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kalendarze 
od redaktora 

Ważni okresie miałem okazję obejrzeć kilka 

planów pracy drużyn, Charakteryzowały się one staran= 

nością wykonania, prostymi rubrykami, okolicznoście- 

wymi rysunkani i innywi rozmaitymi i oiekawymi ożdo- 

bnikami. Stwierdziłem jednak ze zgrozą, że ws-_ystkię 

plany - a były one z różnych drużyn z kilku hrfców - 

łączyła jedna wspólna cecha, mianowicie były one 

skonstruowane na zasauzie harcerskiego czerwo::g0O 

1 zielonego kalendarza, Tak więc pomooniozy elaaęnt 

budowy planu, jakio jest czerwony i zielony kaleniarz, 

zdominował te plany oałkowioie. Jest to wbrew logica 
1 konstrukcji metodycznej wypracowanej przez harczra- 

two od zarania jego dziejów. Tym sposobem większość 

drużyn robi to samo, a gdy taka sytuacja występuje 

w szczepie staje się to nudne, nieciekawe 4 nie wzbu- 

dzające szerszego zainteresowania dzieci i młodzieży. 

A gdzie specyfika i obrzędowość drużyn, gdzie własne 

wypracowane foruy porywające wychowanków, gdzie ten 

Spucyficzuy, tak różny klimat działalności drużyn? 

zapomniano, że nie na tym polega organizacja np. Dnia 

Nauczyciela czy Święta bohatera szczepu, iż będą je 

przygotowywać wszystkie drużyny. Przecież uroczystość 

może wypaść równie wspaniale, gdy przygobuje ją tylko 

jedna druzyna. To aamo dotyczy pojedynogaj iuprezy 

drużyny - może być opracowana 1 przeprowadzona przez 

Jeden zagtyp, ule wezmij w uiej udział wszyscy haroe- 

rze, Dzięki temu uwożliwimy poazosegółuym dziec tom 

konsunpcjy pewnych elementów prograwu poprzez indywi- 
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dualne przeżywanie uroczystości, obrzędów, zabaw 

i przygód. 0 tym mówią harcerskie zasady wychowawcze 

i trzeba o nich paniętać. 

Budowa planu pracy drużyny w oparciu o kaleudarz 

jeat tylko pozornyn ułatwieniem dla drużynowezo, gdyż 

prędzej czy później okaże się, iż wystąpią trudności 

z realizacją kolejnych stopni indywidualnych, prawi- 

dłowym wykonaniem zadań zastępów itp. Wtedy uzasadnio- 

ue zostaje słynne powiedzenie - "...ja nię man vzaju 

na zdobywanie stopni..." 

Tyle lat prowadziliśmy walkę o zmianę sposobu pra- 

cy drużyn, aby nie były to zbiórki od iaprezy do im- 

prezy - gdy tymozasem stwierdzam, że jesteśmy znowu 

na początku tej drogi. Stąd wniosek, 1ż ozteroletai 

pls: umacniania drużyn nie został jeszoze zrealizowe- 

ny - 20 poddaję pod rozwagę delegatom na Zjazd. 

Oczywiście wszystkie opisane sytuacje nie są na 

«zazęście charakterystyczne dla całego Związku. Ige= 

tnieją wzorowe drużyny prowadzące atruxcyjną i mądrą 

prueę, przez 00 przyciągają do swych azeragów nowe 

dzieci - ale uważan, że ga mało je pokazujemy, propa- 

gujemy, nie prowadzimy sensownego banku wymiany myśli 

i doświadogeń. Po jakiego licha wymyślać s trudem coś 

nowega - gdy gdzie indziej dawno już to zrobiono, 

Sprawa wiyg w lepazej informacji i ogólnozwiązkowej 

wymianie doświadczuń, 

ŹŻ tym dylematem pozostawiam Osvytelników, oczekując 

z nadzieją propozycji w tym zakresie,  
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  w dniu 20 1984 r. ią fyborczą Hufoa ZEP 1 Hufca Jurajskiego samknę- 
liśwy I etap kaupanii sprawozdawczo-wyborczej, W Hufou Sułkowice obradowało 40 delegatów. Pełnomocnik K,Ch. 
przedstawił wysoką oceną pracy Hufca dokonaną przez Komendą Chorągwi. Z-ca Komendanta Chorągwi hm Andrzej Krzywo- 
rzeka wręczył sznur komendanta Iufca ponownie wybranej na tę funkcję druhnie hu PL Zofii Kostowal. Wybrano Hufco- 
wą Komisję Rewizyjną s Przewodniczącą ha Marią kornać, a także 3 delegatów na konferencję chorągwianą . Miło nam 
donieść, że delegatem lufca Sułkowice został mass Naczelny hm PL Paweł Raj, 

Hufiec Jurajski obejmuje owoim działaniem 3 gminy: Skałą, Trzyciąż i Sułoszową /poprzednio teren trzech hufców/. 
Ocena doty 4 pracy Hufca przez K.Ch, hm Anatola Listowskiego podkreólała duże 
omiągniącia Bufca w organizacji letniego 1 zimowego wypoczynku dzieci 1 młodzieży, stworzenie dobrej bazy lokajo- 
wo-sprzętowej do działalności Hufca i jego jednostek, dobre efekty w zakresie szkolenia funkcyjnych i kadry in- 
struktorekiej. Dotychosazowej Komendantce ha śnuie Sstuce podziękowano sa dobro kierowanie Hufcem, Na funkcję Ko- 
mendanta liufca wybrano hu PL Leszka Adanozyka - dotychczasowego zaatępcę w tym Hufou, Wybrana również flufcową Ko- 
misję Rewisyjną z Przewodniczącą hm FL Marią Gibałą, oraz 6 delegatów na konferencję chorągwianą. 
W Konferencji uczestniczył Komendant Chorągwi ha Jan Hryncsuk. 7 

  

W dniu 23 a y Bufca ZEP W k Chorągwi 
ha Jan Hrynesuk podsiękował ustępującem Rufeowemu hn Tadeuszowi Piekło sa dobrą, aktywną pracę społeczną m peł- 
nionej funkcji, Nowym Komendantem wybrano drubnę pwd Grażynę Kościółek, a Przewodniczącym HKR hm Zygmunta Rabe- 
ckiego. Wybrano również 5 na de ną. Hm Anatol - K.Ch. przed- 
stawił posytywną ocenę pracy Hufoa dokonaną przes K,Ch. 

  

  

26 pańdziernika 1984 r. odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyboreza Nadwiślańskiego Hufoa ZEP. 28 delegatów 
wybrało ponownie Kogendantem Hufca hm PL Tadeusza Gawła, Przewodniczącą HKR pwd Igabelę Zarębę oraz dwóch delega- 
tów ma konferencję chorągwianą. Pełnonocnik Komendy Chorągwi ha PL Marek Kudasiewicz przedstawiając ocenę pracy 
Bafea podkreślił szczególnie dobrą pracę zastępów órodowiskowych, wysokie efekty szkolenia funkcyjnych drużyn 
1 szosepów oraz wyniki obozowej i nieobosowej akcji letniej i simowej. 

V dyskusji ma wszystkich dotychczasowych konferencjach dominowały trzy tematy: 
- kadra, jej przygotowanie i saangażowanie, 
- szkolenie małego aktywu funkcyjnych w drużynach 1 szczepach, 
- woiąś jeszose miewystarczająca baza do działania i uciążliwość warunków pracy na wasi. 
Ve wszystkich konferencjach Hufców licznie uoseataienyli zaproszeni goście, władze polityczne, odniniotrócy jne 
1 óświatowe gmin i miast, 

Jarady dyrektorów askóż 
  

W pańdzierniki s inicjatywy Komendy Chorągwi, wspólnie s Kuratorium Oświaty i Wychowania sorganisowano narady wszystkich dyrektorów askół ponadpodatawowych, a w rejonach narady dyrektorów eskóż podstawowych, ingpektorów 
oświaty 1 komendantów hufców, Tematem narad był program £ formy działania jednostek ZHP w szkołach, wspólne cele 
4 możliwości ich realizacji. 

Seainarium Kraków - Moryuberga 
  

Trwa seminarium Kraków - Noryuberga, zorganisowane przez Krakowską Komieją Organizacji Młodzieżowych d/s wapół- 
pracy s ałodzieżą Horyuberzi. Tematem soninariun jest rola kultury w procesie normalisacji stosunków pomiędzy PRL 4 BPU. Z Noryubergi - miasta zaprzyjaźnionego z Krakowem przyjechała grupa 20 osób, przedstawicieli organisacji 
ałodzieżowych skupionych w Kreiajugendring. Ze strony polskiej uczestniczą przedstawiciele ZMV,2SP,ZSKP 1 ZEP, 
V jednym z najbliżozych numerów artykuł Organizacji Horberta Schnei który przed- 
stawi dsiałalność KJR w Norymberdze. Ę 
  

W dniu 14 października odeszła na wieczną wartę hm PL ANSA ZDZIEWICKA. Długoletnia, zaangażowana instruktor- ka Zwiąsku Harceratwa Polskiego. Przez wiele lat oddany przyjaciel i wychowawca dnieci i ułodzieży, Brała udział w operacji *Froubork 1001", otrzymując tytuł Zosłużonego Obywatela Miasta Fromborka. Od powstania zuiąsena z reprezentacyjnym Zespołem Pieśni 1 Tańca Chorągwi Krakowskiej "Małe Słowianki*, Odzmacsona Złotya Krzyżem Zasługi, Krzyżem za Zasługi dla ZEP, Odsnaczeniem im,Janka Krasickiegi Xło w żadnej większej akcji krakowskich haroerzy. Pozoątanie na zawsze w maozej pamięci jako Przyjaciel nas wazystkich na harcerskim szlaku służby. 
Krakowska Komenda Chorągwi 
Imstruktorsy 1 przyjaciele 

SREIERTE TTE OE WRZE ORZEC TOON PYT WAN OESODOÓRÓZŻ 
archiwum 

      

o wychodzeniuł) 
Ba od dziecka przygotowującego się do 

złożenia Obietnicy Zuohowej, kończąc ma Hargerzu Kso- 
ozypospolitej, który, jeśli nie został inotruktorem 
harcerskim, to właónie kończy ową kerierę wownątra 
ZEP - tak oto biegnie sielankowy proces dorastania 
młodzieży wewnątrs naszej organizacji. Od wielu lat 
mówiny w związku s tym © tzw. oiągu wychowawczym. 
Martwimy się © tzw. utraty na stykach, myślimy © pro- 
gach i barierach, staramy się je pokonywać. Cieszymy 
się, gdy wysoki procent suchów przechodzi następnie 
do drużyny harcerskiej, a potem harcerzy do drużyn 
starasobaroerokich. Równocześnie wiele czynimy, by 
zawase mogli napływać do nowi » 
kiedyś ułużyły temu różnego rodzaju wymaganie potów- 
nawoze, dziś uwłaszcza próby harcerza i harcerza stan 

szego. 
| 4 jednak owe straty na stykach /1 nie tylko nanich/ 
były, są i będą. Bo przecież harcerstwo, jak wiadomo, 
ma uwoją specyfikę, Osegoś od swych azłonków lub kan- 
dydatów na nioh - wymaga. 4 zatem zawazo znajdą się 
tacy, którym właśnie nasza specyfika mie odpowiada, 
którzy nie chcą /a nie tylko - nie mogą/ dostosować 
mię dc tych wymagań, Haroerntwa - jak mówią 6. 

/a ja wśród nich/ to także pewien wartbźciowy styl 

życie. 4le są przecie 1 inne style życia, wśród nich 
także wartościowe, które tym i owym ludziom lepiej 
odpowiadają. 

Najwięcej młodzieży rekrutujemy do naszej organi- 
zmoji se Środkowych klas ezkoły podstawowej, % tym 
właśnie wieku wszystko to co proponujemy najbardziej 
pociąga 1 trafia. Pioałea już, że w odróżnieniu od 
lat wcześniejszych - 4316 przyciągany nieco bardziej 
dziewczęta niż ohłopoów, łatwiej na wsi i w małych 
miasteczkach, niż w wielkich miastach. Ale toż zmio- 
niły się warunki tycia społsozoństwa, w tyz również 
dsieci i młodzieży, zmieniły się ioh oczekiwania, ae- 
piracje i marzenia, zmieniła się tek sama organizacja 
2a to sbyt mało czynimy badań, Go się właściwie taie- 
niło 1 so z tego dla mas wynikaj jedni umieją intui- 

oyjnie dochodzić do tego i osiągać znakomite wyniki, 

natomiast w skali masowej organizacyjna machina jest 
na to zbyt ciężka, A na stosowne badania naukowe bra- 
kuje nie tylko pieniędzy, ale także zaintęresowania, 

w myśl dewizy: jakoś to byżo, tyle to już lat, to 
i jakoś będzie to dalej 

Ale wracając do wcześniejszego wątku. Z tym całym 
naszym arsenałem form pracy tradycyjnego harcerstwa 
trafiamy najpełniej do młodzieży w wieku Średniołr 
klas szkoły podstawowej. Już klasy VII-VIII zaczynają 
sprawiać kłopoty, to znaczy, mówiąc ściślej - harce- 
Taom zaczyna tradycyjna formuła karoeratwa nię wygtar 

Gzać, " zezować na zja- 

wiska różnych podkultur młodzieżowych, interesonać 

się różnymi dziedzinami i zagadnieniami, których nie 

podejmują nasze drużyny, stają się w nich bierni, za- 
ozynają od nas odpływać, Jeszcze więkaże straty pono-. 
simy na progu między szkołą podstawową a ponadpodstę- 
wową. Tu już w grę wohodzą również tz. względy tycio 
we: zmiana warunków życie, przeprowadzka s rodsiunego 
domu do internatu ozy na stancję w obcym mieście, pro- 
blemy dojazdu do sskoły,-ozęsto konieczność saybkięgo 

lnienia się 1 t0 wszyst. 
/1 wiele innych ozynników/ wpływo nader często ua to, 
że harcerze w ogóle nie zdradzają awej orgawiancyjnęj 
przeszłości w nowej szkole, Poza tym = mogło się sdh 
rzyć, że malężeli do kiepskiej drużyny,tkwili w niej 
siłą nawyku, u teraz mają dość. lub przeciwnie, dru- 
tyny w nowej szkole wydają się im nie dość interaau 
jące. Mają pełne prawo zainteremować Bię teraz Bzkoi 
nym ZSMP czy ZMW, osymś innym - lub tylko Dauką, ża 
szynają się też interenować płoią przeciwną, To tukżę 
ważne /1 abaorbujące/. Tym wszystkia, którzy ohoieli- 
by przesłać w ólad sa absolwentani do nowych szkół 
jakieś zaświadozonia, akierowania i innego rodzaju 
papierki warto przypomnieć, że przynuleżność do har- 
serstwa jest dobrowolna... 

I znów: znamy oczywiście mnóstwo znakamitych spo- 
sobów na pokonywanie progów, na wanacnianie owego  



  

KEEL + KEN NASZ RUCH EEEE 
oiągu wychowawczego, Nie w tym rzecz, byśmy wymyślali 
kolejne, bo zawsze dadzą się sprowadzić do wspólnego 
mianownika: zawsze i wszędzie musi być dobra haroer- 
uka robota, którą kierują wyślący i zaangażowani in- 
struktorzy; a zatem robota kierunkowana nie na boze 
myślne powielanie form, ale na osiąganie celów: ideo- 
wo-wychowawozych, apołecznych, zaspokajania rzeczywi- 
atych potrzeb 1 aspiracji konkretnej młodzieży. 

Ale, wracając z uporem maniaka do woseśniejszych 
rozważań, przypomnijmy, że nie wszystko, 00 dziś in- 
taresuje młodzież w tym wieku - zwłaszcza starszą, 
nie wszystkie zainteresowania, metody, formy pracy - 
muszą się koniecznie zmieścić w harcerstwie /tak pró- 
boweliśmy w latach 1973-80, z mizernymi skutkani/, 
Harceratwo - powtórzay kolejny raz - ma swą specyfikę 
8 ta specyfika nie każdemu musi odpowiadać. Im star- 
szy, tym więcej czeka na niego pokus płynących ze 
świata zewnętrznego. 

Chciałoby aię doprowadzić jak najwięcej młodych 
ludzi drogą znaczoną kolejnymi stopniami aż do Harce- 
rza Rzeczypospolitej włącznie, o którym sądzimy, że 
ataje się wychowanym po haroeraku ozłowiekiem doro- 
słym, obywatelem Polski ludowej, któremu oto wysti 
wiamy znak jakości /c0 najmniej *1*, jeśli mie "Q 
Chciałoby się, żeby jak najwięcej z nich wohodziło 

(nawet woześniej/ na szlak przygody inatruktorskiej 
1 poznawało amak wpływania na osobowość innych mło- 
dych Polaków. Ale - wiemy to doskonale - odnosi się 

elu. Starsze harcerstwo zawsze jest mniej 
a instruktorów wyrasta zeń nie 

wielka garstka. Ha rzeczywistość nie powinnióny się 
obrażać, ale przyjąć to do wiadomości, pogodzić się 
£ losem, Co nie oznacza, że nie należy starać się, 
by harcerze chcieli w awaj organizacji pozostawać, 
Ale przecie, wcześniej czy później - poza zapalonymi 
lnatruktorani - wszyscy z niej odchodzą. I otóż to 
właśnie pytanie: ozy ich do tego przygotowujemy? 
Kiedy 1 jak? Czy tylko akceptujemy jeden jedyny spo- 
sób, że wraz s ukończeniem ozkoły ponadpodstawowej 
« rivederci? A jeśli wędrownik « klasy Ili-ciej za- 
prognie głównie mużykować w zespole, a harcerka orla, 
jego koleżanka - zacznie się pasjonować koszykówką, 
to czy mamy się na nich obrazić, gdy przyjdą i powie- 
dzą: druhno, proszę nas skreślić...? 4 także ów nasz 
wzorcowy iiaroerz Rzeczypospolitej, otrzynawózy maturę 
4 mając w perspektywie praoę zawodową, to czy żegnamy 
się s nim ładnie, ozy interesuje nas to, czy i w czym 
znalazł nena swego życia? W tejże pracy zawodowej? 
* założeniu rodziny? W działalności w ZSMP? A może 
w wędkowaniu? 

Burdzo ważne jest zachowanie ciągu wychowawczego 
w łaroerstwie, bo umacnia nasze pozytywne wpływy na 

miodego człowieka, Ważne jest przyciąganie w każdym 
wieku do organizacji, bo stwarza szanse choćby krótko 

traułego oddziaływania harceratwa. Ale ważne jest też 
wychodzenie z orzenizacji /bo nie z hurowretwa, jeśli 
pod tym terminen rozumiemy także ów styl życia, który 
oby zachował się na całe życie/. I to na każdym niec 

mal szczeblu harcerskiego wtajemuiczenia, Szczególnie 
jest to jednak ważne w harcerstwie starszym. Potrzeb 
ne jest atworzenie mechanizmów, które zachęcałyby han 
oerzy do zaznajamiania się z różnymi formami aktywnoś 
01 społecznej poza huroerstwem, wskazywałyby tam pola 
1 możliwości aktywności, dające dalsze perspektywy, 
By nasz wędrownik z klasy III, nim odczuje, że nie da 
rady pogodzić umiłowanego muzykowania z haroerstwen, 
był woześniej przez swą drużynę wręcz skierowany do 
zespołu, a odohodził nie w atmosferze konfliktu, lecz 
jekoś naturalnie, By harcerze znajdywali różne formy 
społecznej aktywności, np. w różnych najpierw szkol- 
nych organizacjach 4 instytucjach, a potem pozaazkol- 
nych, także dorosłych. Jodni staną się w nich aktywem 
imni będą łączyć przynależność harcerską z tamtymi 
zainteresowaniani, co wpłynie z kolei pozytywnie na 
więzi tych różnych organizacji z drużynami haroerski- 
mi. Do wykorzystania dla takiego płynnego przechodze- 
nia na zewnątrz są też harcerskie kluby specjalnościo 
we. 

To wszystko nie oznacza, że chcemy się pozbywać 
jak najszybciej kogokolwiek z harcerstwa starszego. 
Przeciwnie. Zależy nam bardzo na tym, by liczne i sil. 
ne haroerstwo starsze zwróciło swe zainteresowania 
ku młodezym druhom /i druhnom/, by przewodziło orga- 
nizacji, by z jego szeregów wyrastało jak najwięcej 
harcerskich inatruktorów, by jak najpopularniejszymi 
były nasze atopnie starszoharcerokie. Ale powinniśmy 
też ułatwiać właśnie owo wychodzenie na zewnątrz, bo 
kiedyś ono musi nastąpić, każdy będzie wychodził ina- 
ozej, być może każdy podejmie inny rodzaj aktywności 
społecznej, ale właśnie ważne jest i istotne, by ta 
w harcerstwie rozpoczęta uktywność była kontynuowana, 
2 szerazym oddechem, już jako obywatelska, dorosła, 
wśród dorosłych, 

Odchodzenie z haroerstwa, jako organizacji - nie 
powinno być traktowane jako dezeroja. Bywa i tak. 
kle, przypomnijmy raz jeszcze - przynależność do har- 
cerstwa jest dobrowolna, Trzeba szanować motywy decy 
zji' ludzi, zwłaszcza jeśli sami ich wychowywaliśny. 
Jeśli odejdą w zgodzie z haroerstwem, jako organiza- 
oją, tym większa szansa, że zostaną nadal harcerzami 
w sensie stylu życia. Klimat, okoliczności odejścia 
są także bardzo ważne, nie tylko klimat 1 okolioznoś 
01 "wejścia" - Obietnicy, Przyrzeczenia, pierwszej 
zbiórki, pierwszego obozu. Bowiem na dorosłych, któ- 
rzy ozują się nadal harcerzami ogromnie nas powinno 
zależeć, jeśli ohoemy mieć w nich przyjaciół, sojusz 
ników, jeśli harcerstwo ma być nadal znaczącym, waż- 
nym zjawiskiem polskiej kultury narodowej. 

P.3, Do tego, 00 pisałem, natchnieniem były także 
wypowiedzi wielu druhów, w tym B.Schttterly 'ego 1 
K.iubickiego opublikowane w "HR"-ze, 5,Zielenia w "ilar- 
oerstwie", wypowiedź druha Z.Czarnucha na seminarium 
"Hercerstwo staraze przed VIII Zjazdem”, Ale ohyba 
po to wżaśnie są dyskusje, byśmy aię wzajem inspiro- 
wal1171 

IV. HARCERSKA AKCJA LETNIA 

truismea jest stwierdzenie, że trzy tygodni» wapól- 
mego pobytu haroerzy na obozie mają więkezą lub co 
gajuniej taką samą wartość wychowawczą 00 odbywana 
prsez ooły rok sbiórki drużyny. Tę prawdę potrufili 
docenić już twóroy polskiego skautingu, organizując 
w jakże odmiennych warunkach pierwsze obozy wędrowne 
1 stałe. W bardzo trudnym okresie odbudowy gospodar 
ozej Polski po 11 wojnie światowej a niektórych huf- 
oów Chorągwi Krakowsiej uczestniczyła w Akcji Letniej 
blisko połowa stanu aswi 1 chorąg- 
wi ponad 25% harcerek i harcerzy wyjeżdżało poza miej: 

500 zamieszkania, Żącząc w przeważającej mierze wypo- 
ozynek z aktywną pracą społeczną zwłaszoza na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych. 

Jak dzisiaj wygląda harcerskie lato? Mam przed so- 
bą "si 
pierwszy rzut oka jeut podobnie jak dliako 
61 lat tomu. 

Średnio w kraju 00 4 członek Organizacji ekorzystał 
W tym roku z różnej formy wypoczynku. Ale w tej Śred- 

ciąg dalszy 

hm Krzysztod, Przebyk 

miej jeat wiele chorągwi, gdzin ledwie kilkanascie 
procent młodzieży aktywnie uczestniczyło w HAl-u. Ja- 
kie są tego przyczyny, gdzie szukać barier ogranioza- 

jących wzrost ilości uczestników Akoji Letniej? A mo- 
że brak jest ohętnych do pobytu w ciężkich warunkach 
terenowych, pod namiotami, s koniecznością wypełnia- 
nia określonych obowiąsków? Trudno jednosnacznie „ode 
powiedzieć na te pytania. Choiałbym na przykładnie 

znanych mi bufoów i chorągwi podzielić się kilkoma 
Obgerwacjami, które być 
sują problemy Hil-u. Pierwsza z nich to twierdzenie, 

je chociaż osąstkowo, anali- 
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a tyle niebezpieczne, żę jest niepopularne, wi dwóch 

somiem let niebezpieczną konkurenoją dla krajowej ak- 
oji letniej stały się rozbudowane na dużą skalę sagra- 
uieane wcjaże naszych harcerzy i instruktorów, Powiem 
więcej - ich kontynunoja w takiej skali i formie "ro- 
złoży” nam rodzine obozowniotwo. Paradoks polega na 
tym, że dla przeciętnego harcerza /w sensie statysty- 
oznym, © nie jakości jego praoy/ pobyt za grani. 
ohoćby była to kiepaka zakładowa kolonia, będzie wię- 
kaszą atrakoją niż nawet doskonale przygotowany obóz 
harcerski w kraju, Niestety, często poza organizacyj- 
nym uniformem, nazwą "obóz" i jedynym apelem, te for- 
my wyp nie mają nio z wy- 
Ghowaniem podozas harcerskiego lata. Oczywiście nie 
wolno nam zrezygnować całkowicie s wymiany zagranicz 
nej. Ma ona przecież ogromne znaczenie dla kuztałtowa- 
nia uczuć przyjaźni między dziećmi i młodzieżą, umo- 
żliwia poznanie historii i współczesnego życia naszych 
sąeiadów. Ale dalszy rozwój ilościowy wyjazdów zagra- 
nioznych będzie w perspektywie stanowił przeszkodę 
nie tylko w zwiększaniu ale nawet w utrzymaniu pa tym 
samya poziomie rozmiarów i efektów wyohowawocych Har- 

oerakiej Akcji Letniej. 

jakie 
harcerstwo ? 

Druga refleksja wiąże się z ciągle aktualnym pro- 
blemem zabezpieczenia sprzętowego. Temat ten powraca 
jak buse-rang w każdej przedzjazdowej dyskusji. Są 
hufce, które mogłyby organizować większą akoję letnią, 
ale brak im sprzętu, Taniego i dobrego. Czasy "dobrych 
wujków” wysupłujących z zakładowej kiesy pieniążki na 
nowe namioty, niestety minęły, Tym bardziej uartwi 
każda zmarnowana złotówka przy zakupie eprzętu złej 
jakości. W jednej s chorągwi zakupiono w tym roku 60 
nowych "dziesiątek" z podwyższoną burtą. Ale radość 
trwała krótko, Po jednorazowym użyciu w ozasie lata   archiwum ki  
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okużuło się, że płótno jak sito przepuszcza każdą 
krople deszczu, odciągi są za krótkie u atelaż nie pa- 
suje do reszty namiotu, Sture namioty, miuo kolejnej 
renowacji, nie nadają się już do użytku, a i zwykły 
garnek po 10 latach warzenia w nim obozowej strawy 
nadaje się już tylko do składnicy złomu. Drastyczne 
braki występują przy próbach organizowania obozów wę- 

drownych, zwłaszcza przez młode drużyny, które nie ma- 
jąwiuanych namiotów 1 pozostałego wyposażenia. Tak 
więc problem stałej dekapitalizacji aprzętu obozowego 
1 brak możliwości zastąpienia go nowym staje się ko- 
lejną barierą w rozwoju HAl-u. 

V. TOLERANCJA 

I wreazcie problem moim zdaniem najtrudniejszy, wy- 
kraozający nieco nad wysokie ramy dyskusji o harcer- 

skim wypoczynku. Froblem z pogranicza poważnej rozmo- 
wy © toczącej sig walce "O rząd dusz nad młodzieżą”. 
Może nie występuje wszędzie, ale powinniśmy go do- 
strzegać, Myślę tu o pojawieniu się konkurencji, któ- 
ra, wyżyskująo niektóre harcerskie metody i formy pra- 
©y, ma odmienny od harcerstwa /ohoć są i płaszczyzny 
wspólne/ cel atrategiczny. I jeśli Ktoś z Osób Ważnych 
nie dostrzeże w porę problemu, to za lat kilkanaście 
może być już zbyt późno. 

Czy bowiem dzienna stawka żywieniowa 170,-zł może 
aię równać z tą około pół tysiąca? Czy tak trudno 

przewidzieć zwycięzcę, gdy po jednej stronie będą kło- 

poty s paliwem i samochodami, gdy trzeba oddawać kart. 
*1 na mięso, ograniczać program do akromnych możliwoś- 
ai finansowych, martwić aię brakiem szkół na kolonie 

1 zimowiska etó., zaś na drugiej szali Ktoś położy 
pełnę guuę Treglunec*owurgch dóbr nie tylko rodzimej 
produkcji, lukaunowe zimowiaka i obozy w najatrakcyj- 
niejszych regionach kraju, brak probleaów finansowych 
1 możliwości realizacji najbardziej wyszukanego pro- 
ramu. 

Oczywiście nie wozystkie ogniwa Konkurencji wyróż- 
miają się wyłącznie lepszymi warunkami materialnymi, 
Często po prostu ich program oferowany młodzieży jest 
bardziej pociągający, często głównym wyzamoznikiea wy- 
boru jest chęć poszukiwania swojego miejoca w życiu. 
Ale też opisane powyżej zabiegi "kupowania" młodzieży 
mają miejsce w rzeczywistości, nie tylko w ozasie har- 
Gerskiego lata. Uosestniozyłem w październiku w jednej 
ze zbiórek sprawozdawczo-wyborczych pownego hufca. 

Instruktorzy z wielką troską podawuli przykład miej- 
scowego *włodarza dusz", który dwukrotnie powazą peł- 
nionego urzędu wzywał rodziców do zaatanosienia się, 
Qzy sby harcerstwo jest właściwą dla ich dzieci orga- 
nizacją. 

Qzy na zasygnalizowane powyżej zjawisko jest jakać 
rada, ozy jeat droga - nie do zwycięstwa, bo nie o do- 

sinację nad Drugą Stroną rzecz idzie - ale o drogę 
w obecnym łoie światopogl 

addra. Fa pewno nie będzie nas długo stać na wyraźną 

poprawę materialnej bazy działalności Związku, Gho- 
olaż i ona musi kiedyś nastąpić. Jedyną ezunsą na dzi- 
siaj i na uajbliżazą przyszłość must więc być jeszcze 
bardziej utrakoyjny program, któwy wiązał będzie 
z Orgunizacją nie wiają dóbr materialnych, ale przeko 
naniem, że "harcerzem być to zaszczyt nie ladu", Żaś 
wszystkim roszozącym sobie prawo do wydawania sądów 
o małej wartości harcerstwa musimy śmiużo 1 otwaroio 
odpowiadać, że jomteśny 1 bydziemy organizacją ówieo- 
ką, ule tolerancję wobec przekonań światopoglądo- 
wych naszych wychowanków uważsmy za kardynalną zasadę, 
która mino prób jej podważania ze strony uiektórych, 
była i będzie przestrzegana. 

VI, PRACOWNICY RTATOWI 

Zarysowane przeze unie i na pewno trochę przeja- 
skrewionę, wybrane tylko z wielu ważnych, problemy 
muszą być rozwiązywane przede wszystkim przez nas sa- 
mych. Podkreślając cały czas społeczny charakter 
Zmiązku nie możemy sapominać o instruktorach etatowo 

pracujących w Organizacji. W Uchwale VII Zjazdu mówi 
się o wielkim szacunku dla ludzi pracujących w har- 
oerstwie. Ale gdybyśmy pokusili się o analizę rzeczy- 
wistej sytuacji pracowników etatowych, to często obok 

Słowa "szacunek" pojawiają się inne: zmęczenie, go- 
rycz odejścia, życiowe dramaty. Odchodzą najlepsi. 
W znanej mi Chorągwi brakuje dwóch kierowników wydzia 
łów, w hufoach są wakaty komendantów, kwatermiatrzów, 
instruktorów programowych, Różne są tego przyczyny. 
Cóż mi z tego - mówi rozgoryczony instruktor, że za- 
miast 42 zapisanych w umowie godzin pracy tygodniowo, 
pracuję 60- 70. Taka jest potrzeba, ale pracująca na 

*gołya" etacie w azkole żona tegoż instruktora, choć 
zarabia 2 tysiące mniej od męża, mie chce pogodzić 
się z faktem jego ciągłej nieobecności, brakiem cza- 
mu dla domu, dla dwójki mażych daieci. 
Tradycyjne źródło dopływu kadry dła prucy etatowoj, 
jakim był stan nauczycielski, ekurczyło się niemoże- 
bnie. A pracownicy pomocniczy? Sekretarki, kierowoy, 
magazynierzy, ludzie związani ozęsto sentymentem 
z pracą w Komendach odchodzą, bo z czegoś trzeba żyć. 
Zaproponowane przeze unie źródło wyjścia z tej trud- 
nej sytuacji jeat proste - znane i zapisane w Zjazdo- 
wej Uchwale. Jeśli chcemy, by pracownikami otatowymi 
byli najlepsi instruktorzy, to atwórzmy im jeśli nie 
konkurencyjne, to przyzwoite warunki płacowe, by kie- 
rownik wydziału KCh s kilkuletnim stażem i jedenasto- 
tysięcznymi poborami nie frustrował mię GUS-owską 
informacją z października 1984 r. o Średniej płacy 
krajowej w ozterech podatusowych działach gospodarki, 
sięgającej siedemnastu tysięcy, Wprowadźmy zapis 

o urlopowaniu na określony czas do pracy etatowej, 
bez utraty uprawnień zawodowych, nie tylko na funkoje 
s wyboru ale i te z mianowania, Stwórzmy mechanizu 
autentycznego wyróżniania i dooeniania tych ludsi, 
którzy zwoje najlepsze doświadczenia, energię i ofia- 
rmość oddają Organizacji, 

SEEM + EESENENEM PROPOZYCJE WE 

fundacji balonu Z ksiegi 
Marek KAIPER - Świdwin, ul.Gegarina 1/51 
Barbara WNĘ?RZYCIA - Kraków, 
Huna WEĘ?RZYCKA - Krakóy, 
Eiżbieta WNĘTRZYCKA-KANIA - 
Leszek ZIELISSKI - COSSTYL - 
Jósef DERM - Poznań, 
Ssesep 19 KLDE *Srebrzyste 
bm PL Sdsisław WIECZOREK - 
Orsegorz REDZYNIA - Pruszes 6 
hm PL Józef KRUGAŁKA - Posnoń, 
hm PL Leon JERON - Poznań, 
hm PL Mieczysław BEDNAREK - 
ha PL Kasimierz WHĘPRZYCKI - 
"TT Sscsep Drużyn Harcerek 1 
PR 19 KLDA "Słoneczne Drogi", Kraków, 
Obóz Szczepu 19 KLDH "Słoneczne Drogi", 
Drużyna Lotnicza przy SP Sr 128, Kraków, 
Drużyna Harcerska pray 3P Hr 28, Rybnik 
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Rufoa ZHP 
Maaoua Lotnictwa i Astronautyki, Kraków, 
Mechanika i Osprzęt łodzi i Jachtów i inne usługi 

hm PL Kazimierz WNĘTRZYCKI - Kraków, ul.Kronikarza 

Pindera 50 
programowych 

akoji zarobkowej 

Poznań, ul.Kosynierska 17 
11, se sprzedaży kartek pocztowych 
- tadeuss STADNIK, Ustronie Mor- 

skie, ul.Chrobrego 39 

  

piosenka miesiaca: 
—_dwie drogi 

musyka 1 słowa : H, Perzyński 

Jedną drogą Ty, drugą drogą ja, 
A prsos wodę tylko jeden most, 
Pod tym mostem wiatr owoją basę ma, 
Warto więc zatrzymać się na noc, 

4455) > lee Pofalyyaal 
SEDMĄ DROGĄ TY, Ą OROGĄ JĄ ( A PRZE2 WODE. 

gront | zaleltt2E 
TYLKO JEDEN ROD TYM NOSTEN WKTR 

Plysz 013992 s ż3 I 
HA  uAQTO miĘC ZA - TRZYMAĆ SIĘ WA 

$rza 12 sleszjrzp 2 
MOCY PRŁEŚDIE - WANYCH AJ FO żul LE OCAIS 
Rolex ROTEL__ZAPA - _METSŁ PRZEŁ TE pm, SCHOWA! 2 SEZGJ. 

OOYYPWECZŃ YFEDAE 

Ref,: Ile nocy prześpiewanych aż po świt, 

Ile ognisk aż po brzask. 
Ile zwrotek sapamiętass przem te dni, 

Schowaj w sercu, ruszać Csa5, 
Jedną drogą ja, drugą drozą Ty, 
Powykręcał nam te drogi 108. 
Drogowskazy słe wplątał między ugły, 
Trudno, bracie, trseba walić wprost. 

/piosenka s repertuaru haroerskiego 
sespołu *Wartaki"/ 

„.  ORESKEAEOOYSZEZEWEOTEOCZEZZZEO OSR DRZTTOORTEEWE ZEE KESEEETZGANEST ZEBOPTEAE R TORO WO OETACOOEEWAAOREZIRE| 
harcerskie.pl    
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hm Włodzimierz 
Borkowski 

D.. 17 lipoa 1934 roku wyruszyła s Krakowa Vy- 
pri dzięki 
komendanta wyprawy dha phma Juliana Iwaszkiewicza. 

Trzon wyprawy stanowiła Orla Qromada złożona z ma- 
turantów IV Giunasjum iu,Henryka Sienkiewicza, woho- 

40a dotychczas w skład IV Krakowskiej Drużyny Han- 
cerzy im,Jerzego Grodyńskiego jako tęp Orłów, 
oraz, doświadozeni poprzednią wyprawą phna Juliena 
Iwaszkiewicza Wisłą do Bałtyku, haroerze s VII[ KRDH, 

Ma istniejącej wówczas przystani p.Oserniakowskie- 
go pod Wawelem zbudowano dwie łodsie mieczowe, klep= 
kowe, zmodyfikowanego typu "E" i uszyto ożaglowanie 
gaflowe 6 łącznej powierzchni 36 metrów kwadratowych. 
Obsada łodzi: 

"Sławek" /od imienia Bogusława Langnana - jednego 
s fundatorów Łodsi/: 

pha Julian Iwaszkiewicz - komendant wyprawy i sternik 
Dionisy Naskalski - lekars wyprawy 
Bogusław Langnan - rzeźbiarz 
Wojciech Lengnan - muzykolog 
Stanisław Twardy 
Tadensz Bujak 
Andrzej Michalik 
Alojzy Lempart 
Jan Śliwiński 

"Ras -Dwa- Trzy” /od naswy popularnego dodatku 
sportowegodo IKaCa /Ilustrowa- . 
nego Kuriera Codziennego, które- 

go redaktor naczelny p.larian Dąbrowski był głów- 
nym fundatorem łodzi, a zarazem zmonopolisowanym 
odbioroą felietonów dha 
s trasy wyprawy/: 

phm Kazimierz Bugajski - sastępca komendanta wyprawy 
Kazimierz Szostak - sternik 
Władysław Ssostak - gospodarz wyprawy 
Antoni Frankiewicz 
Piotr Ówiertnia - sekretars wyprawy - akordeon 
Aatoni Mamoń - gitara 
Boleaław Książek - trąbka 
Andrzej Orszański - 
Janusz Plie 1 osternastoletni wówozaa 
Włodzimierz Borkowski - francuski tłumacz wyprawy 

1 jej najałodszy uczestnik, a obeonie harcmistrz, 

osłonek Komendy Chorągwi w Katowicach, lekarz — 

emeryt, zamieszkały w Łaziskach Średnich. 

Oto jego wspomnienia: 

wyprawa 
w której trzeba było mioć 

aby być 1 kure 
PEM, aby być przyboosnym. Wyższa sskoła jazdy. 

Ba razie poatępowałem w leoiech 1 rosłem s Borko- 
sia - Pstrusia na Borkonia i Borkcnisko, ale zanim to 

nastąpiło otwarła się przed nami droga na Morze Ozar- 
no. 

Julo Oświadczył w marou, że najdalej w lipou wyjeż 
dżamy, Uznano go za wariata, bo i skąd pieniądze, 
a w ogóle "to może być zamobójcą, ale my nie damy na- 
szych dzieci potopić.. 

Stało się jednak inaczej: dzięki umiejętności wy- 
grysania anbioji i talentowi dyplomatycznomu Jula, 
łodzie budowali już najstarsi: Orla Gromada Ozarnonon 
ska. 

Służyłem w drużynii 

kurs 

Trzeba było nie lada sprawności, aby się do niej 
dostać: przepłynąć na Wiśle samotnie na pychówoe fal- 
ki pod Norbertankami, pod prąd, oraz podpisać się na 

łowej skórze na Orlej Peroi w Tatrech, 
Zaniemówiłem, gdy Julo oświadczył mi biorąc mnie 

2a ucho: - Borkosiu - Pstrusiu, Borkoniu, Borkonisko, 
zaprawdę, zaprawdę powiadam oi - 1 ty będziesz mo- 
osył twój brudny pępek w wodach Burgazu! 

Wie wiedsiałem gdzie leży Burgaz, oponowałem wow- 
nętrznie przeciwko ocenie mojego, regularnie mytego 
popka, a równocześnie kraśniałem z ochoty: jadę na 
wyprawę ! Ale co powie Mana?! 
W domu poszło nadspodziewanie gładko. Nie do wiary... 
Julo wyjaśnił Mamie, że potrzebuje tłumacza franous- 
kiego, I chwyciłol 

szyło się jednakowe mun- 
durki, Mieliśmy jednakowe czapki z piórkami pawini 
/sa Borbertanki!/ i orliwi /sa Perć!/, jednakowe ozan 

ne półbuoiki /subtropiki/, ozarne podkolanówki /oięte 
s dużych pońozoch/, ozerwone chusty /już wtedy wolno 
byłoł/, jednakowe plecaki, koce i menażki /wojakowe/, 
jednakowe czerwone owerole 1 białe koszulki ginnasty- 
©zne, oraz ożapeozki i pływki - białe s czerwonym pa- 
sem. Ładowaliśny do skrzynek nieśmiertelny wojskowy 
gulasz w konserwach, suchary i w ogóle prowiant. 

Jako, te ozasu było jeszoże dosyć, uozono się: teń- 
osyć krakowiaka i zbójniokiego oraz ćwiozono wielo- 
głosowy śpiew, s moimi partiami solowymi /jako funk- 
oja dodatkowa/. Julo kazał mi sałożyć kronikę wyprawy 
a ponadto prowadzić azozegółowo osobisty dzienniozek, 
przy ozym obowiązywała zasada: na każdej stronie obre 
sek. 8 
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czarnomorska 
Tak zbliżał się wyjazd do Turcji, ale sanim to na- 

stąpiło pojechałea z drużyną na obóa do Poimia, a tym- 
osseeu Oromsda pilnie budowała łodzie. 

Obóz w Poimiu położony był malowniczo na pochylo- 

mym ku zachodowi atoku, na którym nie udała się szkół 
ka leśna drzewek iglastych. Do obosu przechodziło się 
przez Rabę po pięknym drewniazym moście - kładce, 
a w centrum majdamm wznosił się dmudziestokilku- ozy 
trzydziestokilkunetrowy, jak ohoieli inni, modrzowio- 

wy maszt z galeryjką, stawiany w poprzednich latach 
przez Jula. 
Po kilku pięknych dniach pogoda się zepsuła. Zaczęło 
padać dzień i noo z małymi zaledwie przerwami. Jak 
trudno wtody zorganizować żywienie i zajęcia, nie 
trzeba mówić. Aby przebrnąć do latryny ozy kuchni, 
trzeba było skakać z wyniosłości na wyniosłość, uni- 
kając wpadnięcia do dołka wypełnionego grząskim bło- 
tem, bo wtedy - ohlupsi - i but zostawał uwięsgnięty 
w błocie, a oała postać, nie dość, że schlapana, wy- 
konywała głęboki zamach obunóż i lądowała na "starej 
pani" w kolejnym dołku. 

Wa duchu trzymał nas prezes KPH, tzw.Ślisaj albo ha- 
"wara gitajska - od jego przejęsyczeń 1 lwowskich po- 
/wiedzonek. Pres: wykonywał takie same salta na gli- 
nie byłej leśnej szkółki, a że wysohnąć nie było 
gdsie, niedługo wyglądaliśmy wszyscy jak siedem nie- 
szozęść. JeBzoze na domiar złego padaliśmy ofiarą wę 
drujących /ozytej żebrzących/ drużyn, które obżeraży 

nas i powodowały niebywałe zagęszozenie i bałagan 
w naniotach. 

Do Krakowa zostałem wezwany nagle; Nakasano woześ- 
niejszy wyjazd i representowanie Polski na Jambo 
w Mamai. Jak się później okazało, przyjechałem ostat- 
nim autobusem jaki dosteż się do Krakowa przed zerwa- 
miem mostów przes falę powodziową, Mówili mi to har 
oerse, którzy przedostali się po więźbie mostu. Gho- 
dzili po p s duną owo- 
role. Dopierośny ich wysuszyli i ogrzali w naszej 
świetlicy. 

Przygotowania do odjazdu psuła nam już tylko myśl 
0 losie odoiętej od Świata drużyny, koozującej na 
spływającym błotem stoku w strugach dżdżu. Okazało 
się jednak, że 1 opiekun i komendant obozu i oała wia- 
ra nie dała się załamać 1 wesoło przetrwali. Odbudo- 
wali cerwaną kładkę 1 zakończyli obóz we wspaniałej 

formie. 

2 powodu ulewnego deszosu poświęcenie łodzi odbyło 
się w bzopach przystani pod Wawelem. 

Wie wiem jakie wrażenie zrobiły łodzie na Tacie. 
Ja osobiście doznałem nie byle jakiego wstrząsu, Wyo- 
brażałem sobie, że będą to jachty z kajutani i kuch- 
miami, a tu takie trochę więkaze kajaki, tyle,że klep- 
kowe... Gdyby nie to, że nie wypadało się było wycoę 
fać, zostałbym najchętniej w domu, Co %u dużo gadać. 

Strach mnie obleciał jak mało kiedy w życiu przedtem 
1 potem... Wprawdzie pływałem jak ryba, zyskując uz- 
manie w oczach nie tylko trenera, ale 4 jednej napraw 
dę ładnej dziewazynki, która wycierała mi twars na 
mecie treningu. Pływałem na wytrzymałość na 2 000 
i więcej metrów, a czanem i na ozas, jak trener Ora- 
oovii nie miał innego zmartwienia, tylko policzyć 
ozas na stoperze. Podobno się nawet nieśle zapowiada- 
żem. 

Tak ozy owak, miałem boja i cykorię jak stąd do 
Paryża, ale spakowałem się na stację, Tu okasało się, 
że PKP nie chce przyczepić lory s łodzieni do pociągu 
pasażerskiego, a i ten pociąg ma być odwołany me 
względu na sytuację powodziową. Na azozęście w Komi- 
tecie Honorowym Wyprawy był pułk.dypl.J.Kowalowski, 
Wziął słuchawkę - i za kwadrans jeciłaliśmy już do 
lmowa prz Skarżysko - Kanienną /1/ Taka była 

powódź! 
Lało osły osas, aż do granicy, Gdy przekroosyliśmy 

Dniestr po długim, wysokim i wspaniałym moście, pogo- 
da odmieniła się nagle, jak ręką odjął. W Rumanii nie 
słyszeli nawet o powodzi, * 

W Czerniowcach wymieniono nam pieniądze, Zmieniłen 

5 sł - 1 naras przebrała mi się portmonetka i chciało 
mi kieszeń urwać w spodenkach. 
(Owoców zatrzęsienie. Trzeba się było hamować, żeby 
się nie pochorować. 

miasto ślubowi 
w cerkwi s całą pompą i paradą, s koronani, świecami, 
kadzidłani, osterema ołtarzami, oarskimi wrotami itd. 
Młoda pera miło przyjęła owaoję, jaką im sgotowaliśny 
prsed cerkwią. 

Potem gładko dojechaliśmy pociągiem do Buzau, 
Wprawdzie konduktorzy gniewali się, że mieliśmy bile 
ty wykupione w kasie, a nie u nich, ale nie pojęliś- 
my alusji, a można było dojechać za pół oeny /!/. 

W Busau, na stacji węzłowej, pierwszy ras popisa- 
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łem się jako tłumacz. Otrzymaliśmy mianowicie sapew- 
że pociąg, który niebaweu nadjedsie, poje 

wdireot a Oonstanca", toteż, gdy nadjechał, saładowa- 
liśmy się momentalnie s pakani do dziwnie kolorowych 
wagonów. Był to, ni mniej ni więcej, tylko eksprea 
Lizbona - Konstantynopol, a więc "le train directe" 
1 łodzie musiały pojechać osobno, w składzie towaro- 
wym, Taka mała przestawka językowa, a jakże wielka 
różnica. Tym razem i pułk.dypl.J,Kowalewski niewiele 
by pomógł. A na rumuńską frenouzozyznę to i sama pani 
Pyszyńska-Pawłowska nie znalazłaby rady, Niemniej 
jednak było mi nieco łyso! 

Tak ozy owak, wylądowaliśny w Mamai pod Constancą 
Na mierzei między morzem a jesiorem przybrsożnym roz 
lokowały się podobozy poszczególnych kohort i centu- 
rii. Dla nas zarezerwowano miejsce naprzeciwko dręv= 
nianego pałacyku królewskiego. Wykopaliśny jadalnię 
1 ognisko - 1 poszliśmy się pożywić do "Czerniowiec", 
Ponieważ wyprawa nie mogła wozić ze sobą stałej kuch- 
mi mieliśmy się stołować w podobosie o kuchni najbar- 
dniej sblitonej do kuchni polskiej, a więc u sąsiadów 
ssa miedsy. Jedzenie było takie, że kucharze z "Czer 
miowieo" oblizywali się z lubością, a my zostawialiśw 
my całe dania nie tknięte, Szkoda było walać menażki, 
Wp. kompot s jabłek z oliwkami wytwarzającymi na po- 
wiórzchni kompotu tłuste oka, jak w rosole, Liczna 
dania składały się s bukietu jarzyn, s papryką ozer- 

woną i zieloną, aż pływały w oliwie - nie żałowano 
nam omasty, Podawano pieprzne i słone kawśłki mięsa 
w sosach piekielnych. Nie wyobrażałem aobie jak wy- 
gląda menu skautów np. s Dobrudży, skoro już u "są- 
siadów" nie mogliśzy znaleźć niczego uczciwego do jo- 
dzenia. Ratowąły nas zawsze michary, jaja i nasze kon 
serwy, ohociaż te ostatnie zwłaszosa należało zacho- 
wać na wyprawę. 

Dsień otwierało uroczyste podniesienie flagi na 
Wraz s mią podnosiły się i inne fla- 

dla nas 
© Karpat drewno masztowe i”odtąd polska flaga wędro- 
wała oodziennie na maszt, ciesząc nasze Oozy, 

Mnogość zajęć, odwiedzin i rewizyt, przygotowania 

do ognisk reprezentacyjnych, wreszoie /1/ prace przy 
łodziach w poroie Constancy wypełniały nasze dni po 

brzegi. A 
Pić się ohoiało niesłychanie. Żar lał się z boze 

ohmurnego nieba. Na booznicy stała oysterna po ropie 
x cuohnącą ciepłą wodą, 
Spróbowałem bragi. Nie zapomnę nigdy miny niepomier- 
mie zdziwionego sąsiada przy bufecie, gdy po spróbo- 

wańiu odstawiłem cały kufel tego specjału. Pozośtewa- 
ły lody i owoce, Tego na szosęście nie brakowało, 
Wo 4 zwiedzanie miasta wygnania Owidiusza, kasyna 
1 portu - największego portu Rumunii, Miałem też 
w tym czasie okazję do srehabilitowania się za moją 
gafg w Buzau, W krótkim ozasie mówiłem po franousku 
% taką łatwością, że było mi właściwie wszystko jedno 

1 niejednokrotnie myliłem się w adresie. 
Do najprzyjemniejszych wizyt zaliozaliśny kontakty 

PREYTEREEREZZ ZEROWY ZEE TZT KET TOY ERECÓSTEORZTLEE DZ 

harcerskie.pl 

s podobozem jugosłowiańskim. Kilkunastu śniadych, bar 
dzo urodziwych ohłopaków, podobnych do siebie jak 
spod jednej sztanoy i towarzysząca im nie mniej przy 
stojna blondynka, 

Morze było cieplejsze niż Bałtyk, ohyba bardziej 
zielone i bardziej błękitne. Dopiero później, na mo - 
rzu, przekonaliśmy się o słuszności nazwy: Morze Ozar. 
ne. Przed burzą morze przybiera bowiem barwy atranen- 
towe, granatowe i prawie czarne, ale to na szczęście 

nie trwa długo. Burza przechodzi, morze się uspokaja 
i nadal czaruje swoia pogodnym kolorytem, 

NWiemażłą radość sprawiło nam przypłynięcie naazych 
łodzi pod żagleni. Na zakotwiozonych łodziach trzyna- 
łem wachtę od świtu do nocy, Przy pierwszym wejściu 
do łodzi stojącej na redzie plaży, na kotwicy, wywa- 
lałem się oczywiście smołą aż po uszy i wyglądałen 
jak nieboskie stworzenie. Cóż, frycowe się płaci, Po- 
tem byłem ostrożniejszy: nie pozwalałen, aby woda 
woiągała mi nogi pod Łódź. 

Ćwiosyliśmy odbicie od brzegu. Trzeba było w peł- 
nym biegu wsiadać kolejno od dziobu, tak aby ostatni 
wakoozył sternik i zamocował ster, przetykając meta- 
lowy pręt - bolec przes zawias steru, Nie ubić sobie 
paluchów, nie wypaść z łodzi na fali przyboju, jak 
majwcześniej rospooząć zgodną pracę przy wiosłach — 
nie od razu nam się udawało, 

Qozekiwaliśny zapowiedzianej wizyty króla rumnó- 
skiego Jerzego II - 1 nastąpiła ona na samo zakończe- 
nie obozu. 

Co będziemy robili po obozie /dupa di, Jamboree/ 

stanowiło jedno z najczęstszych pytań jakie nam zada- 
wano i jakie sami sobie zadawaliśny, oglądając morską 
mapę zachodniego wybrzeża Morsa Czarnego, 

Po wizycie regele naszą kronikę osdobiła fotogra- 
fia króla 1 odręcznie wpisane życzenia powodzenia 
wyprawy, Komendantul portulu nie ohoiał być gorszy: 
usupełnienie takielunku nastąpiło od razu i wszystkie 

ozęści zjawiły się nagle, jak 
spod ziemi. Umożliwiono nam też krótki staż na starej 
fregacie "Piotr i Paweł". "Piotr i Paweł* lśnił mie- 
dzią i przywodził na myśl niezwykłe przygody żeglarzy 
2 końca XVIII wieku. Wielką atrakoją portu w Gonstan- 
©y było poza tym esystowanie rybakom Łłowiącym w 
nach portowych /siol/ ryby na haczyki przymocowane na 
długiej linoe w odstępie 00 jakieś 20-30 om. Za jed- 
mym rzutem łowiono kilkanaście nawet sutuk ryb, 

Po solidnych, jak widać, przygotowaniach nastąpiło 
wyjście w morze dwóch łodzi wyprawy; "Sławka" i "Raz- 
Dwa - Trzy”. Start nastąpił szybko i sprawnie. Jeszoze 
woiągnięcie bander na gafle i na zgrabnym baksztagu 
przedefilowaliśny przed rojną plażą Jonstancy, Jedno- 
stki handlowe wszystkich krajów opuszozały bandery ' 
do pół masztu, a my salutowaliśmy ochocmo, w poczuciu 

wagi reprezentacji jaką stanowiliómy, tu, na ilorzu 
Ozarnym, na odwiecznym zalaku kozackich ozajek. 
*- Ho, daleko Czarne Morze, gdsie się osajki kąpią 
w pianach! " 

KEENE - EEEE DOSWIADCZENIA BEM 
Sielanka nie trwała długo. Julo postanowił odwie- 

dsić Polonię w Oarmen Silva = 1 ...wpadlióny w kotło- 
wisko! Narav zaatakowały nas fale załamujące się 
s niemałą furią prosto na nasze łodzie, Julo rzucił 
się do wiosła i odwrówił łódź dziobem do fal. W okwi- 
1ę później, gdy już oanłonęliśmy, doronaż nestępnego 
manewru: odwrócił łódź rufę do fal. Założyliśmy deski 
1 - tak pohani przez potężny przybój - wylądowaliśmy 
na plaży, Niestety nie udało nam się woiągnąć miecza, 
który zagiął się przy pierwszym "przydziobaniu” nas 
przes fale do dna, 

Zerwał się wiatr i niósł tumany piasku. Krążyłem 

się jak się patrzy - wokół jak okiem sięgnąć nie wi- 
dać było żywej duszy - 1 plusk do wody, Gdy po solid 
mym pływaniu wycierałem eię ręcznikiem, stwierdsiłem 
brak zegarka - po prostu sniknął | Mie wolno by- 
ło się jednak maślić, bo ozekała robota; okazało mię, 
że pomimo naszych woześniejszych próśb o deski na po- 
dium wypadnie nam tańczyć krakowiaka i zbójniokiego 
na mięskim piasku, gdyż amfiteatr wokół reprezenta- 

oyjnego ogniska nie posiadał emtrady, Wściekły o ze- 
garek narobiłem takiego ruchu w kierownictwie zlotu 
że i deski się znalazły i estradę zbito na poczekaniu 

Plaża w Mamai była zlotowa, zwyczajna, jek na 0- 
gromnej kolonii nad morsem, za to plaża w Konstancy 

była przez el 1 świat, Wóród wielu   między obosem rozbitych talni docików i ż0- 
dsiami, przenosząc dobytek. Przebiegając przez plażę 
kopnążem w piasek i - zerwałem paznokieć prawego pa- 
luoha o przysypane pióro steru. lunąt deszcz i sago- 
mił nas do namiotów. Byłem przemoczony, zziębnięty, 
s puloa sączyła się krew, za ohwilę głód i pragnienie 
oraz dokuczliwy ziąb dały znać o sobie. Wytarłem się 
mokrym ręcznikiem, wdziałem mokry owerol i otuliłem 
się mokryn kocem. 

Klęska nie trwała długo, Deszoz ustał, wiatr 
uoiohł, wyjraało ohylące się ku zachodowi ałońco, 

Wieozór przebiegał zgodnie z programem, 

Rano następnego dnia kazano mi pozostać w obosie 
Wie wybierałem się nigdzie, bo palec mnie bolał, pa- 
anokieć odstawał 1 nie było mowy o ubraniu buta, osy 
trampku, Nie potrafiłem tego 
ani uoiąć, ani tym bardziej urwać, Oóż było robić, 
Qozyściłem ranę s piasku jak umiałem 1 zawinąłem 50- 
bie palec kawałkiem bandaża s osobistej apteoski. Le- 
karzowi wyprawy nie odważyłem się pokazać, żeby mnie 
mże odesłał do domu /1/. 

. Tymozasen sztorm na morzu trwał i wysoka fala się- 
gała deloko na plażę, prawie pod wał ochronny, za któ- 
rym rozbiliómy namiooiki. Nie srażone słą pogodą 
przybiegały gromadki dzieci, wołając: 

- More - to, more — to,,, 

edy zauważyżem, że 
od strony wydm zbliżają się do plaży całe grupy męż- 
oaysn i kobiet. ludsie oi oblepieni byli błotem, szli 
do morza, po czym grzali się na wydmach opodal nas: 
go obozu. Wbrew obawom Jula mie było w tym widoku ni- 
ozego gorszącego: grube i brzuchate baby, grubsi star. 
si panowie nie stanowili obiektu przeżyć erotycznych. 
To wszystko było raczej watrętne i niesmaczne, Nie 
rosumiałem wtedy, że to mie tyle plaża nudystów, co 
raczej sposób kuracji błotnej stosowany w tak gromad 
ny sposób. 

Preyohodziły mi na myśl wspomnienia z niedawnego, 
Pięknego świata Namai. Kąpaliśny się w morzu, ale myć 
się chodziliśmy do jesiora. Tam też myliśmy menkżki. 
Któregoś popołudnia, przed reprezentacyjnym ogniskiem 
poszedłem, aby się gruntownie unyć, Rozebrałem się na 
brzegu, sostawiwszy mundurek 1 wszystko 00 na aobie 
miałem koło widocznego s dala kamienia, namydliłem 

młodych 1 ładnych dziewoząt wpadała w oko wysoka sgra 
bma ozarnula w bardzo fikuśnym kostiumiku: oały stro- 
1ozek składał się z jednego roabu jako staniaska 

1 z dwóch trójkącików w charakterze dolnej ozęści 
ubioru, W porównaniu do pełnych kostiumów damskich, 
jakie się wtedy nosiło na pływalni w Krakowie wraże- 
mie było tak jak i różnica - oszałamiająć 
0o kilka: 4t metrów stał u podnóża wydm zgrabniut. 
ki polowy szalecik, podobny do krakowiaka 5 serdusz- 
kiem jak brat rodzony, I było by nas brało na warusze 
mie, gdyby nie to, że ryczelićmy ze Śmiechu nu widok 

panów biegających dookoła tych budeczek, a to z powo- 
du tego, że piasek był strasanie goręcyi |. 

Do najciekawszych odwiedzin - oprócz obosu jugo- 
- mależaży w obosie w Clujus 

stosioy Siedmiogrodu. Skauci piedniogrodsoy, jedyni 
katolicy pośród podobosów rumuńskich ostentacyjnie 
manifestowali swoją odrębność regionalną 1 prosęgier- 
skie sympatie. Obóz wyróżniał się posiomem pionierki 
1 tym, że kapelan chodził w sutannie i bergsztajge- 

rach, 00 wyglądało tym bardziej komioznie, że spod 
miedopiętej sutanny wyzierały krótkie spodenki i aua- 
kularne owłosione nogi. 

Wa wspomnieniach i pisaniu dziennioska upływała 
mi warta, a tymozasem chłopaki wracali już po wykona- 
niu koniecznych prao porządkowych i drobnych napraw 
w łodziach po szkodach i bałaganie spowodowanym 08 
nim /a właściwie pierwszym i nie ostatnini/ przy- 

dsiobaniem, u 
Trzy dni morze srożyło się i trzy dni lało s pruer 

wami. Warty pilnoważy łodsi, aby fale nie zerwały lin 
kotwioznych , ze zmiennym oxosęściem; dwa razy w Oią- 
gu nocy alarm zrywał załogę ze smi i trzeba było rato- 
wać z morza odpływające wbrew nassym zamiarom łodzie. 

Usskodzony paznokieć przeszkadzał mi przy dłuższym 
ohodzeniu, aże nie narzekałem na nudy: kuchnia, kroni- 
ka i własny dzienniczek dawały mi moo okasji do wypeł 
nienia dnia Des reszty. 

4 gdy nadszedł dzień wyjścia w morse, zapadła de- 
cysja Jula: - Borkoś przechodzi ze "Sławka", s brygu 
dowóday, na łódź "Ras - Dwa - Trzy". 

Tak tedy meldowałem się do załogi Kaska Budowlańcą 
1 tak już zostało do końca wyprawy. 
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Doa - nawarstwiony, wypracowany od lat 
typowo biurokratyczny styl prowadzenia dyskusji przed 
zjezdowej. Cały ten model to ukazanie się tez do dys- 
kusji, parę stosownych, ogólnych i pryncypialnych wy- 
atąpień przekazywanych przez prasę haroerską, trochę 
listów od czytelników - 1 problem mamy z głowy, 

Będąc może burzycielem owego systemu uważam, że 
wożna było poprowadzić tę kampanię w sposób odmienny 
a zbliżony do oczekiwań wielu środowisk, grup i poje- 
dynczych instruktorów, z większyu pożytkiem i lepszym 
skutkiem dla naszego Związku, 

Komisja Zjazdowa powinna była być-powołana dużo 
wcześniej, tak aby opracowane przez nią podstawowe 
dokunenty jak projekt progrzmu, projekt statutu i pro 
jekty tzw, stanowisk w ważnych kwestiach Związku mo- 

głyby być przedstawione już do dyskusji na najniż- 
szych szczeblach organizacji. Przez to uzyskano by 
większy stopień uspołecznienia dyskusji w najważniej- 
szych dla Związku kierunkach działania. 

Powie ktoś, że grozi to manipulacją. Nio bardziej 
błędrogo! - lepiej dyskutuje się mając przed sobą 
konkretny projekt /można go nawet całkowicie zmienić/, 
Gdy takowego nie ma - rozmowy są chaotyczną, pełne 

niepotrzebnych szczegółów, cżyli powstają tzw. dysku- 
sje nieuporządkowane, Jest to nieuniknione przy kad- 

rze tak zróżnicowanej pod względem doświadczenia. wie 

harcerskie.pl 

ku, wiedzy 1 kwalifiknoji, Przy takim układzie nie za 
bardzo wierzę w możliwość rzetelnego przekazu postu- 
latów z dołu do góry, Zawoze się mogą zdarzyć /takie 

jest życie/ kolejne uogólnienia na kolejnych szoze- 
blach. 

Ba. - wyszukiwanie sztucznych problemów, 
aby tylko podtrzymać dyskusję. Tego typu spory to: 
zapytania dlaczego Śnieciarze chodzą w rogatywkach” 
/ezy ktoś to widział? - a nawet gdyby - to tylko Świa- 
dozy o niekompetencji sprzedawczyni ze sklepu CSH/, 
oczy wypada w krótkich portkach zapraszać osobiście 
wojewodę na jubileusz azczepu/, a przecież to takie 
proate - jeśli chodzi o dzieci to wszystko w porządku, 
jeśli o instruktorów, wypadnie to trochę śmiesznie 
i niepoważnie - wszak budynek urzędu to nie chatka 
Robiasona/. i wielu środowiskach celowo roznydla się 
dyskusje, skierowywując je na manowce. Jest to też 
jakiś program, ale na pewno nie dla nas. 

Stałym punktem rozpraw instrustorskich jest słabe 
zaopatrzenie w CSH /jekby to przedsiębiorstwo - wbrew 
reformie - chciało się unicestwić/, brak wydawnictw 
/co już jest wierutnym kłamstwem gdyż przez okrea 

czterech ostatnich lat wydano więcej pozycji niż 
przez ostatnie trzy kadoncje/, krytyka instruktorów 
etatowych /którzy ciągle traktowani są na zasadzie 

chłopców do bicia/, krytyka wyższych inatancji /czyli 
drużynowy krytykuje szozepowego, szozepowy hufoowego, 
a ten z kolei konendanta chorągwi - i tak w koło Ma- 
oieju, bez sensu, próby wyjścia z jakimikolwiek kon- 
atruktywnymi propozycjami/, Opisana radosna twórczość 

mie ma granic, powoduje zawroty i bóle głowy, oraz 
przesłania zdrowy rozsądek. Tylko czy jeszoze ktoś 
go ma? 

o trzecie - że przez całą kampanię przedzjazdo- 
wą mówi się zdecydowanie więcej o negatywach pracy 

harcerskiej, przesuwając osiągnięcia pozytywne do ram 
gi drugo- lub trzectorzędnej. Tym sposobem rośnie 
nowa elita inatruktoruka ze wszystkiego niezadowolo- 
na, działająca destruktywnie na zaangażowaną, pełną 
radości i chęci działania młódź instruktorską. Dla 
młodych nie są najważniejsze formy lecz treści pracy 
harcerskiej, nie są najważniejsze bezkrytyczne powro- 
ty do tradycji typu tupania jeduą nogą i drugą ręką 
2 kijem, looz szukanie co ze starego można przełożyć 
na język współczesny z pożytkiem dla wychowania dal- 
szych pokoleń harcerskich. 

oraz więcej dyskusji o przecinkach i myślnikach, 
niż o konkrotach wychowawczych. Sporo problemów, 
które tak jaskrawie wychodzą podczas tegorocznej kam- 
panii mogły załatwić władze harcerskie wszystkich 
szczebli, liestety, zbyt słaby jest system rozlicza- 
nia władz wybieralnych przez wybierających. Anocje 
wyborcze doprowadzają do przypadkowego /na wielu kon- 
ferencjach/ wyboru rad, komend i prezydiów - są one 
słabe i tym sposobem kółko się zamyka. Czy nie czas 
je przeciąć? ibs 
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jeśli cię,druhu, 
czysto harcerska, 
nienasycona 
ciekawość zżera, 
jest tylko jedno, 
rozsądne wyjście - 
zaprenumeruj 
sobie 

    
nasż adres 
KIAKUWSKA KOMENDA OHORĄGWI ZEP 
31-131 KRAKÓW, UL, KARMELIOKA 31 
2 dopiskiem "Barcers Rzeczypospolitej” 

nasze konto 
NBP VII OM KRAKÓW 35073 - 3102 = 132 

cena 600;zt 

PAMIĘTAJ | - prenunerując "HARCERZA RZECZYPOSPO- 
LITBJ" dowiesz Bię Go się dzieje w Związku, 
weżuiesz udział w dyskusji mad ruchem har- 
Qęrskim, staniesz się wepółredaktorem pisma 

OZEKAMY MA 'CIEBIB - osokamy na Twoje pomysły 
- azokemy na Twoją receptę dobrego 
harcerstwa |  
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O oroorsieh minach. 

a może jednak 

RYCZAŁT ? 

M.wecazae; w prasie harcerokiej lubię czytać 
listy od czytelników, według mnie jest to najżywsza 
lektura, z której można wyciągać wiele konkretnych 
wniosków dotyczących życia tzw. dołów harcerskich. 
Tu się dowiemy o biurokratycznych zapędach biura 
komendy hufca, czasami o tym, że instruktor A nie 
zgadza się z instruktorem B, albo że druh C ma gdzieś 
druhów G i K. Mam nadzieję, że inne bratnie harcer- 
skie redakcje czytają także z dużym zuinteresowaniem 
listy czytelników 1 w oparciu o nie dokonują korekt 
w konstrukoji merytorycznej zawartości pian, 
Nie piszę o tym bez kozery - mam bowiem nadzieję, iż 

  

NRGERSKI KLUB 
wgPINACZKĆ SK 
$czep ZUP OQOGEN im. 

Qu 1972 roku w jednym s nowokuokich szczepów, 
działającym pray III LO zaczęła kształtować się idea 
harcerskiego szczepu górskiego. W 1975 roku szczep 

przyjął nazwę OROQEN - oznaczającą "górotwór", a rów- 

nocześnie symbolizującą proces wzrastania, pięcia się 
wzwyż Porogeneza" - proces powstawania gór/, W roku 

1977 Saozep zdobył imię Mieczysława Karłowicza - wiel 
kiego taternika i kompozytora, miłośnika Tatr. W tym 
samym roku, w jesieni, © jatywy dwóch 
rów OROGEB-u, będących jednocześnie taternikami, ozło 
ukami Klubu Wysokogórskiego w Krakowie powstał Haroen 
ski Klub YBPI. Klubu 

KOWEJ 
M. KARŁOWICZA * KRAKóW 
TEKST _ PRZYGOTOWAŁ : 

m JAROSŁĄW BALON : HKWS: KUKLIK GÓRSKĄ 
pwd ARTUR MDR: HKWS: TŁUŚTOSZ ALPEJSKI 

' 
kierującej górskimi obozami i akojami ÓROGIN-u. 

EHKWS YETI powstał we wrześniu 1977 roku i działa 
nieprzerwanie do chwili obeonej, Pierwszy skład /wras 
s inicjatorami/ liczył 6 osób. Z czasea następował 

stopniowy rozwój liczebności i siły Klubu, w chwili 
obecnej HKWS posiada 19 członków i 12 kandydatów, 
Spośród członków 7 osób rozwija działalność taternio- 
ką /Klub Wysokogórski/, 2 osoby są przewodnikani ta- 

Koła Pr 
im, M.Sieozki w Krakowie. 

Klub skupia Instruktorów Szczepu OROGEN, byłych 
  

było wynikiem naturalnego rozwoju idei górskiego 
Sxosepu - powstawała paląca potrzeba kształoenia kad- 
ry Szozepu specjalizującej się właśnie w działalności 
górskiej - taterniotwie i turystyce wysokogórskiej, 

archiwum 
harcerskie.pl 

Szozepu, harcerzy starszych OROGEN-u 
oraz harcerzy 1 instruktorów z innych jednostek Cho- 
rągwi Krakowskiej, W HKWS przyjęta jest zasada, że 
osłonkani Klubu mogą być również "oywile" spoza Śro- 
dowiska harcerskiego, oczywiście pod warunkiem prze- 

EEEE + KEENENE DOSWIADCZENIA  WEEMM 

redakoje te poprą mnie w następującej propozycji. 
Otóż najnowsze doniesieni. prasowe informują o ko- 

lejnej podwyżce opłat pocztowych. Urozi nam ograni- 
ozenie korespondencji z czytelnikami z powodów czysto 
ekonomicznych. W naszym przyp: 4 sami 

wymyłkę dla prenuneratorów/ jeat to tym trudniejsze, 
że nie chcemy podwyższać ceny jednostkowej nuseru. 
Jest jednak wyjócie - zobligowanie OK ZHP do podpisa- 
nia unowy z komp. ini o 
w Zmiąsku zryczałtowanej opłaty pocztowej. 
Robimy przecież niepotrzebną robotę, naliozając w bud- 
żetach hufców 1 chorągwi odpowiednie kwoty na opłaty 

pocztowe - gdy jemt możliwe wpłacenie ©dpowiedniego 
sycżałtu bezpośrednio przez OK, 

Zważmy też na ilość naszej harcerskiej korespon- 
denoji o kursach, naradach, na przesyłane uateriały 

itp. Pomyślny 0 ni J 
pracy przy zakupie i naklejaniu znaczków - słowem 
zdecydowana ilość argumentów przemawia "za", 

4 wszystkim naszym Czytelnikom, ponoszącym teraz 
opłaty za listy możemy obiecać, że s jesz 

Sze więkazą uwagą będziemy je ozytać i stosować się 
do sugestii w nich zawartych. 

zuch 

  

strzegania w pracy Klubu wszystkich harcerskich zasad 
Obecnie członkami HKWS jest 3 "oywili". 

Cele działania HKW3 

Podstawowym celen działania Klubu jest wychowanie 
prawdziwego ozłowieka gór "yetiego". Ideał takiego 
ozłowieka, do którego dążą wszyscy ozłonkowie HKWS 
zawiera się w następujących cechach: 

- człowiek kochający góry, choący wśród nich prze- 
bywać, pragnący swoimi zdolnościami i uwiejętno- 
Śoiemi ałużyć górom i ludziom przebywającym 
w górach 

- ozłowiek sprawny fizycznie, dla którego napotka- 
ne w górach przeszkody i trudności nie są celem 
wycieczki, ale jej urozmaiceniem /idęał taterni- 
©twa M.Karłowioza/ 

- ozłowiek świetnie znający góry i pragnący swą 
wiedzę i swoje zamiłowanie do gór przekazywać 
innym. 

Jele szozegółowe, które służą wychowaniu ozłowieka 
gór zawierają się w kierunksch programowych Klubu, Na- 

leżą do nich: 
1. Szkolenie teoretyczne w zakresie górskiej /w tym 

taterniokiej/ więdzy, realizowane podozaa epot- 
kań kameralnych Klubu poprzez gawędę, wykłady, 
dyskusje, konkursy itp. 
Praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy w czasie 
wyjazdów w skałki Wyżyny Krakowskiej 

Przygotowywanie 1 kierowanie ozłonków HKWS na 
kursy wspinaczkowe zrzeszonych w PZA klubów 
wapinaozkowych 

Wspólna działalność turystyczna 1 dla osób 
z odpowiednimi uprawnieniami - taternioka w te- 
renie górskim i wysokogórskim 
Organizacja obozów górskich i wysokogórskich, 
ukoji, impres Szozepu OROGEN 
Wspólne wyjazdy eksploracyjne w góry poza gra- 
nicami Kraju 
Wzajacna wymiana doświadczeń i współpraca wo- 
wnętrzna ozłonków Klubu w zakresie rozporządza- 
nia sprzętem, literaturą górską itp. 

Szczególne poznawanie Tatr, będących głównym 
terenem działalności Klubu w okresie letnim 
/1 zimowym/, realizowane przez mikrokursy topo- 

graficzne, prelekoje s przezroozani itp. 
Propaganda piękua gór, taternictwa, wysokogór 
skiej turystyki i konieczności właściwego gos- 
podarowania 1 ochrony przed masowym ruchen tu- 
rystycznym terenu Tatr 
Wspólna działalność kulturalna i rozrywkowa 
Poznawanie historii 1 aktualnej eksploracji 
człowieka w góry najwyższe, ezozególne zainta- 
remowanie postacią YETIEGO, *w którego istuie- 
nie wierzyć powinien każdy osłonek Klubu" 
Realizowanie i propagowanie idei "harcerskiej 
sżużby górom” 

Miejsce 1 rola Klubu w Szozopie 

W wyniku rozwijającej się w środowisku OROGBN-u 
dyskusji została wypracowana pewna wizja azozepu gór- 

skiego, w której Klub odgrywa rolę najważniejszego - 
be instruktorskiego ogniwa. 

W Szczepie działają drużyny suchówe, młodszohur- 
oerskie i drużyna atarszoharcerska, Każdemu przycho- 
Msąqocenmu do nas zuohowi ozy karoęrgowi proponujemy 
w zależności od wieku pewną drogę górskiego, a równo- 
oześnie harcerakiego rozwoju. Poniżej przedatawicną 
wiaję należy traktować ozęściowo jako pewne dośwjad- 
ozenie, zaś częściowo - jako proposycję, jako że nikt 
jeszcze nie zdążył przebyć oałej proponowanej przes 
nas harcerskiej "drogi", 

Pześledźmy uważnie tę drogę, Realizowany program 
zuohowy nie odbiega od powszeohnię przyjętych wźorów, 
przy ozym większy nieco nacisk kładziemy na rozwój 
ruchowy, motoryczny sucha, Elementy górskie pojawiają 
się w drużynie młodazoharocerskiej, Wpierw jest tę wę- 
drówka po okolicach Krakowa /2-3 rak hsrcerza w dru- 
żynie/, a potem po górach średnich /Beskidy, Biesz- 
ozady - 3-4 rok w drużynie/, Elementy wysokogórskie 
Bą wprowadzane dopiero w drużynie starszoharcerakiej, 
Oozywiście stopniowo, Członek drużyny atarazoharour= 
skiej /253 KDE OROGBN/ może /ale nie musil/ zanteń 
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wpierw kandydatem, a następnie ozżonkiem HKAS. Lstnie 
je też możliwość, oczywiście tylko w wyjątkowych prayj 
padkach, uzy deiału służb 

ozają do udziału w członkostwie Klubu atosunkowo sze- 
roką gamę kandydatów, którzy wcale nie muszą w momen- 

  

do Klubu, który dla tych ozłonków pełni rolę pods 
wowego środowiska harcerskiego, kożliwość ta dotyczy 
osób starszych /pow, 19 lat/, lub tych "oywili" - 

ozłonków Klubu, którzy wyrazili ohęć watąpienia do 
ZEP. 

Dalszy roswój harcerski w Szczepie może odbywać 
się w trzech kierunkach. Po zdaniu matury harcerz 
lub instruktor ma do wyboru: 
- prasować jako instruktor "harcerski" w Szczepie 

/tzn. jako drużynowy, przyboczny, zastępowy drużyny 
starssoharoerskiej/, może być osłonkiem HKWS ale nie 
musi 
pracować jako instruktor "górski" Szosepu - musi 
być wtedy ozłonkiem HKWS YETI. 

Grupa instruktorów "górskich" Szozepu organizuje 1 za 
bezpieoza imprezy, akoje, obozy górakie Szczepu, słu- 
ży na 00 dzień potrzebom OROGRN-u a równocześnie na- 
dal /pracującz studiując/ rozwija swoje umiejętności 

1 poszerza swoją wiedzę górską, nie tracąc kontaktu 
s harcerstwen, 

Stopnie Klubowe .- rola w rozwoju górskim 
Sgzłonka HEKWS YBTI 

W HEWS funkcjonuje system stopni klubowych, opra- 
oowanych specjalnie dla jego potrzeb, System dopingu- 
je członków Klubu do powiększania szeroko rozumianej 
wiedzy górskiej, do podnoszenia poziomu swoich umie- 
jętności 1 systematycznego poznawania gór w Polace 

1 ta granicą. System jest ozterostopniowy. Przed przy- 
toanieu najaiżazego stopnia klubowego /adepta/ 
szający ukoea do Klubu odbywa staż kandydsoki. Jest 
to okres wzajemnego poznawania. Kandydat poznaje Kluh 
Klub - kandydata. 2 czasem w praktyce HKWS przyjęło 
Bię, że okres kandydowania zwykle trwa oo najaniej 
pół roku /niekiedy znacznie dłużej/. Kandydat uczest- 

miesy w spotkaniuch, imprezach 1 akcjach HKWS na rów-" 
ni z ozłonkami Klubu, nie posiada natomiast szeregu 
praw ozłonka /np. prawa do noszenia plakietki Klubu/ 

1 nie musi /ohoć może/ spełniać szeregu obowiązków 
członka, wynikających z pracy Klubu w. Szczepie, 

Aby zostać ozłonkiem Klubu i równocześnie zdobyć 
pierwszy klubowy stopień - ADEPTA HKWS należy spełnić 
kilka wymagań. Należą do nich: 

wykazanie żywego zainteresowania górani 
aktywny udział w spotkaniach i pracach Klubu 
wyjazd w skałki, próba wspinaczki /niekoniecznie 
uwieńczona powodzenieu!/ i zjazdu w kluczu /ukute- 

ozna/ - chodzi o wykazunie odwagi a nie predyspozy- 
oji ozy umiejętności 
©hoć jeden wyjezd w Tatry 
wiare w istnienie hinalajskiego yeti /"atatutowy 
obowiązek ozłonka Klubu7 

- ukończone 15 lat życia 
Jak widać, wymagania te nie są zbyt wysokie, dopusz- 

oie wst ida do Klubu być szozególnie wybitni, 
Jeśli jakiś kandydat posiada ponad roozny staż, a nie 
może zostać ozłonkiem,nie spełniając któregoś z wyma- 
gań - może zostać mianowany kandydatem dyplomowanym 
HKWS /00 uprawnia go do noszenia plakietki Klubu/. 

Drugi po ADEPCIE stopień to ŁAZIK HKWS, Łazik HKWS 
wykazuje się szeroko pojętą wiedzą górską i stale ją 
poszerza i rozwija. Ponieważ posiadając stopień ŁAZI- 
KA osłonek Klubu spełnia w Szozepie rolę instruktora 
turystyki górskiej i wysokogórskiej - w tym zakresie 
jego wiedza winna być szczególnie rozwinięta, 
ŁAZIK jest stopnieaf specjalizacyjnym. Oznacza to, że 

w przynajuniej jednej s górakich dziedzin wykuzał mię 

konkretnymi osiągnięciami, np. w dziedzinie taternio- 
kiej - ukończył kurs taternictwa, organizowany przez 
Polaki Związek Alpinizmuj skałkowej - biegle pokonuje 
drogi nadzwyczaj trudne w skałkach /V-kowe/; turysty- 

ki wysokogórskiej - praktycznie przeszedł i poznał 
Polskie Tatry; eksploracyjnej - zna dobrze iuny wyso- 
kogórski region leżący poza granicami Kraju itd, 
Czasokres zdobywania stopnia łazika nie jest określo- 
my, ale może trwać bardzo długo /bez ograniczeń/, 
zwykle jest to 1-2 lata. 

Trzecim kolejnym stopniem jest ŁOJANT HKWS, Jest 
to już INSTRUKTOR KLUBU. Łojant - ciągle poszerza 
wiedzę górską w różnych dziedzinach. Nie może nie 
znać się na podstawowych prawidłach wspinaczki i ase- 
kuracji, prowadzeniu grupy w górach, ratownictwie — 
jeśli nawet specjalizuje się w innej dziedzinie gór- 
skiej. W dziedzinie specjalizacyjnej osiągnął poziom 
mistrzowski. Stopień Łojanta zdobywa się w ozesie od 
1 do 3 lat /bywa 1 dłużej/. 

Najwyższym klubowym stopniem jest YETI HKW5. Żdo- 
bycie stopnia yetiego nie oznacza, że osłonek Klubu 
jest już prawdziwym ozłowiekiem gór — natomiast ozna- 

runku. YBTI HKWS - to tarolog posiadający oprócz opa- 
|ko prsynajmniej dwóch dziedzin wie- 
ohatronne umiejętności i wiedzę 

górską, bez luk 1 plam /białych/ w którejkolwiek z 
dziedzin. Posiada przy tym doświadczenie wysokogór- 

skie co najmniej 5-letnie. Jego wiedza i umiejętności 
chętnie dzielone z innymi, predysponują go do zdania 
egzaminu na przewodnika tatrzańskiego. Zdobywanie 
stopnia yetiego może trwać bardzo długo, zwykle wię- 
0ej niż 2 lata, e może również członek Klubu nigdy 
nie otrzymać tego stopnia, pozostając na atopniu Ło- 
janta. 

Tryb zdobywania stopni zależy głównie od zaintere- 
sowanego ozłonka. Zwykle nie praktykuje się otwiera- 
nia próby ma stopień czy eszaminu na stopień przed 
komisją /choć jest to forma dopuszczalna/, Kierownio- 
two Klubu Śledzi uważnie pracę, a*tywność i osiągnię- 
oia każdego członku, proponuje mu konkretne sadania, 
żeby wypróbować jego bieżącą wiedzę i umiejętności. 
W chwili, gdy uznaje, że dany osłonek spełnia wymaga- 
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mia na zdobywany stopień - podaje sprawę pod dyskusję 
najwyżazego organu Klubu - RADY YBTICH, Rada Tetich 
decyduje o przysnaniu stopni: adepta /ozyli przyjęcia 
do Klubu/, łazika i łojanta, Stopień yetiego HKWS 
przyznaje jednogłośna decyzja ogółu ozłonków Klubu 
/ma wniosek Rady Yetich/. 

Pracą Klubu na 00 dzień kieruje kierowniotwo /kie- 
rownik 1 jego zastępoa/, a w najważniejszych sprawach 

wspomniana już Rada Yetioh składająca się ze wszyst- 
kich yetich HKWS /a równym prawem głosu/ i yeoio /żon 
getioh, które są osłonkami Klubu/ - bez prawa głosu, 

EB: nty obrzędowe 

Najważniejszym momentem obrzędowym jest uroozys- 
tość przyjęcia do Klubu - Chrzest Taternicki. Chrztu 
dokonuje się wg uroczystego rytuału Eliasza-Radzikov- 
skiego, poprzez odpowiednie uderzania namoczoną liną 
m różne ozęści ciała, Chrzest taternicki odbywa się 

rzadko, 00 momentowi przyjęcia do Klubu nadaje więk- 
ssą rangę. W ciągu 7 lat pracy Klubu obrzęd Chrztu 
odbywał się tylko 8 razy. 

Ryanem Klubu jest piosenka "Hakodziury". Inna pio- 
senka "Jutro znowu pojedsiemy w skałki" śpiewana jest 
przed swiązaniem Kręgu na zakończenie spotkania lub 

ogniska. 

Każdy łazik Klubu posiada ewoje górskie imię. Jest 

to nazwa rosnącej w górach rośliny /kwiatka/. Cechy 

morfologiczne lub nazwa rośliny w założeniu wiążą się 
jakoś s charakterem, osobowością ozy wyglądem osłonka 
Klubu. 

HKWS - dz. 

W oiągu prawie 7 lat pracy Klub wychował grupę 
onób /ok. 8-iu/ dobrze orientujących się w ró 
nej tematyce górskiej, dalsze 3-6 osób rokuje nadzie- 
je na szybki rozwój. W tej arnasji liśmy 
działalność Klubu 
kapitał umiejętności i doświaloscć górskich dla po- 

trzeb środowiska harcerskiego nie tylko naszego Szo 
pu. Tak powstała inicjatywa zorganizowania Tatrsań- 
skiej Ekspedycji Naukowej - Słowacja B4. 

TBN-6 /oierpień 84/ ma być prawdsiwą ekspedycją 
naukową - górskim harcerskim obozem wędrownym zorga- 
mizowanym celem rozwiązania konkretnych problemów ge- 

ografii 1 przyrody wysokich gór. W ozasie obozu bę- 
dziemy stursli się rozwiązać postawione przed sobą 

problemy badawcze. Wierzymy, że nasza praca instruk- 

torska minionych sześciu lat nie poszła na marne, że 

atworzyliśny nie tylko ideę, ale i zespół ludzi, któ- 

ry zdolny jest we współpracy z osobami spoza środowi- 

sku, zebranymi s» całej Polski, rozwiązać postawione 

problemy naukowe w trudaych warunkach górakiego obozu 

wydrownego, Obóz działać będzie na terenie Słowackich 
qutr Zachodnich 1 Wysokich, zajmować się będzie pro- 
blemami zasięgu kosodrzewiny /górna granica/ i typo- 

logią stoków urwistych /śoian/. Opiekę merytoryosną 

sprawować będą dwie osoby s Instytutu Geografii UJ 
/pracomik naukowy i student/. 

Na koniec spróbujmy odpowiedzieć na dwa pytania. 
Osy warto harcerzy prowadzić w góry? Umy w harcerst- 
wie jest miejsco na taterniotwo? My sądzimy, że tak, 
Góry bowiem uczą człowieka żyć - żyć dobrze, żyć dla 

tunyohi 
- uozą osłowioka sdejcić swoich własnych, przy- 

ziemnych interesów dła więkazej sprawy, dla jakiejś: 

1dei. Wymagają bowiem postawy pełnego zaangażowania. 
Bez tej postawy - ozłowiek od gór odohodzi do wygo- 
dniejszego i pozbawionego trudów życia. Jeśli z0- 
staje - odrzuca wygodniotwo 

- pokazują ozłowiekowi, że cele większe i trudniejsze 
przynoszą niepomiernie więcej zadowolenia niż te 
osiągane łatwo, Uczą więc, że w życiu warto stawiać 
sobie cele ambitne, jeśli chcemy osiągnąć prawdziwą 
satysfakoję 

- wykształcają umiejętność współpraoowania w zespole, 
równo w dwuosobowym /w Śoianie/, jak i w więkozej 

węśrującej grupie. Uozą umiejętności akceptowania 

drugiego ozłowieka ze wszystkimi jego wadami, któro 
denerwują, oraz z jego zdolnościami, które tak żat- 
wo stają się przedmiotem zawiści, W górach bowiem 
każdy błąd jest błędem wspólnym, każdy sukces — tak 
samo, Symbolem tych zależności jest tatermioka lina 
- którą zespół związuje się pod Ścianą, a rozwiąsu- 
je po pokonaniu trudności - nigdy woseśniej, Razem 
wyszliśmy - razem wracamy 

- uosą pokonywać wszelkie przeszkody, Ta umiejętność 
procentuje w życiu w różnych sytuacjach 

- uczą, że dla egoizmu nie ma w ozłowięku za wiele 
miejsca. Nigdzie nie spisany, a przecież obowiązu- 
Jący górski kodeks honorowy nakazuje stale pomagać 
drugiemu ozłowiekowi - na oo dzień i w ohwili nie- 
bezpi nie się zasadami 

'tej etyki - nie jest akceptowany przes grupę 
- są rogwoju 1 k 

jaźni. Tu rodzą się prawdziwe przyjaśnie, bo czło- 
wiek musi zaufać drugiemu ozłowiekowi. Tu weryfiku- 
ją się przyjaźnie, bo .ozęsto zdarza gię przysłowio- 
wa "bieda" 

- stają się kuźnią instruktorów, Wraz zo wzrostem 
wiedzy i umiejętności rośnie w ozłowięku poczucie 
odpowiedzialności za mniej obeznanego towarzysza, 
sa jego zdrowie i życie i za jego postawę, którą 

"dobrym przykładem tak łatwo jest tu kształtować. 
stkie wyrabiające się w górach cechy powstają 

oczywiście w wyniku długotrwałego procesu kaztałtowa- 
nia charakteru i osobowości ozłowieka, Są to cechy 
pożądane nie tylko w górach - mą potrzebne i oenione 
na oo dzień. Tak więc wychowując ozłowicka gór - wy- 
chowujemy po prostu OZŁÓWIEKA. I tó jest właśnie naj- 
ważniejsze. A mniej już ważne, ozy górom pozoatanie 

wierny, ozy pójdzie inną swoją drogą, Ważne, że pozo- 
stanie w nim coś z piosenki; "twój żar rozdmuchał gór 

ski wiatr, więo nie go już nie zdoła zgasić - życie 
zdobywać jak górski azozyt.;.”+ 
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_A SPRAWA POLSKA 
Wasak my - żywi ludzie 
musimy w ooś wierzyć, 

Choćby w szept megafonów 
na nieskońózonych placach... 

/s piosenki S.Klawe/- 

Sodazy przeze mnie drużynowy twierdzi, że to 

©0 go najbardziej zniechęca do pracy to marazm panue 

jący wśród młodzieży. Niepokoi go brak chęci do po- 
wysiłku omy umy- 

słowego, brak chgoi do podejmowania zadań ale także 

brek ohgoi do dyskusji. Wszystkie wysiłki, zdaniem 
młodzieży, są bezoolowe, bo istniejący Świat jest nie 

rełeruowalny, ohodsą do szkoły, bo "rodzice kazali”, 

mie aależy im na osiągnięciu wyżazego szczebla wy- 
Kształcenia. Czyżby to było to sławne "stracone poko- 

1enie"? 

Przykra jest, a asczególnie dla instruktora har- 

eerskiego motywowanego w znacznej części swoich dzia- 

łań zadowoleniem s efektów swojej pracy, które nie 
'uposób przeliczyć ha słotówki, taka postawa, Sądzę, 
$e wynika ona s rozbudzenia w społeczeństwie w latach 

70-tych apetytów konsumpoyjnych i upowszechnieniem 
się patrzenia na życie tymi kategoriami. W chwili 
obecnej, kiedy te rozbudzone apetyty nie mogą być za- 
spokojone, a saniedbania w sferze potrzeb intelektual: 
mych 1 rozwoju moralnego uniemożliwiają czerpanie za- 
dowolenia z aktywności skierowanej na rzecz dobra in- 

mych, mżodzi nie snajdują celu Widzą przy 
tym ozęsto, że efekty ekonomiczne nie są sależne od 

nakładu pracy ozy wysiłku Wre- 

Bzoie, skuteczność wychowawcza naszych działań jest 

niewielka, a wynika to z niedoskonałości proponowane- 

go p pro- 
gramu do potrzeb ułodzieży to, moim zdaniem, wynik aż 
dwukrotnego przerwania jego naturalnego rozwoju w oiĄ: 
gu minionego 40-1ecia, Zfektem drugiego s tych zabie- 

gów był tak bardzo zdecydowany zwrot ku przeszłości, 

widoozny szozególnie ostro w pierwszym okresie odno- 

wy. Program anachroniozny nie odpowiada na potrzeby 
młodzieży, podobnie jak przeintelektualizowany pro- 
gram proponowany przez tzw, animatorów ruchu starszo- 

harcerskiego. A 
Trudny okres, jakim jest dorastanie wymaga speoy- 

1 bard: ó: 

jącego właściwości okresu wrastania w społeczeństwo 
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dorosłych i przygotowania do pełnienia "dorosłych" 
ról społecznych wć wszystkich pojęcia tego aspektach. 
Rozeznanie potrseb tego okresu np. poprzez badania 
nad motywacją uczestnictwa w pracy harcerskiej powin- 

no poprzedzić prace nad programem i propagandą uwzglę 
Łod: . Zasady 

programowej drużyn i samorządności stworzyły fundane- 
nuty pod prawidłowe myślenie o proponowanym młodzieży 

+ ale trudno wymagać od drużynowego prowa- 
dzenia sgodnych z reżimem pedagogicznym badań a od 

komend hufców ręcznego malowania estetycznych i aku- 
tecznych propagandowo plakatów "Operacji Bieszczady 
= 40". Nie bałbym się tu tak snaoznego zróżnicowania 
drużyn starszoharcerskich, że w efekoie stenowiłyby 
one w ZEP rodzaj federacji, Lepsze to, niż postępują” 
9e sformalisowanie działalności starszoharcerskiej, 
którego efektem jest pozoracja pracy uprawiana przes 
komendy hufoów, a oałe zjawisko grozi oałkowitą utra- 
tą tej grupy młodzieży, 

Stwarzanie warunków do działania dla drużyn należy 
do najważniejszych obowiązków haroerskich instancji 
1 pojęcie to należy rozumieć jak najszerzej, zarówno 
jako tworzenia bazy, w tym także speojalistycznej, 
której przepiy organizacyjno-prawne Związku młodzie- 
ży starszej nigdy nie gwarantowały, 1 rozwijanie jej 
na miarę potrzeb działających drużyn, jak i jako przy 
gotowanie kadry do świadomego inspirowania działań 

po ch przez Takie pi 
musi zawierać wiadomości o właściwościach psycholo- 

1 fisj okresu d a także 
podstawowe wiadomości z takich dziedzin jak filozofia 
politologia, osy propaganda oraz rajęcia praktyczne 

t się badania opi- 
nii i formułowania uogólnień, Dopiero na tej pod: 
wie możemy pokusić się o opanowanie przez działającą 
pod kierunkiem właściwie wyszkolonego drużynowego 
drużynę umiejętności samoprogramowania pracy. Szeroki 
wachlarz działań wspierających, spośród których wymie 

niłem tylko dwa, może skutecznie wpłynąć na właści: 
funkojonowanie pioma starszoharoerskiego w Związku. 
4 dobrze przygotowany drużynowy posługując się wiedzą 
s wymienionych dziedzin, będzie mógł podjąć dyskusję 

se "straconym pokoleniem", 00 powinno wpłynąć na ist- 
niejący stan rzeozy, 
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"iiara góry przenosi", ale trzeba w ooś wierzyć, 

M.. trzech powstań i plebiscytu nie udało się 
wywalczyć dla Ojozyzny najbardziej polskich miast! 
Bytomia, Zabrza 1 Gliwio - które zostały za kordonem, 

„0órny Śląsk, obok Pomorza Zachodniego, Warmii i Mezur 
pył regionem, który najbardziej dotknięty t>staż beze 
względnością 1 prześlańowaniem na skutek polityki hi- 
tlerowskiej. ludność polska tej ozęści ziemi śląskiej 
posostała za kordonem £ stała ei? obywatelami niemiec: 
klei, Autochtonna ludność polska oboiążona została 
wozystkini skutkami tegoż obywatelstwa, 00 szczegól- 

mie odozuwała młodzież polska, która podlegała m.in. 
obowiązkowi służenia w "Arbeitsdienstcie" /ażużba pra- 
oy/ 1 w Wehrmachtote /siły sbrojne/. 7e nieznośne 

hm PL Paweł Gajdzik 
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czech w Zabrzu. Był on jednym z najbliższych współ= 
pracowników nowego Naczelnika, Obeonie minęło już kil- 

kadsiesiąt lat, kiedy to poznałem druha Stanisława 

Owosłka, który był także uczestnikiem wóród dziesięciu 

druhów s Wiemieo na kursie instruktorakim dla druhów 

wposa granio kraju w Brennej w lipou 1936 r, o którym 

pisałem w poprzednim numerze "HR"-a, Byłem s druhem 

Stanieławem Owołkiem w jednym zastępie,00 dało okazję 
do nawiązania naszej przyjaźni, Ohoć z natury był oą 

skryty można było tia niego liozyć w różnych sytuacjach 

jak również we współzawodnietwie podczas ćwiozeń te- 

renoznawozych, grach terenowych oraz zbiórkach poka- 

sowych, gdyż był harcerzem s krwi i kości oras dziel- 

Stanisław CWOŁEK 
werunci na Górnym Śląsku w rejencji opolskiej, która 
obejmowała wszystkie tereny aż pod granice Polski, 
wywoływały bunt wćród ułodzieży polskiej, pragnącej 
obronić się własnymi siłami przed prześladowaniem 
4 wsmożonymi aktami terroru, jak napady na mówiących 

po polsku na ulicy, dwaolowanie polskich lokali itp. 
Włańze niemieczie sastosowały represje w stosunku do 
prasy polskiej w Niemozech. Drużyny harcerskie skar- 
tyży się, że nie mogą organizować wycieczek ani im- 
prez o charakterze publicznym, gdyż młodzież narażona 
Jest na ekscesy bojówek hitlerowskich. Inicjatorem 

tajnej orgenisacji na Śląsku był Jan Wawrzynek, były 

harcerz s okresu powstań Śląskich /1919-1921/, jeden 

s wybitniejszych dsiałaczy polakich na Opolszczyźnie, 
Zwołał najlepszych aktywistów na tajną konferencję. 
Wakreślit drogę i podał sposoby, mogące powstrzymać 
postępującą milowymi krokani germanizację ludności 

opolskiej, Utworzono konspiracyjne trójki bojowe, któ: 
re prsez dużą aktywność spotęgowały polskie życie or- 
gauizucyjne, Ne konferencji jlono, że naczelną 
trójkę konspiracyjną stanowić będą: Wiktor Gorsożka, 
Józef Kachel i Jan Wawrzynek, jako przewodniozący. 

Harcerstwo Polskie w Niemczech pibrwsze zrealiso- 

wało amiany saplanowane przez młodych "rewoluojonis- 
tów", mające stworzyć warunki dla skutecznego przeciw. 
działania akoji walnym 

ZAP w Niemozech w lutym 1934 r. sięgnęli oni po wła- 
dzę nadźwiązkiem. Znacaną większość w nowym Zarządzie 

nym i odważnym ozłowiekiem. Z harcerstwem zotknął się 

on w 1925 r. W Zaborsu /dzielnica Zabrza/ powstała 
w tym właśnie roku drużyna, do której wstąpił Owołek 
razem ze swymi starszymi braćmi Isydorem i Janem, Od-- 
tąd harcerstwo stało się jego pasją, Miał wówosaa 12 
lat. O aktywności życia polskiego w Zabrzu świadony 
fakt, ża jeszoze w 1938 r.,kiedy to terror hitlerow- 
ski osiągnął szozyt wobec wszystkiego co polskie, na 
liście aktywnych Polaków znajdowało się 636 mieszkań- 
oów tej dzielnicy Zabrza. Nawot trzy lata później, 
w 1941 r. w wykazie szefa miejscowej komórki NSDAP 
/partia hitlerowska/ wymieniono 117 naswisk Polaców 
niebezpiecznych dla Rzeszy - osób, które, jego ,sdanien 
należało wysiedlić s Zaborza do Generalnej Guberni, 

Wybitnym działaczem ruchu polskiego w Żaborzu był 
Alfona Kafka, górnik kopalni "Zabrze", inicjator sa- 
łożenia drużyny harcerskiej w Zaborśu. W tej samej 
kopalni pracował także ojoieo Stanisława Owożka — 
Rmanuel, aktywny działacz polskiego ruchu narodowego 

w latach 1919-1921. W takiej atmosferze rósł i wycho- 
* wyważ się Stanisław Owołek. Po ukończeniu askoły lu- 
dowej uczęszosał do gimnazjum w lubliścu. Szkoły tej 
jednak nie ukończył, a kiedy wrócił do domu pozosta- 
wał około dwóch lat bez pracy. Powodem jego bozrobo- 
oia była jego działalność w ZAP w Niemozech. 

pracę jako górnik w kopalni Biel- 
'guowice, W dalszym ciągu organizował w harcerstwie 

wyoieoski, obozy, wyjazdy do Polski itp. Należeż do 
  usyakoła bez trudu grupa poparta przez 

"trójek". Sekretarzem został druh Józef Kachel, póź- 
niejszy Baozelnik ZHP w Niemczech /1935-1939/, Skarb- 

nikiem Jerzy Dombek, a przewodniczącym aądu haroer- 
skiego Paweł Kwoczek, jedyny polski adwokat na Śląsku 
Opolskim, w rok później wybrany joym ZAP 
w Niemozech /1935-1939/. W tej grupie członków Zarzą- 
du znalazł się również druh Stanisław Owożek jako 
ławnik /od 1933 do 1939 r./ - hufoowy hużoa ZIP 

ej sprawie har- 

cerakich na Śląsku Opolskim. Zalety jęgo oharakteru 
1 talent organizacyjny dostrzegły azybko władzę ZAP 

w Niemozech. Sa pierwszym zlocie Harcerstwa Polskie- 

go w Wiemozech w Jelinie pod Ziemięoicami /w dawnym 
1eci / mu funkcję ś 

W 1933 r. brał udział w dwunastoosobowej reprezenta- 

oji ZHP w Niemczech w międzynarodowym zlocie skauto- 

em wym G0d510 na Węgrzech, Wiąże się w tym ozasie s gru- 

19 
MERY, ŻETEOAJE Z OWAK ZP ROZ ROEE TZ OTO EAZA)  



  

MREOWEE HISTORIA KRANEEGNAME + RAE 
pą młodych Śląskich dsiałaczy harcerskich skupionych 
wokół Józefa Kachla, która opowiadała się za bardziej 
ofensywnymi formami przeciwstawiania się akoji germa- 
mizacyjnej i terrorowi, W latach 1935-1937 był komen- 
dantem hufca zabrsko-gliwiokiego, a po rozdzieleniu 
tegoż hufoa na dwa oddzielne został komendantem huf- 

W hufou tym za jego komendantury wsro- 
sła nie tylko ilość drużyn ale bardziej atrakcyjna 
1 dynamiczna stała się jego działalność, Po kursie 
inetruktorskim w Brennej w 1936 roku został mianowa- 
my podharomiatrsem. 

Bnergiotna działalność Owołka nie uszła uwadze 
władz nieaieokich - wzmogły się szykany i represje, 
w dniu 3 sierpnia 1937 r. gestapo aresztowało na Ślą- 
sku Opolskim 33 działaczy polskich. Wtrącono ich do 
więzienia, m.in, Wiktora Gorzołkę - prezesa Związku 
Młodzieży Polskiej, braci Alojzego 1 Pawła Wilków, 
Pranoiszka Białtygę 1 jego żonę Anielę, Antoniego 
Lekszę i Edwarda Machowskiego z Raciborza, Pranoisz- 
ka Buhla i Józefa Dobisa s Orudzic, Damiana Planeto- 
rsa s Kośla, Wawrzyńca Świerzego i Antoniego Patołę 
se Strzelec, Wiktora Greifa z Wielkich Borek, Stani- 
sława Owołka s Zaborza oraz znaną poetkę ludową Apo- 
lonię Pojaik, która pod paeudoninem Ter: Odrzańska 

pisała: U 
Młodsieży polska, wzywam Cię 
do ozynu, de oręża! 

Wiech duch Twój hartem woli tchnie, 
bo tylko ten srycięża, 
kto w serou zapał, w żyłach krew, 
m w duszy ma kochanie... 
1 gotów iść na każdy zew, 
ma bratnie zawołanie, ę 
Dla szczytnych haseł - życia trud, 
a śmierć za ideały, 
gdyż pracą tylko, nie przez cud 
przysporzymy sobie chwały! 

Qios był wymierzony celnie. Godził w największych za- 
paleńców, w trybunów młodzieżowych na Śląsku Opolskim 

Naczelnika, phm Józefa Kachla aresztowanie to ominęło 
gdyż przebywał w tym ozasie w kraju na kursie instru- 
ktorskim w województwie krakowskim, gdzie uzyskał 
stopień haronistrza. 
Aresztowanym zarzucano, iż w czasie obozu letniego 
w Polsce wzięli udział w tajnym przeszkołeniu w za- 
kresie przysposobienia wojskowego. Spruwa była trud- 
ma. Wad aresztowanymi zawiało widno Volksgerichthofu 
— Trybunału Ludowego z osławionymi sędziami w czerwo- 

mych togach. 
1 września 1937 r. Miaisterstwo Spraw Wewnętrznych 
Rzeszy wydało rozporządzenie zakazujące ZHP w ilen- 
ozech noszenia jednolitych mundurów orzuntzacyjnych, 
odznak, oraz dokonywania przenarszów w zorganizowa - 

mych kolusnach. Osuczenie zaczęło przybierać ma si- 
1e. 
Do procesu młodych Ślązaków jednak nie doszło, Wozys- 
tkich aresztowanych, w tym także i phu Staniwława 
Owołka w drodze "łaski, wepanisłomyślności” zwolnio- 

mo 5 listopada 1937 r., gdyż w tym właónie dniu ogło- 

ona została w Warszawie i Berlinie identyczna 
w treści deklaracja w sprawie traktowania uniejszości 

Aktywność w pracy społecznej Stanisława Owożka 
mie kończyła się na pracy komendanta hufoa zabrakie- 
go, uczestniczył on również s dużym zanagażowaniem 
w pracach Zwiąsku Młodzieby Pulako-Katoliokiej oraz 
w Związku Polaków w Niemczech. Pozostawał nadal pod 
ścisłą obserwacją gestapo. Sspiole z Bund Deutacher 
Osten donosili o udziale żołaierzy w uundurach w sbiór 
kach polskich towarzystw ułodzieżowych, próbach pol- 
skich chórów, amatorskich zeapołów tewtralnych, O za- 
wodach polskich drużyn sportowych, myoieczkach i za- 
bawach towarzyskich. W jednej s kart personalnych 
z zachowanej gestapowakiej "Polenkartei" /kartoteka 

Polaków/ odnotowano: 
Owolek Stanislau ur. 14.4.1913 w Zaborzu, zam. Zabrse 
Baueratr. 63, członek mniejszości polskiej. Owolek 
jako żołnierz Wehrmachtu brał udział 19.6.1937 r. 

w zebraniu polskim w Zabrzu, 
Po wybuchu wojny.z Polską, 4.9.1939 r, aresztowa- 

no Owołka. Został uwięziony w Zatrzu w więzieniu po- 
lioyjnym przy obecnej ulicy de Gaulle'a. Po dwóch 
dniach został zwolniony aa jeden dzień i ponownie 
aresztowany, Po kilku tygodniach pobytu w Zabrzu 
przetransportowano go do obozu kunoentracyjnego w Bu- 
chenwaldzie. W obozie przystąpił wraz z innymi harce- 
rzami do orzanizoweuia ««ajemnej pomocy koleżeńaskiej, 

która przerodziła Bię w orzaniz.iję uiosąCĄ pomoc 

1 ratunok wszyctkim waj «łwięźniuw, W końcu czerwca 

1942 r. został zwolniouy do dosu, Po powrocie do Za- 
brza otrzysnł powołani: do wojska nienieckiego. la 
kilka dni przed wyjsziem do jednostki zawarł w dniu 
21 lipca 1942 r. zwiącek małże.zki z Klarą Wiierą, 
byłą drużynową Dił im. warii Kouopniokiej w Zabrzu. 
Po przeszkoleniu w Yutz pełnit vłużbę w jednostkuch 
okupacyjnych w Die;ęw nad Kun.iea Lu klaiche, a nastę- 
pnie został przerzusony na fiont wschodni w rejon 

Biełgorodu, W aierpniu 1943 v. w bliżej nie wyjaśnio- 

nych okolicznościach Jwołek .ostaje ciężko ranny 

w obie nogi. Przetrunaportowano go do szpitala w Rów- 
nym na Wołyniu. Oatażai list z tego szpitalu nupisał 
18 sierpnia 1943 rosu. Infozwował w niu o otrzymaniu 
transfuzji krsi 1 o tym, że zostanie mu anputowana 

lewa noga. Ę 
Zmarł w trzy dni pcźniej o sodzinie 13-tej. 

0 podharomistrzu Staniai wie Owołzu puutyć u nas, 
działaczy ZHY w Niemczech, „ie zaginie, 

Lig 
x fupiszewuki — ZAP « Niomogech, Iastytut Wydaw- 

alto: r PAX, 1969 
Ryazard Hajduk - |ogzuatwuiia Drogi - Wyduwniotwo MOM, 

1973 
Zbigniew Kepała - Trybuna ludu - Katowice 
Michał Lig - Ziir w Niemczech - Wybór tekatów źródło- 

wych 1933-1339, Instytut Śląski 
w Opolu, 1983 
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Praw Styozniowym śpiewano w kraju! "Leci 

i1.- « s drzewa, 00 wyroało wolne, nad mogiłą śpiewa 

fakieś ptaszę polne. Hie było, nie było, dobra Polsko 

tobie, dzić twa dziatwa w Brobie...". Słowa tej za- 

pomnienej pieśni przywołują na pamięć imiona i nuawi- 

aka daleci zrodzonych w wolnej i niepodległej Polace 

dat dwudsiestolecia międzywojennego. Pamiętamy 0 do- 

HISTORIA  REEEESSM 

wódconh, o osobach wyższych rangą, stopniem wojskowy, 
haroerskiu. Warto przypomnieć szeregowych z lat 1939= 
1945. 

Taką postacią jest drul Eugeniusz Kahl. Miaż tylko 
21 lat. Dzisiaj, gdyby żył, osiągnążby wiek 62 lat. 

uiestety - faszyzm niemiecki przeciął życie w jego 
wiośnie. Gdy poszukujemy wsoroów do gawęd harcerskich, 
pamiętajmy 1 o tych cichych, skromnych, już aapoania- 
mych, którsy padli "wśród naszych pól, nieczuli na 
łzy 1 ból...". 

Bugeniusz Kahl urodził się 25 grudnia 1923 roku 
w Krakowie, przy ulicy Barakiej 30, w mieszkaniu nu- 
mer 6. Ojcem jego był Roman Kahl, a matką stefania. 
Szkołę powszechną ukończył na Dębuikach przy ulicy 
Konfederackiej. Uczęszozał krótko, tuz przed wojną, 
do gimnazjum IX im,iloene Wrońskiego. Mając 16 lat uzy- 

skał prawo uczęszczania do Szkoły Lotniczej w Dębli- 
nie. Niestety, 1 wrseśnia 1939 roku nie mógł już za- 
meldować się w "szkole orląt". 

w ozasie okupacji hitlerowskiej, w latach 1940-43, 
Bugeniusz Kshl uczęszcza do Fublioznej Szkoły Rzemieś- 
lmiczej Zawodowej ir 1 w Podgórzu przy ulicy śkrzyne- 
okiego 12. Do 1939 r. w szkole tej działała drużyna 
harcerska ir 8 im, Juna Kilińskiego. Kończy szkołę 

z bardzo dobrym wynikiem. Zostaje ozeladnikiem ślus 
rzem maszynowym. Zgłasza się do pracy w waraztatach 
samochodowych braci W.1 J. Kipperów przy ulicy noszą- 
cej obeonie nazwę 18 Stycznia /wócza» Iuwalidów/. 
W miedługim czasie zostaje wyznaczony przez Arbeite- 
ant na wyjazd do fabryki zbrojeniowej w Niemczech. 
Nie choąo wyjechać smuszony jeat do ukrywania Bi$. Po 
jekimó czasie zgłusza się do pracy w garażach firmy 
"Adler", która mieściła się przy ulicy Powiśle, 
0d- 1940 roku działa ożynnie w ruchu opgru. Wchodzi 
w skład Batalionu Dzieci Krakowskich, do plutonu "sza. 
rych Szeregów". Zostaje odkomenderowany do dyspozycji 
Kedywu” /Kierowniotwo Dyweraji/ Armii Krujowej Okrę- 
gu Krakowskiego. Bierze udział w różnych akcjach dy- 
wersyjnych i akojach polegających na zdobywaniu broni, 
Prowadzi również powielanie gazetek konspiracyjnych 
1 instrukoji bojowych - w pracowni krawieokiej ojca 
prsy ulicy Konopnickiej 7 oraz, na zmianę, w drugim» 
lokalu będącym dla zabezpieczenia u jego dyspozycji — 
przy ulioy Kościuszki 37 w mieszkaniu Leopolda AHolioc- 
kiego. Zdekonspirowany przes konfidenta Malinę doata- 
je się w ręce gestapo /tajva policja miejska/. Około 

21 maja 1944 zostaje urasztowany w miejscu pracy na 
Powiślu. Przechodzi okrutne przesłuchania przy Pomor- 
skiej /katownia gustapo/. Więziony jest na kontalu- 
pich. Nie wydaje liikogo. 

5 ozerwca rozplakatowano obwievzczenie z komunika- 

tem o egaekuoji 30 więżniów, Pod pozycją 10 widnieje 
nażwieko KAHL Bugeniusz, monter « Krakowa Dybnik, sa 
ozynny udział w nielegalnej organizacji... Tyle pla- 
kat. Sam wróg dokonał wpisania w księgę historii i mę: 

ozeństwa nazwiska naszego Drhtha - Gienka Kahla.  
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szare godziny 
o 

przez szparę 
w namiocie / 

hm Anatol Soczewka 

Zn mię godzina 21, jest późnu pora, zwycza- 
jem 1 prawem "szarych godzin" wieczór, atmosfera zali 
rzchu najlepiej ałużą szczerej wymianie poglądów. 
+ dużym namiocie przy zapalonych Świecach możną do- 

strzec w kręgu skupione twarze młodych ludzi, wyraża: 
jące ukrywane napięcie, Spojrzenia ich zawieszone są 
mu ustuch yrzemewiającego u wylotu wejścia do namiot 
Zdaniu wypowiadane spoza szkieł otoczonych sympatycz: 
ny brodą płyną powoli, stanowczo, obrazują zdecydowa: 
nie mówoy, który stara się przemówić do rozsądku 
1 rozwagi ułuchaczy. 

0O00090000000 0000 0O.O 

Tematem oczywiście jest problem nie do rozwiązania. 
Jego waga przekracza poziom zwykłych utarozek perao- 
nalnych i błahych nieporozumień w zastępie. 
Atmosfera nieznośnie wyciska swoje piętno w kącikach 
zagryzanych leciutko ust - wyczuwa się niepokój w: 
przyrodzie! 
Padają pierwsze pytania -wątpliwości 1 zarzuty. Sym- 
patyczną twarz brodacza spowija coraz wyraźniej rodzi: 
cielska troska, Spod kocy okrywających sylwetki wy- 
rastają twarze ozdobione ogniem świec. Są to młode 
1 bardzo młode twarze, na których widać gniew, wzbu- 
rzenie. Niczym wzbierający potok wyrzucają nerwowo 
sporo wążkich, zaprawionych goryczą słów, Bije z nict 
żar nieukrywanego rozczarowania, zawodu i nieufności, 
Mija godzina niezauważalnie na wymianie ohaotycznej 
pretonaji, żalów obustronnych. Twarze znieniają swoje 
oblicze, tężeją .od gniewu, wzrok płonie, inne przy- 
bierają wyraz zdziwienia, nieliczne wyrażają zniecier 
pliwienie. Pojedyncze, jeszoze nie rzucające się 
w oczy - znużenie. 
... Ktoś głośno rzuoa propozycję podchwyconą przez 
innych - poprosić do nas komendanta zgrupowania. Jesz 
oze raz Broda apeluje o spokój, o konkretyzowanie za- 
rzutów, pretensji, o zaatanowienie się czy warto, mi- 
mo licznych trudności, rezygnować z celów programo- 
wych obozu. 
Krąg twarzy zaczyna się przerzedzać, odchodzących do- 
ganiają pytania - rozterki, czy w tej sytuaoji jest 
sena występować oałym obozem przed komendantem. 

... Jest Komendant - zudaje bardzo rozaądne pyta- 
nie - po co został "poproszony" o tak późnej porze. 
W odpowiedzi zrywa się seria pytań chaotycznych wyrżu 
canych z wielu ust. Komendant próbuje uporządkować 
tok pytań 1 udzielanych na nie odpowiedzi, częściowo 
to mu się udaje. Dyskusja wcale przez to jednak nie 
staje się klarowniejcza. Sytuacja patowa - rozwiąza- 
nia nie widać. 
Do północy już blisko. Komendant 1 wielu dyskutantów 
nie ukrywają zmęczenia, Kolejna propozycja dotyczy 
przełożenia dyskusji na dzień następny z udziałem 
wazystkich. Ale i ona musi jeszcze chwilę poczekać. 

Vacby odpowiedzimlne /odpowiedzialność <awaze przyna- 
leży kadrze obożu/ próbują ostudzić logiozną argunen- 
tneją aleliozne rozpulone głowy, Skutek połowiozny, 
nawet obnażenie frazesowych 1 denagoglcznych zarzutów 

nie pomuwa, 

Komenient rzuca hasło: - wobeć braku wniosków trze 
bu kończyć 1 pójść upać! Jeszcze raz odzywa aię głu- 
oho ozyj głoa, ale 1 on bez wsparcia ciohnie. 
Po chwili splecione dłonie symbolicznie wyrażają pod- 
sunowanie jeszcze jednego dnia obozowego. Znużone my- 
611 krążą błogo wokół upragnionej ciepłej kanadyjki. 
und głowami umosi się oennie, zawieszona jak propo- 
rzec, mgła kompromisu. doże uastępnego dnia opadnie, 
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mu: 
|" Szanowny Druku Redaktorze! 

j strony, że nikomu, gdy nie trzeba, 

| gie pióniesz słowa, postanowiłem podzielić się tylko 

4 Tobą niedawnym swoim odkryciem. Odkrycie to jest na 

tyle rewelacyjne, że na razie nie można sobie pozwo- 

Jić pe jekiekolwiek przecieki. Otóż odkryłem ohorobę, 

która poprawia ogólny stan zdrowia. Niemożliwe??1 

| znając Cię 2 to 

| gam byłes zdumiony. Chorobę tę nazwałem ślepotą selok 

łaoinie podwórkowej może brzmięć "oati 

88 a> AO objawia? Cierpiący /?72/ na 

mią osobnik, w zależności od jej nasilenia, Ślepańe 

pa pewne zjawiaka, z tym, że nie są to zjawiska przy” 

padkowe. liprost przeciwnie, Podejrzewam, że we wczes- 

nych stadiach choroby selektywność ślepoty kierowane 

jest instynktem, który w trakcie rozwoju zastępowany 

POGLADY EEEEEEEM 
Sposób drugi; 

Przez samozakażenie organizmu - poprzez wyciąganie 

właściwych wniosków. - 

Sposób drugi jest prooeseu dłuższym i bardziej męczą: 

oym, ale ludzie o silnych charakterach osiągają dość 

szybko pozytywne rezultaty. 
Wie wiem jeszcze jaki ma wpływ ta choroba na zdobycie 

lub stracenie poczwórnie plecionego sznura, ale mam 

nadzieję, że już wkrótce poozynię odpowiednie badania 

1 obserwacje. 
I jeszcze jedna, jak poprzednie, tylko dla Ciebie in- 

formacja. Fierwszy raz uświadomiłem sobie istnienie 

opisanej choroby podozam dyskusji nad Tezamź, 

z medycznym pozdrowieniem 

Buchoio - lekarz z prowincji 

  

Szonowwy Bedaldone     
  

Z 

Jest rutyną. Selekcja prawdopodobnie zachodzi w pów- 

nych częściach uózgu, które z kolei kierują ozynno- 

Ściani nerwu ooznego. Zdarzają się też przypadki rów- 

moozesnego porażenia słuchu. 
Dleczego więo”ohoroba" jest zdrowa? Podobno wiele 

chorób ma swoje przyczyny w sferze psychioznej. Nato- 

miast oataracta seleot skutecznie broni przed strosa- 

mi. Popularność "nojej" choroby rośnie od jakiegoś 

czasu, jek się zwykło mówić - "w sposób zadowalający? 

Bpidemia, ma którą zawsze można liczyć, powinna zde- 

oydowanie wpłynąć na zmniejszenie ilości oaobożóżek 

w placówkach lecznictwa otwartego i zaakniętego także 

Zamiast lokoji "Jak zostać komendantem" proponuję 

se względu na sensację lekcję "Jak zapaść na ontarac- 

ta select". 
Sposób pierwszy: 

Cataraotą select można sara 
cierpiącej /?/ osoby przemi 
a/ oboowanie i obserwację 
b/ przejmowanie poglądów 
©/ adaptację -do grupy chorych 

16 s1ę od innej 

NOWEGO 
SĄCZA 

P.S. Zauważyłem, że w Twoim miosięczniku muło miej 
sca poświęcasz bardzo popularnym rozrywkom umysłowym. 
Choiałbym więo zaproponować stały konkurs s nagroda- 
mi. Konkurs polegałby na tym, że ja /lub ktoś inny/ 
opisywalibyśny prawdziwe zdarzenia 2 życia harcerskie 
go, a biorący udział odgadywaliby miejsce zdarzenia 
1 odpowiadaliby na dódatkowe pytanie. lip. pewien hu- 
tieo ogłosił, że pod koniec września zorganizuje bi 
wak startowy dla wszystkich harcerzy. Biwaku nię 20r- 
ganizował. 
Pytanie 1: 
Pytanie dodatkowe: 
mendzie hufoa? 
Nagrody równorzędne otrzymywaliby autorzy prawidło- 
wych odpowiedzi /np. autentyczne gokole oko/ i komon- 
da hufca /np. knot w lipie/. Konkurs wydaje mi się 
o tyle interesujący, że nie ma w niu przegranych. 
A swoją drogą. W którym hufcu zdarzyła się opisana 
przese mnie historyjka? Odpowiedni wyłącznie w zalako 
wanych kopertach proszę przesyłać na adrea np."HR"-a. 
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Który to hufiec? 

Co pomyśleli sobie harcerze O ko- 
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Szastępach starezoharoerakich nieco inaczęj - II 
ryk Stefan Wajda w rozważaniach "O organizacji wewnętrznej drużyny" /Na Tropie 3/7 Marzec 83/ aformu. Łował, jak dotąd chyba jedyny, pogląd na sytusoję za- stępu w drużynie staresoharoerokiej. Druh Wajda porzą. dkuje nieco dotychozacowe doświadozenia, proponując starszoharcerskiej drużynie stopniowe odchodzenie od 

klasycznego zastępu 5-8-0s0bowego w kierunku mniej- szych grup 2- lub J-, najwyżej 5 *brew te- mu, 00 gądzi wielu instruktorów ten model wywodzi się s dotychozasowych tradycji 1 doświadczeń harceretwa, s 00 równie ważne, Opiera się o właściwości poyohofi- zyoane utarszej ułodzieży - tej, która przekroczyżą 
deg sę" 16 

Sądzę, że elementy proponowanego modelu kryją w sobie duże możliwości w metodyce starszoharoerskiej, Jednak w szozegółnoh propozycje druha Wajdy budzą zastrzeże- nia, dlatego warto bliżej przyjrzeć oię ewolucji zy- «temu zastępowego w historii Związku. 
4 wigo zacznijmy od samego źródła, 
Robert Baden Powell w ogromnej mierze zawdzięczał suk 
sea swej metody skautowej właśnie aysteuowi zastępowe: 
mu. Nie bez powodu pisał on ; "Uajlepsze wyniki osią- 
gają te drużyny, gdzie najbardziej zaufano: zastępowym, 
Tu lety tajemnica wychowania skautowego". Zaatępowi 
mieli być osią mechanizmu organizującego skautów do 
działania. Baden Powell widział w zastępie główne og- 
niwo wychowancze, 

QUO VADIS (5 
harcerstwo starsze 

"Drużyna dzieli się na zastępy złożone uniej więcej z ośmiu chłopoów. Głównym celem zastępu jest Sbarcze- zie odpowiedzialnością możliwie największej ilości <hłopców, aby wyrobić ich charakter", 
Bie wiem skąd ozorpał druh Wajda przekonanie o wypa- Szeniu w historii ZEP "nieco" pojęcia systemu zastępo ego. ; Sigdzie nie napotkałem stwierdzenia Baden Po- well a, iż zastęp może liczyć od 3 do 8 osób, tylko ta druga liczba jest, moim zdaniem, prawdziwa, zaś rzekome wypaczenia w Polsce nigdy nie miały miejsca, kl system jpełniej znajduje rozwi- nięeie w opracowaniu Philipsa, 160% do myślenia 
"BiPi" nio nowego Philips nie wnosi. Daje on jedynie szczegółową wykładnię tego, co już Pierwszy Skaut w kilku oelnych zdaniach dokładnie powiedział, Skau- Sing we wszystkich opracowaniach metodycznych główny nacisk stawia na budowę drużyny, na pierwsze lata pzw Sy. Stąd zastęp, siłą faktu, musi być uznany ca jedy- 

lowy zespół młodszych, 
Skautów, Rowersi - ozyli starai skauci nie znajdują odbicia w porządnie rozbudowanej metodyce akautowej, Trudno więo szukać recept na naj- mniejszy zespół w aetod 

/przy ozym chodzi o taki zespół, który już okrzepł jako zastęp 1 powinien kontynuować pracę/, 
Dynamika ruchu harcerskiego daleko zresztą zawsze przerastała mobilność metodyczno-progranową czego dowodem są liczne ekoperymenty 1 poszukiwania harcerstwa okresu międzywojennego. 

V poprzednim odoinku tego cyklu szeroko pisałem 
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o ewolucji oytumoji wownątrz zespołów harcerskich 
w drużynach młodszych i na początku szkoły średniej, 
Nie jest to coś nowego. Już międzywojenne zespoły in- 
struktorakie organizacji męskiej jak też i żeńskiej 
doskonale zdawały sobie sprawę z konieczności budowa- 
min metodyki pracy ponad "magiczną granicę" 16 lat, 
Druh Pucinta w owojej książeczce "iędrownicy" sformu- 
łownł szereg bardzo trafnych myśli i spostrzeżeń doty. 
czących właśnie zastępów starszych. iapisał On:"4 sto 
munkach z innymi obserwujemy /.../ zmniejszenie chęci 
srzyszania się, chęci tak silnej w pracy harcerzy, 
ahęoi do tworzenia większej gromady, natomiast jest 

silny pęd do szukania sobie przyjaciela, lub kilku 
przyjuciół, dobierania się w mniejsze grupki według 

przyjaźni". 

Jest to nio innego, jak właśnie to co sprawia i dziś 
ogromny probiem drużynom starszym. Niewielu drużyno- 
wych rozumie "Tęsknotę za tym, Żeby 0oś znaczyć, ja- 
Xąś rolę odgrywać, pokazać co /.../ potrafię" swoich 
harcerzy, Niewielu drużynowych potrafi praktycznie 
wykorzystać możliwości ukryte w sytuacji aanoograni= 
gzania się gyz zastępowego. 
Druh Puciata konkluduje wyraźnymi wskazówkani dla 
drużynowych - "Jako pierwsze wskazanie dla osiąznię- 
Sia zbiorowej prucy zastępu starszych chłopców będzie 

* ograniczenie liczby ozłonków zaatępu /.../. Każdy w za 
stępio nieltosnym, pracującym zbiorowo będzie coś zna- 
Szył, bo każdy w każdej pracy otrzyma jakiś przydział 
Wie jest to za atromy druha Puciaty zerwanie radykal- 
me z metodą skautową. Nie jest to też żadne wypacze- 
nie, bowiem pozostejć w pełni utrzymana zasada, że 
*w wychowaniu akuutowym system zastępowy daje wyrażać 
mię spożecznie indywidualnemu kształceniu, wprowadza- 
Jąo e praktykę wszystko to, czego się chłopiec nau- 
Gżył", Daleko bardziej posuniętą do przodu ewolucję 
mjatomu zastępowego przeprowadziła Organizacja Haroe- 
rek okresu międzywojennego. Druhna Bwa Grodecka 
w swęj książce "O metodzie harcerskiej i jej stosowa- 
miu" formułuje szereg świetnych, niezwykle aktualnych 
myśli, w zupełnie nowych barwach ukazujących pracę 
zastępu 1 drużyny: 
*Zeetęp prawdziwie harcerski musi wyrosnąć na podłożu 
gotowości woli wszystkich, ta zaś może powstać jedy- 
mie dzięki sharmonizowaniu postawy poszczególnych je- 
dnostek" /,./ "Zastęp realizuje świadomie, krok za 
krokiem program, w którego opracowaniu brał udział 

1 który uznał za własny". "Każda jednostka w ramach 
programowego życia zastępu znajduje warunki na posta- 
wienie sobie z całą świadomością celu indywidualnego 
1 osiąganie go własną pracą przy pomocy /.../ zespołu 

tu wyraźnie zazębianie się małych i wię- 
kszych celów poszczególnych jednostek i zespołów. 

Widzimy zwiążek między różnostronnymi zanierzeniani 

a ich realizacją. Oto nowa cecha metody harcerskiej: 
naszego odd . 

I dalej "/.../ każda z dziewcząt muei ozuć cię nie- 
zbędna w swoim zastępie. Imnozej go opuści, odejdzie 
Od gromady harcerskiej błąkać się po manowcach, "aie- 

potrzebna sobie i ludziom", obojętna na wszystko, 00 
dotychozas kierowało dziewozętani, /.../ Dla dziew- 
cząt starszych zasadniozą sprawą nie jest forma /któw 
ra jak dawniej, tak i teraz musi być harcerska/ ale 
treść, która winna dawać odpowiedzi na różnorodne 
najważniejsze zapytania dziewcząt”. 
W tak ujnowanym programie pracy dziewczęta staraze 
mają się organizować w ramąch zastępów w trójki lub 
gzwórki dobierane "na podstawie wzajemnego zaufania 

i zrozumienia, realizujące pewne zamierzenia odrębne 
w każdej grupie, nające odpowiedzialne obowiązki 
w stosunku do całego zastępu, przy jednoczesnej dużej 
samodzielności", 
Równolegle druhna Grodecka proponuje tworzenie "mig- 
dzyzastępowych grup aprawnych, pod kierunkiem najspra 
wniejszych" czyli zespołów starszych dziewcząt zjedno 
ozonych wspólną sobie specjalnością. 
Rozwijane i doskonalone w ramach zbiórek grupy spraw- 
nych umiejętności powinny być przenoszone do macie- 
rzystego zaatępu. Te i inne doświadczenia ruchu żeń” 

skiego międzywojennego harcerstwa są 1 dziś warte wy- 
korzystania. 
Wróćmy więc dla porównania do propozycji druha Wajdy. 
*/.../ młodzież starsza unika skupiania się w duże 
stałe grupy. Bardziej naturalną dla tego wieku jest 
grupa mała, czasem 2-3-osobowa, niekiedy 4-5, rzadko 
większa. Zwykle też grupy młodzieżowe pie są piezmien 
zę w swoim składzie. Rzadziej też, niż grupy dziectę- 

se, czy naatolatków są kierowane przez stałego przy- 
wódcę". a 
2 własnej praktyki w Białym Szczepię jak też z obser- 
wacji pracy krakowskich drużyn starszych muszę po- 
twierdzić te spostrzeżenia tym bardziej, że jak widać 
pokrywają się one z przedstawionymi wcześniej przemy 
Śleniami i doświadozeniami lat ubiegłych. 
W praktyce pracy drużyn druh Wajda proponuje równole- 
gle trzy aystemy: i 

- zastępowy /tradyoyjny/ 
- patrolowy /2-4-osobowe patrole/ 
- zadaniowy /zastępy organizowane do zadań/ 

Nie zgadzam się w pełni s-tą propozycją, choć uważam, 
że kryje w sobie odpowiedź na potrzebę koniecznych, 
zmian systenu zastępowego w drużynie starszoharcer- 
skiej, dlatego następny odoinek poświęcę w całości 

na analizę propozycji druha Wajdy, 

źródza 
Stefan Wajda "O organizacji wewnętrznej drużyny" 

Na Tropie 3/7 Marzec 83 
Paweż M. Puoiata "łędrownioy" Wilno 1337 Nakł.HBW Na 

Tropie 
E. Grodecka "O metodzie haroerakiej i jej stosowaniu" 

W-wa 1937 Nakł. 3,J.Buoze 7 

R. Baden Powell - Wakazówki dla okautaistrzów, wyd.I 
1928 r. 

R. Baden Powell - Skauting dla Chłopców, HBW Na Tro- 
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KEN NIETODYKA NEWW © WR UW WEWN METODYKA. KEES 
Sądzę, że dział zuchowy "HR" wchodzi w tym numerze na właściwą drogę, Rozpoczyna przedstawianie wycinków 
dorobku metodycznego wybitnych zuchnistrzów a także tych spośród młodszych instruktorów, którzy zechcą zo saprezentować dorobek praktyczny 1 oparte na nim przemyślenia, * 45% Temat 5: Jak z gawędy może wypływać zuchowa zabawa, Podkreślenie, przykłady podsumowania przes ino 
Zaczyna jeden s najwybitniejszych instruktorów ruchu zuohowego Senior ZKP - hm PL Leon Dnytrowski, ktore 6a Miś Przedstawia oparty na wieloletnim doświadczeniu program kastałcenia śródrocznego podstawowej kadry - dru- BP sranie o wyaóaienią Kslądki, "pray da notĆ zaedoch edot tymowych zuchowych, Kiedyć na naszym terenie była to najpowazechniejsza forma oskolenia, Rozultaty były Spotkanie trzecie więcej niż zadowalające, Może 1 dziś byłoby dobrze podnieść ją do utraconej rangi? Kto zechce na ten te- BO” mióską, na której będą gry 1 6 1 piosenka rolę mat zabrać głos = niech do nas napisze, „A na początek niech zapozna się s opracowaniem druha Leona, 45” Temat 6: Rodzaje zbiórek, zasady dobrej zbiórki, omówienie instruktora -/sapia/ Przepraszan tych, którzy oczekiwali części trzeciej rozważań o majsterce, Zapewniam, że do tego tematu 32 Temat 71 Pomocnicy drutynowego « przybeczni 
wrócę w jednym z następnych numerów "HR", 60” Temat 8: Piosenki i pląsy - praktyczne nauczenie dwóch piosenek i dwóch pląsów 

Spotkanie ozvarte 
90 Zwiórka « podkreślić sprawnościowy charakter i to jak drużynowy przygotował się do zbiórki 

hm PL 60” Temat 9: Sprawności zuchowe podstawą pracy wychowawczej /przegląd, dobór, analiza sprawności/ 

45' Temat 10: Przykładowy konspekt zbiórki - snalisa gotowego konspektu, uogólnienie, /sapis/ 
Leon Dmytrowski k kk > 45 Temat 11: Gdzie oBukać piosenek do sprawności, Dwie nowe piosenki do wybranej sprawności 

Spotkanie piąte 
90 miórka /c.d. sprawności/ se specjalnym uwzględnieniem rodzajów teatru suchowego /eamorodny/ 
607 Temat 12: - 0 

ORGANIZACJA _I PROGRAM KURSU O ani s s doga 
KONCÓ WKOWE! GO DR o H pm piosenki 1 pląsy, Dwie piozenki 1 dwa pląsy. Rosśpiewanie 

1 jej rozwinięcia podczas Kręgu Rady 
%. Warunki przyjęcia na kurs końcówkowy: 45' Temat 15: 5 instrukcją 1 4a) 

a/ wiek co najmniej 15 lat wanie/ 
45* Temat 16: 7 Głównych Zadań Zuchów — b/ przynależność do ZEP I. = 

  

Czuj 
Druh Pranek 

  

o/ pisemne zobowiązanie, że po ukończeniu kursu uczestnik będzie pracował z suchami jako drużynowy lub SF je 
przyboczny i , racy 

Cząs trwania 1 sposób realizacji: 

a/ kuro obejmuje 21 tematów godsinnych /godz, » 45 mimut/ - to jest © spotkań po 5 godzin 
b/ na każdym spotkaniu hospitują uczestnicy debrą sbiórkę zuchową nastawieną na szczególną realizację 

przeznaczonych na to spotkanie tematów, Pe zbiórce dyskusja oraz pedsumowanie tematów, Będzie to 
sieden zbiórek zuchowych oraz jeden kominek zuchowy /czas trwania sbiórki 90 minut, kominka — 60 mi- = ć Spotkanie ósme Ę 

©/ spetkania można erganizować w wolne od zajęć soboty lub niedziele 60* Kominek zuchowy - /s jakiej okazji/ « układ prowadzony przez uczestników kursu ECA 
4/ każdy uczestnik prowadzi obewiąskowa notatnik, w którym notuje piosenki, pomysły gier 1 Ćwiczeń eras 45*' Temat 20: Gwiazdki zuchowe - charakterystyka « czym są, sposób, obrzęd nadawania - omówić » po 

majsterkowania, wnieski 1 uogólnienia podsumowań, Notatnik jest eceniany podczas próby przykładów 
e/ kura może być zaliczony, gdy uczestnik nie opuści więcej niż 15% godzin kursowych /15% z 240 godzin 90" Temat 21: Roczny piam pracy - wytyczne, sposób przygotowania - uwagi, porady instruktora, /Każdy ucse- = 36 godz,/ stunik na części skoszarowanej przedstawi własny plan pracy/ 
£/ kara kończy część skoszarewana podózas ferii zimowych 45 Omówienie zajęć części skoqparowanej 

3. Tematyka sajęć poszczególnych spotkań: 

Spotkanie pierwsze 

Spotkanie siódme 

90” Zbiórka - Obrzęd nadania sprawności = pokaz, omówienie — wnioski 

90* Temat 18: Zuchy w ZAP — Historia i tradycja ruchu zuchowego - gawęda instruktora 
60 Temat 19: Kominek suchowy - próba zorganizowania 

Tematyka części skoszarowanej na zinowisku 

2 gods, 0/ Prawa 1 obowiązki instruktora ZEP - Struktura ZEP 
6 godz.  1/ Śrzyswojenie uczestnikom 1 sprawdzenie znajomości 20 piosenek zuchowych i 10 pląsów 
10 godz, 2/ Poznanie ok, 40 gier 1 Świczeń oraz umiejętność ich stosowania w różnych zbiórkach sprawnościo- 

wych /kilkanaście z nich przeprowadzić z uczestnikani/ 
16 gods. 3/ Praktyczne ma. - wykony 

w zależności od sprawności/, Kukieżki 

4 Godz,  4/ Trudności wychowawoże - kłopoty z zuchami - gawędy i dyskusje 
4 godz,  5/ Omówienie ópracowanych rocznych planów pracy 1 wszelkich innych koniecsnych planowań 

anie 3 godz.  6/ Kolonie zuchowe — Lato zuchowo w mieście /gawęda/ h 

90” Zbiórka, na której obserwujemy jak bawimy cię 2 zuchami, co po czym naatępuje 2 godz, « 7/ Jak wychowujemy zuchy dla Polski Ludowej /gawęda ideowa 5 dyskuoją/ 
457 Temat 4: Pormy pracy a elementy zbiórki - omówienie przes instruktora, wnioski /zapie/ 2 godz, 8/ Jak zakładać drużynę 

- Próba drużynowego w formie zależnej oć warunków 
26 - Osęść przeżyć harcerskich i rozrywek, sportów zimowych 

archiwum 

90* Zbiórka, na której obserwujemy zachowanie zuchów i obrzędowość podczas zbiórki 
45' Temat ii Jakie zą zuchy, ich właściwości fizyczne 1 psychiczne. Rozmowa i obszerne podsumowanie do- 

konane przez instruktora, Prawo zucha 1 obietnica. 
457 Temat 2: Obrzędowość w pracy z zuchami, Rozmowy 1 usystematyzowanie przez instruktora. 

45' Temat Ji Jak uczymy zuchowych piosenek. Nauczenie dwóch piosenek, z których jednej dokładnie a dru- 
giej ogólnie, 

15* Wyjaśnienie charakteru i zadań kursu. Konieczna zachęta. 

/osapki, łuki, inne  
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hm Andrzej Bukowski 

ciąg dalszy 

kurs podharcmistrzowski 

„ZŁOCKI Bór” 
Dzisiaj, s perspektywy ozasu i z porówniania pro- 

gramów poprzednich kursów podharonistrzowskioh, do- 
strzegaa w tym progranie słabe elementy. Polegają one 
przede wszystkim na przeładowaniu programu teorią, a 
form cajęć wykładami, Niestety, nie było warunków do 
przeprowadzania praktycznych Ćwiozeń i zajęć s mżo- 
dsieżą, tak jak to było w Bieszozadach, gdzie zgrupo- 
wania kursów drużynowych dawały nam wapaniałe pole do 
zastosowania od razu w praktyce tego, o czym mówiliś- 
my na kursie. Poza tym, trzeba to otwarcie powiedzieć 
w roku 1960 był już zdecydowany kura na kształcenie 
bardziej teoretyczne i takie elementy jak obrzędo 
wość, obozowniotwo, wędrownictwo, puszozaństwo - nie 
aieszyży się uznaniem wśród decydentów progranowych, 
Jtaraliśny się te wszystkie, naszym zdaniem, braki 
/bo już wówozae mieliśmy taką świadomość/ nadrobić 

atmosferą ognisk, życia obozowego, krótkich wypadów 
w najbliższy teren i jednej dłuższej, odłodniowej wy- 
oieozki. Zorganizowalićmy ją w dwunastym dniu kursu, 

łącząc z zajęciami podsumowującymi opracowania grupo- 
we programów działania drużyn i hufców, Była to zres» 
tą wspaniała wycieozka w pogodny słoneczny dzień, 
przez mało uozęszczany azlak wprost ze Złockiego na 
Jaworzynę Kryniczą. Na rozległych polanach tego szozy 
tu roałożyliśny biwak, poświęcając go na zajęcia pro- 

*Bramowę, Z Jaworzyny zeszliśmy do Krynicy-Zdroju 1, 
mając jeazoze sporo ozasu do wieczornego pociągu, któ- 
rym mieliśmy wracać do Muszyny, wyjechaliśmy kolejką 
zębatą na Farkową Górę, by tam , w kawiarni na tara- 
sie z widokiem na całe paamo górakie nad Krynicą, 
zjeść ogromne poroje doskonałych lodów. Od górala ku- 

piliśny kapelusze słonkowe z szerokimi rondami /do 
dzisiaj nie wien dlaczego góral sprzedawał kapelusze 
słomkowe a nie góralskiel/ i w tych dziwacznych, jak 
na harcerzy, nakryciach głowy, zeszliśny szlakiem pio 
Szym z powrotem do Krynioy, W obozie byliśmy już o 
bardzo późnej porze, ale druh kwatermistrz wraz z trze. 
ma dyżurnyni, którzy nie poszli na wycieczkę, stanął 
ma wysokości zadania, ozęstując nas wspaniałymi kotle 
tani, , 

Zajęcia kursowe odbywały się przy sprzyjającej po- 
godzie - przez oały czas trwania końcówki towarzyszy- 
„ło nam sżońce. Z zajęć bardziej oryginalnych wymienić 
wypada zajęcia, prowadzone przez p.dr.Towpasza. Zaozę 
ły się one w Świetlicy mieszczącej się w naniooie 24- 
osobowym, a zakończyły w pobliskiej szkole, gdzie zor 
ganizowaliśny projekcję filmów uzgodnionych jeszcze 
w krakowie z prowadzącym zajęcia i przywiezionych 
przez ekipę z oddziału filmów oświatowych Centrali 
Wynajmu Pilmów w Krakowie, Dr Towpasz prowadził zaję- 
oia w formie zadawania od samego początku pytań i bu- 
dowania swojej prelekoji, a właściwie gawędy, na treść 
oi odpowiedzi, jakie udzielone zostały na te pytania 
przez uozostników kursu, iyświetlane filmy były f11- 
mani nie tyle o problemach dorastającej młodzieży, ile 
o zagadnieniach patologii społecznej, przeciwdziała- 
nie której 1 uczulanie na jej niebezpieczeństwa winno 
być jednym z elementów pracy s dorastającą młodzie 
a taxże jednym z zadań harcerstwa, Filmy wywołały bar 
dzo burzliwą dyskusję, bo i na wszystkich obecnych 
na projekoji zrobiły wstrząsające wrażenie. Potwier- 
dziła się stara prawda o tym, że ozłowiek wie o wielu 
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SERGE : UEENEGZEESE HISTORIA EMS 
sjawiskach istniejących wokół niego 1 w społeozeń- 
stwie, w którym żyje, ale dopiero naoczne ich stwier 

dzenie wyzwala w nim reakoję, zmuszającą go do dzia- 
łania. Instruktorzy haroersoy mą speojalnie wyczuleni 
ga takie zjawiska i zawsze są tam, gdzie trzeba napra 
mieć krzywdy, likwidować w zarodku ioh źródła i zapo- 

biegać ich rozwojowi. Dlatego wszyscy z nas doskonale 
grozunieli wymowę prezentowanych filmów 1 wyciągnęli 
s nich właściwe wnioski do działania w awoim Środowi- 
sku. I to nie tylko na niwie pracy harcerskiej, ale 
w szeroko pojętym i realizowanym działaniu społecznym 
do którego przygotowuje harcerstwo i które propagowa- 
liśmy na naszym kursie, wplatając konieczność podej- 
mowania go w treść wszystkich zajęć 1 ćwiczeń kurs 
wych. 

Doskonale prowadził zajęcia z tematyki pracy orga- 
ji j mufoa dh Zdzi- 

sław Trylski. Ten świetny instruktor harcerski, syn 
»aharoerzonej" od lat rodziny, która wydała przedwo- 
jennego Waczelnika ZHP, pełniący wówczas - w 1960 ro- 
ku- funkoję Hufoowego Hufca Kraków-Podgórze, potrafił 

w sposób niezwykle sugestywny i szalenie interesujący 
podać temat, który z natury rzeczy nie należy do zbyt 
atrakcyjnych 1 z reguły podawany jest w formie suche- 
go wykładu z niekończącą się ilością przepisów, tabi 
lek organizacyjnych i temu podobnych nudnych elemen - 
tów. Korzystał w znacznej mierze z materiałów opraco- 

wanych kiedyś dla kursu zimowego w Krościenku, przez 
dha Romana Neya, wzbogacając je 0 swoje własne doświa- 
dozenia 1 uroznaicając przykładami s pracy w prowadzo 
mym przez siebie Hufou Podgórze. A był to wówczas, 
myślę, że jest do dzisiaj, Hufieo dość specyficzny, 
tak jak cała podgórska dzielnica wielkiego Krakowa 
jest specyficzna swoją niegdysiejszą autonomią i am- 

bioją wyodrębnionej niejako z Krakowa zawiólańskiej, 
prawobrzeżnej enklawy miejskiej. Hufiec Podgórze był 
przez kilka lat pod komendą Zdzioha Trylskiego i lata 
te zalicza do najbardziej dynanicznych w swoim rozwo- 
ju 1 pełnych cennych inicjatyw, przejętych później i 
rozwijanych z powodzeniem przez następoów dha Tryl- 
skiego. I do dnia dzisiejszego jest to jeden z naj- 
prężniejszych organizacyjnie i oiekawych programowo 
hufoów harcerskich. A druh Zdzisław musiał go opuścić 
w połowie lat sześćdziesiątych, przenosząc się do 

Kielo, gdzie uzyskał nominację dziekańską w tamtej- 
szej Politechnice. Związany jednak sercem z Krakowem 
1 Podgórzem często odwiedza swój Hufiec i swoich har- 
oerskich przyjaciół, których zostawił w Krakowie 

Równie ciekawe 1 pełne werwy 1 radości młodzień- 

ozej były zajęcia z zakresu metodyki zuchowej prow 
dzone przez dha hm. Leona Dmytrowskiego, Nauosył on 

nas "hejnału" zuchowego, który bardzo przypadł nam do 

gustu. Trzeba wspomnieć tutaj, że były %o już lata, 
kiedy zaczynały obowiązywać pewne zakazy w starych 
haroerskich tradycjach. Do takich zakazów należało 
wwyparoie" z obiegu prastarego hejnału wieczornego, 
do którego wszysoy byli tak mocno przywiązani i który 
łączył się każdemu harcerzowi w jego myślach z wie- 

ozorną obozową oiszą, z szunem drzew wokół obozu i s 
trzaskaniem iskier w ognisku. Wprawdzie śpiewano go 
jeszoze na obozach, ale oficjalnie obowiązywał nowy 
hejnał, skomponowany "na zamówienie" pod motyw hejna- 
łu marisokiego, a zaczynający się od słów: "Już minął 
dzień, już nocy cień...". Pomijając już saną trudność 
w przyswojeniu sobie dość skomplikowanej melodii, nikt 
mie ohoiał akceptować tego hajnału, bo każdy był gorą 
cym zwolennikiem hejnału tradycyjnego "Idzie noo", 
Trudno było jednakże na kursie podharmistrzowakim wy- 
stępować jawnie przeciw obowiązującym aktualnie kano- 
nom, dlatego też zaprezentowany nam przez dha LeoBa 
hejnał zuchowy został przyjęty przez nas, tym bar- 
dziej, że i słowa jego i melodia są bardzo ładne i ła- 
twe do nauczenia. Od piątego dnia kursu Śpiewaliśny 
więo hajnaż wieczorny oficjalnie w miejsce Śpiewanego 

y - w pewnym sensie"konspiracyjnie" - hejna- 
łu"Idzie Noo". Ułożyliśwy nawet słowa do tej samej 
melodii zuchowego hejnału dla hejnału porannego i śpie 
waliśmy tę melodię dwa rasy dziennie: przy powitaniu 
dnia i przy jego pożegnaniu. Słowa "poranne" były ta- 
kie: "Już blady świt spłoszył nocy cień, w porannych 
mgłach nowy wstaje dzień - ozuwaj, czuwaj!". Były 
więo już zatem dwie piosenki, powstałe na kursie: hym 
*Złockiego Boru" oraz hejnał poranny, Ale na tym nie 
komieo. Zastęp I /Złookie Sureki" ułożył obozowąrkad- 
rówkę" ozyli piosenkę na melodię "Pierwszej kadrowej”, 
Trudno było dooieo kto jest prawdziwym autorem - za- 
stęp nolidaryzował się w tym temacie do końca i nigdy 
nie ujawnił autora, twierdząc, że jest to zbiorowa 
praca oałego zastępu: 
*Raduje się aerce, raduje się dusza 
Kiedy zastęp "smreków" tu i tam se rusta 
Oj da, oj da dana lotoa-se od rana 
Bo oboźny goni wokoło majdana, 
Oj da, oj da dana, lotos-ge od rana 
Wie ma to jak "Smreki5, nie oj niel 
Kiedy Mao chce przejść obozowe progi 
Musi iść w mundurze i umyć se nogi - oj, da... 
Do naszych "Lotosów" nie podchodź bez kija 
Bo oi każda pięścią przed nosem wywija - oj, da... 
Drugi zastęp sosen ma jednego buka 
Który do obozów okolicznych kuka - oj, da. 
Szuni-las jodełek w tym trzecim zastępie 
Robi wszystkie prace w żółwio-wolnym tempie - 0j,da... 

Raz do kwatermistrza zakradły się strachy 
I m trzy kiełbasy zabrały pod pachy - 03, da... 
Gdy oboźny trąbi trąbka się coś psuje 
No bo sam Komendant co dzień w trąbkę pluje - oj,da,.. 
A druh Zdzisłew przyszedł trochę opóźniony 
Dał regulaminów 43 strony - 0j,da..+ 
A nasza luoynka woiąż się bardzo boi 
I 00 noo na warcie z innym druhem stoi - oj, da... 

29 
Ugryzie oię mucha, w nos cię coś uderzy 
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SES W KREGU ROZSRENKOWH + HW 
rzeglądając jedno z zagranicznych pism spotka- 

łem się z ciekawym artykułem opisującym założenia 
1 realia oksperyaentalnego prywatnego uniwersytetu, 
nie korzyatającego z żadnych subwenoji państwowych, 
lecz finansowanego i rozwijającego swą działalność je 
dymie w oparciu o dobrowolne datki i prywatne wpłaty 
sponsorów, Uczelnia otwarta absolutnie dla wazystkich 
różni się od innych szczególnie pod trzena względami: 

- po piorwsze: odżegnuje się od masowości nauozania 
, /mp. na wydziale medycznym, który powatał jako pieru- 

ZWA szy imnatrykulowano zaledwie 26 osób/, R ). Ź ANIA - po drugie: obowiązuje tu tzw. studium fundamental. PR Z ne dające podstawowy zasób wiedzy, oraz odbycie kur- 
Sów w zakresie logicznego myślenia, 

- po trzecie: uczelnia przyjmuje odpowiedzialność 
sa przyszłą pracę zawodową awych absolwentów, 
W komisjach egzaminacyjnych tej medycznej /1/ uczelni 
zasiadają oprócz specjalistów - lekarzy wysokiuj klasy, 
również opecjaliści innych dziedzin, up. inżynierowie 
lub adwokaci, Powoduje to, że stosowany na wyższych 
uczelniach specjalistyczny żargon ustąpić musi na 
rzecz języka zrozuaiałego powszechnie, komunikatywne- 
£go dla przyszłych klientów powierzających swoje zdro- 
wie absolwentom prywatnego uniwersytetu. 

Ponieważ jestem skażony haroeratwea zystkieh 
obszarach mej osobowości, a troska o losy ukochanej 
organizacji szosególnie dręczy mnie przed kolejnyn 
Zjazdem, przeniosłem automatycznie zamysły konoopoyjne 
tego prywatnego uniwersytetu na obszar systemu kształ. 
Senia kadr instruktorakich, 

pomniane "inności" uczelni zaiorzają do spełnie- 
nia hasła: "Umieć leczyć całego da 5 

Jakże podobałby mi się /przes analogię/ zystem. 
ksstałodnia, który: 

- po pierwsze: skupiałby wokół doświadozonych /takt 
że pod względem życiowym, zawodowym, rodsinnym/ in 

GA 
WATR 

prywatny 
uniwersytet 

phm Urszula Kryszałowicz 
Ku. lat temu złożyłam Zobowiązanie Instruktor 

skie. Od tego czamu wiele zuieniło ię w życiu społę- 
osnym, politycznym, a także w moim własnym. Zmienił 
się także mój atosunek do Haroerstwa, a którym nieją” 
ko dorastałam. Zawdzięczaa organizacji zaiany oharak- 
teri. Z czasem wysbyłam się pewnych kompleksów, a to 
9zego się nauozyłam w drużynie wykoreystuję częściej 
w pracy szkolnej, niż wpajane mi na studiach "uoso- 
ności", 
Czasem próbuję dokonać ogeny własnej pracy, post. 
przyrównując je do.posiadanego w wyobraźni wzorca 
haroerza - instruktora. Pozornie jestem a siebie za- 
dowolona, rezultaty uojej pracy widać, inni mają o 
niej raczej dobre zdanie, a jednak ooras ozęściej 
uświadaniam sobie brak wewnętrznej safysfakoji, a na- 
wet zuęozenie powodowane natłokiem obowiązków, 
Gzy potrafiłabym zrezygnować » prowadzenia mojej dru- 

p ZEWN 3 
archiwum 

instruktor 

NME TTE 
struktorów*i zaapoły - zastępy wychowanków - kan- 

dydatów do funkoji drużynowych 1 azczepowych, 

- po wtóre: skupiałby kształcących się s własnej 

woli, bez zwalniania ze szkoły, urlopowania 5 zakładu 

pracy, bez dotacji 1 delegacji służbowych. Zebranych 

mie tylko dla poznania tujników haroerakiej metody, 

ale także dla nabycia umiejętności logiosnego myśle: 

mia dla jak najlepszego rozwiązania problenów owych 

przyszłych wychowanków, 
- po trzecie: ozyniłby "uczelnię" /w tym przypadku 

konkretnego instruktora/ odpowiedzialną %a pracę, 

późniejszą działalność na samodzielnych funkcjach wy- 

ohowawozych. Łączyłby szkolącego 1 szkolonego wspól- 

nym zaangeżoweniem "na zawsze”, gdziekolwiek by toh 
rsuoiły losy harcerskiej służby. 
Być może, że ten rewolucyjny pomysł szkolenia miałby 
mniejszą "przerobowość" niż Chorągwiane, osy Central- 
ne Szkoły lnstruktorów, ale też być moze prooant po- 
dejmujących funkcje absolwentów byłby wyższy, a ich 
decyzje nie koniunkturalne ozy okresowe, 
Może program standartowy wysnaczany wymaganiami próby 
na stopień instruktoraki mógłby w konkretnych indywi- 
dualnych przypadkach ulegać takim zmianou, by kontakt 
szkoleniowy koztałoił te obszary osobowości instrukto 
ra, które wynagałyby tego ze względu na rolę jaką ma 

student poźnić. 
Możę mie epotkalibyśny żadnych "wykładów" ani "ćwi- 
Ozeń” a miejsce ich zajęłaby rozmowa "tete a tot", 
intyuna ale tematyczna, indywidualna przy gasnącej 
watree, osy grupowa w czasie spaceru po 
loże po wnikliwym wzajemnym poznaniu instruktora kad- 
ry kastałoącej 1 kursanta - kandydata na instruktora, 
amusiłoby żo obu do sięgnięcia po literaturę fachową, 
beletrystykę, wiersz ozy dysertację pedagogiczną, od- 
biegającą od tematu metodyki harcerskiej - ale sa to 
pozwalającą na stworzenie wspólnej wisji na określony 

tyny suohowej i pełnienia innych funkcji w organi: 
©jit - Biel i 
Jaka to siła przyciąga mnie tak skuteosnie? Omy prze- 
oenianie ewoioh możliwości, ozy narkotyczne dsiałanie 
Barooretwa, może istnieje inny, nieuówiadoniony, po- 
wód? Może powiedzenie "...jak ras haroerzem t0 na 

jest rodzajem zaklęcia? Być harcerzem, na- 

W KRĘGU EEEE 
temat, Może byłaby to wizja programu, orientucji po= 
staw wa wapółozesnym świecie, konieczności rozwinię- 
ola form i zadań dających w efekcie przygotowanie do 
tycia w nadchodzącym IXI wieku. 
Jakże bowiem często w tsw. aytusojach wychowawczych 
brakuje obu stronon /askoląceau i szkolonenu/ umiejęt: 
ności wyjscia s iapasu w stosunku do wychowanka, a wy: 
uozone zasady metodyki nie spruwdzają się w tym indy- 
widualnym, konkretnym przypadku. 
Oczami wyobraźni widzę już także "praktykę społeczno- 

dyozną" /bowiea i taką foruę przewiduje wspomniany 
na wstępie prywatny uniwersytet/ wychowanka polegają- 

oą na wspólnym rozwiązywaniu bieżących problenów wy- 
nikających z pełnienia funkcji, za wspólnym rozwiąsy- 
waniu problemów "jak idą", jak je niesie życie w danej 
jednostoe organizacyjnej. 

Pragnatyoy skontrują moje dywagacje racjani, wyli- 
ozeniaai udowadniającymi nierealność takiej metody, 
ozasochłonnym okresem kształcenia, piremidalnyni tru- 
dnościami finanoowyni - ale ozy dla sprawy tak iatot- 
mej,jak zapewnienie przyszłych instruktorów wychowa- 
mych na doświadozeniach i tradycjach siódemdziesięcio- 
lecia, ale jednocześnie z otwartymi oczami na uspół- 
czesność i realia naszej społecznej, ekonomicznej 1 
politycznej egzystencji - nie warto podjąć i takiego 
trudu? 

uersy mi się zactęp, w którym spotka się kandydat 
na instruktora s haromistrzem, przewodnik s pehaemem,” 
student z iażynierem, docent z wiejsi 

stolicy 
Wszyscy ogarnięci jednak myślą przygotowania następcy, 
który by "umiał leczyć całego ogłowieza”, uuiał stoso 
wać profilaktykę uodparniającą młodego osłonka organi. 
zacji na trudności tego Świata, w którym choiałby On 
żyć po haroersku i być wiernym słowa roty Przyrzecze 
aża faktycznie przez omłe, już dorosłe, życie. 

dziadek 

jąc kilkanaście lat jest przyjeanie, później dominuje 
obowiązek, konieosność wyboru spraw ważniejszych spo- 
śród ooraz liosniejszych zajęć. 
Nurtują mnie więc wątpliwości: omy "sabieguny" OBło- 
wiek może być dobrym haroersem - instruktorem, osy 
w obecnym społeczeństwie Harcerstwo ua sens, osy Har- 

t dobre, osy posiada taką siłę, aby mogło 
przeciwstawić się szerzącemu się słu moralnemu, spo- 
łeoznenu uaraznowi, jakie uą dzić motywy działalności 
haroersa, osy istnieje jakaś granica haroerskiej służ 
by, omy postępowanie haroerza wynika a jego wownętra- 
nego przekonania © słuszności, Ozy wynika a rutyny... 
Wie potrafię sobie odpowiedzieć ma te 1 inne wątpli- 
wości, iam natomiast świadomość przysusu jaki nałoży - 
łam sobia kiedyś, składając Przyrzeczenie Harcerskie 
a potem Instruktorskie Zobowiązani 
Mam także kamienne tablice harcerskiego dekalogu.  



  

„strategia 
siimaka 

Qzy zastanawialiście się nad tym, oo robią Ślimak: 
w zimie? Ano, śpią pod ziemią. I nie dość, że śpią, 
to jeszcze wytwarzają taki wapienny korek, którym ta- 
mykają swoją skorupę. 

| Myślę, że nie tylko mnie ale 1 innym instruktorom ] aiuży na co.dzień taka strategia. Przecież na 00 dzień 
trzeba jakoś trwać, żeby żyć trzeba iść ua małe kou- 
promisy a czasem ną duże Świństwa. Kompromisy z sanyn 
sobą, honorem ozy Prawem. Na 00 dzień żyjemy za tą 
swoją wapienną zamkniętą skorupą, staramy się być ży- 
oiowi, "dzisiejsi", ludzoy i "równi", I tylko od oza- 
su do czasu w gronie przyjaciół otwiernuy akorupkę, 
rozprostowujemy kości i wreszcie jesteśny u siebie. 

Kłopot tylko z tymi bardzo młodymi ślimakami - nie 
umieją jeszoze wytworzyć tego wapiennego korka, a i 
skorupka cienka szybko nasiąka, a potew to 00 ua zew-- 
nątrz - morze zwyczajnego błota dostajs się do środka 
1 staje wię ioh naturą. A jak aówią - kto się a mło- 
du nie buntował, ten zawsze będzie droniom, To właś- 
nie niebezpieczeństwo czyha na naszych piętnastolet- 
nich przewodników i dziewiętnastoletnioh konesdantów. 

4 dla mnie tym właśnie otwarciem ukorupy jest 
udzielane mi życzliwie przez dh-a Andrzeja Mroza       miejące w jego magazynie. 

  

4% kroruki 
Grono najserdeozniejszych przyjaciół IKSA PR 5 
mię ca przyjęciu wydanym z okazji degradacji ę A 
lepszego kolegi. Panowała wspaniała ataosfera bez z 
ski. Obficie zastawiony stół podkreślał rangę uroczy. 

| atości, Wsględy bumaniterne zadecydowały, że nie 
zaproszono zainteresowanego. 
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FPruwnu 
Był ozłowiekiem beż zasad 1 rozkosznyn kompanez 

000 
To dziwne, to bardzo da iyne, żę odwaga tak pospolita, a oywil. aga wo, ma tak rzudka ER 

SDE 
Był tak skromny jak gazeta piaząca o swoich zaletach 

ODE 
Klasyka: to książki, które lud. 
nie czytają udzia chwalą, ale któryci, 
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ty października to tradycyjnie obohodzony Dień Wojęka Polskiego, W związku z tym dzisiejszy odoinek hobby związany będzie tematycznie s wojskiem, Dawne odznaki pułkowe stanowią ciekawy i interegu- Jacy materiał kolekojoneraki. ioszą one naswę "falery" 
a nauka o ich zbieraniu to falerystyka. Słowo to po- * chodzenia greckiego - phalera - określa metalowe ozdoby, które noszone były przez starożytnych żołnie- ray. Były to brązowe blachy umieszczone na piersiach 
ludsi i na czołach koni ozy ałoni. Krótko mówiąc fa- 
leryastyka to nauka o różnych sdezaktualizowanych "oz- dobach* wojąkowych: odznakach pułkowych, batalionowyh 
sztabowych, azkolnych itp. 
Pierwsze polskie odznaki wojakowe powatały w trakcie 
formowania się Wojska Polskiego i 00 oiekawe, repre- 
zo wysoki kunszt sztuki grawerakiej 1 artystycz- nej. 
Dawne odznaki robiono zazwyczaj ze srebra, czasem 
s innych zetali nieżelaznych, niersadko bogato zdobio mo nakładaną kolorową emalią. Czasem na odznakach 
umieszczano np. nazwy miejscowości, gdzie stoczono 
sławne boje lub daty związane z ważnymi wydarzeniami 
pułku. Wiekiedy na zakrętkach lub na odwrotnej stro- 
nie, odznaki grawerowano nazwisko właściciela, zumery 
nadania, a czasem i sygnatury grawerów, 
Po reorganizacji wojska, na początku 1921 roku, pro- 
jekty odznak musiały być zatwierdzane. Początkowo 
tylko przoz Dowództwo Korpusu, potem zaś już przez 
samo Ministerstwo Spraw Wojskowych. Stopniowo sprawa 
odznak wojskowych została unormowana i ujęta w regulu miny, W ten gposób ujednolicono noszenie odznaki na 
lemej górnej kieszeni munduru. Moda wprowadzająca od- 
znaki w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej to naśli 
downiotwo zwyczajów rozpowszechnionych w armiach by- 
łych zaborców. Tam bowiem już w drugiej połowie XIX 
wieku powstały prototypy odznak. Początkowo odznaki 
pułkowe były formą nagrody, zaś w armii carskiej już 
w 1907 roku zatwierdzono pierwsze pułkowe znaki 
wojskowe. Tuż przed wybuchom I wojny Światowej niemal 
całe carskie wojsko miało 1 nosiło dumnie swoje odzne 
ki. W podobny sposób zostały wprowadzone odznaki puł- 
kowe w wojsku austro-węgierakim i pruskim, 
Przepisy dotyczące przyznawania odznak w Wojsku -Pol- 
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skim unormowane. zostały rozkazem Ministra Spraw Woj- 
agkowych w Dzienniku Rozkazów nr 10 z dnia 21 kwietnia 
1928 roku 1 przewidywały, że nadauie odznak może na- 
otąpić dopiero po 3 miesiącach służby na froncie, po 
6 miesiącach służby na tyłach w czasie wojny lub po 
2 latach w ozasie pokoju. Zazwyczaj oficerom i podo- 
fioerom raz do roku na święto pułku przyznawano i wrę 
ozano legitymację uprawniojącą do nabycia odznaki, 
Pozwalało to na zakup jej w kantynie lub zanówienie 
u grawera. W wypadku zgubienia posiadanej odznaki lub 
jej uszkodzenia można było kupić nową. Taką samą od= 
unakę wojskową mógł sobie kupić w kontynie każdy woj- 
skowy na pamiątkę - ale już bez prawa jej noszenia. 
Takie wypadki zdarzały się zresztą nadzwyczaj rzadko, 
gdyż honor nie pozwalał na kolekcjoneraką mistyfika- 
Gję munduru. Odznaki oficerskie były wykonywane za - 
zwyczaj ze Brebra, czasem z tombaku, miedzi czy mosią 
dzu. Często były upiększane kolorowyni emaliani. Od- 
anaki szeregowych ozy podoficerów przeważnie wykony- 
wane były w metalu nieżelaznym, z reguły bez emalii, 

Istniały też dość rzadko oficerskie 1 żołnierskie od- 
znaki miniaturowe. 
Rozwój kolekojonerstwa odznak wojekowych wykorzystali 
miektórzy grawerzy, zwłaszcza oi, którzy uieli jesz - 
Oze stere przedwojenne matryce - i przystąpili do po- 
mownej produkoji,wykonując taw. nowe bicia. Solidna 
firma nie ukrywała oozywiócie nowego bicia, ale uniej 
uozoiwi grawerzy i kolekojonerży ozęsto wykorzystywa- 
1i niewiedzę i nieświadomość innych, 
Jak odróżnić nowe bicie od oryginalnych, prawdziwych 
starych odznak? Jeżeli odznaka jest trochę zużyta, 
podniszezona - można uznać ją za oryginalną. Trzeba 
Jednak zachować ostrożność, ponieważ łatwo można po- 
drobić podniezczenie i nadać odznace "patynę staroś- 
01". Jeżeli natomiast odznaka ma ostre brzegi /kanty/ 
00 oznacza Świeże sztancowanie, to nie ulega wątpli- 
wości, że jest to nowe bicie lub nawet zwykły falsy- 
fikat. Często nowe bicie lub fałszerstwo może zdra- 
dzić użycie przez grawera niewłaściwego materiału, nie 
takiego jak przed wojną. Trzeba /sdnak wiedzieć, że 
"świadomi fałszerze oelowo używają starych zakrętek 
znanych firm, aby upozorować oryginalność odznaki. 
Znawoy twierdzą, że najlepiej rozpoznać nowe bicie 
lub łaszerstwo po emalii. Obeonie bowiem do emalii 
używa się nieco innych składników niż w okresie mię- 
dzywojennym. 

Kolekcjonowanie odznak wojskowych /popularnie m 
mych "pułkowymi"/ doczekało się szerokiego zainte: 
sowaniu dopiero po II wojnie Świetowej, przede wszys 
tkiu za granicą. W związku ź tym powstała nowa, DAF- 
dzo ciekawa tziedzina kolekojonerstwa, oczywiście po- 
purta naukowygi badaniami 1 ojjowieduimi publikacjami 

- właśnie folerystyka, żeby ivyiej operować poiskim 
materiałow Ialerystycznym dzieli się go ne trzy okro- 
By: di 
1. falerystyka polska okrusu 1914 - 1939 
2. falerystyka polaka okresu II wojny światowej w kra 

ju i u aliantów 

3. falerystyka polaka Wojska Polakiego. 
uajobfitszy jest oczywiście okres pierwszy, a zwła 

szoza powstawania 1 formowania się Wojska Polskiego 
w latach 1914- 1922, Każdy z okresów dzieli się nastę 
pnie według rodzajów bromi, jak jazda, piechota, lot- 
niotwo, artyleria 1 inne pomoonicze formacje wojskowa 
W Polsce znane są zaledwie dwie naprawdę duże kolek- 
cje falerystyczne, prawie kompletne, skupiające boga- 
te materiały. Niestety, choć państwowe, dotychozaa 
prawie nigdzie nieopublikowane. Są to obszerne zbiory 
Muzeum Wojaka Polskiego w Warszawie 1... Muzeum Naro- 
dowego w krakowie, Znacznie mniejsze, choć bardzo 
oiekawe i poważne zbiory prywatne istnieją w Krakowie 
Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i innych miastach. 

Palerystyka bardzo szybko się rozwija i może po- 
szczycić się nie tylko poważnymi osiągnięciami, ale 
1 uchronieniem od zapomnienia i zagubienia rzadkich 
okazów odznak, 
Palery rzadko trafiają na rynek kolekojonerski, nie 
tylko ze względu na niewielką ich emisję. Wielu woj- 
skowych zatrzymało swoje odznaczenia juko miłą pamiąt 
kę. Często też rodziny przechowują odznaki jako ro- 
dzinne pamiątki po zaginionych ozy zmarłych wojsko- 
wych i nie choą się ich wyzbyć za żadną cenę. 
Sprawę falerów na giełdach kolekcjonerskich kształtu- 

je po prostu popyt, Obecnie ceny za typową odznakę 
wykonaną zo srebra z emalią kształtują się od 5 tys. 
złotych wzwyż. 

la zakończenie należy wapomnieć o potrzebie kon- 
serwacji. Otóż w zasadzie felery trzeba czyścić jak 
stare monety, A więo srebrne - najlepiej myć w amonia 
ku lub odrdzewiaczu, następnie konieczuie przetrzeć 
sodą i dobrze wypłukać w czystej letniej wodzie, po 
czym wytrzeć do sucha. Tak samo postępuje się « nie- 
zbyt uszkodzonymi odznakawi z innych metali, o ile nię 
są mocno zaśniedziałe. Oryginalne falery, noszone 
przy mundurach, czyściły się same, a w funkcji panią- 
tek rodzinnych były pieczołowicie chronione przed 
wpływami atmosferycznymi. 

Ubytków emalii w odznace nie da gię praktycznie użu- 
pełnić, nadtopienia metalu nie dadzą aię usunąć, Trze- 

ba jednak pamiętać, że takie sfatygowane falery mogą 
mieć niekiedy ogromną wartość historyczną - zwłaszcza 
gdy pozostały na odwrocie ślady jakiegoś graworowanimę 
Śladów takich w żadnym wypadku nie wolno poprawiać 

ostrym ryloem! Co najwyżej cienko saatruganym patycz- 
kiem wolno usunąć brud - stosując wszystkie zabiegi 
dozwolone wobec przedmiotów srebrnych oraz wykonanych 
z materiałów uniej szlachetnych. 

Jak przechowywać falery? Nie należy odznak trzynąć 
wszystkich razem, aby nie uszkadzały się same. Prak- 
tycznie najwygodniej gromadzić je w gablotach lub pue 
dełkach, gdzie vędą miały "przestrzeń". Zbiór winien 
być usystematyzowany i opisany. 

Zachęcam do zbierania falerów. Odznaki bowiem są su 
zwyczaj ładnie wykonane, tematyka jest obszerna, 

y okazji można nauczyć się hiatorii oraz poszerzyć 
wiedzę o wojakowości. +  



  
    

  

        
    

SKSZTA NHISTCRIA BEMEEERSEM : me 
cd. ze str. 29 

Zaraz do Lucynki z wielkim krzykiem bieżysz - oj,da.., 

Pomóż mi, ach pomóż, Lucynko kochana, 

Ja z tobą na warcie do sauego rana - oj, da... 

4 nasza Uliczka ma wielkie talenta 
Filmowego z siebie robi woiąż agenta - oj, da.,, 

Gdy Feluś z Marysią na warcie se siedzą 
Go w obozie słychać zupełnie nie wiedzą = oj, da... 

A Maniuś - Kitajeo fest pilnuje swego , 
Osiem kromek chleba to fraszka dla niego - oj, da... 
Każdy z nas tak powie: kadra obozowa 

Jest wynagająca lecz bardzo morowa — oj, da... 

Druh Komendant Andrzej w obozie rej wodzi, 
Niech nam sto lat żyje i nadal przewodzi! 
Oj, da, oj, da dana drużyno kochana 
Nie masz to jak obóz, nie, oj nie!" 

Piosenka oddawała wiernie: szczególne przypadki obozo- 
wego życia, Tak więc ustosunkowała się właściwie do 
lamentu druha Staszka Strusia, wszczętego pewnego 
pięknego poranka, kiedy licząc prowiant w namiocie 
gospodarczym stwierdził brak trzech kawałków kiełba- 
sy! Skomentowała dowcipnie ciągłe trudności Oboźnego 
- dha Staszka Podusowskiego z bezbłędnym wykonaniem 
pobudki ną sygnałówce. Wspaniały ten trębacz miał bo- 
wiem na tym obozie wielkie trudności z trąbką, które 
doprowadziły do tego, że w ostatnie dni obosu Komen- 
dant wstawał parę minut przed pobudką i dając ostry 
sygnał gwizdkiem oznajmiał gromkim głosem ze środka 
majdanu: "Przygotowanie do pobudki!"  "Podsumowała* 
dowcipnie zajęcia z organizacji Hufca Harcerskiego, 
'prowadzone przez Dha Zdzicha, który rzeczywiście 

przywiózł dla ich zilustrowania kilka regulaminów we- 

wnętrznych, obowiązujących w Hufcu Podgórze. Uwiecz- 

niła również pomysł Uli Proohowskiej, która chodziła 

po obozie z rurą od pieca kuchennego, udając, że krę- 

ei film dokunentalny, Nie zostawiła w spokoju przemi- 

łej lucynki Migdy, która pełniła ma obozie funkcję sa- 

nitariuazki lecząc lżejsze przypadki skaleczeń i do- 

raźnych boleźci. A ponieważ była to dziewczyna nie 

tylko przeniła, ale bardzo ładna i zgrabna, przeto 

imputowano jej w piosence nie istniejące spotkania, 
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randki i wspólne warty! Lucynk= pełniła awoją funkcję 
sanitariuszki, a właściwie p.o. lekarki obozowej nade 
zwyczaj solidnie, tak że nawet z aęsiednich obozów 
przychodzili delikwenci z objawani różnych dolegliwo- 
ści. Żeby jednak zrozunieć do końca pewmie nazwy, uży- 
wane w piosence należy podać do wiadomości, że Zastęp 
I - "Złockie Smreki", używający na początku "roboczej 
nazwy "Lotosy", przydzielił każdemu ze swoich człon 
ków odpowiednie imię. I tak znaleśli się w tym zastę- 
pie: Lotos=se-tu, Lotos-se-tam, Lotos-se-tu i tam, 
Mac-se-tu, Mao-se-nie je, Mao-se-jak i liao-la-o, 
W ogóle zastęp I "Złockie Smreki" był najaktywniejszy 
na obozie i pod względąm uczestniczenia w zajęciach 
i pod względem wymyślania różnych uciesznych porównań, 
Zachowała mi się pożółkła kartka papieru, na której 
zastęp spisał tytuły filmów, popularnych wówczas 
w kraju i "dopasował je” do osób i zdarzeń na obozie. 
Trzeba powiedzieć, że równie dowcipnie co trafnie! 
Oto próbka: 

Druh Komendant - "Tarzan wśród małp" 
Druh Zdzisław - "Pierwszy po Bogu" 
Druh Oboźny - "Kochanek Lady Chaterly" 
Druh Kwatermistrz - "Z aniołem na wczasach” 
Zosia Pietrzyk - "Baryłeczka” 

Druh Kalarus - "Rekrut Bum" 

Krysia i Marianek - "Zakochani są sami na: świecie" 
Druh Janusz - "Dygnitarz na tratwie" 
Druh Peluś i Marysia - "Ta«czymy wśród gwiazd" 
Druhna Nela - "Lunatyk" 

Druh Maniuś - Kitajec - "Uiłość, fantazja i chleb" 
Nagana dle Pelusia - "Prawo jest prawem" 
Druhna Dobrzańska - "Zbuntowana” 
Krysia - Żółwica - "Gosposia do wszystkiego" 
lucyna - "Grzech" 
Nocne zajścia druha Komeni:ita z Kwatermistrzem — 

] "Bua ohce spać” 

Namiot gospodarczy — "Pusteinia Parmeńska" 

Brama obozu - "U wrót piekie;" 
"Kiełbasa sucha na obozie - "ud zdarza się raz" 
Uczestnicy kursu - "Bohate;osie są zmęczeni” 
Namiot II żeński - "Kumoszki z Windsoru” 

Namiot I żeński - "Czarownic z: Salem" 
Wizyta Komendanta Chorągwi - "Inspekcja pana Anatola" 

cdn. 
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