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PREZYDIUM RADY 
KRAKOWSKIEJ CHORĄGWI ZHP 

obliczu rozpoczynającej się kam- 
panii sprawozdawczo-wyborczej w 
kręgach instruktorskich,środowisku 

harcerzy starszych i Hufcach, w: trakcie 
dyskusji przed IX Zjazdem ZHP, Prezydium 
Rady Krakowskiej Chorągwi ZHP uważa za 
konieczne podjęcie najważniejszych spraw 
w życiu Związku Harcerstwa Polskiego. 

Wobec zmian społecznych i politycz- 
nych zachodzących w ostatnim czasie w 
naszym kraju, z myślą o tworzeniu Har- 
cerstwa jako organizacji i ruchu mające- 
go sprostać wymogom nowoczesności, a 
także utrzymującego 77-letnią tradycję 
i tożsamość, a przede wszystkim wobec 
ideałów służby Ojczyźnie i społeczeństwu 
Prezydium Rady Krakowskiej Chorągwi ZHP 
uważa, wśród innych spraw podnoszonych 
przez instruktorów środowiska krakow- 

skiego, za naważniejsze problemy: 
l.Sprawą najwyższej wagi w Związku 

jest jednolity tekst Prawa i Przyrze- 
czenia Harcerskiego, który będzie wśród 
wszystkich harcerek i harcerzy okreś- 
lał pożądaną sylwetkę przyszłego obywa- 
tela, formułował wzorzec wychowawczy. 
Prawo i Przyrzeczenie musi być wyrażone 
językiem zrozumiałym i dostępnym dla 
harcerzy. Winno uwzględniać różnorodność 
tradycji kulturowych istniejących w spo- 
łeczeństwie, a także pluralizm poglądów 
i ducha tolerancji. Podobne przesłanki 
powinny także prowadzić do zmiany re- 
dakcji tekstu Zobowiązania Instruktor- 
skiego. 

2.Ponieważ w dalszym ciągu w wielu 
drużynach jest realizowany inny system 
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stopni niż wprowadzony regulaminami GK 
ZHP, koniecznym wydaje się przed IX 
Zjazdem ZHP ponowne przedyskutowanie 
wartości wychowawczych niesionych przez 
poszczególne systemy stopni. Metodykę 
harcerską należy traktować zgodnie z 
tradycją i dobrze sprawdzonymi wzorami, 
a równocześnie elastycznie - ze szcze- 
gólnym otwarciem na sprawy i problemy 
nurtujące młodzież i dzieci dzisiaj. 
To otwarcie powinno się także wyrażać 
upowszechnianiem i popularyzacją 

wartościowych eksperymentów  metodycz- 
nych w drużynach. 

3.Utrzymana być powinna samodziel- 
ność programowa drużyn. Propozycje pro- 
gramowe adresowane do drużyn ze szczebla 
centralnego, chorągwi i hufców powinny 
wzbogacać pracę drużyn i być właściwym 
instrumentem metodycznym w ich pracy. 
Równocześnie w skali Związku powinny 
być tworzone alternatywne propozycje 
programowe dla drużyn, uwzględniające 
specyfikę działania drużyn w środo- 
wisku wiejskim. 

4.Dla ocalenia dorobku Harcerstwa 
w rozwoju życia społecznego w Polsce 
konieczne staje się utworzenie Muzeum 
Harcerstwa. Zwłaszcza teraz, kiedy pod- 
sumowuje się 70-letni wkład zjednoczo- 
nego ZHP w kształtowanie postaw młodych 
pokoleń Polaków w okresie po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości przed 70 la- 
ty. 

Ochrona pamiątek materialnych z historii 
harcerstwa nabiera jeszcze głębszej wy- 
mowy. 

cd.na str. 35
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Sprostowanie 
W numerze 4 "HR-a" w artykule 
Małgorzaty Mikszy na stronie 9 
wkradł się błąd: 
Jest: Owe wątpliwości potęguje 

fakt stykania się w życiu z różny- 
mi rodzajami światopoglądu, choćby 
w szkole ze światopoglądem reli- 
gi jnym. 
A powinno być: Owe wątpliwości 
potęguje fakt stykania się w życiu 
z różnymi rodzajami światopoglądu, 
choćby w szkole ze światopoglądem 
naukowym, a w kościele ze świato- 
poglądem religi jnym. 

p OSG LEŃ B AEEZZEÓ 

OD REDAKTORA 

poprzednim numerze  zapowiedziałem 
W artykuły poruszające istotne problemy 

organizacji przed IX Zjazdem ZHP. 
I myślę, że zadumasz się Czytelniku nad arty- 
kułem "Przekwitły róże" Olgierda Fietkiewicza 
i "Moją Wędrówką" Renaty Sławek. Kontynuujemy 
również inne, ekologiczne poglądy dh. Krzysztofa 
Kowalczyka na praktykę życia i działania harce- 
rzy (drużyn) w przyrodzie. W następnym numerze 
"HR-a" przedstawimy obszerne wyniki sondażu na 
temat praktyki przestrzegania Prawa Harcerskiego 
przez instruktorów. Sądzę, że wnioski autora 
publikacji mogą mieć istotne znaczenie w dys- 
kusji przedzjazdowej. 

Począwszy od październikowego numeru "HRa" 
wszystkie ważne dla jej przebiegu artykuły i wy- 
powiedzi czytelników sygnować będziemy graficz- 
nym symbolem IX Zjazdu ZHP. 

Zapraszamy do dyskusji i wymiany poglądów. 

    € .DŁUGÓWS
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asło "obóz" wyzwala bogate skoja- 
rzenia, ale-przecież niejednakowe 
u każdego. Szczególnie barwne, 

wiążące się z przeżyciami, z emocjami- u 
najmłodszych harcerzy. Dla wielu z nich 
- obóz jest marzeniem: być na obozie, 
mieszkać w namiocie, stać nocą na warcie, 
przeżyć nocny alarm czy mycie kotłów. 
Nawet obieranie kartofli może być ciekawe 
i nie takie straszne. U nieco starszych, 
którzy po prostu na obozie już byli, ten 
cały sztafaż mniej bywa ważny, za to z 
harcerskim obozem wiążą się przeżycia 
ognisk, gier polowych, obozowych igrzysk 
sportowych, festiwali artystycznych i te- 
mu podobnych atrakcji. Jeszcze starszych 
zaczyna cieszyć poznawanie Polski w trak- 
cie obozowych wędrówek. To wszystko w ka- 
tegoriach atrakcji, które jednak ktoś 
inicjuje, proponuje, organizuje, a do ich 
przeprowadzenia można się osobiście co 
'najwyżej przyczynić... 

Dla drużynowego-wychowawcy obóz koja- 
rzy się przede wszystkim z całokształtem 
pracy jego drużyny. Obóz jest podsumowa- 
niem całorocznej pracy, na obozie można 
przeprowadzić to, czego nie zrobiono 
w czasie roku szkolnego, można w stosunku 
do poszczególnych harcerzy przedsięwziąć 
rozmaite zamysły pedagogiczne odpowiednio 

do stopnia ich rozwoju psychicznego, mo- 
ralnego, społecznego, jest czas i okazja, 
by się z harcerzami bliżej poznać i za- 
przyjaźnić. Obóz jest zarazem wstępem do 
nowego, kolejnego roku harcerskiego. 
To wszystko wiadomo z różnych poradników, 
z wieloletniej tradycji, natomiast tego 
rodzaju myślenie spotyka się w praktyce 
zbyt rzadko. Bo nie zawsze drużynowy czu-. 
je się w pełni harcerskim wychowawcą, 
bo latem miewa ochotę "urwać się" od 
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pracy z dziećmi na urlop z rodziną, tym 
bardziej, gdy drużyny na własny obóz nie 
stać. 

I stąd zadanie "obóz" staje przed 
harcerskimi komendami w innej już postaci, 
jako wielka i ważna impreza, jaką należy 
zorganizować, za jaką będzie się rozli- 
czonym przed władzami w środowisku i 
komendą wyższego szczebla. Obóz jest tu 
zatem zadaniem często wyizolowanym z 
całej reszty, jest właśnie, - akcją let- 
nią, akcją - zleconą. By impreza się uda- 
ła, trzeba stworzyć po temu warunki: 
zgromadzić środki, zatrudnić personel itd 
Przy tym, by było to wszystko zrobione 
racjonalnie i ekonomicznie, odpowiednio 
wcześnie gromadzi się sprzęt, zbiorowo 
organizuje transport, żywienie, służbę 
zdrowia, a także planuje imprezy dla 
całego zgrupowania. Tyle, że w tym wszy- 
stkim zaczyna brakować miejsca na ini- 
cjatywę już nie tylko harcerza i zastępu, 
ale także komendanta obozu i drużyny 
obozowej. Za to zwiększa się odpowie- 
dzialność organizatorów kombinatów obozo- 
wych - praktycznie za wszystko. 

Przerwijmy te narzekania w tym miej- 
scu, by zdać sobie sprawę z tego, że mały 
obóz "gdzieś w Polsce" ma coraz miejsze 
szanse z innego także punktu widzenia. 
Otóż rosnące zagrożenie środowiska natu- 
ralnego człowieka (mówiąc delikatniej) 
powoduje, że po prostu ogromie się 
skurczyła ilość miejsc "gdzie woda czysta 
i trawa zielona", gdzie w ogóle można 
rozbić obóz, zgodnie z regułami sztuki o- 
bozownictwa i tradycjami oraz przepisami 
Sanepidu. Do malejącej liczby takich 
miejsc harcerze mają coraz liczniejszych 
konkurentów: Ośrodki turystyczne, domy 
wczasowe, rzesze indywidualnych wczaso-
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wiczów i turystów. A przy tym wszystkim 
- obozujący harcerze też przecie stanowią 
zagrożenie dla przyrody. W gruncie rzeczy 
na każdym obozie powinna w obecnych wa- 
runkach funkcjonować własna oczyszczalnia 
ścieków, bo przecież ludzie przebywający 
w jednym miejscu przez spory szmat czasu 
(zwłaszcza, gdy są kolejno po sobie 2-3 
turnusy) muszą po sobie pozostawić ślad 
także i w tej postaci, i dołożyć Swoje 
zagrożonej przyrodzie, A na klepisku po 
obozowisku - trzeba przecież  posiać 
świeżą trawę! I w ogóle ekologiczny ra- 
chunek sumienia musi wyjść na korzyść 
przyrodzie: więcej jej dać, niż zabrać! 
Cóż, lato leśnych ludzi przechodzi w 
zadanie walki 0 obronę przyrody... 

I znów pora przerwać narzekania. 
Bo wszystko to właściwie od dawna 
wiadomo. Podobnie, jak wiadomo. że 
obóz jest coraz droższy, zarówno dla 
harcerza (i jego rodziców), jak i dru- 
żyny (wraz z kołem przyjaciół i możli- 
wościami zarobkowania). I właśnie dla- 
tego wiele co przezorniejszych harcer- 
skich komend od dawna zaklepało sobie 
formalnie pewne tereny, urządziło bazy 
obozowe, zbudowało magazyny na sprzęt 
ciężki, urządzenia kuchenne, ujęcia wody, 
sanitariaty, no i właśnie tam odbywają 
się co roku obozy, wieloturnusowe, licz- 
ne, pozbawiające kadrę programową troski 
o to, gdzie i pod czym obozować. O sprzęt 
martwią się komendy, transport załatwiany 
jest zbiorowo, do drużynowych należy 
tylko rekrutacja na gotowe ... A w takim 
ośrodku obozowym można już pobudować 
oczyszczalnię ścieków z prawdziwego zda- 
rzenia, a także urządzić stałe boiska 
Sportowe, miejsca ogniskowe, estradę 
festiwalową, porządnie wyznaczyć kąpie- 
lisko, urządzić przystań dla sprzętu 
pływającego, itd, itp. 

Czy tędy droga dla harcerskiego obo- 
zownictwa, ew. skojarzona z systemem wy- 
miany miejsc między komendami w swoich 
ośrodkach, może nawet w postaci skompu- 
teryzowanego banku informacji i wymiany? 

Póki co, wielu znakomitym instrukto- 
rom wydaje się, że ciągle jeszcze "nie ma 
Sprawy", bo jeszcze udaje się jakoś 
"gdzieś w Polsce" znaleść miejsce dla 
swojej drużyny czy szczepu, jeszcze tu 
i ówdzie jeziorko czy rzeczka jest czysta 
i gołym okiem nie dostrzega się śladów 

po obozie, tak więc kolejny raz udało się 
oto przeprowadzić "tam w lesie nad je- 
ziorem” znakomity obóz. I wielu nam wyda- 
je się, że jeśli przeżywamy kłopoty - to 
wszystko to minie prędzej czy później, 
i będzie tak, jak za naszej młodości. 
A przecieżgdyby nagle któregoś roku po- 
ważnie potraktowały postulat własnych o- 
bozów wszystkie drużyny harcerskie i 
starszoharcerskie, i któregoś lata chcia- 
ło mieć wasne obozy "gdzieś w Polsce" po- 
nad 30 tysięcy drużyn - strach pomyśleć! 

Własny, mały obóz drużyny, ciągle 
jest czymś bardzo ważnym w harcerstwie. 
Ale - trzeba się pilnie dopracować nowych 
form, spełniających podobną rolę, w inny 
sposób wykorzystujących walory życia na 
obozie. Pobyt w kombinacie obozowym w 
stałym ośrodku - to wprawdzie zwykle nie 
to, choć coraz wyraźniej - w swoim cha- 
rakterze nie do zastąpienia. 
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i fanfarami na czele kolumny? 

No więc trzeba będzie pomyśleć o 

warunkach intymości dla obozów, dla 

drużyn i zastępów - w kombinatach ośrod- 

i form harcerskiego lata - lata po harcer- 
! Myślę, że podstawą do szukania nowych 

| 

| emocjonalne sku - musi być, niestety, 

|  "odklejenie się" od obowiązującej dotąd 
tezy, że typową formą lata jest własny 

obóz drużyny. Przytoczę „tu fragment 

pisanego na inną okazję wiersza, dziw- 

nie pasującego do tej sytuacji: 
"Przekwitły róże, minął maj, 
Najwyższa pora rzec: good-bye! 

Wyzbyć się złudzeń i nadziei, . 

Definitywnie się odkleić." 

Oczywiście, bardzo trudno się 

"odkleić" od czegoś, co ma tak długą 

tradycję, co wydaje się kwintesencją 

harcerstwa. I równie trudno znaleźć takie 

nowe formy. Podpisany, w latach mło- 

kowych, zarazem walcząc o te bazy i o- 

środki, póki nie jest na to jeszcze za 

późno. Nad morzem - już dziś jest w za- 

sadzie za późno. Trzeba będzie, być może 

czasem rezygnując z własnych obozów, 

wchodzić kadrowo, programowo i metodycz- 

nie na kolonie oświatowe i zakładowe. 

Trzeba będzie zastanowić się nad takim . 

sprofilowaniem harcerskich wakacji w 

miejscu zamieszkania, czyli NAL-u, by nie 

były ubogim krewnym obozów, lecz dawały 

szanse bogatego we wrażenia przeżycia 

przygody i służby we własnym Środowisku, 

choć może się ono rozciągać i na całą J dości obozował jeszcze w warunkach, gdy 
| samemu budowało się wszystko na obozie, 

| od prycz poczynając, i nie było wtedy 

| | problemów z drzewkami do wycięcia... Żal 

l 

gminę, miasto, czy województwo. 
Po prostu trzeba myśleć i próbować... 

A specjalny poligon stwarzają tu dla 
młodzieży starszoharcerskiej - Bieszczady 

Do przemyślenia mamy do tego i wiel- 

kie akcje, i zuchowe lato, i obozy wę- 

tamtych czasów, a jednak trzeba prawdzie 

spojrzeć w oczy, nie poprzestając na: 

jeszcze raz się udało, to w następnym 

roku - jakoś to będzie. drowne i zagraniczne, i "Nieprzetarty 

| Ale - pamiętamy przecie, że różne Szlak" latem. ; 

I, rzeczy wychodzą z obiegu. Gdzie są Przekwitły róże, trzeba się od czegoś 

JI: dziś laski skautowe? Albo przemarsze odkleić i szukać nowych dróg. 

SB IR drużyn przez ulice miasta, z werblami 

| oniec wakacji, więc i ja zabieram 

| się do pracy. Byłem na wczasach. 
W kurorcie! Kupa ludzi, harcerzy 

też niemało, pogoda nielicha i kulturalna 

| pustynia. Nie licząc oczywiście kilku cier- 

l. nistych i suchych terenów pod nazwą "Cyrk 

|| na scenie" czy spotkanie z CIEKAWYM 

a. człowiekiem. Ciekawych ludzi najwięcej 

. było na nieodległym "obozie" p.n. "Awan- 

| garda XXI w.". Na awangardzie, jak się 

JL dowiedziałem od uczestników , można było 

AR pograć na komputerach, napisać coś na 

IR maszynie do pisania marki "Łucznik", obej- 

h rzeć video i podyskutować ,...Skutować,... 

N, ować,...ać. Jakiekolwiek więc obawy, że 

u. za kilkanaście lat nasza stara i wypróbo- 

M wana awangarda przestanie gadać są, jak 

R to się mówi bezzasadne. 

| Z AT a[ narodową, że jak sobie już pogadany i us- 

18 talimy co i jak, to na realizację nie star- 

IB cza siły. Natomiast jeżeli cokalwiek robi- 

M. my, to wyłącznie bez ustalania czegokal- 

Nie wiem, czy nie jest to naszą cechą   HALI aj 

| | archiwum



wiek. Najlepiej jednak idzie nam podejmo- 
wanie Uchwał. Bo jak wszyscy wiemy U- 
chwała to takie coś, co trzeba podjąć. No 
to się podejmuje. A co nam kto zrobi. 

Ostatnio Komendantka naszego hufca 
poinformowała instruktorów, że zostaliśmy 
decyzją rady chorągwi, włączeni do innego 
na szczęście /przecież mogli nas włączyć 
do odległego. Nie?/. sąsiedniego hufca. 
Moja żona - instruktorka i członek rady 
hufca, jest że tak powiem na bieżąco, a 
nie pamięta np. żeby taką ewentualność 
rozpatrywano u nas w gronie instruktors- 
kim. Dowiedziałem się, że tę genialną 
uchwałę poprzedziła uchwała wyższa- ra- 
dy naczelnej. 

Do tej przynajmniej można było dot- 
rzeć. /'Motywy'/. I cóż się okazało, że 
wyższa uchwała,zgodnie z nieśmiało wyzie- 
rąjącym duchem demokracji, proponuje je- 
dynie, tworzenie nowych hufców, albo wa- 
runków w starych, aby te podstawowe  jed- 
nostki administracji harcerskiej funkcjono- 
wały wg nowych zasad. 

Tym wszystkim rada chorągwi się nie 
przejęła. Podejrzewam, że większość rad- 
nych nawet nie uważała za stosowne prze- 
czytać uchwały RN. Po co, skoro są wła- 
dzą i mogą co chcą. Tak to jest, jeżeli 
świadomość społeczną i instruktorską zas- 
tępuje się odruchami Pawłowa. 

Jak planować pracę hufca na ten rok, 
instruktorzy nie wiedzą, ale jest to dalszy 
kłopot, bo na pierwszy plan wysunął się 
problem Zlotu. Nie, nie, nie grunwaldz- 
kiego. Będziemy mieli chorągwiany, a 
dzieci od nas będą go "zasilać obecnością". 
Jak to wszystko będzie wyglądało, na razie 
nie za bardzo wiadomo. prawdopodobnie 
organizatorzy przepraszam * Organizatorzy * 
szykują szereg niespodzianek . 

Jeżeli uda mi się wpaść do wojewódz- 
twa,to coś o zlocie napiszę. 
Mam jednak podobne wątpliwości,co przed 
Zlotem Związku. Nikt nie jest mnie w 
stanie przekonać, że taki zlot nie kosztu- 
e. Przecież jak do mnie "pod gruszę" 
przyjedzie rodzina, i to z jakimiś własny- 
mi nawet wiktuałami lub choćby kartkami, 
to i tak muszę mieć coś niecoś w zapasie. 
A jest to moja rodzina i moje pieniądze. 
Wszyscy wiemy, o czym mówi najbliższa 
historia, że do własności prywatnej pod- 
chodzimy cokolwiek inaczej,jak do społecz- 

gr hiwum_ 

nej. Harcerstwo nie jest wyjątkiem. Na 
sąsiadującej "awangardzie" widzieliśmy, że 
tzw. goście nie przyjeżdżali autobusami, 
tylko samochodami służbowymi.. Zastana- 
wiam się, czy tym młodym uczestnikom o- 
bozu/?? - nie był pod namiotami/ nie utr- 
wali się, że wystarczy dochrapać się od- 
powiedniego stołka, aby być np. ponad au- 
tobusowo-kolejową przeciętność? 

Jeżeli ten zlot ma służyć integracji 
środowiska, to zgoda. Wiele jest tu do 
zrobienia, ale jeśli ma to być...No właś- 
nie, co to ma być. A może "HR" będzie 
na zlocie? 

Wracając do domu zahaczyłem o kielec- 
ki festiwal. Byłem na koncercie. Łatwe, 
lekkie i przyjemne. Atmosfera na widowni 
wspaniała. Koncert zrobił na mnie dobre 
wrażenie. Jednak nocą, tłukąc się na po- 
łudnie"wygodny m" maluche m, zorientowałem 
się, że widziałem tam przecież małego 
Krawczyka, małą Sośnicką i małe girlsy o- 
peretki. Nie twierdzę, że to źle, może 
tak trzeba zaczynać. Cóż, na tych spra- 
wach to naprawdę się nie znam. 

Za kilka dni zaczyna się rok szkalny, 
czyli 10 miesięcy zmagań z wiedzą, mą- 
drością i rozumem. Życzę wszystkim i so- 
bie, aby ten rozum był przewodnikiem 
przez najbliższe 10 miesięcy. 

Janio S$. 
z peryferii 

   



   
    
    

   
    

    
         

   
   
   
    
      
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   

  
   
  

oncepcji rozwoju jest wiele, za- 
leżnie do jakiej teorii osobowości 
się odriesiemy. Jedną z nowszych, 

bardzo interesujących teorii jest koncepcja 
rozwoju osobowości autorstwa Kazimierza 

Dąbrowskiego. 
K.Dąbrowski /1902 - 1980/ - inicjator 

ruchu higieny psychicznej w Palsce, świa- 
towej sławy psychiatra, psycholog kliniczny 
i pedagog był twórcą i propagatorem zdro- 
wia psychicznego ujątego od strony rozwo- 

Ju pozytywnego.  [akie interpretowanie 
zdrowia psychicznego zdaniem autora i je- 
go zwolenników /m.in. w Palsce M.Grzy- 
wak-Kaczyńskiej, Romany Miller, Bogdana 
Suchodolskiego, Kazimierza Zielińskiego/, 
pozwala na tzw psychohigieniczne podejś- 
cie do człowieka. Zdrowie psychiczne jest 
tu wartością pozytywną zdefiniowaną w 
kategoriach niezależnych od choroby psy- 
chicznej. 

Rozwój osobowości w takim kontekście 
zdrowia psychicznego palega na budowaniu 
coraz to wyższych poziomów zachowania i 
postępowania oraz ciągłym ich rozbijaniu i 
osłabianiu, czyli dezintegracji. Możecie 
zapytać: "jak to - czy rozwój polega na 
rozbijaniu struktur psychicznych?, przecież 
kłóci się to z potocznym rozumieniem sło- 
wa rozwój'. Właśnie nie! K.Dąbrowski nie 
uważał procesu dezintegracyjnego za zja- 
wisko negatywne, jeżeli oczywiście nie po- 

i a archiwum 

wodowało destrukcji w rozwoju człowieka 
/dezintegracja negatywna/. Dezintegracja 
negatywna prowadzić bowiem może do np. 
spotęgowanej agresji wobec siebie i innych, 
prowadzącej nawet do samobójstwa czy 
zabóBtwa. 

Dezintegracja pozytywna oznacza, że 
rozluźnienie czy rozbicie danych struktur 
psychicznych prowadzi do wyższego, coraz 
pełniejszego rozwoju osobowości. (sobo- 
wość zgodną z teorią dezintegracji pozy- 

tywnej rozwija się w pięciu etapach. Są 
to: integracja pierwotna,  dezintegracja 
jednopozio mowa, dezintegracja spontanicz- 
na wielopoziomowa, dezintegracja wielopo- 
ziomowa zorganizowana i usystematyzowa- 
na oraz integracja wtórna. Charakterysty- 
czną cechą tego podziału jest brak granicy 
wiekowej pomiędzy poszczególnymi etapa- 
mi rozwojowymi. Dlaczego? Autor założył, 
że osobowość człowieka jest dynamiczna i 
rozwija się u każdego człowieka w innym 
tempie. Z charakterystyki tych etapów 
można zorientować się dopiero, na którym 
z nich jednostka się znąjduje. 

Prześledźmy zatem pokrótce te etapy 
rozwoju osobowości. Pierwszy etap cechuje 
się spoistą strukturą prymitywnie i auto- 
matycznie działających impulsów i popę- 
dów. Jest on charakterystyczny dla rozwo- 
ju małego dziecka. Jednak niektórzy ludzie, 
Już dorośli, zatrzymują się na tym pozio-



mie. Wówczas to np. inteligencja pełni u 
nich funkcje podrzędne wobec pozostałych 
procesów psychicznych. Osoby te /a są ni- 
mi głównie psychopaci, osoby z niższą 
normą psychiczną/, mają bardzo słabo wy- 
kształcone tzw. środowisko wewnętrzne. 
Brak u nich empatii, czyli intuicyjnej 
zdolności do wnikania w psychikę innych 
ludzi, nie przeżywają konflików wewnętrz- 
nych, natomiast często popadają w konfli- 
kty z otoczeniem. 

Etap dezintegracji jednopoziomowej to- 
warzyszy kryzysom rozwojowym, Sszczegól- 
nie zaś dorastaniu. Następuje wówczas 
rozluźnienie, czy nawet rozbicie -podstawo- 
wych struktur i funkcji psychicznych. Dzie- 
je się to na jednym poziomie uczuciowym 
i intelektualnym. Młody człowiek jest czę- 
sto zagubiony we własnym rozwoju. Trudno 
mu ocenić, co w danej chwili jest waż- 
niejsze, bardziej wartościowe, przeżywa 
wiele wahań w wyborach decyzji. Zna- 
mienne jest przejawianie takich postaw jak 
ambitendencja i ambiwalencja. Ambiten- 
dencja jest to zespół skłonności sprzecz- 
nych czy przeciwstawnych w stosunku do 
innych lub w stosunku do samego siebie ,np 
odnoszenie się przyjazne i delikatne w jed- 
nym okresie oraz agresywne, a nawet wro- 
gie,do tej samej osoby w tym samym cza- 
sie. Ambiwalencja z kolei,to zmienne i 
przeciwstawne ocenianie tej samej osoby 
lub całej grupy, a więc np. przecenianie, 
zaniżanie lub podwyższanie oceny w po- 
równaniu z innymi jednostkami . Młodą 
osobę charakteryzuje ponadto zmienność 
nastrojów, częste depresje, poczucie niż- 
szości lub wyższości. 

Czy nie zauważacie u siebie podobnych 
zjawisk? Jeśli tak, to możecie się uspoko- 
ić. To, co obecnie ulega w Was dezinteg- 
racji, po jakimś czasie ponownie się scali, 
a Wasza osobowość znajdzie się na wyż- 
szym poziomie rozwojowym. Będzie to 
tzw. integracja cząstkowa. [rzeci etap 
rozwoju to dezintegracja spontaniczna wie- 
lopoziomowa. Jako etap bardziej złożony 
odznacza się hierarchią zachodzących 
zmian w strukturach psychicznych. Jed- 
nostka potrafi już hierarchizować zjawiska 
w niej zachodzące, umie je wartościować 
i obiektywnie oceniać. Pojawiające się dy- 
namizmy, mają jednak charakter nieopra- 
cowany i nrieusystematyzowany. Brak im 

zabarwienia refleksyjnego, są często jed- 
nostronne i szablonowe. Do dynamizmów 
tych zalicza się: zdziwienie w stosunku do 
otoczenia i siebie, zaniepokojenie sobą, 
częste poczucie wstydu i winy. Zdziwienie 
w stosunku do otoczenia zapoczątkowuje 
indywidualne poszukiwania odpowiedzi na 
pytania o charakterze filozoficznym i na- 
ukowym. Człowiek próbuje sam dociec 
prawdy o Świecie, naturze "homo sapiens", 
stąje się badaczem. Zbliża to go do przy- 
rody, nauki, ludzi. Zdziwienie wobec  sa- 
mego siebie umożliwia wyodrębnienie swo- 
jej własnej, swoistej indywidualności. 
Człowiek zaczyna spostrzegać swą odręb- 
ność psychiczną, co umożliwia mu podjęcie 
szczerej krytyki samego siebie. Owa deza- 
probata siebie stanowi wstęp do autentycz- 
nego, w pełni uświadomionego samorozwo- 
ju i samowychowania. 

A może znąjdujecie się na opisanym e- 
tapie rozwojowym? Jeśli tak, możecie być 
z siebie zadowoleni, bo jest już bardzo 
blisko do etapu poprzedzającego integrację 
Waszej osobowości. Mowa tu jest o czwar- 
tym etapie, dezintegracji wielopoziomowej 
zorganizowanej i usystematyzowanej. W 
tym etapie dynamizmy poprzedniego etapu 
są uświadamiane, zorganizowane i usyste- 
matyzowane. Wynikiem zachodzących tutaj 
procesów jest powstanie nowych, bardziej 
złożonych dynamizmów: samoświadomości, 
samokontrali, identyfikacji z własnym "je", 
empatii, tzw. '"przedmiotupodmiotu" w 
sobie, "czynnika trzeciego" oraz dynamiz- 
mu samowychowania. 

Dynamizm samokontrali współdziała z 
dynamizmem samoświadomości, co pozwala 
nam dostrzec potrzeby nie tylko własne, 
ale przede wszystkim innych ludzi. Czło- 
wiek tym samym wyzbywa się egoizmu na 
rzecz postawy empatycznej wobec bliźnich. 
Identyfikacja w połączeniu z empatią wy- 
raża przyjazny i serdeczny stosunek do 
drugiego człowieka, nawet pewne zespale- 
nie się z jego osobowością. Jednostka i- 
dentyfikuje się z drugą osobą i potrafi za- 
uważać jej odrębność i niepowtarzalność. 
Dynamizm  "przedmiot-podmiot" w sobie 
jest intelektualnym ustosunkowaniem się do 
siebie o charakterze badawczym i samowy- 
chowawczym. Zadaniem działania tego dy- 
namizmu jest,poprzez dokonanie hierarchii 
wartości własnych poczynań,obiektywne us-  



  

tosunkowanie się do siebie a subiektywnie 
do innych. Postawa taka byłaby wyrazem 
właściwie pojętego krytycyzmu wobec sie- 

  

bie a tolerancji w stosunku do innych lu- 
dzi. Bardzo ważnym dynamizmem jest na 
tym poziomie działający tzw. "czynnik 
trzeci". Psychologowie ustalili bowiem, że 
na rozwój osobowości człowieka ma wpływ 
poza zadatkami dziedzicznymi, wychowa- 
niem, wpływami otoczenia społecznego - 
aktywność samej jednostki. Człowiek tym 
samym nie ulega biernie zewnętrznym od- 
działywaniom, lecz w sposób autonomiczny 
tworzy obraz samego siebie. 

Ostatni etap rozwoju, integracja wtórna 
ma na celu scalenie wszystkich dyna miz- 
mów, co daje w efekcie względnie zin- 
tegrowaną, spójną wewnętrznie osobowość. 
Proces rozwoju nie zakończył się naturalnie 
w tym momencie. Osobowość jest bowiem 
strukturą dynamiczną, nieustannie się roz- 
wijającą. Zachodzące jednak później proce- 
sy dezintegracyjne mają już charakter 
wzbogacenia osobowości o nowe, coraz to 
głębsze wartości. Względnie ukształtowana 
osobowość , zdaniem  K.Dąbrowskiego , jest 
najwyższą formą rozwoju ludzkiego. Jest 
ona ,mówiąc słowami autora "samoświadomą 
samowybraną, samopotwierdzoną i samowy- 
chowującą się jednością podstawowych 
struktur psychicznych jednostki. 

Przedstawiona teoria rozwoju osobowoś- 
ci jest bardzo optymistyczna dla człowie- 
ka. Nie zakłada ona bowiem, że osobo- 
wość jest jakąś strukturą zamkniętą, roz- 
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wijającą się w sztywno zakrojonych ra- 
mach. Uwzględnienie w dynamicznym roz- 
woju procesów dezintegracyjnych pozwala 
uświadomić sobie człowiekowi, że ma to 
wymiar pozytywny, prowadzący do wzno- 
szenia się na coraz to wyższe etapy oso- 
bowości. Znąjomość przedstawionej kon- 
cepcji rozwoju osobowości przydać się mo- 
że młodemu człowiekowi, u którego proce- 
sy dezintegracyjne są szczególnie silnie 
przeżywane. Wiąże się to z problemem 
dojrzewania i dorastania. Jak wiadomo, w 
tym to okresie rozwojowym wzmożona 
wrażliwość, nawet nadwrażliwość, zmien- 
ność nastrojów, samokrytycyzm, ambiwa- 
lencja i ambitendencja postaw sprawia, że 
chłopak czy dziewczyna zadają sobie pyta- 
nie: "czy coś jest ze mną nie w porządku" 
Nie, wszystko to jest całkiem normalne. 
Stanowi to wręcz przejaw rozwoju!. Świa- 
domość tego, co dzieje się wówczas w o- 
sobowości, może pomóc Wam w Sprawniej- 
szym przezwyciężeniu kryzysu, co stanowi 
warunek wzniesienia się na wyższy poziom 
Swego rozwoju. 

Może więc spróbujecie dokonać autoa- 
nalizy pozwalającej ocenić na którym po- 
ziomie rozwoju się znąjdujecie? Pomóżcie 
sobie sami, pytając siebie: kim i jekim 
jestem, jaka est moja osobowość? 

W poznawaniu samego siebie pomocne 
być mogą różne psychologiczne "narzędzia" 
Jednym z nich jest poniższy test, służący 
do projekcji własnej przyszłości - przez le- 
psze poznanie siebie i własnych dążeń 

/kwestionariusz ten pochodzi z pracy 
L.Niebrzydowskiego, pt: 0 poznawaniu i 
ocenie samego siebie, Warszawa 1976/. 
  

"Masz przed sobą listę przymiotników ok— 
reślających różne cechy Twojej osobowości. 
Przeczytaj je uważnie i zastanów się, w 
jakim stopniu cechy te występują także u 
Liebie. Stopień nasilenia danej cechy za- 
znacz krzyżykiem w odpowiedniej rubryce. 

Objaśnienia wartości "odpowiedzi: 

Krzyżyk w rubryce "w stopniu wysokim" = 
J punkty 

Krzyżyk w rubryce "w stopniu średnim" = 
2 punkty 

Krzyżyk w rubryce "w stopniu małym" = 
1 punkt 

Krzyżyk w rubryce "wcale-zupełnie" = 
0 punktów
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A. Cechy dodatnie /Jestem.../ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

  

  

  

  

  

  

Lp | Cechy dodatnie 2OPRB 
wys. |śr. |mał.|wca. 

1 | Prawdomówny 

2! Słowny 

3 | Kależeński 

4 | Uprzejmy 

>» | Sprawiedliwy 

6 | Wyrozumiały 

"7 | Zdalny 

8 | Punktualny 

9 | Ambitny 

10 | Silny fizycznie 
Teraz oblicz sumę uzyskanych punktów. 

11 | Zdrowy Liczą się tylko plusy. Jeśli suma punktów 
przekroczy 50, zastanów się, czy nie jes- 

12 | Zrównoważony teś dla siebie zbyt tolerancyjny i czy nie 
powinieneś być bardziej krytyczny. Jeśli u- 

13 | Odpowiedzialny zyskałeś sumę poniżej 20 punktów, praw- 
dopodobnie oceniłeś siebie zbyt surowo. 

14 | Skromny Być może nie jest z lobą tak źle. A żeśli 
naprawdę nie możesz dopatrzyć się w so- 

15 | Stanowczy bie cech dodatnich, to zastanów się, pod 
jakim względem mógłbyś się poprawić. Jeś- 

16 | Samokrytyczny li natomiast suma uzyskanych przez Ciebie 
punktów waha się w granicach od 20 do 50 

17 | Oszczędny to znaczy, że [woja samoocena jest w 
normie. Nąjkorzystniej byłoby, gdybyś u- 

18 | Pracowity zyskał od 30 do 40 punktów. 

19 | Obowiązkowy B. Cechy ujemne 
Wartości odpowiedzi w poszczególnych 

20 | Odważny rubrykach te same, co przy cechach doda- 
tnich. Interpretacja wyników odwrotna. 

21 | Sprawny fizy- Czyli: jeżeli uzyskałeś od 0 - 30 punktów, 
cznie to należy sądzić, że posiadasz samoocenę 

zawyżoną. Jeśli zaś uzyskałeś sumę punk- 
22 | Zdyscyplinowa- tów około >0 lub powyżej, to należy są- 

ny dzić, że popadasz w przeciwną skrajność. 
Stać Cię na więcej. Nąjkorzystniej dla 

23 | Ładny Ciebie, jeśli uzyskałeś 30 - >0 punktów. 
Oznacza to, że nie jesteś walny od wad, 

24 | Mam silną walę ale nie posiadasz ich także w nadmiarze. 

+ archiwum 
= e -  
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/Jeste m. ../ 

Lp | Cechy ujemne W stopniu 

wys. |Śr. |mał. |wc- 

1| Leniwy 

2 | Niedbały 

3 | Niesystema- 
tyczny 

4 | Niesamodzielny 

5 | Niezgrabny 

6 | Chory 

7 | Niezdarny 

8 | Złośliwy 

9 | Zarozumiały 

10 | Roztargniony 

11 | Zazdrosny 

12 | Chciwy 

13 | Niezdyscyplino- 
wany 

14 | Wulgarny 

15 | Agresywny 

16 | Kłamliwy 

17 | Nieśmiały 

18 | Nerwowy 

19 | Brzydki 

20 | Niezdalny 

21 | Lekkomyślny 

22 | Niesprawny fi- 
zycznie 

23 | Mam wady 
zmysłów /wzro- 
ku „słuchu/           
  

| ardSE r 
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Jeśli jesteś instruktorem 

Koncepcja rozwoju osobowości „oparta o 
teorię zdrowia psychicznego przydatna jest 
nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i 
tym wszystkim osobom, które zajmują się 
wychowaniem dzieci i młodzieży. Instruk- 
torowi harcerskie mu również może ona po- 
móc, głównie w poznawaniu swoich podo- 
piecznych, pomaganiu im w przechodzeniu 
od niższych do wyższych faz rozwojowych. 
Instruktor współpracując z młodzieżą, u 
której z racji okresu dorastania występują 
załamania w postaci różnych form dezin- 
tegracyjnych, może zapobiec w przejściu 
dezintegracji pozytywnej w negatywną. 

Aby pedagog, a zatem i instruktor 
mógł pomagać dzieciom i młodzieży w 
trudnym procesie rozwojowym osobowości, 
sam musi posiadać zdrowie psychiczne, 
czyli zdolność do twórczego rozwijania się. 
Autor zaleca: "Aby właściwie pomaga 
dzieciom, musisz sam siebie rozwijać". 
Zdaniem K.Dąbrowskiego wychowawca nie 
może być czystym typem intro- czy eks- 

trawertywnym. Nauczyciela-wychowawcę 
ekstrawertyka charakteryzuje skłonność do 
nadmiernego zajmowania się grupą, intro- 
wertyk z kalei ma pogłębiony kontakt z 
jednostką na niekorzyść grupy jako całości. 
Autor, krytykując jednostronność wymie- 
nionych typów osobowości uważa, że nau- 
czyciel-wychowawca powinien być twórczym 
połączeniem ekstra-introwersji. Idąc zatem 
za tokiem myślowym autora, instruktor- 
wychowawca powinien współdziałać z zes- 
połem harcerskim na rzecz tego zespołu, 
ale i na rzecz poszczególnych harcerzy, by 
móc dostrzec ich trudności, zaznaczającą 
się w zachowaniu nerwowość, nadwrażli- 
wość, okresy kryzysowe. Instruktor prag- 
nąc być autentycznym wychowawcą musi 
więc w swych oddziaływaniach uwzględniać 
różnice indywidualne harcerzy wypływające 
z róożnego poziomu rozwoju, na którym 
się oni znąjdują. 

Właśnie szczególną troską powinien in- 
struktor objąć jednostki nadwrażliwe, o 
cechach nerwowości, nadpobudliwe, któ- 
rych zachowanie jest czasem nietypowe, 
lecz nie kwalifikujące się do stanu choro- 
bowego. Nie rezygnujmy pochopnie z tych 
dzieci i młodzieży, w myśl wskazówki 
K.Dąbrowskiego: "Nie oceniaj jako mniej 

  

  
  

  

= |



        

wartościowych od innych tych dzieci, któ- 

re są bojeźliwe, zahamowane, delikatne, 

nie zawsze uważają na lekcjach, sprawiają 

wrażenie bująjących w obłokach lub oder- 

wanych od codziennego życia. Kryją one 

często bardzo duże wartości moralne i du- 

że uzdolnienia twórcze. Jeśli spróbujesz je 

zrozumieć, możesz być pewny, że zainte- 

resują się bardziej proble mami, o których 

mówisz na lekcjach". 
Czy spotykacie się w drużynach z taki- 

mi typami harcerzy, jeśli tak, jak z nimi 

postępujecie? Czy w myśl zaleceń omawia- 

nej koncepcji rozwoju osobowości? 
K.Dąbrowski podkreślał w tym zagad- 

nieniu, że wychowawca, mając styczność 

z tego typu dziećmi i młodzieżą, powinien 
być entuzjastą emanującym na nich swą 
żywą, twórczą i opanowaną osobowością. 
Owa silna osobowość jest jakby przeciwień- 

stwem chwiejności i nierówności stanu u- 
czuciowego jednostek nerwowych. Wrażliwy 
a jednocześnie "mocny" psychicznie in- 
struktor mieć może na konflikty i proble- 
my harcerzy "uciszający wpływ", jak to 
określa K.Dąbrowski. 

Uczony bardzo mocno podkreślał uczu- 
ciową, emocjonalną relację: wychowawca- 

wychowanek. W naszym przypadku chodzić 

będzie o to, by harcerz poprzez naśladow- 

nictwo pozytywnych zachowań instruktora 

identyfikował się z nim, upodabniał się do 

swego wzorca w postępowaniu i poglądach. 

Wychowawca-instruktor, posiadając  in- 

stynkt twórczy i samorealizacyjny, powi- 

nien go zauważać i u harcerzy. W oddzia- 

ływaniach na zbiórkach, obozach, szkale- 

niach musi go rozwijać, wzbogacać i 

wzmacniać, by osobowość jednostki wzno- 
siła się na coraz to wyższe poziomy. 

K.Dąbrowski uważając dzieci i młodzież za 

jednostki plastyczne, wrażliwe i twórcze, 

nakazywał pedagogom, by wzbudzali w 

nich wiarę w możliwości samorozwoju, Sa- 
morealizacji i samowychowania w myśl te- 
zy: "Patrz na każdego z twoich wycho- 
wanków jak artysta na materiał, z którego 

chciałby stworzyć dzieło sztuki, tylko nie 

zapominaj, że są to również istoty żywe, 

oryginalne i twórcze. Im bardziej będziesz 

Stosował ten punkt widzenia w twojej pra- 
cy, tym więcej dasz dziecku możliwości 

jego prawidłowego rozwoju". 
Autor bardzo mocno podkreślił również 
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w swej twórczości znaczenie umiejętności 
badania i wykrywania przez pedagogów po- 
ziomów rozwoju osobowości. Uważał zatem, 
że powinni oni posiadać głęboką wiedzę z 
zakresu takich nauk jak: psychalogia, pe- 
dagogika, filozofia, higiena psychiczna. 
Fakt ten łączył się z tym, że K.Dąbrow- 
ski wychowanie ściśle wiązał z psychote- 
rapią przez rozwój. Dobry wychowawca to 
zarazem dobry psychoterapeuta. 

Na podkreślenie, w zakończeniu uwag o 
koncepcji wychowawcy w teorii K.Dąbrow- 
skiego, zasługują uwagi autora o społecznej 
roli nauczyciela-wychowawcy. W tym przy- 
padku zakres pojęcia "nauczyciel" est 
znacznie szerszy. Może być nim każdy 
człowiek, który charakteryzuje się wysokim 
potencjałem rozwojowym, posiada wypra- 
cowaną hierarchię wartości. [aka osoba, 
stanowiąc wzorzec osobowy, może poprzez 
tzw. "psychiczną infekcję pozytywną" od- 
działywać na pozostałych ludzi w rodzinie, 
miejscu pracy, środowisku lokalnym, orga- 
nizacjach /np. w ZHP/. W myśl założeń 
autora ważną sprawą jest, by w każdej 
jednostce rganizacynej w harcerstwie 
znalazło się choć kilka osób potrafiących 
swą osobowością pozytywnie promieniować 
na innych. A to, zgodnie z zasadą "psy- 
chicznej infekcji pozytywnej”, może sprawić 
że ZHP będzie organizacją atrakcyjną i 
wartościową dla dzieci i młodzieży. 

<+SFLS 
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1. Porównaj, M.M.Piechowski, Zdrowie 

psychiczne jako funkcja rozwoju psy- 
chicznego, /w/: Zdrowie psychiczne, 
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R2Z. 
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3. K.Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, 
Warszawa 197/79, s. 48 

4. K.Dąbrowski, Wprowadzenie do higie- 
NY si: ODsÓltęs: 84-229 

. Tamże, s. 242 

. Tamże, s. 243 m
 
U
T
 

  
  t Farchiwam= 

  [-| harcerskie.pl 
HR 13 

  

  

  

  

 



    i 
| arbfiwurt 

|         w 

Co niepotrze 

phm Krzysztof KOWALCZYK Canis” 

bardzo dobrze - za sto lat arche- 
olodzy też muszą mieć co robić. 
Wykopią taką puszkę z resztami 

sardynki i ktoś napisze o niej pracę magis- 

terską. Ale do rzeczy, bo z tym zakopy- 

waniem, to różnie bywa. W lesie są bo- 

wiem amatorzy Śśmietnikowych smakołyków, 

którzy rozkopują śmietniki, bałaganią doo- 

koła, roznoszą puszki i w ogóle nie zacho- 
wują się przyzwaicie. Potem przychodzi 
leśniczy, patrzy i już wie, że byli tu har- 

cerze i nie wiedzieli, jak zakopać Śmieci. 
Nie chodzi tu o głębokość, bo dziki i lisy 
zwęszą coś do jedzenia nawet pod dosyć 
grubą warstwą ziemi. A dokopać się to dla 
nich żaden problem. Jeżeli chcesz uniknąć 
powtórnego zakopywania Śmieci podczas 
odwiedzin dawnych miejsc biwakowych, to 
musisz segregować śmieci. Po prostu to, 
co jest /lub było/ jadalne, a ma Dyć wy- 
rzucone, trzeba bez jakichkolwiek opako- 
wari odkładać oddzielnie. Jak się trochę 
tego nazbiera, to wynieś wszystko w oko- 
licę leśnych ostoi lub ścieżek i ptzysyp 
cienką warstwą ziemi. Zwierzyna leśna że- 
ruje raczej w nocy, a szczególnie nad ra- 
nem. Jeżeli więc będzie przechodzić w 
pobliżu karmy, to na pewno skorzysta z 
twojego poczęstunku. Resztę Śmieci mo- 
żesz spokojnie zakopać. Pamiętaj tylko, że 
po harcerzach nie zostają ślady. Dół na 
śmieci musisz więc dokładnie zamaskować . 
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Kultura i zwycząj harcerski nakazuje po- 
nadto na zakopanym śmietniku ułożyć na 
przekątnych krzyż z kamieni. Oznaczysz 
w ten sposób trwale miejsce i rozmiary 
użytego na śmietnik terenu. Jeżeli w 
śmietniku tym nie ma już resztek jedzenia 
to raczej rie zostanie rozgrzebany. Dla 
pewności jednak i zabezpieczenia przed 
rozmyciem przez deszcze, warstwa z zie- 
mi na śmietniku powinna być równa co 
najmniej 20 - 30 cm. Nie posądzam cię o 
to, że rzucasz Śmieci gdzie popadnie, jed- 
nakże po biwaku lub obozie zawsze kilka 
papierków się znajdzie, Można się więc 
przy okazji pobawić. Nie, nie - nie w 
śmieciarza tylko w "poszukiwacza skarbów" 
Kto nazbiera najwięcej skarbów przez np. 
10 minut, tego cały zastęp zanosi do os- 
tatniego mycia nad jezioro np. na ręczni- 
kach, paskach lub na pałatce, a po myciu 
przynosi z powrotem. lak poza tym część 
śmieci można po prostu spalić w kuchni 
polowej. Na porządnym biwaku zatem, obok 
dołu na śmieci /ogrodzonego oczywiście/ 
zawsze stoi jakaś torba na odpadki, które 
potem można spalić /papier, folia, drew- 
no/ i torba na odpadki z jedzenia. Na bi- 
wakach 1 obozach jest jeszcze jedna "spra- 
wa' która wymaga saperki. Starym dobrym 
zwyczajem harcerskim jest robienie latryn. 
Na biwakach raczej się ich nie robi, a i 
na obozie są tacy co nie lubią z nich ko- 
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rzystać. Niestety, nie wszyscy oni wybie- 
rają się na takie samotne wycieczki do 
lasu z saperką. Efektem tego są bardzo 
źle świadczące 0 harcerskiej kulturze, 
miejsca dookoła obozowisk odznaczające się 
z daleka widokiem papieru na zieleni po- 
szycia leśnego. Najlepiej wiedzą o tym ci, 
którzy w ramach karniaka zakopują takie 
miejsca, wędrując w pobliżu obozowisk z 
saperką. Nie jest to ani przyjemne, ani 
wychowawcze. Nie należy też do przyjem- 
ności nocne podchodzenie takiego obozu. 
A przecież tak łatwo wziąć ze sobą saper- 
kę, wykopać małą jednorazową latrynę na 
szerokość saperki, a potem zakopać, po- 
zostawiąjąc w krajobrazie lasu tylko zru- 
szaną Ściółkę. 
Na zakończenie pozwól, że przypomnę ci o 
zakopaniu rowków i dołków na terenie obo- 
zowiska. Uważąj jeszcze tylko, żebyś nie 
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wykopał przypadkiem jekiegoś topora wo- 
jennego. Gdybyś go jednak wykopał, to 
zastanów się, a potem zakop go szybko i 
nie mów nic nikomu „że go widziałeś. 

ożesz wierzyć lub nie - jak chcesz 
to sam sprawdź. Oczywiście 
sprawdź, czy potrafisz zrobić do- 

brą kuchnię polową, a jak już będziesz 
umiał, to weź się za komputer. Namawiam 
Cię na taką kolejność, a nie odwrotną, 
bo gdy popadniesz już w komputeromanię, 
to możesz zapomnieć, że gdzieś tam roś- 
nie sobie las, nie ma komputerów i śpie- 
wąją ptaszki... Zaczniemy od ogniska. 
Drewno na ognisko musi być suche, przy- 
najmniej to, z którego zrobisz zarzewie, 
czyli sam środek ogniska, od którego za- 
pali się reszta. Pamiętaj, że im drobniej- 
sze drewno, tym łatwiej się zapala. Poza 
tym drewno z drzew iglastych /szczegól- 
nie z sosny/ rozpala się łatwiej niż z 
drzew liściastych, a to dlatego, że za- 
miast wodnistego soku zawiera łatwopalną 
żywicę. Ażeby więc zarzewie było nieza- 
wodne i dało się rozpalić jedną zapałką, 
musi być z drobnego drewna sosny lub 
świerka. Ja zawsze szukam świerka, pod 
którym nawet po deszczu, przy samym 
pniu na dale można znaleźć cieniutkie, su- 
che gałązki. Łamię wtedy te najdrobniej- 
sze na kawałki takie, jak szerokość dłoni 
i układam warstwami podobnie, jak układa 
się studnię z zapałek. Stos taki nazywa 
się "pagoda". Nad. nim dopiero ustawiam 
stos typu "wigwam" z coraz grubszyca i, 
w miarę możliwości, suchych kawałków 
drewna. Aby drewno się paliło, potrzebny 
jest dostęp powietrza, dlatego właśnie 
warstwy gałązek układam względnie luźno. 
Tylko nie ułóż ich zbyt luźno, bo zrobisz 
"pająka", gałązki są wtedy zbyt daleko od 
siebie by zapłonąć jedna od drugiej. Spró- 
buj zapalić kawałek gałązki od płonącej 
zapałki. Gdy położysz ją bezpośrednio na 
zapałkę, możesz "zdusić" płomień. Jeżeli 
zaś trzymasz zbyt wysoko, to w ogóle uię 
nie zapali. Dobierz sam wysokość ,na któ- 
rej gałązka najlepiej "chwyta" ogień. lam 
jest właśnie najwyższa temperatura. Weź 
teraz. cztery zapałki i znów odpalaj od 
nich jakiś kawałek patyczka. [ym razem 
punkt, w którym jest najwyższa tempera- 
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tura, jest nieco wyżej. Możesz teraz na- 

pisać odkryte przez siebie prawo w Swoim 
notatniku harcerskim. A gdy będziesz uk- 

ładał zarzewie, to już będziesz wiedział, 

od czego zależy odległość między patycz- 

kami i jakich patyczków używać. Proponu- 
ję Ci jeszcze poeksperymentować z gałąz- 
kami z różnych gatunków drewna, Spraw- 
dzając ich palność. Sprawdź też /a najle- 
piej rób to wszystko z zastępem/ palność 
liści, kory, igliwia, trawy. Muszę dodać 
jeszcze coś ważnego. Gdy kilka dni lało i 
jest wilgotne powietrze, to nawet gałązki 
Świerkowe będą wilgotne. Łatwo to spraw- 
dzić chcąc je złamać, suche pokruszyłyby 
się od razu, wilgotne lub mokre nie dadzą 
się tak łatwo złamać i trzeba je będzie u- 
kręcić lub rozerwać. Oczywiście i w ta- 
kich warunkach damy sobie radę... Myś- 

lisz, że chodzi mi o korę brzozową. Nie 
mam nic przeciwko korze brzozowej na 
rozpałkę, jeżeli tylko zdjęta jest z mart- 
wej brzozy. Jednakże mokre gałązki mają 
niewielkie szanse ; aby od niej zapłonąć, 
choćby było jej dość dużo. Na pewno zaś; 
nie zapłoną, gdy i kora będzie mokra. Jest 
i na to rada, ale potrzebny Ci będzie to- 
porek. Musisz znaleźć stary pieniek po 
ściętej sośnie i urąbać drzazgi. Poznasz ją 

po tym, że łatwo się zapala skwiercząc i 
kopcąc, nie jest nasiąknięta wodą, jest 
pomarariczowo-czerwonej barwy i intensyw- 
nie pachnie żywicą. Gdy już urąbiesz ta- 
ką przeżywiczoną  drzazgę, porąb ję 
śeszcze drobno, ułóż "pagodę" lub "studnię" 
i rozpalaąj jedną zapałką. Gdy nie ma w 
pobliżu sosny, możesz użyć drewna z ja- 
kiegokolwiek drzewa, byleby tylko było 
suche i bardzo drobno porąbane lub pocięte 
prawie na wiórki. [ak samo drewno na o- 
pał postaraj się urąbać dosyć drobno z ja- 
kiegoś większego kawałka, który w środku 
jest jeszcze suchy. pozoókia najlepiej 
też z sosny lub świerka. Zycię Ci pomyśl- 
nych wiatrów, aby Ci w oczy nie dymiło. 
Teraz, gdy już rozpaliłeś ogień, musisz do 
niego wciąż dokładać. Staraj się znaleźć 
suche /przynajmniej względnie/ drewno z 
iglastych drzew. Drewno wilgotne najpierw 
musi wyschnąć, żeby zapłonąć, a dymi przy 
tym straszliwie. lo samo jest ze świeżym 
drewnem z drzew liściastych. Oczywiście, 
że żaden harcerz mie wytnie żyjącego 
drzewa, ale czasem się zdarza znaleźć już 

wycięte przez robotników leśnych. Suche 
drewno drzew liściastych pali się długo i 
dlatego można je używać do podtrzymywa- 
nia ognia. Nie trzeba wtedy zbyt często 
dokładać np. stojąc na warcie przy kuchni 
z rozkazem trzymania ognia przez całą 
noc, aby rano nie trzeby było rozpalać. 
Wystarczy potem dołożyć coś drobniejsze- 
go, rozniecić większy ogień i szybko zago- 
tować herbaty dla wcześnie wychodzącego 

zastępu. A gdy chcesz właśnie szybko coś 
ugotować, to dokładaj prawie bez przerwy 
bardzo drobne, suche drewno. lak trzyma- 
jąc cały czas duży płomień, zagotujesz 
menażkę wody swobodnie w 10 minut. Zrób 
w zastępie zawody, kto pierwszy zagotuje 
litr wody na własnej kuchni polowej, a po- 
tem niech najlepszy nauczy pozostałych jak, 
to zrobić najlepiej. Dobry kuchcik ma 
zawsze przygotowane wcześniej drewno 
grubsze, aby cały czas trzymać ogień, 

średnie - by dokładać syste matycznie ,trzy- 
mając w miarę stały płomień i drobniutkie, 
które dokłada, gdy trzeba szybko coś pod- 
grzać lub usmażyć. Oczywiście przygoto- 
wanie zapasu drewna jest rzeczą podstawo- 

wą, gdy trzeba zrobić kuchnię polową. 
Nawet można zabawić się w tworzenie ry- 
mowanych haseł. Np. "gdy chrust drobny 
jest, to pali się fest" albo "gdy woda leje 
się z nieba, to drzazgi poszukać trzeba". 
Świetna zabawa i łatwiej w ten sposób za- 
pamiętać najważniejsze zasady. Można e 
potem zapisać w kronice i w notatnikach. 
Wiesz już, jak rozpalić ognisko i utrzymy- 
wać ogień, co wcale nie znaczy, że pot- 
rafisz to zrobić. Musisz teraz przy każdej 

okazji robić w różnych warunkach ogniska, 
aby dojść do wprawy w ocenie, czy chrust 
jest właściwy, czy stos jest wystarczająco 
dobrze zrobiony, aby zapłonął i czy trzeba 
właśnie dołożyć do ognia, czy nie. Prze- 
cież wiesz, że ambicją każdego harcerza 
jest umiejętność robienia stosów bez papie- 
rów, benzyny i tym podobnych dodatków, 
dających się rozpalić jedną zapałką. Powi- 
nieneś jeszcze wiedzieć , gdzie w ogóle 
można rozpalać ogień w terenie. Otóż 
wolno palić ogniska w odległości co naj- 
mniej 100 m od lasu, i nie dalej niż 4 m 
od brzegu jeziora lub rzeki. Ponadto w 
miejscach zaznaczonych przez gospodarza 
terenu. Przyda Ci się też zobaczyć las po 
pożarze, choć jest to przykry widok. Gdy 
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dowiesz się o takim miejscu, to namów 
zastęp na wycieczkę, i porozmawiajcie so- 
bie wtedy o tym, jak zabezpieczyć ognis- 
ko, aby nie dopuścić do pożaru. Nąajpraw- 
dopodobniejszą rzeczą jest pilnowanie bez 
przerwy ognia co najmniej przez jedną 0- 
sobę. Następną zasadą jest okopywanie og- 
niska aż do "gołej ziemi” na odległość dwa 

  
razy taką jak średnica ogniska. W ogóle 
radzę robić małe ogniska. Można wtedy 
gotować na nich coś w menażce, trzyma- 
jąc ją za rączkę. Do dużego natomiast 
trudno podejść, chcąc podgrzać coś w me- 
nażce. Ponadto "sprawdź dziesięć razy ,czy 
dobrze zgasiłeś, byś pewien był zawsze ,że 
lasu nie spaliłeś". Wskazane jest, by przy 
ognisku było zawsze trochę wody do ewen- 
tualnego gaszenia. Po zagaszeniu również 
najpewniej jest zalać żar wodą i, oczywiś- 
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cie, dokładnie zamaskować. Muszę (Cię 
przestrzec przed jeszcze jecaą niebezpie- 
czną sprawą. Nigdy nie rozpalaj ognia na 
torfowiskach lub mogącej się tlić ściółce. 
Jeżeli nie możesz się dokopać do piasku 
lub chociaż szarej ziemi, wciąż kopiąc w 
zmurszałych roślinnych szczątkach, to na- 
wet, gdy wydają Ci się wilgotne, nie pal 
tam ognia. Torfowiska potrafią tlić się 
przez wiele lat,nie dając się ugasić, a w 
wypalonych jamach giną czasem ludzie, 
zwierzęta lub zapadają się całe drzewa. 
Zresztą .masz rozum i wyobraźnię, używaj 
więc ich właściwie, a na pewno nic złego 
Ci się nie przytrafi. Wspomnę jeszcze tyl- 
ko o budowie kuchni. Różne jej typy zna- 
lazłeś zapewne w książkach, nie będę więc 
ich powtarzał. Moim zdaniem, ważne jest, 
aby kuchnia była bezpieczna i skuteczna, a 
nie zgodna z rysunkiem. I dlatego można 
zrobić dobrą kuchnię w każdym terenie ,po- 
sługując się tym, co tam można znaleźć i 
pomysłowością. W lesie dobrze jest wyko- 
pać podłużny dołek, położyć w poprzek 
dwa trudno palące się kije i postawić na 
nich menażkę. Płomień powinien "dotykać" 
nie tylko dna, ale i, w miarę możliwości, 
boków menażki czy kociołka. Na dłuższe 
gotowanie dobrze jest zrobić jakiś stojak, 
by zawiesić kociołek lub np. pręty żarood- 
porne, by na nich kociołek postawić. Moż- 
na też posłużyć się kamieniami, cegłami, 
darnią lub własnym pomysłem. W każdym 
razie, musi to być pewna, stateczna kuch- 
nia, bo ciężko jest uciec zgłodniałemu za- 
stępowi, gdy się przypadkiem wyleje do 
ognia obiad. A,gdybyś nawet zdążył zwiać 
to i tak jesteś przegrany u harcerzy do 
końca biwaku. Namawiam jeszcze raz do 
malutkich ognisk, na jedną lub dwie me- 
nażki palonych w dołku. Zdjętą wcześniej 
darnią można taki dołek z powrotem zak- 
ryć po wygaszeniu, upodobnić to miejsce 
do otoczenia i udawać, że nas tam nie 
było. Przypomnę Ci jeszcze, że zwyczajem 
harcerskim dokłada się drewno do ognia a, 
nie dorzuca. Drzewo zaś od drewna różni 
się tym, że jest żywe, rośnie i nie ma 
zapewne najmniejszej ochoty być spalone 
lub przerobione na deski. Jeśli jednak zos- 
tanie ścięte lub uschnie, wtedy jego 
szczątki są drewnem. 
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komunikacyjna 
»antyr ZECZY « 

cele gry: 
ra nadąje się doskonale do tre- 
ningu twórczego myślenia, wyob- 
raźni, przełamywania stereotypo- 

wego podejścia do rzeczy i ich funkcji, 
dzięki czemu można ją zastosować w cha- 
rakterze "rozgrzewki" do problemowych za- 
jęć aktywizujących. Osoby o skłonnościach 
do ulegania autorytetom będą miały okazję 
wyrażenia własnej oryginalności. 

Uczestnicy: 
W zajęciach może wziąć udział do 1l> 

osób. Im więcej,tym bardziej wydłuża się 
czas na interpretację gry. Prowadzący po- 
winien aktywnie uczestniczyć w generowa- 
niu pomysłów. 

Miejsce: 
Ząjęcia prowadzimy w pomieszczeniu, 

gdzie istnieje możliwość skoncentrowania 
się na zadaniu i siedzenia w kręgu przy 
stoliku lub z twardą podstawą pod karton. 

Czas trwania: 
rysowanie l> - 350 minut. Na interpretację 
potrzebujemy około 30 minut. 

Pomoce: 
Kartki papieru - format A-6 /po 5 na 

każdą osobę/, przy czym można rozdać 
więcej kartek w czasie zajęć, jeśli zajdzie 
taka potrzeba. Przybory do rysowania. 

M archiwum 

Przebieg zajęć: 
1. Proponujemy uczestnikom grę, w czasie 

której powinni wczuć się w rolę autorów 
rysunków humorystycznych. Chodzi nam o 
jeden rodzaj czarnego lub absurdalnego hu- 
moru, ukierunkowanego na wymyślanie 
bezsensownych przedmiotów. 

2. Zadaniem każdej osoby będzie wy myśle- 
nie antyrzeczy do przedmiotu, który za- 
proponuje wszystkim prowadzący zajęcia 
albo który zostanie wybrany w ramach 
giełdy pomysłów. W przypadku tej ostat- 
niej prosimy o zgłaszanie przedmiotów i 
zapisujemy je na tablicy lub arkuszu papie- 
ru. Jeżeli nie będzie zgodności co do wy- 
boru jednego przedmiotu, to pozwalamy 
stopniowo głosować na poszczególne po- 
mysły i wybieramy ten, który uzyskał naj- 
większą ilość głosów. Przykład: 

rzecz: - krzesło 

Wymyślcie coś, co nie jest krzesłem, lecz 
czymś wobec niego absurdalny m. 
3. Rozdajemy każdej osobie po 4 - 5 kar- 
tek formatu A-6, by na nich  rysowały 
antyrzeczy /w tym przypadku "antykrzes- 
ła"/. 
4, Informujemy uczestników, że celem gry 

nie jest potwierdzenie ich umiejętności 
plastycznych, zatem rysunki nie będą oce- 
niane pod tym kątem. Wystarczy Swój po- 
mysł na antyrzecz wyrazić schematyczną 
kreską, jak  nąjprościej i  nąkrócej.
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Interpretacja: - 
Oceniamy ilość pomysłów oraz ich ja- 

kość ze względu na oryginalność. Zwróćmy 
uwagę na to, które cechy negowanego 
przedmiotu lub które jego funkcje zostały 
przez danego autora uwydatnione poprzez 
zaprzeczenie. Często negowana jest więcej 
niż jedna cecha i funkcja danego przed- 
miotu. Zarejestrujmy na tablicy czy arku- 
szu papieru tak ilość zaproponowanych an- 
tyrzeczy, jak i sposób negacji. Można wy- 
kazać, że np. ktoś miał mało pomysłów, 
ale za to ukazał nie poruszoną przez in- 
nych cechę czy funkcję przedmiotu. 

Zwróćmy też uwagę na to,:*czy dana 
osoba chciała wskazać na ewolucję nowego 
wyrobu /rzeczy/, czy też może szukała 
twórczego sposobu wykorzystania jakiej 
przestrzeni /mieszkanie, pracownia, itd/. 

  

                                

   

  

   

  

    

Wspamnienia ze służby 
w Krakowskich Szarych 
Szeregach w latach 1939:1944 

  

Wspomnienia ze służby służbowych dochować, nie cofnąć się przed 
w__ Krakowskich Szarych Szeregach ofiarą życia". 
w latach 1939 - 1944 

Rzeszów, marzec 1986 r. 

"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić raków Niemcy uczynili stolicą 
służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc 5 Generalnej Guberni. Miasto li- 
bliźnim i być posłusznym Prawu Szarych czyło wtedy około 300 tys.miesz- 
Szeregów. Ślubuję na Twoje ręce pełnić kańców - w tym ponad 50 tys. rodowitych 
służbę w Szarych Szeregach, tajemnic i naturalizowanych Niemców przybyłych do 
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Krakowa. Stacjonowały w nim liczne jed- 
nostki SS, Wehrmachtu, Luftwaffe, polic- 
ji i żandarmerii. Zachodnia część miasta 
była dzielnicą niemiecką. 
Tak duża ilość Niemców była terroryzują- 
ca. Ludzie bali się mówić głośno na uli- 
cy. 
Niemcy celowo ściągnęli do miasta mnós- 
two konfidentów - przeważnie ludzi ze 

Śląska, którzy albo kiedyś mieszkali w 
Krakowie, studiowali, czy mieli rodziny 
i znajomych. To między innymi było powo- 
dem wielu "wsyp" konspiracyjnych; często 
przerywano oczka siatki konspiracyjnej, 
a więzienie Montelupich i obóz koncen- 
tracyjny w Płaszowie oraz gestapowska 
kaźnia przy ulicy Pomorskiej zapełniały 
się stale więźniami. 

Temat opracowałem na podstawie wspomnień 

własnych i harcerzy służących ze mną w 
Krakowskich Szarych Szeregach oraz lite- 
ratury. 

I. Służba harcerska 

Związek Harcerstwa Polskiego od 
pierwszych dni okupacji hitle- 
rowskiej włączył się do walki z 

hitlerowskim - okupantem. Szare Szeregi 

objęły swą działalnością dużą grupę mło- 
dzieży harcerskiej i nie tylko w całym 
kraju. Podporządkowane Związkowi Walki 
Zbrojnej /ZWZ/, potem Armii Krajowej 
/AK/ oddały ważne usługi w zakresie wy- 
wiadu, propagandy, małego sabotażu, wy- 
dawnictw prasowych. 
Niezwykle istotną zasługą Szarych Szere- 
gów było ich wychowawcze oddziaływanie 
na młodzież, narażoną na demoralizację i 
wynarodowienie przez okupanta. 
Szare Szeregi wciągnęły młodzież do wal- 
ki z wrogiem, wykształciły jej patrio- 
tyzm, rozwinęły samodzielność, nauczyły 
odpowiedzialności. Praca w Szarych Sze- 
regach pozwalała na wypróbowanie umieję- 
tności harcerskich nabytych w pracy dru- 
żyn i zastępów, była sprawdzianem odwa- 

gi, siły woli i koleżeństwa. Kształciła 
charaktery, uczyła pracy dla Polski w 
trudnych wojennych warunkach. Krakowska . 
Chorągiew Harcerzy stanowiła trzecią li- 
czebnie ,po Warszawskiej i Mazowieckiej, 

STFOPRAA | 

grupę Szarych Szeregów w Kraju. 

Służbę wojenną rozpoczęli krakowscy har- 
cerze kilkanaście dni przed wybuchem 
wojny w Hufcach Pogotowia Wojennego, ut- 
worzonych z końcem lipca 1939 r., kiero- 
wanych przez phm Jana Ryblewskiego. 
Chłopcy pełnili służbę w OPL - Gaz, po- 

magali straży pożarnej, byli łącznikami 
dowódców, obsługiwali krótkofalówki, by- 
li strażnikami obiektów wojskowych, po- 
magali bombardowanym mieszkańcom Krako- 
wa. Harcerki pracowały w PCK. 

  

6 września 1939 r. Kraków zajęły wojska 
niemieckie. Komenda Chorągwi zawiesiła 
swą działalność. Wśród harcerzy znaleźli 
się i tacy, którzy zmienili narodowość 

i poszli na służbę okupanta /np.Ryszard 
Frehlich z 10 KDH służył wSelbechutzu,a 
Oktawian Reuss z 23 KDH był komisarycz- 
nym Zarządcą Izby Rzemieślniczej w Kra- 
kowie. 
Już we wrześniu 1939 r. tymczasowo fun- 
kcję Komendanta Chorągwi objął phm Jan 
Ryblewski. Zabezpieczył on archiwum Ko- 

mendy Chorągwi, akta personalne i rozka- 
zy. 
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Na początku października 1939 r. powoła- 
no konspiracyjną Komendę Chorągwii Kra- 
kowskiej z phm J.Ryblewskim jako komen- 
Gantem. Ryblewski przebywał w Krakowie 
od 1939 r. i nie był tak znany jak inni 
instruktorzy. Komenda Chorągwi działała 
w porozumieniu z Organizacją Orła Białe- 
go podporządkowaną władzom polskim we 
Francji. Nawiązano kontakt z nowosądecką 
organizacją harcerską 00B - Reseurectio, 
zajmującą się przerzutami granicznymi i 
pracą harcerską. Stworzenie kierownictwa 
i ujęcie pracy harcerzy w ramy organiza- 
cyjne było konieczne, ze względu na ży- 
wiołowe podejmowanie działalności przez 
nich na szczeblu drużyn i zastępów. 
Odbywali oni spotkania, zajmowali się 
ukrywaniem broni, amunicji, aparatów 
radiowych, sprzętu łącznościowego oraz 
mienia harcerskiego. Harcerze z 10 KD0H 
rozpoczęli wydawanie "Informacji radio- 
wych” oraz podjęli prace wywiadowcze 
ustalające lokalizację mieszkań Niemców 
1 volksdeutchów i stacjonowania wojsk 
niemieckich. Działania te winny być pro- 
wadzone, zgodnie z zasadami konspiracji, 
pod jednolitym dowództwem. 
Stworzono najpierw system  trójkowy, a 
potem piątkowy, tzn. każdy wciągnięty do 
organizacji harcerz werbował 3 do 5 ko- 
legów,aby ograniczyć znajomości. W prak- 
tyce , zrzeszeni w drużynie czy hufcu 
chłopcy znali się jednak z przed wojny. 
Każdy, nowy członek Szarych Szeregów po 
złożeniu przysięgi otrzymywał zadania do 
wykonania. Poza w/w zadaniami zajmowali 
się oni łącznością i kolportażem. W paź- 
dzierniku 1939 r. rozmawiałem z druhem 
Leszkiem Guzym kolegą z IX gimnazjum i 
10 KOH, moim zastępowym o mojej chęci 
pracy w konspiracji 1 walki z Niemcami. 
Wkrótce Leszek wciągnął mnie do pracy 
konspiracyjnej 10 KDH i zaproponował mi 
zwerbowanie innych harcerzy. 
Zwerbowałem wtedy do konspiracyjnego 
harcerstwa mego brata Eugeniusza oraz 
braci Witolda i Jerzego Kupców. Ja przy- 
jąłem pseudonim "Kresowiak". 
Przy końcu listopada komendantem chorąg- 
wi został hm Stanisław Rączkowski 
"Stach", a jego zastępcą został Seweryn 
Udziela "Jus, Stefan, Lubicz”. 
Dzięki kontaktom z hm Zbigniewem Tryl- 
skim w Budapeszcie przeprowadzano na Wę- 
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gry wojskowych pragnących wstąpić do Ar- 
mii Polskiej we Francji, a do kraju 
przywożono dokumenty, rozkazy i pienią- 
dze dla Służby Zbrojnej Polski, potem 

ZWZ. 
Z końcem stycznia 1940 r. przyjechał do 
Krakowa z Warszawy naczelnik Szarych 
Szeregów Florian Marciniak "Szary" i na- 
wiązał kontakt z Komendą Chorągwi. Poin- 
formował on członków komendy o kryptoni- 
mie konspiracyjnym harcerstwa "Szare 
Szeregi" i podporządkowaniu go ZWZ. 
Z końcem 1939 r. poszerzono działalność 
Kom. Chorągwi na rejon Dębicy i Rzeszo- 
wa, gdzie działali m.in. Józef Kret i 
Władysław Lutecki. 
Usprawniono działalność konspiracy jną. 
Chłopcy do lat 15 kontynuowali zajęcia 
harcerskie, z naciskiem na słuzżbe sani- 
tarną, wywiadowczą i WF. 
Chłopcy ponad 16 lat przechodzili prze- 
szkolenie wojskowe na kursach podoficer 
skich i podchorążych, uczestniczyli w 
małym sabotażu, służbie wywiadowczej, 
kolportażu prasy itp. Harcerze z 10 KDH 

przechodzili przeszkolenie wojskowe na 

zaplęczu sk lepu w Łagiewnikach. 
Tak,jak przed wojną harcerze z 10 i 23 
KDH współpracowali ze sobą również w 
konspiracji. Przede wszystkim drużynowi 

Kazimierz Wajdziński i Stanisław Kunze 
oraz hufcowy Kazimierz Sobolewski. W 
czerwcu 1740 r. próbowało gestapo aresz- 
tować Komendanta Krakowskiej Chorągwi 
Stanisława Rączkowskiego, jednak nie za- 
stało go w domu. Musiał on wyjechać do 
Warszawy, a jego następcą został hm Se- 
weryn Udziela. Wiosną 1941 r. miały 
miejsca pierwsze większe aresztowania 
wśród Krakowskich Szarych Szeregów. 
24.04.194] r. aresztowano Seweryna U- 
dzielę. W pierwszej dekadzie maja aresz 
towano Kazimierza Wajdzińskiego. 
11.05.1941 £. Stanisława  Kunzego. 
Aresztowani /z wyjątkiem hm. Udzieli 
przesłuchiwanego w Rzeszowie/ zostali 
poddani śledztwu na gestapo przy ul.Po- 

morskiej w Krakowie, potem osadzeni w 
więzieniu przy ul. Montelupich w Krako- 
wie, a następnie wywiezieni do obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu. 
Pierwszy zmarł tam Kazimierz Wajdziński, 
w sierpniu Stanisław Kunze, w paździer- 
niku Seweryn Udziela. 
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Przypuszczalnie -aresztowanie Udzieli by- 
ło wynikiem wsypy w rzeszowskich Szarych 
Szeregach. Aresztowano wtedy Józefa Kre- 
ta, Władysława Luteckiego i innych har- 
cerzy. 
Natomiast aresztowania harcerzy w Krako- 
wie spowodował w/w, Oktawian Reuss przed- 
wojenny przyboczny 23 KDH. Został on 
reichsdeutschem i przedstawił gestapo 
listę funkcyjnych harcerzy 10 i 25 KDH. 
Aresztowania te spowodowały, że stano- 
wisko Komendanta Chorągwi objął Stanis- 
ław Okoń "Sumak". Jego zastępcą był hm 
Eugeniusz Fik "Osk". 
Nawiązał on łączność z hm Wincentym Mu- 
chą "Komarem" z Tarnowa. W 1942 r. w ra- 
mach małego sabotażu rozrzucono ulotki 
ośmieszające okupanta oraz wrzucono do 
kin ampułki z gazem lub kwasem. 
4.03.1942 r. Stanisław Okoń został a- 

resztowany. 
Wkrótce przywieziony do Oświęcimia zmarł 
Komendantem Chorągwi został Eugeniusz 
Fik. Jego zastępcami Franciszek Baraniuk 
i Kazimierz Sobolewski. "Franek" objął 
szkolenia wojskowe, "Słoneczny" pion wy- 
dawniczy. Wtedy Krakowska Chorągiew 5Sza- 
rych Szeregów liczyła ok. >00 osób, w 
tym Kraków ok. 300, Tarnów ok. 100, Moś- 
cica ok. 50, Bochnia ok. 20. W 1944 r. 
stan ten zwiększył się do ok. 700 osób. 
Komendant Chorągwi utrzymywał regularną 

łączność z szefem Krak. BIP płk. Rolewi- 
czem "Bernardem" i przydzielał harcerzy 
do prac tej komórki. 
Ja od 1940 r. byłem łącznikiem między 
Krakowem i Tarnowem, gdzie przewoziłem 
pocztę BIP-u oraz od 1943 r. materiały 
do wydania tarnowskiego "PP". 
Wiosną 1943 r. na rozkaz Kwatery Głównej 
podzielono członków Sz.Sz. na 3 grupy 
wiekowe. 
Najmłodsi od 1l - 14 lat zostali przy- 
dzieleni do "Zawiszy", od 16 - 18 lat do 
Szkół Bojowych, powyżej 18 lat do Grup 
Szturmowych. W marcu 19435 r. nowym Ko- 
mendantem Chorągwi został Jerzy Hail' Je- 
rzy". Fik zrezygnował z tej funkcji 
wskutek aresztowania brata, W 1943 r. w 
"Szkole za lasem" szkolono instruktorów 
harcerskich - podharcmistrzów. 
"Zawisza" - obejmowała chłopców od 11 - . 
14 lat /w Krakowie od 11 - 16 lat/.Prze- 
chodzili oni przeszkolenie harcerskie i 
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brali udział w małym sabotażu. Zawiszę 
organizował Kazimierz Lisiński "Lisek". 
Do końca 1943 r. "Zawisza" liczyła około 
86 chłopców. Organizowano dla nich 3 
kursy drużynowych. Instruktorami byli 
starsi harcerze. Przyrzeczenia harcers- 
kie składali w poaustriackich fortach 
pod Krakowem. Objęło ono około 60 harce- 
rzy. Obecny był kom. Chorągwi Heil.Akcję 
ubezpieczały BS-y. 

W styczniu 1949 roku "Zawiszacy" wstawi- 
li portret gen. Sikorskiego w oknie wys- 
tawowym firmy fotograficznej. Bielec 
przy ul. Karmelickiej w/m zdjęć 
żołnierzy niemieckich. 
Brali oni też udział w kolportażu "lewe- 
go' Gońca Krakowskiego w lipcu i grudniu 
1943 r. 
Działalność harcerzy zakończyła się dla 
"Zawiszy" w styczniu 1945 r. w momencie 
rozwiązania Krakowskich Szarych Szeregów 
W Szarych Szeregach przyjęto następujące 
kryptonimy: 
Główna Kwatera  - Pasieka 
Chorągiew - Ul 
Hufiec - Rój 
Drużyna - Rodzina 
Zastęp - Pszczoła 
Komendantami Chorągwi Krakowskiej byli: 
hm Stanisław Rączkowski "Stach" - 
od IX.1939r. - VI 1940r. 
hm Seweryn Udziela "Stefan" - 
od VI.1940r. - IV.l94lr. 
phm Stanisław Okoń "Sumak" - 
od V.194lr. - III.1942r. 
hm Eugeniusz Fik "Osk" - 
od III.1942r. - III.1943r. 
hm Edward Heil "Jerzy" - 
od III.1943r. - V.l944r, 
hm Wincenty Mucha "Komar" - 
od V.1944r, - I.1945r. 
Szare Szeregi liczyły przed wybuchem 
powstania warszawskiego 8788 harcerzy, 
w tym "Zawisza" 2824 "BS" 1717 i "GS" 
364/ harcerzy. 

Krakowska Chorągiew Szarych Szeregów po- 
siadała kryptonim "Ul Smok',a od X.1941 
roku "Ul Dzwon". 
stan jej w 1944 r. wynosił: 
Zawiszy - 170 harcerzy 

BS - 280 " 
GS pałał 23 

Razem 700 harcerzy 
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świata w drobiazgach wokół siebie 
to wędrownictwo, to prawda, ale 

koniecznie trzeba dodać - zmienianie na 
lepsze. 
Jednak trudno znaleźć nam czasem granicę 
dobra i zła.Wszyscy narzekamy,że ludzie 
są niedobrzy,egoistyczni itd. Tylko wów- 
czas zapominamy,że my też jesteśmy tymi, 
którzy to tworzą. Często nie poczuwamy 
się do odpowiedzialności, umiemy tylko 
narzekać i krytykować. Zawsze jednak lu- 
dzie marzą o tym wspaniałym,idealnym 
świecie,bez wojen,kłótni krzywd - śŚwie- 
cie pełnym dobroci i miłości.A to świad- 
czy o tym,że w Świadomości człowieka za- 
kodowane jest dobro i najważniejszą spra- 
wą jest jego uzewnętrznienie. Jest to 
sprawa bardzo 'trudna,gdyż  wykrzesanie 
dobroci często zależy od chwili czy sy- 
tuacji.Również bardzo łatwo jest znisz- 
czyć pożyteczne iskry.Zauważmy, że każdy 
w swojej najwcześniejszej młodości po- 
siada bardzo idealne nastawienie do ca- 
łego świata.Il w pewnej chwili wraz z 
biegnącymi latami spostrzega,że jego myś- 
li są w oczach innych dziecinne i śmiesz- 
ne.Wtedy zaczynamy się wstydzić swych 
dążeń i idei, przytłumiamy nasze osobiste 
życie wewnętrzne i poddajemy się fali 
ogólnej szarzyzny.Stajemy się ludźmi nie 
mogącymi nic wartościowego wnieść do ży- 
cia. Doszło do tego, że normalny człowiek 
wstydzi się swych głębszych myśli i za- 
miarów odbiegających od codzienności. 

Dlaczego tak się dzieje i skąd bierze 
się ta bariera? W dużej mierze tworzymy 
ją sami,ona nawarstwia się i staje się 

coraz groźniejsza. Dlatego trzeba ją jak 
najszybciej usunąć. Aby to zrobić,trzeba 
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ją jak najszybciej usunąć.Aby to zrobić, 
trzeba rozpocząć pracę od siebie, bo to 
zło pochodzi przecież od nas samych.Warto 
więc zastanowić się nad swoim systemem 
wartości, postępowaniem, sensem i celem 
życia. 

Nam po prostu tego brakuje.Zabiegani 
w tym świecie, często zapominamy o drugim 
człowieku.Widzimy jedynie własne interesy 
nie biorąc często pod uwagę nawet naj- 
bliższych.Stajemy się wstrętnymi egoista- 
mi „zamkniętymi w sobie,udajemy silnych 
psychicznie, jednak wewnętrznie: czujemy ,że 
to jest tylko fałsz. 

I tak - jak pisze M.Schiller - dopie- 
ro w nocy otwieramy się przed samym sobą, 
płaczemy ,gryziemy z bólu wargi, narzekamy 
na brak przyjaciół. 

Skąd bierze się brak zaufania do lu- 
dzi, wstydzimy się normalnych, życiowych 
problemów.Dlatego musimy zmieniać swoje 
wnętrze ,prowadzić dużo poważnych ,szcze- 
rych rozmów,musimy "wyrzucić" z siebie 
wszystkie nasze cierpienia i bolączki. 
Wówczas zawsze znajdziemy sposób na roz- 
wiązanie szeregu problemów już nie tylko 
własnych,ale i innych.W takim klimacie 
szczerości i otwartości do pewnej grupy 
osób,będziemy też nabierać zaufania do 
reszty ludzi. 

Inaczej kształtuje się nasza Świado- 
mość. Atmosfera szczerości i życzliwości 
uzdrowi nas wewnętrznie - pobudzi w nas 
chęć do życia. 

Ale żeby móc zdobyć zaufanie do 
drugiego człowieka,sami musimy stawać się 
silniejsi,bardziej dorośli psychicznie, 
starać się mieć swoje konkretne życie, 
cele i ideały. [rzeba być również przygo- 
towanym na to, że nie tylko my będziemy 
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czegoś potrzebować ,ale również będziemy 
udzielać pomocy innym.Wówczas poczujemy 
się wszyscy bardziej potrzebni w tym 
świecie,staniemy się sobie bliżsi,bo 
przecież "tak niewiele potrzeba, trochę 
serca szczerego, otwartego, więc się pos- 
piesz, nie zwlekaj, niech na próżno nie 
czeka i na darmo nie wzywa Ciebie ktoś.." 

Własną odnowę moralną musimy zacząć 
od zaraz.Łatwiej będzie podjąć ją w zes- 
połach ludzi,którzy siebie już wcześniej 
znali. 

Ogromną rolę powinno tu odegrać har- 
cerstwo. Szczytne ideały tej organizacji 
mają przecież na celu ulepszenie Świata, 
ale to wszystko nie sprawdza się w dzia- 
łaniu.Harcerstwo jest rozbite,nie ma tu 
jedności ,wspólnoty.Ograniczamy się do 
własnego zespołu,unikamy kontaktu z oto- 
czeniem,innymi drużynami ,brak nam odwagi 
w podejmowaniu drażliwych tematów,Świa- 
domie decydujemy się na stanie z boku. 
A przecież ma być inaczej.Obecnie w har- 
cerstwie dzieje się źle,wielu członków 
nie rozumie go wcale, coraz więcej jest 
pseudoharcerzy.Dla nich harcerstwo to wy- 
pełnianie wolnego czasu,a nie określony 
styl życia. 

I to właśnie jest pierwszym zadaniem 
wędrownictwa - odnowienie moralne.Aby to 
nastąpiło, trzeba zacząć odnowę od samego 
siebie później trzeba dotrzeć do innych i 
na tym zdobytym zaufaniu, w dobrej atmos- 
ferze budować zastępy, drużyny ,szczepy... 
cały związek. 

Dopiero wówczas będzie miała sens 
harcerska służba, bo przecież na rzeczy- 

wistość, którą będziemy zmieniać „skła- 
dają się setki, tysiące rzeczy drobnych - 
spraw z pozoru tylko błahych. 

Inaczej będzie wyglądać służba sobie 
- będzie szczera,otwarta,prawdziwa. 
Nauczymy się czerpać radość z życia,a 
tym samym wciąż na nowo przeżywać niepow- 

tarzalną harcerską przygodę.Zrodzi się 
nie tylko praca nad sobą, ale także nad 
innymi.Zdobywanie stopni ,sprawności, od- 
znak czy uprawnierń nie będzie egoistycz- 
nym podejściem do doskonalenia siebie po 

to, by nam w drużynie było lepiej, ale 
po to, by Świat został lepszy,żeby to,co 
osiągnęliśmy ,promieniowało na zewnątrz 
1 oddziaływało na innych. Nasze samo- 
doskonalenie się będzie polegało na bo- 
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gaceniu własnej osobowości i stawianiu 
przed sobą coraz trudniejszych zadań. 

Tu także sprawdzi się służba ludziom, 
nie będzie ona oschła,nieszczera,ale 
prawdziwa w pełni Świadoma.Będzie to po- 
moc samemu sobie. 

Inaczej też będzie wyglądać służba 
społeczeństwu .Sami „doceniając wartość 
drugiego człowieka, będziemy się starali 
pracować na rzecz swojego Środowiska, 
szkoły,miejsca zamieszkania. 

Nasze wędrownictwo wiąże się z rolą 
urzeczywistniania nasżych planów,celów. 
Konieczne jest zwrócenie szczególnej u- 
wagi na swoje wnętrze,otwarcie się dla 
innych,sprzedanie własnych problemów czy 
bolączek.Dopiero zbudowanie dobrej ,praw- 
dziwej i szczerej atmosfery daje nam 
szansę prawdziwego działania,a nie sztucz- 
nej improwizacji.Dopiero na tym etapie 
możemy kontynuować nasze dalsze wędrow- 
nictwo,czyli zmieniać świat,mając poczu- 
cie tego,co robimy i wiedząc, że na tym 
zależy drugiemu człowiekowi .Szczerość, 
życzliwość i zaufanie to podstawy dobrego 
wędrownictwa,to gwarancja,że to,co się 
robi,jest dobre.Dzięki tym cechom POZNAJE 
SIĘ, a to jest konieczne do tego,aby móc 
POMAGAĆ. 

Wiele zachowań człowieka wypływa z 
chwili, w jakiej się on znajduje, ale my 
w Swoim wędrownictwie powinniśmy czynić 
tak,aby te chwile znajdowały się w 'cie- 
plarnianej" atmosferze.Wtedy miej będzie 
krzyków ,narzekańń,oburzenia,a więcej roz- 
sądku,zrozumienia i  dobroci.Rozpocznie 
się prawdziwa wędrówka,do której przy- 
łączą się ludzie starsi, młodsi,gdyż będą 
chcieli działać razem z innymi. Jeżeli 
wyjdzie to w naszym związku, to na pewno 
będzie to promieniować na pozostałą część 
społeczeństwa. 

Rozpocznie się nowa reakcja łańcucho- 
wa,której początek da czyste ogniwo - 

wędrówka z ludźmi, dla ludzi. 
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hm Henryk CZECHOWSKI 

członek zespołu d/s 
przeciwdziałania 
narkomanii przy 
prezydencie miasta 
(rakowa 

/ problem 
patKAMAWUL 

arko mania jest jednym z najwięk- 

szych problemów i chorób XX w. 

atakujących młode pokolenie. Słowo 

narko mania wywodzi się od łacińskiego 

narcomania lub z greckiego narke - odu- 

rzanie i mania - szaleństwo. Słownik Wy- 

razów Obcych PWN hasło narkomania ok- 

reśla jako chorobliwy, nieprzeparty pociąg 

do zażywania narkotyków. Nałogowe uży- 

wanie narkotyków doprowadzające do zmian 

chorobowych w organiź mie „zwłaszcza w u- 

kładzie nerwowym. Hasło narkoman precy- 

zuje, że jest to człowiek nałogowo zaży- 

wający narkotyki. Nałóg ten został zakwa- 

lifikowany do zespołu "Patologii społecz- 
nych". 

Wielu realizatorów filmowych postano- 

wiło w swych dziełach pokazać ten prob- 

lem oczami chorych i ludzi dnia dzisiejsze- 
go, którym na sercu leży zdrowie młodego 

pokolenia. 

"Białe tango" - realizacja Paweł Kądzier- 
ski, zdjęcia Michał Bukojemski, Produ- 
kcja WFD Warszawa 19/7 r. Krótko- 
metrażowy, Społeczno-obyczajowy ,CcZzac- 

nobiały na taśmie 16 mm. Ilość aktów 

- 2, Czas projekcji l> min. 
Film porusza problemy współczesnej rodzi- 
ny. Pokazuje między innymi przyczyny do- 
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prowadząjące do rozpadu małżeństw. laka 
sytuacja sprzyja wzrostowi liczby dzieci 
pozbawionych opieki rodzicielskiej. 

"Czy czegoś zabrakło w ich życiu" - sce- 
nariusz, realizacja, zdjęcia - Zbigniew 
Raplewski. Produkcja WFD Warszawa 
1982 r. Krótkometrażowy, dokumental- 
ny, czarnobiały na taśmie 16 i 35 mm. 
ość aktów - 2, czas projekcji 20 min. 

Pokazuje działalność Szkolnego Ośrodka 

Socjoterapii w Warszawie. Jedną z prób 

ratowania młodych ludzi z narkomanii jest 

terapia psychalogiczna. 
"Jarocin 82" - scenariusz, reżyseria - Pa- 

weł Karpiński, zdjęcia Leszek Winnicki, 
Krzysztof Strąbski, Włodzimierz Suski. 
Produkcja WFD Warszawa 1982 r. 
Krótkometrażowy, dokumentalny, kalo- 
rowy na taśmie 16 mm. Ilość aktów - 
2, czas projekcji 19 min. 

Relacja z III Ogólnopolskiego Przeglądu 
Muzyki Młodej Generacji w Jarocinie. Po- 

kazano zachowanie . się młodzieży pod 

wpływem muzyki rockowej. Realizatorzy 
próbują pokazać .w sposób delikatny prob- 
lem narkomanii na tego typu imprezach. 
"Jestem przeciw" - scenariusz Krystyna 

Lubelska, Andrzej Trzos-Rastawiecki, 
reżyseria Andrzej Trzos-Rastawiecki, 
zdjęcia Przemysław Skwirczyński. Pro- 
dukcja WFD Warszawa 19785 r. Krót- 
kometrażowy, dokumentalny, kalorowy, 
na taśmie 35 mm. Ilość aktów - 6, 
czas projekcji 87 min. 

Film o działalności "Monaru". Przedstawia 
w Sposób obrazowy skutki narkomanii. 
Znakomita obsada aktorska: D. Dlbrychski, 
R.Wieczyński, Zb.Zapasiewicz, E.Dankow- 
ska, A.Gronostaj. 
"|ider" - scenariusz, realizacja Antoni Bo- 

gusławski, zdjęcia Zbigniew Hałatek. 
Produkcja WFO Łódź 1986 r. Krótko- 
metrażowy, reportaż, czarnobiały na 
taśmie 16 i 35 mm. Ilość aktów 2, 
czas projekcji 19 min. 

Akcja filmu ma miejsce na terenie ośrodka 
"Monaru" w Łodzi. Zadaniem ośrodka jest 
resocjalizacja narkomanów oraz umożliwie-+ 
nie im przystosowania się do normalnego 
życia w społeczeristwie. Wielu tych pen- 
sjonariuszy podejmuje normalną pracę i 
często odwiedzają ośrodek, aby podzielić 
się z będącymi tam kolegami ze zwycięs- 
twa nad tym groźnym nałogiem. 
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roponuję drużynowym zuchów,nau- 

czycielom przygotowującym uroczy- 
stość szkolną z okazji Dnia Edu- 

kacji Narodowej inscenizację, w której 
może wziąć udział dowolna ilość osób. Ja 
zaplanowałam ją na 15, ale liczbę tę moż- 

Wi Ę ŚLIWERSKA na zmniejszyć lub zwiększyć w zależności 
IeS awa od potrzeb i możliwości. 

Akcja rozgrywa się w klasie. Dekorac- 
ję stanowią: tablica, ławki lub stoliki z 
ilością krzesełek (miejsc) odpowiadają- 
cych liczbie osób występujących. Wszys- 
tkie dzieci ubrane są na galowo, uroczyś- 
cie. (Osoba grająca rolę nauczycielki 
ucharakteryzowana jest i ubrana na wzór 
osoby dorosłej. 
J scena: 
(Akcja toczy się w klasie przed dzwonkiem 
lekcyjnym. Uczniowie powoli wchodzą do 
pomieszczenia,grupując się częściowo przy 
tablicy. Piotr ma w ręce bukiet kwiatów- 
chryzantemy, zaś pozostałe dzieci worki 
szkolne) 
I OSOBA (zwracając się do II ucznia) 
Lzy widziałeś w szatni Piotra? Najwięk- 
szego w klasie łotra,co nikomu nie prze- 
puści, wszystkich bije, łaja, bluźni. 
Pani pisze mu nagany, do dyrekcji jest 
wzywany, lekcji nigdy nie  odrabia 
II OSOBA (przerywa) 
Wszyscy wiemy, jak rozrabia.Czemu zatem o 
nim mówisz? Przecież wiem, że go nie 
lubisz. 
I OSOBA 
Nie uwierzysz mi na słowo, z powątpie- 
niem kiwniesz głową. Musisz sam, na włas- 
ne oczy ujrzeć jak się przeistoczył. 
III OSOBA (wtrąca się do dialogu) 
Piotr się zmienił? Jak? Dlaczego? Czyżby 
dostrzegł coś nowego? Zaraz, zaraż.... 
Dzisiaj piątek. Chyba czuję sprawy wątek. 

Po raz pierwszy od wakacji mamy Święto 
edukacji! - dawny Dzień Nauczyciela. Inny 
jest więc Piotr i Nella, Staś i Krzysio, 
nawet Marek. Każdy chodzi jak zegarek ,bez 
spóźnienia i cichutko, złe zapędy trzyma 
krótko! 
I OSOBA (w tym czasie pojawia się na sce- 

nie Piotr) . 
Wiesz już zatem, skąd ta zmiana, czemu 
Piotr jest miły z rana. Spójrz na jego 
czyste spodnie, jak ubrany jest dziś 
modnie. 

1I OSOBA 
Rzeczywiście. Nie do wiary, i skarpetki 

  

E
D
U
K
A
C
J
I
 

N
A
R
O
D
O
W
E
J
 

archiwum 
harcerskie.pl  



ma do pary. Ależ z niego elegancik - 
czyste buty, spodnie w kancik. Nie prze- 
pycha się, nie kłóci, żadnej z dziewcząt 
nie przewrócił. W ręce kwiaty ma, miast 
kija. Nawet workiem nie  wywija tylko 
spieszy z nim do szatni. Piotr dziś nie 
chce być ostatni: ani w stroju, ani w 
czynie. Niech zła myśl o nim zaginie! 
I OSOBA 
On obiecał Pani, klasie, że się zmieni w 
całej krasie. Śladem zmian inauguracji 
jest święto edukacji! Pytasz skąd ta chęć 
poprawy? Każdy tego jest ciekawy. Wnet 
poznamy jego racje, sam nam z tego zda 
relacje. 
PIOTR (zwraca się do rozmawiających ze 

sobą uczniów) 
Cześć! Czy mogę opowiedzieć wam mój sen? 
WSZYSCY (chóralnie) 
Taaak 
PIOTR 
Przyśniło mi się wieczorem, wiecie, jak 
we śnie bywa czasem! Że byłem... panem 
profesorem, I - że uczyłem naszą klasę. 
Ale się czułem - jak to we śnie. Sobą i 
panem równocześnie. Pan - to były ręce 
i głowa, a ja - to dolna połowa... Więc 
idę rano przez podwórze w trampkach... 
i pana garniturze. Właściwie tylko w ma- 
rynarce, bo od dołu to byłem harcerz... 
Idę do naszej klasy i marzę: No ja do- 
piero im pokażę! Takich jak ja, nauczy- 
cieli, to oni wcale nie widzieli! 
Bo najważniejsze, proszę wierzyć, to 
mieć podejście do młodzieży. 
Pędzę do klasy jak na skrzydłach, a moja 
klasa - jak mnie wita? Zamiast kredy - 
kawałek mydła! Gąbka - za szfą jest ukry- 
ta! W kałamarz wetknął ktoś cebulę! 
Stół - atramentem zachlapany! Fruwają 
papierowe kule - a wszyscy wyją jak 
pawiany! Pamiętam dobrze, bo przedwczoraj 
tak witaliśmy profesora... Zadrżałem. Jak 
dam sobie radę z tym, z przeproszeniem, 
wyjącym stadem? Jakich mam użyć słów i 
gestów, kiedy ja jeden,a ich czterdzie- 
stu? Krzyknąłem: spokój!  Krzyknąłem: 
Cisza! Ale mnie nikt z nich nie usłyszał. 
stchórzyłem. Co tu gadać wiele. Nawet 
schowałem się do szatni. Wołając: -Byłem 
nauczycielem pierwszy raz ... i ostatni! 

(Słychać dzwonek szkolny. Wchodzi do 
klasy nauczycielka. Uczniowie podchodzą 

do niej) 

GU UTTURA 
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IV OSOBA 
Dzisiaj w dniu tym uroczystym,chcemy być 
całkiem szczerzy 
V OSOBA 
I jeśli nam Pani pozwoli... 
VI OSOBA 
I jeśli nam Pani uwierzy 
VII OSOBA 
Powiemy wszystko o sobie, jacy jesteśmy 
VIII OSOBA 
I co nas trapi, co cieszy... 
IX OSOBA 
Niech się więc Pani nie peszy naszą zbyt 
ostrą samokrytyką. 

  
NAUCZYCIELKA 
Widzę, że cały w tym ambarans, że wszyscy 
chcecie mówić naraz. Może więc teraz 
spróbujecie, mówić oddzielnie o czym 
chcecie. Usiądźcie w rzędzie jak należy 
i niech się każdy nam tu zwierzy. 
(Uczniowie zajmują miejsca w ławkach. 
Podnoszą kolejno rękę do odpowiedzi. 
Nauczycielka wskazując rędą prosi ich 
kolejno o wypowiedź) 
V OSOBA 
Ja wśród uczniów się wyróżniam tym, że 
się do szkoły spóźniam. 
VI QSO8A 
Całe źródło mojej wiedzy w tym, co szepną 
mi koledzy. 
VII OSOBA 
Ćwiczenia na lekcjach piszę z wielką bie- 
dą za to na parkanach chętnie mażę kredą. 
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VIII OSOBA 
Zbieram znaczki, fotosy, muszle większe 
i małe, zbieram chętnie motyle i nalepki 
z zapałek. Zbieram drobne kamyczki i po- 
wiadam na szczęście ale w szkole złe sto- 
pnie zbieram jednak najczęściej. 
XI OSOBA 
Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniej- 
sze mam ubranie. Moja buzia tryska zdro- 
wiem, jak coś powiem, to już powiem. Jak 
odpowiem to roztropnie, w szkole mam naj- 
lepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w o- 
perze, Świetnie jeżdżę na rowerze. Zna- 
komicie muchy łąpię, wiem gdzie Wisła 
jest na mapie. Jestem mądra, jestem 
zgrabna, wiotka, słodka i  powabna. 
A w dodatku, daję słowo, mam rodzinę wy- 
jątkową: moja mama taka tęga,moja siostra 
taka mała, a ja jestem samochwała! 
X OSOBA 
Proszę pani, proszę pani. Dobrym jest 
kolega Adaś. Znakomicie podpowiada. 
Siedzę z tym Adasiem drugi rok w tej 
samej klasie! 
XII OSOCZA 
Byłbym mistrzem sportu, gdybym trafiał 
piłką w cel, nie w szyby. 
XIII OSOŻA ; 
Przed klasówką nie mogę się wcisnąć do 
ławek, bo mam kieszenie pełne Ściągawek. 
XIV OSC3A 
Bardzo lubi szkołę mój kolega Jasiek i 
dlatego po dwa lata siedzi w każdej kla- 
sie. 
XV OSC2A 
Wciąż stawiają mi za przykład pracowitość 
pszczoły. Pewnie chcą bym miód przynosił 
do szkoły. 
XII OSOBA 
Proszę pani, ja się bardzo dziwię, ja tę 
dwójkę mam niesprawiedliwie. Ja umiałem 
i mówiąc ściśle, ja tę dwójkę mam za to, 
że myślę. Myślę w domu i na drodze, i 
gdzie da się, a najwięcej, proszę pani, 
myślę w klasie. Myślę:osiem... ale czego 
osiem? Myślę: osiem piegów mam na nosie. 
Myślę:ile w mrowisku mrówek? Myślę: ile 
jeszcze będzie klasówek? Myślę: ile mógł- 
bym zjeść czekoladek? Ile lat ma naj- 
starszy pradziadek? Ile włosów właściwie 
ma człowiek? Ile myśli mi chodzi po gło- 
wie? Ile kropek mieć może biedronka? 
Ile minut jest jeszcze do dzwonka? 
Myślę, myślę napisałem: "Klasówka" i da- 
lej ani słówka. Więc jeśli uchodzę za le- 
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nia, to na skutek myślenia. 
XIII OSOBA 
Każdemu staram się podlizać, aż wreszcie 
dostałem manii takiej, że teraz, gdy noc 
się zbliża do łóżka kładę się z lizakiem. 
XIV OSO3A 
Wciąż powtarzam jednakowo "daję słowo, 
daję słowo". I dlatego bądźmy szczerzy, 
moim słową nikt nie wierzy. 
XV OSOBA 
Proszę pani, czy Pani wie? Że ja mam zaw- 
sze rację. Wiem wszystko najlepiej, swą 
wiedzę mógłbym sprzedawać w sklepie. 
Sprzedawać codziennie. (0 tak, bez wątpie- 
nia, lecz nie znam niestety tabliczki 
mnożenia. 
X OSC3A 
Za to, że wiem dokąd Wisła płynie, 
I gdzie się mieści Tatr najwyższy grzbiet 
i jakie nosił Sobieski imię, 
że rzekę trzeba pisać przez rz. 

Za to, że wiemy co Kopernik zdziałał, 
i ile to jest siedem razy trzy. 
Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Niedźwie- 
dzica Mała, 
Że rok ma trzysta sześćdziesiąt pięć dni. 

łe tak dokładnie pamiętamy przecież, 
o tym, że woda przy stu stopniach wrze. 
Że polskie statki płyną z portu Szczecin, 
że na wieży Mariackiej strażak w trąbę 
dmie... 

Za to wszystko, co dla nas tajemicą 
przed nami jeszcze sporo szkolnych lat, 
za to składamy pani wiele życzeń, 
z nimi jesienny, najpiękniejszy kwiat! 

(Piotr wręcza nauczycielce swój bukiet 
kwiatów) 

PIOTR 
My dziś kochanej Pani, 
chryzantemy, ale także 
deczne złożyć chcemy. 
VI OSOBA 
Tak, my wszyscy! Żeby się pani szczęściło 
żeby nawet w dzień mglisty słońce pani 
świeciło! 
VII OSOBA 
Żeby w naszych zeszytach nie było byków 
i kleksów. 
VIII OSOBA 
Żeby, gdy pani pyta, "każdy jechał bez 

nie tylko te 
życzenia ser- 
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przeszkód" ! 
V OSOBA 
Żebym się więcej nie spóźnił! 
IX OSOBA 
Żebym miał czyste ręce. 
X OSOBA 
Żebym nie szczypał Józia! 
XI OSOBA 
A ja nie kłamał więcej... 
XII OSOBA 
Żebyśmy dotrzymali najlepszym w szybkim 
kroku, a także bez kłótni wytrwali aż do 
końca roku. 
XIII QSQ3A 
Żebyśmy przez cały rok w ogóle dwóje tę- 
pili jak chwasty. 

  

  
XIV OSOBA 
I coraz mocniej i czulej, kochali nasz 
dom własny. To znaczy naszą szkołę, razem 
z panią oczywiście, bo wtedy drzewa są 
wesołe, choć opadają liście! 
XV OSOBA 
lo nic, że jesień, bo przecież jasne 
myśli to wiosna! No właśnie! Dzisiaj je- 
sień naprawdę jest radosna! 
PIOTR 
A ja jeszcze życzę pani tyle szczęścia, 
ile jest pestek w ogromnej banii. 
I OSOBA 
A ja - ile ziarenek w słoneczniku, czyli 
bez liku! 
II OSOBA 
K ja tyle ile liter w książce! 
III OSOBA 
Ja - ile szpilek na jodłowej gałązce! 

| | 

IV OSOBA 
A ja ile gwiazd na niebie, 
- od całej klasy i od siebie. 
PIOTR 
lo właśnie mówią o tym nasze chryzantemy! 
Ten kolor szczerozłoty! Już pani wie? 
NAUCZYCIELKA: 
Wiem! 

tyle, tyle 

(wszyscy chórem) 

I my też wiemy !!! 
V OSOBA 
W naszej drugiej klasiem jak we wszy- 
stkich klasach nie brak wiercipięty, nie 
brak ananasa. Ale kiedyś z nimi skończą 
się kłopoty, już my wszyscy panią przeko- 
namy o tym. | 
VI OSOBA 
Niech pani nie myśli, że to puste słowa, 
Bo dziś między nami stanęła umowa. 
Gdy tylko od dziś lat dwadzieścia minie 
wszyscy się u pani zajawimy w gościnie, 
VII OSOBA 
Będę marynarzem, z brodą aż do pasa! 
Nie pozna mnie pani, nie pozna mnie klasa 
Będę opowiadał historie prawdziwe. 
Nawet pani będzie słuchać mnie z podziwem 

VIII OSOBA 
1 ja tęż przybiegnę! Będę już doktorem. 
Nadzwyczajny syrop ze sobą zabiorę. 
To będzie grzecznolin. Kto łyknie kro- 
pelkę, w mig straci ochotę na psikusy 
wszelkie. 
IX OSOBA 
Ja za lat dwadzieścia będę budowniczym. 
Tyle szkół zbuduję, że trudno wyliczyć. 
A dla naszej pani zrobię taką klasę, 
obok której będzie ogrzewany basen. 
I na dużej przerwie wszyscy chlup do 
wody. Pani też popłynie z uczniami 
w zawody. 
X OSOBA 
Mnie bardzo ciekawią maszyny liczące. 
Zmajstruję ich tysiąc, albo dwa tysiące. 
Gdy się zjawię w szkole w Dniu Nauczycie- 
la, zaraz maszynami uczniów poobdzielam. 
XI OSOBA 
Ja za lat dwadzieścia przylecę w rakie- 
cie, I spytam: "Czy pani zechce się prze- 
lecieć?" Proszę mi zaufać, nic a nic się 
nie bać! Przecież ja dla pani zdjąłbym 
gwiazdę z nieba! 
XII OSOBA 

  

  

  

   



   

  

Ja chcę mieć ogródek, w nim róż jak 
najwięcej, Zrobię wielki bukiet naszej 
pani wręczę. Ale to za lat dwadzieścia, 
dziś prócz skromnych kwiatów mamy sto lat 
które z sercem gramy! 

(Całość kończy odśpiewanie przez uczniów 
piosenki "Sto lat!" lub zagranie jej na 
dzwonkach chromatycznych). 
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pierwszym okresie postanowiliśmy 
dotrzeć do tych, którzy niegdyś 

„ byli harcerzami lub zuchami. W 
wyniku tej akcji szeregi nasze się powięk- 
szyły, chociaż nie wszyscy zdecydowali się . 
dołączyć do nas. W tym czasie nawiąza- 
liśmy kontakt z Chorągwią Warmińsko-Ma- 
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Bibliografia: 
M.Terlikowska, Straszny sen, w:Kiermasz 
rozmaitości. Wybór i red. A.Czetwertyński 
MAW, Warszawa 1975. 
Prolog - B Śliwerski 
Wybór wierszy okolicznościowych dla klas 
nauczania początkowego. Wybór i opraco- 
wanie H.Kruk, K.Lenkiewicz, WSiP, War- 
szawa 1977. 
Pegazem przez szkolny rok. MO0OiW, Wybór 
pod red. A.Ponieckiej-Piekutowskiej, 
Warszawa 1982. 

OMNIENIA— 
OTYLII GROT 
KOMENDANT REGIONU MAZUR 
WARMII,I POWIŚLA KRĘGU SENIORÓW 
B.ZHP W NIEMCZECH 

i 

— Z 

zurską im. Grunwaldu. Spotkaliśmy się z 
dużą życzliwością. W rezultacie rozmowy 
z Komendantem związaliśmy Krąg w Cho- 
rągwi ZHP w (Olsztynie, niezależnie od 
przynależności do Kręgu przy Komendzie 
Chorągwi Opolskiej. Na zbiórce, w dniu 
4 września 1985 r. w Sali [radycji Ko- 
mendy Chorągwi ZNP, wybraliśmy Radę



        

Kręgu. Zbiórki rady odbywają się w miesz- 

kaniach prywatnych, natomiast zbiórki ca- 

łego Kręgu raz na dwa miesiące w Sali 

Tradycji. W dniu 18 kwietnia wyruszyliśmy 

do Biesala, do Szczepu Harcerskiego Zz 

Gietrzwałdu, by uczestniczyć w uroczystej 

zbiórce, związanej z przyrzeczeniem har- 

cerskim kilkunastu dziewcząt i chłopców. 

      
Z dworca w Biesalu wyruszyliśmy do pob- 

liskiego lasu, gdzie przy pięknej wiosennej 

pogodzie, odbyło się przyrzeczenie. Dalsza 

część zbiórki była w sali GOK. "Przypo- 

minają się nam młode lata" - powiedziała 

druhna Maria Kensbok. 

Każdy z nas wiózł do swego domu pa- 

miątkowe upominki, m.in. laurki 19 i 28 

drużyny z Gietrzwałdu, dedykowane "Lu- 

dziom i chwilom których się nie zapomi- 

na". 
Spotkania z młodzieżą to obustronny 

pożytek. Młodzież z ust starszych dowia- 

duje się lub pogłębia swą wiedzę historycz- 

ną o naszych ziemiach, ludziach, którzy 

historię tą tworzyli. My starsi od nich 

czerpiemy radość życia, tak bardzo pot- 

rzebną w starszym wieku. Takich spotkań 

mieliśmy w ostatnim roku kilka. W czasie 

akcji obozowej Maria Kensbok, Józef Meyk 

Augustyn Bania uczestniczyli ze mną w 

ognisku zorganizowanym przez młodzież 

Krakowską w Starych Jabłonkach. Młodzież 

z zainteresowaniem słuchała gawęd. 

Spotkania z młodzieżą harcerską mieliś- 

my też w czasie zlotu na Palach Grunwal- 

du a także w lesie niedaleko Purdy, gdzie 
w latach międzywojennych działała jedna 

AHJSTIOREA 
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z naszych drużyn Hufca Warmińskiego. 
Było to spotkanie z młodzieżą Chorągwi 

Warszawskiej, która obozowała na ziemi 

warmińskiej, lecz niewiele wiedziała o 

historycznej polskiej przeszłości. lowarzy- 

szyła mi dh Marysia Kensbok pochodząca z 

Purdy, uczennica szkoły polskiej oraz póź- 
niejsza drużynowa w Skajbotach. 
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W przedostatniej naszej zbiórce uczest- 

niczyli druhowie z drużyny LO w Kwidzy- 

nie, szkoły która pielęgnuje tradycje byłe- 

go gimnazium polskiego kierowanego przez 

niedawno zmarłego w Krakowie dr Władys- 

ława Gąbika. Wszyscy uczniowie tamtego 
gimnazjum należeli do ZHP w Niemczech i 
tworzyli samodzielny Hufiec /tak zwany 
Malborski/. Dwóch z nich - Roch Macko- 
wicz i Otto Kempa są członkami naszego 
Kręgu. Oni zostali zaproszeni na spotkanie 
z obecnymi Kwidzyniakami. 

Współpracuje my też ze szkołą Ekono mi- 

czno-Handlową im Palaków spod znaku 

Rodła w Olsztynie. Znajduje się w niej iz- 
ba pamięci, która wzbogacona została 
przez nasze zbiory. Wielkim wydarzenie m 
była uroczystość nadania Hufcowi War miń- 
skie mu imienia Ryszarda Knosały, /pierw- 
szego nieoficjalnego, a rzeczywistego huf- 
cowego Hufca Wschodniopruskiego/ oraz 
wręczenie Sztandaru. | 

Od szeregu lat uczestniczę w pracach 
Komisji Historycznej przy Komendzie Cho- 
rągwi Warmińsko-Mazurskiej im. Grunwal- 
du. Wydaliśmy dwa "Zeszyty Historyczne", 
a także szkic historyczny Harcerstwa Pal- 
skiego na Warmii. 
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ajwięcej moich piosenek wiąże się 
z kolejnymi obozami i stało się 
już tradycją Zielonego Szczepu, że 

każdy obóz przynosił następne piosenki. 
Oprócz mie pisali je również inni, 
a zwłaszcza Andrzej Mróz, . twórca wielu 
niezapomnianych i popularnych piosenek 
obozowych i rajdowych. Można nawet powie- 
dzieć, że rywalizowaliśmy ze sobą, głów- 
nie dzięki tej szlachetnej rywalizacji 
powstało nie tylko wiele utworów, ale 
zrodziła się idea organizowania rokrocz- 
nie na obozach Zielonego Szczepu Festiwa- 
li Piosenek.(Ich tradycja podtrzymywana 
jest do dziś!).I Festiwal odbył się w o- 
środku obozowym Staromiejskiego Hufca 
"Wawel" nad Pilicą 22 lipca 1965 roku. 
Byłem komendantem tego ośrodka i stąd 
pochodzą dwie moje piosenki: "Pamiątka 
ze Smardzewic" j "Leśni ludzie w Smardze- 
wicach". 

Hm PL Wojciech Dąbrowski 

REPORTAŻE | 

Przed nami światła Tomaszowa 
I złotem mieni się Pilica, 
Bo nawet księżyc przywędrował 
By świecić właśnie w Smardzewicach. 

Nad nami szumi las sosnowy, 
a z lasu pachnie tak żywica, 
Jak krew uderza nam do głowy, 
tak pachnie tylko w Smardzewicach. 

I tak przyjemnie płyną chwile 
Gdy wszystko wokół nas zachwyca 
I chyba przyznasz, że najmilej 
Jest na obozie w Smardzewicach. 

Minęły obozowe dni, 
Zostały tylko nam wspomnienia, 
Popatrz, na niebie księżyc lśni, 
On jeden tylko się nie zmienia. 

cz.5 

  

. pisany piosenka i 1wierszem 

PAMIĄTKA ZE SMARDZEWIC 

Mijają obozowe dni, 
Zostało jeszcze tak niewiele, 
Popatrz, na niebie księżyc lśni 
I na namiotach blask swój ściele. 

Nieubłagany czasu bieg 
Za chwilę nam zabierze wszystko. 
Chodź jeszcze raz nad rzeki bieg 
I usiądź ze mą przy ognisku. 

Pójdziemy znów nad rzeki brzeg, 
Siedzimy razem przy ognisku, 
A wtedy szybki myśli bieg 
Na chwilę znów przywoła wszystko. 

Pamiętasz światła Tomaszowa, 
Jak złotem lśniła nam Pilica, 
Gdy nawet księżyc przywędrował, 

By świecić właśnie w Smardzewicach. 

Nad nami szumiał las sosnowy 
I upajała nas żywica, 
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ŻŻLŹ REPORTAŻE 

Że szczęścia czułeś zawrót głowy... LEŚNI LUDZIE W SMARDZEWICACH 
(Tak było właśnie w Smardzewicach). 

  

  

Gdy się latem nie chcesz nudzić 
Do dziś pamiętam tamte chwile Jedź na obóz "Leśnych ludzi", 
I wszystkim dotąd się zachwycam, Tam ci dobrze dadzą w skórę 
I muszę przyznać, że najmilej | Wiesiek Czaja(1) i Konturek (2). 
Wspominam obóz w Smardzewicach. 

Choć na niebie czarne chmury 
Tam wesołe żyją "TURY", 
Roześmiane mają twarze, 
Gdy gra Michał(3) na gitarze. 

Wd 

Jarek (4) wspiera go basami, 
więc wesoło jest z "Turami", 
Poczynając od "Gumiaka" 
Wszyscy znają się na drakach. 

"TURY" są do żartów skore: 
Zbyszek, Maniuś - "profesorek", 
Wiesiek Hiro, Krzysiek z "Żabą", 
Więc pryskają smutki na bok. 

  

  

Zastęp "ŻUBRÓW da się lubić: 
Marek, "Prezes", Olek Kubik, 
Jacek "Ciura", Władek Kłeczek, 
Że ich lubię, nie zaprzeczę. 

  

  

  

  

Zastęp "ORŁÓW" też tak samo, 
Wiem, że ma ferajnę zgraną. 
Tu przewodzi zastępowi 
Dzielny Tomek Wicentowicz. 

  

  

    

      Razem z nim chłopaki szczere, 
Zbyszek, Wiesiek, Adam Gierek, 
Tadek i Wojtyłko Jacek ' 
Lubią - znać - harcerską pracę. 

  

  

  

  

Jeszcze jeden zastęp: "RYSIE" 
Pozostały nam w opisie. 
Każdy wie, choć nie jest wróżką, 
Że na czele stoi Głuszko. 

  

Zawsze czas spędzają z sobą: 
Adaś oraz małe "Bobo", 
Makomaski, Józek Stanek, 
Całe towarzystwo zgrane. 

  

  

  

  

  
Ot i wszyscy, cały obóz, 
Każdy miły, chociaż łobuz, 
Więc dla wszystkich "Leśnych Ludzi" p dm” | am 

pre "Fr ly dzipo = <cc- Warto było się potrudzić. 

Kiedyś, krążąc po ulicach, 
$ , FIA p Sp = wspomnisz obóz w Smardzewicach, 
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A w piosence mie poznacie Kupały przy wieczornym ognisku... 

Toż to Wojtek, wasz przyjaciel. Wszystko to na długo pozostanie w pamię- 
ci nas wszystkich. 

(Alicja Szymańska) 

W sierpniu 1965 roku jako z-ca 
komendanta hufca odwiedziłem kolonię 
zuchową Zielonego Szczepu w Filipo- 

  

    
  

    
  

  

> __ wicach nad Dunajcem, której komendan- 
c G- SR tem był Andrzej Ziębliński, a kwater- 

£ naa kob PJ REP" | mistrzynią Halina Raj. Z tej wizyty 
$ol gevy|*WSUUO| pozostała pamiątka w postaci wiersza. 

Gr 
+ * * 

R 

D+ G Pan Twardowski by oniemiał, 
     Gdyby nagle spadł z księżyca, 

Miałby problem: Czy to ziemia, 
Czy to RAJ... w Filipowicach? 

Kto to widział, nawet w bajce 
Na obozie tyle wygód. 

OBJAŚNIENIA: I skąd nagle nad Dunajcem 

1/ Wiesiek Czaja - komendant obozu, Autentyczni Łowcy Przygód? 
drużynowy "Leśnych ludzi" : 

2/ Witold Konturek - oboźny Jakim cudem, ci co w maju 
3/ Michał Śmidowicz, gitarzysta szczepo- Rozbi jali się po Plantach 

wy, jeden z animatorów obozowych Tu się nagle zamienia ją 
Festiwali Piosenki W Dzieci Kapitana Granta? 

4/ Jarek Śmietana, później gitarzysta : 
jazzowy, twórca zespołu "Extra ball" To nie cuda, proszę pana, 

Wy jaśnimy to najlepiej: 

W ośrodku obozowym w Smardzewicach RAJ na ziemi - rzecz to znana 
odbyło się także spotkanie Koresponden- Właśnie tu, w Zielonym Szczepie. 
cyjnego Klubu Młodych Drużynowych, który 
powstał 9 miesięcy wcześniej z inicjaty- 
wy redakcji "Drużyny". W pracach KKMD 
uczestniczyło 37/7 instruktorów z całej 
Polski. Z Krakowa, oprócz mie działała 
w nim również Hanka Okorńska i Marta 
Steciak. Członkowie KKMD powołali wów- 
czas Radę Młodych Instruktorów, a mie 
powierzyli na rok jej przwodniczenie. 
Po tym spotkaniu "Drużyna" pisała: 

"Spotkanie KKMD stanowiło tylko je- 
den z punktów programu, który przygo- 
tował gościnny "Wawel". 

Gospodarze uraczyli nas duża porcją 
wrażeń. Uroczysty apel, spotkanie w zie- 
lonym przedszkolu, sportowa olimpiada, 
ceremoniał zawarcia pokoju między Grodem 
Wagantów i Leśnymi Ludźmi, festiwal 
piosenki obozowej, wystawa reprodukcji 
"Nasza Ojczyzna", wieczór poezji ,święto   
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5.Uporządkowania wymaga sprawa sta- 

tutowego członkowstwa w ZHP. Harcerstwo 
powinno rozszerzać swój zakres wycho- 
wawczego oddziaływania na jak najszersze 
kręgi dzieci i młodzieży. Skąd wynika 
potrzeba statutowego uregulowania po- 
zycji członków klubów specjalnościowych 
ZHP, seniorów nie działających aktualnie 
czynnie, a także przedstawicieli mło- 
dzieżowych ruchów nieformalnych, których 
program i ideały są zbieżne z programem 
ZHP i włączenia tych kręgów osób ze 
specjalnym prawem członkowstwa do ZHP, 

6.Przy umocnieniu i kompetency jnym 
rozdziale władz ustawodawczych, wyko- 
nawczych i kontrolnych należy podjąć 
działania do przekazania kompetencji 
prezydiów rad (chorągwi, RN) na rzecz 
rad i ich wykonawczych odpowiedników 
wraz ze wzmocnieniem odpowiedzialności 
komend oraz zwiększeniem ich kompetencji 
i zakresu decyzji wykonawczych, zwłasz- 
cza w terenie. 

7.Zwiększenie uprawnień organizacyj- 
nych hufca jako konsekwencja osiągnięcia 
przez tę jednostkę odpowiedniego, okreś- 
lonego, poziomu organizacyjnego powinno 
być ukierunkowane na rozszerzenie za- 
kresu działań hufca na rzecz drużyn i 
kadry instruktorskiej w danym środowisku 

8.W regulaminie wyborczym uwzględnić 
należy postulat bezpośredniego wyboru 
komendantów (Naczelnika) przez konfe- 
rencje (zjazd) przy co najmniej dwóch 
kandydaturach na te funkcje. 

9.Ciągłość historii i tradycji Har- 
cerstwa w Polsce należy jeszcze mocniej 

O OCEOĄ.DST | % 
kontynuacji zjazdów przed rokiem 1939. 

10.w Statucie ZHP szczególnego 
zaakcentowania wymaga patriotyczny cha- 
rakter organizacji, historycznie 
ukształtowany proparństwowy oraz zgodność 
działania Związku z Konstytucją PRL. 

11.W organizacji akcji letnich i 
zimowych należy szczególną uwagę zwracać 
na wychowawczy aspekt wakacyjnych wy- 
jazdów dzieci i młodzieży harcerskiej. 
Należy zatem dążyć do zwiększenia ilości 
obozów organizowanych przez drużyny i 
szczepy. Władze harcerskie wszystkich 
szczebli winny pełniej niż dotychczas 
dbać o zaspokojenie potrzeb finansowych 
i sprzętowych w zakresie organizacji wy- 
poczynku zuchów i harcerzy. 

W lepszy niż dotychczas sposób powin 
na być wykorzystywana możliwość koordy- 
nacji użytkowania miejsc obozowych. 
Na szczeblu centralnym powinny dokonać 
się uzgodnienia systemowe dotyczące 
pozyskiwania nowych miejsc na obozy 
stałe, wykorzystywania już istniejących, 
a także wykorzystywania bazy szkolnej na 
potrzeby harcerskich zimowisk i kolonii 
zuchowych. 

Prezydium Rady Krakowskiej Chorągwi 
ZHP uważa za celowe podjęcie powyższych 
problemów przez Komisję IX Zjazdu ZHP, 
uważając równocześnie jako pilne, jak 
najszybsze podjęcie pracy przez tę 
komisję. 

Prezydium Rady Krakowskiej Chorągwi 
ZHP dokonując systematyzacji problemów, 
które nurtują środowiska harcerskie 
i instruktorskie Chorągwi wyraża na- 

zaakcentować poprzez traktowanie dzieję, że w sprawach tych instruktorzy 
kolejnych walnych zjazdów w sposób Chorągwi określają swój pogląd w trakcie 
ciągły i zaliczenie wszystkich zjazdów rozpoczętej już kampanii sprawozdawczo- 
odbywających się po II wojnie jako wyborczej w Chorągwi Krakowskiej. 
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