowi temu służył podział Chorągwi na 6 rejo 

nów skupiających po kilka hufców, W listopadzie 1947 
roku harcerzy krakowskich odwiedził E,Osóbka-Moraw- 
ski, który w obecności wojewody krakowskiego Pasen- 
„kiewicza udekorował 8 inatruktorów harcerskich Medalar 
mi Wolności 1 Zwycięctwa nadanypi przez Krajową Radę 
Narodową za pracę w konspiracji £ przy odbudowie 0j- 
osyzny, 

Rok 1947 Krakowska Chorągiew Rarcerzy zanknęła 
"afezbą 13 186 zuchów, harcerzy i instruktorów, sajmu- 
jąc 4 miejsce w kraju. 

W organizacji Harcerek większość drużyn uczestni- 
czyła w ogólnopolskim kiermaazu zabawek zorgani zowa- 
mym w grudniu 1947 r. pod hasłem "Tania rabawka dla 
keżdego dziecka", Krakowskie harcerki okazały się 
najlepsze w skali całego Związku, W kiermaszu wsięły 
udział wszystkie hufce żeńskie Chorągwi nadayła jąc 
do Warszawy największą liczbę zabawek i zdobywa jąc 
najwięcej wyróżnień, 

W omawianym okresie bardzo dobrze rozwijał się w , 
Chorągwi Krakowskiej sport harcerski /będzie to te- 
mat odrębnego artykułu/, Z końcem 1947 r, w obu ozło- 
nach Związku Harceratwa Polskiego na terenie Chorągwi 
Krakowskiej odbyły się odprawy instruktorskie przed 
wprowadzeniem nowego progremu Harcerskiej Służby Pol- 
see, 

HISTORIA EEEE 

3. Podsumowanie, 

lata 1946-1947 były w harcerstwie okresem przemian, 
burzliwych dyskusji nad kształtem ideowym 1 obliczem 
programowym Organizacji, Wie możną było stać ra ubo- 
czu, nie zajmować stanowiska, zasłaniać się argumen- 
tem apolityczności, gdy w kraju trwała walka o demo- 
kratyzację życia £ wejście na trydną drogę odbudowy 
zniszczonego państwa, 

Krakowskie harcerstwo czynem potwierdziło, że hasła 
programowe Osowca cytowane na początku artykuły nie 
mogą odpowiadać wszystkim członkom ZHP, Organi gowano 
więc obozy na Ziemiach Odzyskanych, posnawąpo ich pię- 

kno odkrywając sarazem Ślady polskości, "rozbudoyywa- 
no Polskę nad Bałtykiem, Odrą 1 Nysą". Nie zapomniano 
przy typ o codziennej harcerskiej służbie, Ki1va przyr 

kłądów podanych w artykule to tylko skromng ęząstką 

aktywności harcerek i haroersy Ziemi Krakowskiej,któ- 

rsy w wielu daiedsinąch należeli do przoaującyca w 
całym Zwiąsku. Nie gawsme poglądy wszystkich instru- 
ktorów były jednakowe,a ich stosunek do dokonujących 
się przemian był jednoznacznie pozytywny, klę sdecyn 

dowana większość kadry instruktorskiej,poprgeż umieją 
tną pracę s suchani 4 harcersapi,wychowywąła ich na 
dobrych obywateli odpodzonej Polski, 

Fagtęppy artykuł będzie poświęcony Haręgystwu Kra- 
kowskiepu w realizacji programy Harcerskiej Służby 

Polsce, i 

Przypisy, 

1/ Harcerska Słytba Polsce. Skrót referatu wygłoszo- 
nego na Konferencji Instruktorów w Ogowcu dnia 
15.V1.1946 r. "Rarcerstwo" nr 1 s 1946 r. 8.5-13, 
Rozkaz L.9 s dnia 15,11,1946 r, KCh Harcerzy. 
"Młoda Rzeczpospolita” nr 1 s dnia 9-15,V1,1946 r. 
Relacja W.Pilińskiego s dnia 4.III.1980 r, 
"Młoda Rseczpospolita" nr 3 s 23-30.V1,1946 r, 
*Ha Tropie" nr 13  V-VI.1946 r, 
Sprawozdanie Wojewódzkiego Urzędu Informacji 1 Pro , 
pagandy w Krakowie za VI.1946 r, « dnia 13,V11,46 
Archiwum Głównej Kwatery ZEP, sygnatura 9317, 

8/ Monografia ruchu młodzieżowego Ziemi Chrzanowskiej 
w okresie XXX-lecia PRL 1945-1975. Chrzanów 1975, 
8.114, 

9/ Roskas L,12 s dnia 20.XI,1946 r, KCh Harcerzy, 
10/Sprawozdanie Wojewódzkiego Urzędu Informacji 1 

Propagandy w Krakowie za VIII,1946 r, z dnia 8,IX, 
1946 r. Archiwum QK ZHP, sygnatura 9319, 

11/Rozskaz L,12 s 20,XI,1946 r. KCh Harcerzy 
12/Rozkas L.14 s 15.11.1947 r» KCh Haroorzy 
13/Rozkax L.15 s 20.111.1947 r. KCh Harcerzy 
14/Relacja W.Pilińskiego s dnia 4.III,1980 r, 
15/*Drogi" ur 7 s X.1947 r, 8,147, 

16/sBiuletyn Harcerski" nr 4 5 30.X11,1947 r, 
17/*Biuletyn Harcerski* nr 7 s 15.V.1948 r, 
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Pląsy 
po_ harcerskich łamach 

    

toaunek do donosów mau określony, jasny i poli- 
tyoznie właściwy - mianowicie wyrsucam je wszystkie 
do kosza, Gorzej gdy idę na dywanik oparty o donosik 

- wtedy nic z wyrzucanią,a właściwie to jeszcze go- 
rzej,bo przełożony s kolei cały czs coś mi wyrzuca - 
ale ja zawsze zajmuję stanowisko pryncynialne, Kie- 
dyś napewno pryncypia, nie przeważą stanowiska ale co 

się będziemy martwić na zapas, Dzisiaj srobimy mały 
kompromia - donosik od jednego s czytelników wyrzu- 
© my - natomiast zostawimy załączony do niego doku 
ment, Dlaczego? - po prostu jest on wart tego. Jest 
to piano Komisji Instruktorskiej jednej z chorągwi 
skierowane do komendantów hufców. 

Całość nazywa się "Podsumowanie ankiety przepro- 
wadzonej przez Komisję Ins do= 

tyczącej realizacji Zarty Praw 1 Obowiązków Instruk- 
tora ZAP i se względu na curiozalną treść jest war- 
ta prezentacji jako ostrzeżenie dla wielu komórek 
ZHP by pracę swą traktowały kompetentnie i brały od- 
powiedzialność /łącznie s konsekwencjami/ za użyte 

stwierdzenia i uogólnieni 
Ka początek komisja z rozbrajającą szczerością 

stwierdziła, 1ż ankietowano 51 osób /słownte pięćdzie 

siąt jeden/, W związku z tym nie robiliśmy wywiadu 

£0 do stam ilościowego kądry w całej chorągwi - uwa- 
żając wielkość pola badawczego za niereprezontatywną 

nawet dla.średniej wielkości hufca, Taki sposób pro- 
wadzenia badań nanuwa poważne wątpliwości - do pod - 
ważania wiarygodności włącznie, Ktośzłośliwy mógłby 
domniemać, że ankieterzy byli równocześnie ankietowa- 
nymi. 

W punkcie piarwszym Komisja stwierdsa:..."Hależy 
swrócić szczególną uwagę w hufoach, w Szkole Instruk- 
torów na mwiększenie aktywności kadry instruktorskiej 
w kwestii wypowiadania mię w iątotnych sprawach Źwią 
sku. Wóród ósób ankietowanych, którjch więkazość sta- 
mowili drużynowi 1 szczepowi ponad 75% nie próbowało 
w ostatnim okresie czasu podjąć dyskusji na tematy 
czy to programowe, osy organizacyjne Związku „.." Jest 
to niemal kliniczny przykład mentalności niewielkiej 
grupy instruktorów isiłującej narzucić Związkowi dal- 

sze, niekończące się dyskusje, które w praktyce nfc 

nie rozwiązują,a stwarzają pozory ostrej walki - tyl- 
ko nie wiadomo kogo s kim £ o co! Demagogii użytych 
w tym punkcie aformułowań można przeciwstawić tylko 
podobne argumenty - iż to całe szczęście, że 75% ba- 
danych wykonywało to,co do nich należeło, to znaczy, 
prowadziło drużyny 1 szczepy nie marnotrawiąc czasu 
na w większości jałowe gadanie, Iluż to razy mówiono 
1 pisanojale widocznie nie do wszystkich to dociera, 
że miarą aktywności instruktorskiej jest podstawowa 
praca - przede wszystkim wychowawcza w drużynie ja nie 
udział w dyskusjach, E 5 

W punkcie drugim czytamy m.in. „.."Wprowadzony obo” 
wiązek zaliczania służby instruktorskiej w: większości 

h nie jest właściwie realizowany, 
Czasem nie rozumiany lub wręcz pomijany „.." Konia z 
rzędem temu,co zrozumie o co tu chodzi, We wszystkich 
trzech wersjach nie wiadomo dlaczego a zważywazy, że 
materiał jest adresowany do komendantów hufców, którzy 
powinni coś przedsięwziąć - potrzeba odpowiedzi, ciś- 
nie się ona sama na usta, Ala to mnie,a nie Komisji, 

Punkt trzeci przynosi informację, iż 50% ankie- 
towanych /czyli 25 1 pół osoby/ negatywnie oceniło 

tryb przyznawania wyróżnień, nagród i odznaczeń w 
hufeach 1 chorągwi, Ciekawe, że ja musiałem zwrócić 
mię w tej sprawie - by móc ją ocenić - do Komend Cho- 
rągwi,a ankietowany drużynowy w Górkach Dolnych wie- 
dział, iż Bystem w komendzie chorągwi jest zły, Za- 
wsze fascynowały mnie takie skróty myólowe,ale nie 
drużynowego - tylko twórcy ankiety, Tylko, że tak na- 
prawdę to pachnie tu coś manipulacją. A słowo daję 
że węch mam dobry, 

o czytamy dalej? ".., działrlność instruktorów 
społecznych na charakter służby i nagradzańie jej 
pieniędzmi jest demoralizujące, Powinny być opracowa- 
ne inne formy jej satyafakcjonowania o oharakterze 
nie czysto materialnym /up,organizowanie interesują- 

©ych wycieczek, w tym zagaranicznych/, wzbogaca jące 

wiedzę 1 doświadczenia instruktorów „.." No cóż,dla 
jednych przyjmowanie nagród pieniężnych jest demora- 
lizujące, dla innych nie, Ja - na przykład - gdy pro 
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wadziłem drużynę i zdarzyło mi mię dostać nagrodę pie 
siężną - byłem sadowolony, iż trafiła się gratka pos- 
tawić dziewczynie ciacho 1 oranżadę,a nawet pójść do 
kina, gdzie ukradkiem była możliwość dotknięcia jej 
ręki. Bo być harcerzem to znaczy być normalnym człowie 
kiem - gorzej gdy chce się być ty lk o harcerzem, 
bo wtedy zaczyna być to Śmieszne, Ale wracając do 
nagród - miałem mnóstwo wrażeń z jej otrzymania, a 

przede wszystkim z jej spożytkowania 1 nie zdemorali- 
zowałem się, mam już własną rodzinę - a syn wyjątkowo 
rygorystycznie pilnuje terminu kolejnej pensyjki, 
przedstawiając skrupulatnie rozliczenie z poprzed- 
niej, Natomiast nigdy nie wiedziałem co mam zrobić z 
makatkami z cepelii, wazonikami i książkami /które 

Już miałem/ z dedykacją, Chociaż zauważyłem jeden 
zyek - przy najbliżezej sposobności można je byżo wrę 
czyć jako prezent - tym samym zrzucając xłopot na ob- 
darowanego, Jeśli ktoś się brzydzi brać do ręki kil- 
ka setek stanowiących ową nagrodę - może zlecić prze» 
lanie, ich na książeczkę PKO lub przekazać na odbudowę 
Krakowa. W nawiązaniu do drugiej propozycji wydaje 
się iż od kilkunastu lat funkcjonuje w Związku Fun- 
dusz Kręgów Instruktorskich część A, z którego włać- 
nie finansuje się wycieczki krajowe 1 zagraniczne, 
imprezy kulturalne itp. Czyli nie problem w odkrywa- 
niu rzeczy dawno już funkcjonujących, ale w opracowa- 
niu takiej informacji, by docierała ona do najniż - 
szych szczebli, 

„.."przyznawane odznaosenia i odznaki henorowe w 
środowiskach gdzie dominują instruktorzy społeczni są 
w nieproporejonalnych ilościach rezerwowane dla apa- 
taru etatowego ...". Najpierw godzi się zwrócić uwagę 
na konstrukcję tego zdania, sugerującą jakoby były ta- 
kie Środowiska „gdzie nie dominują instruktorzy apołe 
cant. Trzeba zatem przypomnieć, że co 50-ty instruk- 
tor jest etatowym pracownikiem ZAP /brzydko,ale we- 
iług Kodeksu Pracy/, Później siadłem przy telefonie 
4 sebrałem informacje s trzech chorągwi dochodząc do 

nagtępujących wynikówi w roku 1982 na ogólną ilość 

przyznanych odznak 1 odznaczeń w chorągwi krakow- 
skiej, nowosądeckiej 1 tarnowskiej stosunek instruk- 
torów społecznych do etatowych był następujący: 
K - 90/5, NS - 24/0, T - 41/3, Nie komentują tych 

faktów tylko pytam - w jaki sposób mając odpowiedzi 
od respondentów można było wysnuć taki wniosek? 

To samo pytanie można zadać czytająci +.." znAC- 
na część odznaczeń 1 odsnak przyznawana jest instruk 
torom już nie działającym aktywnie oraz "gościom ho- 
morowym". Nie negując oczywiócie honorowania zasłu- 
żonych instruktorów nasuwa się wniośsk, że odznacze- 
nia winny być przyznawane w momencie rozkwitu dzia-- 
łalności instruktorskiej, a nie u jej schyłku .„.." 
Nie negując zawartej tu myśli muszę zrobić uwagę na- 
tury formalnej - nie można w tego typu opracowaniach 
używać aformułowań "snaczna część" » bo co Ona Ozna« 

cza, dla jednych większość a dla drugich wybijający 
się drobny margines, 

Zagłębiając się w lekturze punktu czwartego zaczy 
namy tracić grunt pod nogami, *,,, W swiązku s wysoką 
oceną przez instruktorów wkładek metodycanych w "Mo- 
tywach" przy równoczesnym braku ogólnie dostępnych 
podręczników metodycznych, w które powinien być za0- 
patrzony każdy instruktor, wydaje się za celowe wys- 
tąpienie do Głównej Kwatery ZEP w sprawie rozpatrze- 

nia możliwości zwiększenia nakładu samych wkładek 
programowych, które byłyby rosprowadzane pośrednio 
przez chorągwie i hufoe do szczepów i drużyn . 
Przypominam, że pismo sygnowane jest datą 25 maja 83 
roku - czyli prawie po roku od likwidacji wkładek do 
"Motywów" 1 powstaniu nowego pisma "Drużyna" w trzech 
mutacjach - "Zuchowe Wieści", "Propozycje", "Ha Tro- 
pie", Tak opisane wnioski s przeprowadzonej ankiety 
dowodzą braku rzetelności badań 1 w zwiąska s tym 
wierygodność ich budzi obawy, 

Na koniec jeszcze dwa cytaty, "... Postuluje się 
aby Chorągwiana Komisja Inatruktorssa zapoznała się 
x planami wydawniczymi Komendy Chorągwi i innych jed- 
nostek „.." Teoretycznie wszystko w porządku, W prakty 
ce, w omawianej chorągwi realizuje ię bogaty obejmu- 
jący nawet szczepy plan wydawniczy, Istnieje ponad- 
to specjalna komńrka, do której można po prostu wejść 
1 zapytać o interesujące Komisję sprawy, Tak jest pro” 
Ściej 1 można zaoszczędzić papier następnych komuni- 
katów 1 pism - na cele wydawnie: 

",,, Komenda Chorągwi winna swrócić się s pismem 
do swych jednostek /KH/ w celu przypomnienia obowiąsku 

właściwego traktowania spraw instruktorskich, by two- 
rzyć atmosferę sprzyjającą dobrej pracy wychowawczej. 
Chodzi tu szosególnie o pomoo instruktorom w roswią- 
zywaniu problemów osobistych, swiązanych s nauką, pra- 
cą zawodową, s wypadkami losowymi osy też wynikających 
s działalności w ZRP, Każdy instruktor powinien mieć 
świadomość, że w takich i podobnych sytuacjach może 
liczyć na pomoc odpowiednich instancji harcerakich...* 
"eż właściwie wszystko w porządku, proposycja przypom- 
mienia 1 uczulenia na kilka spraw - osy jednak taka 

jest tylko rola Komisji Instruktorskiej? Cay przypad- 

kiem nie ona to właśnie powinna rozwiązywać więkssość 
z tych sjawisk sa pomocą piętnowania negatywnych pos” 
taw instruktorskioh i działań instancji, brać w obro- 
nę konkretnego instruktora, słowem - stać na atraży 
praworządności instruktorskiej, Dajny pokój kolejnym 
pismom i zaleceniom - wiemy wszyscy jaki niewielki 
skutek One przynoszą, 

Wniosek końcowy nasuwa się następujący  - sostawny 
badania OUS-owi i innym wyspecjalisowanym instytucjom 
a bierzmy się za to na czym Się snamy i do czego Z05- 

taliśny powołani, Powyższa konklusia nie odnosi się 
tylko do dsisiaj opisywanych spraw - lecz do oałego 
harcerskiego działania, k  



hm ołudrzej Bukowski 
Gra wygłoszona na ognisku: zzrapowanfa. Szozepu 

Żurawie" w Rajgrodzie w sierpniu. 1982 roku — przed: 
Przyrzeczeniem najmłodszych harcerek 1 larcerzy, 

uPrzechodniu, powiedz Sparcie; tu leżyn Jej syny, 
prawóm Jej do ostatniej posłuszni godziny", Ten prze 
piękny napis, przytoczony tutaj przeze mnie w wolnym, 
poetyckim tłumaczeniu nu język polski widnieje u wej- 
ścia do wąwozu Termopile, oddając na wszystkie wieki 

cześć 1 hołd bohnterskim rycerzom Sparty, którzy w 11 
czbie zaledwie trzystu, stawili bezprzykładny opór 
dziesięciokrotnej nawala'wroga, 1 pokonani dopiero 
podstępem 1 zdradą padli wszyscy, co do jednego wraz 
ze swoim boharetakim wodzem Leonidasem, iochowując do 
końca swego młodego życia wierności i posłuszeństwa. 

Prawom, ustanowionym przez Ich Ojczyznę, 

Ojczyzna 1 Prawo, Jej prawo - są to dwa najpię- 
kniejsze ideały, dla których tylu ludzi na cułym Świe 
cie poświęcało wszystko, co miało w życiu najlepsze- 
go 1 najcenniejszego, poświęcało działalneść i pra- 
cę całego życia, a gdy zaszła potrzeba, poświęcało 
również 1 samo życie, Mamy mówić dzisiaj, w blasku 
tego ognia, w kręgu dratnim harcerek i harcerzy, o na 
otym, harcerskim Prawie, Mówić o jego znuczeniu, o 
tym, jak towarżyszy ono w życiu każdego harcerza od 
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najmłodszych lat, od wypowiedzenia pierwszych, naj- 

ważniejszych 1 naspiękniejazych dla niego słów: ".., 
być posłueznym Prawu Harcerskiemu ... , poprzez pru- 

oę w drażynie, noukę w szkole, studia, przcę zawodo- 
wą ać do schyłku życia, Cóż to jeat takiego to Prawo, 
które mk nim towarzyszyć w całym nąszym życiu? 

Cóż to jest te dziesięć zdań 
uszeregowanych w dziesięć punktów, wyuczonych na pa- 
mięć 1 powtarzanych wiele razy przy różnych uroczys= 

tościach„ na obozach, na biegach, 'w czasie zajęć szko 
1eniowych? kielu z Waświe, że tych punktów trzeba 

się nauczyć na pamięć jak 10 Przykazań, jek obowiąz- 

kowego wiereża w szkole, jak podstawowych wiadomości 
harcerskich, Ale ilu z Was, wie, ilu zdaje sobie eprewę 
z tego, że nie jest to kwestia wyuczenia się na pamięć 
że jest to kierunek, busola, zasady życia hurcerskiego 
która, jakże często, atają się przecież kierunkiem i 
zasadami życia w ogóle, Trzeba , żeby wszyscy Z Was 
zdali sobie sprawę z tego, ża Wasz pobyt w drużynie, 
Wasza preca w harcerstwie i efekt tej pracy, który 

procentować potem będzie w dojrzałym Waszym. życiu po 

ukończeniu nauki, to nieustanne, codzienne, może na- 

wet niewidoczne na zewnątrz, przestrzeganie Prawa Har- 
cerskiego we wszystkich jego punktach, larcerz służy 
Ojozyźżnie, harcerz kocha przyrodę, harcerz jest przy- 

jacielem ludzi, harcerz szenuje starszych, harcera 
jest prawdomówny, harcerz broni słusznej sprawy, har 
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cerz broni słusznej aprawy, harcerz jest wolny od na- 
łogów, doskonali swe umiejętności, harcerz zmienia 
wiat Wolnymi , własnymi słowami można tak 

arukteryzować najważniejsze treści Prawa 
łarcerskiego, I zastanówcie się sami nad nimi, © 
nie wakozują one w sposób prosty, wolny od zbędńyc: 
upiększeń, drogi życiowej każdego z Was? każdego 
nas! I czy w Waszej pracy w drużynie aoctrzegacie 

Śnie treści we wszystkich poczynaniach? Bo one są, 
tkwią w programie rocznym, one uzewnętrzniają się 

na obozie, one towarzyszą wszystkim Waczym akcjom, 
grom, zadaniom, zabawom. Służba Ojczyźnie - stykacie 

nią ni m kroku, jest to właśnie codzie: 
na, rzetelna praca w szkole, cod 
łalność rozumna, z przeświadczeniem o tym, że uczy- 
cie sią 1 działacie dla wspólnego dobra, dla tego wie 
lkiego, społecznego obowiązku, który ma na imię Pol- 
ska, Stosunek do przyrody, poznawanie jej ta 
każdym kroku, a zwłaszcza na obozie, gdzie ko 

yrodą 1 jej zjawiskami jest b 
ie 1 miłość do rodziców, szacunek d: 

doskonalenie swych umiejętności, przy 
tego wszystkiego uczycie się w pracy harcerskiej, 
że nawet nie zawaze zdając sobie sprywę z tego, ża 
to właśnie jest Prawo Harcerskie. Prawo, które się lu 
bi, Prawe, które się rozumie, Prawo, które nie pole” 
ga tyko 1 kazach 1 nakazach, za którymi stoją czę- 

y 1 wychowuje, 
które każe się zasta nad własną postaw; w ży= 
sto sankcje i kary, ale Prawo, które uci 

która r. towary szem 
Waszego młodego życia, przyjaciem i powiernikiem, a 

przez to prawgziwym drogowskazem i lą kierunku 
działania. Nie wiele jest organizacji, które mają 

gene prawa, ale te, które zasady swego działania sfor- 
mułowały właśnie w treści prawa, mają dużą przewagę 

nad innymi. Mają jasno określony kierunek działania i 

każdy członek takiej organizacji wie dobrze, jakie- 

go Kierunku i jak się trzymać, Harcerskie Prawo ma ty- 

le lat, ile samo harceratwo w Polsce, Różne przechodzi 

ło Koleje, źmieniały się formuły poszczególnych jego 

punktów, ale nigdy nie zmieniała się treść, podstawo- 
we żnaczepie Prawa jako całości, I zawsze obowiązywa- 

ło ono wszystkich harcerzy: tych oo nosili stara eznu- 
ry i tych, którzy dochodzili w Bwej działalności har- 

rskiej do. najwyższych funkcji 1 zaszczytów, I co sta 
o sile i mocy Prawa liarcerskiego - obowiązywało 

ono 1 obowiązuje w całym życiu, Co to znaczy? To zna- 
czy, że harcerzam, jest się przez całe życie, nawet wta 

„ kiedy nie należy się do drużyny 1 nie działa bez 

pośrednio w harcerstwie, Jestem harcerzem - to znaczy 
- tak jak w słowach Przyrzeczenia - całym swym życiem 
pełnię harcerską służbę, harcerską powinność, Kieruję 
się zasadymi Harcerskiego Prawa. Być harcerzem i w, dru 

żynie harcerskiej, te pozornie jadnakowe pojęcia są 
dnak dwiema różnymi sprawami, Pamiętajcie o tym, że 

jest się dalej harcerzem, nie będąc już w drużynie, 
musicie sobie zdawać sprawę również z tego, ża nie 

a być w drużynie nie będąc prawdziwym harcerzem, 

METODYKA EEEE 
To właśnie Prawo określa nam znaczenie pojęcia "praw- 
iztwy hnrcerz", To właónie kierowanie się zasadami 
Prawa pozwala nam na.rozszerzenie pojęcia "harcerz", 
na wyprowadzenie go % kręgu munduru 1 oznak orgunita- 
cyjnych, na podniesienie do rangi postawy życiowej, 
Postawy harcerskiej, ilarcerz na każdym kroku zaówiad- 
cza o tej postawie: w pracy, w biurze, w dorosłym 
życiu daje przykład innym, wychowuje innych swoim 
przykładem, Jest uosobieniem rzetelności, sumienności 
uczciwości, Przestrzega zasad Prawa ma każdym kroku 
w każdym działaniu, A że Prawo to zawsze wychowywało 
ludzi odważnych, prawdorównych, uczciwych 1 posiadź. ją 
cych wysoki zasób umiejętności życiowych, o tym świa 
dczy historia ostatnich lat, o tym ówiadczy bohater - 
stwo, wykazane w okopach września, nieugiętość wobeo 
hitlerowskiego okupanta, danina krwi, złożona przes 
młodych harcerzy w służbie Ojczyzny, w jej obronie, 
wytężona praca dla dobra Ojczyzny po wyzwoleniu z hi- 
tlerowskiej niewoli, To właśnie żywymi nosicielami 
Prawa harcerskiego by11 harcerscy żołnierze września, 
to właśnie na ideałach Prawa wychowali rię 1 w imię 
tych ideałów ponieśli śmierć bohaterską: Tadeusz Zawa- 
dzki "Zośka", Janek Bytnar - "iudy", aleksy Dawidow- 
ski "Alek", Anirzej Komocki - "Andrzej Morro", Jan 
Romocki - "Bonawenture" 1 wielu innych, znanych i bez 

imiennych bohaterów batalionów harcerskich Powstania- 
Warszawskiego, 14 - letni żołnierze, 16- letn! podofi. 
cerowie, 18 - letni dowódcy, Najnłodsze wojsko świa- 
ta ! Dziewozęta 1 chłopoy, którzy kiedyś, tak jak:ky 
dzisiaj, nopełniali śmiechem radosnym 1 gwarem lasy, 
pola 1 łąki w letnie obozowe dni 1 wieczory 1 którzy 
kiedyś, tak jak oi  najułodsi a Was, s ogromną po- 
wagą, skupieniem 1 poczuciem ogromnej odpowiedztalno- 
ści, w ciszy obozowego ogniska, wóród szumiących drzew 
drżącymi ze waruszenie wargami wypowiadali ta najpię- 
kniejsze harcerskie głowa: "Mam szczerą wolę całym 
Swym życiem pełnić służbę Polsce, nieść chętną pomoc 

źnim, być posłusznya Prawu Harcerskiemu", 
Kochane druhny 1 kochani druhowie! Żyjecie w wolnej 

Pclace, historia nie wkłada wam karabinów do rąk i nie 
każe składać najwyższej ofiary, tak jak tamtym waszym 
starszym siostrom 1 braciom, Nie do Was.na rzczęście, 
kochani druhowie i kochane druhny, odnosić się będą 
przepiękne słowa, umieszczone na akałach termopilskie- 
go wąwozu. Nie tak jak 300 Spartan 1 nie tak, jak ty- 
Biące waszych Braci z czasów okupacji, s czasów walk 
o wyzwolenie Ojczyzny, będziecie świadczyć o Prawie, 
które przyjęliście jako kierunek swego życia, Ale 
Świadczyć będziecie na każdym kroku waszą pracą, waszą 
uczciwością, waszą postawą, waszyg umiłowaniem Ojczy- 
zny, waszą służbą dla ludzi, waszym całym, harcerskim 
życiem. Jest pieśń harcerska, która kończy się aiowa- 
mii " ... wszak Ciebie 1 Ojozysnę miłując, chcemy żyć, 
harcerskim prawom w życia dniach wierni zawsze być", 
I tymi właśnie słowami, które oby głęboko zapadły w 
Vajze młode uerca, kończę dzisiejszą gawędę przy na- 
szym, Żurawiowym, rozbłyskującym setkami iakier harce 
skiej przyjaźni, ognisku, CZUWAJ I  
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Spotkałem znajomego drużynowego zuchowezo, Czołeni 
Czołemł - Co tam słychać? - Wszystko w porządku, ha 
pytanie czy ma jakieś problemy z zuchami odpowiedział 
szczerze - właściwie to żadnych, Drużyna jest dobra, 
dobre są suchy 1 dobra jest w sumie zabawa, Chociaż, 
rzekł po namyśle, istnieja jeden szkopuł - trzeba sa- 
memu wymyślać tematy zbiórek i cykli - tak od a do 

zet. Przecież istnieją dobre podręczniki zuchowe, ko- 
menda hufca 4 chorągwi przekazuje materiały metodycz- 
ne, nie mówiąc już o "Zuchowych wieściach" - odpowia- 
dam mu. I w tym momencie wychodzi szydło z worka.Oka- 
zuje się, że szczepowy lansuje tezę - iż wszystko 
płynie z góry jest rarażone, abiurokratyzowane a n- 
pewno podejrzane. W związku z powyższym zakazał korzy- 
stania z tych materiułów, Wszystko co przychodzi z hu- 
fcaja tym bardziej z chorągwi jest natychniast zamyka 
ne pod kluczem, - I co cały czes odkrywasz Amerykę" 7. 

Pytam znajomego, Ależ akąd - mój znajomy okazał się 
sprytnym młodzieńcem, który korzysta s materiałów me- 

GA 

Pastylki na 
odharcerzanie 

h SSE 

h 
US 

Przyjeżdżam sanochoden na pierwszy gwarancy jny 
- co znaczy oczywiście:obowiązkowy - przegląd tech- 

niczny, Jak to bywa s naszą demokracją - najpierw 
obowiązek a później prawo do domagania się solidnej 

obsługi, Iiestety, poza obowiązkiem nie starcza praw- 
nie ma oleju, choć na stacjach bez żadynych trudnof- 
ci można go kupić w każdej ilości, Nie ma filtrów 

olejowych, do wymiany stacyjka, której też nie ma — 

co prowadzi do fikcjija nie rękojni, czyli masz pra- 
wo - a jakże - z którego nie możeąz skorzystać, Ktoś 
mądry powiedział: nie ważna ilość przepisów prawnych, 
ale możność praktycznego ich stosowania, Jak się tu 
nie denerwować, zwłaszcza gdy jest się instruktorem , 
Przydałyby się pastylki na odharcersanie, 

wchodzę do restauracji - jak to zwykle bywa w 
takich przypadkach - s powodu nieznośnego uścisku od 
gardła w dół, Lokalik miły, takie modne bistro, ja- 
kich ostatnio się namnożyło sporo, Jest godzina 13 
a więć stosowna pora do spożycia skromnego obiadku 
za dwa czerwońce, Raz na tydzień tak sobie idę, rzu- 
can te dwa czerwońce 1 jeszcze wołam; Reszty nie trze 
ba I A co | Stać mnie na to, mam gest, No więo wcho- 
dzę i ©0 słyszę : pan w barse zawiadamia, iż knajpka 
nieczynna do trzeciej, gdyż teraz wydaje Bię oblady 

dla wycieczek, Pytam nieśmiąło: - ozyż jest to jadło- 
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todycznych sąsiedniej chorągwi - przedstawiajao je do 
zatwierdzenia szczepowemu jako własne, I tym sposo — 
bem owca cała i wilk syty - ezczępowy jest zadowolony 
z oddolnego tworzenia programu,a progrun powstały w 
instancji sprawdza się w praktyce, 

,Zaczepiłem na ulicy znajomego kierownika wydziału 
komendy chorągwi, Czołem! Czołem! = Co tam słychać? 
- Wszystko w porządku, - liie masz żadnych problemów? 
Po chwili zastanowienia znajomy zaprosił mnie na kawę 
/ieszcze bywała!/. w lokalu wyłożyż mi w czym rzecz, 

Otóż pewnego czwartku komendant chorągwi zwołał 2a 
zebranie wszystkich pracowników i uroczyście zakazał 
palenia papierosów na terenie komendy, Wszyscy ten za 
kaz przyjęli godnie 1 se zrozumieniem. Po pierwsze by- 
ło to zgodne z. Prawem Harcerskim, po drugie pojawiła 
się motywacyjna możliwość pozbycia się tego zgubnego 
nałogu, Więc © co chodzi? - zapytałem nieśmiało, Odpo- 
wioćź była dla unie jakby znajoma, Otóż Vyło to pier 
waże od roku zebranie pracowników chorągwi 1 problem 
palenia był jedynym jaki stanął na porządku obrad. Nac 
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tomiast to, że każdy robi to,co jest w stanie sum wymy 
Śleć, że większość przychodzi do pracy kiedy chce,a w 
ogóle to nie ma mowy o jakim kolwiel: systemie pracy i 
programie działania - to nie było przedmiotem tros- 

ki szefa, Tym sposobem wilk syty 1 owca cała - praco- 
wnicy oszczędzają zdrowie nie paląca szef również — 
nie wdycha jąc dymu. 

Instruktor Głównej Kwatery klepnął mnie przyjaźnie 
w ramię w myól nowoczesnego hasła "bliżej s terenem”. 
słaściwie to nie bliżej ale razem £ terenem, Zapytał 
mnie jak leci, czy mm jakieś problemy, Jak zwykle w 
takich sytuacjach powiedziałem, że wszystko w porzą- 
dku, jakoś koniec s końcem się powiąże, On odpowie= 
dział - no to świetnie, że tak sobie radzisz, - A co 

u ciebie w giece? - poótrzymałem gasnącą konwersację. 
- k wiesz mie ma problemów - słyszę w odpowiedzi, - 

ży się jednak pojawią to ogłaszamy instruktorską 
dyskusję, I tym sposobem owca cała 1 wilk syty - za- 
wsze się znajdą jakieś probleny do przedyskutowania 
1 tacy, którzy będą przekonani, iż on* to w dyskusji 
wymyślili, 

Ibs 
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dajnia wypieczkowa czy też lokal dostępny dla |wszys — 
tkich śmiertelników. Odpowiedź barmana ; - panie, 
przyjdź pan po trzeciej to pan zjeszl I jak się tu 

nie denerwować, gdy jakiś gbur będzie za moje pienią- 
dze wyznaczać mi termin spożywania obiadu, To tak 
jakby motorniczy zawołał na przystanku - dziś pan nie 
pojedziesz, bo jeżdżą tramwajem tylko niebieskoocy i 
garbaci bes kolejki, Szkoda, że nie ma tych pastylek, 

Komćnda Chorągwi zgodnie z zarządzeniem /na pió - 
miel/ wicepremiera, występuje o przydział benzyny dla 
potrzeb harcerskiej akcji letniej, Dyfektor wydziału 
komunikacji uprzejmie przydziela dla każdego samochodu 
30 litrów, Tak-to nie pomyłka - słownie trzydzieści 
litrów, Na interwencje odpowiada beztrosko - za moich 
zasów harcerze nosili prowiant w plecakach, Pozostaje 

sapytać - czy zdaje Bobie sprawę z faktu głębokiego 
kryzysu w jakim się znajdujemy, w związku z czym sa- 

opatrzenie prowadzi ię s bardzo odległych miejsc w 
sto! do obozu, oraz'czy gdyby wysłał własne dziec- 
ko na obóz, byłby zadowolony » tego, żę dziecko nosi 
rowient na plecach przez 20, 30 kilometrów. I jak się 

tu nie denerwować, zwłaszcza gdy jęst się l:strukto- 

rem harcerskim, Ach, przydałyby się te pastylki, 
Wizyta dostojnego gościa, Znajduje się gorliwy, 

/ w tmieniu moiw, sielu ińatruktorów, harcerek 

1 harcerzy, wręcza gościowi dar, Kto mu na to zeawoli 
kogo się pytał, z kim usgadniał-poza swoją wybujałą 
wyobraźnią - a tak niedawno dopominał się demokracji 
1 tolerancji! w dodatku dar jest po prostu oozustwem 
dokonanym bez skrępowania i obawy kary boskiej przes 
iniojatora tej akcji, Żeby była jasność - mie chodsi 
o sam fakt wręczenia daru , który wynikał s głębokie- 
go poszanowania Gościa 1 tradycji staropolskiej gości. 
nności ale idzie o to,co wręczono, Sytuacja ta rada+ 
je się ćwIOtnie do rospatrzenia z urzędu przes komis 
je instruktorskie, ale niestety - jak w tym numerze 
jest napisano - zajmują się one osym innym, I jak tu 
się nie denerwować, Szkoda, że nie ma pastylsk ma qd- 
parcerzanie 

Tych eytunji możnaby mnożyć wiele, na każdym kro- 
ku rami nas - instruktorów harcerskich bałagan, nie- 
kompetencja, rosrabiactwo, ossustwo, które rodzą gora 
kie reflekoje - s pomysłen pastylek na odharcerzanie 
włącanie, Zastanówny się w kręgu instruktorskis jak 
walczyć tymi zjawiokami, jak wychowywać harcerzy, 

którzy niedługo pracować będą w Polnosbyci. 

racji osy wydziale komunikacji, Denerwując się dniem 
dzieiejśzym pomyślmy o tych, których wychowujeny na 
naszych następców, 

WNUK  
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Zamienię 2 siekierki na 3 saperki, 
DE PACTO - w istocie Zatroskany Kwatermistra 

D.0.M. » DBO OPTIMO, MAXIMO - Bogu ńajlepszemu 1 
najwyższemu Pojadę na obóz harcerski w roli przepowiadacza pogo- 

DE PUBLICIS = o sprawach publicznych dy. 
DEUS EX MACHINA - Bóg estępujący z maszyny /niespo - Reumatyk 

* dziewany i nienaturalny udział osoby 
lub wypadku w rozwiązaniu jakiejś sy- Urządzam planetaria obozowe w starych namiotach, 
tuacji, wyrażenie zaczerpnięte z tech 7 Popularyzator astrononii 
niki teatru greckiego/. 

DISCE, SED A DOCTIS - Ucz się ale u uczonych Przerabiam owsiankę na węgiel. 
DIV1DE ET IMPERA - dziel i rządź /zasada polityki se- Kucharz obozowy 

natu rzymskiego/ 

DOCTRINA MULIIPLEX, VERITAS UNA - dauk jest wiele, Pilnuję obozu bez przerywania snu, 
prawda jedna M Doświadozony wartownik. 

  

DURA LEX, SED LEX - twarde prawo, lecz prawo 
DURA NECESSITAS - twarda xonieczność Otwieran każdą konserwę jednym uderzeniem siekiery, 

DOSIS TULERATA - dawka dopuszczalna /na recepcie/ Obozowy wyga. 

DOM SUAE QUILIBET REX - w awoim domku każdy panem ę 
DESIDERATA - życzenia Wyjeźdżającym na obozy pakuję plecaki, roluję koca, 

zakład specjalistyczny "TRAMP", Za dodatkową opłatą 
usługi wykonujemy w doma klienta,   

  

Zamienię sa dopłatą "madejowe łoże" na pryczę ObO50- 
wą w okolicy Tatr, W rozliczeniu może być Fiat 126p, NASZE__ AEC la 

MIAST RTJ FW | 
Najstarszy kopiec w Krakowie, 
Ulica przy której mieści się KCh ZHP, 
Wzgórze z najstarszą częścią miasta - 
Najnowszy krakowski pomnik, 
Las, największy w Polsce miejski park leśny. 

Ulica na tak zwanym "królewskim szlaku”, 
Dawniej połączony był z Bramą Floriańską, 
Jeden z największych dzwonów w Buropie, 
Jedna ż dwóch krakowskich Jam, 
„Otaczają Stare Miasto, 

11.bajwiększy krakowski teatr. 
12, Raz w roku harcuje po ulicach Krakowa, 
13.Imię bohatera naszej Chorągwi, 
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W roku 1910 w gimnazjum 00 Pijarów w Rakowicach pod 
Krakowem założono "Towarzystwo Sportowe", Członkowie 
Towarzystwa odbywali ćwiczenia i gry na Błoniach wojs- 
kowych lub w pobliskim parku. Z początkiem roku szkol= 
nego 1911/12 powrócił z wybrawy skautowej drużynowy I 

Prokocimskiej Drużyny Skautowej - Stanisław Pigoń,któ- 
ry przekazał Towarzystwu Sportowemu pierwsze wieści o 
ideach ruchu skautowego. We wrześniu 1911 "Towarzystw 
Sportowe" zostało przekształcone w I Rakowicką Drużynę 
Skautową imienia hetmana Czarnieckiego, Kierownikiem 
drużyny został nauczyciel gimnastyki Kazimierz Zajdzi- 
Kowski, mianowany przez Naczelnictwo Skautowe we Lwo- 
wąe drużynowym 13 marca 1912 r. Już w chwili powstanie 
drużyna liczyła cztery patrole, z tym, że trzy z nich 
były próbnymi, Wysokie wymogi moralne, kształtowanie 
u przyszłych skautów rzetelnej pracy nad sobą, bezli- 
tosna walka z powszechnymi wadami młodzieży = oto pro- 
gram pierwszych sześciu miesięcy pracy drużyny. Druży« 
na obok swych dawnych ćwiczeń, jak gimnastyka szwedz= 
ka, musztra, nauka pływania 1 strzelania, jazda konna 
1 rowerowa - prowadziła zajęcia doskonalące w 5pos — 
trzegawczości, tropieniu, podchodzeniu oraz orientacji 
w terenie i sygnalizacji. Ćwiczenia te prowadzono regu 

larnie we wszystkie soboty, niedziele 1 święta, Nato- 
miast w każdą niedzielę po wysłuchaniu gawędy skautos 
wej wywiązywała się ożywiona dyskusja na tematy: ide- 
ał a młodzież, akuut - patriota, czystość ducha 1 aer= 

ca, jak walczyć z lenistwem, kłamstwem i nałogami, si- 
ła woli i godność człowieka, itp, Ta swobodna wymiana 
myśli prowadzona systematycznie w szerokim gronie pod 
kierunkiem instruktora prowadziła do zadziwiających wy 
ników. Chłopcy, którzy poprzednio zaniedbywali się w 
należytym wypełnianiu obowiązków, którzy zbyt często 
objawiali zanik woli - zmieniali się gruntownie, wyraź 

nie pod wpływem ideałów skautowych, póważnieli i stop- 

niowo stawali się punktualnymi,. obowiązkowymi, szla - 
chetnymi w swym postępowaniu, ? . 

Z końcem stycznia 1912 r, drużyna odbyła 5=cio dnic 

wą wyprawę przez Beskidy do Suchej aż na Węgry, a z pc 
wrotem przes Żywiec, Andrychów do Krakowa, Wycieczkę 
odbyto w ciężkich warunkach terenowych i atnosferycz- 
nych, wykorzystując te warunki do nprawdzenia w prakty 

harcerskie 

korzenie i A NA i 
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Kazimierza Wnętrzyckiego 

ce nabytych umiejętności skautowych. Po powrocie 8 wy- 
prawy instruktor powiedział im: *,., teras możecie zor 
ganizować się ścióle i rozpocząć już pracę systenatycz 
ną. Ja sam muszę was opuścić, gdyż nowo zaciągnięte o- 
bowiązki nie pozwalają mi na dalsze służenie wam w do- 
tychczasowym moim charakterze instruktora, Ale wy, jako 
skauci powinniście umieć dać aobie radę, stanąć na no 
gach o własnych siłach 1 działać samodzielnie..." 

Po dokonanych uzupełnieniach drużyna składała dię 
z 2 plutonów, 4 zastępów - Żubry, Rysie, Krogulce i wę 
że /zaatępy miały swoje barwy i zawołania/, Razem 11 - 
czyła 35 członków /w tym 5 wywiadowców 1 10 ochotników 
Zastępca instruktora, I plutonowy oraz przodownik I za 
stępu - Włodzimiera Lenartowicz, II plutonowy i sekte- 
tarz drużyny - St, Gurowski. Kasa drużyny wynosiła 26 
koron, „ajątek 7 koron, Hasłem drużyny stały się 'sł0- 
wa hetmana polnego Stefana Czarnieckiego: "... ja uro- 
słem ani z soli, ani s roli, ale z tego, co mię boli,” 

17 lutego 1912 r. został otwarty III sejnik całej 
drużyny, dyskutowano na temat - ekauting w Polaco. Za- 
proszono do dyskusji Stanisława Pigonia, Wynikiem sej- 
miku było podjęcie 18-stu uchwał, która następnie prze 
słano władzom skautowym z prośbą © wydanie orzecze- 
aia,.czy są one zgodne z duchem Bkautowym, Po obradact 
odznaczono II zastęp "Krogulców" za odniesione zwycię- 
stwo w grze terenowej, nadając członkom zastępu tytuł 
*Dzielni", 
/Skaut nr 10, 11, 15 = 1912 rok, Iwów/ 

Skautowej 
Drużyna składała się z jednego patrolu "Orłów" załc 

żonego 25 lutego 1912 r. W owym czasie liczyła 12 
członków, Patrolowym został druh Władysław Kołonłocki. 
Drużyna działałe niezwykle aktywnie - odbyła ponad 20 
wycieczek - za co otrzymała wyróżnienie od naczelnika 
3okoła - Zygmunta Wyrokka. Każdy s członków patrolu 
pracował nad sobą,a pomocą służył wydawany własnym sun 
ptem dwutygodnik *Orli Lot" podawany aobie z rąk do 
rąk, na łamach którego omawiane były poszczególne z0- 
bowiązania członków patrolu, Cały patrol był jednoli 
cie umundurowany, 
/8Skaut nr 17, 18, 19 - 1912 rok Lwów/ 

uż kilka dni niepogody - to mży, wieje, to znów 
burza, Pogrążam się w|reminiscencjach harcerskich. 
Stanąłem ovok okna, ne ulicy robotnicy nie zważa jąc 
na nie,usuwają awarię rury wodociągowej; ciężką 
pracę z zainteresowaniem obserwuje dwóch nalców, 
Zamyśjiłen się refleksyjnie, Ale 0 czym możma myś- 
leć u progu knlejnego lata, gdy się ma za sobą wiele 
setek dni pod namiotem? O óbozie,to jasne.Tym razem 

jednak o "mokrym obozie",bez słońca, w strugach ule- 
wnego deszczu, kiedy odniechciewa się żyć,a trzeba i 

to właśnie w takich chwilach na maksymalnych obro- 
tech, jak Ci za oknem - monterzy» 

Oby była słoneczna pogoda, to skryte marzenie przed 
wyjazdem na obóz - orgenizatorów, uczestników i ro- 

dziców, Słoneczne pogoda, to duże prawdopodobieństwo, 
że wszystko się uda, tj.że olbrzymie przedsięwzięcie 
organizacyjno-wychowawcze, jakim jest przygotowanie 

1 realizacja obozu, zostanie uwieńczone sukcesem. 
Aura jednak jes. bezwzględna 1 dla harcerstwa wyjąt- 
ków nie czyni, Dla wytrawnego komendanta jest oczywi 

ste, że długotrwały deazcz ne obozie może się zda” 
rzyć zawsze, a obowiązkiem kadry w takim przypadku, 
jest'pełna mobilizacja, zgranie, mdecydowanie, hart 

1 pogoda ducha, 
Czy zawsze tak jest? Niestety, zupełna bezradność 
zespołów kierujących obozami w ozasie wielodniowych 

deszczów, jest na harcerskich obozach zfawiskiam 
częstym, u roześmiane lica kadry, pewność siebie 
oraz lśniące w słońcu nemiotowe płechty, gdy mocniej 
doleje, przedstawiają pożałowania godny obras, 
>wa niemrawość, niefrasobliwość ozy wręcz brak od- 
powiedzialności, wówczas zdumiewa i oburza, nawet 
ekipy wizytacyjne, których przecież obowiąskiem jest 
działać spokojnie 1 z zachowaniem daleko idącego, 
chłodnego obiektywismu. . 
Z upoważnienia różnych instancji, wielokrotnie pray- 
szło mi spełniać rolę wizytatora "takich obozów"; 

dodać trzeba, rolę graniczącą e poświęceniem, zwłą - 
szcza w sytuacji gdy do obozujących docierać trae- 
ba było brodząc potoczkami, albo przeprawiać sią na 
drugi brzeg po |resztkach, serwanych mostów, 
Najczęściej"takie obozy”,to obozy widma, gdzie jedy- 
nymi na pierwazy rzut dla przybysza przejawami życia 

są przebiegające s namiotu do namiotu, utytłane pos- 
tacie 1 czasem rozlegający się z nich ópiew przy 
akompaniamencie gitarzysty, kreowanego przez warun- 
ki pogodowe na postać oentralną na obozie. 
Bliższe rozeznaniestakiego obozu” daje z reguły ocze 
kiwane rezultat; 
- Obozowiczs nie wiedzą czym mają się zająć, Częćć 
się wałąsa, większość jednak siedzi na rozwalonych 
kanadyjkach /pryczach/ dygotając z simna i nie pyta- 

ni o to wyrażają chęć wyjazdu do mamy. 
- Przeraźliwa, zaraźliwa nuda - ktoś tam z tytułu 
aparycji 1 stosownej budowy, wali jakiegoś delikwen- 
ta po prostu w gębę 1 czeka na dalszy rezultat /cza- 

sem ktoś oddaje nie stchórzywszy/. 
- Niewyregulowane naciągi, przeprowadzają namiotom 

"próbę szycia”, Ich wnętrza, zabłocone niemiłosier- 
nie, a w tym błocież kromki chleba, kiełbasa, zupa, 
jakieś kości, 
- Gdzieś tam prsez powalony wiatrem namiot płynie 
rzeczka, gdzieś tam waia się w całości płachta w 
tej wodnej kipieli, Tu 1 ówdsie sprząt saperski 
wgnieciony.w ziemię. 
- Brak namiotu lekarskiego, bo brak lekarza, Sanitur 
iuszka rezyduje w "oswórce" 1 rozkłada ręce nad zmo- 
czonymi specyfikami, Obok w namiocie /swanym/ higia- 
nicznym dla dziewcząt, powiewa prześcieradło - niby 
parawan - i bez liku porosrzucanych mydelniczek, 

Rejestr skandalicsynych uchybień organisacyjno-prog= 
ramowychoraz wzakresie warunków aanitarno-higieni- 
cznych, można by ciągnąć,ale zostawmy go i zobuczymy 
co robią wrtakim obozie" odpowiedzialni za ten stan 
- tj. co robi przeważnie kadra. * 
Kadra "takiego obosu* jest afrustrowana, oziąbła i 
sła,a nawet agresywna, skłonna wylać całe zło na Pe 
runa /boga burzy i piorunów/. Bywają ozasem osobliwa 
atwierdzenia,obliczone na wyciśnięcie łezki m oka 
«.."to się tak łatwo mówi, gdybyście byji namoim) 
miejecu,.. człowiek aię tu męczy, a oni „.." itd. 
Ozęsto powtarzające się w tych warunkach episody,to 
poprostu sen instruktora, który w tym czasie powi- 
nien być £ młodzieżą bądź namiętne lnetruktorów gry 
w karty, bądź wreszcie-gdsieś w zaciszach namiotów 
beztroskie "sparowane układy”, 
Przeważnie, jedyną osobą /na "takim obosie"/ szcze- 

rae saabsorbowaną obowiązkami, jest kucharka mająca  
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absolutną władzę nad sastępem służbowym. Indagowana 
mistrzyni obozówej patelni, zawsze jednym tchem no- 
rżekać będzie na zdrowie, na dzieci, /na ucho/ na 

komendańta orez niechybnie stwierdzi, ż0 ma wszyst- 
kiego dość, że miała przed obozem "taaakis* intrat- 
ńe propozycje, a w ogóle, , to fest to jej ostutni 
obóz z hatcerzani, 
Najwiękeze jednak niespodzianki oczekują wizytatora 
takiego obozu” w domenie Druhu Kwatermistrzą, Tu 
podstawowe czynnóści kontrolującego, jąk uetsienia 
pozycji salda, prawidłowość księgowania esy zkod- 
ność produktów /w porozrzucanych pakach/ s rachunka- 

mi 4 kartotekami, napotykają na zdecydowana trudnoś- 
ci. j 
Jeśli to jest obozowy wyjadaoa, lub pozyskany na 
kwatermistrza /tata/ cywil, to napewno się zeBroży 

wielće i a tupetem imputował będzie sprawdzającym, 
1% nie dość, że w taką pogody się mjawili, to posą- 
dzają go o nadużycia „., A jeśli ta będzie Druhna 
Kwatermistrzyni, to s óałą pewnością będzie Czarny 
pesymiza, rozdygotanie 1 płacz. Choć osobliwe reak- 
cje tych ludzi różni płeć, jednakże jedńo mają wapół 
ne. Jedni 1 drudzy za ewidente zaniedbania i zwykłą 
nieudolność, winić będą „«» de52CE, 
Osobą, która ną ogół "na takim" /1 często niestety - 
również i na lnnym/ obosie, niczym się nie przejnu - 
je, jest Druh /Pan/ kierowca, Jest to "firma nieaa- 
leżna" - sań sobie mechanikiem, kontrolerem techni- 
cznym, dyspozytorem, kierównikiem, Jego nie ruszy 
żaden Obozówy kataklizm, żadna władsa, gdy ze apoko- 
jem grzebie przy desce rożdzielczej albo gdy z po- 
mą *wyróżnionej” druhny czyści /"usprawnia"/ kar- 

stor. Wyalienowany Druh Xierowea i jego poczciwy 
*ueżel-Gaxik* £ szyldami zdobnymi w lilie, ustarovia 
swoją obyczajowość, a tym samym ktanowi dodatkowe 

utrapienie "takiego obozu”. 
I wreszcie namlot komendanta "takiego obozu".Bywało, 
żł6 witał wylewnio w plidżamowej kreacji - oczy jednak 
lustrowały mnie, starając się na wylot prześwietlić 

intencje, jakie skierowały wizytatora w taką pogodę. 
faki nie traci rezonu, jest uprzedzająco grzeczny, 
wręcs promieniuje serdecznością i kulturą obejścia. 

da stolik wędruje Księga Pamiątkowa - ze słotymi 1i- 
teremi na grzbiecie - diariusz komendanckich sukce- 
sów , żaświadczony licznymi wpisami, Wertując kaięgę 
pełną pochwał, słucham Kolejnego bladolenia na puda- 
jący desżts 1 wzdychania + tu zniżenie głosu do sze- 
ptu « „..'8 kim ja miszę prowadzić ten obóz, kwater- 
mistrz w ogóle się nie nadaje do tej pracy, albo ta 
kucharka „.., czy ten "fircyk" kierowca, Patrżę po- 
wiada przes palce na wiele rzeczy, w końcu efekt 
ogólny - dobro młodzieży wię licży'..." 1 
Niestety, kolejny to szef, który cierpi'n« kompleks 
nieomylności i w dodatku nie ma najaniejpzego wpły- 
wu na rokwydrzony personel,Można rzecz traktować z 
humorem można się mżybać, ale 00 to ća uczestnikom 
fdzieciom,ułodzieży/, Zwykle są dwa wyjścia. Pierw- 

gze-należałoby "taki obóz" natychmiast rozwiązać, 

harcerskie. 

Przypadki takie są ma ogół bardzo rzadkie. Przyczyna 
podstawówa tkwi w tym, iż nie ma co zrobić z dzieć- 
mi pod nieobecność rodziców-opiekunów w miejscu za- 
mieszkania /urlopy/. 
w praktyce stosuje się drugie, 
Zwułaje sią to cułe kadrowe towarzystwo i rzeczywió- 
cie dla dobra dzieci /jak chce druh komendant/ daje 
się im zwięzły wykład kanonów wychowawcy placówki 
letniego wypoczynku i wiążącej się z tym odpowiedzi a- 
lności instruktorskiej, moralnej i karnej,Jaskrawe 
przypadki kieruje sią do organów Ścigania,oczywiście 
wiąże sią to a zawioszeniem lub zdjęciem z funkcji, 
po uprzednim powiadomieniu organizatora, Te doraźne 
zabiegi wizytatora zaswyczaj odnoszą porządany eku- 
tek. 

Zdumiewające skąd bierze mią początek tej niemocy, 
błogi stan ienistwa.Przed obozem przecież Ci, którym 
się go powierza, podpisują obszerne oświadczenia, 
w których nie ma klauzuli dla komendantów od Błońca, 

ozy od deszczu, Jeóli dodać do tego umowę w wyniku 
której kadra obozów otrzymuje najozęściej wynagrodze- 
nie; to cały ten "obozowo-deszczowy kram" jest „żwy- 
kłyu przestępatwem. 
Ucżestników obozu i rodziców nie obchodzi to czy ko- 
mendant 4 kadra ma mokro w butach czy nie, ozy mają 
przespane noce czy nie, Oni chcą od nas atrakcyjnych, 
pożytecznych zajęć 1 pełnej opieki, którą wzięliśwy 
na siebie dobrowolnie wchodząc w odpowiedni stosunek 
pra”; z ŻHP, 
Nikt nie ma wątpliwości, 1% w czasie deszczu, praca 
kadry obozu mtuje się ciężka, Taka ewentualność ma 
być z góry wkalkulowana przed obozem i ma być jasne, 
że wsżyscy wówczas mają dokładać starań, by dzieciom, 
młodzieży zrekompencować klimatem ciepła i troski 
fatalne warunki. Trudno jednak na "takig obozie" o 
troskę, kiedy w stanie waśni jest kadra, Kiedy nad— 
rządne atają się sprawy prywatne, kiedy mnożą się 
żenujące inwektywy i niekiedy wręcz karulne oszczer- 
stwa,a pogłębiająca się degrzngolada, nabiera chara- 
kteru epidemii, którą ciężko opanować, Wówczas jedy- 
nym czynnikiem, doruźnie integrującym, Btuje Bię wi- 
zytacja, 
Jakże często pokutuje u niektórych pogląd, iż wystar 
ozy młodzież włożyć pod namiotową płachetkę,rożpalić 
ognieko dać jeść 1 konieć - reszty dopełni przyroda, 
las, rżeka, słońce - jeśli jest. Zdarzają się też 
oryginalne poglądy zwolenników obozowego chaosu, 
twierdzących, iż takie warunki hartują, gą szkołą 

życia ... 
Karze się ludzi za lekceważenie preoy OTuż za wiola 
innych zjawisk z pracą związanych, Czy bezkarnie ma 
uchodzić pozorowania pracy na obozach harcerskich? 
Tolerówana pozoromania w tej daiedzinie godzi w do- 
bre imię organizacji, 

To pewne, że dla tych zziębniętych, wnudzonych 1 ob- 
łoconych uczestników, próbka "takiego obozu" pozos- 
tuwi wrużenia jak najgorsze 1 więcej ich w naszych 
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szeregach oglądać nie będziemy, 
Nastały czamy, kiedy harcerstwo jako organizator wy- 
poczynku, oprócz wspaniałych obozowych form, musi za- 
bezpieczyć we wszystkich aspektach wysoki standard 
bytowania, Ideał obozu harcerskiego sprzed 15-10 la- 
ty - to już historia, Dzi6 nie tylko zmienił się 
sprzęt,ale niesłychanie zmieni? | -ozczerzył się 
krąg oferujących spędzanie wakacji w różny sposób. 
Młodzi również wolą jeździć z rodzicami samochodem, 
Sprawa kolejna, to grzechy organizacyjne komendantów 
obozów, którzy chętnie się chowają za parawan trud- 
ności obiektywnych, przypadki te są wynikiem subie- 
ktywnej nieporadności. 

Sam zamiar miłego spędzenia czasu,w aureoli komendańe 
ta , na nic się nie zda, Ta dziedzina wymagu pasji © 
1 działaczy s prawdziwego zdarzenia,a nie tylko z ra« 

cji posiadanego stopnia, czy najlepszych nawet chęci, 
"Taki obóz” jest pozbawiony sensu, przynosi on o wie 
le więcej szkody, niż gdyby go nie było wcal 
Instytucją dającą szaneę usunięcia z naszych obosów 
tych negatywnych zjawisk. są plakietki 1 odznaki ko- 
mendanta obozu.iKvalifikacje przyszłych komendantów 
obozów muizą być przedmiotem realnych analis przed 
1 po obozie,a w przypadkach powtarzających się uchy= 
bień"stawiać wnioski o cofnięcie odznak i plakietek 
"OKO", 

  

refleksje ; 
naszego ; 
70 - lecia ź 

ozunowna Redakcjo | 
wspaniałą tradycję posiadają drużyny harcerskie 
miasta Krakowa, Lecz 1 inne nie są gorsze.Niech czy- 
telnicy "HR" dowiedzą się jak tworzyło się harcer- 
stwo w Myślenicach, 

... zaproszenie do kręgu ... 

... zapalenie świecy kominkowej .., 

... "Płonie ognisko" .,. 

rozpoczyna się uroczysty kominek z okazji 70-1e= 
cia 1 Myślenickiej Drużyny Harcerskiej "jedynka" 

23 kwietnia ma urodziny, Dzisiaj właśnie, w przed” 

dzień rozpoczęcie dochodów Dnia Rufca,1 MDH "Regi- 
ment" im. Tadeusza Kościuszki inauguruje zaproponowa- 
nó' przez referat starszoharcerski Hufca ŻHP Myśleni- 

ce wzajemne odwiedziny drużyn starszoharcerskich 1 
zaprasza "Legion", "Waganty" 1 "Zieloną Rotę" na wie 
czór 70 - lecia drużyny. Zaproszeni goście to głów- 
nie członkowie "jedynki", a spotkanie nosi nazwę "wie 
czór z gawędą" - spotkanie z Harcerstwem 1913 - 83./ 

«».1 MDH "Reqiment" dziękuje Pani Kozalii Cież za 
udostępnienie s«1i /Miejskie Sale Wystaw Artystycz- 

nych ul.3-go Maja 1-a/. Spotkanie nasze odbędzie się 

wadmoaferze historycznej", atmosferze tamtych lat, 
lat tworzenia się harceretwa na ziemiach polskich, 

/w ramach obchodów Dni Hufca czynna jest wystawa 

fotagrafil dokumentalno-historycznej "Polskie har= 

ceratwo okresu 1911-45". Spotkanie dzisiejsze odby- 
wa się w sali wystawowej, Otaczają nas - dzisiej - 

nn 

szych harcerzy - harcerze tamtych lat, uwidocznieni 
na zdjęciach, są z nami jako goście, harcerze lat 
tuż=powo jennych, / 

.„..Spotkanie z historią, z historią naazej drużyny, 
która wpleciona jest w Łistorię harcerstwa polskii 
go. Zaczęliśmy poszukiwania naszych dziejów, Kaupa- 
nia programowa "Korzenie" rozpoczęła się w ubiegłym 
roku kominkiem 13 listopada „.+ 

/13 listopada 1912 r w święto patrona młodzieży 
myśleniekiego gimrtzjun 34 skautów składa ślubowanie 
- pisze w"Historii I Drużyny Harcerskiej Męskiej im, 
T.Kościuszki w Myślenicach" prof.Józef Eliński,/ 

„..mam w ręku rocznik "Skauta" 1913/44; pasjonują” 
ca lektura nie tylko dla harcerzy, I tu okazuje się, 
że w spiaie treści z rocznika 1912/13 w sprawozda — 
niach e pracy drużyn pojawia się miejscowość Myśle- 
nice, I tu dla nas zadanie - musimy odszukać ten nu- 
mer "Skauta", Ciekawi jesteśmy | jak przedstawiona 
jest praca drużyn myśleniokich tamtego okresu, Wer 
tując dokładnie kartki rocznika natykamy się w "Od= 
powiedziech od redakcji" na tekst ;"Jan.Dr, z Myśle” 
nic. Prosimy o przesłanie awego adresu, bez ktorego 
trudno odpowiedzieć," Widzimy więc, że i społeczeń 
stwo myślenickie nie pozostawało głuche na sprawy 
harcerskie ..+ 

sowunująt można wiele odkryć, np "Historię, 

Józefa Eliiskiego,Druga część to"Uiział w waloe o 
miepodleglość", Zapiski prof.Elińskiego obejmują 
okres od założenie drużyny skautowej do roku 192C. 
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KRK 15. DRARNIRNINNEAMA * MARRR" 
Historia została napisana w 25-lecie 1 MDH."/ 

..."za datę powstania I MDH im,1,Kościuszki należy 
uważać rok 1912. Z początkiem czerwca 1912 r. dyre- 

ktor Stanisław Pardyak po objaśnieniu zgromadzone j 

młodzieży kl I-IV ideii skautingu przystąpił do zało 

żęnią harcerstwa w zimnazium w Myślenicach, Swoje 

przystąpienie zgłosili wszyscy uczniowie, ze względu 
jednak na wiek i warunki fizyczne zostało przyjętych 
tylko 56. Utworzono 7 zastępów /Lisy,Kruki,Jastrzę- 

bie, Gołębie,Orły,Rysie, Kukułkił Ożywioną pracę roz 
poczęto jednak s początkiem roku szkolnezo 1912/13, 

Przez pół roku trwało przeszkolenie, Raz w tygodniu 

odbywały się gawędy wszystkich zastępów, na których 
prof,Eliński zapoznawał kandydatów na harcerzy z hi- 
storią powetania skautingu angielskiego, s przenie- 
sieniem go na teren Polski, z ideową stroną hzrcere 
Stwa, przede wszystkim a jego założeniami i celami 

w myśl hymnu harcerskiego "wszystko co nasze”, W har 
cerskiej sprawności fizycznej, w terenoznawstwie, 

tropieniu,sygnalizacji ćwiczyli się kandydaci pod 

kierownictwem dyr.Pardyaka i prof,Matyji, Już 13.11, 
1912 roku w święto patrona młodzieży myślenickiego 
gimnazjum 34 skautów składa Ślubowanie, Po niemal ca 

łorocznym szkoleniu i złożeniu egzaminu odbyło się 

dnia 16.02.1913 r. następne ślubowanie egzaminowa 
nych skautów przed sztandarem sokolim, w obecności 

grona nauczycielskiego i licznej publiczności,Praca 

Ww'drużynie w dalszym ciągu była podzielona na wycho- 
wawczo-ideową, która była w ręku prof.Elińskiego i 
wiedzy praktycznej, której uczył prof.Matyja.Wiedza 
praktyczna obejmowała wiedzę wojskową, ćwiczenie w 
mustrze,patrolowaniu, podchodach, sygnalizacji i słu 

żbie sanitarnej, 

Prof.Matyja zgłosił w tym roku drużyny do "Związ 

kowego Naczelnictwa Skautowezo” we Lwowie, przyjęto 

je Sako: Pierwszą Harcerską Drużynę Męską im, Tadę- 

uąza Kościuszki w Myślenicach, mianując piamem z dn. 

23.04.1913 roku, rozkaz 276/13 prof.stanisławą Ma- 

tyję drużynowym ,.."/był to fragment wspomnień prof, 

Elińskiego/, ; 

o». to byłó harcerstwo męskie, Dziewczęta nie zostan 

ją w tyleac,, . Ą 

1 KE ZADAR ACZ NO 
ZOE REZERWA EYE 

Miesięcznik Krakowskiej Chorągwi ZHP 

/o harcerstwie żeńskim w gimnazjum nie wiedzieliś 
my nic, Trzeba było porządnie podkręcić śruby poszu= 
kiwań. Odnależliśmy wspaniałą kronikę I Żeńskiej Dru 
żyny Harcerek im,Królowej Jadwigi w Myślenicach/ 

«sew 1927 roku przy szkole powszechnej powstaje I 
żeńska Drużyna Harcerek im.Królowej Jadwigi. W pięć 

lat później wychowanki "jedynki" zakładają swoją dru- 
żŻynę dziewcząt starszych - przy gimnazium, Pierwszą 
drużynową II żeńskiej Drużyny noszącej imię Micha 
liny Mościckiej jest druhna Natalia Szumska, dzi -— 
aiaj.c% * 
7-7 '/nle raz rozmawiałyśmy z Druhną Natalią, Akch,jak 

o 

I 

ona cudownie opowiada, można słuchać godzinami, Na j- 

milej chyba druhna wspomina wyjazd do Spały w 1936 

roku/, 

se.w 1934 roku zaczęły się przygotowania iruhen do 
Spały. latem obozowały nad. Dunajcem, Drużyna przyję- 

ła, iż w Spale będzie miała  obrzęaowość góralską, 
więc cała uwaga druhen skierowana była na folklor. 

Starały się jak najwięcej zapamiętać i nauczyć,Nie 
odbyło się bez przygód. Rozszalała się wtedy wielka 
powódź, Dunajec wylał, zerwało mosty, Obóz został 
odcięty od świata. Druhny msiały się przeprawić 
przez wielką wodę z calusieńkim dobytkiem na trat -— 
wach. Zlot w Spale, Rzetelne przygotowanie dało efek- 

ty. Natalia Szumska była komendantką obozu harcerek 
pojechały trzy zastępy. Dziewczęta zdobyły pierwsze 
miejsce za urządzenie obozu, "Panował" styl góralski, 
Malowaz.e półeczki „na łóżkach poduszki z białego lnu 
z haftowanymi, kolorowymi parzenicami /każdy zastęp 

inny wzór/. Podobne parzenice wykonano na popiela- 

tych chlebakach, Natomiast chusty nosiły czerwone z 
wyhaftowanymi białymi dziewięciosiłami, Ciekawe też 

było urządzenie jadalni, Na terenie obozu rósł pię= 
kny, wielki i rozłożysty jałowiec, wokół niego druh 
ny ułożyły stoły i ławy, Trzeba taż zaznaczyć, że 
sOwieczki” = taka była obrzędowa nazwa jednego z zas 

tępów » śpiewały jednej niedzieli piosenki gćral - 
skie do „.. radia! : 

I tyle na dzisiaj-jeszcze do Was napiszę ,.. 

.». Już do odwrotu głos trąbki «»e 
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