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W następnym numerze: 

Sy Bić czy nie bić - 
= oto jest pytanie. 

IZ AO aa zie po- 
ci budowa 

dworca | ojcego w 
Krakowie. 

Szy "Droga donikąd" - 
Jak stać się niezdol- 

nym do służby wojskowej. 

  

w tym miejscu 
znajdzie sie list 
od Ciebie drogi 

Czytelniku 

    
  

  

* 900 mln ludzi używa języka angiel- 
skiego. 

* W Polsce jest bezrobocie, a prefe- 
rencje mają ludzie znający język obcy. 

* W szkole tylko nieliczni mają szan- 
sę nauczyć się języka. 

* Skuteczność nauczania na prywat- 
nych lekcjach jest 3-krotnie większa niż 
na kursach, i 5-krotnie większa niż w 
szkole. 

* Średnio 45 minut dobrego kursu 
kosztujew Krakowie 25-40 tys.zł, a jedna 
lekcja u mnie tylko 35 tys.zł. 

tel. 11-37-05     
  

O SAMEJ SOBIE. 

Może nie jestem piękna. Może zbyt: 
droga. Pewnie wiele takich jak ja bije m- 

: nie na głowę, ale... No właśnie! Mam atu- : 
' ty, których nie ma żadna inna. Ludzie : 
którzy mnie stworzyli, mają ogromne 
' ambicje i niewielkie możliwości finanso- 
: we. Są to ludzie, którzy wiedzą czego chcą 
'i choć tą pracę wykonują społecznie, to ; 
; wkładają w nią całą swoją energię i umie- 
: jętności. Ponadto - i to też ma swoją wagę 

- cały dochód ze sprzedaży przeznaczają 
na dofinansowanie wyjazdu ubogich 

: dzieci na wakacje. 

Jeżeli więc mnie kupisz, to z jednej 
: strońy wydasz 5.000zł, lecz z drugiej dasz 
. uśmiech, radość, a nawet łzy szczęścia 
: dziecku, które w następne wakacje dzięki 
; takim jak Ty, będzie mogło wyjechać z: 
: miasta. 

Lewa Wolna. 
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Legia to najlepsze wojsko na 

świecie. Adresy werbunkowe moż- 

na dostać w każdej francuskiej am- 

basadzie. Ja najpierw pojechałem 

do Lille, gdzie po kilkuminutowym 

stukaniu w ulotkę na posterunku 

żandarmerii wsadzono mnie do sali, 

gdzie na dwadzieścia osób dwana- 
ście to Polacy. 

szczegółach ? - Czy siedziałeś w więzie- 
niu ? - Z kim, za co ? - Czy lubisz poma- 
rańcze ? Ludzie po tych rozmowach 
odpadali szybko. Zostawał jeden z dzie- 
sięciu. Potem wysłano nas do Castel. By- 
ło ciężko... Poranna zaprawa to 20 km. 
po górach, a po południu 8 w pełnym 
oporządzeniu, szkolenie spadochrono- 
we, minerskie i razw miesiącu wyjście na 
trzy dni na 150 kilometrwą trasę. To 
tylko niektóre z elemenów szkolenia.   

Life scum of the earth. 
Zycie szumowin świata. 

Każdy dzień legionisty wypełnio- 
ny jest po brzegi. Pierwsza inspekcja od- 
bywa się o godzinie siódmej zero zero i 
tylko niebiosa mogą pomóc tym mężczy- 
znom, których ekwipunek nie jest nie- 
skazitelny, zęby nie są wyczyszczone, 

  

Szumowiny wiata 
  

Potem przesłano nas do Paryża, gdzie 

uczono nas zbiórek, układania kostek 

odzieży, słania łóżek. Pomimo tego, iż 
nie znaliśmy francuskiego nauka szła 
nam bardzo dobrze, bo kapral potrafił 
wytłumaczyć...waląc w pysk. Oprócz 
normalnych ćwiczeń biegaliśmy co- 
dziennie 500 metrów do zimnego prysz- 
nica, jeżeli ktoś dostał kataru, lub kaszlu 

to wylatywał za bramę. Katar, jak AIDS 
świadczył o braku odporności. Tam też 
dowiedzieliśmy się co może legionista. 
Może założyć sobie konto w banku, po 
trzech latach służby, jeżeli jest w stopiu 
kaprala-szefa i wrócił do prawdziwego 
nazwiska. Po 5 latach może się ożenić, 
jeżeli spełnił w/w warunki i wybranka z 
przyczyn moralnych i prawnych nie wy- 
woła "zgagi" u przełożonych. Dowie- 
działem się również, gdzie mogę służyć 
np. w Gujanie Francuskiej, by tam w 
dżungli pilnować startu rakiet kosmicz- 
nych "Arianny". Podobno wilgotno, go- 
rąco i pełno jadowitych paskudztw, 
otrzymuje się tam w piątym roku służby 
8000 franków. Mógłbym trafić do Dżi- 
buti, albo Czadu, ale w tym ostatnim 

ludzie od kiłku lat nic innego nie tobią 
tyłko się biją i pieniądze są mniejsze - 
6000. Można pojechać na Taiti w rejon 
atolu Murruroa, gdzie Francja dokonu- 
je prób nuklearnych. Podobne pienią- 

dze, jednostka inżynieryjna, więc 

warunki wczasowe, ceny zaś światowe. 
Najwięcej Polaków trafia na Korsykę do 
wojsk spadochronowych. Non stop tyl- 
ko szkolenie za 7000. 

Najgorsze było tzw. "gestapo". 
Cztery przesłuchania, przeczesywanie 
historii własnego życia. Jeśli byłeś kara- 
ny na Zachodzie, oni wiedzieli to w cią- 
gu kilku godzin. Chcieli mieć obraz 
całego człowieka i coś na dokładkę. - 
Skąd jesteś ? - Jaki masz zawód ? - Opo- 
wiedz o rodzicach i bliskich i o wojsku w 

Trzeba dbać o sprawność fizyczną w każ- 
dej wolnej chwili. Apanaże kaprali zale- 
żą od wyszkolenia drużyny, więc mają 
swoje sposoby. Jeżeli nie potrafisz wyjść 
na 12 metrowy słup kapral wytłumaczy 
Ci jak zapieść ręce i nogi, tylko, że po 
takim treningu twoja twarz przypomina 
rozdeptany pomidor. Przeskrobałeś coś 
to nie jak w polskim wojsku do raportu, 
tyłko w mordę. Na dodatek oni ćwiczą 
razem z Tobą i udowadniają Ci, że są 
lepsi. Mój kapral szef walczył w Indochi- 
nach i Kambodży. Poszkoleniu Afryka... 
I tak wyślą Cię tam, gdzie mają zapotrze- 
bowanie, nie masz nic do gadania. Zno- 
wu badania, nawet niewyleczony ząb 
dyskwalifikuje Cię, a na miejscu upał, 
piach, Murzyni, letnie piwo, trochę 

strzelaniny, nuda... , normalna służba. 

Żołnierz 

  

"Przyszliście, żeby umrzeć". 
  

albo też mają brudne uszy. Przed śniada- 
niem czeka ich do pokonania trasa dłu- 
gości ośmiu kiłometrów. Odpoczynek w 
ciągu dnia stanowią natomiast godziny 
spędzone na mustrze, zajęcia z bronią, 
czytanie map i ćwiczenia polowe na po- 
zorowanym polu bitwy. Późnym popo- 
łudniem poddawani są seriom 
wytrzymałościowych testów, takich jak 
bieganie z wypełnionym piaskiem pleca- 
kiem, wciskanie się i czołganie pod'dru- 
tami kolczastymi. Każde indywidualne 
osiągnięcie jest odnotowywane. Fizycz- 
na sprawność żołnierzy jest oczywiście 
bardzo cenna dla każdej armii, ale Legia 
posiada także cały szereg reguł specyfi- 
cznych dla siebie. Przede wszystkim 
wręcz fantastyczny wymóg zgodnie z 
którym trzeba maszerować na dużych 
dystansach przy każdej pogodzie i w każ- 
„dym terenie, dodatkowo obładowany 
ciężkim plecakiem. Aż do 1962 roku ta- 
ka wytrzymałość była szansą przeżycia, 
jako że przeciętny legionista większość 
swojej służby spędzał, biorąc udział w 
kampaniach na terenie gór i piasków 
Północnej Afryki. Stare legionowe hasło 
"Maszeruj, albo zostaniesz popiersiem” 
- trafnie sumuje tę zasadę. Pełny ekwi- 
punek waży ok. 30 kilogramów i zawiera 
wszystkie możliwe elementy munduru, 
jakie legionista potrzebuje podczas 
swojej pięcioletniej służby: mundur w 
kolorze khaki, buty "rangersy", buty wyj- 
Ściowe „ekwipunek bojowy, zielone 

sznurowadła i wreszcie epolety mundu- 
ru ozdobione złotym galonem. (cd) 

  

Słońce stoi w zenicie, w powietrzu 50 stopni. Jak spojrzeć - wokół tylko piach i piach. Pot spływa ciurkiem 
tworząc na piasku grudki. Żywe piekło. Piekło dla tych, którzy dobrowolnie, ałe często pod życiowym 
przymusem, zgłosili się do Legii Cudzoziemskiej. Najgorsze są stałe ćwiczenia w najtrudniejszych warun- 

kach terenowych, Jednym z nich jest bieg, w którym każdy żołnierz musi pokonać pięć kilometrów w 
warunkach pustynnych z dwustoma mililitrami wody w ustach. Nie wolno stracić w tym czasie ani kropli. 
Ci, którym się to nie udało, ponoszą odpowiednią karę, pokonując z powrotem pewną ilość kilometrów, 
ale już z naliczonym odpowiednio do utraconej wody ciężarem. 

  

LEWA WOLNA 
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DOM, SZKOŁA, 
WYWIAD Z PREZYDENTEŃ 

-Jak to się stało, że zostałeś 

Prezydentem ? 
-Właściwie Prezydentem zostałemś 
przez przypadek. Przed wyborami q 
przyszło mi to na myśl, zapropaj 
mi to koledzy z poprzedniego $ 
rządu. Zgodziłem się. Na po 
podszedłem do tego trochę bez: 
konania, dopiero podczas ka 
wyborczej uwierzyłem w siebie. 

stko,załatwić. 

„Jak wygląda ordynacja wybor- 

cza ? 

komisja, w skła 
przedstawiciele 

towane są karty do głos 
skami kandydatów i 
określonej lekcji głosuj 
jąc na karcie jedno na 
są oczywiście tajne, wyn 

pawa ? 

-Kwestia sa 

szana jest ba 
że czasy Się 

wości równie 

lamy właśnię 
sankcjonowa: 

może. Musim 

doustaw minist 
ję, że z pocz 

wszystko będzi 

wiedział co mo 

-Jak jesteścię 

Szanowne Grono? 
-To już zależy od nic 
mi niektórzy wyrażają 
morząd jest utworzony 
nauczycieli. Gdy nie chcą u 

w poważnych sprawach, to jesteśmy 
przyjmowani jako ludzie dorośli. Koń- 

fliktów i barier nie ma, możemy wsży 

MIASTO, 
niowskich, a możemy naprawdę wiele. 

Uczniowie chyba nie wiedzą, co mo- 
żemy lub nie bardzo w to wierzą. 

-Dziękuję za rozmowę. 

  

LEWA WOLNA 
yżur redakcyjny 
iątek 18.00-20.00 

ul. Westerplatte 12/5 

tel. 21-76-59 

  

dy obywatel 
zułmaninem. 
arą Śmierci. 

, jską policję do 
je: Komitet Ob- 
egania Zepsu- 

a i prasy. Pio- 
zagranicy winny 

nzurze. Wszelkie 
zące polityki, religii 
Ikoltólu, wieprzowi- 

sunięte. Teatr i kino są 
abrania się studiować 

/ ogóle filozofii muzyki po- 

Prawo do zrzeszania się i kry- 
ki władzy. Partie polityczna są two- 
m nielegalnym. Zgromadzenia 

publiczne w żadnym wypadku nie 
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KRAJ... pe M 
p autentyczne. - CO POWIE- 

ZIAŁ POLICJANT ? 

  

Podzielimy się dziś z wami naszą słodką tajemnicą, prezentując fragment 
rozmowy z zaprzyjaźnionym policjantem - p. Władkiem. Dzisiejszą rozmowę p. Wła- 
dek poświęcił wieżom Kościoła Mariackiego: -Taak. Kościół Mariacki ma dwie 
wieże. Jedna z nich jest wyższa (druga niższa k'woli wyjaśnienia). Długo zastana- 
wiałem się dlaczego - tu p. Władek zrobił uczoną minę, po czym tajemniczym głosem 
odkrywcy rzekł - i wiesz do jakiego wniosku doszedłem? Otóż jest kilka możliwości: 
podczas budowy mogło braknąć funduszy na dokończenie zaczętej inwestycji (co w 
owych czasach było rzeczą dosyć częstą) lub przydział na materiały budowlane został 
cofnięty (na przykład na karcer, który miastu napewno był bardziej potrzebny, niż 
jakiś podrzędny kościółek i to z wieżami, które nie przetrwają najbliższych stu lat). 
Oczywiście są to możliwości, które są zrozumiałe "przez samo się”, natomiast 
kolejna wymaga odrobiny wiedzy historycznej oraz - tu p. Władek rozsiadł się 
wygodnie w swoim służbowym polonezie - wyobraźni. Otóż to nie przypadek 
zadecydował o dzisiejszym wyglądzie wież. Wg. mojej hipotezy takie były założenia 
ówczesnego budownictwa ! Przecież nie mogły być obie równi ważne, byłaby to 
insynuacja p O li tycz na...Bo czyż w państwie takim jak POLSKA mógł być ktoś 
równie ważny jak król...? Zamilkłem. Pomimo tego, iż miałem przygotowane pyta- 
nia zamilkłem... Wobec takich argumentów...? (jl) 

  
  

DEMOKRACJA 

organizatorzy manifestacji skupiający 
wspólnie mężczyzn i kobiety narażają 
się na karę pozbawienia wolności. 

  

Prawo do sprawiedliwości. Pra- 
wa człowieka. Zeznanie mężczyzny 
jest równoznaczne z zeznaniem 
dwóch: kobiet. Skazani na śmierć są 
ścinani, a następnie krzyżowani. 
Oskarżeni o zdradę małżeńską są ka- 
mieniowani - często na śmierć. Zło-. 
dzieje ryzykują w Arabii utratę prawej 
dłoni. Za mniejsze przewinienia jak 
pijaństwo i bójki uliczne - przewidzia- 
ne jest biczowanie. 

Prawo do życia. Do wołności 
osobistej. Do szczęścia. Nie wolno 
publicznie tańczyć i pić alkoholu. Aby 
przekroczyć granicę lub przemieścić 
się z miasta do miasta kobieta musi 
posiadać pisemne zezwolenie swojego | 
męża, lub najbliższego opiekuna, nie- 
zależnie od tego czy jest cudzoziemką, 
czy kobietą saudyjską. Kobiety mają 
zakaz samotnego podróżowania, za- 
kaz prowadzenia samochodu, zakaz 
jazdy rowerem. W środkach komuni- 
kacji mogą zajmować jedynie ostatnie 
miejsca. 

    
  

Z okazji 49 urodzin redakcja naszej, o wybitnie aluzyjnym tytule 

Actuel-F gazety, składa serdeczne życzenia Panu Prezydentowi dedykując Mu 

powyższy obrazek.     LEWA WOLNA X-1992 strona 5 
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...byli umierający. Wasserberger majaczył coś gorączkowo, wspominał 

matkę. Próbował wstać, iść. Kasznicowa prawie siłą zmusiła go do 

pozostania w miejscu, a następnie powróciła do męża. Był martwy... 

Tajemnica Doliny 
JAWOROWEJ 

KU ŚMIERCI. Chciałbym opowiedzieć czytelni- 
kowi o najbardziej zagadkowej tragedii, 
jaka kiedykolwiek wydarzyła się w Ta- 
trach - o wypadku w Dolinie Jaworowej. 
Mimo iż cały tok wydarzeń znamy do- 
kładnie, to nie potrafimy podać przy- 
czyn, które ostatecznie spowodowały 
katastrofę. 

W schronisku Tery'ego dwie par- 
tie turystów przygotowywały się do 
przejścia przez Lodową Przełęcz do Ły- 
sej Połany. Oba zespoły przedstawiały 
zupełnie odmienny skład uczestników, 
co do sił, kwalifikacji, doświadczenia 

górskiego. Prokurator Kasznica z War- 
szawy, jego żona i dwunastoletni synek 
stanowili grupę zwyczajnych wycieczko- 
wiczów tatrzańskich, dla których to 
przejście było dosyć poważnym wyczy- 
nem turystycznym, zwłaszcza w czasie 
panującej owego dnia - 3 sierpnia 1925 
roku - niepogody. Zupełnie inaczej wy- 
glądała sytuacja w drugim zespole. Skła- 
dałsię on zczwórki młodych taterników; 
znajdujących się w pełni sił; w doskona- 
łej formie i kondycji. Jednym z nich był 
Ryszard Wasserberger, mający najkrót- 
szą praktykę górską, lecz jako wspinacz 
bardzo utalentowany. 

Z. rodziną Kaszniców poznali się 
przypadkowo, w schronisku Tery'ego. 
Starszy Kasznica wypytywał Wasserber- 
gera odrogę przez Lodową Przełęcz i 
widać niezbyt pewny swej samodzielno- 
ści turystycznej - prosił, by przejście od- 
być wspólnie. Około godziny wpół do 
dwunastej obie partie wyruszyły ze 
schroniska. Było wilgotno, zimno i wie- 
trznie, a padający z rana Śnieg zamienił 
się w regularny deszcz. Towarzysze Was- 
serbergera nie byli zachwyceni tym, że 
przypadek kazał im odbywać drogę w 

  

towarzystwie mało zaawansowanych tu- 
rystów. Z Kasznicową i jej synem nie 
mieli na razie kłopotu. Gorzej było ze 
starym Kasznicą. Deszcz zalewał mu 
okulary, bez których, jako krótkowidz, 
nie mógł się obejść. Co chwila trzeba 
było zatrzymywać się i czekać na niego, 
marznąc na wietrze. Nic dziwnego, że 
ten powolny pochód nużył taterników, 
którzy chcieliby, jak najszybciej przebiec 
tę niezbyt ciekawą dla nich drogę. Powy- 
żej Lodowego Stawku postanowili, że 
jeden z nich pozostanie, aby opiekować 
się Kasznicami. Wasserberger zgodził 
się z rozumowaniem przyjaciół, decydu- 
jąc się równocześnie podjąć tego zada- 
nia. Gdy idąca powoli grupa osiągnęła 
przełęcz, uderzył ich w twarze grad i po- 
tężny wicher o huraganowym niemal na- 
sileniu. Wasserberger nawoływał do 
pośpiechu, słusznie rozumując, że niżej 
wiatr będzie słabszy. W trakcie zejścia 
młody Kasznica począł się skarżyć, że 
traci oddech. Matka wzięła od chłopaka 
plecak, a Wasserberger pomagał mu iść. 

dokończenie na str. 14 

Zamarznięte palce z coraz wię- 
kszym wysiłkiem zaciskają się na nie- 
wielkich występach skalnych. Muszą 
utrzymać ciężar całego ciała, zwisające- 
go luźno nad przepaścią. Czyż długo 
można wytrzymać taką męczarnię? 
Wrócić! Za wszelką cenę wrócić na opu- 
szczoną tylko co, trawiastą platforemkę. 
Wydawała się tak ciasna i niewygodna. 
Wydawało się, że jedyne wyjście to pró- 
bować schodzić w dół, w kierunku piar- 
gów doliny, a teraz... Człowiek, wiszący 
na rękach, rozumie już, że popełnił stra-* 
szliwy błąd. Dałby wszystko, aby znaleźć 
się tam z powrotem, poczuć grunt pod 
nogami, czekać, aż przyjdzie ratunek. 
Półka skalna znajduje się zaledwie o 
centymetry ponad głową nieszczęśliwe- 
go. Aby na nią wrócić, musiałby jednak 
znaleźć choć chwilowe oparcie dla nóg - 
wydźwignięcie się na samych rękach jest 
już fizyczną niemożliwością. Tymcza- 
sem stopy, obute w gumowe trampki, 
bezradnie ślizgają się po stromej, mo- 
krej płycie skalnej. Człowiek walczący o 
życie jest u kresu sił. Jego ciało wykonu- 
je jakieś dziwaczne, nieskoordynowane 
ruchy, przez głowę przelatują bezładne 
myśli, palce rąk, zaciśnięte kurczowo, 

poczynają się stopniowo rozginać. Błysk 
przeraźliwego strachu przywraca przy- 
tomność. Ręce wpijają się znów w skałę. 
Prawa noga staje na jakiejś mikrosko- 
pijnej kępce trawy, rosnącej w szczelinie 
płyty. Podźwignięcie się ostatkiem sił i 
wyrzut ręki w kierunku chwytu na wyso- 
kości zbawczej platformy... 

Wątła trawka nie wytrzymała cię- 
żaru. Noga znów ześlizgnęła się po pły- 
cie. Na ułamek sekundy człowiek zawisł 
na jednej ręce. Palce rozluźniły się od 
gwałtownego szarpnięcia, Krótki rozpa- 
czliwy krzyk - i człowiek runął w prze- 
paść... (Sg) 

  

strona 6 

SF] archiwum 

LEWA WOLNA  



"CZARNA STOPA" 

Warunki dopuszczenia do pró- 
by: ukończone 15 lat 
Próba: przez okres 7 dni i nocy na obo- 
zie nie ubrał butów, ani czegokolwiek 
innego na nogi. W tym czasie uczestni- 
czył we wszystkich zajęciach programo- 
wych obozu. 

Dzień pierwszy. O rany szyszki! 
Dzień drugi. Temperatura powietrza 
109C. Pada deszcz. Nocna warta. Tro- 
chę zimno 

Dzień trzeci. Pada deszcz, ale jest trochę 
cieplej. Szyszki robią swoje. Przyszedł 
oboźny zgrupowania i powiedział, ż e 

mam przerwać próbę. Musiałem go roz- 

czarować... 

Dzień czwarty. Oboźny grozi, a deszcz 

pada. Ja czuję się dobrze, lecz on chyba 

nie... 

Dzień piąty. Wyszło słoneczko. Dzięki 

Ci Boże. Niech oboźny idzie do "diabła" 
ze swoimi rozkazami. Dalej boso, lecz z 

plecakiem na plecach - karniak. 
Dzieńszósty. Idziemy do kościoła. Tro- 

chę głupio. Oboźny powiedział, że nie 

  

Byłem ostatnio świadkiem ta- 
kiego oto zdarzenia: Podczas pier- 
wszego po wakacjach dyżuru 
Komendy Chorągwi wchodzą do loka- 
lu dwie panie i pytają o dh-a Komen- 
danta. Poproszony wyszedł i z 
uśmiechem powitał je, pytając o co 
chodzi. Panie (jeszcze spokojnie) 
przedstawiły się, wyjaśniając, iż są ro- 
dzicami harcerzy, że były z nimi na 
obozie i mają "kilka uwag do druha". 
Muszę wspomnieć, że ich fizjonomia 
zmieniła się: twarz zaczerwieniła , od- 
dech przyspieszył, temperatura wzros- 
ła o jakieś 0,8 C, a dłonie przestały 
zwisać swobodnie. Zaczęło się... 

- Panie powiedziały swoje "kilka" 
słów, z których wynikło, że nie mają 
zielonego pojęcia o harcerstwie, a 
obóz traktują jako tanią "przechowal- 
nie dzieci podczas wakacji”. 

Gdy w bezpiecznej odległości 
przysłuchiwałem się tej "rozmowie",   

DRUŻYNOWEMU KU ROZWADZE 
czyli: 

ACH CI RODZICE ! 

pomyślałem sobie, iż taka mama przy- 
dałaby się przed obozem, w ciągu roku, 
gdy trzeba załatwić kilka spraw w urzę- 
dach. Ale, aby to było możliwe, trżeba :. 

ją najpierw oswoić (przedstawić się, 
zaprezentować plan działania, zdobyć 
zaufanie). Ten krok to już 60 % (!) 
sukcesu. sc 

Rodzice to niesamowita siła ! 
Mogą bardzo dużo, trzeba ich tylko 
umiejętnie wyk'orzystać. Jeżeli Cię: 
znają to wybaczą drobne błędy i po- 
tknięcia, a i pomogą w czym tylko będą 
mogli. 

Spróbuj, rodzice są jak 
woda, która puszczona na młyn 
oddaje wielkie usługi,natómiast 
nieujarzmiona wyrządza wiele. 
szkód. 

Jarosław Litwa     

wolno mi wchodzić do świątyni. Stoję 
więc na wycieraczce. Dobre i to... Prze- 

cież Pan Bóg jest wszędzie. Powrót po 
ostach - są więc i łzy. "Wytrzymasz" - 

powiedział mój zastępowy -aja mu 

wierzę. 

Dzień siódmy. Jedziemy na wędrówki. 

Migają za szybą małe i duże miasta. Wre- 
szcie - Swiebodzin. Ludzie pokazują mnie 
palcami (co za wychowanie?). Jesteśmy 

w bunkrach. Zaprzyjaźniam się z wodą, 

niską temperaturą (6 C) i... szkłem. Bra- 

cia harcerze pomagają mi jak mogą; w 

miejscach, gdzie jest dużo szkła, noszą 

mnie na rękach... Teraz już wiem, że 

wygram... 

Wstaje nowy dzień. Budzę się z powodu 

zimna. Wyciągam z plecaka "trepy" i... 
kładę się z powrotem. Co się odwlecze, 

to nie uciecze. Zasypiam, a w uszach dud- 

ni - wygrałeś, wygrałeś, wygrałeś... 

Paweł Stach 

  

Wedrownictwo 
Aby móc mówić o wędrownikach, należy krótko wró- 

cić do historii harcerstwa .Niewiele osób wie, że harcerstwo 
lat 1911 - 1920 złożone było z ludzi starszych a dopiero w 
późniejszym okresie wypracowano koncepcje programu i 
metody dla młodszych. Nastąpiło również częściowe ode- 
jście od idei przygotowania do wałki o niepodległość na 
rzecz idei wychowania. Sami wędrownicy wyłonili się z sze- 
regów harcerstwa dość. późno, bowiem jeszcze w 1938 roku 
nie mieli jasno określonych definicji programowych. Nastę- - 
pnie ów proces twórczy został przerwany przez wybuch II 
Wojny Światowej. po której nastąpiły próby odnowy tego 
ruchu, jednak bez większych efektów. Lata siedemdziesiąte 

to HSPS, czyli Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej, bęć : 
dąca po prostu kolejnym oddziałem ZSMP, przedmurzem 
partii, odrzucająca w swym programie tradycje ZHP na rzecz 
czerwonych krajek, będąca oczkiem w głowie władz pań- 
stwowych i harcerskich. Rok 1980 to usunięcie HSPS-u, 
szansa na odnowę, powrót do tradycyjnego munduru i chu- 
sty. Potem "Pogotowie Zimowe”, współpraca: z podziemną 
"Soldarnością", walka o ujawnienie prawdy, w konsekwencji 

przesłuchania, zawieszenia, a nawet więzienia. Ale to nie 

wystarczyło, aby odbudować nasz nadszarpnięty autorytet. 
Lata osiemdziesiąte pociągnęły za sobą również spadek ma- 
sowości. Drużyny istniały tam gdzie się "coś działo”. Zniknęły 
fikcyjne drużyny-klasy szkolne. Rok 1989 - podział harcer- 
stwa uważany przez wielu ludzi za rysę na idei braterswa i 
jedności. 

dokończenie na str. następnej. 
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(ZA I PRZECIW 
opinie przedzjazdowe 

rzĘ> "hm. Wojciech Hausner. Myślę, że cały prob- 
KOC lem z ZHR-em polega na tym, że gdy podzie- 

lą się dwa bardzo bliskie ze sobą środowiska, to później 

szalenie trudno jest im się porozumieć. Obydwie nasze 
organizacje działając przez trzy lata niezależnie (gdy w 
początkowych stadiach swego istnienia prezentowały zu- 
pełnie różne poglądy i formy działania), zatoczyły (a szcze- 
gólnie ZHR) wiełkie koło i zbliżyły się do siebie 
strukturami czy statutem. To był punkt wyjścia do tego 
Zjazdu. Prace nad tym trwały dwa lata i było bardzo trudno. 

Nadzieje... Obserwując często środowiska ZHR-u, 
zauważyłem, że ich poglądy na harcerstwo są bardzo zbliżo- 
ne do naszych. Oczywiście jest to kwestia nakreślenia ram. 
Jeżeli będą one zbyt wąskie, to zmieści się w nich niewielu. 
Skoro odwołujemy się do przedwojennego ZHP i Statutu, 
to uświadamiam sobie, że tamten ZHP, pomimo tego, iż 
miał nakreśłone takie ramy, mieścił bardzo dużo ludzi. Z 
jednej strony Kamiński, który miał poglądy lewicowe, a z 
drugiej np. Jędrzej Giertych, jeden z liderów narodowego 
nurtu w harcerstwie. Dła mnie punktem wyjścia jest przyję- 
cie takich samych podstaw ideowych i metodycznych. Mam 
nadzieję, że wreszcie po trzech latach dojdzie do tego, że 
najbliżsi sobie ideowo harcerze znajdą się w jednej organi- 
zacji. Dla harcerstwa niezbędne jest wytworzenie jasnej, 
klarownej sytuacji: co najwyżej dwie organizacje. Z jednej 
strony ZHR i ZHP-1918, zdrugiej ZHP- to nazywane przez 
nas *56. Wtedy łatwiej jest pokazać pewne różnice. Teraz są 
one zatarte. 

  

Wędrownictwo. 

Tak przedstawiało się to na przestrzeni lat. A kim w 
ogóle są wędrownicy ? Komu składa się ofertę wędrownictwa 
? Głównie ludziom ze szkół średnich w wieku 15 - 20 lat. Jest 
to okres w który spojrzenie człowieka na świat osiąga szczyt 
krytycyzmu, a jego reakcja jest albo bezwzględną zgodą na 
dane warunki, albo absolutnym oburzeniem. Jest to cecha, 
którą można wykorzystać, ale jednocześnie niebezpieczeń- 
stwo zniechęcenia, rezygnacji. Tak było z harcerstwem star- 
szym, gdy skończył się czas imprez patriotyczno-kościelnych, 

ieigrzymek, gdy zabrakło form działania, programu, zaan- 
gaożwania społecznego, współpracy z dyrekcją szkoły. Ale 
obok wymierających grup harcerskich były takie, które po- 
trafiły przetrwać - i te cechy, które pozwoliły im tego doko- 
nać, postanowiono rozciągnąć na szerszą grupę ludzi. 
Zabieg ten - odnowienie wędrowników - był tak poważny, 

że zaistniała potrzeba zmiany nazwy, metody, programu. 

Tych zadań podjął się zespół z ZHR i ZHP-1918. 
Zaczęli od definicji: "wędrownictwo to nie wędrówka po 
górach, ale po życiu”, szukanie swojego miejsca, swojej drogi 
życiowej. Następnym etapem były stopnie harcerskie przy- 

  

hm. Tadeusz Twardosz - Niezbyt szczęśliwie 
RE sformuowane teksty uchwał nie mówią 

wyraźnie o równouprawnieniu, czy partnerskim połączeniu. 
Wydaje mi się, iż należało zwrócić uwagę na to, że związki 
łączą się na zasadach partnerskich i powstaje jedna organi- 
zacja o nazwie ZHR. Niestety brzmienie uchwał nasuwa 
wnioski, że to Z.HP-1918 przystępuje do ZHReu, a jego 
instruktorzy, działacze, członkowie, czy uczestnicy zostają 
przyjęci w poczet tej organizacji. Nie mniej jednak, to posu- 
nięcie będzie dobrze widziane z punktu widzenia społeczeń- 
stwa. Jest to pierwsze tego typu działanie, gdzie dwie 
odrębne organizacje łączą się w dążeniu do całkowitego 
scalenia wszystkich odłamów ruchów harcerskich. 

TZ hm. Marek Jędrzejowski - Jest to decyzja 
z czysto polityczna. Mimo iż polityki z har- 

cerstwem nie należy mieszać, gdyż są to zdecydowanie dwie 
różne rzeczy, to przecież Kamiński powiedział, że każde 

nasze działanie jest polityką i właśnie w tym sensie to mówię. 
Decyzja o zjednoczeniu i zjazd zjednoczeniowy jest decyzją 
polityczną, która wynika z sytuacji, w jakiej znalazł się nasz 
kraj. Myślę, że większość ludzi, którzy podejmowali decyzję 
o reaktywowaniu ZHP-1918 była przekonana, że obraz na- 
szego kraju będzie bardziej klarowny i bliższy ideałowi Rze- 
czypospolitej. Stało się tak jak stało, i cały czas ciągniemy za 
sobą bagaż przeszłości, cały czas Polska nie wygląda tak jak 
wyglądać powinna, jak na to zasługuje. Droga, którą obrali- 
śmy, droga upominania się o nasze - zawiodła. Dlatego 
powinniśmy wybrać inną. Drogę budowania wspólnej orga- 
nizacji, która jest bardzo jednoznaczna i pokazuje prawdzi- 
wy obraz tego jak harcerstwo wygląda. Która pozwoli 
rodzicom, społeczeństwu, a może i władzom jasno pokazać, 
jaka jest różnica pomiędzy jedną, a drugą organizacją har- 
cerską. W dzisiejszej sytuacji to nam się naprawdę rozmywa 
i wcześniej czy później, stracilibyśmy rację bytu w takim 
układzie sił w jakim się aktualnie znajdujemy. Daje tutaj 
dużo do myślenia stara prawda "że w jedności siła”. 

2Sx> _ hm. Urszula Kret - Na pewno jest to duży 
Z kompromis z naszej strony. 

rozmawiał: Jarosław Litwa 
  

gotowyane pod pewnym kątem oraz program Zlotu Wę- 
drowników na ziemii Bojków, miejscu spotkania drużyn 
wędrowniczych z całej Polski. Na tym złocie dało się zauwa- 
żyć pewną zgodność myślenia pomiędzy tymi ludźmi doty- 
czącą idei, sposobu działania, propozycji programowych. 
Oni sami zobaczyli jak poważnie podchodzą do problemu 
wędrownictwa ludzie, którzy od wielu lat działają w harcer- 
stwie, oraz że odrodzenie ruchu wędrowniczego jest ważną 
sprawą. Elementami tego odrodzenia był udział ekipy pol- 
skich wędrowników w światowym Zlocie Wędrowników w 
Szwajcarii oraz kurs drużynowych wędrownictwa - Bene 
(Gorce). Wszystko to, złożyło się na pierwszy etap pracy 

dokończenie na str. następnej. 
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Na początku wszystko odbywało się w namiocie chłopców, ale później kadra stwierdziła, 
- i słusznie,- że to trochę przeszkadza innym. Nie ma bowiem nic gorszego od skrzypiącego 
łóżka polowego, które w dodatku lubi się samorzutnie składać, co w pewnych sytuacjach 
bywa dosyć kłopotliwe. 

HEIDE PARK 
Super okazja! Nieprzerwane show i rozrywka! 

Przepiękne tereny parkowe orazwyszukana gastrono- 

mia. Oto co proponuje nam największe północno-nie- 
mieckie wesołe miasteczko w Soltau - Heide Park. 

Czy wiecie co jeszcze kryje się pod tą nazwą? Otóż, 
na jednym z obozów harcerskich ZHP-1956, w pięknej oko- 
licy nad morzem, harcerze postanowili zorganizować "po- 
dobny" plac zabaw. Jeżeli ktoś jedzie na obóz, to raczej ma 
nadzieję, że będzie on zorganizowany na medal, że będą gry, 
zabawy, czy upragnione przez wszystkich podchody. Nieste- 
ty życie weryfikuje nasze marzenia i stajemy w obliczu dzia- 
dostwa, nieróbstwa i... ech! 

Na początku wszystko odbywało się w namiocie chło- 
pców, ale później kadra stwierdziła, - i słusznie, - że to trochę 
przeszkadza innym. Nie ma bowiem nic gorszego od skrzy- 
piącego łóżka połowego, które w dodatku lubi się samorzut- 
nie składać, co w pewnych sytuacjach bywa dosyć kłopotliwe. 
Ale harcerze to ludzie przedsiębiorczy, toteż wkrótce na 

terenie przyległym do jednego z podobozów zorganizowano 
coś w stylu paryskiego lasku bulońskiego. Teren wybrali 
bardzo ładny. Mała polanka, wokół drzewa - głównie sosny, 
a krzaki i borowiny dodawały malowniczości temu miejscu. 
Wszystko ogrodzone, no i oczywiście wejście, przy którym 
siedziało dwóch osobników - tzw.bramkarzy. Ich zajęcie 
polegało na egzekwowaniu przez odwiedzających park pew- 
nych ustaleń. Głównie chodziło o wiek oraz godziny otwar- 
cia. Gwoli ścisłości wspomnę, że do Heide Parku mogły 
wchodzić osoby powyżej 15-go roku życia. Dotyczyło to 
głównie dziewcząt, gdyż dopiero po ukończeniu 15 lat wy- 
chodzą spod opiekuńczego ramienia prokuratora. A co do 
godzin urzędowania, to cała impreza była otwarta od 22.00 
do północy. Po pewnym czasie pojawił się jeszcze dosyć 
ważny problem - zabezpieczenie. Toteż wkrótce zaczęto 
przy wejściu rozdawać prezerwatywy, które cieszyły się dużą 

popularnością wśród korzystających z usług Heide-Parku 
(sama byłam świadkiem zakupu 100 sztuk w aptece-szkoda, 
że nie na rachunek). Jednakże, gdy ich zabrakło, wcale nasz 
"plac zabaw” się nie wyludnił Nasuwa się konkluzja, że 
harcerze są ałbo bardzo odważni, albo bardzo głupi. Przez 
Heide Park przewinęło się sporo osób, więcej było jednak 
dziewczyn... 

Na jednej z mszy polowych, jakie odbyły się na na- 
szym obozie, ksiądz podczas kazania powiedział, że chce aby 
wszyscy harcerze wynieśli z obozu niezapomniane wrażenia 
i wspaniałe wspomnienia. Wynieśli więc... 

Chciałabym aby to była bajka, czy złysen, lecz niestety 
nie da się uciec, nie można zapomnieć... Na zakończenie 
więc tylko; "ja tam byłam miód i wino piłam..." i chyba nigdy 
więcej 

Gruba. 

  

Wędrownictwo 

wędrowników, rozwoju owego zalążka, który przetrwał 
„gdzieś tam, zawieruchy i burze, by doczekać się momentu 
stosownego do zakiełkowania. 

Zlot na ziemii Bojków był momentem przełomo- 
wym, był źródłem impulsów, do działania, dawał duże mo- 
żliwości sprawdzenia siebie i swoich ludzi, tereny były 
bowiem trudne - Bieszczady, a więc kłopoty z komunikacją, 
zaopatrzeniem, do czego dołączyła jeszcze upalna pogoda. 
Zlot udowodnił, że pod przepoconymi rogatywkami rodzą 
się pomysły genialne, że nie brakuje sił, by je zrealizować. 
Opieka instruktorska ogranicza się do dania pewnych radi 
zmniejszenia pola możliwego błędu. Pozostawienie pewnej 
neutralności, nieskrępowania regulaminami, przy jedno- 

cześnie pewnych ramowych założeniach powoduje, iż ten 
program jest atrakcyjny. Co w praktyce - może na przykła- 
dzie Złotu: Propozycja atrakcyjnego spędzenia czasu przy 
pracy, np. zwiad, rozwikłanie trudnego problemu, wymaga- 
jącego wiedzy historycznej. Może to być również praca 
fizyczna, mająca charakter służby. Wyczyn - zaplanowanie 
24-godzinnej wędrówki, w czasie, której należało odwiedzić 

punkty biegowe o różnym charakterze - intelektualnym, 
technicznym, sportowo-wyczynowym (jazda konna, survi-- 
val, rowery górskie). 

hm. Marek Gorgoń HR 
opr. pwd. Tomasz $ondej 
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KORZENIE 
Nigdy nie był harcerzem, ale 

w niejednym kręgu harcerskiej watry 
Go widziano. Stąd dobrze zna har- 
cerskie piosenki I harcerskiego du- 
cha, co się szczególnie ujawnił o 
przy ognisku w Castel Gandolfo 6 
września 1984r. 

- Czy tego nie rozumiecie, że 
założycielami nowego socjalistycznego 
ZHP są towarzysze Kuroń i Zakrże- 
wska, a ten akowiec Kamiński to re- 
akcjonista, i musi odejść? Jego książki o 
Małkowskim też nie puścimy! - Tak od- 
powiadano młodym instruktorom, gdy 
po"polskim październiku 1956" częścio- 
wo ożywiono w PRL wychowawcze war- 
tości harcerstwa, z którego tylko nazwa 
została po likwidacji ZHP w 1949. Orga- 
nizacja harcerska ZMP w 1956 stała się 
organizacją Polski Ludowej i nadalwzo- 
rowana była na Pionierze ZSRR. Za- 
grożone reaktywowaniem "wstecznego 
przedwojennego ZHP" - poszła na kom- 
promis, i na grudniowym Zjeździe Łó- 
dzkim wspólnym z instruktorami tegoż 
ZHP - uchwaliła zmianę nazwy na trady- 

cyjną: Związek Harcerstwa Polskiego - 
"w związku z usamodzielnianiem się”. 
Ten "nowy ZHP” pracował "pod ideo- 
wym przewodnictwem PZPR”, a jego 
"świeckość" pozwalała na rozmaite szy- 
kany wobec wierzącej większości. Po pa- 
ru latach rzeczywiście Aleksander 

_ Kamiński "sam ustąpił”, pod rozmaitymi 
naciskami również pozbyto się innych 
reakcjonistów. Wkrótce potem posta- 
nowiono "załatwić korzenie". I podob- 
nie jak z tym biblijnym "kamieniem 
odrzuconym przez budujących, który 
stał się fundamentem" - te korzenie na- 
gle ożyły. 

W 1961 do Polski wróciła Olga 
Małkowska - "aby w Ojczyźnie złożyć 
kości”. "Nowy ZHP” po prostu jej "nie 
zauważył”, ale nie harcerze i harcerki. 
Phm. dr med. Wanda Wojtasik-Półta- 
wska w ich imieniu poprosiła ówczesne- 
go ks. Kardynała Karola Wojtyłę o 
odprawienie Mszy świętej w rocznicę 
śmierci Założyciela harcerstwa - An- 
drzeja Małkowskiego. Ta pierwsza msza 
święta odbyła się w mroźny styczniowy 
wieczór 1968 roku w Katedrze Wawel- 

skiej, za co serdeczne podziękowania 
przyszły od Druhny Olgi z Zakopanego, 
wzruszonej tą pamięcią. Odtąd trwa tra- 
dycja: na 50-lecie w kościele św. Anny - 
obecny Ojciec Święty zobaczył zwarty 
tłum harcerek i harcerzy "od lat naj- 
młodszych do późnej siwizny” i bardzo 
się ucieszył. Teraz przychodzą tutaj w 
mundurach , ze sztandarami, ale wtedy? 
Można się było za to "przejechać". 

Nieżyjący już dzisiaj druh hm 
Stanisław Porębski, niezrównany szaro- 
szeregowy gawędziarz, kiedyś patrząc na 
tłum zgromadzony przed kościołem po 
nabożeństwie styczniowym i rozpozna- 
wszy kilku "smutnych panów" przyby- 
łych służbowo, żartobliwie zagadnął, 
gładząc swą siwą bródkę: 

- A właściwie na co my tu jeszcze 
czekamy? Na ciężarówki? Roześmiani 
dziękowaliśmy Księdzu Kardynałowi, 
bo właśnie wychodził... 

Bolesław Leonhard 

  

KURS 

Kurs. Znam środowiska bardzo 
dobrze działające, których instruktorzy 
nigdy na oczy nie widzieli jakiegokol- 
wiek kursu, a mimo to ich drużyny mogą 
być przykładem dla wielu. Są to jedno- 
stki silne, w których bardzo dużą rolę 
odgrywa tradycja, a działalność "wodza" 
jest ukierunkowana w taki sposób, iż 

przez cały czas wychowuje on sobie na- 
stępcę, systematycznie wprowadzając go 
w tajniki metodyki harcerskiej. Niestety, 
jak praktyka pokazuje, takich drużyn 
jest niewiele. Ideą kursu (czy to zastępo- 
wych, przybocznych, czy drużynowych) 
jest z jednej strony przygotowanie do 
praktycznego sprawowania funkcji, a ż 
drugiej (co często idzie w parze) umie- 
jętne "naładowanie akumlatorów" tak, 
aby kursant kończąc go, chciał pełnić 
powierzoną funkcję. I właśnie taką rolę 
powinien spełniać kurs przybocznych. 
Powinien być kopalnią pomysłów dla 
starszych zastępowych, polem na któ- 
rym mogliby porównywać swoje umie- 

jętności i wymieniać doświadczenia. 
Niech dowodem na to, że takie działanie 
jest potrzebne będzie relacja z kursu 
przybocznych zorganizowanego przez 
hufiec Kraków III. (ps) 
  

Zaczęła się kursowa przygoda. 
Miejsce spotkania wyznaczono w Pycho- 
wicach, dokąd pognałem zaraz po zbiórce 
zastępu. Wkrótce potem znalazłem się 
we właściwym miejscu. Przywitały mnie 
komendy: "w szeregu - zbiórka, do trzech 
- odlicz." W ten niefortunny sposób po- 
wstały trzy zastępy kursowe. Zastępo- 
wych wybraliśmy sami. Na Górę 
Pychowicką było niedaleko, więc zaraz się 
tam znaleźliśmy. W tak zwane mgnienie 
oka powstały trzy watry, a najlepsza za- 
płonęła. "Płonie ognisko i szumią knie- 
je..." - zaśpiewaliśmy, a oboźny kursu 
zaczął udowadniać jakwielką rołę ma 
przyboczny. Na początek opróźnił swoje 
kieszenie (a było co wyciągać). Znalazły 
się tam trzy pudełka zapałek, 8 różnych 
nici, dwie igły, trzy agrafki, dwa spinacze, 

linki, różnorodne leki oraz pisadła i wie- 
le, wiele innych szpejów. Na zakończenie 

ogniska dostaliśmy karteczki z napisa- 
nym miejscem, datą i godziną następne- 
go spotkania. Tym razem wiadomość 
napisana była Braylem... 
Tym sposobem dojechałem na rowerze 
do Bolechowic, co było dla mniesporym 
wyczynem. Zaraz dokonałem jeszcze 
większego; dzięki kadrze kursu zjecha- 
łem z Bramy Bolechowickiej na linie. . 
Miałem także okazję zetknąć się z pra- 
wdziwym braterstwem - to oboźny oka- 
zał się nie być taki groźny i gdy siadło 
łożysko, docholował mnie do Krzeszo- 
wic. Byłem z niego bardzo dumny. Czas 
mijał. Przez sześć tygodni m.in. byłem w 
Tyńcu, rysowałem szkic drogi marszu, 
budowałem watrę, mierzyłem szerokość 
Wisły, rozwiązywałem i układałem krzy- 
żówki z historii harcerstwa, ćwiczyłem 
się w kimach i wyprawiałem wiele in- 
nych rzeczy, których... już nie pamię- 
tam. Pomysłowości kadrze wszakże nie 
brakowało... i 

Darek Konopka 
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Już od najdawniejszych czasów 
alkohol znany był na wszystkich szero- 
kościach geograficznych jako środek 
odużający. Pili go żółci, czerwoni, czarni, 
a także biali. Piją go również dzisiaj Po- 
lacy. Nie będę się zastanawiał nad aspe- 
kiem zdrowotnym problemu - gdyż o 
tym wszyscy "wiedzą", - lecz nad piciem 
jako negatywnym zjawiskiem społecz- 
nym. Warto postawić sobie pytanie "dla- 
czego?" 

Jedni odpowiedzą że lubią, inni 
że z żalu, ktoś powie że dla towarzystwa, 

ktoś inny "nie wiem”. Praktycznie nikt 
się nie rozwodzi nad przyczynami picia. 
Ba! Nawet dla wielu nie stanowi to pro- 
blemu. Przypomnij sobie, jak trudny był 
ten pierwszy raz. Jaki byłeś podekscyto- 
wany; robić to co dorośli, wraz z kolega- 
mi, w tajemnicy, by podkreślić swoją 
dojrzałość - dodać sobie kilka lat. Potem 
było już inaczej. Albo rzeczywiście "doj- 
rzałeś" i spożycie alkoholu stało się dla 
ciebie czymś normalnym, albo dalej sza- 
motasz się z chęcią zaimponowania, czy 
może niewychylania - z jednej stony, a 
odwiecznym problemem; co na to po- 
wiedzą w domu - z drugiej. 

Właśnie! Co na to powiedzą w 
domu! 

Tradycją wszelkiego rodzaju wy- 
cieczek i wyjazdów szkolnych jest przy- 
słowiowe "szkło". I choć początki są 
bardzo niewinne to finał jakże smutny, 

jak bardzo upokażający (ogromne ba- 
langi, czy nawet orgie w klasie matural- 
nej). Lecz o dziwo - wszystko wraca do 
normy. Znowu te cztery Ściany własnego 
pokoju, znowu grzeczny syn - duma ro- 

b 
ą RÓ 

dziny - piłnie ślęczy nad książkami. Sie- 
dzi i czeka na kolejny wyjazd, kolejną 
imprezę. Na następną szansę wyrwania 
się z szarości życia codziennego. 
To co dotychczas napisałem nasuwa 
wniosek, że usprawiedliwiam wszy- 
stkich, którzy sięgają do kieliszka. 
Wręcz przeciwnie. nie usprawiedliwiam 
nikogo. Ukazuję tylko pewien schemat 
po to, aby uświadomić Ci czytelniku, że 

jeżeli tak postępujesz, to jesteś niewol- 
nikiem pewnego stylu życia. Czy właści- 
wego...” Uwołnij się od niego jeśli 
potrafisz. Pamiętam, iż będąc kiedyś na 
"mocnej" imprezie spotkałem się z du- 
mną reakcją osoby, której podano kieli- 
szek: "Dziękuję, jestem zdrowy!” Tak 
więc czytelniku - zdenerwuj się, zbuntuj 
i bądź zdrów, a zobaczysz że będzie Ci 
lepiej, że życie będzie prosisze. 

Jeż eli odmawiam picia, to ze 

Świadomoś cia, ż e jest to mój bunt 

przeciwko pijaństwu. Przeciw rozbitym 

rodzinom i nieszczęściu związanych z 

nimi dzieci. Przeciwko istnieniu dodat- 

kowego Środka płatniczego, jakim jest 

flaszka. Abstynencja jest podkreś le- 

niem mojej osobowości i indywidualno- 

ści. Nie chowam się, nie uciekam, i choć 

podnoszę głowę, to nie napuszam z po- 

wodu mego styłu życia. Jestem normal- 

ny i naturalny i właśnie dzięki temu 

zyskuję sympatię i przyjaźń. 

"Paweł Stach 

  

STATYSTYKA 

Całkowitą abstynencję deklaruje 
11,5% ucznów krakowskich szkół 
ponadpodstawowych, przy czym 
5% to uczniowie szkół zasadni- 
czych, 10% techników i 21% 
liceów. 

Spośród naszych respondentów 
60% pije alkohol nie częściej niż 
kilka razy do roku, 31,3% kilka ra- 
zy w miesiącu, 8,7% kilka razy w 
tygodniu. 

12% pijących upija się do utraty 

świadomości. 
Najpopularniejszym trunkiem jest 
wino - 97% i piwo - 94%, mniejszą - 
popularnością cieszy się wódka - 
27%.       
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w ostatnich dziesięcioleciach życie na odludziu zostało zbadane tak 

gruntownie jak nigdy przedtem. Stało się odrębną dziedziną wiedzy i Inte- 
resującym sportem liczącym tysiące entuzjastów. inicjatywa nie wyszła od 
starych traperów ani zagorzałych zwolenników dzikich pustkowi, zrodził ją 
najbardziej współczesny środek komunikacji, samolot... Survival w obecnej 
formie rozwinął się przede wszystkim dzięki amerykańskiemu i kanadyjskie- 
mu lotnictwu, na skutek przymusowych lądowań iskoków ze spadochronem, 

po to, żeby umożliwić lotnikom przetrwanie w odludnych miejscach. 

  

cyt. z książki Hansa-Otto Meissnera "Sztuka życia i przetrwania". 

SURVIVAL 
znaczy sad SE 

  

    
  

ne 

PRÓBA 

Na bieg czekał od dawna. Wresz- 
cie któregoś wieczoru spotkał się z tym, 

od którego wszystko zależało. W cie- 
mności osiedla rozświetlonej tylko 
gdzieniegdzie padającym z okiem tępym 
błaskiem telewizorów usłyszał od tak 
dawna oczekiwane słowa: "Wyruszasz w 
piątek na dwa dni. Przygotuj się na trud- 
ne warunki”. Za oddalającą się w cie- 
mność postacią rzucił pytanie: "Jak 
bardzo trudne?”. Postać przystanęła i po 
chwili milczenia z mroku dobiegł mocny 
głos: "Od tego jak się przygotujesz bę- 
dzie zależało twoje życie"... 

Piątkowe popołudnie. Na *zala- 
nych słońcem trawnikach bawią się dzie- 
ci. Ludzie idący ulicami mijają się, nic o 
sobie nawzajem nie wiedząc. Głos spike- 
ra w radio ogłosił 17.00. Wybiła godzina 
"W". Teraz może otworzyć kopertę. 
Rozpoczyna się walka z czasem, swoimi 
słabościami i przeciwnościami losu... 

Migające na drugim wzgórzu 
Światło ułożyło się w dobrze mu znany 
rytm kropek i kresek. Po chwili miał już 
gotowe hasło: "spotkanie przy wodzie". 
Siedzieli przy ognisku, na którym w ko- 
ciołku buzowała herbata, składająca się 
z owoców jabłoni, głogu i dzikiej róży. 
Była cierpka, ale dawała organizmowi 
pożądane ciepło. W końcu gość pod- 
niósł się z ziemi, zostawiając obok ogni- 
ska paczkę oraz wiadomość. "Trzymaj 
się" - rzucone zza pierwszych drzew do- . 
tarły do niego kiedy rozrywał kopertę. 
Ze środka wypadły odbitki mapek oraz 
list zaczynający się słowami: "Następną 
noc spędzisz pod Świnicą..." 

Mimo że ledwie zbliżało się po- 
łudnie, Świat robił się coraz bardziej sza- 

ry i mglisty. Silny górski wiatr niósł ze 
sobą deszcz - drobny, gęsty, wciskający 
się w każdy zakamarek ubrania, a po- 
szarpane gęste czarne chmury pędziły z 
zadziwiającą szybkością. Taka pogoda 
nie nastraja optymistycznie. Jest za to 
nośnikiem przygnębienia i smutku. Być 
może za odchodzącym latem, a wraz z 
nim wakacyjną miłością...” Ale jego my- 
Śli były teraz bardzo precyzyjne i krążyły 
wokół wysokich górskich szczytów, pod 
którymi miał spędzić najbliższą noc. Nie 
były to myśli optymistyczne. Spożywając 
suchy podpłomyk upieczony wczoraj na 
ognisku i popijając wodą z cukrem, po- 
patrzył po twarzach ludzi, którzy sie- 
dzieli w zasięgu jego wzroku. "Biedni. 
Czy wy wiecie gdzie ja spędzę noc? Czy 
wiecie że dane jest mi przeżyć wspaniałą 
przygodę? Czy zdajecie sobie sprawę 
czym jest walka?... 

Była może pierwsza po południu, 
kiedy postanowił wyjść, choć w taką po- 
godę wcale się mu to nie uśmiechało. 
Wiatr przybierał na sile, a deszcz zaczął 

się przeradzać w ulewę. Otworzył drzwi 
schroniska i od razu je zamknął. W ciągu 
sekundy przez jaką były otworzone, na 
podłodze zrobiła się kałuża. Zadrżał na 
myśl o tym, co go czeka, lecz już w chwilę 
później znalazł się przed schroniskiem, 
gdzie przez gęstniejącą mgłę próbował 
dojrzeć tabliczkę wskazującą mu kieru- 
nek marszu. Obok napisu "Świnica", 
widniał dopisek "trudny". Nie stał dłużej 
- obawiał się że każda chwila zwłoki mo- 
że go sprowokować do zmiany decyzji - 
do rezygnacji z przedsięwzięcia... 

Szedł już od dobrych dwóch go- 
dzin. Silny wiatr uniemożliwiał swobod- 
ne poruszanie. Zrzucił plecak, 
zagłębiając się w zwalisko kamieni. Wi- 
doczność była ograniczona do pięciy. 
metrów. Przypadek pozwolił mu odna-. 
leść kolebę, w której postanowił spędzić 
noc. To właśnie miejsce o bardzo małej 

    
  

powierzchni, miało przez najbliższe 
pół doby zastąpić mu dom. Deszcz już 
nie padał. Wiejący z ogromną siłą wiatr 
niósł ze sobą gęsty Śnieg, który wpada- 
jąc przez "okna" schronienia przykrył 
wkrótce centymetrową warstwą Śpi- 
wór. Musiał wyjść i obudować schro- 
nienie. Dzięki pałtce i karimacie 
zrobiło się w środku przytulniej. W pa- 
czce, którą dopiero teraz mógł otwo- 
rzyć znalazł butlę i "normalne" 
jedzenie. Jego organizm mógł rozpo- 
cząć proces trawienia. Tymczasem gó- 
ry były już całkiem białe... 

dokończenie na str. 14 
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SWIMMING 
Man learnt to swim from animals and the 

"doggy" stroke was the first he used. As he deve- 
loped his ability and technique, swimming com- 
petition naturalły followed. But it was not until 
the English of the early 19th century populari- : 
zed swimming that the sport began its full gro- 
wing. The British swam in organized 
competitions in the mid-1830's. Captain Mat- 
hew Webb became the first person to swim the 
20-mile course across the English Channai, on 
August 24-25, 1875. The sport was universally 
recognized when three freestyle eventswere in- 
cłuded in the first modern Ołympic Games at 
Athens, Greece, in 1896. Divers were added to 
the 1904 Ołympic agenda and the women swim- 
mers and divers got a place on the 1912 program- 
me. The United States grow into power in the 
1920's, the Japanese in the 1930's,the Hawaiians 
in the 1940's, and the Australians in the 1950's. 
The sport is mushrooming in Europe, too. In 
Poland it is also very popular. The common 
strokes used in swimming are the crawł (freesty- 
le), the backstroke, the breast stroke and the 

    

  
  

  

  

butterfly. Variationsof these strokes are valuab- 
le for long distance swimming, recreational 
swimming and lifesaving. Competitions are held 
in 20- or 25-yard indoor poołs or Ołympic-size, 
50-metre autdoor pools. In the freestyle events 
range from 100 metres to 1500 metres. In the 
backstrone, breast stroke, and butterfly, compe- 
titions are usualły held at 100 and 200 yards (or 
metres). There are also individual and rełay 
mediey contests and the freestyle relays. Cham- 
pion swimmers nowadays work out as many as 
three time a day, year round. Swimming rules are 
quite simple. There false starts disqualify a 
swimmer. Other disqualifications are /1/ not 
usingthe proper stroke; /2/ touching another 
competitor during a race; /3/ not touching the 
end of the pool on turn. In diving points are 
given for each dive. The points are given for 
"degree of difficulty" and for the evaluation of 
the dive. These points are multiplied by them- 
selves, and the result gets the score. All scores 
are totalled for the final score. 

'1.Who swam ac- 
ross the Channal as 
first. 
2.First stroke. 
3.Who grew into po- 
wer in the 1950's. 

  

4.When you touch 
another competitor 

    during a race you'll 
be... 

  

5.One of the strokes. 
6.Where were the 

    
  

first modern Olympic 
Games. 

      

7.How many freesty- 
le events were inclu-     

  

                
ded inthefirstmodern 
Olympic Games. 
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Tajemnica Doliny Jaworowej 

dokończenie ze str. 6 

Tak około czwartej doszli w pobliże Żabiego Stawu Jawo- 
rowego. Wydawało się, że najgorsze mają już za sobą, gdy 

nagle starszy Kasznica usiadł na głazie ze słowami: "Jestem 

bardzo zmęczony... Dalej iść nie mogę..." Pierwszym odru- 

chem Kasznicowej było zwrócić się o pomoc do Wasserber- 

gera, jako najsilniejszego i najbardziej doświadczonego w 

zespole. I wówczas, usłyszała przerażającą, niezrozumiałą 

wprost odpowiedź: "Czuję się także bardzo słaby. Z. całego 

serca pomógłbym pani, ale doprawdy nie mogę..." W tej 

strasznej chwili dzielna kobieta nie straciła głowy. O kilka- 

naście kroków od ścieżki dostrzegła spory głaz, dający nie- 

jaką osłonę od wiatru. Zaprowadziła tam swojego syna i 

Wasserbergera, napoiła odrobiną koniaku, synowi dała tro- 

chę czekolady. Podeszła teraz do męża. był na wpół przytom- 

ny i ztrudem wiała mu wusta nieco koniaku. Nie było mowy, 

by mogła go dociągnąć pod ów głaz, pod którym zostawiła 

tamtych. Wróciła do nich. Byli umierający. Wasserberger 

majaczył coś gorączkowo, wspominał matkę. Próbował 

wstać, iść. Kasznicowa prawie siłą zmusiła go do pozostania 
w miejscu, a następnie powróciła do męża. Był martwy... Z 

rozpaczą pobiegła do syna. Leżał sztywny, nieruchomy, a 

kilka kroków niżej - trup Wasserbergera, który widać w 

agonii dołał porwać się, przejść parę metrów - potem padł 

nieżywy, kalecząc się w rękę i w głowę... Trzydzieści siedem 

godzin - półtora dnia i dwie noce przesiedziała Kasznicowa 
nieruchomo przy zwłokach. Nie miała już jedzenia, a zresztą 

i tak nie byłaby w stanie niczego przełknąć. Grzała się ma- 

szynką spirytusową i otuliła kocem znalezionym w plecaku 
Wasserbergera. Ta makabryczna wędrówka od umierające- 
go męża do syna, a potem owo uparte czuwanie nad ich 

trupami - to jedna z największych , najbardziej wstrząsają- 
cych tragedii ludzkich jakie widziały góry. 5 sierpnia rano 
ostatkim sił zeszła w dół, przez Jaworzynę na Łysą Polanę. 
Tam spotkała przypadkowo Mariusza Zaruskiego. Ekspe- 
dycja Pogotowia została natychmiast wysłana. Sprawa wy- 
padku w Dolinie Jaworowej odbiła się głośnym echem w 
całej Polsce. Opinia publiczna domagała się wyjaśnień, 

wskazania przyczyn. Snuto najrozmaitrze, mniej lub więcej 

bezsensowne hipotezy, domysły, podejrzenia. Kaszanicową 

pomawiano nawet o otrucie towarzyszy wycieczki. Zarzą- 

dzono sekcję zwłok, poddano analizie pozostałe w manierce 

krople koniaku. Prokuratura prowadziła dochodzenie, któ- 

re wkrótce utknęło w martwym punkcie. Przypuszczenia co 

do przyczyny zgonu tych trojga były bardzo różnorodne i 

właściwie żadne nie wytrzymuje krytyki. Jakieś ukryte wady 

serca? Wykluczone. Jednocześnie u trzech ludzi w różnym 

wieku i o różnej sprawności fizycznej? Ostra niewydolność 

krążenia na skutek zmęczenia, wyczerpania, zimna? Ależ w 

takim razie powinien przeżyć Wasserberger, a nie Kaszni- 

cowa. Temperatura nie spadła poniżej zera, wiatr był 

wprawdzie bardziej gwałtowny, ałe Wasserberger przetrzy- 

mywał już większe wichury i gorsze niepogody bez żadnej 
szkody dla zdrowia. Jakiś kataklizm, trąba powietrzna, wy- 
twarzająca próżnię, która po prostu udusiła nieszczęsnych? 
Dlaczego więc nie zabiła ona również Kasznicowej? Najpo- 
ważniej brzmią wyjaśnienia, których autorem jest Roman 
Kordys. Twierdzi on, że na wskutek gwałtownego "zatykają- 

cego”, utrudniającego oddychanie wiatru nastąpiło silne, 
choć nie zagrażające życiu, chwilowe wyczerpanie organi- 
zmu. Po godzinnym lub nieco dłuższym działaniu takiego 
wichru turyści, zszedłszy już tam, gdzie był on mniej groźny, 
czuli się trochę tak, jak topielcy wyciągnięci z odmętów na 
brzeg. W takim stanie nawet niewielka ilość alkoholu, nawet 
te kilka łyków koniaku podziałało zabójczo. Prawda, że 

tylko Kasznicowa nie piła owego koniaku w momencie ka- 
tastrofy. Prawda też, powszechnie znana i stwierdzona, że w 

chwili wielkiego osłabienia mała dawka alkoholu wystarczy, 
by zaszkodzić zdrowiu, a nawet może się stać przyczyną 

śmierci. Prawda wreszcie i taka, że silny wicher, zwłaszcza 

wiejący wprost w twarz ma działanie duszące. Mimo wszy- 
stko wywody Kordysa również nie są w zupełności przekony- 
wujące. Przecież z opowiadań Kasznicowej wynika, że 
nieszczęśliwi byli umierający, zanim otrzymali ów fatalny 
koniak. Tak czy inaczej, zagadka nie została dotąd wyjaśnio- 
na, mimo licznych prób i usiłowań. Minęło blisko siedem- 
dziesiąt lat, a nie jesteśmy ani trochę bliżsi prawdy niż 
wówczas. Tragedia w Dolinie Jaworowej zapewne na zawsze 
pozostanie posępną tajemnicą gór. 

  

PRÓBA 

Ostry przeszywający ból rzucił go jakby w konwulsji. 
Miotał się tak przez kilka chwil, dopóki do jego świadomości 
nie dotarło: "skurcz w prawej nodze". Zaciskając z bólu zęby, 
szukał pozycji w jakiej ból ustanie. Jedną ręką otworzył 
apteczkę - dwie tabletki i znowu popadł w stan odrętwienia. 

Tym razem obudziło go zimno. Wiatr już ustał i jakby 
śnieg padał mniejszy. Trzęsącymi rękami odkręcił butlę. 
Przygotowanie kubka herbaty trwało 30 minut... Nie wie- 
dział, która jest godzina. Na zewnątrz było już jasno. Teraz 
czekało go najgorsze: wyjście z ciepłego śpiwora wprost na 

„, kilkustopniowy mróz. 
« Trząsł się jak w febrze, mi- 

DICTIONARY OF ! mo iż założył wszystko, co 
« miał do ubrania. Wypił ku- 

CONTEMPORARY: bek ciepłej wody z cukrem 
i zjadł zamarzniętą bułkę. 

ENGLISH Zaczął się pakować. Była to 
czynność, która przerasta- 

ła jego możliwości. Kiedy 
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skończył, nie miał już siły założyć rękawiczek na zsiniałe 

palce. Doszedł do Ścieżki, która teraz niczym niemal się nie 

różniła od reszty terenu. Ruszył przed siebie. Oblodzone 
kamienienie nie dawały pewnego oparcia, plecak ciążył. Co 
chwila potykał się i padał. Pot załewał mu Oczy; zamarzał na 
twarzy. Ścieżka zaczęła niebezpiecznie zbliżać się do krawę- 
dzi przepaści. Zdawał sobie sprawę, że pomylić się może 
tylko raz... "Teraz będzie znacznie łatwiej" - spojrzał w dół, 
szukając wzrokiem miejsca, gdzie spędził ostatnią noc. Na 
Kasprowym Wierchu ujrzał pierwszego od wiełu godzin czło- 

wieka. Woźny się bardzo zdziwił, widząc o tak wczesnej porze 
osobnika, przypominającego bardziej "yeti", niż postać ludz- 
ką... 

I dopiero radosny okrzyk: "Jest! Żyje!” wyrywający się 
7.7 gardeł i odbijający echem po tatrzańskich szczytach (gdy 
dotarł wreszcie do Jaskini Mylnej), dał uczucie zwycięstwa, 
które przypieczętować miała złota lilijka nabita na krzyżu 
harcerskim. 

"Samotny Dąb" 
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SPIS TREŚCI 
Szumowiny Świata. "Przyszli- 
ście żeby umrzeć". Słońce stoi w 
zenicie, w powietrzu 50 stopni. Jak 
spojrzeć wokół tylko piach i piach. 
Pot spływa ciurkiem iworząc na 
piasku grudki. Zpywe piekło... 

str.3 

Wywiad z prezydentem. Wa - 
ściwie prezydentem zostałem przez 

przypadek. str.4 

Tajemnica Doliny Jaworo- 
wej Str.6 

Sprawności których nie 
znacie str. 7 

Razem czy osobno. Obserwując 
często środowiska ZHR-u zauwa- 
żyłem, że ich poglądy są bardzo 

zbliżone do naszych. Str.8 

Wę drownictwo str.7 

Heide-Park. Na początku wszy- 
stko odbywało się w namiocie 
chłopców, ale później kadra stwier- 
dziła - i słusznie -że to trochę 

przeszkadza innym. Str.9 

Korzenie. Czy wy tego nie rozu- 
miecie, że założycielami nowego 
socjalistycznego ZHP są towarzysze 
Kuroń i Zakrzewska, a ten akowiec 

Kamirski, to reakcjonista i musi 

odejść? str.10 

Wielka przygoda, czy tylko 

mały kurs. str.10 

Pić albo nie pić - oto jest 
pytanie str.11 

Survival znaczy przetrwa- 
nie. Grań Koziego Wierchu. Wokół 
szalejąca biała zamieć, widocz- 
ność ogranicza się do jednego me- 
tra, i to tylko wtedy, gdy patrzę pod 
nogi. Silny wiatr, strome podejście 

i łód sprawiają, że mój każdy - 
kolejny krok wydaje się być moim 

ostatnim. str.12 

Konkurs str.13 

SCHEMAT TRAWIENIA 

Czytelniku! 

Oddajemy w Twoje rę- 
ce nowy miesięcznik. Co z 
nim zrobisz, zależy już tyl- 
ko od Ciebie (możliwości 
masz wszakże wiele). Zda- 
jemy sobie sprawę, że każ- 
dy "normalny" człowiek nie 
będzie czytał gazet, że usią- 
dzie przed telewizorem, czy 
włączy radio i bez specjal- 
negowysiłku dowie się 'cow 
trawie piszczy”. Zgadza się, 
ale? No właśnie! Istnieją 
pewne małe "ale". Po pier- 
wsze... Czy musisz być "nor- 
malny"? Czy nie stać Cię na 
odrobinę szaleństwa? Po 
drugie... Czy ktokolwiek w 
dzisiejszym Świecie daje Ci 

<Ś 

bezinteresownie możli- 
wość realizowanią się? Za- 
stanów się: czy daje Ci to 
szkoła? Nie! Czy może klub 
sportowy? Nie! Czy rodzi- 
ce? Nie! Nie! Nie! Oniwszy- 
Scy oczekują czegoś w 
zamian! Jesteśmy inni! Po- 
wstaliśmy dla Ciebie i to Ty 
będziesz miał decydujący 
wpływ na formę i treść! 
Zbuntuj się (bo masz takie 
prawo) i przyjdź do nas! 
Może razem wymyślimy 
coś genialnego... 

REDAKCJA. 

  

  

  

- Z czym kojarzy Ci się tytuł gazety "Lewa Wolna" * 

* Rany Boskie !!! Zrezygnujcie z tego tytułu! Jest tyle 
innych pięknych ! To przecież "pachnie różowym”! Wy- 
myślcie coś innego! 
* Ambitny tytuł. Jest takie powiedzenie; gdy jedziesz na 
nartach 130 na godzinę i widzisz przed sobę jakiegoś 
początkującego, krzyczysz LEWA WOLNA. To znaczy, 
że chcecie zdystansować inne gazety! 
* Fajnie brzmi, ale nic mi nie mówi. 
* Dużo swobody w działaniu. 

Autostrada. "Trzypasmówka" i pobocze, którym 
wlecze się traktor z przyczepą. Prawym pasem 'ciągnie" 
fiat, pozostawiając powolny pojazd w tyle. Srodkowym 
mknie Ferrari Testarossa, którego kierowca Śmieje się 
ztamtych "ślimaków". Pozostaje "lewy" - najszybszy pas 
ruchu dla tych, którzy pomimo trudności, chcą "pchać" 
do przodu. Chcą zostawić układy, niemożliwości i mimo 
wszystko - do przodu! Ten pas jest wolny dla młodych i 
zdecydowanych. Dla ludzi, którzy wiedzą czego chcą i 
nie boją się dużych prędkości. ON JEST DLA NAS! 

Redakcja 
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Specjalnie dla Was: Słowacja 
- Dolina Vratna wyjazdy śródrocz- 
ne, pobyt + transport + bezpłatne 

| miejsce dla opieki. 
cena: tydzień już od 640.000 zł 
dwa tygodnie już od 1.190.000 zł 

Wiedeń - Bratysława: trzy- 
dniowe wycieczki: transport + dwa 
noclegi + dwa Śniadania + dwie 
kolacje, zwiedzanie Wiednia + 
bezpłatne miejsce dla opieki. 
cena od 600.000 zł. 

Francja - Paryż, Zamki n. 
Loarą, słynne katedry, zapewnia- 
my transport, pełne wyżywienie, 
noclegi, wstępy, zwiedzanie + bez- 
płatne miejśca dla opieki + 
3.000.000 zł dotacji dla grupy 
cena 3.600.000 zł. 

Wycieczki na zlecenie - An- 
glia, Włochy - o uzgodnionym ter- 
minie (na przykład zajęcia 
językowe) 

Jedno lub kilkudniowe wy- 
cieczki po Polsce (Zakopane, Ba- 
ranów, Warszawa, itp.) 

Do zobaczenia ul.Dunaje- 
wskiego 6 tel. 22-69-08 
lub 22-29-54 w godz 11-17 

BIURO TURYSTYKI 
"JAWORZYNA" 

zaprasza młodzież szkolną 
na: 

Siedmiodniowe tanie wyjazdy do atrakcyjnych ośrodków (np.Borków - jazda 
konna) od 450.000 dO 590.000 zł. 

Jedniodniowe wycieczki ceny od 38.000 do 85.000 zł. Śladem literatury - Jan 
Kochanowski, Jan Kasprowicz. Szlakiem zamków - Łańcut, Pszczyna. Szla- 

kiem patriotycznym - Hubal. 

Udział w akcji "Objazdowy Uniwersytet Turystyczny” 

tel. 56-27-55, ul. Krakusa 8, Kraków. 

  

  

    
PRACOWNIA REKLAM I SITODRUKU 

Sklepy S PORTOWE Kraków ul. Praska 4, tel. 66-40-04 

plansze reklamowe, tabliczki informacyjne 

nadruki na podkoszułkach 

wizytówki, naklejki. 

  

  

ZAPRASZAJĄ: STUDIO PROJEKTOW MODY 
Krakow: 
ul. Zyblikiewicza 2 (Dom Tukysry) organizuje "spotkania z moda” 
ul. Kalwanyjska 9 (KS "KoRoNa") czyli kursy kroju i szyda w nowym wydaniu. 

zapisy i informa koka, u A. oko 8 
tel. 56-27-55       

  

  
Usługi poligraficzne 

druk na maszynie 

gazetek, ulotek, druków, 

tekstów reklamowych. 

Opłacalne nakłady 

100 - 5000 szt. 

zamówienia: lewa wolna 

Reklamuj się w 
"lewej wolnej" 

Najminiejsza ramka reklamowa, 
na ostatniej stronie "iewej wolnej” 

zamieszczonej jednorazowo 
kosztuje 60.000 zt: 

Większe ramki stanowią jej 
wielokrotność zarówno pod wzgldem 

ceny jak | rozmiarów.           

archiwum  
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Zastanawialiśmy się nad celowością przyznawania 
do blędów, i doszliśmy do wniosku, że dzięki ta- 
kiemu postę powaniu wzroś nie nasza wiarygod- 
ność.A na tym nam bardzo zależy. Zasadniczo w 
gazecie są dwa bardzo istotne błędy o których poni- 
żej. 

Pierwszy znajduje się na stronie 11, gdzie przez nie- 

uwagę grupy roboczej zajmującej się składem gaze- 
ty, nie zmieścił się jeden wyraz oraz podpis autora 
tekstu. W związku z tym powtarzamy brzmienie te- 
kstu zaznaczonego w gazecie tłustym drukiem: "...Al- 
kohol jest powną formą buntu, głupią, ale jedyną, 
która pozwala zapomnieć bezsens tego wszystkiego 
co nas otacza. Dlawielu jest to ostatni krzyk rozpaczy, 

który ma swoistą wymowę: PATRZCIE, JA PIJĘ, 
JESTEMZŁY ,BOPRZECIEŻOTOCHODZIŁO. 

Druhu! Dostajesz w swoje ręce pierwszy nu- 
mer miesięcznika ś rodowiskowego "Lewa 
Wolna". Wiele w nim zostało napisane o tre- 
ści, czy też formie, ale pamiętaj, iż nigdy do- 
syć... Doszliśmy do wniosku, że najlepszym 
sposobem zapamię tania tekstu, jest powta- 
rzanie gowiele razy. Przypominamy Ci zatem, 
abyś nie zapomniał zapreliminować w swoim 
budżecie rodzinnym wydatku na "Lewą Wol- 
ną”, pismo harcerskie, któregą pisząc artyku- 
ły staniesz się współredaktorem. 

Forma naszej gazety zależy tylko od Ciebie. 
Pisz więc swoje uwagi, realizuj pomysły i... 
bądź z namiw kontakcie. Ocierając się o pro- 
fesjonalizm, zdajemy sobie sprawę, że mamy 
jeszcze wiele braków, że bardzo wiele pozo- 
staje do zrobienia. Przepraszamy za niedo- 
ciągnięcia z naszej strony - jednocześ nie 
obiecując, że każdy następny numer będzie 
lepszy, zarówno jeżeli chodzi o treść, szatę 
graficzną, czy skład. Jeżeli jesteś sflustro- 
wany po przeczytaniu naszego pisma, to albo 
napisz do nas swoje uwagi (będziemy je wni- 
kliwie analizowali), albo przyjmij nas ze zro- 
zumieniem. Nie pozostawaj wszak obojętny, 
gdyż będzie to ze szkodą zarówno dla nas, jak 
idla Ciebie (i chyba nie jest to groźba). 

MOR 
[ 

| "Lewa Wolna chciałaby serdecznie  podzięko- 

| wać wszystkim którzy przyczynili się do wyda- 
| nia pierwszego numeru, a w szczegolnoś ci 

| druhoom: hm. Wojciechowi Hausnerowi, oraz 

| bm. Ryszardowi 

| 
| 
| 
| R edakcfa. 
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kina. 

Pierwszy afisz: „Zjazd ZHP”. Następny — 

(to chyba dotyczy długości obrad). 
„Dziewięć i pół tygodnia” 

Potem jeszcze dwa filmy — „Zabić na końcu” 

i „Stowarzyszenie umartych poetów”. 

DYSKUSJA: 
— Stawiam wniosek, żeby wybrać rzeczni- 
ka prasowego rządu. 
— Wychodząc z założenia, że mówi się 
krótko albo mądrze — będę mówił krótko. 

— Druh usiądzie, bo się zmęczy. 
— To jest mój konkretny wniosek, chociaż 
właściwie nie jest tak konkretny. 
— Proszę o zasiądnięcie na mównicy. 
— Trudno jest nam wyłapywać pytania, któ- 
rych nie ma. 

— Proszę przyjąć postawę słuchającą 
— Przypominam brzmienie punktu szóste- 

go: zaraz, gdzie to jest? 
— Przewodniczący, co jakiś czas. próbo- 

wał rozczyścić panującą atmosierę i stano- 
wiska. 

— O, widzę — nadchodzą posiłki. 
— Hm. Jarostaw Balon. — Będę słabym po- 
siłkiem, bo gumę się źle je. 

GŁOSOWANIE: 
— Proszę o zabranie druha Naczelnika. 
— Komisja Statutowa może liczyć 34 godzi- 
ny. 
— Mam proślę, żeby nie machać tak tymi 
kartkami (najprawdopodobniej chodzi o 

mandaty), bo to męczy. 
— Takiego lasu dawno tu nie widziatem 

(iasu rąk?). 
— Proszę doktadnie policzyć wstrzymują- 
cych i odjąć. 
— Liczmani, proszę podać wynik 
— Wyniki Zjazdu się przedłożyty. 
— Dzisiaj będzie to trochę dłużej trwało, 

choć właściwie nie będzie to trwało aż tak 
długo. 

p 
NOCNE OBRADY: 

22.10 — Jestem przeciwko temu związko- 

wi. R 

22.50 — Zamknijcie drzwi, bo się gaz ułat- 
nia. 
2.15 — Zaraz się zacznie... 
3.15 — Powiedzcie Prezydium. żeby Ściszyli 
mikrofon, bo Florek Śpi. 

3.29 — Chciałbym obudzić wszystkich śpią- 
cych. 
3.50 — Nie wiem o co chodzi, ale jestem — 
za. 

Następnego dnia na śniadanie byty jaj- 
ka, podobno — każdy je, co mu brakuje 

W BEZSENAIE TEŻ 

archiwum 
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MYDNUDYIE MIPĄM MPA 

— Wszystko co żywe ma pra:wo do życ: 
Głos z sali: 
— A chłop żywemu nie przepiuśc! 
— Drużynowym drużyny męsikiej powinie 

być chłopak, żeńskiej — dziewiczyna, a wię 
jestem za koedukacją. 
— Proponuję wprowadzić koedukację n 
szczeblu drużyny, bo wyżej Siię nie da. 
— Druh powiedział stowo: prosstytucja i zrc 
bił się szum na sali. 

ODPOWIEDŹ: 

— Ja w tych rzeczach siedzę .. 
— Rada Hufca jest w zasadzite bezpłodne 

— Właściwie to powinniśmy z:ajźć się prz: 
de wszystkim własnymi cztomkami. 
— Prosi się delegację, aby członkami n: 
wchodziła. 
— Nie powstrzymujmy ludzi,, śiórzy chc 
nam zrobić dobrze. 

— Oddaję swoją osobę do diyspozycji de 
legatów. -- 
— Harcerz przychodząc na zbiórkę, n 

przychodzi na zbiórkę. 
— Druhny i druhowie, picie: aikoholu 
samo w sobie nie jest zte. 

WNIOSKI: 
- To jest moje zdanie, chociaż w:aśŚciw 
się z nim nie zgadzam. 
— Rozumiem, to znaczy właściwie nie roz 

miem. 

— Ja widzę, że nic nie widzę. 

— Ja naprawdę nie jestem upvośłedzony 

mystowo, ale ja nie rozumiem połowy 

tego co oni mówią. 
— W bezsensie też jest jakiś; sens. 

Spisała EMMA BUDZI£ 

JEST SEM 

dk lewa wolna 
Paweł STACH 

redaktor naczelny 

firma: 
Kraków ul.Westerpłatie 12/5 
tel/fax (012) 21-75-59 

Kraki Baj na ©w ul.Bajeczna 7/14 
tel. (012) 11-37-05  


