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D. wielu instruktorów harcerskich nie jest ta- 

jemnicą, że od kilku lat gorzej wypada Nieobozowa 

Akcja Letnia. Ż roku na rok wyjeżdża na obozy staże 

Goraz więcej zuchów i harcerzyę szczególnie / Go cie= 

szy/ ze środowisk wiejskich. Tym samym obalamy mit 

jakoby rodzice dzieci wiejskich nie chcieli puszczać 

swych pociech na letni wypoczynek, Zresztą podobnych 

mitów mamy w organizacji wiele. Jakie są jednak przy= 

Gzyny powodujące stopniowe zanikanie NAL=u? Jest ich 

dużo, jednak wywołując dyskusję, omówny te najistot= 

niejsze, Po pierwsze — braki kadrowe, Uwidaczniają 

Się one w środowiskach zwiększających akcję stacjo= 

narną, na którą rekrutuje się większość dobrej *kadry 

i stąd pozostaje luka w obsadzie akcji nieobozowej. 

Jest to coraz częstsze zjawisko w wielu hufcach. 

Dzięki niesłusznej polityce kadrowej ostatnich lat 

straciliśmy całą grupę instruktorską, która uaktyw- 

niała się tylko do prowadzenia tej akcji. Później, 

podcząs roku harcerskiego - z różnych względów - osła- 

biała się pruca tych instruktorów, ale wraz z ogłosze- 

niem przygotowań do nieobozowego lata i zimy meldowa= 

li się oni w komplecie, chętni do zorganizowania 

zadań dlą dzieci pozostających podozas wakacji i ferii 

Ww.miejscu zamieszkania. Jeszoze raz okazuje się, 

że brakuje nam w Związku instytucji instruktora-Sspeo= 

Jalisty, Rozszerzając ten problem poza NAL - w dal= 
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szym ciągu niedopracowujeny się kadry fachowców, mo= 

gącej w znakomity sposób odciążyć órużynowych, którzy 

przecież w wielu akcjach nie rozdwoją się. Po drugie 

- obserwuje się dużą niechęć harcerskich komend do 

organizacji NAl-u, które nie rozumieją spożecznej 

wartości tej akcji. Dla nicn 

jest zorganizowanie obozów i 

najważniejszą sprawą 

zimowisk, A reszta har- 

cerzy -— no cóż,.» Te komendy nie zdają sobie sprawy; 

że zastępy nieobozowej akóji letniej i zimowej, to 

świetne źródło pozyskiwania nowych członków organi= 

zacji, nie dociera do nich fakt, iż w środowisku 

wiejskim jest to wychowawczo doskonaży mechanizm two 

rzenia zastępów środowiskowych, które powinny stanoc= 

wić podstawę działania harcerstwa na tych terenach. 

qylko w ten sposób można wprowadzać właściwy system 

zastępowy. Po trzecie - wydaje się, że program 

NAl-u jdst za skomplikowany technicznie a i "Świat. 

kHłodych" nie dociera do większosai wsi i miasteczek, 

Szansa na przyszłość, to, moim zdaniem, zdecentrali- 

zowanie akoji w oparciu o prężne sztaby chorągwiane 

i terenowe środki masowego przekazu, 

Wszystko jednak zależy od ludzi, ich zaangażowania 

i serca dla spraw wychowawczych, Jedno jest pewne — 

Nieobozowa Akcja Letnia i Zimowa musi znów zabłysnąć » 

dając radość tysiącom dzieci, 

A Go sądzą Czytelnicy? Czekamy na propozycje, 

amooinanzeNi A ami » 5 mac IA  



  Od redaktora:"Jak to jest z NAl=em?" 
Lo 

hm PL Olgierd Pietkiewicz "ie urlopie?" 
phm Wojciech Popiołek:"*Poczta harcerska 
je powstaniu" 
*Listonosze" 
hm PL Tadeusz Gaweł: "Tadeusz Wąsowicz 
Ba: 

hm PL Jadwiga Skiba - Harcerska Stena 
Literacka" 
hm PL Piotr Kiwiński - 
az, | "lato 85" 
hm PL Janusz Wojtycza” Walkower" 
Druh Prenek:"Cudzysłowy" 
jim PL Paweł Gajdzik - spod znaku rodła — 
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*rdsisł Orrenisrcji M r 
Stan akcji na dzień 28 sierpnia: aktualnie działających obozów 1 kolonii 24 z 1058 uczest 
nmikami, w tym 3 kolonie, 10 obozów harcerskich 1 11 starszoharcerskich, Zakończyło dzia 
łalność 141 jednostek obozowych z liczbą 9591 uczestników, w tym 22 kolonie ruchowe 
/1735 suchów/, 93 obozy /6588 harcerek i harcerzy młodszych/, 24 obozy starazoharcerskie 

1203 harcerzy starszych/ oraz tylko 2 kursy inatruktormkie z 65 uczestnikami, 
Jednostki obozowe Chorągwi wzięły udział w akcjach centralnych! Pestiwalu Kieleckin, 
Operacji 1001 Frombork, Operacji Bieszczady, Większość placówek została swisyrowana 
/miektóre były odwiedzane kilkakrotnie/. W niektórych rejonach sygnalizowano trudności 

opatrzeniowe, Powyższe dane dotyczą Chorągwi Krakowskiej, „3 

Uwaga kolekcjone: 

Buch Programowo-Metodyczny ZHP "Harcerskie Poradnictwo" 
Chorągiew Krakowska ZAP 
Krakowski Klub Kolekc jonera 

organisują s okanji 75=lecia Ruchu Harcerskiego w okresie od kwietnia do ozerowa 1986 
roku I OGOLROPOLSKĄ WYSTAWĘ ODZNAK I SYMBOLI HARCERSKICH, 
Do udziału w wystawie zapraszamy weteranów ruchu harcerskiego, instruktorów Związku, mło= 

dmież harcerską, kolekcjonerów odznak i syaboli naszej Organizacji od początków jej 
ietnienia po dzień dzisiejszy, Każdy kto prześle pod podany niżej adres symbole 1 odznaki 
harcerskiet 
- o wartości 1 znaczniu historycznym dlo Związku /s lat 1910-56/, 
» s akcji centralnych ZHP 
= akoji, kursów, obozów, zimowisk chorągwianych 
- akcji, kursów, obozów i zimowisk hufcowych 
- akcji kursów obozów i zimowisk szczepów 1 drużyn 
= z jubileuszu/=y/ drużyny, szczepu, hufce, chorągwi, Związku 

- harcerskich akcji zagranicznych 
- rajdów, imprez kulturalnych, propagandowych itp. 
- innych /nie ujętych w powyższym wykazie/, 
otrzym: od organizatorów wystawy /bezpłatnie/ unikalny katalog Symboli 1 Odznak Harcoerskich 

w którym oprócz opisu znajdzie się wyraźne i czytelne zdjęcie każdej odanaki ZEP z lat 
1910-58 oraz wybrane odznaki i symbole z lat 1959-85, Przesyłki od osób zainteresowanych 
udziałem w wystawie przyjmujemy pod adresem: Wojciech Śliwerski, Ruch Progranowo-Meto- 
dyczny ZAP"Harcerskie Poradnictwo" „ 30-693 Kraków, ul. łużycka 67/37 do dnia 28 lutego 
1986 roku. każda przesyłka winna zawierać czytelne dane ofiarodawcy /inię, nazwżeko, 
dokładny adres do korespondencji/, listę synboli i odsnak oraz, jeśli to możliwe, ich 
opie /z jakiej okazji wydane, autor projektu itp,/. Uzyskane odznaki, kompletny ich sbiór, 
będą wystawione w isch Klubu Osoby sią 
© los cennych 1 rzadkich odznak prosimy o kontakt-z organizatorami wystawy /tel. 341586 
Krakowski Klub Kolekcjonera lub 22-98-44 Krakowska Komenda Chorągwi ZHP/ lub przesłanie 
czytelnych zdjęć czy wyraźnych rysunków pod podany wyżej adres, 

  
  

Kazimierz Kośniewski - trzeci fragnent 
książki "Żamknięte koła" 
Harcerskie korzenie - pod redakcją 
Kazimierza Wnętrzyckiego ,"Z działalności 
pierwszej Zagłębiowakiej Drużyny Skautowej" 
Widsiane przez szparę w namiocie - hm Anatol 
Soczewka "Złamana strzała ozyli gołkowicki 
spleen" , część 1 
Listy do redakoji "HR" 
pha Wojciech Popiołek :"ParaGol" oz 
pierwsza,pod tytułem "Grupy szturmowa" 
Piosenka miesiąca:"Przygoda" 
Magazyn Andrzeja Mroza 
Z cyklu "liobby",pim Wojciech Popiozek 
prezentuje "Banknoty" 
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BEE : CET 
łendurz wskazuje trzecią dekadę lipoa. Pełnia 

late, momentami piękna pogoda, a ja siedzę w Warsza- 
wia i przeżywam niejasne wyrzuty sunienia... Bo jak- 

'że to: na obozach - gry terenowe, biegi harcerskie, 
ogniska i nocne alarmy, a ja 00?! Skończył się Pesti- 
wal Kieleoki, w Bieszozadach już drugi turnus, tam 
harcerecy miłośnicy mikroinformatyki, ówdzie astrono- 
mii, szykują się HOZNO, PZIS, i tyle tego się w har- 
oerskiej Polsce /i nie tylko/ dzieje. Nawet gdzienie- 
gdzie podobno dzieciaki atworzyły jeszcze na wsiach 

NASZ RUCH 
urlop od harceratwą, Ilarcerstwo latem to przecież 
Obozy, większe 1 mniejsze akcje 1 operacje, no 1 NAL. 
Jeszcze można by tu zaliczyć udział.w jakimś sztabie, 
wizytowante, ale nio?! Zgroza] 

I, idąc dalej tokiem takiego rozumowania: harcerz, 
który na obóz nie pojechał, leoz p rodziosmi na wieś 
na wskacje. Drużynowa - nauczycielka, która wyjechała 
po prostu z mężem i dzieckićm na wczasy, Albo nawat 
druh Feluć, który razem z druhną Krysią 1 druhną Reną 
po obozie wybrali się na autostop, Czy oni także zna- 

na uriopie : 
kolejny raz zastępy NAl-owskie. A je nio 2 tego nie 
widziałem, nie zasiadłem jeszcze w tym roku przy żad- 
nym ognisku obozowym, A przecież mógłbym pojechać 
np. z zespołem wizytacyjnym. Mam sporo zaproszeń na 
różne akoje i obozy, Mogę waiąć delegaćję służbową, 

pojechać zbierać materiał dziennikarski » gdzie zech- 
<ę. I żebym to jeszcze wybrał się na prawdziwy urlop 
- opalać się nad morzem ozy powędrować kolejny raz 
po Tatrach. Tymczasem, aż wstyd przyznać: pracuję. 
Za biurkiem. 

Bo niby prawda. Brakuje mi obozowego ogniska, wio- 
©zornych dyskusji z kadrą gdzieś w Polsce, jakich od 

byłem setki, a jakie ozasem trwały do białego rana. 
I, być może, znów znaleźlibyśny tematy do pasjomują- 
Qych dyskusji, powatałyby a nich materiały do publi- 
Qystyki"na łanach", a może pokłócilibyśmy się, by się 
Potem znów kiedyś spotkać w poglądach? Nic z tego. 
Siedzę i pracuję, mam robotę, którą muszę robić 
1 zrobić, I dlatego nie oderwie mnie od tego grzecz- 
tośćiowa zaproszenie; bo przecie tak prawdę mówiąc, 
chociaż mnie brakuje tej harcerskiej obozowej atmo- 

Sfery, ale cży uczestnikom któregokolwiek obozu bra- 
kuje mojej właśnie osoby? Jeśli nawet kadra w ich 
imioniu grzecznie mnie zaprosiła, to zapewne oni sami 

ni0 o tym zgoła nie wiedzą, 
Te mojo rozważania zdają się zapowiadać rodzaj ja- 

kiegoś smętnego lamentu, skargi na życie, Tymczasem 
ZĄ osobistym wstępem do proponowanych tu dalej refle- 
ksji na szorsze jednak tematy, u mianowicie: 

1/ czy można wziąć urlop od harceratwa? 

2/ ma czym polega harcerstwo dorosłych? 

Bowiem można sobie tę moją rozterkę wytłumaczyć tak: 
O6Ł, druh haromiatra Polski ludowej latem wziął obie 

leźli się na urlopie od harcerstwa? Więę może zmęsze- 
ni całoroczną nauką 1 dziąłalnością w drużynie, tym 
zdobywaniem stopni, realizącją zadoń, służbą, posłu= 
szeństwen Prawu arcerskiemu, harcerze i instruktorzy 
- mają prawo odpocząć od tego wszystkiego? 2 dala od 
zastępu, drużyny, drużynowego - mogą odetchnąć od te 
go, by starać się "wiedzieć więcej niż wie", od.tego, 
by nieść pomoo potrzebującym, od troski o wspólne 
dobro, a może od tego, że "harcerz nie pali tytoniu" 
tta.? 

Myślę, że lato spędzone choć w ozęści na własną 
rękę, poza harcerakim macierzystym zespołem, jest 
okresem szozególnej próby harcerza, Próby, jaką każdy 
odbywa san przed sobą. Trudniejszej niż "trzy pióra”, 
Bowiem, jeśli ktoś kiedykolwiek 1 w jakiejkolwiek 
formie odczuje, że ohoe wziąć urlop od harcerstwa, 
rozumianego jako pewien styl i sposób życia, oznacza 
to po prostu, że w tym znaczeniu hdroerzem w pełni. 
nie jest, że normy Życia po harcersku odozuwa jako 
oiężar. I to dopiero jest powodem do refleksji, Nie 
jestem harcerzem? Ale czy nie jestem nin jeszoze? 
A może nie jestem nim już? I oczy nadal ohcę być 
harcerzem? Co mi w tym przeszkadza? Bo przecież mogę 
nadel pozostawać formalnym ozłonkiem ŻIiP 1 swojej 
drużyny? Tak więc wynikiem próby może być i to epo- 
strzeżenie, że jednak harcerski atyl życia mi nie odu 
powiada, że ohoę pójść w życiu inną drogą, IT... Wszy- 
atko jest w porządku. Harcerstwa "te jest dla wszyst- 
kich. Wołno z ozystym seroem i sumieniem odejść, To 
także dobrze Świadozy o haroerstwie, jeśli doprowadza 
do świadomej reflekaji: jaką ścieżką chcę pójść przez 
życie. 

Sytuacje urlopu od organiznoji harcerskiej zdarza- "Józef Groth" str, 16 

WRZE EEE OTOZ WAY   a 
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ją się stale 1 oodziennie. Zbiórki bywają rzadko, nie 
często realizujemy zadania międzyzbiórkowe, nawet 
w mundurze czy z wpiętą w cywilny strój miniaturką — 
mie paradujemy stale. Ale nie zadajemy sobie na ogół 
pytania, czy w czasie śniadania, seansu w kinie czy 
randki - wzięliśmy oto urlop od haroeratwa. Bo to na- 
sze zorganizowane herceratwo jest o krok, stale © s0- 
bie przypomina, Natomiaat latem, kiedy jesteśmy z da- 
la od gromady... 

Ale letnie wakacje są zaledwie m kolej 
nej, prawdziwej już próby - harcerza dorosłego, o ja- 
kiej milozą regulaminy stopni. Gdy rozstajemy się na 
zawsze ze szkołą i z drużyną, gdy stajemy się - Już 
na zawsze - ludźmi dorosłymi. 

Kiedy można z pełriyn przekonaniem powiedzieć 
o kimś, że jest dorosły, a kiedy kończy się ów.wspa- 
niały wiek, gdy zaliczać się można jeszoze śmiało 
do młodzieży? Jak wiadomo, równolegle ze zwiększaniem 
się w ogóle liczby ludzi, ze zwiększaniem się długośm 
ci życia ludzkiego - rośnie w górę wiek młodzieży, 
Są dziś do niej zaliczane "wapniaki" liczące sobie 
ponad 30 lat, nawet 35! Rozmaitych określeń młodzieży 
1 dorosłości jest w obiegu aporo; przyjmijny tu sohie 
na własny użytek, że oczywiście można być równooześ- 
mie kimś dorosłym i zaliczać się do młodzieży. Koń- 
oząo szkołę Średnią, nawet policealną - jej 
mie staje się z dnia na dzień jednostką samodzielną 
w życiu - gospodarczo i zawodowo, nawet jeśli pospie- 
szy się z ożenkiem czy zamążpójściem; dopiero się do 
tych ról przygotowuje, Ale może hyć już za siebie 
£ za innych odpowiedzialny, może już uchwycić, zna- 
l6źć seńs swego własnego życia. I w tym znaczeniu 

„jest dorosłym, ohoć nadal zalicza się do młodzieży. 
Dodajmy zresztą, że w harcerstwie jako osoby odpowie- 
dzialne traktujemy już 16-latków, którym powierzamy 

ożasem samodzielne funkoje instruktorskie, 
Ten uchwycony i znaleziony sens życia może się 

wiązać nadal z harcerstwem, Oznacza to przede wszyst 
kim działalność instruktorską w ZHP, Ale w ZHP nie 
stawiamy sobie za cel wychowania wszystkich - na in- 
struktorów. I dlatego większość absolwentów szkół 
odejdzie także 2 ZHP - już nie na urlóp, leoz na zaw- 
sze, W tym rzecz, by nie było to zarazem odejście od 
naroorstwa, w znaczeniu stylu życia! By ohoieli i po- 
trafili, żyjąc już na własny rachunek 1 odpówiedzial- 
ność, z dala od haroerskiej drużyny i obozu, występu- 
jąc na oo dzień "w oywilu" - nadal reprezentować te 
wartości, jakie wpeja harcerstwo, Nie odozuwając ich 
jako oiężkiego brzemienia, od którego ohoiałoby się 
jek najszybciej uwolnić,.. Na ozym więc polega har- 
oerstwo ozłowieki łego? Już nie na 
uczestnictwie w stałym zespole, imprezach, śdźniaól 
zespołowych, nie na zdobywaniu przed kinś stopni 
1 sprawności, lecz na indywidualnej harcerskiej 
służbie, udziale w znienianiu Świata na lepszy 
w znacznie szerszym froncie społecznym, wadle włagne- 
go wyboru frontów i odoinków służby, Co oznacza tak- 

że umiejętność grupowania innych ludzi wokół niebię 
1 własnych działań, 

Tak, a instruktorowanie dorosłego instruktora? 
Jego styl i sposób nie jeat ozymó stałym i nieznien. 
nym. Też polega głównie na własnym indywidualnym 
pełnieniu służby instruktorskiej. Krąg instruktorski 
w tym pomaga, funkoja w harcerskich władzach poszerzą 
możliwości: służba człowieka dorosłego - to głównie 
indywiduslna odpowiedzialność /1 matysfakoja!/. 

moja ność, to dziś 
w różnych społecznych układach cecha rzadka i ocnna, 
Jekże łatwo zwala się ją na innych, zasłaniając odpo. 
wiedzialnością zbiorową; to oni winni, oni powin 
dać, zrobić, zapewnić, zorganizować... Zbyt łatwo 
w to miejsce upominać się o indywidualne - prawa: 
mnie się należy, bor jestem młody, bo moje zasługi, 
bo należę, bo... itd. 

Harcerskie instruktorowanie też zmienia w czasie 
swój charakter. Nawet w sytuacji, gdy ktoś znalazł 
sena swego życia w prowadzeniu drużyny harcer: 
Bo oto z jednej strony-harcerze z mojej drużyny od- 
pływają, przychodzą nowi, woiąż się zmienia skład. 
Po pewnym czasie miałoby się chęć poszerzenin zakresu 
oddziaływania, Więc - na szozep, na krąg instruktor- 
ski, na hufieo. Z drugiej - po okresie instruktorskie, 

go 1 mistrz - rośnie doświadozonie, 
z którym warto i wypada podzielić się z innymi, mniej 
doświadczonymi. Z trzeciej zań - przychodzi moment, 
że druhnie drużynowej w wieku balzakowskim staje się 
jakoś dziwnie, gdy z tematu zbiórki zuchowoj wynika, 
że będzie musiała włazić wraz ze swoimi Apuczani na 
drzewa. W którymś tem roku życia młodemu ciągle du- 
chem ale metrykalnie już starozemu drużynowemu trudno 
znaleźć wspólny z haroerzani język co do stylu muzyki 
rookowej. Cóż, inatruktorowanie też podlega ewolucji. 

I dlatego na każdego może przyjść moment, że zaje 
mująo się, powiedzmy pracę zawodową /nawet jeśli jest 
to "Leksykon Haroeratwa"/, tkwiąc w lipcowy wieczór 

„przy biurku, to choć odozuje często żal za harcerskim 
ogniskiem, jednak może w dorosłym już życiu - będzie 
jednak bardziej po haroersku - wytrwać przy biurku? 

Być może warto też, by latem — starsi harcerze, 
oi o krok już tylko do dorosłości, będąo w sytuaoji 
urlopu od zajęć w zespołach harcerskich - zastanowili 

"się nad tym, czy - 1 jakimi - pozostaną harcerzani 
dorosłymi? 

A może warto również, by mię nad tym zastanowiit 
ozłonkowie kręgów haroeratwa akademiokiego? Jak rów 
nież nad tym, czy harcerstwo akademickie to harcer- 
stwo instruktorskie, harcerstwo dorosłych, zy star- 
sze two"? 

P.S. A ja - może zdołam tego lata urwać się ohoć 
na ohwilę na wagary, na jakiś dobry obóz? 

Jyśa o utworzeniu poczty polowej rzuoił ożet 
qcej w Sródnieściu "Pasieki" hm Kazimierz 
wGranica" już w drugim dniu walk powstańczych, 

2y punkt poczty w powatańczoj iarozawio powstał 
doy Wilozej 41, a s'użbę w nim jako pierwsza 
zawiszucka drużyna "Jurka Białego" /Jerzy 

, Wostępnie dołączyły 4 drużyny 2 zawiszace 
hufca im, Ziem Zachodnich z hufoowym Żyguunten 
len "Viotor". 

li! 
4 sierpnia Naczelnik Głównej Kwatery Haroerzy 
feniu z władzami wojskowymi i oywilnyni mia- 

Komendantem poczty na cały teren walczącej War- 
lm ppor Przemka Góreckiego, ukochanego przez 

jsaków "Gozdala" - "Kuropatwę", 10 sierpnia 
atuńczej prasie uknzał się kominikat Polskiej 
Ji Telegrattcznej, informujący o zasasach funk 

©wania i korzystania z harcerskiej poczty polowej, 
b dni później, w rozkazie Komendanta Okręgu War- 

skiego Armii Krajowej generała Antoniego Chruście- 
for", została zanieszczona wzmianka o uruchom 
przez harcerzy poczty polowej, która "może 

jiwać ruch pooztowy między żołnierzami AK, 

ścią cywilną", 
Początkowo poczta posługiwała się prymitywnyni, 

1 lub nawet tekturowymi pudłami zastępują 
skrzynki do listów; potem, po opanowaniu całego 
tu na Poczoie Głównej przy placu Napoleona, 

WŚrÓd niego worków do opróżniania skrzynek, zawi- 
« przeszli na używanie zwykłych skrzynek poczto- 

lla skrzynkach pozamazywane napisy Deutsche 

st, t zastąpiono polskimi Harcerska Poczta 
OFa% porysowano wielkie haroorskio lilie," "/ 
Sergka poczta używała stempli, druków i znacz= 

Pocztowych. Pierwsze dwa stemple wykonane były 
Alozntaków, Wszystkich stempli ze znakami haroer- 

było 10, Kartki pocztowe drukowano w drukarni 
l Kopozyńskiej przy ulicy Świętokrzyskiej 41, Tam 

lo również przedruków na kartkach pocztowych 
DEzedno jennych. 1 okupacyjnych, Dnia 2 września ukaza- 

613 pierwszo znaczki poozty polowej AK, wykonane 
lojskowych Zakładach Wydawniozych, 

FRZ Ia JAŚ 

lla terenie powstańczej Warszawy działały dwie 
instytucje pocztówei poczta harcerska i poczta palo- 
wa AK, jednąk tylko poczta harcerska wykazała ogrom 
ną sprawność i operatywność, Postanoyiono przeto po- 
łączyć obie poczty w jeden organizm, który nazwano 
*Pooztą Polową". Całość działalności poczty podpo- 
rządkowanę Głównej Poczcie Polowej, Kierownikiem jej 
pozostał hm ppor Przemysław Góreczi, */ 

Y powstańczej Warozawia działało 8 oddziąłów pocu 

ty polowej, Mieściły się one i kiorowane były przezt 
Śródmieście Płd « przy ul, Wilczej 4] - lm Kazi- 
mierz Grenda 
Śródmieście Płn - ul. Swiętokrzyska 28 /tu znajdo- 

wała się Główna Poczta Polowa/ - hm P, Górecki 
Powiśle w guąchu Konserwatorium Muzycznego przy 
ul, Okólnik = phm Zbigniew Brydak 
Spódnieście Pin-Zach. przy ul. Siennej 16 kierewa- 
ne przez drużynowego "Zenka" /mazwieko nieznanej 
Gzerqiakóy w gmachu Ubezpieczalał Społecznej przy 
ul, Czerniakowskiej — dh Cipulg 
Mokotów - ul. Tyniecka 26 i uł+ Krasickiego 29 
Leon Paluszkiewicz "Leszek", 

Poczta polewa ",.. wyrosła(ona)z dwóch wspomnia= 
mych już harcerskich kanomówi z poonucia służby 

1 z braterstwa, Żawiezacy chcieli być jak najbardziej 
przydatni w wielkim, rozgrywającym się na ich oczach 
zmaganiu narodu, Chofeli być przydatni," ”/ 

Personel pooztowy składał aię przeciętnie z Ze4 
omób, przeważnie instruktorów harcerskich, Do każdoge 
oddziału pocztowego przydsiolone były drużyny zawieza- 
Lów -,„ohłopoów pełniących rolę listonoszy, którzy ob» 
sługiwali około 40 skrzynek rownieszonych na ulicach 
1 podwórkach miasta, Prócz zawiszaków w pracach poca= 
ty pomagali pracownicy Głównej Poczty przy placu Na= 
poleona oraz najblitaze roduiny członków Szarych Sze= 
ragów. Wóród mich pracowała między innymit żona Fie- 
riama Marciniaka — Zofia i jej ojoieo Witold Broniew= 
ski, rodzice Przemka Góreckiego, oby matka "RudegeX 
- Zdzisława Bytnarowa, 

W "Dzienniku Obwieszozeń Rejonowego Delegata Rządn 
5 

LARK M0. AC RAE ÓRERIZAECA    



MEEEM HISTORIA 

Warszawa-Południa" nr 1 - Warszawa Walcząca, dnia 20 
sierpnia 1944 roku ukazało się następujące 
"Obwieszczenie 
w sprawie zorganizowania służby pocztowej: 
Szare Szeregi /haroerze/ zostały przeze mnie upoważ- 
mione do zerganizowania poczty dla ludności cywilnej 
na wzór poczty polowej, obsługiwanej przez Szare Sze- 
regi 1 zgodnie z rozkazem Kozendy Okręgu AK w Warsza- 
wie z dnie 11 sierpnia 1944 roku, Ze względu na tea 
domiosły i ofiarny wkład Szarych Szeregów proszę o na 
leżytą jego ocenę przez społeczeństwo i właściwe ustee 
sunkowanie się do wskazówek obowiązujących dla ko- 
rzystanie z usług poczty harcerskiej, 

Rejonowy Delegat Rządu 
inż. St. Kulesza 

Warszawa, dnia 20 sierpnia 1944 roku." */ 

Po zbombardowaniu budynku Dyrekoji Poozty przy pla« 
on Napoleona, Główna Poczta Polowa przeniosła się de 
lokalu "Pasieki" przy ulicy Świętokrzyskiej 28, zaś 

dnia J września na Wilczą. Nastąpiła też zmiana na 
stanowisku Komendanta Poczty Polowej, 0d Przemysła” 

wa Góreckiego, który przeszedł na stanowisko szefa 
atanicy zawisznokiej "Koszykową” /ul. Koszykowa róg 
Mokotowskiej/, z której obsady rekrutowała się więk- 
szość listonoszy, funkcję komendanta poczty przejął 
hm Leon Jankowski "Jurand". Już w czasie powstania 
- 31 sierpnia, w pianie "Demokrata" /nr 183/360/ uka= 

zał się reportaż o działalnośąi Poozty Palowej obsłu- 
giwanej przez harcerzy, pod tytułem "Roznosiciele ra 
dości", 

'",.. istota tej służby dokonywała aię mie w oentra- 
11, lecz w terenie, tam, gdzie młodzi łącznioy prze- 
biegali przez ostrzeliwane ulice, przez przekopy, 
tam, gdzie przeciskali się przez piwniozną ciżbę, 

gdzie swym pojawieniem się wywoływali uśmiechy na za- 
'4roskanych twarzach. Byli ulubieńcami ludności. Przym 
mosil4 nie tylko wiądoności o bliskich lecz kolporto= 
wali także rozchnytywaną wszędzie prasę powstańczą, 
Wywoływali uśmiechy i semi nieśli uśmiech, chłopięcy 
apryt i zaradność, Gdy w pierwszej fazie powstania 
przeskok przez Aleje Jerozolimskie na-skutek silnego 
obstrzału powodował częste i bolesna straty, zawisza- 
©y przeciągnęli przez aleje linkę, na lince zawiesili 
pudełeczko w kształcie małego wagonika i pr” 

linkę, ciągnęli wagonik z pocztą na drugą stronę, 
Równocześnie Hiemcy oddawali do małego wagonika ocdłe 
Serie strzałów, zawsze bezskutecznie, a w przeciw= 
ległych bramach po dwu stronach Alei grupki chłopoów 
wykonywały ową pracę, trzymając się za boki ze Śmiem 
chu, Nie zawsze było tak wesoło, Były straty, Liozba 
1ch dotąd nie została podsumowana, Nie były bardzo 
liczne, ałe były bardzo bolesne, Tak bradzo, jak 
tylko może być bolosna strata każdego młodego i dziel- 
nego życia. Tragiczne były wymiany uścisków dłoni po- 
między harcerskimi zwierzohnikami a ojcami poległych, 
Tregiozne były z szacunkiem składane praez zwierzohni- 
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ków haroerskich pocałunki na rękach matek poległych, 
Niozepomniano zostaną chwile zawiszuckich pogrzebów. 
Niezapomniana jest gromadka skupiona w ciszy nad mo_ 
giłą pierwszego poległego Zawiszaka-listonosza "Bana- 
na", wykopaną koło stanicy "Powiśle", Niezaponniany, 
bolesny lecz dumny wzór rodziców młodziutkiego chłopu 

ga - "Ima" - pochowanego na podwórzu domu, w którym 
mieściła się Główna Kwatera przy ulicy Wilczej. 
Zawiszacy pełnili swą służbę do końca powstania. Peł- 
nili ochoczo i mimo ciężkich okwil - pogodnie..." 5/ 

Jednym z zawiszackich listonoszy był druh Jerzy 
Kasprzak, który w owej książce "Tropani powatańczej 
przesyłki" tek wspomina tańte chwile: 
"Mimo coraz powszechniejszych narzekań ludzi na panu- 

jącą sytuację, mimo złych niekiedy słów padających 
pod adresem powstańczych dowódców, harcerscy listono- 

ie byli ulubieńcami warszawia- 
ków, Zawsze pogodni, cwaniaccy, wyczekiwani przez 
mieszkańców każdego domu, każdej piwnicy 1 schronu. 
Serdecznie odozuwaliśmy ten sentyment do nas, pocztow- 
oów w krótkich spodenkach - jak nas nazywane, Senty- 
ment tem często podkreśleny był wciśniętą w dłoń 
kostką cukru, kawałkiem suchara z marmoladą czy kub- 
kiem gorącej herbaty .z suszonej marchwi, Właśnie ten 
serdeczny stosunek ludności cywilnej mobilizował 
każdego z naa do docierania na najbardziej nawet za- 
grożone odoinki ulio, przekradania się przez pozycje 
wroga, by nieść listy tym, którzy tak na nie oozokiwa- 
11. Fiejeden z naa widział w losgoh tych ludzi losy 

niezni 

Roth rodzin - matek, ojców, atóstr 1 braci - przoby- 

wnającjoh w innych częściach miastu, może także zam 
bionych w obcych domach, wśród oboych ludzi, może 

-tokżu bez dachu nad głową..." 
Oddziały poczty polowej przestawały działać wraz 

4 upadkiem poszczególnych dzielnic, lajdłużej, Du oż 

do kapitulacji powstania /2 października/ pracował od- 

dzieipooztowy przy ulicy Wilozej, 

fercerska Poczta Polowa była jedyną tego typu "ins 
tytucją” w powstańczej ifarszawio, która sprawnie, re- 
gulornie 1 szybko doręczała oczekiwane przesyłki. 
0 jed potrzebie, a także pracy zawiszaków świadczy 
fakt, że podczas dni powstania doręozyła ponad 150 ty- 

śięoy listów, 

N, rękawach mieli biało-czerwone powstańcza opas= 
ki z qznaozo:ą ożarnym tuszem lilijką harcerską, 
a przeż ramię przewieszone torby « napisem "Poczta 
Polowa", 
- Wy, proszę pani, roznosiny listy - powiedział pięgo- 
waty blondynek, gdy po ras pierwazy zobaczyłam ich 
na "Bsoe" - Każdy, kto choo, może nam list oddać albo 

w różnych wrzucić do skrzynek, które pozawieszaliśmy 
miejscach. 

Nie słyszałam jeszoż? © harcerskiej poczoie polo- 
wej, więc zapytałam: — Do skrzynek?, 
- Stąd najbliżej przy Wowogrodzkiej, - Wa Kruczej, 
- la Wilczej, - Przy dowództwach oddziałów i szpita- 
lach - podawali jeden przes drugiego. - Hany dużo 
listówna Mokotów, nie można się tam przedostać, więo 
Ohcemy prosić, żeby pani pozwoliła kanałami, = Bylió- 
my już przy włazie, tylko że mas nie wpuścili, Mówili 
że dopiero jak pani pozwoli, to wpuszczą, 

- Nie mogę pozwolić, nie plączoie się tu, zuchy, 
= My nie zuchy, proszę pani - poprawił któryś rezolut- 
mie, - Niektórzy nasi koledzy są już łącznikami w woj 

sku, My się ńie boimy 1,,» na pewno byśny doszli, 
Gdyby pani pozwoliła, 
= Nie przoczę, że doszlibyście, I nawet wolałabym, 
żebyście sami zażatwiali owoje eprawy, Ale jak nie 
móżna, to nie można. Zostawoie listy i poproście wa- 
fzego druha, żeby do mnie wstąpił, 

gdzież ona są? 

1/ St. Broniewski, Całym życiem, s. 332 
2/ J. Kasprzak, Tropami powstańczej prz 
3/ St. Broniewski, op. oit, s. 331 
4/ temże, 5.333 
5/ tamże, s. 334-335 

6/ J. Kasprzak, op. cit, 3119, 

ayłki, 5.89 

Cytujemy iragnent opowiadania pochodzącego z książki 
Elżbiety Ostrowskiej pod tytułem "% Alejach spacerują 

Tygrysy" sierpień-wrzesień 1944", wydanej przez PIW 
w 1973 roku, Autorka była żołnierzem Wojskowej Służby 

Kobiet, Podozag Powstania Warszawskiego w stopniu pod- 
porucznika Armii Krajowej dowodziła Okręgową Ś 
cą Meldunkową "S" w Alejach Jerozolimskich, Była kie 
rowniczką łączności kansłowej na iarszawę-południe, 
liarcerka Szarych Szeregów w stopniu podharomistrza, 

- My na pewno... - zaczął znowu blondynek, lecz m 
przerwałami o 

- Sprawę uzgodniliśmy, Listy za lłokotów możecie przy= 
nosić tutaj. Okazji jeat dużo, każdy chętnie weźmie, 
Jeśli przyjdą odpowiedzi, atąd je zabierzecie i dorę= 
czycie adresatom. 

Coś tam jeszcze usiłowali wtrącić, uznała 
temat za wyczurpany. Opróżniali więo torby wyraźnie 
zawiedzeni, bynajmniej nie przekonani, nie pogodzeni 
z decyzją. Sporo rzeczywiócie mieli tych listów 
1 kart ze znaczkami i okrągłymi pieczęciami paczty 

różnych zwykłych karteluszków, na 

jednak 

powstańczej bądź 
których kteś napisał adres i skreślił kilka sż 

Druh zjawił się wieczorem, Usiedliśwy na zaiazozom 
nycfi achedach frontowego demu, Piętro 

łe się atanowiske peemu, niżej w bramie pracowali ma- 
perzy, Rozmowa, którą na początku traktowałan le 
szybko stała się dla mnie zeskakująca, bo ocana 
1 sformułowanie problemu przez mojego romówog b 
różniło się od znanych mi na ten temat opinii. 

jzarych Szeregów? — 

yżej przyczał- 

- Czy prawda, że pani porucznik 
zapytał na watępie ów młody człe 
dziłam, że wywodzę się » harcerstwa, skąd właśnie 
przydzielono mnie 1 moje koleżanki do służby łącznośw 
oi w wojsku, powiedział, że cieszy go ten fakt, 
bo łatwiej się dogadamy, Przekonana, że będzie obsta- 
wał przy wydawaniu jego ohłopoom kanałowych przapuse 
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tek i do tego zmierza, wolałam go uprzedzić odzywając 
się dość eboesowoi 

- Druh wie, że punkty rekrutacyjne nie są w stanie 
satrudnić nawet ozęści zgłaszających się ochotników 

dorosłych? Choiałam druha poinformować, że osobiście 

mie zachwyca mnie widok dzieci szwendających się na 

linii, obojętnie w jakich celach, Zwłaszcza nie widzę 
1oh w kanałch. Więo na moje popracie może druh nie 
1iozyć, a dowództwo niezwykle oszczędnie wydaje te 
zezwolenia, 

Przez ohwilę milczał, potem zaoząż mówić głosem 
Śoiszonym, spoglądając przed siebie w zamyśleniu: 
- Doceniam to druhny zdanie. Ja... man wiele trudnośm 
oi, ja druhno, jestem w ogóle przeciwny używaniu tych 
ohłopoów do prac, które powinni wykonywać dorośli, 
Mle oni sami się rwą... Mimo zakazów i tak by poszli, 

Dlatego trzeba im dać coś do roboty, wskazać odpowied— 
mie zainteresowanie, które między sobą uznają za waż- 
ne, Absorbując ich bez reszty, stwarzać możliwie 
mormalne życie w gronie kolegów, w kręgu spraw właści - 
wych wiekowi, Wrażliwa psychika dziecięca wymaga 
specjalnego podejścia i rozumienia przez wychowaw 
oów, Mój Boże... ileż jest nieodpowiedzialności w glo 
ryfikowaniu bohaterskich czynów dzieci, Oni kiedyś 

mają Polskę budować, oni muszą przeżyć, Ich trzeba 
ofromić nawet wbrew nim samym, 

Ten druh, chyba mój rówieśnik, zadziwił mnie i za- 
imponował śmiałością swego osądu, Uważaliśmy walkę 

za oel nadrzędny, przed którym wszystko musi zejść 
ma plan dalszy, Nie patrzyłam na te sprawy.z tak sze- 
rokiego punktu widzenia. Podświadonie jednak, choć 
mie potrafiłabyn tego sprecyzować, może i nie zastana- 

wiałam się, przecież zawsze wewnętrznie raziło mnie 
zezwelanie przez niektórych dowódców liniowych - wimw 
zarządzeniom określejącym minimum wieku - na włącza- 
mie niedorostków do różnych akcji bojowych, czy zam 

'4rudnianie ich przy oddziałach, W moich oczach, choć 
mgliście 1 niewyraźnie, pomniejszało to jakby powagę 
zadnia, Godziłam się całkowicie z argunentani swojego 
ledwo poznanego roznówocy, 

SRISROREMALIKA * MSBE. 
- Jeśliby druh uznał za konieczne posłanie kogoś na 
Mokotów, proszę napisać do mnie kartkę. Zrobię co 
można, by załatwić zezwolenie — obiecałam przy pożeg- 
naniu. 
- Postaram się nie pisać tych kartek, druhno, Ale 
o listach moich ohłopców proszę, w miarę możliwości, 
pamiętać - dodał z uśniechem, 
Przychodzili więo codziennie - harcerzyki 2 grupy 
"Zawisza", czasem haroereczki - przejęci swoją misją, 
mili i weceli, Karmie podporsądkowywali się zalecenion 
wartowników, czasem - mimo zakazu - usiłowali ukrad 
kiem przemknąć przez Aleje, by szyboiej wykonać zada- 
nie, Rodziny w Warszawie, przemieszozane, porozdziela- 
ne przez sytuację bojową, zmuszone do oiągłych zmian 
miejso bytowania, rzadko miały możność wzajemnego kon 
taktu, Przeważnie nie wiedziało uię niczego konkret- 
nego ani aktualnego o swoich najbliższych, z trwogą 
1 nadzieją myślało o ioh losie, Czy żyją? Jak sobie 
radzą? Gdzie i w jakich przebywają warunkach?... 
*Listonosze" - obowiązkowi i dzielni, z torbami pełny- 
mi ludzkich niepokojów i ludzkich tragedii, zbyt trud- 
mych na ich pojęcia, przebiegali przez ostrzeliwane 
ulice, sohylali się pod barykadani, wtulali w wyrwy 
i dziury niebezpiecznych przejść czy przekopów, 0z0ł- 
gali się przez szczeliny walących się ruin - by do- 
trzeć nie tylko do piwnic 1 schronów lecz również na 
wysunięte placówki, By podbieo do kogoś ńieznajomego, 

a przecież bliskiego i podać mu list, przynieść wia- 
doność, której oczekiwał często ze ściśniętym sercem. 
Wszędzie pożądani, witani serdecznym słowem, nagradza 
ni uśniechem - "liatonosze" z harcerskiej poczty po- 
lowej. 

Sypano zawiszakon mogiły, odnoszono ich do szpitał: 
bywali głodni 1 epraznieni, tracili rodziny, krewnych 
przyjaciół - jak wszyscy, Ioh niczauważalni instrukto- 
rży i opiekunowie zwracali im cząstkę dzieciństwa, 
oząstkę doznań właściwych dla ich wieku: haroerakie 
gry po służbie, "obozowanie" w ruinach i piwnicach, 
Śpiew i gawędę przy wieczornym ognisku, 

  

PY Re 

alicja boratyn 
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k adi 
* śliosna, czerwona, 

Taka duża, piękna, 
Od oiebi dla unie, 
Płatki zachodzą jeden na drugi, 
Drugi na trzeci... 
Krajewski Śpiewa, 
Ja obaerwuję róży..ś 
Ale ta róża nie jest żywa 
Ona jest nA+++ 
Pooztówoe. 

Dlaczego? 

|| Ekom owania Dj ZOZOLE 

npąca" - to mieno nadane przez przyjaciół, Sam 

| tebie nazywał "Jaś Podolanin". Podpisany był tak pod 

> yilkoza artykułami, zamieszczonymi w Jednodniówkach 

©) między innymi "Do Was", "Zadania Haroeratwa Polskie 

go", "Stan Harcerstwa Podolskiego /obozy, kolonie, 

aloty/." 

SETICZ NADEUSZ 
hm PL Tadeusz Gaweł 

W książce "Ostatni krąg" Józef Kret tak pisze: 
„Mój przyjaciel xrakowianin, Tadeusz Wąsowioz, 

po uczeczce z niewoli /po kampanii wrześniowej 1939 
roku/ nie wrócił do Krukowa, Udał się w rzeszowakie 

4 osiadł w spokojnej podgórekiej wsi Babioy, Urodzony 
wychowawoa, przyjaciel młodych, wieloletni działacz 
haroerski objął stanowisko nauozyciela młodzieży, 
która z różnych stron okupowanego kraju ściągałe do 

Babicy i tu w gościnnych progach domu Jarochowskich 

anslazła dogodne warunki dla kontynuowania zabronio- 
mej przez Niemców nauki. Wąsowicz - matematyk, fizyk, 
filozof - czuł się w swoim żywiole, mogąc prowadzić 
tajne nauozanie w zakresie szkoły Średniej..." 

Pani Krystyna Szymańska, pracując po wyzwoleniu 
Obozu w Oświęciniu, w komisji badającej zbrodnie lu- 
dobójstwa poznała bliżej Tadeusza Wącowicza, W jej 
wspomnieniach pozostał jako wspaniały człowiek, Przy- 
pomina ona se smutkiem tak wczeane odejście Druha 
fedeusza, spowodowane atakiem seroa po operacji tar 
Gzycy. 

"Baca" - Tadeusz Jerzy Wąaowioz, przyszedł na świat 
29 lipca 1906 roku w Linanowej. Wcześnie osierocony 
przez ojca, rósł pod Opieką matki, której przypadło 
wychowywać aż pięcioro dzieciaków. Tadeusz kończy 
szkołę powszechną w Nowym Sączu, Tam też uzyskuje 
Świadeotwo dojrzałości w 1924 roku. Wstępuje na Uni- 

wersytet Jagielloński w Krakowie, gdzie odbywa stu- 

dią na wydziale matematyczno-fizycznym, Zostaje asys= 

tentem, Stale pogłębia swą wiedzę. Specjalnie intere- 

muje się postacią Mikołaja Kopernika, Zbiera też wia- 
domości o Kochańskim - matematyku, Drukiem wydaje 

Studium o życiu i działalności naukowej Ludwika Anto- 

niego Birkenmajera - znakomitego znawoy Kopernika, 

wBąca" odznaczał się wszechstronnyni uadolnieniami. 

Posiadał wspaniały zmysł organizacyjny, Był uspołecz= 

niony, niósł pomoo słahszym i biedniejczym, Kochał 
przyrodę, zwłaszcza góry. Namiętnie lubił wycieczki, 
Wszystko to zawdzięczał haroeretwu, Do 1926 roku pro- 

wadził VII KDH. Rozkazem Naczelnika ZHP w 1927 roku 
powołany został do kierowania wydziałem Starszego Rar. 
oerotwa w Komendzie Chorągwi Męskiej w Krakowie. 
W rok później wszedł w skład Zarządu Okręgu Krakow= 

Y WAĆ 

skiego w charakterze osłonka. Liczącemu 23 lata Wąao+ 

wiozowi Naczelnik ZKP w Rozkazie L.1 ze stycsnia 

1929 roku przyznał stopień podharomistrza, Haronistrza 

uzyskał w pięć lat później tj. w 1933 roku, Tymczasem 

w 1929 roku powierzono mu potownie wydział Starszego 

Harcerstwa. W 1933 roku prowadził kura podharonistx0w - 

ski w Leluchowie, Na Zlocie Jubileuszowym w Spale 

pełnił funkcję zastępoy komendanta II Podobozu, Wów- 

ozas komendantem mianowany był hm Władysław Szczygieł 
W 1938 roku podjął pracę w arohiwun Konendy Chorągwi 
w Krakowie, W okresie konspiracji był w "Szarych Sze= 
rogach". Woześniej jednak zdążył być trzykrotnie ran- 
ny w kampenii wrześniowej. leczył się w Zamościu. 
Po opuszozeniu szpitala, już w październiku 1933 roku 
gdy powstała Organizacja Orła Białego - wszedł w jej 

skład, W listopadzie z udziałem hm Mariana Wierzbiań” 

skiego zwołuje w Krakowie przy ulicy Szlak tajną radę 
byłych instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej, Na po- 
ozątku 1940 roku, gdy Florian Warciniak zatwierdził 
komendanta Szarych Szeregów Chorzgwi "Smok" i całą 
jej obsadę, Tadeuszowi Wąsowiozowi przypadło w udzią- 
le kierowmnie pracami w rejonie Jasła, Gorlic, Krosna 

1 Sanoka, W grudniu tego samego roku uczestniczył" 
w odprawie Komendy Chorągwi Szarych Szeregów w Krakom 
wie u Pani Trusz przy ulicy Garnoarskiej6. 

0d jesieni 1939 roku do momentu aresztowania w kwiet- 

niu 1941 roku brał udział w tajnym nauczaniu, Areszto — 
wany przes hitlerowców przebywał w więzieniu w Rzenz0— 
wie, naotępnie przy ulioy Montelupich w Krakowie, 
skąd wywieziony sostał do Oświęcimia, Tam przebywał 
oztery lata, będąc ozłonkśim ruchu oporu, Pomagał in 
nym, chroniąc ich nieraz od Śmierci, 

Fiemoy zamierzali obóz zagłady w Oświęcimiu 
wraz z wszystkimi więśniemi tam zgromadzonymi znisz= 
ozyć nalotani bombowymi, Los zgromadzonych za druta- 
mi lagru z napisem "Arbeit macht frei * oohroniły 
między innymi grypay posyłane na zachód przes Teresę 
lasooką, późniejszą żonę Karola Bstróiohera. Tadeusz 
Wągowioz wszedł w skład transportu ewakuacyjnego. 
4 Oświęcimia przeniesiony był do Groza - Rosen, gdzie 
woześniej poniósł śmierć męczeńską pierwszy naczelnik 
Szarych Szerogów Florian Maroinisk, £ tego obozu 
przetransportowany został do Buchemwaldu» 

Po żakońozeniu wojny 1 szozęśliwym powrocie z 0bo- 
zów hitlerowskich Baca zaczął pracę w Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich, Przez pół roku pracował 
w Czerwonym Krzyżu, pomagając wyszukiwać zaginionych, 
W roku 1956 stanął do pracy w byłym obomie koncentra- 

9  



    

©yjnym w Oświęcimiu - tam gdzie był więziony, tam 

gdzie widział każdego dnia nieludzkie traktowanie 
ozłowięka, Na tym świeżym cmentarzysku, gdzie pod ba- 
rakami leżały prochy spalonych, gdzie na każdym kroku 
był wyraźny dowód ludobójstwa - ile samozaparcia 
1 wielkości! - zaozął organizować Państwowe iuzeum, 
Objął stanowisko Dyrektora Huzeum w Oświęcimiu, 

Tadeusz Wąsowicz "Baca" przeżył tylko 46 lat. 

Zmarł w 1952 roku. Spoczywa na Cmentarzu Rakowiokim 
w Krakowie, Do ostatniej chwili swego życia pozostał 
wierny ideałom harcerskim, wcielając je stale w życie 
dybitny instruktor. Godny pamięci. Wiernie służył 
Polsce, zgodnie z Prawem Harcerskim, 

OPR 

hm PL Jadwiga Skiba 

żeglarska nuta 

Słona wodo, wielka wodo, 
hasz Bałtyku miły 
wszystkie drogi, wszystkie rzeki 

w tobie się zgubiły, 

I ta piękna oo z Sudetów 
przez nizinne płaty 
niesie pieśni starośląskie 
jako barwne kwiaty, 

Hej, ty Odro, hej, ty rzeko 
w swoim wartkim biegu, 

pozdrówże przyjaciół naszych, 
na twym drugim brzegu. 

A gdy już u kresu drogi 
będą twoje wody 

pozdrów Szozeoin nasz prastary 
i piastowskie grody, 

Słona wodo, wielka wodo, 
nasz Bałtyku miły 
wazystkie drogi, wszystkie rzeki 
w tobie się zgubiły, 

I najdroższa, co z Beskidu 
przez zielone czuby 
szumiąc Polsce pieśń wżślaną 
spływa na Kaszuby, 

Hej, ty Wisło, hej, ty rzeko 
pozdrów miejsca owe, 
gdzie Rozewia w ogniach płoną 
brzegi buraztynowe, 

Pozdrów nasze wolne morze, 
polskich marynarzy, 

archiwum 
harcerskie.pl 

w trudnej służbie dla Ojczyzny 
niechaj im się darzy, 

/Kleazczyński i Grześkowiak 

Stona wodo"/ 

Od jantarni, od jastarni 
od surowych skał jastrzębich 
ciągnie wiatr i ptaki karmi 
pomrukami ohmur 1 głębin, 

Had skałami krążą jaskre, 
zaprawiająo się w drapiestwie, 
Tu ma Polska rysy ostre 
rzekłbyś: oto Gryf 1 Mestwin, 

Tutaj trzeba ust zaciętych, 
zimnych oczu, zimnych myśli. 
Że te porty £ okręty 
wpławił w Bałtyk rozpęd Wisły, 

Tutaj: Tak! I tu ostrożnie 
ze sżowami, bow granicie, 
w Tyku morza, w stali mroźnej, 

muszą słowa mieć pokrycie., 

13. Tuwim ynia" - fragnent/ 

Ciężkie są noce czekania, 
ciężkie są noce aztornone, 
dy burza wyje u brzegów, 
Jękliwym dzwonieniem boi, 
szepcą głuszone wichrem 
komunikaty radiowa, 

że oni na Morzu Białym 
i trudno się uspokoić, 

Ciężkie są noce czekania, 

mgła jest oŚlizia jak ryba, 
Satormy już przeszły na półnoq 
i boje dzwonią już rzadziej, 
oiężkie są noce samotne, 
myśli się kłębią falami, 
jak tam u niego, wśród aztormu, 
na rozhuśtanym pokładzie. 
Kto wie... a może teraz... 
6 może właśnie w tej chwili,,. 

fala zatapia ludzi 

któż to określić potrafi... 

/Ernest Bryll "Rybaozka" - fraguent/ 

W słońcu fala morska śpiew 
a mnie smutek znów na sercu legł. 

lmoą z krzykien białe mewy, 
wm dal nieznaną wciąż wożają mnie. 

Gdzieżeś jutrzenko ma? 
Czemu odeszłaś w świat? 

Białe mewy nikną w dali, 
ginie po nich ślad. 

qutaj byłać ze mną blisko 
w dni wiosenne, pełne szczęścia dni, 

rospaleliśny ognisko, 
jasny płomień błęwitnawo lśnił, 

W trudnej chwili pożegnania 

naszą przystań z wolna skrywał oiGń. 
Wtedy ci nie powiedziałem, 

że cię kocham, wprost uwielbiam oię, 
Mio już nie zamąca oiszy, 
milozy fala w księż 
A mnie zdaje się, że sżły 
twój daleki, miły sercu głos, 

Gdzieżeś, jutrzenko ma? 
Czemu odeszłi 

Białe mewy nikną w dali, 
ginie po nich Ślad, 

/A, Szyjan - słowa polskie: W.lluksymkin "Biełe Mewy/ 

ntęskniony, 
11 śnieg 

dziewiczy wzro 
już wida: 

jony» 
Patrz, tn 
1 słychać głoa zn 

A młody majtek wnet na ląd 
zeskoczy do dziewozęcia, 
uniesie ich daleko stąd 
błękitna fala szczęścia, 

Błokitne fale wiatr woiąż gna 
na cztery strony świata, 
pienisty zostawiając Ślad, 

snów rusza w świat fregata, 
Za chwilę statek już we mgle 

jak widmo aię rozpłynie, 
a majtek jeszoze z dali Śle 
ostatni znak dziewczynie, 

Już przed dziewczyną uorze grzui 
spienione i ogroane, 
lecz w sercu jej jak słońce lśni 
błękitna fala wspotuień, 

Lipnieki "kżękitna fela"/ 

Bastaje świt 1.rodzi się wiatr, 
wo senny oczy otwiera 

1 życie znów jak wonny kwiat 

kolorów barwnych nabiera. 
Kiedy rozwiną się żagle, 
jachtem kołysze już prąd, 

ozłowiek poczuje się nagle, 
jakby daleko był stąd, 

Tonację dnia i przygody rytu 

nam wystukuje przyroda. 

Choć ozasu pęd i bólu zgrzyt, 
raduje się dusza młoda, 
wądrości szukaj uparcie - 
radzę zasadę tę wziąć, 

1 nigdy się już nie błaźnił, 
pamiętaj, że zawdzięczasz te 
naszej harcerskiej przyjaźni, 
opaszmy ziemskie kolisko, 
jek nakazywał nam mistrz. 
Nasze harcerskie ognisko 
niechej połączy nas dziś, 

Bo to już teka jest zasada, 
że ozłowiex żyje tylko rat 
Choć ciężki grom na niego spada 

luje, łapiąc ozas+ 
Bo to żeglaraka jest ballada - 
pod prąd czy z prąden - 
ważne, że 

a wszystko 
i na złe, 

r aajdzie się jaka 
na dobre 

Skorupaki "Żeglarska ballada"/ 

rat di  



    

Szczepie harcerzy, wiedzieć należy 
jaki jest patron nasz. 
Go dał krajowi i narodowi, 

jakie zasługi znasz? 

Miłość do mórz, polarnych zórz 
Maryusz Zaruski w sercu miał, 
Polskiej młodzieży, hufoom haroerzy 

w serce tę miłość wlał, 

Panny s "Grażyny", pierwsze dziewozyny 
0o poszły w bezmiar wód, 
Chłopoy z "Czarnego" pod wodzą Jego 
znali żeglarski trud, 

Na Jego zew, w sztormowy wiew 
Bałtyk zoreli wzdłuż i wszerz. 
Dzisiej w tym duchu, druhno i druku 

dziełu patrona służ, 

/hm PL W. Bohdanowicz "M. Zaruski"/ 

Ghłopoy a-hoj, niebieskie morze jest 
41 wiatr na wantach piosenkę graj 
a żagle zą tak białe, 

Chłopcy a-hoj, niebieskie morzo jest 
na pokład spada słoneczny żar, 
obwiały płótna białe, 

Chłopcy, a-hoj, zczerniała morska toń, 
wiatr-zrywa liny i łamie ster 
i targa płótna białe. 

/W. Głowacki "Chłopcy, a-hoj"/ 

Spełniona nasza senna mara 
tęczowa baśń szumiących fal, 
nad brzegiem oziwa nasza wiara 
a modre fale płyną w dal. 

Szumi morze 1 Śpiewa, 
nmutę ciągłą swą gra. 
Mgły wicher rozwiewa 
pieśń harcerska piosenką drga, 

Ku głońcu mewy mkną w gromadzie 
budzi się lazurowy dzień, 
na falach usta awoje kładzie 
milknący nooy szary cień, 

My aię zbudźny drużyno, 
woła na nas życia cud, 
niech znów popłyną 
nowe ozasy, nowy trud. 

Jost taka jedna, która czeka zawsze 
która nie zdradza, zapomnieć nie może 
jasne swe oczy wysyła na morze, 
blaskiem ich strzeże przed przygodą złą, 

A gdy na brzegu nikt nie czeka, 
ona cię wita już z daleka, 

abyś samotnym nie czuł się 
swój uśmiech oi przez fale śle. 

A majwierniejsza ta morska latarnia, 
wszystkich samotnych do sercu przygarnia, 
Zbłąkanym rękę wyciąga przez fale 
gdy brzeg im z oczu ucieka za mgłą, 

Wieczorem wieczorem, gdy wezmę harmonię, 
harmonia rozśpiewa się w rękach, 5 

Biadajcie koledzy, siadajcie koło mnie, 
niech wachtę obejmie piosenka, 

Nie wzdychaj mój bracie, nie wzdychaj nocami, 
nie kłopooz się, ziemia kulista, 
Im dalej pżyniemy, tym bliżej przed nami 
ziemia znajoma ojczysta, 

Piosenkę niech wiatr poniesie przez Świat, 
do bliskich, dalekich 1 drogich, 
piosenkę niech wiatr poniesie przez Świat, 
w piosence jest serce załogi. 

/3, Rojewski "Serce załogi"/ 

Ślubowali tu żołnierze 
bałtykowi wierność sero, 
przysięgali prosto, szozerze 
tego morza wiecznie strzec, 

Przypomnijny tante słowa 
i powtórzny jeszcze raz 
m oałą mocą i na nowo, 

w słońcu kołobrzeskich plaż, 

Czyste niebo, szumi Bałtyk 
słońce złoci swoją twarz, 
dzień rozwija mew ballady 
2 fal koloru, z ciszy plaż, 
Zapamiętaez wszystko dobrze 
i przypomnisz kiedyś mi, 
jak połączył nas Kołobrzeg, 
gwiezdne noce piękne dni, 

Urzekło nas 
to morze i to niebo, 
legendy nam 
bałtycki bzeptał wiatr, 
Urzekło nas 

to piękno Kołobrzegu. 

Zostanie tu 

zostanie tu nasz Ślad, 

/J. Laskowski "Urzekło nas morze"/ 

TO ZKZ EJ ZREAŃĆ: 

EB. już za nami, ozyli półmetek HAL *85 minął = 

odpukuć - Sz0z: śliwie, Tak się złożyło, że w tym ro- 

ku nie mogłem odwiedzić Ładnego obożu, iusiałem cały 

miesiqo spędzić w Krakowie, wśród murów ledwo dyszącę 

go miasta. limo to już w pierwazyn tygodniu lipoa 

przekonałem się, że ooć niecoś z tegorocznego Życia 

obozowego uda mi się zaobserwować, liiemal codziennie 

można bowiem spotkać w Krakowie harcerzy, Kraków to 

łakie dziwne miasto, w którym mimo prawie milionowej 

populacji bardzo łatwo epotkać się w Rynku "pod Adam 

sien". Jest to ulubione miejsce spotkań, ohoć w lecie 

trudno się pod tym pomnikiem naszego wielkiego wiesz 

cza znaleźć w tłunie niezliczonych wycieczek, Nio 
dziwnego, że również wycieczki haroerskie najczęściej 
dążyły na Rynek pod Mickiewicza, Różne to byży wy- 
oieczki - dość przedziwny obraz Związku - jakby tro= 
Ghę w krzywym zwierciadje, Poatanówiłen po pewnym 
ożasie założy. e własną punktację haroerskich 
grup zwiedzających Kraków, Pierwsze miejsce na pół- 

metku, zdobyłyby zdecydowanie sympatyczne gromadki 

druhen i druhór ze znanego Łódzkiego szozepu " 

Tem", Doskonale usundurowani, weseli, cieszyli 

klika dni oczy Krakowian swoją prawdziwą harcerską 

postawą. Podobnych grup było jeszoze kilka: Poznania- 

oy i harcerze ze Szozocina, (i ostatni zawitali nawet 

na Karmelicką, uby zakupić nieoo wydawnictw, I dobrze, 

ło cieszy, Ale niestety więcej, dużo więcej było 

w Podwawelskim Grodzie harcerek i harcerzy, których 

tylko dlntego tak nażywam, bo prezentowali się w róż 

nych częściach haroerokiego umundurowania, Pawna 

grupka towarzysząca druhnie s 
towe portki ,binłe sandałki 1...nęską bluzę , 
osiągnęła w moich oczach przedziwny rekord, 

Każdy harcerz szczycił się inną konbinacją 

postanowiłem dowiedzieć mię coś więcej, jednak nasza 

Komende Chorągwi nie została powiadomiona o tej waże 

nej w końcu wizycie, Zaś sani uczestnicy? Cóż, mimo 

najszoz oh chęci nie spotkałen kadry opiekującej 

się grupami, Obecni byli jedynie bardzo nieuprzejmi 
+łłumacze, * naciskiem akoeńtujący ewoją oywilność, 

Ostatnie spotkanie z "laltq" miałem w Rynku. Rozhąsa= 
ne gromady obsiadły biednego Adesia tek skutecznie, 
że co poniektórzy mali Pionierzy ulokowali się.» 

hm PL Piotr Niwiński FIR 

na głowach figur, otaczając 
waż wzbudziło to żywą niechęć przechodzą 
wian, poprosiłem pani 
tyfikatorem pt. "trar 
go. - "Ja tu tłumaczę 
się "pleno titulo"/. 

towio, jak się o 
oją prośbę zrobiło nieco porządku 

sia zlazły: 

I znowu gorqca, pełna turystów sierpniowa sobota 
o Wśród tłumu zwiedzających Perski kowskim Ry 

harcerzy starszych. Opaleni, w. 

ni, sprężyste ruchy = aż przy 

Wydawałoby się, że nikomu nio powinni oni wadzić, 

powej ubranej w grana- wręcz przeciwnie - jakoś wokoło tych druhów dostrze- 

gałem tylko sympatyczne uśmiechy, 

głosik: "Gdzie się tak pętacie pod nog 
piwni,...coż", Jakiś typek pod czterdziestkę, p. 

Elenentów umundurowania. Snuły eię te gromadki haroer- chający się między ludźmi, rauoiz swoją niochę 

gkich kolonistów boz ładu i składu po mieście, poz 

bawione opieki kadry, która z zapałem w tym czasie 

okupowała sklepy. Nie dopatrzyłem się żadnej formy 

harcerakiogo działania w tak oiekawym mieście, jak 

Kreków, Ta uwaga nie dotyczy wspomnianych wcześniej 

Zatorowoów i dwóch jeszoze innych grup. Osobne ziarn= 

ko goryczy należy się Sztabowi Contralnego Niędzyna- 

rodowego Obozu ZHP w Chorzowie. Przeżyło nasze miasto 

najazd grup popularnej "Malty" w lipcu. Gromadki te 

amiły się po mieście bós widocznego celu, W końcu 

NE 

otoczenia na synpatycznych harcerzy, Cóż, nauka nie 
idzie w las, szczególnie telewizyjna, Po miesiącu 
emisji "Studia lato" w TV,zaszozepiono cz 
doskonały temacik do drwin, a jak się okaz 

1 grubiaństw. Kto budzi niechęć u sfrustmi 
wieka? Oczywiście ten, kto jest przeciwieństwem skrzy- 
wionego wyglądu, ootowatego humoru i usposobienia 
- haroerz! I o to panom od - pożal się Boże — rozryw= 
ki w TV chodziło, Pogratulować sukcesu, 

To dopiero połowa lata. Jak będzie dalej?  
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lat wpisany w krajobraz miasta. Po szerokich sohodach, 
wyprzedzając prowadzone pod ramię starsze panie i pa- 
nów, wohodzę na wysoki parter. Jestem w Zespole 
Szkół, obchodzącym właśnie jubileusz, dodajmy - trzy- 
oeyfrowy, Na sali gimnastycznej zgromadzeni przedsta- 
wiciele wszystkich klaa /cała młodzież by się, rzecz 
jasna, nie zmieściła/, w pierwszych rzędach nauczy- 
oiele i emerytowani nauczyciele oraz bardziej zaażu- 
żeni wychowankowie szkoły, Za stołem prezydialnym 
wiceprezydent, wicekurator, I sekretarz KD, były i o- 
beony dyrektor, sekretarz ZW ZS4P. Następuje wprowa- 
dzenie sztandarów szkoły i szczepu. Niestety, harce- 
rze mają podwinięte rękawy, szarfa chorążego kolor 
ozęrwony ma z lewej strony /o tym jeszcze dh Pawłow- 
ski w "Na Tropie" nie pisaż/. Hymny, referaty i wy” 

stąpienia. Odznaczenia - Krzyże Kawalerskie 00P, Zło= 
te' Krzyże Zusłuzi, iódake Komiaji Bdukacji Narodowej, 
odsnaki regionalne, Sekretarz ŻW wręcza odznaczenia 
im. Jenka Kresiokiego, Nagrody. Część ofiojalną 
kończą wystąpienia przedstawicieli Komitetu Rodzi- 
oielakiego i młodzieży. Potem następuje odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej. liaroerze na warcie, Oglądamy 
to do znudzenia w każdej migawoe telewizyjnej z podo- 
dnych uroczystości 1 podejrzewam, że niedługo każdy 
przedszkolak na pytanie "Go robią harcerze?" będzie 
odpowiadał "Stoją na warcie w telewizji". 
Otwarcie Izby tradycji szkoły - estetycznej, nie prze- 
ładowanej, a jest go obejrzeć, bo przecież to jubile- 
uaz trzycyfrowy. Potem spotkanie grona pedagogiczne 
ga i gości w pokoju nauczycielskim. 

Qóż w tym nadzwyczajnego? Ano nic, ij nie nie- 

obecność: 
- współgospodarzy tej szkoły - drużyny, jednej z naj- 

starszych w województwie, dodajmy - 2 tych drużyn, 
których numer jest jednocyfrowy - aż się prosiło, 
aby na sali znajdowały się bodaj dwa rzędy pięknio 
umundurowanych harcerzy; 

- komendanta chorągwi lub zastępoy /to od biedy można 
w okresach nawału pracy wybaczyć, nasze trzyogobowe 
komendy statutowe nie mogą aię równać z liozniejnzy- 
mi znacznie greniani kierowniozymi bratnich organi- 
'zaoji/ 1 komendanta hufca za utożem prezydialnym, 
m szozepowego lub drużynowego wśród grona pedago- 

k 

gicznego szkoły 
oraz braki 

- ekspozycji obrazującej dorobek bodaj 70-letniej 
pracy drużyny albo szerokiego go potraktowania 
/a pozostał niezauważony/ w izbie tradycji szkoży; 
odznaczeń harcerskich dla tych, którzy pracy har- 
oerskiej na terenie 'tej szkoły patromują i pomaga- 
ja, a nie wierzę, by w tak długim okresie czasu 
i wśród tak licznego grona nie znalazło się tych 
godnych odznaczenia. A może należałoby przekazać 
dyplom lub list gratulacyjny dla szkoły... 
służby harcerskiej w różnych sytumojach, np+ etoie- 
ko poczty harcerskiej, służba samitórna, infonnacja, 
pomoc w wejściu na wysokie schody starszym nauczy 
ożelom. 

Odwrót od wspóźpracy ze szkołą doprowadził naa do 
opisanych powyżej paradoksów - jest aztandar, nie mać 
harcerzy i nie ma w odczuciu społecznym harcerstwa, 
jest tylko jego okolicznościowa, opatrzona już fasa- 
da - aztaadar i warta. A potem dziwimy się, że nas 
mie lubią, albo nie zauważają. A działań, które wy- 
mieniżem nie da się skutecznie przygotować "za pięć 
dwunasta". Muszą one wynikać 2 obustronnie życzliwej 
współpracy, kiedy i szczep i szkoła żyją na 00 dzień 
wspólnymi sprawami. iloim zdaniem, udział w tym jubi- 
leuszu byłby wspaniałym, efektywnym i wychowawczym 
zadaniem wartym podporządkowania mu nawet półrocznej 
pracy szozepu. 

Znów przegraliśmy bitwę. Ale może warto zastano- 
wić aię, zanim ostatecznie przegrany batalię o miej- 
gce i prestiż w szkole, dodajmy - w aaszej szkole 
której jesteśmy współgoepodarzami, 

Niespodziewany ciąż dalszy: 
Na pewnej ważnej naradzie pewien ważny dyrektor 

szkoły średniej powiedział, że on jest ża wyprowadze- 
niem harcerstwa ze szkoży, ia terenie tej szkoły 
działa szozep wielopoziomowy, obejmujący kilka askóż, 
który w jego azkole jeat niewidoczny, a jeżeli już 
to co najwyżej z okazji np. Święta Hiepodległości, 

Nie widzi więc pan dyrextor sonau istnienia fikcji, 
Hie lubią nas, oj nie lubią!,.. 

BEBE 000066 
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7) 
Horoerstuo i „harczrshio 

4 aroerskini zegrywkemi" nazwała Anna Kulicka 
w "Polityce" /Nr 36/ zwykłe podgryzanie się i donosi- 
oielatwo. A może jeszcze coś bardziej niepochlebnego, 
Przypomniało mi się przy tej okazji kilka przypadków 
gprzod paru lat, kiedy to w wysokich instanojach kwi- 
towano niedoważone propozycje, wyjątkowy bałagan orga 
nizucyjny lub porywanie się na coś beż zapewnienia 
gobie Środków — głowem - "harcerstwo", W sposób wi= 

doczny dawna "partyzantka" została przez to pojęcie 
wyparta z tym, że oznacza ona nie tylko improwizację, 
ale również to oo zwykle nazywamy"dziadowstnen", 

W bardzo dawnych czasach najkrótsza /1 rymowana/ 

definicja haroerstwa brzmiała: "Nie pali, nie pije 
1 hasa po lasach w krótkich portasach", Dzisiaj nie 

„tylko krótkie spodnie są niemodne, 

To co kryje się pod pojęciem harcerstwa, zostało 
dogłębnie przeanalizowane i uczonym językiem przed- 
gtawione w "Haroerstwie", Definicje są tak stormułowa- 

ne, że w żadnym stopniu nie sugerują zmiany ty*ułu 
zasłużonego miesięcznika ZHP, Ale teoria swoją drogą, 
a praktyka swoją. Ostatecznie liczy się tylko to, 
co pod pojęcie "harcerstwo" podkłada społeczeństwo, 
a nie my. Wydaje się, że przypisuje harceratwa coraz 
więcej niedobrych oech. Zgromadzony w pierwszej poło- 

wie dziejów organizacji kapitał zaufania i szacunku 
jest trwoniony od lat. Jeżeli ktoś jest odmiennego 

zdania, to niech zainiojuje rzetelne badania opinii 

społecznej. Warto by było poznać w przeddzień 15-10- 

oia gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. 

> „, Ń 
fzcd „zmianą użriy 

4d 1 września 1985 roku Centralna Szkoła Instruk 

torów w Oleśnioy nie będzie już kierowana przez dok= 

tora Adama Kiewioza, Wykonał on wyjątkowo trudne zam 

danie, jekim było połączenie naszej szkoły ze "starą 
chałupą” czyli oieplicką C3IZ, mimo wieloletniej 

przerwy. Kiedy VII Zjazd ZAP podjął uchwałę zlecającą 

odtworzenie Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych, 
był tylko jeden człowiek, który mógł tego dokonać: 
twórca i wieloletni komendant szkoły oiepliokiej — 
» hm PL Adam Kiewios, Ogromnym nakładom pracy, przeła- 
mując piętrząco się trudności doprowadził do 46504 

ż6 tak jek niegdyś z Cieplic, teraz z Oleśnicy udawam 
li się w teren s oałego kraju młodzi ludzie, zapaleni 
do pracy z zuchami 1 wyposażeni w niezbędny zaqób 

siedzy i wziejętności. Zostały stworzone solidne pod 
stawy dalszego rozwoju działalności szkoły, która 
będzie musiała podołać nowym wymaganica, stawianym 
przez dzień dzisiejszy i jutrzejszy, Ale te zadania 
podejmie już inny - nowy komendant, Również "zmiana 
warty" nastąpi na stanowisku kierownike Wydziału Żu- 
ohowego w Komendzie Chorągwi Krakowskiej, Czy przy- 
niesie tak potrzebną stabilizację? Któż te wie. 

£Jak już zapowiadaliśmy przez pierwsze dziesięć 
dni lipca trwał Ogólnopolski Zlot Kręgów Pracy Instmk- 
torów Zuchowych w okolicach Wałcza, Ofiojalnej oceny 
jeszcze nie ma, ale 1 bez tego można stwierdzić, że 
Zlot był bardzo potrzebny, Pozmolił na zorientowanie 
się jak wygląda stan zorganizowtnia instruktorów zu= 
obowych w Kręgach Pracy i oo w nich się dziejo, 
Przodujące kręgi dzieliły się doświadczeniami z po- 
zostałymi, Wypracowano interesujące materiały, Dla 
przytłaczającej większości uczestników Zlot był dużym 
przeżyciem 

Do tematu wrócimy jeszoze po pcdsumowaniu Zlotu, 
00 ma się dokonać w najbliższym czasie, 

Czuj! 

Podsumowania Zlotu nie będzie, A raczej 
Zlet został już podsunowany, Go prawda nie 
przez uczestników czy organizatorów lecz 

przez osobę, która na Zlocie była niespełna 
dobę, Będę konkretny: W "Drużynie - Zuche= 
wych wieściach" Nr 9/65 redaktor Zofia Żubm 
ozewska w oposób arbitralny rozstrzygnęła 

oo było na Zlocie dobre a co zła, Wydział 
Zuchowy Głównej Kwatery jest zachwycony» 
Podobno wystąpił z wnioskiem o przyznanie 
Pani Redaktor stopnia, nie wiem tylko ozy 
harcerskiego, ozy instruktorskiego» 

W czasie Ogólnopolakiege Konwersatorium 
wykładowców metodyki harcerskiej, które od= 
było się w Oleśnicy dowiodzi=łam się, że 
zuchom nie wolno śpiewać na świeżym po- 
wietrzu /byłe 25? oiepła/ dlatego pokazową 
zbiórkę zrobiono w podziemiach /12? ciepłsĄ 
Całe szczęście, że ' uozestnioy postanowili 
to zalecenie zignorować, 
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Das harcerski, wychowawca młodego pokolenia 

Polaków, nauczyciel w polakim szkolnictwie w Niem 

czech, urodził się 7 czerwca 1903 roku w Końcierzy= 
nie na Kaszubach, gdzie ukończył męskie Seminarium 

Nauczycielskie w 1924 roku, w swoin rodzinnym mioście. 
Szkołę Podstawową niemiecką ukończył w Zaborze Prua- 
kim, W 1925 rozpoczął pracę w szkołach powszechnych 
w Jeleniu, Nowym Dworze i Sitnie w powiecie Sępólno, 
zaś od 2.04,1928 do 13.06.1929 w Pęperzynie, W 1929 

roku zgłosił się do pracy w szkolniotwie polskim 
w Pęperzynie na apel Związku Polskich Towarzystw 
Szkolnych w Nienczech, wzywający nauczycieli polskich 
do objęcia pracy dydaktycznej i wychowawczej w szko- 
łach polskich. Był młody, energiczny i pełen chęci do 
działanie, bowiem miał wiele doświadczenia w pracy 
społecznej w organizacjach młodzieżowych. 

W 1929 roku został naucuycielem jednoklasowej 
szkoły w Drożyskach na Zieni Złotowskiej. Opiekował 
się tam organizacjani młodzieżowymi. W 1930 roku 
zaczął uczyć w szkole w Podmoklach Małych na'Babimoj- 
szozyźnie, gdzie uczyło kolejno wielu zasłużonych na- 

uczycieli; Bronisław Bdmund Styp-R ki 
Stanisław Karczewski, Stanisław Żurawski, ilajdzużej 
uczył tam Józef Groth /od 24.04.1930 do 26.06.1936/. 
Do dziś wsponinają go najstarsi mieszkańcy wioski 
jeko ozłowieka rozmażnego, koleżeńskiego i bez reszty * 
zaangażowanego w sprawy społeczne, Działał w organi- 
zaojach młodzieżowych. Znał dobrze język niemiecki 
1 frenouski, Uczył śpiewu i muzyki, miał bowiem zdol- 

mości w tym kierunku, Muzykowanie ułatwiało mu kon= 
takty z ludźni, oo miało duże znaczenie w jego dzia- ( 
łalnośni. Uchodził za wzór pedagoga i nauczyciela-spo- 
łecznika, Miał wielu przyjaciół, Dla dobra sprawy 
opuścił Podmokle Małe aby objąć jedną z trudniej- 
szych szkół na Warmii - w Nowej Kuletoa, gdzie nie 
było od dłuższego Czasu nauczyciela i uratonał ją 
przed likwidnoją. Tam ozekał bowiem druh phm t/ładys= 
ław Bzówka na prawo nauczania, Lekcje w szkole, 
w skróconym wymiarze prowadził druh phm Ryszard Kno- 
gała. Niebawem Józof Groth został dolegowany z Nowej 
Kaletki na zastępstwo do Dąbrówki Pruskiej, ponioważ 
tamtejszego nauczyciela powołano do odbycia zasadni- 
ozej służby wojskowej, W kwietniu 1337 roku powrócił 
ną stare miejsce, gdzie pracował do chwili areaztowa- 
nia. 
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Zdecydował się przenieść do Nowej Kaletki chociaż 

wiedział, że praca tutaj będzie trudna, Naoisk na ro- 
dziców przysyłających dzieci do polskiej szkoły stan 
wał się ooraz większy ze strony Nienców, Druh G 

podjął pracę ze zdwojoną siłą i wiarą w słuszno: 
sprawy, o którą walozyła ludność polska, Organizował 
dla ludności życie kulturalno-oświnatowe:; zakładał 

zespoły muzyczne, opiekował się drużyną harcerską, 
która powstała w Nowej Kaletoe w 1934 roku, organizo- 
wał wieczornice, Jego bezpośredni sposób bycia jak 
i serdeczne nawiązywanie kontaktów z ludźmi, zjedna- 

ło mu szacunek i uznanie nawet tych, którzy stronili 

od organizacji polskich, Jego osobowość cechowała 
pogoda ducha i głęboka wiara w słuszność spraw, o któ- 
re walczył, Był ozłowiekiem zrównoważonym. Jego kole 

dzy byli zdania, że nio nie jest w stenie wyprowadzić 

hm PL Paweł Gajdzik 

go z równowagi. lla niego zawsze można było liczyć, 
Miał własne instrumenty muzyczne - skrzypce i akorde- 
on, Umiał zawsze zagrać melodie o pogodnym i radosny 
natroju, Cechowało go zdyscyplinowanie, wobeo siebie 
był bardzo wymazający i także nispobłażał tym, na 
których mu zależało, Po kryjomu Woponagoł rodziny 
będące w nędzy, Sprowadzał leki i rozdawał potrzebu- 
jącym. 
W 1937 roku powstał w Olsztynie teatr kukiełkowy 
"Bajka", którego wapółorganizatorem l członkiem był 
Józef Groth, Inicjatorami była grupa nauczycieli 
epeojalnie przeszkolonych na kursie w Zakopanem, 
w którym także Groth brał udział, Był to teatrzyk 
objazdowy, dający swe przedatawienia bez względu na 
porę roku czy niepogodę, Praca ta wynagała dużo wy- 
rzeczeń 1 ofiarności, 
Jego nieprzejednanyn yrogiem był miejscowy nauczyciel 
niemiecki - Moczalski, członek RDO /Bund Deutachor 
Osten - Związek Niemieckiego Wschodu/, który inwilgo-, 
wał go i donosił o jego działalności gestapo w Olszty- 
nie. Groth wiedział o tym i zdawał sobie równoozośnie 
sprawę ze swej zagrożonej pozycji, Odrzucił prośbę 
swojego przyjnciela nawołującego do powrotu do kraju. 
Prześladowania i ataki na rodziców przysyłających 
dzieci do szkoły polokiej nasilały się coraz bardziej 
Usiłowano za wszelką cenę zlikwidować szkołę polską, 
Szykany i wybijanie szyb w klasie jek £ u właćciciel- 
ki domu, w którym mieściła się szkolą nie złunały 
dego uporu, Dzięki czujności i autorytotowi, jnkim 

  

x 
POTOAMATOR 

1. Samoórielnie przygotował 
aparat fotojraficzny do 
wykonywania zdjęć: zało- 
żył odpowiedni film, usta- 
wił odległość, dobruł wła= 
Ściwy dla czułości filmu 1 
warunków zdjęciowych czas 
naświetlania oraz wielkość 
przesłony obiektyw, 

Wykonał co najmniej 25 zdjęć czarnobiałych po- 
prawnych poc wzglęóem technicznym i koupozycyj= 
nym, utrwalejących wydarzenia z życia rodziny, 
zastępu, drużyny £ szkoły, zapoznał z pracani 
wykonanymi przez siebie kolegów z zastępu, 

3. Wykonał £ tegatywu próbne odbitki stykowe lub 

reprodukcję stykową /luksografię/ z przygotowa- 
nego wzotu; rysunku, wycinanki, 

4, Przeczytał cb najfiniej jedną popularną pozycję 

książkową nu temat fotografii lub podręcznik 
fotografii, % 

Sprawność może być formą tealizacji zadania 

w ramach próby na stopień odkrywcy, 

  

  

uFówy > 

Przez 7 dni, od przystąpienia 
do próby po otrzymaniu listu 
otwierającego próbę, * 4ajemji 
oy przed innymi podeżmeje 
walkę z wadą, słabością, kon= 
pleksem, które w szozepólny 
sposób komplikują mu współży= 
cie z innymi ludźni /kłóżli- 

ę wość, zarozumiałość, nietole- 
rancja, nieśmiałość itp/. 

sprawność przyznaje drużyna po wysłuchaniu relacji 
2 przebiegu próby, jej ocenie 1 wniosku harcerza 
o przyznanie sprawności. 

Sprawność może być formą zadania na stopień harcerza 
orlego z dziedziny "HO cechuje hart ducha i wżasuy 
system wartości”, 

  

  

x 
HARCOWNIE 

1. Dotarł według szkicu dro- 
gi, znaków patrolowych , 
pozostawionych śladów do 
miejsca ukrycia zastępu, 

tliwością co 1 minutę sy- 
gnałem świetlnym lub 
dźwiękowym, 

3. Podszedł maskując się, pełzając 1 czołgając do 
strzeżonego przez _ wartownika obiektu nieza- 
uważony, zabrał strzeżony przedmiot, 

4, Wziął uoział w bkegu harcerskim co najmniej 
pięciona przeszkodazi terenowymi, zdobywając 00 
najmniej połowę możliwych punktów,   proporca, itp, odszukał go 

2. Dotarł do określonego miej 
sca za poóawanym % Często” 

5, Brał udział w drużynie rozgrywającej mecz w twą 
ognie, piłkę nożną lub siatkową, inną grę zespo” 
ową, 

6. Wziął udział w kilkugodzinnej grzę terenowej uy- 
komując swoje zadania. 

Sprawność może być foraą zaliczenia zadań próby 
ma stopnie ochotnika,   

   



  

  

wax 
,SPORTW ORGANIZATOR 

1. Opracował scenariusz zawo- 
dów sportowych w Jednej 

q lub kilku dyscyplinach , 
bądź też system i terni- 
narz rozgrywek w grach 
zespołowych, 

Rozpropazował /plakat , 

ogłoszenie na przerwach 
lekcyjnych, komnikat za 

pośrećnictwem radiowęzła, szyfrowane zaproszenie dla 
innych drużyn/ organizowaną przez siebie i przy po- 
mocy kolegów imprezę sportową, 
3. Zorganizował spośród kolegów ekipę sędziowską 1 

obsługę techniczną zawodów, zadbał o wyróżnienia 
i nagroćy cla najlepszych, 

Zacbał o kulturalny coping kibiców podczas zaw 
dów lub turnieju, ogłosił np, konkurs na nejlep- 
szy, najtrafniejszy okrzyk - także nagradzany 

podczas imprezy, 
Zaprosił na zawocy lub turniej dorosłych synpa- 
tyków sportu, óziałaczy sportowych, trenerów 
oraz czynnych zawodników wybranej dyscypliny. 

Sprawność może być formą zaliczenia zacań prób 
na stopnie wędrownika, Harcerza Orlego i Rarcerza 
Rzeczypospolitej, 

xe 
ASTRONOM 

1. Zorganinowa? cia kolegów 
z drużyny lub zastępu za” 

Jecia-obserwacje nocnego 
nieba, pokazał i nazmał naj- 

popularniejsze gwiazdozbiory 
gwiazóy pierwszej wielkości 
oraz zwiazćozbiory, do któw 
rych należą, onówił mapę 
nieba w poszczególnych po- 

ilsował dle młodszych kolegów zajęcia na 
tenat orientcwania się w terenie i określania 
stron świata w ćzień, m,in, za pomocą słońca 
1 zegarka. 

3, Przygotował i przeprowadził bieg patrolowy vez 
kompasu, z wykorzystaniem umiejętności oriento- 
wania się i poruszania w terenie przy pomocy 
geiazć, 
jykonał samodzielnie obrotową mapkę nieba oraz 

zeger słoneczny, potrafi się nimi posługiwać, 
Zbiera metariały i książki na temat astronomii, 
badań kosmosu i polskich osiągnięć w tym zakre= 

sie, prowadzi kalendarz obserwacji astronomicz- 
nych. 

Sprawność może być formą realizacji wymagań za- 
wartych w programacr prób za stopnie: tropiciela 
i odkryrcy, 

  

  

  

  

x x 
SPORTOWIEC 

- określonej dyscy;liny sportowej 

Kenon wysagać srrewności i 

1. Interesuje się realizacją 
1 wynikami w wybranej óys- 
cyplinie sportu, przedsta- 
wił zbiór wycinków praso- 
wych, fetografii 1 innych 
materiałów /np, autogra- 

tEw/ dot, tej óyscypliny, 
2. W wj ej przez siebie 

1 uprawianej ćyscyplinie osiąznął co najsniej na- 
stępujące wyniki: 

3. Przynejnniej trzykrotnie uczestniczył w zawodach 
w tej Gyscyplinie i zajnował czołowe miejsce, 

„ Zudemonstrował 10-minutowy zestaw ćwiczeń tre- 

ningowych /np, rozgrzewku/ przydatny w uprawia- 
miu wbranej dyscypliny sportowej, . 
Ha zbiórce zastępu zapropcnował kolegom zajęcie 
w wybranej przóz siebie ayscyplinie, wyjaśnił 
podstawowe przepisy reguluninowe lub rezuły pry. 
Przeprowadził zajęcia z młodszymi kolegami po- 
pularyzujące ćaną óyscyplinę sportu, załatwił 
wejście na obiekt sportowy, umożliwił kontakt 
z trenerem lub czynnym zawodnikiem tej dyscypli- 
ny. 

Sprawność może być formą realizacji zadań prób 
Stopnie troplciela, dokrywcy i wędrownika, 

xx 
LEŚNIE 

1.Pocczas indywidualnych wę” 
ćrówek poznał najbliższe la-. 
sy. Poprowadził zastęp lub 
grupę kolegów ma wyprawę do 
lasu, pokazał różne gatunki 
ćrzaw i krzewów oraz rośli- 
my będące poć ochroną, miej- 
sca , gdzie można znaleźć 
grzyby, jagody, zioła lecz= 

nicze, a także szlaki wędrówek zwierząt leśnych, 
2. Brał udział w sadzeniu lasu, pielęgnacji szkółki 

(1eśnej, dokarmianiu zwierząt w zimie, oczyszcza” 
niu pasów przeciwpożarowych lub wykonał inne po- 
żyteczne prace na rzecz lasu, zorganizował i pro- 
wadził przez określony czas patrol przeciwpożaro- 
wy. 

3. Nawiązał kontakt z leśniczym, uzgodnił zakreg 
prac i warunki pedjęcia przez ćrużynę lub żestęp 
pracy zarobkowej w lesie, 

4, Zorganizował óla zastępu nocną wyprawę do latu , 
obserwował o Świeie lub zmierzchu zachowania jego 
mieszkańców, 

5. Zorganizował óla ułoćszych kolegów spotkanie z 
leśniczym, które poszerzyło wiedzę o lesie i jego 
zasobach, o gospoóarce leśnej i ochronie przyrody, 

Sprawność może być formą realizacji wymagań zawar- 
tych w prozranach próh na stopnie? tropiciela, ode 
krywcy, wędrownika i Harcerza Orlego. 

  

  

  

  

PNE 
GIMNASTYK 

1. Systematycznie uprawia 
gimnastykę, zademonstrował 
kilka prostych ćwiczeń 
gimnastycznych: z przysia- 
du podpartego przewrót 
w przóg i w tył do przy- 
siadu poópartego, przewrót 
w tył z przysiadu do skło- 
mu podpartego i półazpape 
tu, skłon w przód z dot= 

knięciem głową kolen w siadzie płaskim, mostek ze 
stania, pizeskok rozkroczny przy pomocy współówi- 
czącego, 
2, Opracował co najmniej 3 zestawy 5-ninutowych 

Świczeń gimnastycznych, uwzględnił w nich różne 
mrunki terenowe /pomieszczenie, boisko aporto-   

we, teren leśny itd,/ oraz różny stopień wyko- 

rzystania przyrząców gimnastycznych i przyborów 
/mp. piłek, skakanek, liny itp,/, a także prze- 

szkód terenowych, 
3. Przynajmniej trzykrotnie prowadził w zastępie 

gimnastykę na biwaku, obozie lub w sportowej 
części zbiórki, 
Interesuje się uerobicea , oprucował zestaw 
ćwiczeń z podkładem muzycznym, zademonstrował 
je wspólnie z kolegani z zastępu, 

Sprawność może być formą rcalizacji zac 
stopnie tropicieła 1 odkrywcy,   

zooLóG ** 

1. Interesuje się światem 
zwierząt, zbiera publi- 
kacje i materiały, albu- 
my i atlasy zwierząt , 
ogląda filmy i prograny 
przyrodnicze, 
Podczas wyprawy zastępu 
lub drużyny w teren wyka 
zał się znajomością zwię- 

rsąt żyjących w okólicy 

oraz umiejętnością rozpoznawania ich tropów, 
3. Prowadzi kalendarz obserwacji przyrodniczych 

świata zwierząt np, przelotów ptaków, tarła ryb, 
gromaózenia zapasów na zimę, 

4, Uczestniczył w akcji dokarmiania zwierząt w 
mie, 

5, Zwiedził ogród zoologiczny lub wystawą zwierząt, 
hódowlę zarodową, placówkę służby weterynaryjnej, 

Sprawność może być formą zaliczenia wymagań 
x progrunów prób na stopnie tropiciela, odkrywcy 
1 wędrownika,   
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Groradzi literaturę 1 ln- 
me publikacje pcazerza- 

jące wledzę o botanice 
oraz sprzęt 1 przytcry 

z których korzysta pozna= 
jac jed tajniki, Swój 
"warsztat badawczy” oraz 

wyniki prao zadenonstro- 
wał kolegom z zastęru, 

Zorganizował óla kolegów zajęcia na działce, któ- 
rą prowaćzi lub się opiekuje, pokazał rośliny 
które sam wyhodował, 

Podczas wyprawy zaatępu w teren zaznajomił kole= 

gów ze spotkaną roślinnością, wakarał rośliny 
chronione, omówił zagrożenie świata roślianego, 
nauczył korzystania z atlasów roślin, 

a, Zwiedzię ogróć botaniczny lub wystawę rośl po- 
letko ćoświaćczalne, szkółkę leśną itp,, poznał 
zasady uprawy różnych roślin, 

Sprawność może być formą zaliczenia wynarań z 
programów prób na stopnie troplciela, odkrywcy, wę- 

mika. 

xi 
ASTYK 

Wykonał 00 1: jmnżej 10 
prac dowolną techniką np, 
akwarelą, tempera, rysu- 
nek, olej, linoryt, gipso- 
ryt, monotypia, rzeźba 
w drewnie, w glinie itp, 
Urządzi? wapólnie u inny- 
mi wystawę prac plastycz= 

nych, zaprezentował na 
niej najciekawsze ze swojego "dorobku", 

3. Zaprojektował mętrze izby /harcówki, klubu, po- 
/ koju w ćomu/ lub wystrój części mieszkalnej obo- 

zu, zrealizował swą wizję plastyczną sam lub 
wspólnie z innymi, Dobrał odpowiednie materiały 
zestaw barw, form plastycznych, oświetlenie, 

„ Zaprojektował i wykonał następujące prace plazm 

tyczneł 

dyplom, 

plakat, 

winietą gazety lub stronę tytułową kro= 

niki, księgi pamiątkowej, i 
pieczęć z godłem zastępu lub drużyny , 
albo pieczęć pamiątkową, ex libris itp, 

Wykonał okolicznościową dekorację, dobrał MOtYWY; 

kolory, liternictwo, 

Sprawność noże być formą realizacji zadań na 
stopnie: odkryscy, węćrownika, Ilarcerza Orlego. 

    

    xx 
SCENOGRAP 

1. Opracował, w porozumie- 

niu z reżyserem projekt 

scenografii do przedsta- 
wienia na scenie w budyn 
ku i w plenerza, 
Wykonał poglądowe rzuty 
do scenografii uwzelę- 
óniające m.in, ustawie- 
nie świateł, aktorów, 

I 1.II plan „itd, ż 
3. Prawiółowo zorganizował wykonanie scenografii do 

konkretnego przećstawienia, pokierował zespotani 

zajmującymi się oświetleniem i pracani plastycz- 
nymi, a także grupą majsterkowiczów, 
łykonał detal scenograficzny wykcrzystując różne 
materiały, 

5. Pomógł młodszym kolegom w opracowaniu 1 wykonaniu 
scenografii do.przygotowywanej przez nich sztuki 
w teatrze lalkowym, podwórkcwyn, na klatce sc! 
dowej itp, ; 

Sprawność może być formą zańunia wynażań prób ne 
atopnie węćrownika i Harcerzu Orlego, 

x 
ZDOBNIK 

1, Zaprojektuje i wykona 

okolicznościową dekora- 
cję zbiórki harcerskiej, 
Wykona dowolny element 

zdobiący, izbę harcerską 
lub namiot obozowy, 
Wykona napis dekoracyjny 
w izbie lub na obozie , 
dobierze odpowiednie do 

Warynków eksponowania napisu oraz do otoczenia, 
4. Hykona kilka dowolnych wzorów godeł zastępu , 

kart óćo kroniki, winiet do tablic karcerskich . 

totenów itp, 

Sprawność może być formą zaliczenia wysazań 
R 'progranów prób na stopnie tropiciela i odkrywcy, 
  

    

KIŁOŚNIK SZT 

MELCYAN, KINOWAN, MIŁOŚNIK 
LITERATURY „, MIŁOŚNIK SZTU 
NYCH 4 inne / 

= Aby zdobyć sprawność miłoś 
nika sztuki, harcerz: 
- wykazuje; że co najmniej 

od roku interesował się 
czynnie wybraną dziedziną 
sztuki /uczęszczał na kon- 
serty lub spektakle, wysta- 
wy, Czytał wybrane utwory 

literackie , itp./, 
- urządzi ciekawą ekspozycją swoich zbiorów związa- 

nych z wybraną óziećziną sztuki: artykuły, recen- 
zje, Bcenografie, foldery, albumy, plakaty itp 

    
zorganizuje co najnniej 3 wyprawy na spektakl lub 
koncerty, wystawę dla zastępu, drużyny , grupy ko- 
legów albo 3 ciekawe spotkania harcerskie / z au- 
torem, z ciekawą ksią*ką, dyskusję itp./, w czasie 
których wykaże znawastwo swojej dziedziny zaintere- 

sowań , 
aporząćzi i przeóstawi recenzję oglądanego Filmu, 
spektalku, wyatawy lub przeczytanej książki, 

Sprawność może być foruą zaliczenia zadań na ato- 
pnie odkrywcy, wędrownika 1 Harcerza       archiwum 

harcerskie.pl     
TANCERZ%* 

Zatańczył sprawnie i ładnie 
po 2 tańce a 
- narodowe i ludowe, 
- towarzyskie klasyczne, 
- dyskotekowe, 
Nauczył jednego tańca swoje 
koleżanki lub kolegów, 
Zainprowizował ruchy ta- 
neczne do znanej melodii, 

Piosenki, 
4, Brał udział w pląsach zuchowych 1 harcerskich , 

prowadził co najmniej 3 pląsy lub zabawy z tańcem, 

Sprawność może być formą zacania na stopień 
tropiciela, odkrywcy, wędrownika,      



    

  

oraz kilka innych me- 
locii, w tym walca, mazurka, 

a, krakowiska, polkę , 
melocię ze swojezo regionu, 

lewał zastęp lub dru- 
żynę akompaniując na instru- 

mencie lub nauczył rozśpiewany rastęp (drużynę) kil- 
ku nowych piosenek, 
3. Przygotował wspólnie s zespołem imprezę harcer- 

ską organizując "orkiestrę", 

t, Przygotował akompaniament (podkład muzyczny) na 

wieczór poetycki lub inne spotkanie albo skonpo- 

nował muzykę do nowej piosenki (zastępu,drużyny). 
Przygotował innego harcerza ćo próby grajka 
1 przeprowadził próbę, 
tzgrał kilka nelocii ne dwóch innych instrunen- 
tach. 

Sprawność może być zaliczona na stopień odkrywcy 
i wędrownika oraz jako zadanie próby na stopień liar- 
oerza Orlezo z ćziedziny "HO uczestniczy w życiu 
kulturalno-artystycznyn", 

  

  

PIEŚNIARZ 

1. Zaśpiewał z namięci co 
najmntej 10 piosenek 1 
pieśni harcerakich oraz 
po trzys 

- pieśni narodowe, 
- pieśni ludowe 
- pieśni 1 piosenki żoł- 

nierskie 
— piosenki turystyczne, 

2. Przygotował i poprowadził ognisko tematyczne (komi- 
nek, wieczornicę) proponując odpowiedni zestaw 
piosenek i kierując śpiewem, 

3. Orewiizował i przeprowadził festiwal piosenki, 
h, Propagował tistorię pieśni 1 piosenki harcerskiej, 

opowiadał na zbiórce historię wybranych pieśni 

patriotycznych lub harcerskich w tym Rynnu Harcer- 
skiego i Hymmu Państwowego. 

5, Nauczył drużynę lub zastęp 3 znanych sobie piose- 
nek oraz jednej nieznanej, której melodię wygrał 
na ćowolnym instrumencie, 

6. Prowadził na bieżąco swój śpiewnik, Zapisywał 
w nim także nazwiska autorów niektórych piosenek, 

Sprawność może być zaliczona na stopień odkrywcy 
oraz może być formą realizacji zadań na stopień wę- 
drownika i Harcerza Orlego, 

  

  

zrywał na jakimś instru- 
meneie (organki, flet pros- 
ty, gitara) 

kach, wycieczkach, oznis- 
kaoł 

xilku zbiór= 

Nauczył zastęp lub drużynę 
przynejnniej jednej nowej 

piosenki posługując się in- 
strumentem, 

3, Nauczył innego harcerza wygrać prostą melodię na 
jekinó instrumencie, 

4, Skonstruował i wykorzystał podczas wspólnego ópie- 
wania prosty instrument perkusyjny, 

Uwagat Sprawność może zdobyć również harcerz, któ- 
ry zamiast zadania pierwszego i drugiego wykonał 

następująco: 

1, Fełnił funkcją dobosza lub trębacza, 

gnały: taczność, spocznij, zbiórka, xar: 
na werblu apeł poległych lub na fanfarz: 

łówce) alarm, posiłek, cisza nocna, 

Nauczył zastęp lub drużynę reagować na sygnały 

oćgrywane na werblu lub fanfarze (sygnałówce), 

Sprawność może być zaliczona na stopień ochot 
ka, tropiciela i odkrywcy. 

  

  

x 
ŚPIEWAK 

nych i współczesnych pio- 
senek harcerskich, Rospom 
czął ich Śpiew na zbiórce 
lub ognisku, kominku, 

2, Poprowadził w zastępie 
przynajnniej 3 zabawy lub 
pląsy ze śpiewem, 

kolegów jednej nowej piosenki, 
4, Frowaćził swój śpiewnik, w którym ma zapisanych 

co najmniej 10 piosenek o znanej sobie melodii, 

liprawucść może być zaliczona na stopień ochotni= 
ka 1 tropiciela, 

1. Zaśpiewał z pamięci 5 daw 

3. Nauczył zastęp lub drużynę, 

    

  

xx 
WODZIREJ 

Poprowadził na zbiórkach co 
najmniej 10 różnych pląsów, 
Organizował z zespołem i pro- 
wadził bal harcerski, zabawę 
taneczną, dyskotekę, w cza- 
sie których przeprowadził 
oiekawe konkurpy i zabawy, 

3. Przewodził w tańcu - prowa- 
dził poloneza, walczyka fi- 

gurowego, korowód, 
4, Organizował z zespołem i prowadził co najmniej 

5 ognisk lub kominków, 
5. Przewodził w ópiemie órużyny podczas zbiórek i wy- 
oieczek, : 

QTCR+WAHR-   
Prowadził swój notatnik "wodzireja", w którym za- 
pisywał pomysły pląsów, zabaw, okrzyków, teksty 
piosenek , itp, , 

7. Przygotował młodszego harcerza do próby na spra- 
wność Śpiewaka lub pieśniarza, grajka, tancerza, 
muzyka, przeprowadził próbę, 

Sprawność może być formę zaliczenia zadań próby 
na stopień Harcerza Orlego z zakresu "HO uczestniczy 
w życiu kulturalno-artystycznyn” lub na stopień iiar- 
cerza Rzeczypospolitej w zakresie "doskonalenia har- 
cerskiegi 

  

  
REŻYSER 

1. Interesuje się reżyserią 
widowisk scenicznych lub 
filmową, kompletuje lite- 
raturę na ten temat oraz 
najtrafniejsze recenzje, 
posiade zbiór materiałów 
repertuarowych 1 scenar- 

1uszy. 
2. Opracował reżyserię wybra- 

nej przez siebie sztuki lub programu, w tymi wyko” 
rnystenie sceny, zagospodarowanie I 1 JI planu , 
ruch sceniczny, oczekiwania wobec scenografa /dot, 
m.in, scenografii, oświetlenia itp,/, określenie 
miejsca muzyki 1 tańca w przedstawieniu, opracowa- 
uie planu prób 1 wykonywania prac przygotowawozych   

  

harcerskie.pl 

itd, 0 

3. Wraz z sastępem lub grupą kolegów przygotował do 
wystawienia pełniąo rolę reżysera, aztukę lalkową 
lub montaż literacki, program kabaretowy, 

4, Napisał scenariusz scenki rodzajowej związanej 
treścią 4 wybranyn-punktem Prawa Harcerskiego, 
wystawił ję wraz z zastępem na zbiórce drużyny, 

5, Uczestniczył w dyskusji nt,oglądanego przedsta- 
wienia lub film, wypowiedział się w niej na te- 
mat reżysterii, 

Sprawność może być formą realizacji wymagań 

stopnia H.0, /"Harcerz Orli uczestniczy w życiu 

kulturalno-artystycznya"/, 

       



  
]   

  F 

Sprawność może być zaliczona na stopień odkrywcy 

oraz może być formą realizacji zacań na stopnie wę- 
Grownika i Farcerza Orlego, 

żne rodzaje la 

lek (pacynki, jarzynki , 
bukoliki, marionetki „"na 
patyku"), 

2. Urzącził scenę, przygoto- 
wał cekorację lub założył 
instalację oświetleniową, 
Wywołał w czasie występu 
efekty dźwiękowe ("deszczu 

burzy, pędu konia, itp."). 
4, Przygotował awoją rolę przynajmniej w trzech róż- 

mych przedstawieniach, poruszał lalką, 
5, Organizował występy teatrzyku lalek w kilku śro 

dowiskach (drużynie, szkole, na podwórku, w in- 
nych drużynach), 

6. Występował w teatrzyku cieri, 

  

  

xa 
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4. Przygotuje i poprowadzi 
ognisko lub koninek har- 
cerski na wybrany temat, 
wygłosi na nim gawędę, 

2. Wygłosi 10-15 minutową 
gawędę ną zadany temat, 

3i.Nauczy chętnych harcerzy 
wygłaszania gawęd oraz 
wskaże źródła i materiały 

które mogą być pomocne w ich opracowaniu, 
4, Przeprowadzi w drużynie konkurs krasonówczy, 

Sprawność może być formą zaliczenia wymagań 
w ramach prób na stopnie odkrywcy i wędrownika, 

  

  SPRAWNOŚCI ZAWODOWE I RZENIESLNICZE 
- - umiejętność zastosowania odpowiednich rozwiązań 

/blacharz, cieśla, drukarz, * technicznych. 
slektryk, fryzjer, hydraulik, Miarą fachowości jest użyteczność i solidność wyko- 
introligator, krawied, malarz,nanej pracy orez jej eatetyka, 
mechanik, murarz, piekarz, 
rolnik, Ślusarz, zegamistra praga 
zdun 1 inne sprawności zawodo- MALARZT” pomalował dobrze haroówkę lub pokój 
pe . w mieszkaniu lub podłogę albo okna czy inny 

Aby zdobyć sprawność zado« SPTZet £ drewna, 
dową, rzemieślniczą harcerz _ ELEKTRYK ** wykonał elektryczną instalację zasilane 

wykonuje pracę tzw, majstersztyk w trakcie której po- z baterfi lub akumulatora albo lampę /wiszącą, 
winien mykazaćr nocną, stołową/ instalacje do oświetlenia choinki 
- zręczność w wykonywaniu pracy, l zwa 
- znajomość materiału i źródeł jego nabywania, Sprewncści mogą być fermą zaliczenia zadań na sto-| 

- uniejętność obchodzenia się z narzędziami, pień Harcerza Orlego i Haroerza Rzeczypospolitoj 
- rozumienie związanych z danymi pracami zadad fizy     „ki czy mechaniki, 76 
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się cienzył, zdołał zapobiec likwidacji szkoły, która 

czynna była do 25 sierpnia 1939 roku, 

2» pracę w szkolniotwie w okresie międzywojennym 

Józef Groth otrzymał Rrazowy iiadel Zasługi, Areszto- 

wany przez gestapo wraz z żoną Otylią Groth, z domu 

feuzner - hufoową hufoa iarmińsktego w okrosie mi .azy- 

lennym. W dniu 25.08. 1939 roku został uwaieszczony woj E 
Po kilku dniach zaś przewie- 

w więzieniu w Olsztynie, 

giony do obozu koncentracyjnego w Hohenbruck a potem 

do obozu w Sachseahuusen i Dechau, 19 maja 1942 roku 

gginat W konorze gazowej w Linzu, Pośmiertnie zontał 

odznaczony przez Krajową Radę iarodową Krzyżem Grun- 

waldu IIT klasy. Imię jezo znajduje się na tablicy 

 pomżątkowej na zumku Odrzykońokim, Nadano je równioż 

dednej z ulic Olsztyna 1 Szkole Podstawowej w "ovaj 
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"zamkniete 
kota 

fw były dotąd wielkie międzynarodowe zloty 
skautów: w 1920 w Londynie, w 1924 w Kopenhadze i w 

1929 w irrowe Park, Ten był ozwarty, a jak twierdziły 

wtedy stare jamborowe wygi i twierdzą dziś jeszcze, 
najprzyjemniejszy ze wszystkich zlotów przed nim i po 
nim, Stary park, ongiś myśliwaki rezerwat austro-wę- 
gierskich cesarzy, paroważ młodością i weselem, Pogo- 

da dopisała, Skauci węgierscy, na kapeluszach nęszący 
liście oryginalnej trawy z madziarskiej puszty, okaza- 
li się czarującymi goapodarzami, olśniewali nas spraw- 
nością organizacji, Ioh skaut naczelny, hrabia Teleky, 

suchy, szczupły, starszy pan, konno przemierzał tere- 
ny Jamba. 

Polskich harcerzy Węgrzy witali szozególnie zer— 

deoznie, Gdy. półtoratysięczna kolumna Polaków defila - 

dowym krokiem maszaowała ze stacji do gódóllówskiego 
parku, dokoła nas huczał spontaniczny okrzyk rwący 

a tysiąca młodych mndzirskich piersi: "uj, huj, 
hojrat", | 

Krztusiliśmy się z podłego Śmiechu, Czerwoni hamo- 

waliśmy ohichot i tylko nałożona nam przez historię 

godność umbasadorów Polski nie pozwalała śmiać się 

Błośno z węgierskiego "iip, hip, hural", 
W parę miesięcy później harcerze z warszawskiej 

drużyny - byłem w tej honorowej kompanii — witali na 

KUEWUWEEMI DOSWIADCZENIA  HEEB 

Keletce. Na budynku tej szkoły umieszozono tablicę 
pamiątkową, która informuje, że "/.++/ w latach 1920 

-1939 mieściła się tu polska szkoła", Jego żona 
Otylia Groth, zecłużona wychowuwczyni przedszkoli 
1 działaczka harcerzka na-Wermii i Powiślu, przez 
oały okr" wojny przeżywała w obozie koncentracyjnym 

w Ravenabrtłok. Po wojnie została odznaczona Orderem 
Budowniozego Polski Imdowej i jest haronistrzem Pol- 
aki Iudowoj, ozłonkiem Kręzu Seniorów b, ZEP w Niem 
czech im hm PL Józefa Kachla. 

Bibliografia 
Jerzy Oklesiński: Sylwetki nauczycieli spod znaku 

Rodła 
Otylia Grothowa-Teszner; Pamięci Józefa Grotha 

dworcu głównym w Warszawie prymasa Węgier Szerediego 
1 pragnąc go osobiście uczcić w jego rodowitym języku 
zakrzyknęliśmy gromkos "Huj, huj, hojra!t", Wo, ale na 
warszawskim dworou efekt wśród zgromadzonej publici= 
ności był osobliwie odmienny, śkończyło się interwen 
ojami i awanturą. W 6008116 natomiast była serdaczność 
1 polako-węgierska wyjątkowo miła harmonia, 

"Szukajcie przyjaciół" - takie hasło dla czwartego 
Jamboree rzucił stary i siwy skaut naczelny, generał 
Baden-Powell w jednej osobie brytyjski wojskowy i pe- 
dagogiozny geniusz. Było to bardzo plękne wezwanie, 
PÓŁ roku wcześniej Hitler objął władzę i wszysoy bali 
się wojny, Szukajcie przyjaciół wśród skautów oułego 

świata! Gdy dorośniecie, będziecie mieli przyjaciół 
wśród urzędników innych rządów i wóród działaczy in- 
nych narodów, a przyjaźnie takie mogą zapobiec wojnie 
Tek pouczał nasz skaut naczelny, Szlschetne+.+ ZaWra- 
oanie głowy, Żadne najszozersze przyjaźnie osobiste 

nigdy jeszcze nie zdołały zapobiec wojnie, 4 o istot 
nych przyczynach wojen, o istotnych sprężynach między— 
narodowych konfliktów nikt w skautingu słowen jednym 
do nas się nie zająknął, Byliśmy przecież apolitycu= 
ni! Tek doskonale apolityczni, że o owo lato 1933 
roku Węgrzy zgodzili się na przemarsz przez taron' zlo- 
tu całej kompanii młodzieży z faszystowskiej Balilla, 
Czarnobiała kolunna akłopoów obozujących nad niedalo- 
kim Balatonem przedefilowała ulicari Janborae jak 
grońne polityczne memento, Przeszli budząc mieszane 
uozusia: jedni akauoi ich oklaskiwali, init milozeli, 
Milozących było więcej. Ani skautów niemieckich /nie 
należeli do międzynarodowej organizeoji skautowej, 
tak zwanego Międzynerodowego Biura/, sni Hitlerjugena 
na Jamboree nie było. Oficjalna polityka węgierskiego 
MSZ-u jeszoze nie widziała potrzeby okazywania hit- 
lerowcom zbytniej serdeczności, W gruncie rzeczy 
i ma tym, 1 na każdym innym Jamboree ostatnią i naj 
wyżozą instancją była polityka międzynarodowa, iMsazam 
rująca kolumna Ba)il1i była więc ironioznym konenta- 
rzem do dobrotliwych wozwań Pierwszego Skauta,  
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Dwa tygodnie Jamboree zlecinły błyskawioznie. Zro- 

biliśmy międzynarodową furorę, delegację polską uwa- 
żano zu jedną z lepszych. Do kraju wracaliśmy zuęcze- 
ni 1 szozęśliwi, Nie kłopotaliśny się tym, że właśnie 
na Zlocie Francuzi, Anglicy czy Holendrzy zademonstro- 
wali swój kolonializm i że było to sprzeczne z ideą 
akautowego braterstwa, Nio nas te dwuznaczności nie 
obchodziły, Z indywidualnego szukania przyjaciół 
wiele nie wyszło, żaden z nas nie mógł się poszczycić 
trwalszymi w tym względzie sukcesami, Choć ten i ów 

przez parę najbliższych miesięcy korespondował 
z jakimś zagranicznym skautem, płynęły listy achena- 
tyczne, nudne, jałowe, Zaspokajały pewien snobiza, 
nie służyły niczemu, Ani nie pomnażały przyjaźni, 
ani nie wzmacniaży pokoju, 

Wracaliśmy zmęczeni, Żadnych wniosków nikt z nas 

sobie nie fommułował, Byliśmy szczęśliwi z przeżytej 
zabawy. Dziś już wiem, że to jest bardzo wiele i może 
nawet zupełnie wystarczy, Gdy się ma lat ozternaście, 
na ogół czeka się, aż inni takie wnioski podpowiedzą, 

4 nam, zawiszakom, kto 1 jakie wnioski podpowia- 
dał? W Szesnastoe takimi rzeczami niit się nie zajmo- 
wał, Moja macierzysta drużyna było koupletnie indyfe= 
rentna w dziedzinach mogęcych sprowokować jakąkolniek 
dyskusję bardziej intelektualną, bardziej świetopo- 
giądową.. Może dlatego była doskonałą drużyną harcer= 
ską? 

W Szesnastoe coraz częściej mówiono o Cietrzewiach, 
/5 bezładnej-plamy młodziutkich wilozków - tyle że 

kolegów z jednej klasy, a częściowo również sąsiadów 

a kolonii Staszica - w ciągu dwóch lat wykaztałoił 
się zespół przyjaciół, bardzo indywidualnych, a jed 
mak w działaniu bardzo solidarnych, wobeo aiebie 
szozerych, nieustannie odozuwających żywą potrzebę 
przbywania ze sobą o wiele dłużej i ozęściej, niż to 
wynikało zarówno ze szkolnych, jak i harcerskich 
zajęć, Nasza przyjaźń byłe wartością cenną nawet spo- 
łecznie: przyszłość okazała, ile zdziałaliśmy dla 
naszej małej gronadki, ale przyjaźń ta wyrastała nie 
tylko z całego zespołu elesentów pozytywnych, lecz 
również z niechęci, nienawiści, uczuć niekoleżeńskich 
'4 dokuczliwych żywionych wobec kilku naszych kolegów. 
Wspólne działanie przeciw nim stało się cemdntem 

naszej przyjaźni, Nie oofaliśmy się przed brutalności 
Wkrótoe po ukonstytuowaniu zastępu okazało się, 

żę Cietrzewie nie są jednolite, Spośród jedenastu — 
- trzech było niedopasowanych. Zygmunt nie wiedział, 
dlaczego zapisał się do drużyny, Od samego początku 
wszystkie nasze sprawy były mu obojętne, unikał zbió- 
rek zastępu, nie wybrał się na żaden obóz, Witek był 
chory na rupturę, zły uczeń, wiecznie bojący się 
domu, nadniernie pobudliwy, a przy tym złośliwy, 
jakby w ten sposób rekompensujący awój stan fizyczny, 

Był odmienny od nau, bardzo przeciętnych i bardzo 
normalnych, ale my nie mieliśmy żadnych względów dla 
ego zdrowia tak fizycznego, jak 1 psychicznego. 
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Drażnił nas, Był ohory i ałąbszy, a nie ohiał zgo 
się na rolę podopiecznego, Inny zupełnie był trzeci 
- obok Kontkiewicza i Zielińskiego - Andrzej w nas: 
zmstępie. Andrzej K, Nieobowiązkowy, nonszalanoki, 
bardziej przywiązujący wagę do swych treningów i za- 
wodów sportowych niż do naszych zbiórek, 1 
zresztą naszego towarzystwa, w klasie przyjaźnił oię 
z chłopcami zupełnie nam obcymi, 

W stosunku do tych traech w różnych okresach 
i w różny sposób prowadziliśmy wojny podjazdowe, loj- 
ny te nie były aslachetne i nie miały w sobie nio 
z harqerskiego koleżeństwa, 

W stosunku do Zygmunta okezywaliśnmy niechęć gwał- 
towaie i ostro. Po kilku miesiącach sam wystąpił 

z drużyny. Później okazało się, że był to chłopak 
chory, którego apatia płynęła z braku sił. Ale czy 
ktokolwiek z nas kłopotał się wtedy o takie sprery? 

Tragiczna była historia Witka Z, Sekowaliśny go 
systematycznie i nieustannie, Odpłacał się dziecinn 
złośliwością, która wznagała naszą akcję. W pewnych 
sytuacjach pozbawialióny go naszej koleżeńskiej pomo- 
oy, a równocześnie wytaczaliśny oskarżenia, że obniża 

naszego zastępu, I może to właśnie naczej 
yjaźni - jakiejkolwiek przyjaźni - zabrakło mu, 

gdy niosąc do domu fatalne Świadeowto szkolne, tak 
bardzo się bał ojca, że zdobył rewolwer i troztrzaskał 
sobie głowę, Piętnastoletni chłopiec. 

nad dziwnymi sprawani ludzkiej Śnieroi, Zaozęliśny 
rozmyślać zresztą bardziej my - uczniowie, niż my Cie- 
trawie, Do spekulacji metafizycznej nie miel 
jednak żadnych skłonności, Prapująca tajemnica śmier- 

oi dla nas nienal nie istniała. Istniał natomiast 
społeczny fakt, Jak doszło do samobójstwa kolegi? 
Czy dlatego, że go odtrąciliśmy, że pozbawiliśmy go 
naszej przyjaźni? Czy znaczy to - pytaliśny się wza- 
jemnie - że z każdym musimy się przyjaźnić, by nigdy 
nie zawinić czyjejś możliwej śmierci? Jak więc kiero- 
wać awoim życiem i postępowaniem, skoro stale oboiąża 
je wzgląd na możliwość czyjejś krzywdy, wielkiej 
i strasznej? A może Śmierci tej winni byli nauczycie- 
le wystawiejący ma oceny niedostateczne? Nieł Sami 
będąc kawalerami licznych dwój, wiedzieliśmy, że na 
ogół są one, niestety, sprawiedliwe, W szkole naszej 
nikogo nie prześladowaro, stosunki były rzetelne 
i przyzwoite, Dręczyło nas pytanie: oży nauczyciele 
/1 nie tylko nauczyciele/ mają prawo aądy swoje o u 

niach modyfikować na korzyść, fałszować na dobro dla- 
tego, że jeszcze ktoś następny może doaiobie strzelić 
lub zażyć trucizny? Z biegiem lat dowindywąłem się 
niekiedy o sanobójstwach chłopców i dziewcząt. Zła w 
runki materialne, kłótnie rodzinne, przeżycie orot, 
ne - na tym tle rozstroje nerwowe, Zdarzyły się pr. 
smmobójstw podejmowane z porfidnya oelem, rozpowiada- 
nym wśród kolegów, aterroryzowania nauozycieli, Próby 
obliczone na ratunek ozęsto kończyły się trugieznie, 
gdy młody denat - o 00 uie trudno - Źle pokierował 
lufą lub Źla wymierzył kroplo trucizny, lecz taką 
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wiedzę zdobyliśmy dopiero później, tynozaaca 

xiwaniu winnych najmniej dostrzegaliśny atebid nanych, 

najbardziej rodziców Witka Z, 
Po tragicznej śnieroi syna państw 

Mieszczęśliwy ojciec, zupełnie załanany, 

nadrobić to, czego jedynukowi poskąpił za 

otwartym grobem wygłosił pożegnalne pr: 
Mie pojnowalićmy skąd brał siły, by tak przenawiaćł 
qo było sprzeczne nie tylko z obyczajem, ale z psydhi- 

w poszu= 

2. rozesźli sięł 

ką ozłówicka. 
W pierw nicę śmierói chłopca pan Z, z: 

mozrał nasz zastęp na uroczystość poświęcenia nagrób> 

ka, Na tej uroczystości — w listopadowy wietrzny 

dzień - ojciec znowu sam odśpiewał nad grobem syna 
żałobne ogzekwie, 

Minęły miesiące, zapomnieliśmy o iWitku, gdy oto 
ma naczych obozach 1 zbiórkach pojawiać się zaczął 
mieszczeęćliwy ojciec. Obdarowywał naa fotografiani 
eyna, prosił, by mu opowiadać wszydtko, co zapamięta« 
liśmy z życia naszego kolegi, Notował w grubych bru= 
dionach, zapowiadał, że będzie pisał o własnym synu, 
Specjalnie często odwiedzał Cietrzewie jako najbliżm 

gzych znerłemu, Czuliómy się głupio, gdyż trudno było 
opowiadać ojcu, jaki naprawdę mieliśmy stosunek do 
Witka. Ciągnęło się to ze trzy lata i było pierwszą 

|głaktyczną lekcją nauki o mitach: my sami tworzyliśmy 
legendę, gloryfikując ńieżyjącego chłopom». 

Qzy tragedia ta powstrzymała nas przed nowym ata- 
kiem, tym razem przeciw Andrzejowi K,? Bynajmniej. 

Zresztą nie było najmniejszych obaw o jego życia, Om 

„był zupełnie inny. 
Przyjaćń liozniejszej gromadki młodych chłopców 

zawsze składa się z przyjaźni par lub trójek poszoze- 
pinnych ze souą Bystemem jakby łańcuszkowym. Im mniej 
par sobie nichętnych, tym lepiej dla zastępu, 

Od pierwszego dnia gimnazjum tworzyliśmy £ Tadkiem 
Ładą parę kontrowersyjną, Coś nas od siebie odpychało, 
Przynależność do Cietrzewi żagodziła niech ale przy- 

jaźń wynikła dopiero ze wspólnej nienawiści do An- 
drzeja K, i ze wspólnej przeciw tamtemu akcji, Zmusi= 
liśmy go do wyjścia z zastępu, wygryźliśmy 80, wypar— 

1i - intrygą, oszczerstwem, akoją bezpośrednią, Bóg 
wie czym jeszcze, Cały zastęp udzialił nam swego 
okrutnego poparcia, Jestem głęboko przekonany, że An- 
drzej K, powinien był na koniec znaleźć się poza 

zastępem, 1 wiem, Środki przez naa dwóch użyte /drob- 
ne, nie wielkiego, ale stale stosowane/ były niegodne, 
Wiejedra przyjaźń tak się rozpoczyna - od walki 
z kimó trzecim. 

I tak nie wiedzieć jak i kiedy, że zbiórki na 
zbiórkę, z obozu na obóz, % onoty i nieonoty, ze 
wapólnych lekoji tańca, wspólnych szozeniackich mi- 
łości, wspólnie uprawianej jazdy na rowerze, nawet 
i ze wspólnej nauki /przez parę miesięcy razem z Jan- 

kien Bugojskim odrabialiśny domowe lekcje/ wyrośło 
006, 00 już było więcej niż zastępon harcerskim. 

A może staliśny się idealnych zespołem? Takim, w któw 

rym przyjaźń przedłuża się poza drużynę, poza hare 
Qeratwo, w cywilne życia, 

[ADCZENIA BEM 
Z tak tłunymi pfdcdmi społecznymi w Szesnastoa był 

serdeczny kłopot; © 

Prace afóżdózne drużyny to zawsze była ofiarne. 

praca jednostókj żudpoksjujących owe osobiate skłon= 

ności 1 pasje. Gdy Jerzy Kobyliński przes oały obóz 

letni w Obabiu z niezwykłym oddaniem leczył okolioz= 

nych ohłopoów bracławskich, to udział drużyny organi- 

szał się dż finansowania tej imprezy, Ody ja przez 

półtora roku z niemałym nakładem czasu prowadziłem 
aż dwie biblioteki szkolne, zostało t6 zanotowane na 

pluś suśtępu i drużyny, ale była tó Bkjbardziój moja 

własna, indywiduśina praca, Tak byżć żdwoze. 
Hie Wiem, jak w Bprawozdaniech drużynowego zanoto+ 

wano naszą praktykę w pogotowiu mi ita Warszawy, Jako 
pracę społeczną, dzy jako szkolenie ddnitarne? 

Xtórojć jesieni tozpoczęło ją paru Cietrzewi, Dwa © 
raży tygodniowo pod wieczór, przychodziliśny, parani 
lub * pojedynkę, do Pogotowia Ratunkowego ha Lesznie, 
Tam strojono nas w białe kitle i przez cztery godziny 
do dziesiątej wieczór, a często nawet do północy 
1 dłużej, odgrywaliśny mało określoną rolę pomocników 
senitariuszy, Towarzyszyliómy doktorom w wyjazdach na 
miestó. W jakim stopniu byliśmy pomocą dla Pogotowia? 
W żadnym, Dla nas natomiast ta praktyka była ozymś 
nowym, Dla każdego zresztą w nieco iiihy sposób, Tadek 
Łada, który ód dziecka pasjonował się medycyną t nię 

omijał okezji, by uczyć się tajemnio pierwszej pomocy 
tutaj rzeczywiście korzystał bardzo wiele, Całe noce 
spędzał w pogotowiu, pochłonięty samą techniką lecze- 
nia, ale nieozuły na to, co dla mnie było najciekaw=" 
szej na nędzę wielkiego miasta, 

Większość wyjazdów na miasto o vej wieczornej, po 
rze - to do rannych w bójkach oraz'do wypadków sano- 
bójczych, Samobójców, a ściślej sanobójczyń, była 
ilość niewierygodnie wielka, Nie minęła godzina, by 
któraś z paru karetek pogotowia - "Henryk", "Konrad" 
lub "Gustaw" /nazywano je imionami hrabiów Przeździao- 
kich, fundatorów. pogotowia warszawskiego / - nie pę- 
dziła do samobójców, Były to ofiary nędzy i miłości, 
Łykały kwasy 1 ługi. Ż samego Środka potwornych anno- 
polskich baraków, gdzie w nędzy wegetowali bezrobotną 
zabraliśny dziewozynę z popaloną tchawioą: zachłysnę= 
ła sią tykając kwas, Doktor tylko mówił: - Żeby żywa 

ż0jechała do szpitala! - W drodze żartoweł z męosącej 
mię samobójozyni. Dziewozna była nieprzytomna z bólu, 

nio nie słyszała, ale dla mnie te żarty dźwięczały 
odrażającym cynizmem, Dziś wiem już, że było to próba 
zachowania równowagi psychicznej w tym ooeanie nieszczę- 
ścia 1 nędzy,na której:filddowanienie niało się żadnogo wpływu 
Można najwyżej chorą odwieść do szpitalu, by tam 
umarła, a nazajutrz znowu pojechać po następną ofiar 
rę. Może to będzie ojuieo rodziny, który nie ma już 
sił walozyć o chleb dla swoich najbliższych? Karetką 
krążyliśmy od szpitala do szpitala, dzie zajętoł 
Za mało łóżek szpitalnych, za dużo nędzy, Nędzy było 
sa dużo, 

Praktyka w Pogotowiu Ratunkowym dla mnie osobiście 
była freblówką zjawisk i zagadnień apołecznych, Re- 
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EEEN DOSWIADCZ 
portaż z pogotowianej praktyki był jednym £ możoh 
dwóch piersszych artykułów ogłoszonych drukiem w har- 
cerokim dmutygodniku "Na Tropie", wiosną 1933 roku. 
Potem był on przedrukowany w harcerskim numerze 
"Kuźni Młodych" oraz w podręczniku pracy zastępów 
chłopców starszych, ułożonym przez Kazinierza Jelskie- 
go i Gustawa Radwańskiego. 

W paru pokoikach na rogu Marszałkowskiej i Hożej 
grupka ludzi dobrej woli - sędziowie, pedagodzy, le- 
karze - zorganizowała stałą świetlicę dla dzieci 
przestępców kryminalnych odsiadujących kary, Dzieci. 

wychowywane w Środowisku kryminalnym żyły na pogra- 
miosu przestępstwa. Dzieci często biedne, zawsze nie- 

LA. MMNECE 6 ike 
sżozęśliwe, Fraez parę tygodni chodziliśmy tam 00 
dzień - kolejno, według ułożonych dyrużów, by organi. 
zować im w tdj świetlicy gry, zabawy, Ćwiczenia har- 

cerskie. 
Nasze Koło Przyjaciół Haroerzy - bardzo kochani ro. 

dzice zawsze popierali nasze społeczne inicjatywy - że 
żyło na dożywianie dzieciaków, a my bawiliśmy się 
z nimi. Te same gry, które nam się już setnie przeja- 
dły na sbiórkach, tutaj były nowością i olónieniem, 
I znowu niektórzy spośród naa związali się z tą pra- 
cą, gdyż dla nich była ona zaspokojeniem pasji pedago. 
gioznej, dla innych - jak dla mnie - była to okazja 
do zerknięcia poza fasadę społeczeństwa dobrze uża- 
dzonego+ 

  

harcer 
pod redakcją 
hmPL Kazimierza Wi 

Z działalności pierwszej 

Zaąqtębiowskiej Drużyny Skautowej 

N, powstanie i działalność skautingu w Zagłębih 

Dąbrowskim mieły wpływ ruchy młodzieżowe istniejące 
już od 1905 roku na tym terenie, będącym pod zaborem 
rosyjskim, Te ruchy młodzieżowe o charakterze niepod=* 
ległościowym dały następnie ludzi, którzy kontynuowam 
1i swą pracę w ruchu skautowym, a później w harcer - 
skim, e 

W 1908 roku pod szyldem Polskiego Towerzystwa Kra- 
joznawczego powstało "Dąbrowskie Koło Wycieczkowe" 
tek zwane DKW. Założycielami byli: Czoeław Bykowski, 
Bdward Gemborek, Kazimierz Kierzkowski, Stefan Piot- 
rowaki i Karol Wieczorek - dawni ozłownkowie i przy- 
wódcy tajnej organizacji "Pet", a następnie "Zarze- 
wie”, Podobnie jak w Dąbrowie Górniczej powstały Koła 
Wybieozkowe w Będzinie, Grodźou 1 w Sosnowcu. 

13-g0 4 14-g01910 roku w Zjeździe Grunwaldzkim w Krakom 
wie brali udział uczniowie Szkoły Handlowej w Będzim 
nie - K, Kierzkowski i Szkoły Handlowej w Sosnowcu 
- Jan Lisowski, którzy przedstawili formy i metody 
pracy nowoczesnej organisacji młodzieżowej, możliwe 
do przyjęcia na swoim terenie, Pormy te i metody przy - 
jęto 1 załecano do naśladowania, 
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KŻÓŃ   
3 kwietnia 1911 roku na tajnym zebraniu w Dąbrowie 

Górnicznej Kazimierz Kierzkowski /był wtedy studentem 
we Imowie, równocześnie skautem i "Zarzevianinem"/ 
zorganizował szkielet dowódozy kadrowej drużyny sknu- 
towej Zagłębia Dąbrowskiego, Skład osobowy był nastę- 
pujący: drużynowy — Stefan Piotrowaki, plutonowi - 
Słewek Bykowaki i Edward Gemborek, zastępowi — Ksawe- 
ry Piotrowski, Karol Bokalski, Ignacy Kowalczewski 
i Roman Otto. 

W tym samym czasie Kazimierz Kierzkowaki przy- 
wiózł ze Iwowa do Zagłębia pierwszy egzemplarz "Skau- 
tingu". A. Małkowskiego. Tak więc twórcą zagłębiow- 
skiego skautingu był Kazimierz Kierzkowski 

W Zagłębiu Dąbrowskim pierwszy zastęp skautek 
powataż w 1911 roku w Sosnowcu, zorganizowany przez 
ozłonkinię "Zarzewia" - Marię Romunowaką, Żastęp sku- 
pia koleżanki z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej, Praoo- 
wała tam również Bwa Tauzowska-Plucińska, która 
główne zadania stojące przed skautkani uważała: zaz- 
nejamianie się z ideologią skautową, pracę nad wyro- 
biebiem charakteru, ratowniotwo, pionierkę, tereno- 

* gnawstwo, musztrę,   zmyśłów i opt 
sygnalizację, gry i zabawy skautowe, samokształ- 

cenie zakresie literatury polskiej i historii 

polski, Celem pracy było stworzenie typu ozłowieka 
ddeslnego, przyszłego żołnierza walczącego o wolność 
Ojczyzny i przyszłego Obywatela Wolnej Polski, 

Organizacja Skautowa rosła i rozbudowywała się. 
*powstały nowe plutony i zastępy w Josnowou, Będzinie, 
Grodźou i Ząbkowicach. 

Zmieniali się również 1 zastę- 
powi, Po kadrowej reorganizacji drużyny w roku 1912/ 
1913, utworzono siedem plutonów,a mianowicie: I plu= 
ton w Dąbrowie Górniczej - prowadził Ksawery Piotrow= 
ski, zastępy prowadzili Jerzy żnaki 1 Wieczysław 
Węgrzeckij 

II pluton w Dąbrowie Górniczej - Roman Otto, zastępy 
- Peliks Kazanecki 1 Pranoiszek Juazozyki > 

III pluton w Grodźou - Stanisław Szłenk, zastępy — 
Stanisław Zięba i Aleksander Zadrosj 
IV pluton w Ząbkowicach - Karol Bokalski, zastępy - 
Keksymilian Szyprowski i Leon Knobelsdorf; 
Y pluton męski w Sosnowcu - Roman Szymański, zastępy 
- Zygnunt Usarek i Paustyn Zalasj 
VI pluton żeński w Sosnowcu prowadziła iaria Romanow 
ska, zastępy prowadziły Ewa Tauzowska i Cecylia Zie- 
lińskaj 
VII pluton w Będzinie - prowadził Mieczysław Pulsn- 
ski, zastępy prowsdzili - Stefan Antonowicz i Dawid 
Moneta. 

Drużynowym był Ksawery Piotrowski, 
| W roku 1913/1914 druyżnowym Kadrowej Zagłębiowskiej 
Drużyny Skautowej im. Dionizego Czachowskiego zostaż 

uichaż w1 Drużyna nadal składała się 
% siedmiu plutonów, przy ozym pluton I w-Dąbrowie 
Qórńiczej miał Jerzy łaski ale prowadził go M, iieru- 
szewski, pluton II w Dąbrowie Górniczej proradził 
Pranciszek Juszczyk, pluton II w Grodźcu - Stanisław 
Szlenk, pluton IV w Ząbkowiosch - liaksynilimSzyprowe 
ski, pluton Y męski w Sosnowcu - Żygmunt Usarek, plu- 
ton VI żeński w Sosnowcu prowadziła Haria Romanowska 
1 pluton VII w Będzinie prowadził Hieozysław Pularski. 

pracę ideową i wychowawczą, Poznawano tech 
niki skautowe, Organizowano zbiórki, gry i zabawy 
oraz ćwiczenia skautowo, ćwiczenia polowe i wycieczki, 
Uprawiano lekkoatletykę w postaci biegów, rzucania 
oszczepem i dyskiem oraz kulą. Również uprawiano 
sporty: łyżwiarstwo, strzelanie z żuku itp, 

Następnie zaczęły powstawać samodzielne drużyny 
akautowe męskie i żeńskie, Praca drużyn skautowych 
była prowadzona konspiracyjnie, Nłodzież przygotowj= 
wała się do udziału w waloe o iiepodlcgłą Polskę, 

ódł; 

1, Bogusław Jakubowicz: opracowanie pt. Geneza i rog 
wój Zwiąaku Haroerstwa Polskiego na terenie Sog— 
nowca, 1095-1918, 
Stanisyłw Szlenk: Z dziejów ruchu niepodległościo= 

wego młodzieży zagłębia Dąbrowskiego, Bydgpazoz 

1935. 

praca zbiorowa pod redakcją A. Rembalskiego: 
Z dziajów harcerstwa na Kielecczyźnie, kateriały 
sesji historycznej Kielce- Sielpia, 2-3 X 1982, 

„złamana strzała 

|| +++ Taniec wojenny wojowników Inozu=Cuna /dla= 
©mego nie Inozu-Czuny?/ zakończył obrzędową ozęść 

Ogniska w wiosce Apaczów, Strzelające wysoko ponad 
pióra wotknięte za opaskę iskry, tworzyły mini epek= 
takl na tle granatu zbliżającej się nooy, 

Mali wodzowie razem z pozostałymi wojownikami 
Jeszoze przoz ohwilę trwali w majestatycznych pozach, 
Ale w tym momencie głos druhny-świetliczanki 

czyli 

wici; spleen 
c 74 4 

będziemy,.." zapowiadał swoŁodniejszą część ogniska 
Qosekiwanego z uwielbieniem przez wojowników Inozu= 
-Czuny /będę posługiwał się poprawną formą granatycz= 
ną właściwą dla języka polskiego/, Zwykle w tej dzę= 

ści - jak to u nich bywało - pozwalają sobie na we- 
sołą zabawę i muchowe figle, 

Kolejna komenda Inozu-Czny: a teraz zwiążemy krągi, 
1 blsek dogasającego ogniska zlaż nię z linią "y, 

! sr, Ja  
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Ostatnio poruszono u nag, w gronie inatruktorekiu 
problem: "Czy Prawo Harcerskie ma być odrębne dlą 
harcerzy wierzących i niewierzących?"Czy mają być 
dxa Prawa?" 

Odpowiedzi były różne, Część instruktorów uważała 
ża, tak, a ozęść była temu przeciwna, Ja uważam, 
że nie powinno być odrębnych Praw, W piosenkach śpic- 
wamy, że "wszyscy harcerze to jedna rodaina", więc 
dlaczego ta rodzina ma być podzielona? Czy harcerz 
wierzący jest lepszy /może "gorszy"/ od tego, który 
nie wierzy? 

Uważam, że nie, jednak konflikty na tym tle ist- 
nieją. Takich, którzy są atestami znam kilku i i. 
postawa harcerska jeat bardziej wartościowa, niż nie- 
jednego wierzącego harcerza,.. 

Od dwóch lat jeżdżę na obozy hufca i zas 
wia się problem wyjsć haroe: do kościoła. 

dant wyjaśniał nam, że podobno nie wolno haroe: 
iść na uszę, e już tym bardziej w zorzaniza 

umundurowanej grupie. Z kolei wiadomym mu było, 

że wierzący stanowią większość wśród harcerzy i dla- 
tego pozwalaż chodzić na mszę pod pozorem wy 
w teren /bez mundurów/, Kto chciał, mógł 1 
Ale niektórzy z harcerzy buntowali się przeciw cywil- 
nym wyjściom i wyruszali na mszę w mundurach, Byli 
wśród nich i tucy, którzy dopiero na obozie przypom- 
nieli sobie o tym, że są katolikami i szli do koś. 

ła w mundurach, 
Do czego zmierzam, podając ten przykład? 

Otóż'wiary nie nosi się na mundurz. » harce- 
rzy tacy, którzy przez cały rok nie noszą krzyżyka 
na łańcuszku, lub trzynają go pod ubraniem, a na ob 
zie przypominają sobie o nim, Nie jest także w po 
ku wytykanie palcami i drwiny z harcerzy niewier 

«cych. Przeciuwna jesten wnundurowanym grupom wchodzą- 

cym do kościoła, Rozsądny obserwator szybko zauważy, 
że to wszyntko jest na'pokez, fałszywe i szpanerskie. 

Jak w kontekście opisy viak powinno się 
wychowywać najałodszych ozłonków naszej orzani: 

Czuwaj | 

HO J.D,, Gdańsk 
/nnzwisko i adres znane 

redakcji/ 

R bzkazem Komendanta Głównego Armii Krajowej 
lnr 129 z 16 marca 1942 roku ustalono między innymi, 

łe: "Szare Szeregi" zachomując nutononię organizacyj 
Jnq i wychowawczą oraz zwoistą strukturę, otrzymują 
przydział wojskowy: 

— indywidualnie dla instruktorów, którzy przekruscyli 
25 rok życia, 

-w fornie wyspecjalizowanych jednostek kedrowych 
dle starszych harcerzy /łączność, broń pancarna/, 

- jako zespoły służb przy dowódoach /poczty donódców, 
związki oddziałów rozpoznawczych/ dla nieco młod» 
„szych, 

- w zespołacu służby pomocniczej dla najnłodszych,*/ 

W lipou 1942 roku, dowódoa Oddziałów Dyspozycyj - 
nych Komendy Związku Odwetu /"Z0"/ major J.W.Kiwerski 
rozpoczął organizowanie w Warszawie z podległych mi 

patroli dyspozycyjnysh dużej jednostki o kryptonimie 
"iotor", 
Rozmowy prowadzone jesienią 1942 roku przez Naczelni= 

ka F.Maroiniaka z dowódcą Oddziałów Dyspozycyjnych 
mjr Kiwerskim, a w późniejszym okresie z Komendantem 
Kedywu 3/ płk A. Sanojcą, doprowadziły do pełnego po= 
Tozumienia. Wynikiem tezo było przeorganizowania 
struktury Szarych Szeregów, najpierw w Chorągwi War= 
Szawskiej, a następnie na terenie całej Polski, 

Zepewne w październiku tego roku sadecydowne zosta- 
ło włączenie do "ilotoru" dużego JO0-osobowego oddzia 

łu, złożonego z najstarszych harcerzy Chorągwi Wąr — 

Szawskiej Szarych Szeregów. 
Ha odprawie instruktorów Chorągwi Warszawskiej w nocy 
% 2 mn 3 listopada 1942 roku podzielono jednolite 
W swej przedwojennej strukturze jednostki harcerskie 
Warszawy na 3 azozeble organizacyjne: 

= Grupy Szturmowe /"GS"/ - od 18 lat 
= Bojowe Szkoły /"B3"/ - wiek 15-17 lat 

= Zawiszy /"4"/ - wiek 12-14 lat. 

i zadania, które poszczególne szczeble miały 
mienia w myśl założeń program "Dzit-Jutro= 

Pojutrze" 

Grupy szturmowe objęły młodzież powyżej lat 17-18, 
przeszkoloną w ciągu 1942 roku w zakreaie wyszkolenia 

PHM WOJCIECH POPIOŁEK 

strzeleokiego oraz w kilku wypadkach również w zakra- 
sie szkoły podchorążych. Otrzymrły one przydział do 
tworzącego aię Kedywu Komendy Głównej AK oraz nowe 
zadania związane z walką bieżącą. W związku z tym 
przydziałem Grupy Szturmowe - inaczej niż pozostające 
nadal w wyłącznej gestii władz harcerskich Bojowe 
Szkoły i Zawisza - nie zrywając swych dotychczasowych 
więzi z Chovągwią i Główną Kwatorą, podlegały odtąd 
dowództwu Kedywu AK w zakresie wyszkolenia wojskowe- 
go i dowodzenia w walce, która odtąd stała się ich 
głównym zadaniem, 
Wejście Grup Szturmowych w skłed Oddziałów Dyspozycyj - 
nych spowodowało, iż złożbny z najstarszych harcerzy 
Chorągwi batalion odwodowy został wycofany z Okręgu 

Varszawskiego KK, a 300 jego żołnierzy utworzyło 
w "Motorze" Oddział Specjalny "Jerzy", 

Rozmowy prowadzone z iniojatywy Naczelnika P, lar- 
oiniaka pomiędzy Główną Kwaterą Szarych Szerazów, 
a Komendą Główną Kierorniotwa Dyweraji "Kedyu" Armii 
Krajowej reprezentowanej przez płk Emila Pieldorfa 
"Mii" /od grudnia 1942 roku Konendant Główny "Kadywży 
miały na oelu omówienie zasad ałużby Szarych Szere- 
gów w "Kedywie", W wyniku prowadzonych rozmów 4 hufca 
Grup Szturmowych Wisła" %/ weszły jako oałość 
w skład oddziałów dyspozycyjnych Komendy Głównej AK. 
Oddziały te nosiły wspólny kryptonim "Motor", a ich 
dowódoą był 32-letni major Jan Wojciech Kiwerski 
"Lipiński", Natomiast Oddział Szarych Szeregów utwo- 
rzony został jako pion Grup Szturmowych w Chorągwi 
1 dowodzenie nin objął 26-letni ppor rez. nap. Ry- 

PON A  



      

DEEEEMM HISTORIA 
szard Białoua "Jerzy", Od jego pseudonimu Oddział 
"GS" przyjął nazwę "OS Jerzy" /Oddziaż Specjalny 
"Jerzy"/, Utworzony w nocy z 2 na 3 listopada 1942 
roku miał specyficzną, odmienną niż w pozostałych 
oddziałach dyspozycyjnych strukturę oraz podwójną 
podległość. ń 

0d 1940 roku wśród szezupłego grona najbliższych 
współpracowników hm Floriana ilaroiniaka Naczelnika 
Głównej Kwatery Szarych Szeregów, był referent zagad 
mień wojskowych phm ppor Ryszard Białous. Kierował 
on wyszkoleniem wojskowym harcerzy i jednocześnie 
utrzynywał kontakt ze Związkiem Walki Zbrojnej /"2624 
który już od 1941 roku dostarozał Szarym Szeregom 
instruktorów 1 materiałów szkoleniowych, 
Szkolenie prowadzono we własnych ramach orgenizacyj- 
nych, Latem 1941 roku Chorągiew Warszawska Szarych 
Szeregów podjęła wobeo komendanta Okręgu ZWZ Warsza- 
wa-Miasto, płk A.Chruściela("Honter") zobowiązanie 
przeszkolenia wojskowego 1 motorowego 300 starszych 
harcerzy, jako przyszłego batalionu odwodowego, Ponad- 

to zobowiązano się do przekazania wojsku w monencie 
"przełomu" po jednym plutonie łączności i poczcie 
domódoy dla każdego z. sześciu warszawskich: obwodów 
ZWZ, oo łęcznie stanowiło liczbę około 840 ludzi, 
Prace nad realizacją tego bardzo dużego zobowiązania 
prowadził od października 1941 roku hm 3. Broniewski, 
nowy komendant Chorągwi Warszawskiej. 
W'efekoie na początku 1942 roku uformowany został 
przy Obwodzie Śródmieście ZWZ/AK batalion odwodowy, 
na którego czele stanął przydzielony przez ZWŻ dowód- 
od,.instruktor wojskowy o pseudonimie "Inżynier" 
/nazwisko nieznane/, 
Już od października 1941 roku prowadził on szkolenie 
w Chorągni Warszawskiej Szarych Szeregów jako część 
kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty Obwodu 
Śródmieście. Gdy wyszkolenie pojedynczego strzelca 
/tzm. "aklepy"/ przeszli wszyscy haroerze starsi, 

"Inżynier" został przeniesiony do Głównej Kwatery 
1 prowadził szkolenie jej wizytatorów, W utworzonym 
"batalionie hm 8. Broniewski "Orsza" objął stanowisko 
adiutanta dowódcy, jednocześnie bęądo haroerakim 
zwierzchnikiem oddziału jako Komendant Chorągwi. 
W ten sposób powstała podwójna podległość oddziału — 
- jako oddziału wojskowego i sarazen haroeyskiego, 
Uformowanie tego oddriału nie wpłyńężo na zmianę otru- 
ktury organizacyjnej Chorągwi Warszawókiej, a przy 
zieleni do niego haroerze pozostawali w dalszym 
Siągu w smych haroerskich jednostkach, nadal atykając 
się jedynie ze swymi zwierzchnikani=instruktorani 
haroerskimi, Tylko dowódca batalionu oraz jego adiu- 
tant - "Orsza" brali udzimł w odprawach w Obwodzie 
Śródmieście. 

Utworzony w listopadzie 1942 roku Oddział Speojal- 
my "Jerzy" oparł się na najstarszej młodzieży haroer= 
skiej z Szarych Szeregów, która z reguły nio posiada- 
ła przedwojennego przeszkolenia w armii regularńcj 
1 dopiero pod koniec 1942 roku znalazła się w oddzia- 
le walki bieżącej, Jednocześnię ten właśnie oddział 

miał stanowić podstawę kadrową "lfotoru 30" £ od po- 
ozątku reprezentował większość jego siły bojowej, 
Zastępoą dowódcy 0S "Jerzy", u zarazem dowódcą je 
go z hufoów /plutonów/ był phu azer / "Zośka" - fa- 
deusz Zawadzki, 
"Zośka", zastępoa "Jerzego", był w rozunieniu wład: 
harcerskich komendantem warszawakich Grup Szturmow, 
i odpowiadał przed nimi za postawę i działalność 
wszystkich czterech hużoów, co nie zmieniało faktu, 
iż "Jerzy" miał głos decydujący w sprawach związanych 
2 życiem 1 walką GS, a w oozach władz wosjkowych byż 
ich pełnoprawnym dowódcą, 
W interpretsoji 5. Broniewskiego układ Grupy Sztur 
wesGłówna Kwatera-Kedyw KG przedstawiał się następ 
jąco: "Gdy w Warszawie powstają Grupy Szturmowe, są 
one pod komendą Tadeusza Zawadzkiego, dowódcy Grup 
Szturmowych Warszawy, Przydzielony "przez wojsko na 
dowódcę Oddziału Specjalnego Kedywu, który został 
utworzony z warszawskich Grup Szturmowych — "Jerzy" 
/Ryszard Białous/ niejako "nie intereauje" Konende 
Chorągwi, dla którego dowódcą G8 jest "Zośka". Istni 
je przy tym podwójna łączność: 

1/ "Jerzy" jest referentem Głównej Kwatery, w.której 

referuje sprawy wojskowe na szozeblu całych Sza- 
rych Szeregów na rzecz ich Naczelnika; 
"Jerzy" jest oficerem Kedywu, któremu podlega od- 
dział haroerski dowodzony przez "Zoźkę" /T. 
kiego/. Jednocześnie więc dla Chorągwi dowódcą od 
działu jest "Zośka", a zarazem "Zośka" jest dowód 
cą oddziału Kedywu, czyli z-0ą "Jerzego", ©/ 

03 "Jerzy" składał się z 4 terytorialnych hufoów 0: 
Szturmowych /plutonów/, które z kolei dzieliły się 
drużyny i zastępy /sekcje/, zupełnie analogicznie 

jak przed wojną 1 w pierwszych latach okupacji. 
W skład 03 "Jerzy" wchodziły hufce: 

1/ Centrum /GR/ - dowodzony przez phm szer. T. Zawadz 
kiego "Zośka". Składał się on z 5 drużyn, Dowódoa- 
*mi poszczególnych byli: 

1 drużyny /"GR 100"/ 1 jednocześnie zastępcą hufco 
wego phm szer. Peliks Żendelski "Felek" 
2 drużyny /"GR 200"/7/ azer. Konrad Okolski /" 
ba"/ 

314 drużyna /"OR 300" 1 "CR 400"/ - nazwisko 
nieznane 
5 drużyna /"OR 500"/ szer, Jerzy Zborowski "Jurek" 

2/ Południe /PD, SAD - tj. "Sabotaż 1 Dyweraja"/ 

dowodzony przez phm szer, Jana Bytnara /"Rudy"/. 
Jego zastępcą i dowódoą 1 drużyny /Sad 100"/ był 

phm szer. Alekey Dewidosski /"Alek", "Glizda"/ 
Drużyną 2 /"Sad 200"/ dowodził szer, Jerzy Pepłor- 
ski /"Jurek TK"/ 
Drużyną 3 /"Sad 300"/ phm szer. Fugeniusz Kocchne: 
f"kożozan"/ 

3/ Wola /WL/ - dowodzony przez phm szor, Jana Kapażkę 
"Antek". Kolejnymi drużynami dowodzili; 
*4L 100" - szer, Tadeusz Sohitfers /"Skalski"/ 

harcerskie.pl 

EE" © 
mdb 200" - szer. Leszek Kidziński "/"Kindżat"/ 
WYL 300" — szer. Zygmunt Brzosko /"ilowina"/ 

4/ Braga /"PR"/- dowodzony przes phm szer. Henryka 
Ostrowskiego /"ilenryk", "Heniek"/ 
"PR 100" - Pranciszek Kuczewski "/Janek", "Synek"/ 
"PR 200" - Władysław Saa /"Sas"/ / 
"PR 300" - Zbigniew Klimas /"Rawioz"/ 

łączna liczba harcerzy w Grupach Szturmowych wynosiła 
ponad 300, Byli to wszystko chłopoy mający 18 lub 
więcej lat, Od tej zasady notowano oczywiście odstęp= 
stwa, nie były one jednak w żadnym wypadku dość poważ 
ne w stosunku do ustalonej granicy dolnej. 
W składzie hufca Centrum /"CR"/ i hufca Południe 
/"SAD"/ od wczeanej wiosny 1943 roku była spora grupa 
młodzieży sanokształceniowej organizacji "Pet" /Przy- 
szłość/, która jesienią 1942 roku weszła do Szarych 
Szeregów. Organizacja "Pet" powstała w 1940 roku 
z inicjatywy Bolesława Srockiego i składała się z kół 
gemokształceniowych głównie na Mokotowie i Żoliborzu. 
Wa jej czele stał Stanisław Leopold "Refał" /późnieju 
szy czionek Głównej Kwatery Szarych Szeregów i dowód= 

0a I kompanii w batalionie "Parasol"/ Kołami żolibor= 
skini kierował Jerzy Zborowski "Jeremi" /późniejszy 

zaatępca dowódcy i dowódca batalionu "Parasol"/, 

a mokotowskimi Andrzej Romocki "iiorro" /późniejszy 

dowódca II kozpanii w batalionie "Zoska"/, 
Młodzież z organizacji "Pet" w okresie późniejszym 
odegrała dużą rolę w obu wywodzących się z Grup Sztur- 
mowych oddziałach: batalionie "Zośka" i batalionie 

"parasol", 

2 
Pierwsza połowa 1943 roku była dla harcerskich 

Grup Szturmowych okresem krzepnięcia organizacyjnego 

1 poważnego rozwoju. Jednocześnie nastąpiły liczne 
przesunięcia na stanowiskach dowódczych, wywołane 
przede wszystkim stratami zadawanymi organizacji. 
Po połączonój ze staroiem z policą ewakuacji zaploubo- 
wanego przez gestapo mieszkania Edwarda Błońskiego 

przy ulicy Brackiej 23 //w dniu 2.02. 1943/, związany 

£ rodziną Błońskiego poprzez swą żonę dowódca OS 
Wisła" 0/, ppor. R, Białous otrzymał urlop organiza- 
oyjny i wyjechał 2 Warazawy. Wakujące stanowisko do- 
wódcy oddzinżu objął jako p.o. ówozesny Komendant 
Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów hm pchor. Sta 
nisżaw Broniewski /"Stefan", "Orsza"/. Zastępoą jego 
jako dowódoy G5 był dotychczasowy zastępoa "Jerzego", 
a jednocześnie dowódca hufoa "Centrum" pohor, T. Za- 
wadzki "Zośka", 
Dalsze zmiany organizacyjne zostały wymuszone na Gru- 

pach Szturmowych już wnarcu 1943 roku, Dnia 18 marca 
aresztowany został w swym mieszkaniu dowódca hufca 
"Praga" - i. Ostrowski, a w kilka dni później /z 22 
na 23 maroa/ pohor. Jan Bytnar, komendant "Sadu", 
Opuszczone pżzez aresztowanych funkoje musiały być 

przejęte przez ioh kolegów. Punkcja dowódoy hufoa 
"Praga" nie została z początku obsadzona i opiekę nad 

sGowicEn one 

nią przejął bezpośrednio "Zośka", Mianowany p.o. 
hufcowego "Sadu" sierżant pchor. A. Dawidowski unarł 
już 30 marca 1943 roku z powodu ran odniesionych pod= 
czas odbicia "Rudego" pod Arsenałem 26 marca. W tym 

aumym dniu zamarł w szpitalu na Woli odbity "Rudy", 
Uwolniony wraz z "Rudym" H.Ostronski, jako były wię- 
zień Pawiaka był "spalony" w Warszawie i został przem 
niesiony do lublina, gdzie objął funkcję komendanta 
hufca Grup Szturmowych, 

08 "igła" straciła w ten sponób dwóch z ozterech 
komendantów hufoów-plutonów, Straciła także kilku lu= 
dzi z czołówki GS, Wymagało to dalszej reorganizacji 
oddziału, 

Obsadzenie stawisk hufoowych zbiegło się z wydarze- 
niem o wielkich konsekwencjach dla całych Szarych 
Szeregów, w tym także i dlą Grup Szturmowych, Dnia 6 
maja 1943 roku został aresztowany przez poznańskie 
gestapo Naczelnik organizacji męskiej Szarych Szera= 
gów hm Florian iaroiniak /"J.llowak", "Krzemień"/, 

Stanonisko llaczelnika, które w tych warunkach nie 
mogło długo pozostawać nieobsadzone - objął dotychoza - 
sowy Komendant Chorągwi Werszawskiej 3, Broniewski 
/1.05.1943/, obierając sobie nowe pseudonimy "Witold" 
1 Krzemień", W tej sytuacji musiał przekazać komuś 

innemu zarówno funkoję Komendanta Chorągwi, jak 
1 /ewentualnie/ p.o. dowódcy 08 "Wisłą", Nowym Komen= 
dantem Chorągwi Warszawskiej został hm pchor, Stefan 
Mirowski "Bolek", dotychozasowy kierownik Wydziału 
Zawiszy w Głównej Kwaterze, przedtem — w 1941/42 

- pełniący w Chorągwi funkcję Komendanta Okręgu Pożud= 
nie, 

W meju 1943 roku ustaliła się ostatecznie novą 
struktura dowodzenia 08 "Jerzy", Dowódcą oddziału był 
R. Białous, zastępcą T, Zawadzki, adiutantem pchor. 
M. Bittner, do niedawna instruktor Wielkiej Dyweraji 
w Grupach Szturmowych, 
Plutonen "Centrum" /"CR"/ dowodził jakiś ozas "Zośka 
a potem hm pchor. P,Pendelski "Pelek", poprzednio do 
wódoa 1 drużyny. 
Plutonem "Południe" /SAD/-dowodził zapewne również 
wZośka”, po nim phm pohor, Andrzej Zawadzki "Gruby", 
a poszczególnymi jego drużynami następujący haroerza 

"Sad 100" - Andrzej Długoszowski "Długi" 
"gad" 200" - pohor. Andrzej Zapadko "iiraki", "Dzik! 
"Sad 300" - pohor. Bugeniusz Koechner”kołczan" 
"Sad 400" - Andrzej Romocki "iforro", 

Plutonem "łola" /WL/ dowodził pohor, J.Kapałką "Antek, 
natomiast plutonem "Praga" /PR/ zepewne nadal (, Za 
wadzki, 

W ozerwou 1943 roku ta dopiero niedawno ustalona kadm 
ra dowódoza Grup Szturmowych poniosła dlasza straty, 
W akcji pod Czarnocinem /6.06.1943/ polegli: FP. Pen 
delski i A, Zawadzki. Pozbawiony dowódoy pluton "Jen- 
trum" przeszedł pod kierownictwo "ilaćka" - M, Bite 
tnera, kto natomiast objął "Sad" - nie wiadomo. 
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Giosy zadawane przez nieprzyjaciela były bardzo boles- 

ne i godziły w dowódoów-instruktorów harcerskich, 

którzy od dawna zaznaczali się osiągnięciami w prady 

organizacyjnej, a także w walce dywersyjnej, 

—————— CON 

14 Kiedy dokładnie przyjęto tę nazwę nie ustalono, 

faktem jest, że już w piśmie z 22.02.1940 używa 
się jej jako nazwy oficjalnej - /T. Strzembosz, 

Oddziały szturmowe.++.+ 5.42/ 

©. Strzenbosz, Oddziały szturmowe..., 8. 43-44 

Kedyw - Kierownictwo Dywersji AK, oddziały AK 
przeznaczone do walk dywersyjnych w okresie kon 
Spiracji. 

Kryptonim Warszawskiej Chorągwi Harcerzy, Punkcjo- 
nowała ona w ranach terenu Polski Centralnej, 

Zarówno "Zośka" w ohwili obejmowania funkcji z-oy 
d-oy 03 "Jerzy" i komendanta hufca, jak i jego 
koledzychufoowi, nie mieli jeszoze żadnych stopni 
wojskowych. Dopiero w styczniu 1943, po ukończe- 
miu II kolejnego turnusu Szkoły Podchorążych /roz- 
poczętego w lipcu 42/ otrzymali stopnie pchor, re- 
zerwy,a pierwsze stopnie oficerskie dopiero w maju 
1943 roku, Analogicznie Jerzy Zborowski "Jereni" 
będzie z-oą d-oy "Agatu" - "Parasola" w stopniu 

st. strzelca, 

I Wśród dolin i lasów 
1 jezior 1 mgieł, 
ktoś szukał przygody 
nie znalazł tam jej. 
I norze przepływał 
przemierzył wzdłuż Świat 
mie znalazł przygody, 
zaginął jej Ślad, 

I myślał, czy w dzień to 
ozy wieczór, czy mrok 
przygodę jak ducha 
spotykać co krok, 
gdzie jesteś przygodo- 
o sobie daj znać 
gdzie jesteś przygodo, przyjdź, 
imię swe zdradź, 

ref, Przygoda, przygoda, przygoda 
wakacyjnych wędrówek ozaa, 
gdy wszystko się Śmieje 
słońce i woda i góry 1 olmury i las. 

Aż ruszył z plecakiem 
w daleki gdzieś ńwiat, 
wysłuchać jak pięknie 
na listkach gra wiatr. 
Zobaczył oień lasów, 
usłyszał oszum fal 
1 znalazł przygodę 
1 ruszył z nią w dal, 

ref. Przygoda,» 

6/ Strzenbosz, Oddziały Sztunnowe... 

1/ relacja zbiorowa żołnierzy bat, "Zośka" z 20,1 
wymienin jako d-cę 2 drużyny lumojana iierlake 
będę", po którym miał ją objąć S.M, 

ek", Do "CR 200" przyszli ze stopniem pol 
zeniu w 1942 roku SP, harcerze 6 WDE 
nin-Karwioki "Luty", Stefan Pakuła "| 

la", Henryk Nowak "Ileniek" i Tadeusz waki 
rzygoda", Ściągnął ich tutaj dich były dru 

Ryszard Białoua "Jerzy", 
/1, Strzembosz, Oddziały szturmowe,..; 8.,178/ 

8/ wymieniany jest teź Andrzej Sowiński agłobi 

9/ wymieniany jest też Leon Skórzewski 

10/ Kryptonim 03 "Winła" używany był dla oznaczenia 
warszawskich GS zapewne nie tylko w środowiskach 
Sz.Sz, skoro jako nazwy oficjalnej używa ich d 
por. "Jerzy" w swya rozkazie org. 2 1.09.1943, 

Równocześnie w dokumentach Kedywu spotyka się st. 

le nazwę OS "Jerzy", Wg Białousa nazwą 
objęto cały pion starszoharceraki S! 
Szturmowy "Jerzy"/, podczas gdy j 

nosiły nazwę GS /w tym GS Warszawy - 
"iisła"/, , 

„przygoda 
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SAM, 
MAMĄ LUB Z TATĄ 

SPIESŻ 
(Z PRENUMERAJĄ ! 
R 

PAMIETAJ ! prenunerując "HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ” 
dowiesz się co dzieje się w Związku, weźmiesz 
udział w dyskusji nad ruchem harcerskim, staniesz 
się współredaktorem pisma. 

CZEKAMY NA CIEBIE! czekamy na Twoje pomysły, cze- 
kamy na Twoją receptę dobrego harcerstwa j 

KOMENDA KRAKORSKIEJ CHORĄGWI ZKP 
31-131 KRAKÓW, UL. KARMELICKA 31 
2 dopiskiem: "HARCERZ 

RZECZYPOSPOLITEJ", 

NBP VII OM KRAKÓW 35073-3102-132 

     



    
  

  

wiadomości obozowe 

jedna z drużyn /nazwa znana redakoji/ będąc "na ebozie 

mad jedną z naszych wspaniałych rzek /miejace'"znane 
redakoji/ z ozęści wydobytych podczse kąpieli złożyła 
"Syrenkę", Zachęcona tym sukcesem nadal poszukuje 
ozęści, Choe skompletować "Żuka", tak potrzebnego 
ma obozach, Mamy nadzieję, że wytrwałość druhów przy 
niosie oozekiwane rezultaty, Czekamy -na dobre wiado- 
mości, Jeszcze raz potwierdza się powiedzenie, że 
rzeki to bogactwo kraju, A może iune drużyny mają 
podobne sukcesy, Nasze łamy są dla nich otwarto, 

archiwum 
harcerskie.pl 

DRUHU MARCZEWSKI! 

. Śoiekam Druhowi dłoń, piszę - Druhowi chociaż 
nie wiem ozy "potem" był Druh jeszcze harcerzem, 
Dziękuję za znakomity i pozbawiony pruderii film, 
który jak dostrzegam stał się ostatnie obioktem 
ataku, Znakomity i co równie ważne — uniwersalny 
fate!/, bo opisana sytuacja mogłaby się zdarzyć 

równie dobrze w zupełnie innych byle o równie gęstej 
atmosferze czasach, 

Nie wierzę, że ta Óruhna Druha uwiodła jak choe 
dh Lisiecki, bo mu Druh sprzątnął sprzed nosa wyjari 
do Arteku, Nad prymitywizmem różnych "wyjaśnisozy" 

ubolewał już Lermontow i to z górą sto lat tem, 
Więc żadnych oprostowań ani nio z tych rzeczy, 

Ale uwaga! Ta cała sprawa ooś niepięknie pachnie 
nagonką, 

Czuwaj bruhu, czuwajł 

MARIAN ZAŁUCKI 
SZUKAM WSPÓLNIKA 

Postanowiłem dać anons do dziennika — 

odpowiednio duży by uwagę skupiał: 

Choę zostać porządnym człowiekiem — 

poszukuję wspólnika, 

Sam się nie będę wygłupiał! 

ogłoszenia ważne SZER Da 
4upię pegaza do zwożenia siana z poetyckiej łączki, 

początkujący poeta 

Wymienimy doświadczenia ze skautami piwnymi 

skauci mleczni 

IPpółśrodki łączę nową metodą w jeden środek 

specjalista 

Powracający z obozu harcerskiego kupi n 

dym z ogniska, Śpiew ptaków, poranzą rosę, noce pod 
gwiazdami, błękit mieba, kryształową wodę. 
Oterty pod 

ntymentalny 

Konserwatora Skostniałych poglądów 
zatrudnię natychniast. 

Poszukuję pracy w zakładzie 
gdzie nie piją. 

Ze względu na urlop, 
ogłaszam przerwę w myśleniwe 

pójdę na spotkanie, 
pomysłów mają w bród, 

la spotkaniu redakcyjnym 
istny szkwał, 

hce za pióro+.+ 
mie trąca w ranię 

cze będziesz opał? — 
Ach, to znomu mi oię śniło, 
- Długo j 

męczył mnie koszmarny sen. 

W serou ciągle mam nadzieję, 

że nadejdzie taki dzień 

UAM GUABRIS, R 
—będziesz bardziej wykszta p pytasz o to, 

ozego nie wiesz, Jeżeli nigdy nę zadajesz pytań, 
niełatwo będziesz magistrem. 

Tym przys zyatkich do szkolnych 
ławek, do intymnego aam na sam z książką i do nasze 
kąci 

DISCITE PUERII 
- uczcie się chłopoy! 

SED VITAE DISCIMUSI 
a dla azkoły, lecz dla życiał 

e tylko taniec, ale przede wszystkim łacińskie 
Zi0 SIE 

wszystko mija 

nawet najdłuższa żnija 

8.3, leo 

przypominamy, że już minęła połowa wakacji, Sez 
ogórkowy w pełni. Opalenizna złażi ogromnymi płatami; 
Jedni się cieszą, że już wrócili z "udanego" wypoczyn 

ku, drudzy się cieszą, że udany wypoczynek przed nini 

Jedni mają pierwszy obóz za sobą, ćrudzy mają ostatni 
obóz przed sobą, Są i tacy, którzy z wielką nieciex 
pliwością oczekują na pierwazy dzwonek szkolny i na 
ostatnią przypaloną owsiankę, 

lato,_lato,latey=czekave"  



    

PHM WOJCIECH: PO 

P4 godnio z zapowiedzią dżisiejsży odoinek poświęu 
Sony jest banknotom, 

fiobbysta, mówiąc banknot ma na myśli nie ten współ- 
ozesny, będący w obiegu pieniądz papierowy, lecz 
dawne bilety bankowe, które utraciły już znaczenie 
"powszechnego równoważnika wszelkiej wartości" 1 nam 
brały wartości zgoła innego rodzaju « stały się doku- 
mentem historycznym 1 przedmiotem kolekcjonerstwa, 
fiie oznacza to wcale, by nie posiadały one swoistej 
"wartości", Za bardzo rzadkie stare okazy banknotów 

hobbyści płacą często więcej, niż warte były one 
kiedyś, gdy kursowały % rąk do rąk jako aktualne pie- 
niądze, 

Wyraz banknot pochodzi ed niemieckiego "banknotew, 
90 znaczy dosłownie nota bankowa, Zresztą kiedyś uży 
wano w języku polskim nazwy bilet bankowy lub banko- 
cetel, Tak więc banknoty są to znaki pieniężne, wyda- 
wane przez poszczególne bnnki. Co zaś oznacza pojęcie 
bank? Nazwa bank wywodzi się od włoskiego słowa 
"banco", które w średniowiecznych miastach północnej 
Italii oznaczało etóż lub ławę, na której dokonywano 
wymiany pieniędzy, Taki starodawny kantor wyniany, 
Wymiana pieniędzy to najstarsza znana forma operacji 
bankowych, którą stosowano już w starożytności, 
Pierwsze banknoty były po prostu pokwitowaniami, Bank 
wystawiał pisemne zobowiązanie, że na żądanie wypłaci 
oxreśloną sunę pieniędzy w złocie, Takie pokwitowa- 
nie lub weksle były w użyciu już w KVII wisku, Bank- 
not nie był jeszcze pieniądzem, ale minł istotne zna- 
żenie. Dlatego ówcześni panujący zaczęli nadawać 

niektórym bankom wyłąózne prawo drukowania banknotów, 
łekie banki nazywają się emisyjnymi, Pierwszym na 
źwiecie, który otrzymał taki przywilej był Bank Szwodz- 
ki w 1668 roku, zaś następnym - Bank Angielski w 1694 
roku. Na największą skalę wprowadzono banknoty do 
użytku w roku 1790 we Prancji, podczas wielkiej rewo- 
lueji. Pozysł wypuszczenia asygnat benkowych dotarł - 
1 do krajów, które miały do tego czasu wyłącznie pientydz 
kruszcowy, Tak było między innymi w Folsce, Pierwsze 
"banknoty" w naszym kraju wycrukowano w 1794 roku, 
w czasie insurekcji kościuszkowakiej, Uchwałą Kady 
Hajwyższej z 7 ożereoa 1794 roku postanowiono więa 
wypuścić bilety skarbowe, papierowe na okaziciela. 
Miały one być wypłacone z funduszy zahipotekowanych 
na ogólnych Dobrach Narodowych.Były to żółtocytrynowe 
banknoty, trudne nawet do przechowywania, Pormat ich 
był podłużny, ale zbyt azeroki, powodujący koniec: 
łamania biletu nu kilka części, Papier był kolorowy, 
łalężnie od wysokości sumy: oytrynowy, ceglaty, fiole- 
towy, Ze znakami wodnymi, ale Źle znoszący załamanie. 
Napia wraz z emblematami, w których między Orłem 
a Pogonią królowała ozapka frygijska, wydrukowano 
2 płyt miedzianych, przygotowywanych odręcznie. 
Ponieważ płyty wykonywano odręcznie dla poszczegól- 
nych wartości, n nawet serii, są między nimi znaczne 
różnice, występują nawet błędy, które hobbyści z łat- 
wością znajdą, Dnlaży eloment d 
farba drukarska w dwu kolorach. 

W dniu 1 grudnia 1810 roku Koięutwo Warszaw: e 

wydało bilety kasowe na 1, 2 1 5 talarów, Liczbownnie 
1 podpisy były wykonane już maszynowo, a więc bardziej 

współcześnie. Papier miuł znaki wodne z wartościami 
danej waluty, ale byż jeozoze biały, tyle że mniej 
łamliwy, Bardziej podobny do banknotu współczesnego 
jest 1 złoty papierowy, wydany w Warszawie, w ozasie 
powstenia listopadowego, Miał niewielki format dobry 
do przechowywania, zielony kolor 1 giłoszowe ozdoby, 
tak charakterystyczne dla banknotu. Postęp graficzny 

koracyjny wprowadzała 

  

| 
w kierunku współczesności atanowiły też obligacje 
tymczasowego rządu narodowego z powstania styczniowe 
go 1863 roku. Wydrukowane techniką litografii, miały 
oałą powierzchnię wypełnioną barwnym giloszem, Ten 
precyzyjny wzór papieru, utrudniający podrabianie, 
4 powolne wprowadzanie do treści banknotów poat_aż 
penujących, ozy wreszcie drukowanie po obu stronach 
papieru, charnkteryzuje banknot z końca XIX wieku 
w tej postaci, jaka utrzymała się bez istotnych zmian 
do dzisiaj. Wtedy też zwrócono ogromną uwagę na pa- 
pier. Musiał on być bardzo gęsty, wobec drukowania 
dwustronnego, wytrzymujący dużą ilość gałumań i zwy” 

kłe ze znakani wodnymi, Bywał też często specjalnie 

włoskowany 

Pierwsze polskie banknoty zaczęto emitować w roku 
1916 na terenach okupowanych przez Niemców, Banknoty 
te, drukowane 2 początku wBerlinie, były dość moone. 
W latach 1919-1920 powtarzały się na nich portrety 
Kościuszki. Najwyżaze z nich - pięćsetzłotowe — wyko 
nane zostały przez słynną londyńską firmę Waterlow 
and Sone. 

iiietoria banknotów związana jest nierozerwalnie 
z polityką, Tak na przykład zorganizowane na wielką 
skalę fałszerotwo banknotów było dziełem... Napoleona 
Bonaparte, Przed kampanią 1812 roku przygotowano w 
drukarniach Prancji wielką ilość fałszywych banknotów 
rosyjskich. Pieniądze wykonali nejlepsi fachowcy 1 wy- 
dawało się, że nikt nie zdoła odróżnić fałazywych 
Od prawdziwych, Ale banknoty sfałszowano zbyt ataran- 
nie; lepszy był papier, trwalsze farba, 
W późniejszych czasach nie brakło rzecz jasna wiel- 
kich afer fałszerskioh. Czasem faższowali banknoty 
prywatui oszuóci, nieraz bardzo zręcznie, czasem - za 
Wzorem Napoleona + rządy wojujących państw, Celowali 
w tym podczas ostatniej wojny władoy Niemiec hitle= 
rówskich, Produkowali oni wielkie ilości fałszywych 
banknotów emerykańskioh 1 brytyjskich. Od ozasów Na- 
Poleona udoskonelono jednak znacznie technikę pro- 
dukoji banknotów. Papier, farby, klisze drukarakie 
- wozystko robi się w najlepszym gatunku, ozęato na: 
podatawie jakichś wyjątxowych receptur, strzeżonych 

jako tajennica państwowa. Obeonie praktycznie nie ma 
możliwości podrabiania banknotów, Dzięki świetnym 
metodom kontroli banknotów znajdujących się w obiegu. 
Chyba, że tak jak ostatnio /00 podała prasa/ zostanie 

Wykonany tak zwany falsyfikat doskonały. Miało to 
miejsce w Tejlendii, gdzie wyprodukowano 50- i 100-40- 
larowe banknoty, szalenie trudne do wykrycia. 

Daiś szeroko jeszoze rozpowszechnione są czeki 
podróżnicze. Amerykanin zamiast pieniędzy bierze ze 
Sobą w podróż tak zwane czeki "American Express", 
które przyjmowane mą w większych sklepach Buropy+ 
Czeki te są imienne i przy zapłacie właśoicel je pod 
pisuje, W przypadku kradzieży nie grozi mu żadna 
Strata, Zgłasza ten fakt do banku, a bank unieważnia 
Poprzednią książeczkę i wydaje mu nową, 

| Te wszystkie banknoty 1 pieniądze, a także później 

HOBBY KREM 
sze okupacyjne i nowe pioniądze, już zdewaluowane 
stają się powóli przedmiotem zaintoresowania este- 
tycznego i zbieractwa, Przyczyny tego gą różne, Es 

tycznie są to zwykle interesujące ryciny, Świetnie 
wyrysowano, wyrytowene na najlepszym, specjalnie 
zrobionym papierze, Historycznie zaś aą dokunentem 
pierwszej wagi. 

Moment rozpoczęcia ich zbierania jest jednak zupał- 
nie inny, niż chwila rozpoczęcia kolekojonowania mo- 
net. Nikt" obeonie nie .zbiera będących w obiegu bank- 
motów, Kolekcja ich rozpoczyna oię dopiero z dniem 
wycofania ich z obiegu, gdy tracą wartość walutową, 
Wtedy to, z dnia na dzień, a raczej z nocy na dzień, 
gdy te uprawnione niegdyś pieniądze papierowe utracą 
wszelką cenę dla banku, rozpoczyna się powolne przye 
bieranie przez nie znaczenia jako dokumentu minionej 
kultury, 

A jak zbierać banknoty? 
Najprostszy spozób przechowywania zbioru banknotów, 
to wkładanie ich między krtki zeszytu w sztywnej opra 
wie, W żadnym wypadku nie można banknotów łanać 
1 zginać, Z ozasem panier staje się bardzo kruchy, 
zwłonzcza pieniądze o charakterze tymczasowym narażo- 
ne są na zniszczenie podczas zginania, 
Zbieracze bardziej wyspecjalizowani chowają banknoty 

w specjalnych albumach, w których każda karta składa 
się z dwóch kartek celofanu, aklejonych na brzegach 
4 usztywnionych ramką kartonową. Dzięki temu można 
oglądać obie strony banknotów, Wklejenie banknotów 
do albumów 1 zeszytów pozbawia naa możliwości studiom 
wania ich 2 drugiej strony. Ogólną żelazną zanadą 
kolekojonowania jest w tym wypadku zbieranie wyłącz 
nie takich banknotów, które nie posiadają już znacze 
nia pieniądza obiegowego, Między innymi dletego, 
że nabywanie oboych, aktualnych banknotów w drodze 
kupna jest przestępstwem, zgodnie z naszym kodeksem 
karnym. 

W większości krajów banknoty dawne sprzod kilku- 
dziesięciu, a nawet kilkunastu lat, straciły już war- 
tość pieniądza, Ale są i takie kraje /na przykład 
USA 1 Wielka Brytania/, w których w myśl specjalnych 

ustaw, banknoty raz wydane nie mogq być wiqcej wyco- 
fane z obiegu, 

' Niektórzy zbieracze oprócz "klasycznych" bank 
ozyli dawnych pieniędzy papierowych, zbierają takżo 
inne rodzaje papierów wartościowych, wypuszczanych 
przez banki, Są.np. tymozasowe, zastępcze banknoty, 
jak bilety Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, wy- 
puszozone w 1916 roku w Warszawie pod okupacją nie 
miecką. Zbierą się także dawne obligacje pożyczek 
państwowych, Zazwyczaj wypuazczały je ministerstwa 
finansów, Są to oprocentowane rórnoważniki pieniędzy, 
a właściwe banknoty są formą zobowiązania bankowego 

nieoprocentowanego. 
Tak więc zbiór banknotów e różnych ' wieków i róże 

nych państw jest ilustrowanym podręcznikiem historii 
banknotów. 31 

tów 

 



    

żowanych rąk, a w dal za ginącym słońcęm popłynęła 

pieśń pożegnalna wojowników, 

Tupot indiańskich stóp rozchodził się i słabł 

w okolicach wigwamów, za nimi podążał cień Bystrej 

Strzały, która zamierzała zadośćuczynić awoim zdolm 

nościom gawędziarskim, jakie wykorzystywała podczas 

opowiadania nieindiańskich bajek, Inny cień należący 

do wodza Dwie Twarze ćwiczył i modulował metodą 

ohrząknięć głos przed ogłoszeniem ciszy nocnej, 

Pozostali wodzowie w nabożnym skupieniu wpatrywali 

się w żar paleniska oczekując natohnienia, Trwało to 

krótko, bowiem komenda: Cisza nocna! wyrwała wodzów 

z letargu, Natchnienie przyszło, Wódz Inczu-Czuna 

zarządził odwrót i wszyscy wodzowie zgodnie podążyli 

do swoich wigwamów na nocny odpoczynek, 

Tak skończył się dzień u Apaczów ze szczepu Meskalero 

i Nawajów. Dzień u sąsiadów też dobiegał końca, 

W wiosce Dakotów oiszę nocną ogłaszał Grzmiący Głos, 

U Dzieci Prerii gwizdek druha oboźnego ucinał wszel- 

kie wątpiiwości, 

Nad prerią w Gołokowicach rozciągnęła swój gwiezd= 

ny oałun lipcowa noo, Jedynie w Komendzie Ośrodka 

świeciły się światła w oknach, Tam swoją służbę kon= 

tynuowały niewątpliwie najważniejsze osobistości 

Dzikiego Zachodu; Kierownicezka Ośrodka » Mary Luok 

i.Dymiąca Faja /Kwetermistrz. Ośrodka/ — obie pochylom 
ne nad rachunkami, sprawdzały stawkę żywieniową za 

miniony dzień i z troską zastanawiały aię nad mąte= 

rialną przyszłością wszystkich Indian, 

Ale życie w gołkowickiej prerii bynajmniej nie zaa 

mażło, Między wigwamami pionierów z NRD i "Niezawed- 

mych” dziełał Klub Noónych Herbaciarzy oraz bliżej 

nieokreślone Stowarzyszenie Nocnych Marków, U tych 

pierwszych działaliość klubowa opierała się na solid= 
nym podłożu zwyczajów kadry obozowej i w zasadzie 

na zgodności z obowiązującymi regulaminami, Stowarzy= 

szenię Nocnych Marków zrzeszało kogo popadło, lecz 

bęz wyraźnego programu, 90 nigdy na żadnym obozie 

nie wróżyło dobrej przyszłości tym zrzeszeniom nikżłej , 
użyteczności publiożnej, Znaleźli się w nim nieatecy 
dwaj wodzowie indłańsoy Białe Pióro i Dwie Twarze, 
którzy udział w tej rachitycznej masonerii motywowali 
"misją niesienia ponocy spragnionym wojownikom ze 

szazepu Nawajów, Diatego też zapuszczali się po ży” 
eiadajne płyny aż do przeciwległego obozowi'aka = mija-* 

oriEi-atesm roca maca.    

  

Jąc po drodze Kuchnię Ośrodka — wbrew zasadom tereno= 
znawstwąa, 

Pod szyldem Klubu Nocnych Herbaciarzy zbierali się 
smakosze tego ooraz bardziej poszukiwanego trunku: 
trzy młode i sympatyczne skwaw, na co dzień udzielają - 
ae się w niesieniu pomocy językowej pionierom w ich 
licznych kontaktach z tubyloani oraz szaman Apaczów 
Czarny Bóbr, który ogarniający go marazm i monotonię 
programową zalewał indiańskim wywarem mieszanki Ben 
gum i Assan na czystej wodzie ze źródła, Ale nadeszła 
pora, kiedy obie instytucje musiały zakończyć swoją 
nocną działalność, 

tczesnym rankiem w wiosce Apaczów swoją wędrówkę 
od wigwamu do wigwamu rozpoczęła wódz Poranna Rosa, 
przystępując do budzenia śpiących wojowników Inczu= 
Czuny, Nawet przy pochmurnym niebie wejście do jej 
wigwamu podobne było Wschodowi Słońca, Swoją pobudkę 
zaczynała od słów: - pora wstawać śpiochy — a kończy= 
ła czarującym uśmiechem, Za każdym razem było to ouw 
downe przebudzenie, Bez gwałtownych i brutalnych 
dźwięków lub krzyków dziwaków oboźnych - jej pobudka 
wydawała się śpiewem rajskich ptaków, 
Ta niespotykana a jednocześnie pełna uroku forma bu 
dzenia autorstwa Porannej Rosy winna być natychmiast 
wprowadzona do programu jako obowiązkowa na każdej 

kolonii zuchowej, a nawet na obozach harcerskich, 

Kiedy słońce wiszące nad drzewami posypało pojedyn= 

cze promienie do wilgotnych i dusznych wnętrz wigwa= 

mów, wojownicy przykucnięci w kole witali ianitou 

i nowy dzień, Wznosząc chóralrą pieśń powitalną roz- 
prostowywali swoje sztywne kończyny, Wielu z nich 
wędrowało na jawie jeszcze ścieżkami snu o ozym 
świadczyły ich nieskoordynowane ruchy i nieukrywana 

chęć zanurzenia się pod ciepłą kożderkę, 

Wkrótce wszyscy wojownicy potulnie szli otuleni 
w ręczniki, trzymając woreczki z przyborami do mycia 

i maszrowali posłusznie do Wielkich Źródeł, by doko= 
nać porannego obrzędu plemiennego - obmycia i oczysz= 

czenia. Oddalające się postaci wowjowników odprowadza — 
ło baczne spojrzenie zatroskanego Inczu-Czuny, które 

starannie maskowało kłębieące się myśli, krążące wom 
kół obyczajowego dylematu: dlaczego wampum - idniań- 
ski środek płatniczy = traktowany jest przez gołkom 

wiokich czerwownoskórych jako list pocztowy? 
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