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edwie rozpoczęły się zimowe ferie a nasz dziel- 

ny Dziennik Telewizyjny rozpoczął, zakrojo- L 
wiedzieć dlaczego tak mało dzieci wyjechało na zimowis 

ną na szeroką skalę, akcję, która miała odpo- 

ka. Pogratulować pomysłu, pogratulować inwencji i od- 

krywczości tematu. Szkoda tylko, że po pierwsze za- 

brano się za temat ju w trakcie zimowisk, po drugie - 

że zrobiono to na żenująco niskim poziomie - nie wcho- 

dząc głębiej w problem, myląc skutki z przyczynami. 

Tak mało odpowiedzialnej akcji już dawno nie widzia- 

łem. No cóż - każda Sprawa jest dobra dla powiększenia 

wierszówek. 

A przecież wystarczyłoby udać się do jakiegokolwiek 

organizatora zimowisk by dowiedzieć się o przyczynach 

pozostawienia większości dzieci w domach. Otóż szanow- 

ni Panowie Redaktorzy - najważniejsze przyczyny to 

brak środków i brak bazy dla dzieci. Innych przesłanek 

nie należy szukać, bo będzie to tylko mydlenie oczu. 

Samorządne, samodzielne, samofonansujące się i Bóg ra- 

Czy wiedzieć jakie jeszcze, zakłady w swych regulami- 

nach funduszy socjalnych pozwalają dofinansować wypo- 

Czynek dziecka tylko jeden roku. 
Są nawet takie, które tą dobroć przyznają raz na dwa 

lata. I z czym do gościa? Rodzice wybierają oczywiś - 

cie wypoczynek letni, bo i więcej dni i wakacje dłuż- 
SZE€ - a CoŚ z dziećmi trzeba zrobić. Natomiast bez do- 
finansowania większości rodziców nie stać na zapłace- 

nie pełnej odpłatności. Nawet na harcerskiej akcji, 

która jest najtańszą ze wszystkich organizowanych. 

Dużym problemem jest znalezienie miejsca na zimowisko. 
Wiele szkół 

raz w 

jest zarezerwowanych (poprzez umowy wielo- 
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letnie) przez zakłacy pracy, które nie zawsze je wyko- 

rzystują. Faktem zakrawającym na kpinę jest stosunek 

Sanepidu - większość szkół posiadających zaplecze ku- 

chenne wykorzystywane do podawania obiadów w ciągu ro- 

ku - nie zostaje zakwalifikowana przez tę instytucję 

do organizowania zimowisk i kolonii. Pozpstają kwątery 

prywatne - któ.ie są złem koniecznym. 

Te dwa problemy muszą być rozwiązane w skali państwa 

decyzjami najwyższycn władz. Trzeba zgodnie z zasada” 

mi socjalistycznej sprawiedliwości społecznej unormo- 

wać system dofinansowania do wypoczynku dzieci i mło- 

dzieży oraz przygotować bazę dla tej akcji. Decyzje 

te muszą być odvażne i niekowencjonalne, gdyż dobro 

dzieci tego wymaga. A może na przykład wydać rozporzą- 

dzenie, że wszystkie ośrodki wczasowe winny być udo- 

stępnione w okresie ferii zimowych dla organizatorów 

wypoczynku dla dzieci? Śmiem twierdzić, że potroiło 

by to udział dzieci i młodzieży. 

Wreszcie sprawa ostatnia. Słyszy się głosy ahy zno- 

wu rozdzielić ferie dla szkół podstawowych i średnich. 

Nie róbmy po raz drugi tego samego błędu. Taki 

dział nic nie daje - szkoły podstawowe będą zamknięte 

(lekcje) dla młodzieży szkół średnich - i odwrotnie. 

Ponadto taki rozdział ferii jest zabójczy dla harcer- 

roz- 

Stwa - instruktorzy młodzieżowi nie mogą wyjechać ze 

swoimi wychowankami. 

Tak więc panowie z telewizji - trzeba do sprawy po” 

dejść rzetelnie, by nie robić więcej szkody niż pożyt- 

ku. I tego Wam szczerze życzę! 
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w dniach od 16 do 23 marca odbędą się w Krako- 
wie IV Harcerskie Międzynarodowe Spotkania Kultural- 
ne. Udział zapowiedziały zespoły organizacji pionier- 
skich z Kijowa, Lipska, Bratysławy, Rijeki. 
Gospodarzem spotkań jest HZA "Krak". Spotkania artys- 
tyczne będą ściśle powiązane z obchodami międzynaro- 
dowego roku pokoju zaś skończą się w dniu święta Cho- 
rągwi Krakowskiej. 

(PN) 

Chorągiew Krakowska i Komenda Hufca ZHP w Krzeszo- 
wicach były organizatorami A Harcerskich Ogólnopol - 
skich Zawodów na Orientację. W zawodach turystycznych 
na trasie w okolicy Nawojowej Góry zwyciężyli: 

- w konkurencji ka-15 - reprezentanci Chorągwi kalis- 
kiej , 

- w konkurencji km-17 - reprezentanci Chorągwi Radom- 
skiej , 

- wśród instruktorów najlepszym okazał się przedstłki- 
ciel Choręgwi Katowickiej. 

W zawodach sportowych rozgrywanych w trudnych 
runkach atmosferycznych, przy silnym mrożnym wietrze 
i głębokich zaspach, zwyciężyła reprezentacja Chorągwi 
Kaliskiej 1 ona też zajęła pierwsze miejsce w klasyfi 
kacji generalnej. Ogółem uczestniczyło w nich 183 
uczestników z 32 województw. 

(ws) 

Ukazała się długo oczekiwana książka - drugie wydanie 
"Z dziejów harcerstwa polskiego” Wacława Błażejewskie- 
go. Nakład 10 tysięcy egz., cena 250 ż, wyd. MAW. 

(PN) 

Kolejna, 27 Olimpiada Miedzy o Polsce i Świecie Współ- 
czesnym. 22 lutego w Czernichowie koło Krakowa odbyły 

się zawody okręgowe z udziałem 50 uczestników, których 
gościł Zespół Szkół Rolniczych. 

(PN) 

| harcerskie.pl 
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Od redaktora 

Olgierd Fietkiewicz "Zbudujemy nowy dom”. 

List z Nowego Sącza... 

Pod trzema gwiazdkami "Wkrótce 
mistrzów" - Druh Franek.. 

« Marek Kudasiewicz -*nowy cykl 
"Praktyka-teoria" - "Przyboczny - stracony 
pomocnik drużynowego” 

. Satyryczny świat Oruha Drucha.. 

- Galeria rysunku pod redakcją Andrzeja 
Zięblińskiego 

Kolejne odcinki "Krzesania ognia” oraz 
"Niemalowanych obrazków" 

„Tadeusz Gaweł "Poznajemy bliżej postać 
Mikołaja Kopernika" 

Iwona Michalska "Czy wystarczy tylko 
dobre wrażenie" 

„Harcerska Scena Literacka pod redakcją 
Jadwigi Skiby 

-Kolejny fragment wspomnień Józefa Biedrunia 
z harcerskiej wyprawy wysokogórskiej.... 

;Marian Stała pisze o zimowych zawodach 

„Harcerskie Korzenie - pod redakcją 
Kazimierza Wnętrzyckiego 

Otwieramy "Bank Pomysłów Zwariowanych" 

. Magazyn Andrzeja Mrora,, 

„ Hobby - Wojciech Popiołek pisze 

o kolekcjonerskich ciekawostkach. 

-"Czas na rozdrożach* - Adolf Warzok.. 
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ak zaczyna się bardzo popularna piosenka z lat 
pięćdziesiątych. Ale nie ona zapewne powoduje, 

A że nader często, kiedy myśli się i mówi o ja- 
kimś zbiorowym działaniu, to przede wszystkim 

przychodzi na myśl thęć - zbudowania czegoś od nowa. 
Nie tylko chodzi o nowy dom ale nową fabryk?, nowy sta- 
dion, ową szosę... Pożyteczne to i efektowne. To w 
życiu spqłecznyn, w świecie dorosłych. Ale i u nas 
w harcerstwie bywa całkiem podobnie. A więc chcielibyś- 
my mieć nowy ośrodek szkoleniowy, całkiem nową bazę o- 
bozową, a do tego jeszcze czasem chcemy urządzić nowy 
plac pier i zabaw dla dzieci, miasteczko ruchu drogo- 
wego, czy choćby posadzić zupełnie nowe drzewka w par- 
ku. "Nowe namioty są jak marzenie" - opisuje inna pio- 
senka, Przykłady można mnożyć... 

Zapyta ktoś: 1 cóż w tym złego? Bardzo dobrze, że 
tworzy się nowe wartości, zwłaszcza jeśli powstają w 
tak zwanym czynie społecznym, w wyniku inicjatyw ludzi, 
którzy dostrzegają potrzeby i wychodzą im naprzeciw, 
własnym działaniem. 

I ja też nie man nic przeciwko temu. Tylko warto by- 
łoby się czasem zastanowić nad tyn, co się z tym nowym 
właśnie wybudowanym i uroczyście otwartym obiektem - 
będzie cziało już potem, gdy budowniczowie spoczną na 
laurach? A także - przypomnieć sobie o tym, co już ma- 
my, CO uzytkujemy: w jakim to się znajduje stanie? 
1 co z tym ma dziać się dalej? 

Zupełnie nie ma zmartwienia. gdy chodzi o nowo uru- 

chomione przez drużyne (lub jej przyjaciół) lodowisko. 
Póki trzyma mróz, zabwa jest na "102", a łebscy harce- 
rze mogą nawet sensownie przy tym zarobić, jeśli na 

przykład potrudzą się o zorganizowanie dla amatorów go- 
rącej herbaty, wypożyczalni i ostrzalni łyżew, czy po- 

dobnych atrakcji. Problemy roztopią się wraz z nieuni- 
knioną odwilżą, cały cykl urządzania lodowiska może 
zacząć się od nowa, lub nie ' zacząć - jeśli harcerze" 
się znudzą Już z budoweniem sobie domu na okres lata, 
czyli urządzaniem terenu obozu - bywają większe kłopu- 
ty. Nie każdemu uda slę wprawdzie zagospodarować sobie 
obozowisko wedla własnej woli i gustu, ale wraz ze zwi- 
nięciem namiotów trzeba po sobie tak starannie wysprzą- 
tać teren, aby po harcerzach nie został nawet ślad. 
Ale i likwidacja obozu jest w końcu przedsięwzięciem 
jednorazowym, choć są już 1 tacy, którzy... sieją po 
sobie trawę! Nie mówiąc już o tym, że w czasie trwania 
obozu coraz częściej nie tylko kadra pamięta o ekolo- 
gicznym rachunku sumienia: żeby więcej środowiskii o- 

bozowania dawać, niż je zatruwać. Ale zupełnie inna 
sprawa, gdy zbudowany właśnie nowy obiekt ma charakter 
bardziej trwały . Na zbudowaniu placu gier i zabaw, 
choćby najskromniejszego, sprawa się nie kończy. Ktoś 
się musi zająć, zaopiekować, nawet gdy rzecz idzie 
o piaskownicę dla maluchów. Bo to ktoś powinien pamię- 
tać, że stale musi się w niej znajdować piasek i to 
czysty. A co będzie, jeśli przechodząc tamtędy młodo- 
ciasny siłacz zechcę wyładować swą enafgią na deskach 
piaskownicy? Nie mówiąc już o bardziej wymyślnym urzą- 

3 
WEZRREADOERZE EE TOTO EEEE  



P
R
E
O
C
N
E
N
K
K
N
U
K
N
Z
A
E
 M
A
 

M
o
i
 

0 
i
 

  

EEEE NASZ RUCH 

dzeniach, jak huśtawki, zjeżdżalnie. 
Ba, nawet namiot - trzeba gdzieć przechowywać i sta- 

rannie konserwować, zamiast marzyć o następnyn. 

Tymczasem jakże często obserwujemy (niestety, czasem 
na obserwacji poprzestajemy) jak obok nas 'niszczeją za- 
równo owe przez harcerzy urządzone place gier, ale tak- 
że na prz kład zbudowane za grube pieniądze z przezna- 
czeniem dla dzieci i młodzieży - miasteczka ruchu drogo- 
wego, czy modne kiedyś ścieżki zdrowia; tak zniszczała 
kiedyś uroczyście przekazana wioska indiańska w pewnym 
wielkim mieście. Nasze stałe ośrodki, bazy obozowe, ma- 
gazyny i temu podobne obiekty też wymagają troski; 

czasem wystarcza zatrudnienie stróża, ale za pilnowanie 
dóbr trzeba mu z kolei płacić. Ktoś musi przeciwdziałać 
niszczącemu upływowi czasu, konserwować, naprawiać, u- 

trzymywać w stanie sprawności. Mało to efektowne 
Gdyby dotyczyło to tylko obiektów przeznaczonych 

dla dzieci i młodzieży, można by sobie nawet jakoś 
darować sprawą, traktując je jako psujące się duże za- 
bawki. Tylko : czy nas stać? Tylko: czym skorupka... 
A no właśnie. Oto czyt. 
kaniec wielkomiejskiego bloku zwrócił administracji 
uwagę, że zaczyna przeciekać rynna. Bez skutku. Potem 
alarmowali dalsi lokatorzy, gdy z rynny ciekło coraz 
bardziej. Bez skutku. Aż doszło do takiego stanu. że po- 
trzebny był długi, kosztowny remont budynku. Zapłacili 
spółdzielcy grube setki tysięcy za opieszałość konkret- 
nych przecież osób, którym nie chciało się zareagować 
wtedy, gdy naprawa byłaby krótka, prosta i tania. 
Czytamy też o tym, jek niszczeją zabytki architektury, 

czasem bezcenne. Nie zawsze chodzi o wielomilionowe 
nakłady, które rzeczywiście trudno uzyskać. Nim się 
je kiedyś zdobędzie można prostyni sposobami - już, na- 

tychmiast - zapobiegać postępującemu zniszczeniu. 
Robią to gdzieniegdzie społeczni konserwatorzy, często 
młodzież pod patronatem PTTK; niestety zbyt rzadko są 
to drużyny harcerskie. 

Przy okazji obozu powiedzieliśmy sobie o ekologicz- 
nym rachunku sumienia. A jakże często czytamy i słyszy- 
my ot, oddaniu do użytku nowego obiektu przemysłowego, 
0 którym okazuje się potem, że ze względów oszczędnoś- 
ciowych zapomniano o filtrach, 
a skutki odczuwi 

oczyszcżalniach itp., 
się bardzo szybko. 

Obawiam się, że u wielu zupełnie już dorosłych lu- 

dzi taki sposób myślenia, że "jakoś to będzie”, lekce- 
ważące odnoszenie się do tego, co już istnieje, kores- 
pondujące z lekką ręką w podejmowaniu decyzji o nowych 
inwestycjach - nie zrodziłby się z dnia na dzień. Przy 
czym taki sposób myślenia rzadko odnosi się do czyjej- 
kolwiek własności prywatnej - osobistego mieszkania, 
samochodu, majątku; za to jest tak widoczny w stosunku 
do własności społecznej. Jakby niczyjej. 

Myślę, że w harcerstwie powinniśmy częściej zasta- 
nawiać sią właśnie nad tym, jak chronić dobro społecz- 
ne. Zaczynając od; społecznego dobra, jakie znajduje 
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y gdzieś w gazecie, jak to miesz- 

RÓWONAKSC ME pm 

się w naszym harcerskim posiadaniu i użytkowaniu. Na- 
szej harcówki, naszego sprzętu biwakowo-obozowego i spor- 
towego , ale także - naszej szkoły. Nie omijając okazji 
podjęcia na przykład zadania - naprawy zabawek w sąsied- 
nim przedszkolu. Podejmując zaś inicjatywy budowania 
czegoś nowego warto w myśl starej łacińskiej maksymy 

"Quidqui" egis, prudente agas et respice finen" (nie 
tłumaczę - w "HR" jest przecież kącik łaciński) prze- 
myśleć starannie, co ma się stać z tym, co stworzymy. 
Nawet gdy idzie o osobiście przez nas zasadzone drzew- 

"naszą"ścieżkę w parku. Nie ma 

"dobrych uczynków", żadna 
ka, urządzone boisko, 
już w harcerstwie tradycji 
z obecnie istniejących sprawności tego nie premiuje, 
ale warto byłoby nagrodzić każdy przypadek, kiedy zuch 
lub harcerz nie przeszedł obojętnie obok sytuacji gdy 
jego interwencja mogła być potrzebna. Nawet, gdyby 
szło o leżącą na drodze gałąż. Może w harcówce 'zapro- 
wadzić zwykły zeszyt, wektórym każdy sam sobie stawia 
kreskę obok nazwiska za każdą taką interwencję , a po- 
siadający aktualnie najwięcej kresek ma na przykład 
prawo rozpalenia najbliższego ogniska. A może - od cza- 
su do czasu - każdy dokonywałby swego osobistego eko- 
logicznego rachunku sumienia i starał się o wyciągnię- 
cie wniosków? Bo na przykład zamiast myć tłusty talerz 
lepiej go przedtem wytrzeć papierem... Tak zdrowiej 
dla naturalnego środowiska! 

Piszę o jakichś rzeczach banalnie prostych i oczy- 
wistych, a ktoś może poszukać dla tych rozważań etykie- 
ty w rodzaju: "wychowanie gospodarcze" albo"ósmy punkt 
Prawa". Prawda. 
ją odwołania się do wyższych rejestrów. Jeśli Polska 

ja naprawdę wyjść z kryzysu, z długów, to musi się 
nauczyć oszczędzać i funkcjonować gospodarnie. To zna-* 

musimy się tego nauczyć my, Polacy. W tym także 
Zacząć tę naukę 
natychniast, 

Są to sprawy tak oczywiste, że wymaga- 

czy 
jeśli nie przede wszystkim - harcerze. 
musimy nie od roku 2000, ani 1987 ale 
bo na tę lekcję już się spóźniliśny. Jeśli chcemy na- 
prawdę przeciwdziałać niszczeniu środowiska naturalne- 
g9 w Polsce, to musimy przewidywać skutki naszej włas- 
nej działalności. 
się uczyć 1 nauczyć, także na prostych przykładach, 
z jakimi mamy do czynienia na co dzień wokół nas. 

inaczej - nasze własne działania obrócą się przeciw 'nan . 

I znów, sztuki przewidywania musimy 

Golem, czy Frankenstein 
Czy mamy szańsę, właśnie my, harcerki i harcerze 

z tej czy owej drużyny w odległej wsi czy miasteczku? 
Sami - żadnej. Ale jest nas prawie dwa miliony. I nie 
jesteśmy osamotnieni. Tak, jak niedawno harcerstwo 
potrafiło udowodnić swą mobilność i gotowość służby 
w czasie Alertu Powodziowego 1982, tak i terez trzeba 
się przeciwstawiać powodzi. Powodzi zobojętnienia na 
marnotrawstwo 
wypracowali ludzie, owego "jakoś to będzie". 

Domy są bardzo dziś ludziom potrzebne. Ale jeszcze 

, goczenia się na niszczenie tego, co 

więcej wspólna troska o ten znacznie większy Dom... 

METODYKA EREEEEEM 
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Druhu Redaktorze! Koleżensko Cenzuraln: 

rzełom starego i nowego roku kojarzy mi się 

z przeżyciami nieprzyjemnyni. W starym trzeba oddać 

wszystkie zaliczki i spisać kolosalną ilość rachunków 

4 fektur, które przed bilansem są jeszcze raz skrupula - 

tnie sprawdzane i zawsze czegoś tam brakuje. Nowy ro- 

czek wita nas coroczną spowiedzią przed ilościowo 

kościowo różnym składem komendy chorągwi. Rozrywkowa 
1 ja- 

ła impreza prowadzona jest w oparciu o "arkusz oceny 

pracownika - A”. Nie wiem co oznacza złowieszcza lite- 

ra "A" ale i tak nie wróżę sobie po niej nic dobrego 

Na wstępie od razu zaznaczę, że ocenianie moim zdaniem 

nie jest czynnością najszczęśliwszą 

x 
ydział Zuchowy GK ZKP ma zamiar zwołać w kwiet- 

W niu'b.r. II Ogólnopolskie Forum Zuchaistrzów, 

spełniające rolę instruktorskiego parlamentu 

zajmującego się tym, co w ruchu zuchowym najważniejsze 

na danym etapie. 
Poprzednie, pierwsze Forum odbyło się w 1983 roku 

Zaczęło się bardzo oryginalnie: organizator oświadczył, 

że nie chce narzucać zgromadzonym o czym mają mówić, 
niech sobie sami ustalą. A więc ustalali przez połowę 
przeznaczonego na obrady czasu. Drugą połowę przezna- 

czono na porządkowanie wrzuconych jak do worka tematów 

Powstał rejestr spraw oczekujących naświetlenia lub 
rozwiązania. Postanowiono, że tym zajmie się Sekreta- 
tiat Forum Zuchnistrzów, oczywiście po zamknięciu ob- 
rad. 

Mime, to, że w naszyn ruchu niezwykie ceni się tra 

dycje, zbliżające się II Forum nie rawiąże do inaugu- 
racji swego poprzednika i będzie mieło z góry przewi- 

OWEGO 
SĄCZA 

oświadczenie 

Nie widzę specjalnej różnicy mięuzy publiczną samo- 
przeto pozwól OPP 

oceną w gronie 5 czy 50 tysięcy 0sób 
że wypełrię 

(Obecny Przedtstawicielu Przesłuchujący), 

rzeczony arkusz na Twych łamach, pozwalając sobie przy 

tym przedstawić swoje wątpliwości. 

1. Imię i nazwisko: Wiesław Ryszard Buchcie 

2 
3. Wykształcenie: średnie. 

kierownik wydziału kultury i propagandy 
15.09.1975 1 1.01.1980, r 

ia lat 

4 Stanowisko 
5. Data zatrudnienia: 

Staż instruktorski ogółem w ZliP 

CD NA STR 9 

Wkrótce forum 
zuchmistrzów 

dziany program. Na pewno znajdzie się w nim spiawożda 

Sekretariatu z wykonania podjętych ustaleń. Ula 
Soraw 

nie 
przypomnienia wymienię tylko grupę tematów: 1. 

zuchowe, 2. Gwiazdki zuchowe, J. Zbiórha zucho 

System zuchcwy,6. Kręgi instruł 
ności 

Formy pracy, 5. 
Kształcenie podstawowe i pozyskiwanie kad- 

wa, 4. 
torskie, 7. 

1y, 8. Przygotowanie Komend, działanie Naniestników 

i Wydziałów Zuchowych. 
Od I forum upłynęło sporo czasu, wypełnionego dużą 

ilością inicjatyw zmierzających do rozwiązania wybra- 

nych zagadnień. Miał miejsce Sejmik Kręgów Pracy w ża 

łęczu Wielkim (VIII 1984) 1 Złot Kręgów Pracy w Wałczu 

(VII 1985) oraz seminaria i konferencje. Pracował bez 

pośrednio nad wnioskami Wydział Zuchowy GK. Zrabieno 

bardzo dużo jak na możliwości i bardzo nało jak na po 

trzeby (moim zdeniem - bo ocena należeć będzie do a 

gółu uczestników 11 Forum). 

CD.NA 5 
STR 1  
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przyboczny 

Zewocnię! 
olnużuynowego 

roblem przyhocznych, to problem, który od wie 
p lu lat nie doczekał się nie tylko rozwiązania 

systemowego ale i jakiegokolwiek planu działa 
nia. Żadne z ustaleń nie precyzuje konkretnie proble - 
mów związanych z tą funkcją. Żaden kurs drużynowych 
nie uczy jak wykorzystywać przybocznego w pracy druży- 
ny. Co najwyzej ten't sygnalizuje się włączając go pod 

wspólny kryptonim "Akcji zielonych i brązowych sznurów 

Jest to błędem, w którym upstruję przyczyn szeregu 

kłopotów. Widzimy je na poziomie funkcji drużynowego, 
występują też przy nagłych zaniżeniach poziomu pracy 

wielu drużyn lub gdy całkowicie "leży" działalność za- 

stępu zastępowych. 
Przyboczny - pierwszy pomocnik drużynowego, jego 

potencjalny zastępca i następca, odnotowany jest wpraw- 
dzie w "Instrukcji GK" o organizacji drużyny ale też 
według niej "szczegółowe obowiązki i uprawnienia okreś- 

1a drużynowy”. 

Szkopuł w tym, że zwykle 
obowiązków, a często nie 
znaczyć ich zakres. 
Wzrasta więc przez lata 

cerka wyróżniający się ponad przeciętność. Z czasem mo- 
że podejmie funkcję zastępowego i na niej także będzie 

szczególnie widoczny. Otrzynuje więc wreszcie zielony 
sznur, poczucie splendoru władzy i na tym koniec. Za- 
czyna się jego "powolne konanie" harcerekie, nierzadko 
kończąc się zniechęceniem, znudzeniem i rezygnacją 
z działalności w Związku. 

Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? Czy mo- 
żemy na to pozwalać przy ciągłym narzekaniu na brak od- 
powiednio wychowanej, przygotowanej kadry funkcyjnych 
w drużynach. Dlaczego ten, który swą postawą dowiódł 

przez lata jaką przemianę osobo'ją przeszedł w organi- 
zacji, staje się straconym kandydatem na pomocnika dru- 
żynowego i to z winy tego drużynowego. 
Przyczyn jest kilka i pozwolę sobie je wskazać. 

Pierwsza - to fakt, iż brakuje w programach naszych 
kursów drużynowych tematów(a może i praktycznych ćwi- 

czeń) kształtujących umiejętności współpracy drużynowe - 
go ze swym najbliższym pomocnikiem. 

Druga przyczyna - wywodzi się ze zwyczaju (który 

winien być regulaminowo zabroniony!), że przybocznym 
zostaje jeden z iepszych zastępowych ale dla samego wy- 
róznienia! Mimo mianowania na wy:szą funkcię, pozosta- 
je bowiem nadal zastępowym tyle, że nosi odtąd sznur 
zielony. Czasem zdarzy mu się zameldować drużynowenu 
jaki jest stan na zbiórce i to wszystko. 

Trzecia - wiąże się z pytaniem czy w ogóle jakieś 
obowiązki określi mu drużynowy. Nie zmieniając zapisu 
instrukcji możne by na tę kwestię zwrócić baczniejszą 

uwagę przy wizytacjach drużyn i traktować jako jedną 

2 ważniejszych spraw. Szacowni wizytatorzy punktują 

bez litości potknięcia w regulaminie mundurowym, musz- 
try, w zasadach metodyki - pomijając ten fakt, tak waż- 

my dla poziomu pracy drużyny szczegół. 

Marto by może dla wykorzystania "ciągot do tradycji” 

przypomnieć, jak w dawnych skautowych drużynach qumero- 
Mano członków zastępu, drużyny. Uświadomić, jak trudno 
było przesunąć się w hierarchii organizacyjnej o jeden, 
dwa stopnie (uzyskać niższą numerację!) i jak wielki 
był to splendor gdy zostawało się tym "drugin" - przy- 
bocznym! Miałem możność przekonać Się o skuteczności 

tego zabiegu na jednyn z letnich obozów, guy wprowadzo- 

drużynowy nie określa tych 
wie jak ma je określić, wy- 

w drużynie dobry harcerz, har- 

ny programem "system znawców” właśnie taką drogą mobili- 
zował do "stawania się lepszym". Do dzisiaj (chociaż 
minęło parę lat od obozu "Brownsea") noszone na lewym 
rękawie maleńkie kwadraty © barwach zastępu z cdpowied 
nią cyfra cieszą się uznaniem i szacunkiem. 

Jeżeli poruszam ten problem, wypada mi podzielić się 
przemyśleniami i doświadczeniani stosowanymi w tym 
względzie, w macierzystym szczepie 19 KLDH "Srebrzyste 
Ptaki". 
W drużynie wyzażnie wyróżnia się funkcje: I 1 II przy- 
bocznego. Przyboczny I jest zawsze bardziej doświadczo 
nym (1 często starszym) od II przybocznego, "lepszym" 
harcersko. Pierwszy - nie prowadzi nigdy zastępu by 
całą swoją energię móył skierować na szerszą płaszczyz- 
nę problemów drużyny. Nie przekona mnie nikt, że peł- 
nienie funkcji zastępowego z jednoczesnym pełnieniem 
tej wyższej - przybocznego, nie ma wpływu na zawężanie 

optyki, obiektywność ocen pracy innych zastępów. Nawet 
osiągnięcia ewidentne innych oceniane są zwykle "w po- 
równaniu" do zastępu przybocznego, który nie musi być 
przecież aktualnie najlepszym. 

W drużynie winien istnieć II-gi przyboczny i ten mo- 
że jeszcze prowadzić zastęp ale wie już napewno, że 
prowadzi go ostatni rok: Jeżeli wiekiem oscyluje wokół 
kryteriów dopuszczających do szkolenia instruktorskie- 
go, brany jest już pod uwagę nimo, że nie wyzwolił się 
jeszcze z funkcji zastępowego. Ciekawe, że przygotowy- 
wanie, wyróżnianie I-go przybocznego powołaniem na kurs 
instruktorski, ma też argument mobilizujący innych za- 
stępowych. Po prostu w perspektywie "zwalnia się" funk- 
cja II-go przybocznego i warto postarać się by być 
dostrzeżonym w drużynie. 

Jeżeli są już dwaj przyboczni - moją oni ściśle 
określone zakresy swych obowiązków. Obowiązki te skła- 
dają się z tak zwanych "stałych", podobnych dla obu 
funkcyjnych i "specjalnych" związanych z różnicą funk- 
cji (1 ilością czasu do dyspozycji) I-go 1 II-go ale 
także z charakterystycznymi umiejętnościami, zaintere- 
sowaniami każdego z przybocznych. Przykładowo: spójrz- 

cie na tabelkę podziału obowiązków jednej z drużyn: 

A 

Drużyna: 4 zastępy - "Mewy" - starszy, poziom 
stop. tropiciel 
"Jaskółki" - młodszy, poziom 
stop. ochotnika 
"Sójki" - młodszy, poziom stop 
ochotnika 

"Wilgi" - zaciągowy, bez stop- 
nia 

Zastępowy zastępu "Jaskółki" - to II przyboczny 

TABELKA PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW PRZYBOCZNYCH 
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EEN METODYKA 
p I przyboczny 

1. Obowiązki specjalne: 

Zastępowanie drużynowego na zbiórce w czasie jego 
nieobecności, prowadzenie zbiórki. 
Przygotowywanie z drużynowym każdej zbiórki drużyny | 
podział odpowiedzialności za poszczególne punkty, 
zadania. 
Prowadzenie dokumentacji zdobywania stopni i spraw- 
ności, przygotowywanie dla drużynowego na Radę Dru 
żyny. 
Prowadzi punktację zastępów w drużynie, przygotowu- 
je kolejne oceny miesięczne na Radą Drużyny do za- 
twierdzeni 
Bierze udział w spotkaniach drużynowego z dyrekcją 
szkoły, komitetem rodzicielskim. 
  

  

11. Obowiązki stałe: 

Opieka nad zastępem "Mewy" i "Jaskółki", kontrolowa 
nie planów zbiórek, przebiegu obecności na zbiórkac 
Pomoc przy przygotowywaniu trudniejszych zbiórek, np 
prowadzenie gawędy, gry, zajęć. 
Prowadzenie wybranych zajęć z technik harcerskich 
na przykład terenoznawstwo. pionierka na zajęciach 
Zastępu Zastępowych. 
Zastępowanie drużybowego na odprawach Referatu Har- 
cerskiego Komendy Hufca lub udział razem z drużyno- 
wym w odprawach. 

„Udział w wizytacjach w Dyrekcji Szkoły w sprawach 
drużyny, terminy uzyskania sali gimnastycznej. 
Przygotowanie (zbieranie) materiałów dla pnzygotowa 
nia wspólnie z drużynowym zbiórki w miesiącu: X, XI 
ZŁY. 
Udział w kursie instruktorskim na stopień: pwd (po 

zgłoszeniu przez drużynowego). 

II przyboczny 

I obowigżki specjalne 

Przygotowywanie i wywieszanie ogłoszeń o zbiórce 
drużyny, ewentualnie uruchamianie rozkazu alarnowe- 
go do zestępowych. 

Przygotowywanie zleconego fragmentu (punktu) na 
zbiórkę na przykład prowadzenie kursu, gry. 
Nauka piosennk we wszystkich zastępach drużyny, wy- 

wieszanie piosenek na tablicy ogłoszeń, sprawowanie 
poradnictwa w sprawach kulturalnych. 

11 Obowiązki stałe: 

Opieka nad zastępen "Sójki" i "Wilgi", kontrolowani     planów zbiórek, przebiegu obecności na zbiórkach. 
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Pomoc przy przygotowywaniu trudniejszych zbiórek np 
prowadzenie gawędy, gry, zsjęć. 
Prowadzenie wybranych zajęć z technik harcerskich 
na przykład: Samarytanka, historia, na zająciach 
Zastępu Zastępowych. 
Odwiedzanie Komendy Hufca (Referatu) w celu przed- 
stawienia dokumentacji drużyny (Książki Pracy Dru- 
żyn) do miesięcznej oceny. 
Zbieranie składek miesięcznych (jeżeli nie ma skarb 
nika), pilnowanie aktualności wpisów danych w "Ksią- 

żeczkach Harcerskich". 
l6. Przygotowywanie (zbieranie) materiałów dla przygoto 

wania wspólnie z drużynowym zbiórek w miesiącu: XI, 
1, Tr,v.   
Obaj przyboczni (co zresztą przewiduje normalny zwy- 

czaj organizacyjny) wchodzą oczywiście w skład Zastępu 
Zastępowych i są czypnymi współorganizatorani tej for- 
my działalności w drużynie, jak i współodpowiedzialny- 
mi za prowadzenie. w szkoleniu zastępowych dla swojej 
drużyny. 

Takie ustawienie funkcji, w jasno określonych płasz- 
czyznach kompetencji, -doskonale współgra z obowiązkiem 
przygotowania następcy przez drużynowego, pozwala też 

łatwo oceniać postępy i starania harcerza na tej ważnej 
funkcji. Zmusza do włączenia się na Radach Drużyny 
w sprawy podopiecznych zastępów, daje oczywiste powody 

do opiniowania pojedynczych harcerzy przy otwieraniu 

prób na stopnie i sprawności czy zatwierdzaniu zadania 
zespołowego. To I lub II-gi, który ma pod opieką dany 
zastęp, jest przecież rzecznikiem jego spraw na forum 
Rady Drużyny i potrafi przedstawić szereg srgunentów 
popierających racje zastępu. Jest tu więc wspaniała 
okazja do wyrobienia przekonania u przybocznego o fakr 
tycznej współodpowiedzialności za losy drużyny obok 
"głównego szefa" - drużynowego. 

Po wielu latach obserwowania takiego systemu pracy 

z przybocznymi mogę zapewnić, że nawet zdarzające się 

przecież zmiany na funkcji drużynowego nie odbijają 
się w widoczny sposób na poziomie pracy drużyn. Co naj 

wyżej drużyna przeżywa "chwilową zniżkę formy", wynika 
jqcą z przedłużającego się"okresu opłakiwań" poprzed- 
niego drużynowego lub dostosowania się do metod oddzia 

ływania "nowej miotły" - nowego drużynowego. 
Często też odchodzący drużynowy pozostaje honorowym 

Członkiem drużyny z prawem na przykład dożywotniego 

używania tytułu "Pierwszy Drużynowy Czarnych Sokołów"- 

co jest już domeną obrzędowości, tradycji także miłych 

1 ważkich wychowawczo. 

Oczywiście jak to w życiu bywa, system taki czy in- 

ny nie jest radykalnym lekarstwem na kadży przypadek 

Uważam jednak, że jakiś"system przybocznych" powinien 

być preferowany. Do czasu zajęcia się i tym metodycz- 
nym problemem w serii "działań uzdrawiających", przed- 

kładam swoje doświadczenia pod łaskawą rozwagę tych 
wszystkich, którzy sza!eją samotnie na funkcji drużyno 

wych 1 opłakują sromotne upadki swych drużyn, gdy los 
każde im zdjąć granatowy sznur. 

| ARERRSRZRESROCNOGROKCD DOE LZBÓCĆW OROBEKOAOZSE 6000 
arcerskie.pl 
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1. Stopień instruktorski: harcmistrz. 

8. Okres objęty oceną: rok 1985. 
A. Umiejętność - fachowość (przygotowanie do 

funkcji, samokształcenie, udział w kursach dokształ- 
cających, umiejętność przekazywania wiedzy innyn- oraz 
wykorzystania jej w pracy koncepcyjnej na rzecz organi. 
zacjij: że czasem zapominam 

nawet co umiem, 

nienia funkcji przygotowałem się jak mogłem - byłem 
człowiekiem kulturalnym, wiedzę przekazuję wszystkim 
4 gdzie popadnie, w kursach biorę udział jak tyłko mi 
każą bez względu na to kto je prowadzi, prace koncep- 

cyjną prowadzę na ile mi sił tarczy, czego także ży- 
czę autorom ankiety. (Ci wszyscy, którzy mnie znają 
i twierdzą, że mijam się z prawdą mają rację. Wobec 
tego powyższe dane należy uznać za całkowicie inne). 
8. Postawa etyczno-moralna i społeczno-polityczna 

(troska o dobre imię organizacji, lojalność wobec 
organizacji, przełożonych i współpracowników, motywacja 
pracy, praworządność ) : Sam nie wiem jak się do tego 
punktu zabrać? Bez konfesjonału ani rusz. Więc: trosz- 
czę się na pewno. O tym jestem przekonany. Dopóki nie 
będę wiódział czy lojalni są w porządku, czy nie, nie 
wypowiem się. Zwłaszcza, że również nie wiem czy lojal- 
ność wobec przełożonych jest tą samą lojalnością wobec 
współpracowników 
jalnością wobec pedwładnych (jestem drużynowym)? 
W ogóle nie została uwzględniona. Motywacja pracy: ci 
którzy jej nie mają jeżdżą podobno na Żuławy. Ja mam. 

Praworządność; proszę o jaśniejsze wytłumaczenie ter- 
minu z podaniem zrozumiałego przykładu. 

umiem tak wiele rzeczy, 
mam poczucie swojej fachowości, do peł- 

i która z nich ważniejsza. A co z lo- 

C. Styl pracy, jakość, rytmiczność wykonywanych zadań 
umiejętność planowania pracy, poszanowanie zasad de 

mokracji, współodpowiedzialność 
zespołowe: Styl pracy mam na tyle specyficzny, że od 
razu widać kiedy coś robię i kiery nic nie robię. Nie 
posiadam umiejętności przynoszącej prawie zawsze ko- 
rzyść - nie robić ale bardzo długo. Ja robiąc jedno 
już wiem, że następne zrobiłbym inaczej i inaczej ro- 
bię. Jest to dla innych sposób denerwujący. Sprawozdania 
też piszę zawsze w ostatniej chwili i na kolanie. Ryt- 

miczność? Mam znajomego który twierdzi, że są rzeczy, 
które wykonywane rytmicznie przynoszą satysfakcję i przy- 
jemność, Ja natomiast za tytmiczność urzędniczą nie ze- 
brałbym zbyt wielu punktów, nadczym szczerze boleję. 
Zasady demokracji. szanuję i szanowałbym, gdyby je roz- 

szerzyć poza obecnie przyjęte. 2a zadania zespołowe 
Od» czy to komu odpowiada, czy nie odpowia- 

za wykonane zadania 

W punkcie "C" są jeszcze użyte (podobno, materiał 

źródłowy mi zaginął) takie wyrazy: "inicjatywność" 

inicjstywności posiadam na tyle, że niejednokrotnie 

spowodowoła ona niepotrzebne przekroczenie planowości, 

POGLA DY  REEEEEEEEEM 
tu kiepsko i nieraz musiałem z ża- przedsiębiozczość" - 

lem stwierdzić, że potrafi mnie wykolegować przeciętnie 
przedsiębiorczy przykładowy przygłup, "realizacja za- 
dań w terminie" - oj pachnie mi tu podorywkami z seria- 
lu "Pan na Żuławach", lub jakiś podobny tytuł, "wartość 

są wartościowe i już, 
- w tej kwestii sta- 

zadań" - co się będę zastanawiał, 
"umiejętność organizowania pracy" 
ram się podglądać tych, którzy posiedli taką umiejęt- 
ność o czym wszystkim mówią. 
D. Umiejętność pracy w zespole: lubię peacować sam, 

choć wolałbym w owym zespole. Nie potrafię jednak 
prosić innych, aby zrobili to, do czego się dobrowol- 
nie zadeklarowali. W drużynie potrafię być dobry. Kto 
zrobi ładne przedstawienie, w którym bierze udział 36 
zuchów i harcerzy w ciągu 6 półtoragodzinnych zbiórek 
z tym mogę podyskutować o umiejętnościach (moich) pra- 

cy w zespole. Na resztę zarzutów z serii "D" nie che 
mi się dodpowiadać, 
E. Dyscyplina pracy: 

że muszę pracować od 8.00 rano do 
plus jedna sobota w miesiącu. Tak to wygląda. Zróbmy 

kiedy i za co pra- 
imprezy, soboty, 
obecności na nara- 
A zajęcia wykra- 

W umowie o pracę mam napigane, 
16.00 codziennie 

analizę pracy instruktora- etatowca, 
cuje. Wyjazdy, spotkania, delegacje, 
niedziele, praca koncepcyjna w domu, 
dach w charakterze przytomnego, itp. 
czające poza zakres obowiązków, jak na przykład łado- 
wanie i rozładowanie różnych rzczy (dotyczy tokierow- 
nika wydziału), ustawianie różnych rzeczy, prowadzenie 

pojazdów niejednokrotnie mechanicznych, przenoszenie 
w ciasnych magazynach sprzętu z kupy na kupę zwane in- 
wentaryzacją, itp., itp. Mam wrażenie, że jesteśmy gru- 
pą pracowniczą, której o dyscyplinie pracy ze względu 
na delikatność problemu nie powinno się wspominać 
F. Ocena wyników na powierzonym odcinku: W tym miej- 

scu pozdrawiam wszystkich drużników, drogowców 
a także doręczycieli (dawniej listonoszy) pracujących 
na swoich wymiernych odcinkach. 

G. Osobiste wyniki i' osiągnięcia ocenianego (oceniany 
dokonuje oceny pracy - samooceny): Jestem więc 

myślę. 
H. Aktywność społeczna (udział w pracach kręgu): krąg, 

do którego jestem zapisany nie pracuje, z czego się 
cieszę; "realizacja zalecehia uchwały zjazdowej doty- 
czącej bezpośrednich kontaktów z jednostkami organi- 

zacyjnymi" - czasem udaje mi się doprowadzić do bezpo- 
średniego kontaktu; "aktywność pracownika w innych or- 

ganizacjach": pozytywna lub nie, w zależności od pole- 
ceń przełożonych. 

10. Zainteresowania zawodowe: zgodnie z zakresem obo- 
wiązków. 
11. Zainteresowania pozazawodowe: patrz pkt. 10. 
12. Perspektywy dalszej pracy: widzę światło w tunelu, 
nie wiem co to zdanie oznacza, ale ladnie brzni. 
13. Trudności występujące w pracy: nie pisnę słowa 
zgodnie z punktem o lojalności i poczuciem zdrowego 
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„d) wszystkie dycyzje są 

RESENEMA POGLADY MUEEEUEEEZE (+ UUUE GNU t WENN KULTURA 
rożeądku. (A swoją drogę nie wiesz na czym polega taka 
biołogiczno-psychologiczna ciekawostka, ze im ktoś w 
jakiejkolwiek hierarchii wyżej, tym ma mniejsze poczu- 

cie humoru?). 
14. Satysfakcja z wykonywanej pracy: równoważna z 1i- 
stą płac. 

15. Udział w wycieczkach zagranicznych, krajowych, 
wczasach itp.: Byłem w b.r. w Bułgarii, na wycieczki 
krajowe chodzę zwykle pieszo, na wczasach nie byłem 
nigdy , w każde wakacje od roku 1975 jeżdżę na harcer- 
skie tnprezy. 
16. Przyznane odznaczenia, wyróżnienia, nagrody: Krzyż 
za Zasługi dla ZHP, 1945 rok. 
17. Ocena pracy: Coż można napisać? Każdy, kto w swoje 
działanie wkłada choć trochę serca uważa, że to ca ro- 
bi, robi lepiej niż inni na jego miejscu. Dobrze jest 
jeżeli widzi swoje niedoskonałości i wady. Niedobrze 
jest jeżeli o nich mówi. Natura ludzka jest ułomna 
i nawet dobrze życzący nam ludzie chętniej pamiętają 
potknięcia nasze niż sukcesy. Dlatego nie czekaj aż 
cię ktoś pochwali ale rób to sam. Nauczysz się przez 
to chwilowej niechęci do chwalipięty, po jakimś czasie 

wszyscy przyzwyczają się do tego, że jesteś dobry. 
Dla niewiedzęcych jak to robić krótki kurs nauki 

jak zostać wybitnym pracownik 

Po pierwsze należy przyjąć kilka pewników, bez któ- 
rych nikt nie jest w stanie osiągnąć zamierzonych ce- 
lów. 

a) każda władza jest dana... nie jest wzięta na mocy 

demokratycznych decyzji świadomych przedstawicieli 
większości. 
b) wszyscy, którzy stoją nad tobą są tam po to, by 

ci pomóc i dlatego... 
©) dobrze ci życzą 

(wstawić właściwy przy 
aiotnik), . 

a) wątpliwości mają tylko ci, którzy nie rozumieją, 

t) myśl co robiez, ale pytaj czy dobrze myślisz, 
9) nie poprawiaj nigoy tych, których poprawiać nie na- 
leży 

h) załóż, że zawsze możesz się mylić, 
1) jeżeli się pomyliłeś poproś o dymisję, 
3) o dymisję proś na tyle wcześniej aby była jeszcze 

możliwość poprzestania na słownej naganie, 
k) kolega jest tylko kolegą, też może się mylić 
1) pytaj, czy kolega postępuje lub mówi słusznie, 

ł) lepiej stracić jednego kolegę niż mieć wątpliwości 
m) rób, ale mów wszystkim, że robisz, 
n) każda praca jest ważna i każda męczy, bądź więt 

zmęczony, 
o) na pytanie "co robisz" odpowiadaj zawsze, że nie 

wiesz w co włożyć ręce i włóż je na przykład do kie- 
szeni, 

p) wszędzie bądź trzy minuty przed czasem, nawet jeś- 

11 później będziesz spał przez kilka godzin, 
r) pamiętaj,że wszystko może być pracą, na przykład 
czytanie gazety, picie herbaty, rozmowa itp. 
s) pamiętaj jednak, że wtedy tylko coś będzie pracą 

jeśli wykonywane jest nie dla przyjemności i z po” 
tówięceniem, 

t) nie rób nic w samotności, 
u) jeżeli zdecydowałeś się coś robić postaraj się aby 

ktoś to widział, ż 
w) praca, jako materia ulotna, musi być udokumentowa- 

na, 
y) jeżeli nie możesz wykazać sią pracą wykaż się doku- 

mentacją, 
z) bąoż miły w zależności od zależności, 
) chwal siebie, ale nie zapominaj dzięki komu możesz 

być aż taki dobry. 

Zatrzegam, że poza tym nie prowadzę poradnictwa. 

BUCHCIC 2 prowiaji 

  
  

  
Pomiędzy nie! 
pomiędzy życiem a śmierci 
pomiędzy dobrocią i złem 
pomiędzy sensem i ułudą 

gdzieś tam jestem ja. 

W gęstym Tesie niechęci, 
© chmurze koleżtńskich plotek, 
w blasku i ciemności, 
u źródeł miłości - samotna 

wszędzie t 

2 pogardą i życzliwością, 
z uśmiechem nawet przez łzy, 
modląca się o ciebie w 

- ja. 

pustysh -świątyniach, zatopiona w ciszy 
właśnie ja. 

a 
harcerskie.pl 
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drużyna. 
Słowo "istnieje" właściwie charakteryzowało jej- 
d kilku lat istnieje przy liceum 

O aktywność. Drużynowa nie prowadziła zbiórek 
i nie utrzymywała kontaktów z hufcem i szkołą. We wrześ- 
niu ubiegłego roku nową drużynową została Marta, uczen- 
nica liceum. Zbiórek nada! nie było. Marta nie byłaprzy- 
gotowane do pełnienia funkcji drużynowej a nauka w kla- 
sie maturalnej nie zachęcała jej do samokształcenia, 
udziału w kursach czy innych formach doskonalenia wie- 

dzy i umiejętności, a w rezultacie uaktywnienia druży- 

Przypadkowo 
czas spotkania 

dowiedziałem się o tej drużynie. Pod- 
z Martą i wspólnej rozmowy ustaliliśmy, 
zastąpię ją na funkcji i poprowadzę 

obiecała pomoc w kontaktach z dyrekcją 
że od stycznia 
zbiórki. Marta 
szkoły i harcerzami. W hufcu przyjęto nasze ustalenia 
z zadowoleniem. 

Obowiązki drużynowego zacząłem od wizyty u dyrekto- 
ra szkoły. Ten nie krył uznania i ciepłych słów pod ad - 
resem instancji harcerskich, które starają się pomóc 
i uaktywnić drużynę. Wiedziałem, że jest on zwolenni- 
kiem mundurowych czwartków i dba o przynależność ucz- 
niów do drużyny wbrew zasadzie dobrowolności ale chwi- 
łowo nie rozmawialiśmy na ten temat, by nie zadrażniać 
wzajemnych kontaktów. W drugim tygodniu stycznia dy- 

rektor przedstawił mi opiekunkę drużynyi przeprowadziłem 
dwie zbiórki. 0 zorganizowaniu własnego zimowiska dru- 
żyny nie mogło być mowy ale z tymi harcerzami, którzy 

|--R: 

pozostali w mieście pop 
do chorągwianego przeglądu Srtystycznego. 

Dodatkowo zraleźliśmy czas, by wybrać się na kilka dni 

na zimowisko zaprzyjaźnionej drużyny. Wspólne 7biórki 

1 ten zimowy wypad zbliżyły nas. Z nadzieją można było 

patrzeć w zarysowującą się przed drużyną przyszłość. 

Nie trudno więc wyobrazić sobie moje zdziwienie, 

gdy w pierwszym tygodniu po feriach dowiedziałem się 

© zmianie decyzji przez dyrektora i breku zgody z je- 

go strony na dalsze prowadzenie drużyny. Roznowa ż nim 

potwierdziła pogłoski. Oczywiście powiedziałem mu, że 

jest niepoważny, zmieniając co miesiąc dezyzję. Doda” 

zgodnie z uchwałą ostatniego Zjazdu ZHP 

towujących 

łem też, że 
tylko osoba przygotowana może pełnić funkcję drużynowe- 

go. Dyrektor nie podjął rozmowy. Odeszłem bez wyjaśnień 
1 rzeczowych argumentów uzasadniających decyzję. 
Nie walczyłem o utrzymanie tej funkcji licząc się z 
ewentualnymi konsekwencjami, jakie ponieśliby harcerze- 
-uczniowie tej szkoły. Później dowiedziałem się, że 
p.o. drużynowej zostałe nauczycielka z tej szkoły nie- 
przygotowana do pełnienia tej funkcji. ! to mógłby być 
koniec jednej banalnej sprawy, gdyby nie kolejne zda 
rzenie... 

Ha tniosek dyrektora Pada Lrużyny wystąpiła do ko- 

mendy hufca (komisji stopni) o otworzenie próby na sto 
pień przewodnika dla pełńiącej obowiązki drużynowej by- 
łej opiekunki. Wówczas wystąpiłem do hufca z oficjal- 
nym wnioskiem o zawieszenie drużyny opierając swoją 

POGLĄDY WEB 

rowadziłem kilka zbiórek przygo- ocenę na kryteriach drużyny starszoharcerskiej. Ou te- 
go momentu sprawa stała się głośna w gronie kadry in- 
struktorskiej. Najbliższa Rada Hufca rozpatrzy wniosek 
o skreślenie mnie z listy instruktorów za niegodne in- 
struktora zachowanie. Czy warto się bronić? 

SEN 

  
      

dzieś w latach siedemdziesiątych zasiadałem 
G w jury Chorągwianego Festiwalu Piosenki Żeglar - 

skiej, organizowanego przez 18 KWDH "Białego 
Szczepu". Festiwal odbył się w nastrojowych podziemiach 
Krakowskiego Klubu "Kuźnica", zaś kierował wszystkim 

drużynowy "Osiemnastki" Jacek Reschke. Dziś, ten sam 
Jacek szefuje największej ogólnopolskiej iuprezie śpie- 
wających żeglarzy - "Szantom". Podobno już w listopa- 
dzie ubiegłego roku zabrakło karnetów na koncerty fes- 
tiwalowe, mimo że prócz dużej sali SCK "Rotunda" 
organizatorzy wykorzystali również największą w Kreko- 
wie halę "Wisły". Zresztą chętnych i tak jest dużo, 
dużo więcej niż mięjsc u Wiślaków bo Szanty, choć pią- 
te jako obecna wersja tej imprezy, mają już ustaloną 
sławę i całe zastępy wyznawców. Ten festiwal, spośród 
wielu innych podobnych imprez wyróżnia jego... 
skość. Otóż, mimo że organizatorzy wcale swego harcer- 

na- 

  

harcer- 

skiego rodowodu wręcz przeciwnie, 
wet odżegnują się od niego, w dalszym ciągu jest to 

impreza spontaniczna, opierająca się na wewnętrznej 
potrzebie wypowiedzi artystów i muzyków. Organizatorzy 
- młodzież w większości harcerska z klubu Szkwał przy 

sami bez etatów i budżetu czują po- 

nie akcentują, 

Pałacu Młodzieży, 
trzebę umożliwienia wspólnego spotkania śpiewających 
żegłarzy z całej Polski 

Hocne śpiewania, gdy zaciera się różnica między es- 
tradą i salą, mają niepowtarzalny czar, są czymś nie- 
zwykle jednoczącym młodzież. Nikt tego wszystkiego nie 
ustawia", nikt nie reżyseruje. Młodzież robi to sama, 

z siebie i dla siebie. Może dlatego właśnie bez "war- 
sztatów" profesjonalistów, bez całorocznych biur orga- 
mizacyjnych, ten ogromny już festiwal cieszy się 
iście "jarocińską" popularnością. Co roku organizato- 

rzy wydają śpiewnik autorski uczestników festiwalu - 
bestseller, za którym uganiają się tysiące chętnych. 

Trudno o więcej pozytywów - doprawdy wspaniała im- 
preza, tylko że 1 w tym obrazku jest małe ziarnko go- 
Tyczy. Otóż nie tek dawno temu hm Jacek Reschke, na 
łamach prasy krakowskiej rozliczył się ze swojego har- 
cerskiego rodowodu. Po prostu stwierdził, że rozbrat 
2 harcerstwem wyszedł tylko "Szkwałowi" na dobre. Może 
to i racja, nie zamierzam tego roztrząsać. Pewnie by- 
ły ku takiej a nie innej wypowiedzi powody 

w tym, że trudno zrozumieć tekie słowa płynące z ust 
dobrego instruktora harcerskiego, który całą swą pracą 
opiera na stosowaniu harcerskich metod. (Może nie w 
pełni świadonie?). Co by druh Jacek nie deklarował, 

jek by się "Szkwał" nie nazywał 1 pod czyją by fir! 
działał - to jest po prostu dobre starsze harcerstwo 
tak, $akto było u źródeł czyli w 18 KWDH, prowadzonej 

- rzecz 

przez druha drużynowego Jacka Reschke. Może nie ji 
4z1$ w naszym ruchu najlepiej, może popełniane są 
srzykre błędy, ale to nasz Związek, któremu wielu zaw- 
dzięcza właściwy wybór dorosłej drogi życia. 

Z pewnością można życzyć harcerskim testiwalom ta- 
kiej atmosfery jak na "Szantach". Dobrze by było, by 
spece od naszej harcerskiej kultury poznali 
tę imprezę, miast się boczyć na entuzjastów-nrgenizato- 
rów. Zaś organizatorom "Szantów" życzę, by nie wstydzi - 
1i się nowego harcerskiego rodowodu, bo to dobry rodo- 
wód 1 wiele mu można zawdzięczać. 

piotr niwiński hmpl 
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 Poznajmy , 

blizej postać 

hcę zaproponować Czytelnikoa grę krajoznawczą 
Ć z wykorzystaniem mapy Polski. Możecie ją odbyć 

podczas zbiórek zastępu w słotne, jesienno-zi- 
mowe dni. Do zadań Waszych należeć będzie przeczytanie 
tego artykułu a następnie śledzenie treści mapy. Można 
choćby wyciąć małe kolorowe krążki 1 pokrywać nimi od- 
szukane miejscowości na mapie. 

Publikacje o Mikołaju Koperniku !/ zupełnie poni ja- 
ją trasy podróży chociażby przejazdy z Torunia do Kra- 
kowa 

Odległość dzieląca oba miasta drogą wiślaną - tak 
jak ją przemierzał ojciec Mikołaja - wynosi około 750 
kilometrów. Kiemy, że Mikołaj Kopernik przybył ćo Kra- 
kowa drogami kołowymi lub konno. 

Antoni Sujkowski autor "Geografii ziemi dawnej Pol- 
ski” 2/ XVI wieku, nie uwzględnia tak zwanego szlaku 
pruskiego. Władcy ówcześni dobrze znali Polskę, naj- 
krótszymi drogami szybko przenosili się z północy na 
południe kraju..Droga pruska nieuwidoczniona jest rów- 
nież na mapie Władysława Senkowicza ”/ choć są na niej 
gościńce i drogi pocztowe. Tak znane miasta w średnio- 
wieczu jak Kurzelów, Przedbórz, Sulejów nie mogły być 
odcięte od reszty kraju. Do Piotrkowa Trybunalskiego 
trzeba się było dostawać najkrótszą drogą. Toteż pró- 
ba odtworzenia szlaku, którym przejeżdżał Mikołaj ko- 
pernik jest si:romnyn zadaniem. Na szlaku podróży póź- 
niejszego wybitnego astronoma, a tysczasen 18-letnie- 
go młodzieńca ukazywały się ziemie historyczne: Toruń 
leżał na południowym skraju Ziemi Chełmińskiej, przez 
Nieszawę, która była już na Ziemi Inówrocławskiej wkra- 
czał podróżnik rychło na Kujawy 
sskiego miał tylko 12 kilometrów do Włocławka. 

1/ 

fa z Brześcia Kujaw: 
Ze wzglę 

du na bagniste okolice, droga do tego miasta wiodła 

wzdłuż krawędzi terasy wyższej - nadzalewowej. Dair) 
do Brześcia Kujawski:go było dość sucho i byiy to tere- 
ny silnie zaludnione ze względu na urodzajne ziemie. 
W odległości 24 kiiometrów 
Brześcia leży miesto Kowal. Tutaj urodził się Kazimierz 

syn Władysława Łokietka, zwany później Wielkim. Stąd 
dopiero młody Kopernik jechał na południe na teren 
Ziemi Łęczyckiej, którą przemierzał z północy na połuds 

nie jadąc po drodze przez Łęczycę, Zgierz 1 Wolborz 

południowy wschód oda 

hm PL Tadeusz Gaweł 

do Piotrkowa Trybunalskiego - a to już była Ziemia Sie- 
radzka 5/. W Sulejcwie przekraczał rzekę Pilicęi wzdłuż 
niej jak również wzałuż granicy Ziemi Sieradzkiej i 
Sandomierskiej Kopernik mijał Przedbórz i Kurzelów */ 
W źródliskowym odcinku Czarnej Nidy dostawał się już 
na teren Ziemi Krakowskiej by przez Jędrzejów, Miechów 
1 Słomniki wjechać do Krakowa cd strony kościoła św. 
Floriana. Gdy po raz pierwszy w okresie studiów w Aka" 

demii Krakowskiej przybywał Kopernik do Krakowa, przed 
Jego oczami rysował się majestatycznie obraz murów 
obronnych na odcinku dzisiejszych zachowanych fortyfi- 
kacji ale bez Barbakanu. że Barbakan 
wzniesiono dopiero w roku 1499 a więc w tym czasie, 
gdy Mikołaja Kopernika w Krakowie nie było. Dopiero 
gdy w 1509 i 1512 roku przybył ponownie do Gr du Kraka, 

Wiadoro bowiem, 

raz w sprawie drukowania listów Teofila Symokaty i dru- 

gi raz , gdy z wujem Łukaszem Warzenroce przybył zapro- 
szony przez króla Zagmunta Augusta - Barbakan już był 

zbudowany. W 1483 roku po śmierci ojca Mikołaj bra-" 

tem Andrzejem dzięki pomocy i opiece wuja Łukasza Wa- 
czenrode, przybywa do Włocławka, Chełmna i prawdopodob 

nie Gniezna. Już w 1489 roku po raz pierwszy przybywa 
na Warmię. Może spędza tam u swego wuja wakacje? 

W jesieni 1491 roku jedzie do Krakowa. W sumie mógł 
podróżować około 12 razy. Odcinek Toruń-Kraków to oko- 

ła 400 kilometrów. Przyjmując, że w średniowieczu od- 
bywano podróże tylko w dzień można przypuszczać, iż 
okres takiej podróży mógł trwać od kilku dni do tynod- 

nia. Wówczasm za miejsca postoju można uznać Łęczycę, 

Piotrków Trybunalski, Sulejów, Kuczelów, Jędrzejów 
1 Miechów. H. Kesten !/ podaje, że Mikołaj kopernik 
Jeździł wozem podróżnym © zaprzęgu 6-konnym. 

Kopernik umiał postępować 2 ludźmi różnych stanów, 

toteż łatwo przyjdzie zrozumieć z jaką swobodą mógł 

obracać się wśród cuchownych z Sulejowa, mieszczan Ku- 
rzelowa czy świty dworskiej w Piotrkowie 

W czasie pobytu na studiach w Krakowie odbył wycie 

16952. W roku czkę do Wieliczki. Mołe było to w roku 
1495 przebywa we Fronborku. W 1501 roku po powrocie 
z włoch prowdopodobnie przebywał we Wrocławiu. W la 
tach 1503-59 przebywał czasowo we Fromborku, siedziL. 
biskupa warmińskiego, mieście ślicznie położonym nad 

Zalewem Wiślanym. Ten człowiek Odrodzenia, niezwykle 

zywotny „ interesujący się wszystkim, czuły na krzyw- 

dę ludzką , sktywny obywatel - udaje sic w 1504 roku 

ma $ejm pruski do Elbląga, pdzie uczestniczy w podję- 

ciu zakazu wypuszczania coraz gorszej monety. W dwa 

lata później dużo podróżuje po całej Polsce. W 1510 ro- 

ku prowadzi badanin topograficzne i kartograficzne War= 

miś. Głosi zasadę, że 
bo go najpierw dobrze poznać. Często wizytuje dobra 

Kapituły. Gdy umarł wuj Łukasz Waczenrode Kopernik po- 

jechał do Torunia na pogrzeb. Od 1516 roku przebywa 

w Olsztynie, gdyż zostaje powołany na stanowisko admi- 

mistratora dóbr Kapituły w tym mieście. W 1519 roku 

bierze udzioł w sejmiku w Toruniu i tam redaguje"Trak- 

chcąc krajem dobrze rządzić trze- 

tat o dobrej monecie". Jest to reforma monety wyprze” 

dzająca późniejsze reformy w tym zakresie w Anglii. 

W latach 1520-1521 ponownie przebywa w Olsztynie, gdzie 

jest komendantem zanku podczas wujny polsko-krzyżac- 

kiej. Po zakończeniu wojny udaje się na stałe do from- 

borka. Tam zostaje Komisarzem Warmii. W 1522 roku 

KEEEM HISTORIA URWKKNWNNNNE + KN gm. UZNA |ISIORIA_ HENKNENEG 
w połowie marca przebywa na sejmiku w Grudziędzu,guzie 
jest poruszana sprawa bicia monety. 

Mając 68 
jako lekarz do Królewca, do chorego przyjaciela księ- 

lat na prośbę księcia Albrechta jedzie 

cia - rycerza Jerzego z Kunheim. Warto wiedzieć, że 
przebiegły Albrecht słysząc o sławie i wielkości Kope 
nika, pragrie go poznać. Z tym wyjazdem łączą się dwa 
listy pisane po niemiecku przez Kopernika. Inteligentny 
i kulturalny Kopernik nie mógł pisać inaczej do księ- 
cia i jego przyjaciela Ale owe dwa listy to nie dowód 
jego niemieckości. 

Do wszystkich cech, które Mikołaja Kopernika wyno- 
szą ponad przeciętność nie tylko w XVI wieku, ale po 
wsze czasy - można dodać jeszcze jedno określenie - 
wspaniały podróżnik i badacz ojczystej ziemi. 

A może spróbujecie odbyć wędrówkę wybranym odcin- 
kiem dawnych podróży Mikołaja Kopernika, 
rem, kajakiem lub pieszo. 

można rowe- 
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NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 

est w Warszawie takie miejsce, które zna cały 
naród, otacza go czcią i hołdem serdecznym. 

lutaj przez całą dobę pełnią honorową wartę 
żołnierze kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 
Tutaj znicz płonie cały czas. 
W tym miejscu ogniskują się wszystkie uczucia patrio- 
tyczne Polaków. Tu najpełniej pojąć można prawdę, że 
co dzień Polak narodowi służy. 

Na tym skrawku warszawskiej ziemi usytuowany jest 

Grub Nieznanego Żołnierza. Stanowi on swoistą emanację 
wszystkich polskich mogił kryjących w sobie najlepszych 
Synów narodu, którzy w walce o Polskę i za Polskę odda- 
li swe życie 

PRZECIOONIU, JEŚLI ZNAJDZIESZ SIĘ PRZED GROBEM NIEZNANEGO ŻOLNIE- RZA - ZATRZYMAJ SIĘ TU KONI 

w listopadzie minęło 60 lat od chwili zbudowania 
Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie i oddania gó 

pod opiekę narodu. 
W dniu 4 kwietnia 1925 roku w wielkiej sali Rady Wojen 
nej przy gabinecie ministra spraw wojskowych w Warsza- 
wie generała W. Sikorskiego, odbyła się niezwykła uro 
czystość, w czasie której zapadła decyzja, by z jedne- 
go spośród piętnastu pobojowisk ekshumować zwłoki bez- 
imiennego żołnierza i umieścić je w panteonie chwały 
narodowsj, jakim miał być Grób Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie. 
Wśróń uroczystej ciszy zebranych dowódców i delegatów 
stacjonujących w stolicy jednostek wojskowych najnłod- 
szy z obecnych, ogniomistrz 14 pułku artylerii polowej 
Józef Buczkowski, kawaler orderu Virtuti Militari, wy 
ciągnął z urny kartkę z nazwą pobojowiska lwowskiego. 
Jako datę złożenia zwłok w Warszawie wyznaczono dzień 
2 listopada 1925 roku. Zwłoki nieznanego żołnierza, 
ekshumowane z wylosowanego pobojowiska przetransporto- 

wano niezwykle uroczyście specjalnym pociągiem do War- 
szawy, a potem do Katedry św. Jana. Na szarfach i trans- 
parentach vidoczny był nepis, wielokrotnie potwierdzo- 
ny w dziejach narodu: "Umieram, aby potomni mogli żyć!" 
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SIEENEEEM HISTORIA 
W dniu 2 listopada, w dzień Zaduszek 

ziono z z katedry św. 

sława Ostrowskiego. W łuku arkady środkowej mieściła 
się żelazna krata z Orłem, po prawej stronie ornanent 
Krzyża Walecznych, po lewej - Virtuti Militari. 
V chwili wpuszczenia trumny do grobowca uderzyły fanta" 
ry "Hejnału Wojska Polskiego". Wraz ze zwłokami niez- 
nanego żołnierza złożono w grobowcu 14 urn 

ju wstrzymanie wszelkiego ruchu i pracy aby ; oddać 

cześć nieznanemu żołnierzowi i wyrazić wieczysty hołd 
narodu polskiego dla setek tysięcy żołnierzy, którzy 
przełali krew z imieniem Polski na ustach. 
0 wielkiej potrzebie patriotycznej tego symbolu niech 
świadczy fakt, że jeszcze przed wzniesieniem Grobu Niej 
znenego Żołnierza pod arkadami pałacu Saskiego, w nocy 
2 grudnia 1924 roku, położono - jakoby z inicjatywy 
lgnacego Paderewskiego - płytę z piaskowca u stóp pom- 
nika księcia Józefa Poniatowskiego z napisem: 
nemu Żołnierzowi". 

*Niezna- 
Na płycie tej składano kwiaty i wią” 

zanki do czasu wzniesienia grobu. 

Powstanie Warszowskie zmieniło Pałac Saski w ruiny 
1 zgliszcza. Grób Nieznanego Żołnierza pokryła gruba 
warstwa gruzów. 17 stycznia 1945 roku w kilka godzin 
po wyżwoleniu stolicy, przy szczęśliwie ocalałym trag- 
mencie arkad Wystawióno wartę honorową. 
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, przy wtórze dzwo- 
nów w całym kraju, zwłoki nieznanego żołnierza przewie- 

Jana i w obecności tłumów złożo- 
Na w grobowcu pod arkadami pałacu Saskiego, zbudowane= 
go według projektu znakomitego artysty rzeźbiarza Stani- 

z prochami 
poległych na największych pobojowiskach ostatniej woj- 
ny. Punktualnie o godzinie 13.00 nastąpiło w całym kra” 

WEREICMBZE € BE 
Po usunięciu gruzów w prześwity między filarami Grobu 
wstawiono odlane w brązie powiększenia trzech głównych 
orderów polskich; nadawanych za wybitne czyny wojenne: 

Virtuti Militari, Krzyża G runwaldu i „Krzyża Walecz- 
nych. W pierwszą rocznicę zwycięstwa znów zapłonął 
wieczny znicz. 
W toku uroczystości odczytano nad Grobem apel poległych 
a oficerowie wszystkich rodzajów wojsk wsypali do urn 
ziemię z 24 pobojowisk II wojny światowej, uwidocznio- 
nych na marmurowych tablicach. Wśród bicia werbli 41 
sztandarów bojowych pochyliło się w hołdzie poległym 
żołnierzom. 

Po zakończeniu uroczystości marszałek Polski, Michał 
Rola-Żymierski i Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej 

Bolesław Bierut wpisali się do Księgi Paniątkowej. 
Czytamy w niej między innymi: 
"Grób nieznanego żołnierza - symbol bohaterstwa narodu 
polskiego w walce o Wolność i Niepodległość własnymi 
siłami odbudowany wraz z placem, który od dnia dzisiej 
szego nosić będzie nazwę Placu Zwycięstwa, miastu sto- 
łecznemu Warszakie po wieczne czasy we władanie prze- 
kazuję”. 

Wystrój metaloplastyczny 
Henryk Grunwald. 

odbudowanego Brobu wykonał 

Sam grobowiec pozostawiono w stanie, 
w jakim znajdował się w momencie wyzwolenia. Ma to swo- 
ja symboliczną wymowę. Stanowi wojenny dokument barba- 
rzyństwa i zbrodni hitlerowskich popełnionych na naszyr 
narodzie. Ha głównej płycie widnieje napis: 

" TU LEŻY ŻOŁNIERZ POLSKI POLEGŁY ZA OJCZYZNĘ”. 

NDRERZRIEWZZ ZZOZ ACRE TEE TP OETWEETETZOOC 

EERRE O 
Tuż obok na okaleczonych przez wojnę kolunnadach wyry- 

ło nazwy miejscowości rozsławionych nęstwen 1 bohater- 

stwem żołnierza polskiego. 
pod płytą tego narodowego panteonu chwały „złożono pro- 

chy żołnierzy wrześniowych z Westerplatte 4 Oksywia, 

z Helu'i spod Kutna, z Warszawy i Modlina, z wielu po- 

bojowisk wojny obronnej Polski z 1939 roku. Przywie- 

ziono tu urny z placów bitewnych rozległego obszaru 

działań II wojny Światowej, w których uczestniczył żoł- 
nierz polski. Od Atlantyku po źródła Dniopru i od pi- 
ramid po koło podbiegunowe, z bitew stoczonych na 1ą- 

dzie, morzu i w powietrzu. Z pól zroszonych krwią Po- 

lsków pod Narvikiem i Tebrukiem, w Lotaryngii i Wiel- 
kiej Brytanii, pod Monte Cassino, Falaise i Arnhem. 
Wreszcie z pobojowisk zwycięskieno szlaku bojowego 
1. Armii Wojska Polskiego zapoczątkowanego pod Lenino, 
a kontynuowanego nad Bugiem i Wisłą, na Wale Pomorskim, 
pod Gdańskiem i Kołobrzegiem, nad Odrą i Nysą Łużycką, 
z pełnym chwały finałem w Berlinie, gdzie na Branie 
Brandenburskiej żołnierz 1. Dywizji im. 
ciuszki zatknął obok radzieckiego sztandaru biało-czer- 
woną flęgę Polski. 

Tadeusza Koś" 

.. 

Grób Nieznanego Żołnierza 
rangi naszej historii i znaczenia wśród narodów świata 
Przed arkadami pałacu Saskiego z płytą Nieznanego Żoł- 
nierza przesunęły się liczne delegacje i przedstawi- 

cielstwa państowe wizytujące Polskę, z koronowanymi 
głowami. Przed Grobem składały kwiaty i wieńce odwie- 
dzające Ojczyznę liczne grupy Polonii zagranicznej, po 
lonijne 1 krajowe organizacje społeczne, kombatanckie 
1 młodzieżowe, wszyscy, dla których hasło walki o Wol- 
ność i Niepodległość nie było obojętne, którzy za ho- 
nor dla siebie poćzytywali wielkość swego narodu. 
Każdy znaczniejszy czyn zbrojny w życiu kraju zaczynał 
się od chwili zadumy nad szczątkami nieznanego żołnie- 
rza, który oddał życie za najwyższą ideę, jaką zna ludz- 
kość: prawo do niepodłegłego bytu! 

w Warszawie jest wyrazem 

HISTORIA  KREREEEKKES 

Wszyscy przybyli tu ludzier doznają przeżyć niepow- 
terzalnych. Stoją w zadumie, wpatrują się w migotliwy 
płomień znicza. Wracają do wspomnień, do historii, któ- 
rą tworzyli poprzednicy 1 którą dziś kontynuujemy. 
W żadnym innym kraju na świecie rytuał ten nie jest tak 
ściśle związany z życiem osobostym narodu, z jego co- 
dziennością i przyszłością. 
Uroczysta odprawa wart stała się tradycją, bez której 
trudno wyobrazić sobie niedzielne południe w stolicy. 
Ceremonii towarzyszy biel i czerwień barw narodowych, 
sztandary wojskowe, hymn narodowy, zwarte kolumny żoł- 
nierzy. Zmiana posterunku przy Grobie Nieznanego Żoł- 

mierza to chwila autentycznego wzruszenia, wywołująca 
dziwny skurcz gardła. Nikt się nie wstydzi łez. 

Monory oddają liczne delegacje. Składanie wieńców 
na płycie Grobu stało się nieodłączną częścią cereno- 
niału dyplomatycznego i wojskowego. 
Księga Pamiątkowa Grobu Nieznanego Żołnierza zawiera 
na swych kartach wiele interesujących wpisów. Są one 
syntezą ludzkich |doświadczeń i mądrości narodów, prag- 

nień i dążeń społeczeństw, wyrazem hołdu dla żołnier- 
skich wzorców nieprzemi jających. 

Niedziela 29 września 1985 roku. Przed frontem 'Gro- 
bu Nieznanego Żołnierza stanęły kolumny harcerzy, przed” 
stawicieli wszystkich chorągwi ZHP. W dniu tym Przewod- 
niczący |Rady Państwa profesor Henryk Jabłoński udeko- 
rował sztandar Związku Harcerstwa Polskiego Orderem 
Krzyża Grunwaldu III klasy. Uhonorowanie ZHP tym bojo” 
wym odznaczniem za harcerski udział w bojach o wolność 
1 niepodległość mogło się odbyć tylko w tym jedy- 
nym miejscu. 

„ Groby wy nasze 

Ojczyste groby 
Wy pełne życia mogiły! 
Wy,nie ołtarze 
próżnej żałoby 
Lecz - twierdze siły..." 
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11 Forum Zuchnistrzów będzie obradować nad określoną 

Qrupą zagadnień obojętnych wspólnyn tematen "Nowoczes- 
Ność w ruchu zuchowyn”. Wydział Zuchowy zaprezentuje 
na wstępie swój punkt widzenia w obszernym referacie. 
Zaraz po nim wygłoszony będzie koreferat, a być może 
nawet dwa koreferaty. I tu muszę odnotować "nowość", 
€o prawda bardzo dawno znaną ale nie praktykowaną. 
Być może dlatego, że zwykle wyżej ceniono jednomyśl- 
Dość od trafności rozwiązań. 

MU(OFON referatu 1 koreferatów nie zazdroszczę z8- 
dania, Jekie przed nimi stoi. Podstawą ma być ta część 
Uchwały VIII Zjazdu ZHP, która nosi tytuł Nowoczesność w XXI wiek" 
ięzyk matodyki zuchowej. 

"Sięgać po 
, którą trzeba przełożyć na 

Hie jest to proste. Pierwsza próba jaką podjął zespół 

pod kierownictwem hm PL Stanisława Chladka w paździer- 

niku .1985 roku ujawniła całą masę problemów na które 
tylko częściowo odpowiedziano a i to niezadawalająco. 
Nie odpowiedziano na przykład na pytanie czym jest no- 
woczesność dla samych dzicci, jak ją pojmują i czego 
oczekują. Stwierdzono, że unowocześnienia wymaga saa 
system wychowania zuchowego. To prawda, ale jak to 
"ugryźć" nikt nie był w stanie wskazać. Poprawka 
do systemu zuchowego stworzonego przez A. Kamińskiego 
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WRAŻENIE ? 

adczas spotkań z harcerzami, przyjaciółmi, prze- 
łożonymi starasz się zawsze zachowywać odpowied- 

nio do sytuacji. Inaczej kierujesz swym postę- 
powaniem, gdy masz do czynienia z przybocznym czy zastę* 

powym, inaczej z kulegą ze szkolnej ławy a jeszcze ina- 
czej, kiedy rozmawiasz ze szczepowym lub nauczycielem. 

Dotyczy to przede wszystkim osoby, z którą nawiązałeś 
kontakt, bądź zostałeś przez nią sprowokowany do wymia- 
ny zdań czy poglądów. 

W sytuacji pierwszej, gdy podejmujesz rozmowę z przy- 
bocznym lub zastępowym zajmujesz jako drużynowy wyższą 

pozycję w hierarchii harcerskiej. Twój stosunek do roz- 
mówców jest zazwyczaj teki, jaki przyjąłeś styl kieró- 
wania drużyną. Jeżeli sam określasz zadania drużynie, 

sam decydujesz o przydziale pracy dla harcerzy, wyda- 

jesz często rozkazy i polecenia, to przybocznych i za- 
stępowych traktujesz jako tych, którzy mają czuwać nad planowym 

przebiegiem i wykonaniem Iwoich zaleceń. Inaczej jest, 
gdy proponujesz jedynie swój plan Uziałania drużynie, 
z uwagą przyjmujesz pcstulaty i rady, cenisz zapał 
i twórczą myśl swoich harcerzy. Wynika z tego, że zaj- 
mując wyższą pozycję od innych, możesz postępować 

w dwojaki sposób: albo dajesz odczuć Swą wyższość z ra 

cji pełnienia określonej funkcji albo stajesz się 
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partnerem, dobrym doradcą, koordynatorem wszeikich dzia- 

łań. 

W sytuacji, gdy spotykasz się z dobrym kolegą z kla- 
sy, który też pełni funkcję drużynowego nie występuje 

element podporządkowania kogoś komuś. Kolega jest dla 
Ciebie partnerem, z którym możesz wymienić poglądy do- 

tyczące prowadzenia drużyny, porównywać rezultaty pracy, 

zwrócić uwagę na kłopoty i porażki. 

Inaczej sprawa się przedstawia gdy kontaktujesz się 

z przełożonym, z kimś wyżej stojącym w hierarchii har- 
cerskiej lub szkolnej. Spotykając się ze szczepowym 

dostarczasz mu informacji o działalności drużyny. Za- 
zwyczaj pragnie on poznać jej skład, rodzaj podjętych 
zadań oraz ich realizację, plany na przyszłość, kłopo- 
ty i sposoby radzenia sobie z nimi. W tej sytuacji zaj- 

mujesz pozycję niższą. Nie jesteś już tym, który decy- 
duje i wpływa na przebieg rozmowy. Jęsteś funkcyjnie 
zależny i podporządkowany szczepowemu, który z kolei 

może udzielać Ci dyrektyw, zaleceń lub też w sposób 
partnerski traktować Cię jako drużynowego. 

Jak zdążyłeś zorientować się każdy instruktor jest 
jednocześnie przełożonym i podwładnym. W stosunku do 
jednych osób pełni tunkcje kierownicze, innym zaś pod- 
lega. Jako drużynow, prowadzisz orużynę i jesteś zwierz- 

harcerskie.pl 
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chnikiem w stosunku do swoich harcerzy, z drugiej stro- 

ny jesteś odpowiedzialny zs to co robisz przed swoim 

NO mae położenie, w którym jesteś potno- 
rządkowany Szczepowemu. Pragniesz sky miał on o To- 

bie jąk najlepsze opinię i odnosił się do Ciebie zaw- 

sze uprzejnie, życzliwie. Jego dobre ustosunkowanie 

może wypływać przede wszystkim z wywiązywaria cię 

2 powierzonych ci obowiązków ale czy tylko? Dochodzi 

bardzo często do tego, że drużynowy już wcześniej przed 

oceną własnej działalności chce podnieść własną atrak- 

cyjność, chce przypodobać się. W jaki sposób to czyni? 

Sposobów jest kilka. Są one onólnie znane i przez więke 

szość potępiane nie mniej jednak stosowanie ich w pra 

ktyce występuje bardzo często. 

Pierwszym z nich jest przytakiwanie. 

się z tym przyjęcie bezkrytycznej postawy podporządko- 

*wania się zwierzchnikowi, zgadzenie się z nim zawsze 

nawet wtedy, gdy wewnętrzne "ja" mówi co innego 

"Ale przecież niezgadzając się, mogę się narazić, mogę 

spowodować, że będę znajdował się pod baczną obserwac- 
Ją." Bezpieczniej i korzystniej jest przytakiwać. Przy- 
patrzmy się, jak możesz zachować się w tej sytuacji 

Wiąże 

W harcówce niespodziewanie zjewił się szczepowy. 
Z radością pomyślałeś, że oobrze się stało, iż włe nie 
wczoraj opracowałeś ogólny kierunek działań drużyny. 
Zapytany przez szczepowego o plany na przyszłość wy- 
jeśniłeś oumnie swoją koncepcję. Szczepowy lekko "skrzy 
wił się” i zaproponował pewne zmiany. Mino, że wewnętrz” 

nie czułeś trzfność własnego planu, to jednak nie zda- 
byłeś się na obronę swego stanowiska i zdecydowanym 
głosem przytaknąłeś szczepowemu podkreślając kilkakro** 
mie, że zgadzasz się z nim całkowicie. Uważałeś, iż 
upierając się przy własnym zdaniu mógłbyś spowodować 
duże niezadowolenie i niechęć szczepowego. 

Drugim sposobem przypodobania się jest 

szenie wartości przełożonego. 
Działania podwładnego idą w tym kierunku, by przy każ 
dej nadarzającej się okazji podkreślać występowanie 
u zwierzchnika tych cech charakteru, które są szczególnie 

cenione przez ludzi, wskazywać na jego inteligencję 
1 zorientowanie w każdym temacie. Wróćmy znów do firzy- 

kładu: 
Napotkawszy ne pewne trudnościw pracy z harcerzami 

zdecydowałeś się, że lepiej będzie iść do szczepowego 
Po poradę niż czekać aż on sam zauważy pewne niedocieg* 
Miqcia w pracy drużyny. Rozmowę ze 

poadno- 

szczepowym rozpo- 
cząłeś od stwierdzenia: "Przyszedłem do druha po pora- 

dę zdając sobie sprawę z tego, że druh jako doświadczo” 

Ny harcerz, który niejeden trudny i 
blem rozwiązał, pomoże mi w..." 

Innym z kolei sposobem wkradania się w łaski zwierz 
chnika jest zaniżanie własnej wartości 
Ma tu mlejste sytuacja, w której w sposób negatywny 
porwładny ukazuje swoje cechy, aby w ten sposób wywo 
łać przychylne spojrzenie przełożonego. Oczekiwaniem 

skomplikowany pro- 

podwładnego jest wywołanie takich uczuć u zwierzchnika 
by ten opiekuńczo podchodził do niego, traktował go 
w sposób specjalny jako osobę, której koniecznie trze- 
ba pomoc. 

Na naradzie drużynowych szczepowy zlecił wszystkim 
obecnym wykonanie zadnia, dając czas do dnia następne- 
go. Nie wywiązałoś się z polecenia i następnego dnia 
meldując szczepowenu o tym dodałeś, że spowodowane to 

ojciec w sanatorium 
, matka chora, brek opieki nad młodszym bratem. Ta sy- 
było wielkimi kłopotami w rodzini 

tuacja doprowadziła do.tego, iż nie mogłeś wywiązać 
się ze zobowiązania bo jesteś taki biedny, bo wszyst- 
ko "wali ci się na głowę". Szczepowy wysłuchał wyjeś- 
nień, wyznaczył ci drugi termin wykonania zadania i au 
tentycznie współczuł ci. 

Te trzy rodzaje usposebiania sobie pozytywnie part- 
nera , któremu się podlega są najczęściej stosowane. 

Występują one czasami oddzi”lnie często zdarza si 

jednak, że dana osoba posłuquje się tymi trzema sposo- 
bami jednocześnie: potakując, podnosząc wartość zwierz- 
chnika i zniżając wartość właeną. 

Są ludzie, którzy "łapią się" na piękne słowa, ciąg 

łą entuzjastyczną aprobatę swoich poczynań. Wtedy 
podwładny utwierdza się we własnym rozumowaniu, że 
właśnie tak należy postępować, tak należy "iść przez 
życie". Ale może zdarzyć się sytuacja, iż znajdzie si? 
ktoś, kto rozszyfruje te działania, nazwie je po imie* 

niu. I co wtedy? Jakiej szukać drogi? Czego się chwy- 
tać? Wtedy powinna przyjść refleksja o własnym dotych 
czasowym postępowaniu. Co było dobre, co złe, co pozo- 

stawić i utrwalić a czego się wyzbyć. Nietrudno chyba 
odpowiedzieć na część tych pytań. Wystarczy, że raz 

jeszcze prześledzisz sytuacje, w których mogłeś brać 

udział i wskażesz, że postępowanie twoje nie wywołało 
by 2a"nych zarzutów gdybyś: 

W sytuacji pierwszej śmiało bronił swej koncepcji 

pracy z drużyną i odpowiednio uzasadniał punkty spor: 

ne. Właśnie zdolność obrony własnego stawiska byłaby 

odpowiednio oceniana przez szczepowego. W sytuacji dr 
giej jawnie przedstawił cel swej wizyty u szczepowego 
bez zbędnego mieszania w to "jego wspaniałej sylwetki" 
W sytuacji trzeciej jasno przyznał się, że nie miałeś 
możliwości wykonania zadnia prosząc o inny termin, 
w którym już z pewnością wywiążesz.się z obowiązku. 

Daliśmy ci możliwość wzbogacenia wiedzy o swoim co- 
dziennym postępowaniu. Na pewno uświadomiłeś sobie, 
że posługując się sposobami przypodobania się innym 
osiągasz nie należące ci się przywileje. Chcesz z góry 
określić stosunek swoich zwierzchników do siebie. Zauta- 

nów się i pomyśl czy jest to najlepszy sposób, dzięki 
któremu możesz rozwiązać twoje codzienne problemy w pra- 
cy z drużyną. 2 drugiej zaś strony przypatrz się postę- 
powaniu tych, w stosunku do których zajmujesz wyższą 
pozycję. Obserwacja innych pozwoli ci lepiej zrozumieć 
ich sposoby działania a w rezultacie zdemaskuje niegod- 

ny harcerza sposób postępowania. 
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CD.ZE STR. 17 
i związanych z nim instruktorów jak wiadomo dokonana 

została pod koniec lat sześćdziesiątych przez nowe po- 
kolenie instruktorów i znalazła pełny wyraz w "Zuchach 
Marka Wardęckiego. Upłynęło akurat tyle lat, że znów 
niezbędny stał się zabieg na tym systemie. Miał go do- 

konać zuchowy CAS '82, ale zawiodła wówczas "zbiorowa 

mądrość" setek zuchmistrzów. Następne próby były nie- 
Śmiałe, prawie żadne. Dlatego nie ma się co spodziewać 
przełomu po II Forum Zuchmistrzów. Na pewno trudo bę- 
dzie przypisać nowoczesności tendencję do "upolitech- 
nicznienia" zbiórek i centralnego sterowania drużynami 
Wszystko to już dawno wymyślono, zastosowano, skrytyko 
wano i zarzucono. Czasy się zmieniły. Nawet dokuczliwy 
kryzys gospodarczy nie będzie w stanie zapobiec wcis- 
kaniu się różnymi szczelinami cudów elektroniki w po- 
staci mikrokomputerów, gier monitorowych, wideokaset 
itp. Zdały sobie z tego sprawę władze oświatowe i chcą 
wyjść takiej nowoczesności na przeciw z bardzo skrom- 
nym programem: aby zakłady kształcenia nauczycieli wy- 
puszczały absolwentów "otrzaskanych" z elektroniką 
w stopniu nie mniejszym niż na przykład japoński przed- 
szkolak. A my? Komputera, nawet domowego dzieci na 
majsterkowaniu nie zrobią. Można pokazać oryginalny 
przez szybę sklepu komisowego. Można wygłosić na ten 
temat piękną gawędę. Do czasu, bo na dłuższą metę dzie- 
ci nie dadzą się "nabierać" na taką nowoczesność. Ca 
robić? Być może odpowie nam na to pytanie kwietniowe 
Forum Zuchmistrzów. Osobiście wolałbym, aby najpierw 
zabrały głos władze trzymające ręce na odpowiednich 
funduszach. Bo zuchy sobie na taką nowoczesność nie za- 
pracują, chociaż mają do niej prawo, jeko mieszkańcy 
bądź co bądź Europy „a nie Trzeciego Świata. 

Tak na marginesie: trochę się cieczę z naszego zacofa- 
nia, jako zuchmistrz , bo wiem, że nasycenie domów cu- 
dami techniki spowodowało w przodujących krajach Zacho- 
du zanik ruchu wilczęcego. Mam nadzieję, że my nie da- 

my się zaskoczyć, mamy przecież wiele czasu. Tak przed- 
stawia się w moich oczach jeden z wielu problemów, któ- 
re być może poruszone zostaną na Forum Zuchmistrzów. 
Jak faktycznie przebiegały obrady opiszę w majowym nu- 
merze HR-a. 

+4 
Obiecywano, że w czasie Forum. Zuchnistrzów 83 

uczestnicy otrzymają do rąk podręczniki "Zuchowe ABC" 
oraz L. Dmytrowskiego "Trzy młodości ruchu zuchowego” 

Nie udało się wówczas, ale mam nadzieję, że MAW zdąży 
na drugie Forum, jeśli nie, to zdąży na III Forum za 
kolejne trzy lata 
Ale nasuwa się myśl, że szybciej funkcjonowały klasz- 
torne pracownie ręcznego przepisywania książek na po” 
czątku naszego tysiącleciaw, zaś chcemy z takim MAW-em 
"robić nowoczesność" i wejść w XXI wiek. 

Jak już mowa o wydawnictwie, to skorzystam z okazji 
iprzedstawię autentyczną historię podręcznika, które- 

go nie będzie. 
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Zaczęło się od tego, że przyszły autor dał się prze- 

konać do napisania podręcznika zuchowego. Opracował 

konspekt dzieła i wkrótce podręcznik został umiesz- 
czony w planie wydawniczym Głównej Kwatery ZHP. Po zgro- 
madzeniu odpowiednich materiałów i przeprowadzeniu 
prób z zuchami, przystąpił do pisania. Kiedy praca zbli” 
żała się do końca, a było to równy rok temu, udał się 
do Zespołu Wydawniczego GK z naiwną nadzieję, że zosta- 
nie z nim spisana umowa i otrzyma zaliczkę, która na 
tym etapie okazała się niezbędna: 12 tysięcy na prze- 
pisanie na maszynie oraz 10 tysięcy dla kreślarza, któ- 
ry zgodzi się ana wykonanie rysunków technicznych. 
Druhna w Zespole Wydawniczym oświadczyła, że umowa bę- 
dzie spisana po przedstawieniu dzieła przepisenego 
na maszynie w trzech egzemplarzach z niezbędnymi rysun- 
kami. 
Zapytana czy napewno, oświadczyła że takiej gwarancji 
nie może dać. Autor stanął:przed perspektywą, że utopi 
w dziele nie tylko lata swojej pracy ale też niemałą 
gotówkę. Nie chciał ryzykować. Wówczas z pomocą przy- 
szedł mu Wydział Zuchowy. Niech druh wystąpi o stypen- 
dium, z którego pokryje sobia. koszta przepisywania 
i rysunków. Propozycja okazała się wyjściem z impasu. 
Ale tylko pozornie. Stypendia przyznaje komisja,która 
wcale się nie spieszyła. Po blisko roku orzekła: 
Niech autor przerobi podręcznik, aby sprostał gustom 
komisji - to stypendium będzie. Ma do dyspozycji jeden 
miesiąc. Jeśli nie zdąży - wszystko przepadło. Zapyta- 
cie jak to przyjął autor. Zupełnie spokojnie. Wziął 
sznurek i spakował całe dzieło wraz z materiałami, któ. 
re do niego zgromadził. Zaniósł do punktu skupu makula 
tury. W zamian otrzymał dwie rolki papieru toaletowe- 
go. Jedną umieścił w swojej biblioteczce, drugą ma za- 
brać w podróż do stolicy z zamiarem wręczenia komuś. 
Zgadnijcie komu? 

xxx 
W czasie zimowych ferii zaproszono mnie do prowa- 

dzenia zajęć na kursie drużynowych zuchowych, zorgani- 
zowanym przez Legnicką Komendę Chorągwi w internacie 
Technikum Kolejowego w Gliwicach. Kurs, jak kurs do- 
brze prowadzony, kandydaci na drużynowych sympatyczni 
i chętni do zdobywania instruktorskich umiejętności. 
Było mi tylko żal, że młodzież z Zagłębia Miedziowego 
o tak strasznie skażonym środowisku nie mogła wyjechać 
na przykład _ w czyste górskie powietrze. Jeszcze bar 
dziej przygnębiła mnie wiadomość: w drodze wymiany 
obiektów młodzież z Gliwic przebywa w Lublinie. A więc 
doszliśmy do tego, że bez szkody na zdrowiu nie można 
spędzić czasu na harcerskim zimowisku. Wypierani przez 
zasobne zakłady pracy, możemy otrzymeć obiekty tyłka 

najgorsze i w najmniej korzystnych warunkach. Coraz 
gorzej z naszą "siłą przebicia", a może z kierunkiem 
w którym jest ona kierowana 

czuj! 

DRUH FRANEK 
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PELEÓM 

zstąpi na nas jak gołębica 
wyniknie jak pora roku, 
zapłonie jak byskawica 

na ziemi pokój. 

zrodzi nam się z kwiatów naręczy 
nie na piorunie, nie na obłoku, 
nie spłynie na nas z niebieskiej tęczy 

na ziemi pokój. 

Tylko się musi narodżić z woli, 
Jak krew wytrysnąć z naszego boku, 
z wysiłków naszych rosnąć powoli 

* na ziemi pokój. 

Jak płomień buchnie z naszego trudu, 
z podanej ręki, wspólnego kroku, 
z okrzyku wszystkich na ziemi ludów: 

„na ziemi pokój! 

RE 
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Co wieczora, gdy wszystko cichnie, 
słychać tylko siklawy, 
Jak siklawa moja miłość co wieczora 
uderza o skały. 

Uderza i rozbija się na drobne fale, 
ucieka, całą noc bieży, 
a potem w świetle poranka 

jak ranny jastrząb leży. 
% pościeli zielonych liści, 
W pościeli j, nych promieni, 

1 myśli, że noc nadejdzie 
1 miłość znów w potok zmieni 

|unaszwem mau 

potok szumiący żalem, 
potok uderzający, 
potok łzami wezbrany, 
potok gorący... 

(z cyklu "Album Tatrzański") 

PRAW. 

Proch ci zostaje w dłoni, 
rozwiewa się, ginie 

1 słyszysz tylko ogród, 
€o dyszy jak chory. 

Złociste liście zginą 
i jesień ta zginie. 
I złe - 1 dobre nawet 
- miną gwiazdozbiory. 

Więc po cóż nam + 
jek gwiazdom zagubionym w mroku + 
spalać się ogniem wiecznie, 
Kiedy chłód nas czeka? 

Po cóż świecą Plejady i łzy w twoim oku, 
gdy je ogarnie czarna przemijania fzeka? 

(ze zbioru 
bo) 

rkocz j 

Cienie ciemnogranatowe 
gdzie olszyny 

mchami całe oplątane 
dojrzewają już jeżyny 
asfalt się roztapia w niebie 

pełen olśnień 
1 cholernie ciągnie ciebie 

w Polskę w Polskę 

("Lipiec") 
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uża grupa turystów jest łatwym kąskiem dla wy-, 
D słanników szeregu hetelików. Są to oczywiście 

tanie hotele, na wizytówce jest wymienione na- 
zwisko właściciela, adres, zareklamowane jest spokojne 
miejsce, ciepła i zimna bieżąca woda, inne wygody i przy- 
stępna cena. 
Młodzi chłopcy po kolei wciskają nam wizytówki zapewnia- 
jąc,że City Guest House jest cały zapełniony do ostat- 
niego miejsca. Na dworcu autobusowym po przyjeździe 
ostatniego autobusu jest ciemno "choć oko wykol”. 
W świetle latarki przeglądamy coraz to nowe wizytówki, 
wreszcie jest! CITY GUEST HOUSE! Wojtek idzie z całą 
czeredą młodych ludzi, którzy udają, .że zwerbowali go 
do tego hotelu na wizję lokalną. Hotel jest czysty 
1... prawie pusty. Wynegocjowaliśmy z hotelarzem nie- 
wielką zniżkę grupową, co 

22 
wychodzi po 11 rupii na oso” 

bę na dobę (troszkę więcej niż pół dolara). Pozostaje 
jeszcze problem transportu betów z dworca autobusowego 
do hotelu odłegłego o prawie dwa kilometry. Udało się 
wynająć minibus, który przewozi nas wraz z naszymi ba- 
gażami do hotelu. Zanim pójdziemy spać zorientowaliśmy 
się, 'e w Kathmandu rozpoczęły się święta Bada Dasa- 
in lub zwane inaczej Durga Puja. Zastępy późna w noc 
gotują kolację i wdychają atmosferę rozdygotanego mias 
ta. 

Od rana czeka nas załatwianie spraw wyprawowych. 

Trzeba się dowiedzieć czy nie przewieźć sprzętu i dwu 

ludzi do doliny Langtang samolotem. Kompania lotnicza 
RHAC (Royal Nepal Airlines Corporation) bardzo chętnie 
się tego podejnie. Ale do tej doliny latają wyłącznie 

samoloty Pilatus Porter, które zabierają tylko 6 osób 
z bagażem nieprzekraczającym 7 kilogramów na osobę. 

arewum HNENEEENEENENNENNERNNNNNEEENENNENKE 
h I arcerskie. 

MMM + HENIEK DOSWIADCZENIA EEEE 
Trzeba było by wynająć cały samolot, poniewa? many ba- 

gażu (sprzętu zbiorowego 1 żywności) ponad 200 kilogra- 

mów. Manager obawia się czy objętościowo to wszystko 

pomieści się w kabinie samolotu. Nas jednak przeraża 

cena tego przelotu, wynosząca około 1500 dolaów. Wy- 

gląda fa to, że będą "nici" z przelotu. 

Dzień jest wspaniały, powietrze przejrzyste a wszystkie 
napotkane pieski noszą girlandy kwiatów dookoła szyi 

i mają pięknie zaplecione ogonki, gdyż dzisiaj obchodzi 
się w ramach świąt dzień piesków. W starych uliczkach 
Kathmandu, nawet na tej nowej (lew Road - zbudowanej 
na nowo po trzesięniu ziemi w 1934 roku) wyczuwa się 
świąteczny nastrój. Zresztą kiedyz ten nastrój nie wy- 

daje się nam świątecznym? Wszędzie kręcą się przekupnie 

oferując najprzeróżniejsze towary. Ha placykach są wy- 
łożone precjoza, najczęściej zactwalane jako "old tibe- 
tan" - zręcznie podrobiona starzyzna tybetańska, 

słońce praży umiarkowanie i jest cudownie. Zastępy po- 
rozłaziły się po mieście, a co Śmielśi eksploretorzy 
udali się na rowerach do Swayambu lub du Bodnath 

Wieczorem wszyscy wymieniają swoje spostrzeżenia - bez 
wyjątku są zauroczeni podhimalajską stolicą. Niektórzy 
już znoszą pierwsze precjoza wymienione z przekupniami 
za latarki lub zegarki znakcnitej marki Ruhla. 

Ma tarasie hotelu, mając wspaniały widok na rozświet- 

lone miasto i rozgwieżdżone niebo, w ciepłą roztętnioną 
noc urządzamy kominek, dużo śpiewany. Z sąsiedniego 
domu, do którego okien zaglądary mimochodem odpowiada- 
Ja nam $piewem i śmieszkami dziewczyny. Ustalamy plan 
wyjścia w góry rezygnując z transportu lotniczego. Koni- 
nek kończą historyczne słowa Gienia: "Stała się rzecz 

niemożliwa - jesteśmy w Himalajach!". 
Następnego dnia już od rana całe niebo jest przesło- 

nięte zóżnokolorowyni latawcami, lecącym: na różnych 
wysokościach. Sznurki latawców krzyżują się, plątają, 

ich właściciele ścigają swój sznurek, ściągając zarazer 
zaplątany drugi latawiec. Okazuje się, że to gra, zaba” 
wa w strącanie cudzych latawców. Swojego nie należy od” 
dać nikomu. Jest to drugi dzień świąt - tym razem dzień 
fatawców. Wojtek z Markiem idą załatwiać "trekking per. 

mity”. 27 Budynek głównego urzędu imigracyjnego znajdu- 

je się trochę za miastem. Ha placyku przed urzędem set- 
Mi rowcrów a ich jeźdźcy kartie ustawieni w kolejkę 
oczekują przed urzędem. łasi wysłannicy grzecznie mija- 

Jac stojących, dostają się do urzędnika przyjmującego 
kwestionariusze. Dowiaduję się, że za kazdy dzień poby- 

tu trzeba wymienić w banku 5 dolarów. Kontakt z dyrek- 
torem biura, który po wysłuchaniu arpurentów kocendy o- 
bozu i wyliczeniu kosztów rzeczywistych zgadza się na- 
"ymianę 630 dolarów na cały obóz. Bierzemy taksówkę, Marek 
2 kuestlonariuszani do wypełnienie pozostaje w hotelu, 
4 Mojtek usiłuje wynienić dolary. 7 powodu obchodów świę- 
SaCznych banki sę pozanykane a w najbardziej tuksusow 
*ym hotelu Soaltee Oberoi n 
RE dolarów. Pozostaje droga na lotnisko. Szybki 

aksówką pod 
riuszani j 

ie chcą wymienić więcej pienię 

hotel, wsiada Harek z kwestiona- 
*-: do biura imijra- 

cyjnego. uudajemy kwestionariusze i o godzinie 17.00 

odbieramy nasze paszporty i"trekking permity", znowu 

mijając gracko kolejkę 

jących w kilkusetmet.owej kolejce. Wracając zauważamy 

lekkie poruszenie na głównej ulicy. Turyści zagranicz- 
mi przygotowują aparaty fotograficzne, policjanci 
patrzą w jeden punkt w głębi ulicy, ale okoliczni miesz” 
kańcy zbytnie się tym nie przejmują. Ale oto jadi 

awalkada limuzyn, w pierszej jedzie król z królową, 
następca tronu. Zgodnie z tradycją 

miejscową zobaczenie króla rozgrzesza widzącego go Ne- 
palczyka z całodziennych win. Ho więc mamy rozgrzesze- 
nie za sobą! Katka pouraca ze Świątecznej wieczornej 
procesji i przynosi zaproszenie do nowo poznanych zna- 

jomych na jutro. Jest to wyjątkowa okazja poznania 
wnętrza mieszczańskiego domu Hewarów. Miły był w Pata- 

nie, brał udział w tradycyjnym tańcu "masek" na Durbar 

zagranicznych turystów, czeki 

a w następnym młody 

Square. 
Wieczorem chłopcy pod przewodnictwem Wasiowatych zosta- 
ja zaproszeni na śpiewanie i tańce do sąsiedniego domu 
przez dziewczyny nepalskie, którym"strącali"latawce. 

Rankiem 4 października wybierany się grupkami obser- 
wować paradę Gurków. Dzień ten jest kulminacją święta 

Kali Puja. Od rana najbliżsi ofiarowują sobie znak 
"łika" smarując poświęconym olejem znak "trzeciego okł 
1 przyklejając nań kilka ziarenek ryżu. Oznacza to 
oczyszczenie i życzenie wszelkiej pomyślności i zdmoż- 
ności w następnym roku. Wszyscy imieszkańcy Kathatndu 

chodzą ze znakiem "tika" ne czole. Podobno miała się 
odbyć parada wojskowa, ale zamiast tego wpedamy w wiz 

krwawej orgii ofiar zwierzęcych, mających ubłagać bo- 
gów, aby opiekowali się domostwami ( wszelkim dobytkier 
Oto taksówkarz zarżnąwszy koguta skrapia jego krwią 

silnik, chłodnicę, gaźnik, każde koło z osobna, ręflek- 
tory. Być może te podzespoły służyć mu będą w następ 
nym roku niezawodnie. 
Idziemy na podwórze domu, gdzie żyje "żyjąca bogźni”*, 

w oknie miga nam postać ustrojonej kowiety. Katka twier- 
dzi, że to jest dorosła kobieta 1 wcale nie Kumari. 
Tłum Nepalek i Nepalczyków kolejno wychodzi na pierwsza 
piętro i odwiedza Kumari. Obcych nie wpuszczają. Jakiś 
Tadziu $ twierdzi, że "żyjąca bogini" jest bardzo za- 
jets ale jak mu damy 5 rupii, to ję przywoła. Dostał 
swoje, gronkim głosem zawołała i... pokazała się w oknie. 
Nie życzyli sobie jednak, żeby ją sfotografować. 
Przestępując przez kałuże krwi u progów domów (te też 
pokropione krwią "na szczęście") idziemy odwiedzić n 
szych nowych znajomych. Pani domu - pielęgniarka w szpi* 
talu 1 jej siostra - doktor-naukowiec agroncm, która 
wraz z mężem pracuje w rządowym instytucie agrononicz- 
nym, częstują nas ciasteczkami domowego wypieku i ks- 
wą z mlekiem. Pomieszczenie malutkie. Siedzimy w kucki 
bez butów, które zostawia się w hallu a mino to man 
wrażenie, że dotykam głową sufitu. Schodki są drewnia- 

ne i bardzo strome. Jest to jeden z wielu domów newar- 

skich w starej dzielnicy Chetrepati. Ojciec naszych 
gospodyń gryws w królewskiej kapsli, nieżle zarabia 
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1 dał wyksztaźcenie wyższe wszystkim swoim dzieciom. 
Ciotka zaś poprzedniego nia była "fundatorem" proce- 
sji, w której uczestniczyła Katka i poznała te miłe par 
nie. Na rogu placu Durbar Square przed pałacem królew- 
skim, w miejscu zwanym Kot odbywa się prawdziwa jatka, 
bawoły, cielęta, kozy i barany padają od jednego cię- 
cia potężnego kukri . Krew spływa strumieniami. 

Rzeczywiście ta bogini Kali” jest nadzwyczaj krwawa! 
Po chwili widzimy grupę dostojników w czarnych czepecz- 
kach, ciemnych marynarkach, przy orderach £ w białych 
obcisłych spodniach - otaczających lsndrovera. Po chwi- 
li rozeszli się trzymając z szacunkiem starodawne 
szable w rękach. Toż przecież to świta królewska. Rzut 
oka na kierowcę landrovera - Wojtek baranieje, kierow- 
ca uśmiecha się i salutuje, Wojtek oddaje ukłon do Swe* 
go białego kspelusika. Król! Król odjeżdża po skończo- 
nej uroczystości przed starym pałacem królewskim Hanu- 

m Dhoka do swojej nowej rezydencji. Dostojnicy już 
jadą za nim w następnym landroverze. Teraz biegiem do 
pobliskiej budki policyjnej z wymalowanym hasłem 
"Każdy obywatel policjantem w cywilu, każdy policjant 
obywatelem w mundurze!” Wewnątrz kolorowy portret na- 
turalnej wielkości króla Birendry Bir Bikram Shah Deva! 
To był on! Dwa razy w ciągu ostatnich dwóch dni widzie- 
liśmy króla, to chyba oczyściło nas całkiem z grzechów 
Od drugiej po południu król przyjruje w swoim pałacu 
wszystkich, którzy chcieliby mu przekazać "tika". Miły 
próbuje wcisnąć się w swojej nepalskiej czapce na gło- 
wie do grupy wiernych, którzy udają się na tarasy Świą” 
tyni Taleju, ale już spoza bramy wiejściowej zawraca ją 
go czujni strażnicy. Mały, czarny, wychudzony, w nepal- 
skiej czapeczce - a jedrak! 
Pod pałacem królewskim długa kolejka oczekujących na 
godzinę drugą. W dalszej odległości od bramy pałacowej 
kalejka wyszczerbiona: zamiast ludzi, którzy wyszli 
«na chwilę” stoją w ordynku.... buty (parami) lub bacw- 
ne czepeczki. Pod samą bramą żandarmeria utrzymuje po- 
„rządek i wpuszcza tych w czarnych marynarkach przy OT- 
dersch, w białych gaciach poza kolejnością, wiadomo: 
i tutaj mają kolejkę dla uprzywilejowanych. króla idą 
odwiedzić sami Nepalczycy 1 sami mężczyźni. Rezygnuje- 
my. 
Obiad u Chińczyka nieżle smakuje po przygodach całego 
przedpołudnia. Potem znowu do starego miasta, 37 UC +0- 

pletnego schodzenia nóg. 0 zeroku spotykamy dwójkę tu- 
rystów z Polski, którzy przeszli "naszą" planowaną tra 

1 udzielają szereg praktycznych rad, Między nimi 
1 ta, żeby nie schodzić z Gonja La do Helarnu lecz wró* 
cić do Langtangu. Górale w Helanbu podobno są chciwi 
1 rozzuchwaleni przez turystów, którzy szeroką falą za- 
lewają tę dolinę najbliższą terytorislnie z Fathnancu 
(zaledwie parę dni drogi). Psuje to wspaniałe wrażenie 
jskie opanowuje nas wszystkich po przyjeździe do hepa- 
lu z Indii. Poza tym w niższych partiach co- 
liny brodzi się po wiecznie mokrych polach ryżowych, 
w wyższych partiach podobno dokuczają Pijawki 
nie jest decydujące. Po powrocie komendant na odprawie 
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Te ostat 

decyduje o zmianie planu, Władek dostaje szczękościsku, 
ba wraz z harcerzami przygotował już "bębny" z żywnoś- 
sią na poszczegółne grupy 1 dni. Iowy plan jest nastę 
pujący: grupa "szturmowa" pod dowództwem Władka oraz 
grupo transportowa (zastęp Atlas i Gienek) pod koment 
wojtka Wyjadą autobusem do Trisuli a następnie z tam- 
tąd pierwsza szybkim marszem na lekko (tylko z niezbęd- 
nym sprzętem osobistym i wspinaczkowym) idzie do Kyan- 
gjin i wychodzi do górnych szałasów Lanshisy, gdzie za- 
kłada bazę wysuniętą. Grupa transportowa idzie z traga 
rzami do Kyangjin i po założeniu bazy w schronisku wy- 
nosi namioty i pierwszą partię jedzenia do hazy wysu- 
niętej. Marek z Katką i 'lariuszem ruszy tydzień póz- 
niej z Kathmandu i wszystkie grupy spotykają się 
w Kyangjin. 
Przez resztę nocy Władek z zastępem Andy przepakowuje 
żywność i sprzęt zgodnie z nowym planem oraz kanpletu- 
je apteczkę gazową i apteczki zastępów. 

Przypisy 

1) Swayambu Nath i Bodnath - stupy, świątynie buddyj- 
skie na przećmieściach, pierwsza od strony północ- 

no-zacndniej, kompleks świątyń, miejsce licznych piel- 
grzynek, druga zaś na wschodzie, centrum lamaistyczne 
miejsce zamieszkania trzeciego w kolejności hierarchicz 
nej lamy po (alaj-lamie. wiek obu - około 2500 lat 

2) trekking permit - zezwolenie na poruszanie się po 
Hepalu na określonej trasie w określonym czasie 

Wiza turystyczna pozwala turystom poruszać się po doli- 
nie kathmandu, Pokharze i Tiger Tops. Na wszystkie in- 
ne tereny potrzebny jest trekking kermit. 

3) "trzecie nko" to znak, który noszą hindusi i buddyści 
na czole ponad złączeniem brwi. Symbolizuje on czuj 

ne oko Buddy 

4) "żyjąca bogini" - Kumari. Dziewczynka wybrana przez 
kapłanćw i astrologów, rozpoczyna swoje pancwanie 

w wieku lat czterech. Boginią może być tylko do pierw 
szej menstruacji, gdyż Kumari nie może nigdy krwawić. 
Po zejściu z tronu otrzymuje odprawę 1000 rupii i "ren- 
tę” w wysokości około 50 rupii miesięcznie. Los jej ja 
ko dorosłej kobiety jest smutny - mikt się z nią nie 
ołeni, gdyż mężczyźni: są przesądni, poza tym kto by 
chciał mieć w nemu byłą boginię? 

*5) Wepalczycy zwracają się do siebie przez grzeczność 
"gadju” co oznacza bracie! Brzmi to swojsko jak 
ladziu! 

kukri - nepalski nóż bojowy. Używany na co dzień 
w walce wręcz podczas wojen. Duże egzemplarze słu 
jako tasaki ofiarne. 

Kali albo Durqa, bogini przedstawiana z naszyjni- 
kiem czaszek z włócznią « ręce | depcząca powala- 

nych mężczyzn. Groźna ale bez niej nie byłby mozliwy 
dalszy rozwój wszelakiego zycia. Czci się ją jako bo- 
ginię płodności. 

harcerskie.p 

zimowe 
zawody 
balonowe 

  

ierwsza próba była nieudana. Łódzki balon 
| "Głos Robotniczy", na pokładzie którego miałem 

wznieść się w przestworza nie mógł oderwać się 
od krakowskich Błoń. Z żalem patrzyłem na coraz bar- 
dziej oddalający się krakowski balon o nazwie "Harcerz" 
pilotowany przez Krzysztofa Kocota. Płynął on majesta- 

tycznie nad Wawelem, wreszcie zniknął w oddali.l po- 

myśleć, że wielkodusznie oddałem w nim miejsce Magdzie 
Link z "Gazety Krokowskiej"... 

Tynczasem nasz "Głos" poniewierany wiatrem także 
sunął w kierunku Wawelu tyle tylko, że nie w przestwo- 
Tzach ale po ziemi. Kosz balonu wleczony po Błoniach 
nie pozwalał na chwilę oddechu. Co chwilę znajdowaliś- 
my się w innej pozycji. Pilot Andrzej Stroynowski co- 

Taz bardziej zóenerwowany przygniatał własnym ciężarem 
Majkę Rusztyk | mnie. Ogromnym płomieniem ogrzewał 
€zaszę balonu, w końcu zrezygnował. Przy pomocy widzów 

Położył balon t wypuścił powietrze. 
Ha drugi dzień oba balony pojechały na niepołomice 

ki rynek. Pogoda była ładna, wiatr dosyć mocny 

Wnmiedzielę już nie byłem wielkoduszny. Choć chętnych 

PROPOZYCJE  KEEEEEEM 

HM MARIAN SATAŁA 

kolegów pa piórze do lotu"Harcerzem" było wielu, to 

jednak jak lew walczyłem o miejsce w jego koszu. Ni 
długo później w kombinezonie, hełmie ti ze spadochro- 
nem znalazłem się na pokładzie statku powietrznego. 

Jego dowódca, pilot Leszek Król ustala ostatnie szcze- 

góły z sędzią głównym zawodów Waldemarem Ozgą, który 
siedząc na koszu radził aby podgrzać powietrze mocniej 
tak, żeby "Harcerz" świecą wyskoczył ponad rynek. Jesz* 
cze chwila, mamy zezwolenie, więc startujemy. Balon 
od razu idzie w górę. Ludzie na rynku stają się coraz 
mniejsi. Wskazówka wysokościomierza doszła błyskawicz- 
nie do liczby 250. Leszek jeszcze trochę grzeje. Osi 

gamy 300 metrów i spokojnie patrzymy co na dole. Tym- 
czasem z "Głosem Robotniczym" nadal się zmagają. Nie 
chce stanąć, wyprostować się. Has wiatr znosi w stronę 
Wisły. Gdzieś daleko mamy wyznaczony cel. Jest to 
skraj. lasu w Ostrowie, miejscowości leżącej na grani- 
cy województwa krakowskiego i kieleckiego. 

Przelatujemy nad Wisłą. Dokładnie widać zakola, 

wiry. 
- Gdzic jesteśmy, jakie jest nasze miejsce - pyta pi- 
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lot 
- Według moich obliczeń miejscowość pod nami to Wola 
Zabierzowska - odpowiada nawigator Witold  Łacheta - 
szef - Harcerskiego Klubu Balonowego w Krakowie 
Lecimy wprost na Nowe Brzesko, schodzimy na lewo z kur- 
su. 

W koszu baionowym miejsca jest mało. W jego rogach 
znajdują się cztery potężne butle z butanen-propanem, 
którym grzeje się powietrze. Na małym pulpicie umiesz 
czono przyrządy nawigacyjne, busolg, wysokościomierz. 
Na jednej ze ścian kosza wisi radiostacja, która nie- 
stety wkrótce po starcie zamilkła. Nie możemy nawet 
porozumieć się z widocznym z daleka "Głosem Robotni- 
czyn”, który jak nam się wydaje odchodzi jeszcze bar- 
dziej na lewo. 

Przelot balonu wzbudza sensację. Na drogach za- 
trzymują się samochody, ludzie machają rękami. Domowe 
ptactwo chowa się do kurników i stadół, uciekają zają” 

ce 1 sarny. Zniżamy się. dokładnie widać poszczególne 
gospodarstwa, skrzyżowania dróg, ścieżki. Oceniamy, że 
do celu pozostało jeszcze kilka kilometrów. Z dysz bu- 
cha gorące powietrze w czaszę balony. Znowu wznosimy 
się w górę. 

Tak ni 
to kolos. W jego środku mogłoby się zmieścić siedem 
domków jednorodzinnych. Powłoka po rozłożeniu zakryła- 
by pałowę piłkarskiego boiska, a jego wysokość po na- 
dmuchaniu wynosi aż 21 metrów. 

Pilot Leszek Król zdecydował: Siadamy. Z daleka 
widać lasek, to chyba Ostrów. Balon zniża się, ludzie 
z dołu krzyczą. Kosz dotyka łąki, ale gwałtowny pode 

much wiatru podrywa nas do góry i rzuca na ziemię 

Witek wyskakuje z kosza i pędem leci do czaszy balonu 

Po chwili pełno koło nas miesz- 
Jest to mała wieś Boronice, le- 

innie wygląda z daleka balon. A'przecież 

Przyciąga ją do ziemi 
kańców pobliskiej wsi 

harcerskie. 

| MMMEENA PROPOZYCJE EEEE + EEEE 
żąca już w województwie kieleckim. W niedalekiej od- 
ległości widzimy jeszcze "Głos Robotniczy", który ob. 
niżył lot, potem jednak wzbił się do góry i zniknął 
za lasem. 

Qd ludzi dowiadujemy się, że od wyznaczonego 
celu dzieli nas zaledwie 2,5 kilometra w linii prostej 
Chłopcy pomagają przenieść balon na pobliską łąkę ko- 
ło drogi, a mężczyźni zmagają się z koszem. Mali miesz- 
kańcy Boronic przymierzają hełmy i spadochrony. Wielu 
ich braci służy w 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-de- 
santowej Znają więc z opowiadań atrakcje podniebnych 
lotów i skoków ze spadochronen. 

Józef Nowak, na którego posiadłości wylądowaliśmy 
zaprasza do domu. Na stole znajduje się gorąca harbata 
oraz znakomite wędliny domowego wyrobu. Nic jednak nie 
zastąpi smaku wiejskiego chleba pieczonego raz w ty- 
godniu przez gospodynię. Czekamy na samochód, który 
odwiezie nas i balon do Krakowa. 

Po godzinie przyjeżdza gazik "Słonecznych Dróg" 
W środku ścisk nieprawdopodobny. Siedem osób, w tym 
sędziowie Piotr Szary, Edward Maniecki i Bogdan Piotro- 
wicz. Oglądają teren, zachwycają się warunkami termicz - 
nymi. Są członkami Aeroklubu Śląskiego, latają na ba- 

lonach gazowych, mają licencję pilotów szybowcowych 
i samolotowych. 

Pakujemy kosz i powłokę balonu do przyczepki. Do 
gazika dochodzą jeszcze trzy osoby. Zakładamy się czy 
samochód wyjedzie błotnistą, wznoszącą się do góry 
drogę, czy też będzie trzeba go wyciągnąć. Wyjechał 
Przez następne dwie godziny poszukuje daremnie "Głosu 

iał daleko, a jak powiedzieli nam 
Wracamy do Krakowa. 

Robotniczego”. Pole 
sędziowie popsuł się im samochód 
Oruhowie ze "Słonecznych Dróg" po spóźnionym obitdzie 
ruszają w trasę, aby przywieźć łódzki balon. 

Tymczasem w internacie na "Złotej Kielni* trwa wy” 

mamEB EG 
miana doświadczeń. Kierownik Inspektoratu Lotniczego 

Chorągwi Krakowskiej ZHP hm PL Wojciech Bąk prezentuje 

przezrocza z dotychczasowych lotów "Harcerza", opowiada 

o klubie. Wszystko to w milej atmosferze, przy herba- 
cie i kawie przygotowanej przez członków Harcerskiego 
Klubu Balonowego. 

Największe wzięcie miał jednak Waldemar Ozga. 

Zdobywca II miejsca w Pucharze Gordon Bennetta w ubiey 

łym roku, opowiadał o sporcie balonowyn. Jak się okazu- 

je 200 lat licząca historia balonów już niejednokrot- 

nie schodziła z pierwszych stron gazet, a potem znowu 

szturmem się na nie wdzierała. Oo niedawna balonów na 

ogrzane powietrze w Polsce nie było. Początek zrobił 

HISTORIA KEN 
*Canon" kupiony od Anglików w 1976 roku. Potem doszedł 
"Harcerz", a dzisiaj już lata sześć "g: zańców".Balo- 
nów gazowych jest w Polsce 5 a pilotów z licencjami 
około 20. Zasadnicza różnica między tymi dwoma typami 
balonów to zasięg. Gazowiec może lecieć nawet 2-3 do- 
by, balon na ogrzane powietrze tylko tak długo, jak 
starczy gazu. 

I Zimowe Zawody Balonów na Ogrzane Powietrze za- 

kończyły się sukcesem krakowskiego "Warcerza". Załogi 
były lepiej zgrane, Lyć może o ostatecznym zwycięs*wie 
zdecydowała harcerska dyscyplina. Alu organizatorzy 
wydali salomony wyrok. Puchar Prezydenta Krakowa wrę- 
czyli pilotom "Harcerza" natomiast Puchar Naczelnika 

Niepołomic załodze "Głosu Robotniczego" - balonu Aka- 

demickiego Klubu Balonowego z Łodzi. 

harcerskie korzenie 
pod redakcją 
hmPL Kazimierza Wnętrzyckiego 

z działalności 
pierwszych 
wileńskich 

wa fakty wyjaśniają powstanie drużyn skauto- 
D wych w Wilnie, a mianowicie: 

1. Szerzeniem idei skautowej na gruncie wileń- 
skim zajęli się Elsowie, w szczególności Stanisław Cy- 
miński i przybyły na parę dni w końcu 1911 roku Tadeusz 
Strumiłło, który następnie niejednokrotnie wizyto- 
wał pracę skautową na tym terenie 
2. Aczkolwiek samorzutnie powstawały lużne gromadki: 
organizujące coś w rodzaju zastępów, jednak pracę praw” 
dziwie skautową zapoczątkował w jesieni 1912 roku 
Bonifacy Jacewicz, który ukończył w 1912 roku dwa kur- 
Sy SKautowe w Warszawie | Skolem pod kierunkiem twór - 
£ów polskiega harcerstwa A. Małkowskiego, J. Grodyń- 

drużyn 

skiego, ks. K. Lutosławskiego , T. Strumiłły i innych. 
Po wyjeździe z Wilna B. Jacewicza praca skautowa, 

która w Wilnie trafiła na wyjątkowo podatny grunt, 
rozwijała się pomyślnie aczkolwiek przyjmowano po 

dłuższej obserwacji do zastępów tylko starszych 
chłopców, którzy mogli dać zupełną gwarancję, że nawet 
przypadkiem nie zdekonspirują organizacji, co mogłoby 
pociągnąć nieobliczalne skutki. Powstały wówczas dwie 
drużyny męskie: im. Romualda Traugutta z drużynowym 
Stanisławem Popławskim 1 opiekunem Przyłuskim oraz 
im. ks. Józefa Poniatowskiego, której drużynowym zo- 
stał Mieczysław Łukowski, a którą specjslnie się opie 
kował Stanisław Jarocki.  
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wspomniani opiekunowie J. Przyżuski i $. Jarocki 
dobrali inż. Teofila Szopę i faktycznie kierowali pra- 
cą skautową w latach 1913-1915. A zwiększając swe gro” 
no o przedstawicielkę skautingu żeńskiego Ewę Mskowską 
(Gulbinową) i wraz z kapelanem ks. Zygmuntem Lewickim 

tworzyli tak zwaną Naczelną Komendę Skautową na Lit- 
wie i fiałej Rusi. 

Z przejawów życia skautowego w owym okresie w-dru- 
żynach męskich należy wymienić tajne pisemko redagowa” 
ne przez J. Przyłuskiego orz liczne wyprawy podniej- 
skie i dłuższe wycieczki, połączone z kursami zastępo- 
wych i obozowaniem na terenie stacji doświadczalnej 
w Bieniakowicach, Pietrasicach koło Suderwy i Ustro- 
niu koło Zielonych Jezior. Wycieczki te i kursy 
urządzane były w różnych porach roku a nawet zimą. 
Na uwagę zasługują lekcje fechtunku prowadzone przez 
$. Jarockiego oraz wykłady taktyki, kartografii itp. 
prowadzone przez oficerów sztabowych - Polaków - 

z armii rosyjskiej w mieszkaniu tegoż S. Jarockiego. 

Zbliżająca się do Wilna od zachodu zawierucha 

wojenna rozpędziła liczne zastępy Lwów, Wilków, Or- 
łów 1 Jaskółek. Z chwilą zajęcia Wilna przez Niem- 
ców we wrześniu 1915 roku należało pracę skautową 
wśród chłopców rozpocząć na nowo, gdyż pozostało w Wil- 
nie zaledwiec 17 skautów w tym dwóch zastępowych resz- 

ta zaś wyjechała na Wschód. W jesieni 1915 roku druży- 

na męska im. Sierakowskiego pod kieronkiem O. Tuskie - 

wicza rozpoczęła intensywną pracę, zwracając szczegól- 
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ną uwagę na szkolenie zasty, owych, dla których zorgani- 
zowano specjalny kurs teoreiy-zny i praktyczny 
ki pracy na terenie polskiejo już gimnazjum i ogniska 

Warun- 

zorganizowanego przez powszechnie lubianą 1 oddaną 

młodzieży Annę Mohlównę, były sprzyjające, to też dru 
łyna rozwijała się dość szybko zarówno ilościowo jak i 
jakościowo. Niezmierny zapał, inicjatywa, chęć do pra- 
cy były tak powszechne, że drużyna robiła szalone po 
stęry czego uowodem były egzaminy na stopień III a 
następnie II składane bardzo uroczyście przez komendą 
Skautową, która podczas okupacji niemieckiej kilkakrot- 
nie uległa reorganizacji i składała się z: inż. 1.Szo 
py, ks. Z. Lewickiego, E. Makowskiej, K. 
T. Grubianki, 5. Cywińskiego, inż Łukaszewicza, A. Lu- 
boińskiego i innych. 

Kozickiego, 

W styczniu 1916 roku powstała II drużyna męska im. 
Adama Mickiewicza pod kierunkiem Cywińskiego oraz K. 

Samorewicza (plutonowy), S$. Grabianki, Bohdana Wojtkie* 

wicza (zastępowi) i inni. 

Również w 1916 roku Jarocki zorganizował dwie druży- 
ny: im. Henryka Dąbrowskiego przy Gimnazjum Lelewela 

ordz im. Kilińskiego z młodzieży rzemieślniczej, któ- 
re dopiero potem podporządkowały się Naczelnej Komen- 

dzie Harcerskiej w Wilnie, która poleciła 5. Grabiance 
objęcie jednej z tych drużyn. Tymczasem drużyna żeńska 
im. Tadeusza Kościuszki, chociaż uszczuplona z powodu 

wyjazdu części starszyzny do Rosji, mogła kontynuować 

pracę pod sprężystym kierownictwem Ewy Makowskiej (Gul 

binowej), która w końcu 915 roku objęła drugą drużynę 

im. Królowej Jadwigi. 
W 1916 roku powstała III drużyna żeńska im. Emilii 

Plater, którą kierowała początkcwo Roubianka a potem 

A. Kijuciówna. 

Polska Organizacja Wojskowa rozszerzające w 1917 r 
Swą działalność wśród młodzieży szkolnej, znacznie uszczut 

pliła szeregi starszych harcerzy, to też w jesieni 1911 

roku cztery dotychczasowe drużyny złączyły się w jedną 
drużynę im. Stanisława Żółkiewskiego pod komendą Wiesła” 

wa Cywińskiego, który kierował nią aż do swego wyjazdu 

do Warszawy w październiku 1918 roku. 
"2 przejawów życia harcerskiego w okresie 1915-1918 

należy wymienić nielegalne wydawanie pisemka pt "Skaut 

organizowanie kurstćw, obozów letnich, kilka większych 

wycieczek do Solemik, pomoc przy budowie "Trzech Krzy- 
ły? zorganizowanie stałej kilkumiesięcznej kolonii na 

Antololu, wystawy, uroczystego przyrzeczenia, ćwiczeń. 

W jesieni 1918 roku napływająca z Rosji fala reeni- 
grantów zasiliła jedyńą męską drużynę im. S. Żółkiew- 
skiego. W październiku 1918 roku podzieliła się na trzy 

drużyny, które objęli Bohdan Wojtkiewicz, Marian Szysz 

Drużyny te utworzy 

Węsławski, 
ko 1 prawdopodobnie B. Leszczyńsk 
ły hufiec, na czele którego stanął 5 

(Wytrwałym Zwycięstwo. ZHP 
Wyd: Zarząd Oddz. Wil. ZHP) 

Wilno 1912-32, 

POMYSŁÓW 

harcerstwie są ludzie, którzy mają zwariow. 
W ne pomysły i nie ma się czego wstydzić. 

Przeciwnie! 
Postęp czynią twórczy, samodzielni, niebanalni. Tacy, 
którzy nie boją się wyłamać ze schematów, wychylić się 
a nawet narazić. Ludzie z pasjami i wyobraźnią. Również 
% harcerstwie. Sięgnij do historii harcerstwa odległej, 
tej bliższej i najbliższej. Czyje nazwiska zostają w pa” 
mięci? Instruktorów, harcerzy, którzy pierwsi zrobili 
-0$ nowego i porywającego, trafili w dziesiątkę, pociąg" 
nęli za sobą młodzież, wokół których coś ciekawego się 
działo. 
A może i Ty do takich należysz? Nie jesteś pewien? 

- Jeśli obserwując Twoją pracę w środowisku niektó- 
Fzy z politowaniem kiwają głowami - masz szansę. 

- Jeśli patrzą na Ciebie krzywo, wydziwiają i wy- 
brzydzają - masz jeszcze większą szansę! 

- Jeśli rzucają Ci kłudy pos nogi, utrudniają, obga* 
dują Cię - to nie ma wątpliwości, że możesz zostać 
akcjonariuszem Banku Pomysłów Zwariowanych. 

Co da Ci mandat akcjonariusza BPZ? 
= lu znajdziesz podobnych do siebie, choć może 

2 całkiem innymi pasjami, pomysłami, sposobem i stylem 
pracy. 

- Tu będziesz mógł (mogła) bronić swoich racji, pro” 
pagować pomysły, szukać sojuszników. 

- Tu poczujesz, że nie jesteś sam (sama), a w gro- 
nie pudobnych, bo czegoś chcą , wiedzą czego i potra- 
fią konsekwentnie dążyć do celu. 

Co BPZ przyniesie”harcerstwu? 
Harcerzom, drużynowym i drużynom potrzebne są jak 

świeże powietrze: 
- Dobre, przekonywujące przykłady pracy, terenów 

i sposobów pełnienia harcerskiej służby, stylu tunkcjo- 

nowania zespołu, bliższych i dalszych celów, do któ- 
rych warto dążyć. 

- Ludzie, instruktorzy, na których można patrzeć 

z szacunkiem i od których można się wiele nauczyć. 
- Zastępy, drużyny czy w innej formie zorganizowane 

środowiska harcerskio, które imponują, którym można 
zazdrościć i które chce się naśladować. 

Akcjonariuszem Banku Pomysłów Zwariowanych może 
zostać harcerz bądź instruktor, harcerski lub instruk- 
torski zespół. W tym ostatnim przypadku zespół musi 
desygnować swojego przedstawiciela do kontaktów z BPZ 

Chętny może zgłaszać się sam lub może zostać zare- 
komendowany przez szefa lub podwładneno, przyjaciela, 
kolegę a także innego obserwatora jego poczynań. 

Zgłaszamy więc: instruktora, zastęp, drużynę, klub, 
krąg, o którym wiemy, że robi coś, co innym w głowie 
się nie mieści. 

Warunki zostania akcjonariuszem BPZ. 
1. Zgłoszenie na piśmie, osobiste lub przez tak zwane 
osoby trzecie z uzasadnieniem rzeczowym, konkrętnym, 
wykszującym, że kandydat spełnia podstawowe warunki. 
2. Zobowiązanie do nadsyłania do BPZ korespondencji, 
które mogą być wykorzystane w publikacjach i jako cfer- 
ta programowa dla harcerzy starszych. 
3. Odpowiadania na pisma i prośby BPZ oraz wypełnianie 
ankiet nadsyłanych przez Bank. 
4. Uczestniczenie w spotkaniach akcjonariuszy, których 
terminy oraz tematyka każdorazowo tędą uzgadniane dro- 
gą korespondencyjną. 

Bank Pomysłów Zwariowanych - powstaje - przy po- 
parciu Kręgu Instruktorów Dziennikarzy - przy redakcji 
"Drużyna - Na Tropie", pod adresem której (00-853 War- 
szawa, ul.Krajowej Rzdy Narodowej 28) należy nadsyłać 
zgłoszenie kandydatów na akcjonariuszy BPZ. 

Nie zwlekaj! Rozejrzyj się we własnym środowisku, 
przypomnij sobie ludzi spotkanych: na harcerskim szla” 
ku. którzy powinni należeć do BPZ. 

Nie zapominaj o sobie. Skromność nie jest potrzeb- 
na, jako że BPZ nie obiecuje żadnych zaszczytów, a ra- 
czej nowe obowiązki. 

Wyślij zgłoszenie! Czekamy. 

"NT" - założyciel BPZ 

Post scriptum. Rozważa się możliwość przyjmowania rów- 
nież kandydatów na akcjonariuszy. Warunek - póki co, 

dobre chęci... Co o tym myślisz? Decyzją podejmiemy, 
gdy uzyskamy opinie w tej sprawie. Liczymy również na 
Twoją. 
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AB ABSURDO 
- wychodząc z fałszywego założenia 
AB AETERNO 
- od wieczności, z dawien dawna 
ABSOLUTUM DOMINIUM 
absolutna, nieograniczona władza monarchy 
ACTA APOSTOLORUM 
-'dzieje apostolskie, Nowy Testament 
ACCESSIT 
= przystał, przyłączył się 
A.d. = A DA 

- od dnia wyznaczonego na dokumencie 
ADDENDUM 
- uzupełnienić dodatek 
A DEO ET REGE 
- od Boga i Króla 
A.U.C = AB URBE CONDITA 

- od (roku) założenia miasta (tzn. Rzymu) 

A OIE 
- od tego dnia 

AD FUTURAM REI MEMORIAM 
- na przyszłą rzeczy pamiątkę 
A.K.D = AD MAXIMAM DEI GLORIAM 
- dla największej chwały Bożej 

NEM + KUNNEENNEEM KULTURA WEEEEEEM 

ŻYZNE AA ACZE SZOWANDEŻYSANAĆ 

GAUDEAMUS IGITUR c.d 

Vivant omnes virgines, 
vivant omnes virgines, 
- Niech żyją wszystkie dziewczyny 

niech żyją wszystkie Uziewczyny 

faciles formosae, 
faciles formosae 
- przystępne i piękne, 

przystępne i piękne 

vivant et mulieres, 
tenerae, ambiles, 
- niech żyją i mężatki 

młode i miłe 

bonae, laboriosae, 
bonae laboriosae! 
- dobre i pracowite, 

dobre i pracowite 

HARTAM ZAŁUCKI 

Sen satyryka 

Telefon budzi mnie raniutko... 
- Kto mówi? - pytam 
- Tu redakcja! 
Prosimy o fraszkę. króciutką. 
- Niestety 
In-wen-ta-ry-za-cja! 
Telefon znów o innej porze. 
Ach,któż dobija się tu! 
- Wierszyk? Hie mogę, Redaktorze. 
Z powodu re-na-nen-tu! 
lecz głos w słuchawce klnie soczyście 
- Do disbła! Żart na stronę! 
Czy me pan fraszki? 

Człowiek tak pomarzy 
Lub zwidzi mu się nocą w śnie, 
łe zustał punktem sprzedaż 
MHD... , 

Jedna z drużyn przed zbliżającym się zimowiskiem 
zorganizowała akcję zarobkową. Zebrano blisko 10 
ton marulatury, dwa tysiące flaszek, 500 kilogra 
mów szmat. Za Sorzedane surowce wtórne uzyskano 
kwotę pieniędzy (kiladziesiąt tysięcy) pozwalają 
cą kupić w skiepie C5H jedną parę nart z wiąza- 
niani 
Buty i kijki dzielni harcerze kupią w przyszłym 
sezonie, po zorganizowaniu kolejnej akcji zarob- 
kowej 

W mini pokoiku 
Przy mini choince 
I mini śledziku 
Składali sobie życzenia Minimalnego polepszenia.  
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GIEKANOSTKi..* 
MUZEUM ZŁOTA 

W Złotym Stoku (województwo wałbrzyskie) przez dzie- 
sięć wieków wydobywano złoto. Niedawno w miasteczku tym 

otwarto Izbę Pamięci Górnictwa i Hutnictwa Złota. 
W tym małym muzeum zgromadzono eksponaty obrazujące wy- 

dobycie i wytapianie tego szlachetnego kruszcu oraz sta” 

re narzędzie górnicze liczące kilka wieków. Kopalnia 
1961 roku. Wówczas 

to wyprodukowano tu zaledwie 8 kilogramów złota i z 

uwagi na nieopłacalność wydobycia kopalnię zamknięto. 
Pozostały po niej pamiątki. Znalazły one miejsce w chęt” 

"nie odwiedzanym przez turystów muzeum. 

Jedyne na świecie muzeum poświęcone sportowi balono* 
wemu mieści się w zamku Balleroy w Normandii. Zostało 
ono założone przez Malcolma Forbesa, amerykańskiego 

w Złotym Stoku była czynna aż do... 

wydawcę a zarazem areonautę, zdobywcę międzynarodowej 
nagrody za pierwszy przelot balonem nad USA w 1975 ro- 
ku. Muzeum odwiedzane jest rokrocznie przez licznych 
tucystów - zwłaszcza entuzjastów sportu balopowego zza 
Oceanu. Gromadzi eksponaty związane z tym sportem 
1 pamiątkowe wydawnictwa - począwszy od pierwszej książ” 
ki o balonach wydanej w 1783 roku, aż po najnowsze, 
które ukazały się w ostatnich latach. 

NAJDROŻSZE OBRAZY 

Coraz to wyższe ceny osiągają na aukcjach dzieł sztu+ 
ki prace najwybitniejszych mistrzów. 

kość nie jest uwarunkowana 

Jednak ich wyso- 
wyłącznie wiekiem dzieła. 
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Czynnik czasu wcale nie jest tu decydujący. Tym, co roz- 
strzyga 0 konkurencyjnej walce podczas aukcji , a wkon- 

sekwencji określu wysokość ostatecznej ceny, za jaką 

dzieło zmienia sweg3 właściciela, jest jego wartość 

artystyczna. Taka konkluzja wypływa z listy sporządzo 

nej przez renomowane zachodnioniemieckie pismo "Ca- 

pital" prezentujące dwadzieścia "najdroższych obrazów 

świata". Lista uwzględnia ceny osiągane podczas aukcji 

a nie wartość szacunkową 

należących do zbiorów muzealnych czy prywatnych kolek-. 
cji. Większość obrazów, które znalazły się w tej dwu- 

dziestce , 

która określa cenę obrazów 

to prace powstałe w naszym stuleciu. 
Oto lista sporządzona przez miesięcznik "Capital" 

1, Andrea Msategna - "Hołd trzech króli" osiągnął na 
aukcji w firmie Christiejs w Londynie 18 kwietnis 
roku J1,4 min OM 

Vincent van Gogh - "Pejzaż ze wschodzącym słońcem" 
- 30,7 sln DM 

„ William Turner - "Pejzaż morski - Folkstone" - "So- 

theby s ” - za 27,8 mln 
DK 

. Diego Velazqdez - "Juan de Pereja", "Christie s" 

Londyn 27 listopada 1070 r. - za 20, 1 mln DM 

Tycjan - "Śmierć Akteona", "Christie s” 26 czerwca 

Londyn 27 czerwca 1984 r 

1971 r. 
. Amadeo Modigliani - "Marząca", "Sotheby s" Nowy Jork 

1a listopada 1984 r. - 12, 4 mln OM 
Rafael - "Studium głowy”, "Christie 
3 lipca 1984 r. - 12, 4 mln DM 

. Pablo Picasso - "Siedząca kobieta w kapeluszu" 
Nowy Jork. 14 listopada 1984 r. - 12 

- 14,8 mln DM 

"s", Londyn 

"Christie 's" 

aln OK 

i gruszka- 
1983 r.- 

9. Paul Cezanne - "Martwa natura z jabłkami 

mi”, Christie 's" Nowy Jork 15 listopada 

11,8 mln OM | 

10.Clsude Monet "Promenada", Christie 's 

15 listopada 1983 r., -11,8 mln DM 

11. Pablo Picasso - autoportret "Ja - Picasso", Sothe- 

by's Mowy Jork, 21 maja 1981 r. - 11,7 mln OM 

12.William Turnei - "Juliet i jej piastunka", Sothe- 
by's Nowy Jork, 29 maja 1980 r.- 11,7 min DM 

13.Egon Schiele - "Para Kochankń Sotheby s 

Jork 4 grudnia 1984 r. - 11,6 mln OM 
14. Camille Corot - "Kobieta z mandoliną", Sotheby 's 

Nowy Jork, 14 listopada 1984 r. - 11,2 mln DM 
15.Paul Gaugin - - *Sotheby s 

15 maja 1984 r. - 10,5 mln OM 
16.Rubens - "Samson i Dalila" Christie's 

17 lipca 1980 r. - 9,5 mln OM 

17.Vincent van Gogh - "Ogród poety", 
Jork 13 maja 1980 r. - 9,5 mln OM 

18.Edgar Degas - "Oczekiwanie", Sotheby 's 
18 maja 1983 r. - 9,2 mln DM 

19. Jaan Renoir - "Kąpiąca się”, 
18 maja 1983 r. - 8,7 mln DM 

20. Edgar Degas - "W kawiarni koncertowej"” Sotheby 's 

Nowy Jork 18 maja 1983 r. - 8,4 mln DM. 

Nowy Jork, 

Nowy 

Nowy Jork 

Nowy Jork 

Christie 's Nowy 

Nowy Jork 

Sotheby s Nowy Jork 

Tak więc wygląda pierwsza "dwudziestka" najdroższych 
obrazów świata. Uwagę zwraca , że ostatni rok 1985 
przyniósł rekordy rekordów - po raz pierwszy, teraz 
właśnie przekroczona została granica 30 mln marek! 

REKORDOWE AUKCJE 
fla aukcji w słynnym londyńskim domu aukcyjnym So- 

theby s sprzedano za rekordową sumę 440 tysięcy funtów 

szterlingów dwuosobowy kabriolet sportowy włoskiej fir- 
my Bugatti z 1932 roku. 
Samochód należał początkowo do lorda Rotschilda i jest 
jednym z 12 istniejących tego typu samochodów słynnej 

firmy. Na aukcji sprzedano również za sunę 60.500 fun- 
tów szterlingów samochód "daimler landaulette", który 
w latach 1932-52 był własnością byłego premiera Wiel- 
kiej Brytanii Winstona Churchilla. Na masce samochodu 

umieszczone jest figurga buldoga, a na tylnych drzwiach 
herb rodzinny Churcnillów 
Poprzednio największą w Europie sunę za stary samochód 
zapłacono w 1984 roku, za "Bentleya" z 1930 roku - 270 
tysięcy 600 funtów szterlingów. 
Najwyższą cenę na świecie 
<ono za Rolls Royce 

- 2 miliony dolarów - zapła 
Phantoma, limuzynę Johna Lennona. 

Na licytacji w Nowym Jorku pewien amerykański mul timilioner nabył "wielkanocne jajko" wysadzane perłami 4 brylantani zs 1,7 min dolarów. Jajko to należało Kiedyś do carskiej rodziny w Petersburgu, a wykonane zostało wraz z SĄ innymi cackami sztuki jubilerskiej Przez francuskiego złotnika Faberge. 

NOWOŚĆ 
Hakłoden 23 C "Interpress" ukazała się ze 

wszechniar pożyteczna książka, będąca kompedium "Woj- 
ska Polskie 1939-1945, Barwa 1 Broń", opracowana przez 
następujący zespół autorski: 
Zygmunt Bielecki, Wanda Bigoszewska i Adam Joniec 
Książka ukazała się w starannej szacie graficznej na 
papierze offsetowym, dwustronnie kredowanym. Wysoki po. 

ziom edytorski zawdzięczać należy nie tylko wielobarw- 
nym ilustracjom, ale także czechosłowackiej drukarni 

*Slovart". 

Stanisław Komornicki, 

Książka składa się z dwóch części: pierwsza autor- 

stwa Stanisława Komornickiego dotyczy formowania, stnk- 

tury organizacyjnej 1 działań wosjkowych Wojska Pol- 
skiego, na tle głównych wydarzeń. Podstawowe informac- 

je zostały zilustrowane kilkudziesięcioma mapkami, uka 
zującymi schematy poszczególnych działań bojowych 
i frontów. 

Część druga, o charakterze albumowym, ukazuje naj- 
ważniejsze typy i rodzaje uzbrojenia oraz tak zwaną 
barwę, to znaczy sztandary, mundury i wszelkiego rodza” 
ju emblematy i odznaki rozpoznawcze. Broń 'i barwą uzu- 
pełniają obiekty oporządzenia (siodła, plecaki, maski 

gszowe i tyg podobne) oraz obiekty i odznaki pamiątkowo. 
honorowe, stanowiące główny dział falerystyki 

Nieomal wyczerpujące informacje z tych dziedzin za- 
wdzięczamy skrupulatnej i rzetelnej pracy Zygmunta 
Bieleckiego, Wandy Bigoszewskiej oraz Adema Jońcy, któ* 
ry wykonał ponadto wielobarwne tablice ze szczegółami 
uzbrojenia, umundurowania i oporządzenia. 

Bogaty i przerastający ramy jednego woluminu mate 
riał - został usystematyzowany według poszczególnych 
aren działań bojowych: kampanii Wrześn:owej 1939 roku, 
armii polskiej we Francji 1939/1940, kampanii norwes- 
kiej 1940, działań w Syrii 1940, armii polskiej w Wiel- 
kiej Brytanii 1939-1945, armii polskiej w ZSRR 1941- 
-1942 (generała W. Andersa), wojska polskiego w Środ- 

kowym Wschodzie 1940-1945, 2. Korpusu w Italii 1944-45, 
ruchu oporu w kraju,armii polskiej w ZSRR (generała Z. 
Berlinga). Ostatni rozdział poświęcony został orderom 
1 odznaczeniom zarówno polskin, jak i obcym nadawanym 
Polakom. 

Zasadniczym walorem książki jest dotąd niespotyka- 
ne w tego typu wydawnictwach połączenie syntotyaznego 
wykładu historycznego z prezentacją zewnętrznych wizu- 
«lnych form określających odrębność wojska polskiego. 
Dzięki temu zabiegowi olbrzymie rzesze kolekcjonerów 
otrzymały niemal wyczerpujące źródło informacji na ten 
temat. 

Książka "Wojsko Polskie 1939-1945, Barwa 1 Broń", 
pomimo wysokiego nakładu (100 tys. egzemplarzy) i nie- 
małej ceny (1300 złotych) znika szybko z półek księgar- 
ni. Warto pospieszyć się z jej nabyciem 
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ZAŚ: PL ADOLF WARZOK 

roza 0 dh 
studiosi semper gaudent 

zas akcji: maj-czerwiec 1939 roku. 
Miejsce: Wrocław, Aula Leopoldina i inne po- 
mieszczenia uniwersytetu. 

Tło: senat uniwersytetu i hitlerowskie flagi na podium 
Auli. 
Główny aktor: Nationalsozialistischer Studentenschafts 
fuehrer Bendt i jego organizacja. 
Audytoriun% 
ski tłum-członków Studentenbundu i dostojny Senat uni- 
wersytecki. 
Oskarżeni: My, Polacy przynależni do polskiej mniej- 
szości narodowej w Niemczech: jedna studentka i szes- 

nastu studentów. 
Ton: wrzask. 

rozfanatyzowany, szowinistyczno-hitlerow- 

"Die Verfolgungen der Deutschen in Pole haben 
derart krasse Formen angenomnen..." 

„ "Prześladowania Niemców w Polsce przybrały tak jas- 

krawe formy, że jesteśmy zmuszeni usunąć członków pol- 
skiej mniejszości narodowej z naszego uniwersytetu. 
Z dniem dzisiejszym zabrania się Polakom wstępu w je- 
go progi. Jesteśmy głęboko przekonani, że od dnia dzi- 
siejszego nigdy więcej polska stopa nie przekroczy 
progu tej narodowo-socjalistycznej i praniemieckiej 
uczelni. Wzywemy członków polskiej mniejszości narodo- 

jj a studentów naszego uniwersytetu: Tomechnę, Kas- 
Kowola, Cecha, Lengowskiego, Gałązkę, Pisarczy 

ka i wszystkich innych do opuszczenia sali". 
Taki los spotkał nas Polaków w uczelni powołanej 

do życia przez króla polskiego Władysława Jagielloń- 
czyka w 1505 roku. 
Wrocław był od najdawniejszych czasów miastem, w któ- 

rym ścierał się ostro żywioł polski z niemieckim. 

Wojny, zabory, morderstwa, przeplatają historię miasta 
barwnym korowodem nazwisk germańskich napastników, za- 
borców czy trucicieli a wspomnę tutaj tylko dzieje 
biskupa Nankiera skierowanego do tego miasta przez 

Władysława Łokietka. 

34 
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Kiedy po maturze zdanej w 1936 roku w pierwszym 
polskim gimnazjum w Bytomiu zapisałem się na wydział 
lekarski tamtejszego uniwersytetu, życie polskie było 
już tylko wąskim nurtem 'spraw Wrocławia ale nie mar- 

ginesem jego dziejów. Polskie pomniki kultury narodo- 

wej świadczyły nadal dumnie o polskiej przeszłości 

tego pięknego miasta: ratusz, kościoły - a szczególnie 

katedra, kościół Bożego Ciała, jako przykład gotyku 
nadwiślańskiego, kościół Św. Marcina i Marii Panny 
na Piasku, nagrobne płyty Piastów Śląskich w piętrowym 
kościele Krzyża, tradycje świętego Jacka i błogosławio 
nego Czesława Odrowążów z podolskiego Kamienia, rzeźby 
Urbańskiego zdobiące place i ulice miasta. Nazwiska 
Nehringa, Cybulskiego, Purkiniego czy Mikulicza nie 
były obce tym, którzy chcieli poznać dzieje uczelni a 
kto chciał, zawsze mógł trafić do pulsującego życiem 
Domu Polskiego, tak jak student trafiał do polskich 
organizacji studenckich, na przykład ."Silesii Superior" 
czy za moich czasów dc Związków Akademików Polaków 

w Niemczech. Mieszkaliśmy w Bursie otwartej oficjalnie 
27 stycznia 1934 roku ale działającej już wcześniej 
brzy obecnej ulicy Kościuszki 90. Bursę prowadził wy- 

trawny działacz polonijny Władysław Wardzyński. 
Nikogo z nas nie było stać na wysokie opłaty za stu 

dia i mieszkanie. Opłata za jeden semestr wykładów 
i ćwiczeń wynosiła często ponad dwieście pięćdziesiąt 
marek. Stypendia wystarczające na studia i opłaty w 

Bursie otrzymaliśmy z Polskiego Towarzystwa Szkolnego 
Kiejsc w Bursie mieliśmy osiemnaście. Skład studentów 
w niej zmieniał się co semestr, bo wtedy nie było żad- 
nych trudności aniu w dostaniu się na studia, ani ze 
zmianą uczelni. Zmiany takie były nawet zalecane ze 
względu na specjalnie utalentowanych wykładowców 1i- 

czących się w Świecia nauki. 
W swojej źródłowej pracy "Studenci Polacy na Uni- 

wersytecie Wrocławskim w latach 1918-1939" Alicja Za- 
wisza przedstawia dziewięćdziesiąt dwie sylwetki stu” 
dentów oraz ich późniejsze losy. 

mmm 
61 z nich pochodziło ze Śląska 

11 z Westfalii 
6 z Pogranicza 

I był z Kaszub 
1 z Pomorza 
4 pochodziło z Polski. 

Medycynę studiowało 25 

prawo 
16 

teolcgię 
katolicką 
filologię 
ekonomię 

rolnictwo 

filozofię, matematykę i stomatologię po 2 i po jednym 

chemię, farmakologig i muzykologię. 

ze Śląska 14 
z Pogranicza 3 

w 1939 roku było nas: 

medycynę studiowało 7 (w tym 2 stomatologię) 
prawo 5 
filozofię 4 

przyrodoznawstwo 1 

«...trzy fekty - pisze w już wspomnianej monografii 
Alicja Zawisza - pochodzenie z rodzin działaczy, do- 
brze zorganizowana pomoc stypendialna oraz wybieranie 
kierunków zapewniających w przyszłości stabilizację 

/ materialną, świadczą iż studia Polaków w okresie mię- 
dzywojennym nie były czymś przypadkowym lecz przenyś- 
laną, konsekwentną akcją, która była podstawą w dąże- 
niach do utworzenia własnej inteligencji a zarazem wy- 
chowania świadomych i wykształconych przywódców ruchu 
polskiego w Nienczech.". 

1 kwietnia 1939 roku, odsłużywszy "wojsko" najpierw 
w 49. pułku piechoty a potem 28. batalionie sanitar- 

nym we Wrocławiu imnatrykulowałem się ponownie w uczel- 

ni. Ale nie była to już ta sama uczelnia. 
Semestru był jeszcze spokojny. Spośród Niemców spotka- 
łem około czterdziestu kolegów, którzy służąc ze mną 
w wojsku zapisali się też na studia medyczne. Ale już 
na początku faja przyszedł z ćwiczeń "na fizjologii" 
Franek Grzesik ze skargą, że został wykluczony ze swo 
je ćwiczebnej grupy. Odtąd musiał pracować sam. 
Drobne początkowo wstręty czynione innym kolegom po- 
mału przeradzały się w polityczną prowokację. 
łązka, ówczesny student historii a potem po opuszcze- 
niu szeregów Wehrmachtu major I Dywizji Kościuszkow- 
skiej wspomina: 

"Bijcie Polaków a odejdzie im ochota do życia, było 

hasłem i celem działalności sfaszyzowanych Niemiec. 
Kierownik "Osteuropa-Institut"we Wrocławiu dr Hans 
Koch twierdził, że "obiektywizm w nauce jest niemożli- 

wy. Każda nauka musi służyć interesom narodu i wyra- 
żłać jego ideologię." 0 Polakach nie mógł mówić spo- 
kojnie... Wierzył święcie w historyczną misję Niemców 

na "Wschodzie". Wykłady ilustrował tak zwaną "Grenz- 

dandwanderung" wskazując na "krwawiące" problemy nie- 

mieckiej granicy wschodniej". 

Początek 

Jan 68- 
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lie wzbudziła zatem zdumienia naszego odezwa Studen- 
tenfuehrera Hoeppinga, którego - nota bene - obie sios- 
try, przyznając się do polskiego pochodzenia ze stró- 
ny matki, przychodziły do Domu Polskiego, nawołująca 
w dniu 16 maja do zerwania wszelkich koleżeńskich 
i towarzyskich kontaktów z nami. Sankcjami odwetowyni 
zostali zagrożeni ci z Niemców, którzy nie podporząd- 
kowali się nakazowi. "Prawość studenta niemieckiego” 
usprawiedliwiała totalny bojkot Studentów polskich. 
9 czeruca pobito Mariana Horsta, Leona Choderę i Fran- 
ciszka Grzesika i wypędzono ich z Collegium Anatomi- 

cum. 
Szykany i fizyczny terror, to dla studentów polskich 

nie nowina. Przypomnę czwarty kwietnia 1933 roku. Po- 
bic Tadeusz Kania - student medycyny 

Franciszek Jankówski - student filozofii 
Feliks Strasżyński - nauczyciel. 

Aresztowanych przez SS-manów za używanie jążyka pol- 
skiego odstawiono do "Braunes Haus". Wspomina Jankow- 

ski: "... po przybyciu do "Brunatnego Domu" brama zos- 
tała natychmiast zatrzaśnięta a człowiek w cywilu po- 
wiedział do straży tylko jedno słowo - "Pollaken!" 

Długo leczyli swoje rany a wytoczony sprawcom napa- 
du przez mecenasa Pawła Kwoczka proces, zakończył się 
dopiero w sierpniu 1936 roku przyznaniem Tadeuszowi 
Kani 500 marek odszkodowania, zamiast żądanych ośmiu 
tysięcy. 

Przez cały okres szkolny i studiów byliśmy inwigilo= 
wani. Pismem z dnia 15 kwietnia 1936 roku Prezydium 
Prowincji Dolnośląskiej informuje Prezydenta Rejencji 
w Opolu o problemach rozwoju inteligencji polskiej na 
wschodnich terenach Rzeszy. Widzi konieczność prowa- 
dzenia kartoteki wszystkich studentów,stałego kontro- 
lowania ich poczynań. Zaleca informowanie go o wszyst- 
kich egzaminach, do których zamierzają przystąpić 

patrioci polscy, any mógł on wkroczyć na czas! 
12 października 1936 roku "Gestapo" opolskie prze- 

syła meldunek swoim odpowiednikom w Berlinie i Wrocła- 
wiu o naszym roczniku maturalnym, wymieniając nasze 
nazwiska z dopiskiem, iż zamirzamy podjąć studia. 

8 lutego 1937 roku ta sama instytucja zawiadamia 
Prezydenta Rejencji w Opolu o prowadzeniu na bieżąco 
kartoteki polskich studentów jak również o systematycz- 
nej, tajnej rejestracji wszystkich osób z inteligencji 
polskiej. 

Ale nie tylko hitleryza jest naszym wrogiem. Oto 
16 grudnia 1934 roku Seminarium Duchowne we Wrocławiu 
pisze: do Związku "Silesia Superior", że z polecenia 
księdza kardynała Adolfa Bertrama, arcybiskupa diecezji 
wrocławskiej, zabrania się studentom polskiego pochodze” 
nia a studiującym teologię katolicką przynależenia do 
polskich organiazcji. Uzasadnieniem jest ",..potrzeba 

zachowania jedności kościoła”. 
10 czerwca odbywa się wspomniany na początku wiec- 

monstrum 'ale jeszcze tego samego dnia zebraliśmy się 
w sali przy ulicy Szewskiej 48. Gbradowaiiśny dość go- 
rączkowo bo czas naglił, jednak nawet wtedy przekona 
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"Jesteśmy przekonani - powiedział wtedy Jan Gałązka 

- że przyjdzie i taki czas, kiedy będziemymieli okazję 

do ukończenia naszych studiów na tej, ale wtedy już 

polskiej uczelni." 

wysłaliśmy delegację do rektora Staemmlera, który 

oświadczył cynicznie, iż nikogo nie zachęcał do wystą- 

pień i że on osobiście nic nie ma przeciwko nam. Bez 

dalszej dyskusji odesłał nas do Studentenschaftsfuehre- 

ra Beneot a, który potraktował nas na "stojąco", żą- 

dając byśmy spowodowali powrót niemieckich studentów 

wydalonych z Uniwersytetu w Poznaniu. Była to patrio- 

tyczna reakcja młodzieży poznańskiej za bestialskie po* 

bicia i wydalenia Polaków z Politechniki Gdańskiej. 

Argument o bezzasadności takiego żądania spowodował wy- 

pchnięcia nas za drzwi. Prasa niemiecka pisała potem: 

"...spontaniczna reakcja studentów niemieckich jest 

uzasadniona." 

17 czerwca rektor powiadamia nas pisemnie, 

zamierza podjąć żadnych kroków przeciw 

iż nie 

temu oczywiste- 

mu bezprawiu a 20 czerwca pojawia się na tablicy ogło- 

szeń: "Wykaz mniejszości polskiej o przynależności 

państowej niemieckiej, narodowości polskiej, którzy 

zostałi usunięci z Uniwersytetu". 

Świadomie i prowokacyjnie poszedłem w tym dniu o go 

dzinie 11.00 na wykład z histologii profesora Bloote- 

vagel'a. Stanąłem na I piętrze przez salą wykładową. 

Nie mogę rzec abym nawet we własnych óczach wyglądał 

na bohatera ale ciekaw byłem postawy moich ex-kolegów 

z wojska a poza tym dobrowolnie nie chciałem ustąpić 

z "placu boju". Niespodzianie podszedł do mnie Hans 

"Przecież służyliśmy razem w wojsku, nie mogę się ze- 

świnić!". Doszlusował do nas Helmut Hauer, syn nauczy 

ciela ze Srebrnej Góry, zdecydowany antyfaszysta (wy- 

dalony potem z uniwersytetu zginął na wojnie) a po 

chwili dołączył Gustaw Zappke, którego dziadek w Sobót- 

ce nazywał się Czapka! Inni studenci przechodzili 

*bok nas nie poznając mnie lub nie chcąc poznać. Głupia 

historia - BWomyślałem i wszedłem do sali wykładowej. 

Zająłem miejsce i wtedy dopiero podszedł do mnie przed- 

stawiciel N.S. Studcnienbund u, też żnajomy z wojska 

i szepnął: "Opuść proszę salę i nie zmuszaj nas do uży- 

cia siły, wiesz przecież..." 

Osiągnąłem chyba maximum. Wyszedłem, pożegnany ja - 

kimś tam okrzykiem i zdawkowym szurnięciem kilku stu- 

denckich nóg. Choć nerwy miałem napięte, to wychodzi- 

łem raczej smutny a nie przestraszony. Wiedziałem: 
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   esięcznik Krakowskiej Chorągwi ZHP 

skończył się jeszcze jeden rozdział w muim życiu, ale 

czy już definitywnie”? 

Koledzy-bursacy wiedząc o mojej eskapadzie, której 

próbę mi odradzali, powitali całość moich kości z wi- 

docznym niedowierzaniem. To było warte kufla dobrego 

piwa. Wypiliśmy je w pobliskiej knajpie. 

"Głos Pogranicza i Kaszub" donosi 24 czerwca 1939 

roku o najściu naszej Bursy przez delegację niemiec- 

kich studentów, potwierdzających groźbę fizycznego 

zniszczenia nas w razie nie zastosowania się do istnię. 

jących zakazów. Na nic zdały Się nasze argumenty. 

"...wobec czego - dodaje "Głos" - nasi akademicy przer- 

wali dalszą dyskusję". W ciągu tego samego dnia - poda* 

je nadal"Głos" - wyproszono z Instytutu Anatomicznego 

jeszcze pana Warzoka a z dalszych sal i seminariów 

uniwersyteckich panią Malczewską i panów Thomasa, Ga - 

łązkę i Planetorza". 

Kto mógł, pozbierał jeszcze podpisy zaliczeniowe 

w indeksie, bo nie wszyscy wykładowcy byli skłonni 

ich odmówić - ja na przykład uzyskałem wszystkie a in- 

deks ówczesny "ostał mi się". Po zakończeniu semestru 

rozjechaliśmy się. Część wróciła do swoich domów, 

część pojechała na zakopiański "Gronik", miejsce zjaz- 

du Akademików Polaków Z Zagranicy.(początku później- 

szego "Legionu Gdańsk") 

Wojna wisiała w powietrzu. 22 lipca była jeszcze 

rewizja "Gestapo" w naszej bursie, w czasie której "ge- 

stapowcom" naraził się ciężko Franek Lengowski, co też 

odpokutował pobytem w Konzentrations-Lager "Buchenwald' 

gdzie spotkaliśmy się 4 października tegoż roku. 

Lipiec spędziłem jako instruktor sanitarny Związku 

Harcerstwa Polskiego w Niemczech w "Feniteum" pod 

Wiedniem. Tam odbywał się jeszcze ostatni obóz naszego 

ZHP. Drżeliśmy o los dzieci, była ich przeszło setka, 

bo dla nas było już wszystko jasne. Niezgodny był nasz 

los z treścią studenckiej piosenki: 

W dolinie róż, chryzantem 

w wiosenny piękny czas 

Prelekcje puścić kantem 

Dura necesitas. 

Jak pięknie wiosna wionie 

Za miastem pośród drzew 

A wietrzyk chłodzi skronie 

A wszędzie radość, śpiew: 

Hej, ho, hej, ho 

Hej vivant studin 

Studiosii semper  gaudent 
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czelnego, hm PL Jadwiga Skiba - Dział Kultury, hm Wojciech Śliwerski - Dział Harcerskie Poradnictwo, hin PL Anna Szeliga -Zahorska - Dział Historyczny: 

hm PL Janusz Wojtycza - Dział Starszoharcerski, hm PL Andrzej Ziębliński. 
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