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Tadeusz Śliwiak 

Nowa książka NE 
marcu 1988 roku ukazała się nowa książka m 33 79 93 felt 0325686, Q 

BIESZCZADY 
w Wojciecha Śliwerskiego, wydana nakładem Har- : 
AC EE Pis TREŚCI 

dy w centrum zainteresowania wszystkich jest Zlot Związk 
Harcerstwa Polskiego, jakoś ginie w lawinie informacji ko- 
lejny rók harcerskiej "Operacji Bioszczady-40". Olatego też 

postanowiliśmy przygotować naszym czytelnikom drugi już, histo- 
tar PESTOtaWóna SKECA rycznie rzecz biorąc, "bieszczadzki" numer naszego miesięczni 

tytuł - "Święta, tradycje | obrzędy ludowe w harcer- Hahukamy się po lasach 

my miodu 
nadrzemy orzechów nad Sanem 
i nikt nau niczego tutaj nie zabroni 
Jesteśmy u siebie 

stwie Autoc orcasouja..N4 lel tomach ZKlika pomysłów twierdzi 2 Bieszczadami łączą narcerzy więzy szczególne. Już od pierwszy 
1ewicz . . lat po odrodzeniu ZHP w 1956r, romantyka harcerskiej służby niero- 

uszowym rajdzie Operacji zerwalnie spolotła się z tym przepięknym zakątkiem kraju. Chyba 
zimiecz B.Schdtterly..str. 6 nigdzie w Polsca obóz hafcerski, harcerski krąg przy ognisku nie 

jek ptaki w lasu zielonych niebiusach Starućhowicz zrósł się tak nierozerwalnie z krajobrazem jak właśnie w Biesz- Dwerniku Chnielu Zatwarnico ctwie bieszczadzkin..str B czadach. Dlatego też, większość harcerzy starszych | instruktorów Sękowcu 1 Hulski i ń lk opowiada podchodzi do tej ziemi emocjonalnie traktując Bieszczady jak 
swój harcerski dom, którego nie wolno zniszczyć, który na- 

z siekierą za pasem loży za wszelką cenę uchronić przed przeróżnymi zakusami. Niestety 
wy w gumiakach wysokich WĘdróWKĘ 11-11-1..4 StE:12 jest to często walka dacemna. *Jak uczy życie, nawot współcześnie, 
chodzący po Sanie pó rzece - Kolejarze nawet w granicach Parku Narodowego można budować, można niszczyć »łóczącej po kamieniach str. 14 bezkarnie piękno przyrody. 
rozkraoziane Gzwóny i dzwonki cerkiewek jektywy przedstawia 1 jeszcze jedno. Harcerskie Bieszczady są 
tu gdzie wiatr w chuury ubłoczy yterii 

da wykorzystania”, przy organizacji różnego typu Świąt 

dni, olimpiad, turniejów, spotkań i zwiadów. Pomysły 
zebrane są w następujące rozdziały: 
1, Międzynarodowy Dzień Kobiet 
2. Wiosna w drużynie harcerskiej 

Spotkania z książką 

ESRI sercoczni moi 
Święto pieczonego ziemniaka 

Dzień Nauczyciela 
Andrzejki 
W treści poszczególnych zna jau jerny 

wskazówki robocze ola oraanizatorć » imprez, wier- 
niepowtarzalnym sze i plosenki okolicznościewe : i tytuły 

144111... Str.16 poligonem starszoharcerskim. źbyt mało Związek korzysta z tych książek, które można wykarzystać. dapizy, chórlane śpiewa pamięci chowania doświadczeń - choć to już po tylu latach pole do powsżnej pracy wróżby tybetańskie i andrzejscne, RUNY OTORCZY ław Śliwerski..str.17 instruktorskiej. Czas zebrać do.obek metodyczny Operacji, bo wiele 
chowicz wspomina cennych pomysłów ginie bezpowrotnie z powodu braku należytych niesie w worku kwiczące prosię Ciuchcię ....... str.23 publikacji. Krąg Białej Podkładki od kilku lat konsekwentnie wyda- 

Idzie drogą Sękowiec © harcerstwo? Świeckie 

*ziemiiaczanej timeiady” | oroje<ty strojów, a także idzie drogą Zatwarnica 

przykłady dekoracji. W sumie cenna pozycja wydawnicza, 

tym zresztą cenniejsza, że od wydrukowania "Naszych 
je ciekawe materiały metodyczne dotyczące swego udziału w Operacji 

rozpiął z guziczka akoroeon istyczne? zastanawia się A może by tak zrobili i inni? 
wytrząsa zeń sieczkę weselne, muzyki PO M rst EE 
Staje przy drodze Hulski 
ukłaua z drzewa mielerz kopiaty 

ognisk" (%ydawnictwo Harcerskie) Teodory Dybrowskiej, 
minęło równo 22 lata!   Książeczkę Śliwerskicgo, pięknie czdobiońą rysunka- 

mi przez Adama Hanuszkiewicza z _ %rakowa, powinna ż ę 
kupić w HOW-io «azda drużyna harcerska. Dutyczy to buduje go w wielkie RE Numer majowy "Harcerza Rzeczynospoli ta przygotowali ZRIRSZCZA drużyń 167 ch" ofaz tych, w których. 2 dłanataiać RWS m.in. instruktorzy Kręgu"Diałej Podkładki" lm. A. Ka- 

mińskiego kierowani przez hm Sławomira Spręowskiego 
kierownika działu  starszoharcerskiego HR-a oraz 
ha PL Kazimierza Bogdana Schlttorly z-cę Rudaktora 
Naczelnego HR-a. 

pomysłami na kominek, Gzy okolicznościową im- 
Będą w nich biesy lutnie upały najlepszy 
ogniem się okładać Andrzeja Mroza ...... str.33 
1 tańczyć będą w numerze znajdziecie wypowie 

sadzą umazane z kadry o Uperacji Bieszczady - 40 

prezę, nie jest naji Materiały, zawarte w w/w 
broszurce, przydadzą się na wiele lat. 

  
"Święta, tradycje i obrzęcy ludowe w narcersiwie" - 

Wojciech Śliwerski, How <raxów, stron śći, cena 40m. 

mi zdjęć na okładce"Harcerza Rzeczypasnol: tej” 

W styczniu £ lutym - Wojciech Pasiowiec 
cu - Bernard Langhans 

W kwietniu i maju - Wajciech Pasiowiec 

Jedziemy na ZLOT ? 

    

    

    

    

       



  
  

  NASZ RUCH * 
arcerstwo niejedno wa imię... 
Ola bardzo wielu z nas, a także w przekonaniu 
szerszych rzeszy społeczeństwa, wszystko Co w 

harcerstwie najważniejsze, zamyka się w skali drużyny. 
Tu dokonuje się harcerskie wychowanie, dla tego zespo- 
łu druh drużynowy jest całym światem: wychowawcą, 
przywódcą, przyjacielem, żywym wzorem osobowym. Stara 
się on w każdym z harcerzy dostrzegać człowieka, któ- 
rego chce poznać, by pomóc mu w dorastaniu, kształto- 

Hm PL Olgierd Fietkiewicz 

waniu osobowości. Ważne są zbiórki zastępów, drużyny, 
zastępu zastępowych, rady drużyny, atmosfera na tych 
zbiórkach, zdobywanie stopni i sprawności, oc) 

wszyscy tak właśnie widzą harcerstwo. 

harcerstwie przede wszystkim chcą przeż 

sprawdzić się. Którzy chcą coś zrobić wi: 

jerio, dokonać jakiegoś wyczynu. Uważają, 

harcerz ma wyrosnąć na człowieka dorosłwgo, 

watelą Polski 1 Świata, ne Harcerza Rzeczypospolitej, 

to skała drużyny. w jakimó momencie nie wystarcza. 

Trzeba poszukać ambitnfiejszych zadań, prób znacznie 

trudniejszych 1 bardziej autentycznych, niż pczeszko- 

da na biegu harcerskia. I to także - w swojej organi- 

zacji, w harcerstwioł 

  

Szansę na jedno i na drugie, na intymność dru 
1 na działania na większą skalą, stwarza młodz 
harcerska Wielka aukcja. Taka, jakimi kiedyś b 

"Qperacja 1001-Frombork", mazowiecki "Płock", 

śląska "Srebrna Góra", gdańska "Mo 

"Bieszczady-40". Wielka akcja, 

można wziąć udział latem ze swoją drużyną, 2 
bozem wędrownym. Także w czele roku szkoln 
robić, można i warto sią do tago przygotowywać. 

być po prostu uczestnikiem akcji, zastępowym czy dru- 

żynowyn, aio przecież można także pełnić odpowie 

zadania choćby Straży Ochrony Prz 
służby turystycznej dla wędrującej po 
młodzieży, itd. 
stwarza szansa .., No, właśnie, po co 

tę czy inną akcję? Jak długo ma ona 

dobie przypomnimy dawniejsze akcja har- 
Zawsze stawiały sobie bardzo konkretna ce- 

przygoto- 
renowacją, upiększanie i 

innych prac, jakich potrzebę potrafili dostrzec 
harcerze. Srebrna Góra, to aktywizacja miasteczka, 
urządzania w fortach srebrnogórskich atrakcji turys- 

tycznych. Morena - zagospodarowanie wzgórz morenowych 
w Gdańsku. Płock - udział harcerzy w budowia "etro- 

chemii. Tek toż było w Blaszczadach, kiedy to formuło- 

wano manifest "Za 10 let" - w 40 rocznicę Polski Ludo- 

wej; plany były gmbitne, nie wszystko dało sią zreali- 

  

  
  

ać, trzeba było przebudować koncepcję. Akcja, ope- 

racja - przekształciła się w tradycję harcerskiej o- 
becności w Bieszczadach, przyjemnej, ciekawej i po- 
żytecznej dla regiomu, ale ... 

Ale nie można sobie nie zadać pytania: co daloj? 
Czy wrócić tu do modelu wielkiej akcji, kiedy to sta- 
wiamy przed sobą konkretny, długodystansowy cel, po 
osiągnięciu którego zwijamy interes, czy też po prostu 

Bieszczady chcemy uważać za względnie. stały teren 
służby starszoharcerskiej latem? Pytanie wtedy, czy 
przypadkiem nie jest to już dzisiaj boczny tor dła 
Związku, czy nie staje to'na przeszkodzie podejmowaniu 
innych, moża ważniejszych zadań, czy zaszycie się la- 
tem czołówki starszoharcerskiej właśnie w Bieszczadach 
mie odciąga harcerstwa od innych celów, może gdzie 

indziej? Jest to pytanie, nad którym warto się zasta- 
nowić. Bo chyba nie satysfakcjonowałaby odpowiedź, że 

pozostajpmy w Bieszczadach, bo tak nam tu dobrze, bo 
jesteśmy tu już tyle lat, bo tradycyjnie już udają nam 

się Rajdy, Jarmarki Artystyczne, posiedzenia HRB, sło- 
wem, że stworzyliśmy sobie nasz bieszczadzki rytuał w 
dużym skansenie, i dobrze nam z tym jest (i będzie). 

Cóż myślę o tym ja? To nie ja obozuję z widokiem 
na Taraicę czy połoniny, więc nie moje zdanie jest 
najważniejsze. wyszedłem też już z wieku starszonar- 

s90, na co wskazuje także mój stopień przy naz- 
» Ale, skoro zostałem zaproszony do podzielenia 
się refleksją, to sądzę, że potrzebna jest rzecz o 
skali większej, niż 08-40. Po prostu trzeba się pilnie 
dopracowy! pewnego modelu Lata Harcerstwa Starszego, 

1 elastycznego, w którym będzie co roku wiele 

różności, do wyboru, dó koloru. Wspólne dla wszystkich 
form Lata powinny być Wędrówki i Służba, w tym obo- 

wiązkowa raczej: w pełnym wawnętrznym przekonaniu) 
Służba Polskiej Przyrodzie, gdziekolwiek by się nie 

znaleźli narcerze. Na obozie stałym czy wędrownym, w 
zastępie NAL czy całkiem indywidualnie - z rodzicami 
nad morzem czy u babci pod gruszą. A poza tym, na 
przykład: we Fromborku entuzjaści mikrokomputerów 4 
artyści, na Roztoczu propagatorzy młodzieżowej turys- 
tyki, gdzieś powiedzmy w Jeżewie - zwolennicy szybow- 

nictwa, a w Bieszczadach? Może pionierzy młodzieżowej 

turystyki górskiej? Takie stanice w Polscg, tematyczne 

ft 

KADRA O 

”QB- 40, 

Z opowiadań harcerzy wiem, że nia każdy rodzaj 
podjętej pracy im odpowiada. Niektóre z podejmowanych 
czynności są wręcz poniżające (np. skubanić trawy ze 
szczelin między płytkami chodnikowymi na zaentaczu w 
Baligrodzie). Oczywiście staramy się podejmować jak 
najmniej takich bezsensownych czynności, ale chyba 

4 NASZ RUCHEĘEE= 
organizowane 1 prowadzone z potrzeby serca przez zain- 
teresowane komendy harcerskie przy partnerskim współ- 

udziale kręgów akademickich i wojskowych, rad harcar- 
stwa starszego, a może też dużych, mocnych szczepów 
starszoharcerskich. A chętni do udziału, na określonych 
warunkach, niech wędrują po Polsce, mają możność poz- 
nania, co tu 1 ówdzie róbią ićh koledzy, a także włą- 
czenia się do programu takiej stecjonarnej stanicy - 
gdzieś w Polsce. Takie "Bieszczady-40" na skalę całej 
Pólski, ale na zasadach pełnej samodzielności stanic. 
2 wykorzystaniem doświadczeń Banku Harcerskich Operścji 
4 Lata Haukowego. A za rok - lokalizacja i tematyka - 
może zupełnie inaczej, ale tak przecież bywa w życiu? 

Oczywiście, by tak było, potrzebny byłby przypływ 
informacji; ale w dobie komputerów nie musi to już być 
robione chałupniczo, z powoływaniem wielkich sztabów. 

Czy potrzebne są nam w harcerstwie wielkie akcje, 
w Bieszczadach, czy gdziekolwiek indziej? lo nie har- 
cerstwu mają być one potrzebne. To zależy od tego, czy 
dostrzegamy, że istnieją dziś ważno potrzeby, wicikie 
zadania, którym możemy sprostać, da wykonania których 
trzeba się zjechać 1 coś zrobić. A więc? Bo do zaspo- 
kojenia naszych zainteresowań, do zadań o chorskterze 
ekologicznym - chyba nie tędy droga. 

To wszystko odnosi się do przyszłości nieco dalszej 
bo tegoroczne lato ju2 przecie jest prawie "zapięte na 

ostatni guzik". Pakują plecaki uczestnicy Złatu Grun- 
waldzkiego, załogi bieszczadzkich stanic, harcerze 2 
obozów mających wędrować po tych stanicach. Ale uoże 
do programu obozów i akcji, obok tradycyjnycn imprez | 
tematów, dołączymy - dyskusję nad kształtem sturszo- 
harcerskiego lata, nad potrzebami i zadaniami, a w tym 
kontekście - nad tym, co dalej w Bieszczadach? 

Pewnie ta dyskusja nie wystarczy, bo przecia lato, 
także to starszoharcerskie, ta zaledwie najbardziej 
efektowna, ale tylko część większej całości - starszo- 
harcerskiej służby Ojczyźnie. 
Zbliża się IX Zjazd Związku, Warto więc nad kształtem, 
nad współczesnymi zadaniami tej służby pomyśleć, nie 
tylko w Bieszczadach Pomyśleć, to nie znaczy tylko 
pogadać, bo myślenie po harcecsku powinno oznaczać - 
próbować czegoś nowego, w dziażoniu. 

tylko takini ofertami dysponuje Urząd Gminy w Dali- 
grodzie. Praca w lesie też nie jest lekka, ale z tym 
już łatwiej - można tu znaleźć argumenty wychowawcze. 
Najwiqcej satysfakcji daje praca z dziećmi, czyli tzw. 
"zielone przedszkole", które również poprzedzone jest 
mnóstwem kłopotów, zwłaszcza lokalowych. Ale wdzięcz= 
ność dzieci odprowadzających harcerzy do stanicy rów- 
noważy kłopoty i cieszy. 
Myślę, że najodpowiedniejsze klerunki służby to służba 
przyrodzie i uziocku. 

hm Katarzyna Obłękowska HQ 
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Rajdzie Operacji 

hm PL Kazimierz B. Schutterly 

dbyło się to w sposób typowy. Telefon od ów- 

Oc Kierownika Wydziału Starszonaccerskie- 
go GK ZHP hu Leszka Świątka i propozycja objęcia 

funkcji Komendanta Rajdu. Zwykle cieszyły anie takie 
propozycje, tym razem jednak zastanawiałem się dość 

długo. W efekcie (jak zwykle) propozycję przyjąłem. 

Potem wspólnie z Jadzią Kowalską z Lublina, 7 Markiem 
Zyódka z Sanoka, z Jarkiun Balonea z Krakowa i Bogusiem 
"Hajdukiem z Brzeska długo rozmawialiśny O tym, jaki 

n rajd ma być. Marek opracował trasy, a efekty roz- 
mów rzedstawiaa poniżej. 

Ha to być najpiękniejszy rajd świata. Taki może 
być. Zależy to od uczestników, od ich nastawienia 
psychicznego. Jaki ma być jeszcze. 3 

A wiąc RAJD WĘDROWNICZY po Kraju i po problemach, 
*w zastępach do rajdu dobrze przygotowanych, rozumie- 

dacych ldeę SŁUŻBY, BRATERSTWA i SAMOREALIZACJI. 
Powinien więc to być ala WAS rajd przeżyć, rajd Samo- 
doskonąlenia.Niech to nie będzie rajd na czas i 
przetuptanych kilometrów lecz niech ta będz 
motywacji do przyszłych dobrych 

Celem JUBILEUSZOWEGO RAJDU BIESZCZADZI 
sporządzenie raportu o stanie Bieszczadów. 

wypełnić, odpowiadając na zawarte w niej 
tezy, 
Ponadto celem rajdu będzie: 

poznanie ludzi zamieszkujących Bieszczady 
- poznanie piękne "harcerskich gór” 

poznania ich kultury 1 historii 
- sprawdzenie siebie | zastępu w trudnych warunkach 

wądrówki 
- ksztąłtowanie umiejętności współżycia w gromadzie 

nawiązanie przyjażni 1 wymiana doświadczeń między 

harcerzami starszymi z całej Polski 
spotkania bieszczadzkich harcerskich powoleń 
Trudno przewidzieć całą sytuację wzajemnych powią- 

zań, które następują podczas wędrówki. Poszczególnych 

elementów tej sytuacji jest tak wiele,że jej opis jest 
niemożliwy. 
Dodatkowo: realizacja założonego w rajdzie celu może 
odpowiedzieć częściowo na pytanie: jakie mamy harcer 
stwo starsze. Diagnozowanie stanu harcerstwa starszego 
jest naszym nieustannym obowiązkiem. 

Any 

"Gwiazda Małej Rawki" 
Marit i 
zamiesz 
pomagaj 

przyolizyć klimat tej ziemi. tej wędrówki , du 
Was zachęcam, przeczytajcie wiersz Jana Szelca 

Wiersz ten autor poświęcił 
Stanisławowi Urłowskim, nauczycielom, ludziom 

xałym w Bieszczadach, którzy z całej S%ęj duszy 
4 dzieciom bieszczadzkia w ich przetrwaniu 

Łatwiej znaleźć 
w roju gwiazd tę Jedną 
gdy Księżyc na obchód granie 
odchodzi z wilczą lampą- 
z aabony pada 
gęsty śrut ciemności 

amionach 
się Kremenares - 
trzech strażnic 

maju śle swaty śniegu 
ej Rawki 

la koronuje się światami 

rankiem 

promieniście rozchodzą się 
Wędrowcy 

spełniać wróżby Zodiaku 

z biletami powrotami 

Wędrówka po Bieszczadach jest niebywałyn przeżycicn. 
Jeżeji się do niej dobrze przygotujecie, to możecie 

* POGLĄDY 

nawet w razie niepogody osiągnąć ogromną satystakcję, 
tym bardziej, 20 przy okazji wędrówki chcemy Wam ze. 
proponować sporządzenie RAPORTU U STANIE TRASY, 
Musicie się do tego zadania przygotować przed rajdei 
Każdy uczestnik zastępu musi bardzo dokładnie zopoznać 
sią z trasą z przewodnika i z mapą. 
Ogłaszamy więc konkurs Na wpaport o stanie trasy”. 
łasady Konkursu. 

Raport zostanie oceniony w ciągu trzech miesięcy po 
zakończeniu rajdu przez jury złożone z naukowców 
Polskiego Klubu Ekologicznego. 

Jeśli do 2 tygodni od zakończenia rajdu- zastęp 
rajdowy nadeśle dokumentację fotograficzną, potwier- 
dzającą dane zawarte w raporcie, wówczas zastęp weźmie 
udział w konkursie na "Najlepszy raport o stanie trasy" 
Na trzy pierwsze miejsca przeznaczona została kwota 

100 000 złotych. Jury zastrzega sobie sposób podziału 
w/u kwoty 1 wskazanie sposobu jej wykorzystani 
Zdjęcia należy nadesłać'na adres umieszczony na ostat- 
niej stronie broszury - ankiety, którą będziecie wy- 
pełniać podczas wędrówki. Opracowanie wszystkich an- 
kiet ze wszystkich tras pozwoli na sporządzenie "R. 
portu o stanie Bieszczadów i ekologicznego zagrożenia 
terenów najczęściej uczęszczanych”. 

Po tej trachą regulaminowej propozycji chciałbym 
was zystkich - głównie tych, którzy już zgłosili się 

do udziału w Rajdzie - zachęcić do odbycia swoistej 
pracy ze sobą. Udział w tej wędrówce musi być w pałni 

świadomy, ,z6 znajomością celu, bez, jakże przecież 

charakterystycznaj dla, niektórych zespołów harcerskich 
hura -wędrówki. Tylko wtedy ten Rajd będzie NAJ- 

PIĘKNIEJSZĄ WĘDRÓWKĄ ŚWIATA. 

  

KADRA O 

”OB-40, 

Bezpośredni kontakt z przyrodą - w jej pierwotnym, 
prawie nienaruszonya stanie - wyzwala w człowieku 
wiele wzruszeń, pomaga w odnalezieniu wiary w siebie, 
uwalnia od stresu, a przez to pozwala odkryć na swojej 

drodze drugiego człowieka - często potrzebującego po- 

mocy, uczy ofiarności, braterstwa. 
utrzymaniem Operacji "8-40" jako akcji mającej przede 

tkim aspekt + m 1ście z 

pracy fizycznej jako elementu systemu wychowania. 
Protestuję przeciwko: "obudowaniu" akcji 

hasłami mającymi wzbogacić zachwyt społeczeństwa: 
"jacy to wspaniali, ci harcerze", "ależ oni się tem 
nopracują"; ukazywaniu fałszywego "świątecznego" i 
"wyreżyserowanego" obrazu Operacji "8-40" w wielu 

środkach masowego przekazu. Jeśli nasze działania 

wychowawcze będą prawidłowe młodzież w: zrozumie 

sens swojej obecności w Bieszczadach, a wtady i spo- 
łeczeństwa nie trzeba będzie do tego przekonywać. 

Mamy wspaniałą młodzież, wielu pracujących z xielkim 

zaangażowaniem 1 poświęceniem instruktorów, a to da. 
nam podstawy, by harcerstwo starsze stało sią szkołą 

wychowania. t 
Jeżeli dotychczesowy charakter służby kogoś sa- 

tysfakcjonuje - to już nie powinien w Bieszczady 

pojechać. On tej ziemi i' ludziom, na niej żyjącym, 
przydatny nie będzie. 

Jacek Stiuks pha   

Jestem za 
- harcerską obecnością w Bieszczadach; 
- wychowaniem młodzieży przez pracę; 
- działalnością na fzecz regionu; 

- łączeniem wypoczynku z pracą; 

- propagowaniea kultury harcerskiej; 
- krzewieniem turystyki; 
- umożliwieniem tworzenia więzi między harcerzomi z 

różnych środowisk; 
- dawaniem młodzieży możliwości przeżycia wspeniałej 
przygody. Ę 
Jasten przeciw: i 

- wykorzystywaniu : harcerzy jako taniej siły roboczej 
do darmowego wykonanie prac których ioni wykonać 
nie chcą 1 za które innya trzeba płścić ciężkie 
pieniądze; 

1 przez komendy Chorągwi uregulowania st 
tusu prawnego stanic. 

Próby znalezienia nowych dziedzin służby no rzecz 

regionu są raczej skazone na niepowodzenia. Wiąże się 
to przede wszystkim ze specyficznya charaktoren regior 
nu. Także sądzę, że osiągnięty przez nas zakres głużby 

stanowi aaksiaum, którego w chwili pbecnej nie aożemy, 
Shyba przekroczyć. Charskter tej. służby często nie 
może satysfekcjonować harcerzy,*a nawet wręcz przeciw- 
nie. Wykorzystuje się nas do prec, których inni nie 
chcą wykonywać ze wzolądu na bardzo niskie płace 
- nam nie płaci się nic. Traktuje się nas jak tanią 
siłę roboczą, które nie będzie protestowało przeciw 
temu, że nię otrzyma zą4 to wynagrodzenia. Nie zawsze 
oczywiście ma to alejsce, ale na spotkaniu - taki uj- 
rzałem obraz naszej służby (nieco tylko ogłodzony 
"zielonymi przedszkolami" 4 "służbą na rzecz lasów"). 

Krzysztof Garwatowski ha 
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DOŚWIADCZENIA 

Zbigniew Staruchowicz Gz 

o nazewnictwie 

a jeunya z budynków w centrum Leska widnieje 
N imponująca tablica, upamiętniająca założenie 

lowarzystwa Zaliczkowego w LISKU. Jadące "w Bie 
szczacy" 

Nią 1, wtedy przez przednią szybę można odczytywać ten 
napis. Ktoś półgłosem odczytał treść tablicy, a potem 
zadał pytanie:"ty, patrz, co to: w Liśku"? Drugi od- 
powiedział pewnym siebie i nieco pogaraliwym tonea: 
"nie wiesz? Tu wszędzie Ukraina". 
Głosy były młode, a gdy po pewnej chwili obejrzałem 

się dyskretnie za siebie, zobaczyłem takze twarze: 
młodzie ludzie, może po 17 lat, z dużymi plecakami na 
kulańach. A więc-turyści. Zadumałen się niewesoło. 
Przecież tu zawsze były Polska. Za to zeby tu była 

przelano wiele krwi. Zginęły tysiące ludzi, tysiące 
zamęczono, zamordowano, wielu wywieziono do obozów. 
A,tu teraz dwóch mładycn ludzi wypowiada takie słowa. 

Byłem zły na tego męurka, który z pogarcą wypowiadał 
głupie słowa. Ale po chwili przyszły refleksje 

to nie jego wina? Może to jakiś pseudoni 
nauczył go ojczystych dziejów? Wtedy pos. 

autoousy PKS zatrzymują się przed dyspozytor- 

dy. Nazwa ta, 

które można przechodzić, przejeżdżać. 
"drugą stronę". w formie pisemnej poja! 
szy raz w dokumencie węgierskim w XII w 
Później różnie ją wymawiano i pisano: 
Beschied, Beskied, Besched. Znawcy zagadnien 
dzą, żu jest ona pochodzenia celtyckiego. 

W tej samej grupie nazw możemy wymienić: Brzegi Dolne 
1 Górne (od brzegów rzek, potoków), Ustrzyki które o- 

znaczają ujście rzek (staropolskie rzyka), także Rze- 
peoź iu nazwa ta po rumuńsku oznacza szybkie spływanie 
płynięcie, w tym przypadku potoków, Cisna, którą ad 
założenia przez długie lata zwano Ciasna (jest tam 
przecież mało miejsca pomiędzy górami), zmieści się 
wóród tych nazw Polańczyk, zakładany jako Poloszańskie 

- pole nad Sanem, Zagórz (za górą), Załuż (za łunhen- 

łęgiem, Czyli za łąką). Położona w dolnym biegu rzeki 
Wetliny Zawoja także wzięła swą nazwę od warunków te- 
renowych - rzeka "zawija" tam, czyniąc piękne zakola. 
Dołżyca, z ruskiego coś długiego, chociaż i po staro- 
polsku pisano dołni, a Przysłup, po rumuńsku Prislop 
to nic innego jak przełęcz (tu zruszczona na ptysłup) 
wiele nazw, zwłaszcza miejscowości, pochodzi od ich 
założycieli.Na przykład Ustianowa to zruszczone wę- 
gierskie imię Isztvan, odpowiednik polskiego Stefana. 
Mozemy przyjąć jako pewnik że ten węgierski Stefan 
albo założył wieś, albo był jej właścicielem. + 
Również z Węgrami związane są Uherce-po staropolsku 
nazwą tą (także Uhorce) określano Węgrów. tym wypad- 

ku oznacza to wieś zamieszkałą przez osadników węgier- 
skiego pochodzenia. Do tej gruzy nazw zaliczymy także 
Komańczę. Koman to rumuńskie imię własne do dziś w 
Rumuni dosyć popularne. Mieszczą się tu także wszystkie 

Sokołowa, Maćkowa, Michowa (Miechowa w starych 
acn). 

zajęć: Potasznia - wyrób potaszu, Smolnik 
Orelec(może od oryli, prostych chłopów na 
ie spływały Sanem w dół wiosną w ramach 
dsadniczychn), Rede - od ludzi niewolnych, 

  azwy pochodzenia zwierzęcego: Sokoliki, 
urzańsk, Bóbrka, Jeleniowaty, Lisów, i inne 
ma związek z minerałami: Czarna, Ropienka 

y ropy naftowej, Solanka wiąże się z solg, 
M - Słonne. 

le ma tu miejsca na wymienienie wszystkich nazw, 
podaję przykłady, a według tego "klucza" można wysnu- 
wać dalsze wnioski. 

Miele nazw w Bieszczadach ua ola współczesnych 
brzmienie egzotyczne. Począwszy cd Xlvw, a może wczEŚ- 
niej - penetruwali te tereny pastorzu, nazwani późnięj 
wołochami. Od wieku AV datuje się osadnictwo wołoskie 
na tym terenie. wśróć umownej mazwy wołosi znajdował 
się element nicjednolity etniczny - oyły to ludy po 
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chodzenia serbskiego, aloanskiego, węgierskiego, ru- 
muńskiego, 1 rzeczywiście Wołosi, czyli Sieduiogro- 
dzianie, a także przudkowie Bułgarów. Nadali ati nazwy 
wielu górskim grzbietom i szczytom, potokow 1 strumie- 
niom, tak?e niektórym wsioa. A ota dalsze przykłady: 
połonina, to rumuńska i bułgarska planina - górska 
łąka, hala. Caryna, carynka to łąka kośna. Tarnica ta 
po huculsku drewniane głębokie siodło. Czyż nie tak 
wygląda larnica quy poochodzi się na nią od strony wsi 
Wołosate? Balotecz, struayk, ma nazwę węgierską, ale 
jest pochodzenia słowiańskiego, oó blatny błotny, 
błotnisty (podobnie jak Walatan). Rumuńskiego pecho- 
dzenia jest Strwiąż, z węgierskiego pochodzi -nazwa 
Hużeli k. Leska 1 oznacza przejście, przejazd w bród 
przez tzekę, czyli bród (nuze ele, do dziś na węg- 
rzech używane). Jeżeli w nażwie Hoczew wymienimy "H" 
na "6" i adrzuciay "w", ałbo "ew", to powstanie wę- 
gierskie-iuię własne Gocz, Gocze. Matragoną zdaje się 
brzaieć po hiszpańsku, ale jest pochodzenia wołoskiego 

Ale wióćny na Lhwilę do Leska, o które przecieł 
"poszło". Legenua powiada e załazył je książę Leszek 
uk, IZZUC. Kiedy ta pod Zowichostem pobił księcia ha- 
lickiego Kowana. Ha czuńć zułołyciela osadę nazywano 
LESZKU. Nazwa ta utrzymywała się bardzo długa w takim 

brzaieniu. Dopiero Austriacy, wyznający rzymską zasadą 
"dewide et izpera” - dziel 4 rządź, prwadząc politykę 
skłócenia Polaków 1 Rusinów, zmienili nazwę Leszko 
na Liśko. Nigdy nie pogodził się z tą zmianą właści- 
ciel Leska hrabia Krasicki. Używał uparcie nazwy Lesko 
a gdy poczta zwracała mu tak adresowana listy, zaczął 
używać jakże znamiennego tytułu:Krasicki: z Liśka de 
Lesko. Dopiero w latach 30-tych ną żądanie mieszkańców 
włagze LI Rzeczypospolitej przywróciły dawną nazwę. 

*Irzeba tu dodać jeszcze jedno wyjaśnienie - oto Aus- 
triacy zabronili cd 1600r. prowadzenia ksiąg carkiew- 
nych w języku polskim, polecili używać cyrylicy. 
Fakt ten pozwalał zruszczać nazwy miejscowości orez 
nazwiska. A trzeba wiedzieć że ludność polskiego pocho 
dzenia często korzystała z usług cerkwi grecko-kato- 
lickiej, zwłaszcza tam, gdzie nie było kościoła rzym. 
skiego. Jednym z tysięcznych przykładów niach będzie 
najprostszy - przy rzynsko-katolickia kościółku w sa- 
nockim skansenie stoi krzyż nagrobny, a na nim nazwisko 

' z0arłej w cyrylicy "Katarzyna Rakocza". Jest ta naz- 
wisko "czysto" węgierskiego pochodzenia. W taki to 

prosty sposób z przodków uzisiejszych Rumunów, Serbów, 
Męgrów, Albańczyków, Wołochów twórzona <lkraińców 
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POGLĄDY 
rzybywali tu 7 Bałkanów, poprzez góry Rumunii, 
Siedmiogród lub wzałuż łańcucha Karpat przez 

„Beskidy. Kraina Biesów i Czadów miała uyć dla 
nich nowym domem. wołosi i Rusiui 

lali bieszczadzką ziemię w AVI wieku 
jawili się Polacy i Niescy. 

Za czasów Kazimierza Wielkiego rozpowszechiiają 

Ma
re
k 

Wi
lk
 

vię lokacje na prawie niemieckim, stwarzają 
ne werunki osadnicze. Prawo wołoskie była pod 
runkiam jeszcze lepsze. Powinności wobec kniazia, 
jącego na czelu wsi oraz właściciela ziemi, nie obo- 
wiązywały przez pierwsze 24 lata. Sądownictwo naa po- 

Gzynaniami kniazia sprawowały tzw. krainy, czyli 
sądy powoływane przez feudałów. 

Zetknięcie osadnictwa wołoskiugo z kulturą rulni- 
czej ludności pochodzenia ruskiego oraz polskiego wy- 

tworzyło na obszarze Beskidu Niskiego i Zachodniego 
kraju Bieszczadów grupę etnograficzną Łemków. 

temkowszczyzna sięgała na wschodzie pasma Chryszczatej 
na zachodzie zaś - doliny Poprauu. Kultura Łemków róż 
Ni się od kultury innych górali ruskich, zamieszku- 
dących Karpaty Wschodnie - Bojków 1 Hucułów. Zawiera 
ona zaaczniu więcej naleciałości polskich, słowackich 
a nawet węgierskich, 

Na szczególną uwagę zasługuje architektura s 
ralna regionu. Łemkowie byli wyznania grecko-katolit 
kiego, Czyli unickiego. Cerkwie mają układ trzyizbowy. 
Stanowi go nawa, prezbiterium i babiniec. Na Labińcu 
osawzona jak zwykle dzwonnica. Nad każdą częścią cer 
kwi wznosi się kapułka. Prezbiterium sytuowane jest 
przeważnie w kierunku na wschód. Nawę od prezbiterium 
oddzielą ikonostas z jednym lub trzema otworami wejś- 
Siowymi. Pośrodku prezbiterium stoi ołtarz. 'Nad nim 
ustawiano baldachim. 

Stroje łemkowskie spotyka się dziś bardzo rzadko. 
Ubiór męski to czuhamia - uługa kurtka z brązowego 
sukna, zarzucona na ramiona, 2 dużym kołoierzem - kap 
turem ozdobionym frędzlami. Poo to zakładało się ka- 
mizelkę 2 granatowego lub niebieskiego sukna - lajbik 
Spodnie najczęściej białe, latem płócienne, sukienne 
zimą. Na noyach kierpce. Kobiety na oiałą koszulę za- 
kładały gorset 2 czarnego sukna, kolorowa haftowany 
Spodnice plisowane. Na głowie chustka w kwiaty z 
frędzlami. Łenkowie żyli z pasterstwa. Później próbo- 
wali różnych upraw. Jednak górska gleba i prymitywna 
technika nie przynosiły wysokich plonów. Dlatego też 
ludność szukała zajęć pozarolniczych. Zaczął uominować 
handel. Uprócz tego miejscem pracy były kamieniołomy | 
las. 

W okresie rozbiorów Łemkowszczyzna, należąc do 
Galicji, znalazła sią w obrębie cesarstwa Austro-Wę- 
gierskiego. Karpaty nie stanowiły żadnej bariery dla 
ludności. Łemkowie z polskiej strony pracowali na 
OE 1 Słowacji. Czqste były również małżeństwa 
2: O z południa i z północy. Specyficzna 

ggionu spowodowało krzyżowanie się wpływów 
>Son ukraińskich, rosyjskich i polskie 

wpływy fólskię zahamowana podczas rozDiorów. W wyniku 
___ tego czfść Łepków określała się jako Ukraińcy, mimo 

ych różmic w kulturze, w zwyczajach i języku. 
że jest narodowości ruskiej. Kierunek 

ukraińsyi głogił, że Lemkowie są regionalnym odłamem 
y ukraińskiej 1 dązą do stworzenia nie- 

ainy, która objęłaby także Lenkowszczyzną 
sofilski twieroził, że Rusini stanowią ju 

a swoją niecnęć do poglądów ukralńskiit 
festowali, pczechodząc na prawosławie (cerkwie 

grecko-katolickie popierały mocno kierunek ukraiński). 
Polityka narodowościowa okresu międzywojennego nio 

sprzyjała integracji miejscowej ludności. Pojawiły się 
tendencje nacjonalistyczne wśród Ukraińców 1 Łemków. 
W czasie II wojny światowej ruch nacjonalistów ukralń- 
skicn był popiorany przez atronę niemiecką, której za- 
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leżało na poróżnieniu Polaków 1 Ukaraińców. 

Wojna na tym terenie zakończyła się dopiero w 1947 
„roku. Oddziały wdjska polskiego toczyły krwawe walki 

UPA ( Ukraińska Powstańcza Armia). Bieszczadzka 

ziemia chłonęła wiele ofiar. Ginęli zołnierze, milic- 
janci 1 ludność cywilna. W ramach przeprowadzonej w 
1947 roku akcji "Wisła" wysiedlono Łemków i Ukraińców 
na Ziemie Zachodnie. Poprzednia migracja ludności Lem. 
kowskiej miała miejsce w latach 1944-46. Na podstwie 
umowy zawartej między PKWN a rządem Ukraińskiej SRR 
przeprowadzono repatriację ludności ukraińskiej, do 
której zostali zaliczeni Łemkowie. W Polsce pozystała 
wtedy 30% dawnej liczby Luaków. Wyjechało ok.90 tys. 
osób. Po roku 1956 nastąpiła reemigracja z Ziem Za- 
chodnich. Na stare tereny wrócili Łewkowie, pochodzący 

z mardziej rozwiniętych wsi górskich, najczęściej 
ludzie starsi wiekiem, którzy nie mogli się przystoso- 
wać do nowych warunków życia. Lecz powrót również nie 
był spełnieniem nadziei na spokojne. życie. Ludność 
polska cząsto przejawiała wobec nich nieuzasadnioną 
wrogość, identyfikując Łeaków z Ukraińcani. 

Niewiele śladów zostało po Łemkach. Dziś jest to 
już kultura zaginiona. Świat, który odszedł w zapon- 
nienie. Relikty przeszłości, które nożna spotkać tylko 
w skansenach. Czasem, gdzieś na bieszczadzkie szlaku 
zobaczysz jakąś chałupę, która jest świadkiem tamtych 
dni. Jeżeli będziesz miał szczęście, spotkasz Łenka 
w oryginalnya stroju. Ale. czy będzie chciał z Tobą 
rozmawiać? A na wysokiej połoninie wędrowiec - wiatr 
opowiada legendy o krainia Łenków 1 Bojków . 

  

KADRA o7OB-40, 
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To piękne móc być w Bieszczadach, jesteń”za tym, 
by utrzymać koniecznie dotychczasowy klimat bl 
czadzki, tzn. popularyzować wędrówkę prawdziwą tu-, 
rystyką kwalifikowaną. lo znaczy - tylko dla tych, 
którzy naprawdę kochają obcowanie z naturę. Tylko 

dla tych, którzy w t zeta4 rzeczywistości 

sprawdzają się zarówno w przyjaźni, jek i służbie. 
Jestem stanowczo za tym, by zrobić wszystko, aby 
pozostało w Bieszczadach tak, jak 

było. Protestują gorąco przeciw propagowaniu $ioszcza* 
dów jeko terenów dla wszystkich chętnych ne wypoczynek 
Na Boga, nie zróbny z Bieszczadów drugich Mozył. 
Protestuję przeciwko kurczowenu trzymaniu się SCchęąa- 

tów, sloganów, które, być może, dobrze funkcjanowąły 
w konkretnej rzeczywistości, w której zostały *powołe— 

ne do życia”. Zastanówmy się, co jest ola nej- 

ważniejsze? Róbmy to, co jest pożyteczne 1 celowe - 
przecież wychowujemy młodzież! Gdy oni mie złąpią 

*naszego bakcyla", to ktoj jeżeli nie teraz, to kiedy? 

Mełgoczata Grodź phm 
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MOTYWACJE   

WĘDRÓWKA 
Jarosław Balon, Artur Mida 

KBS w swola szkicu zamieszczonym w 
6 Wr HRa 1984 pt. "Harcerska Służba 
Bieszczadon" proponował aby obozy 
wędrowne stały się jedną ze stałych 
form  obozowania w Bieszczadach. 
Teraz stało się to faktem. W obecnej 

edycji Operacji 50 zespołów harcerskich 
wyruszy na szlaki. 

D qłenia do zmiąny do nowych przeżyć, nowych 
przygód i wrażeń jest głęboko zakodowane w na- 

turze każdego człowieka. Życie - jest bowiem 
wędrówką. Wędrówkę poprzez świat i przez problemy, 
<tóre,nieustannia piętrzą się przed nami. Rozwiązywa- 
nie'ich przynosi nam życiową satysfakcję, tym większą, 
la są trudniejsze. Jest pełnią życia. Dlatego nie wol- 
no nam sią Zatrzymać w tej wędrówce, nawet jeśli prze- 
dzieramy sią przez zarosłą kłującymi krzakami 1 ginącą 
wciąż ścieżką. Nie wolno nam się zatrzymywać. Przyg- 
Jądnij się tya, co uwili sobie już wygodne gniazdka i 
wazystkie owoje siły poświęcili na moszczen 
piórkaai. 
zatrzymali się w drodze. Jakże kurczowo 
swoich "utartych 1 sprawdzonych" pogl 

swej ciepłej posady, liczą -skrzętnie 
chuchają na 
Czy na ich twarzach widać 

1 wracającą podświadomie myśl, że coś s 
coś nie wróci? Może właśnie zycie ...? 

Wędrówka jast potrzebna. Pozwala Ś 
dostrzec w różnej perspektywie, zobaczyć wd 
wymierze - życie, ustawić hierarchią wartoś 
właśnia tę harcerską - służba ..., sanorealizacja 
braterstwo ..- 

Ale do tej wędrówki przez życie musimy być od- 

powiednio przygotowani. I na nas spada obowiązek przy- 
gotować * do niej innych. Jak? Oczywiście-wędzując. 

Wędrówka jest najprawdziwczym smakiem życia. Każda 
chwila przynosi nowe wrażenia, nowe obrazy malują się 

przed oczami, a droga coraz to szykuje nam nowe nie- 
spodzienki .- przyjemne i czesea nieprzyjemne. le 05- 

tatnie najbardziej kształcące. Ta szeroka gama różno- 
rodnych wrażeń to właśnie ta, czego potrzebuje czło- 
wiek w wieku 15-20 lat. Ale muszą one być mocne i 
prawdziwe. 

Obóz stały z unormowanym trybem życia nie spełnia 
wymagań harcerzy starszych. Oni pragną czegoś więcej. 
Chcą wędrować - a wędrując poznawać prawdę o świecie, 
prawdę o sobie, o swojej prawdziwej wartości. Ten za- 
pał do wędrowania, tę chęć poznania siebie i swojego 
miejsca w świecie musisz druhu umieć wykorzystać - na- 
kierować na uobre cele i pokazać najlepszą (nieko- 

niecznie najkrótszą) do nich drogę. Jest to godne in- 
struktora ZMP zadanie na obóz wędrowny. 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoi ludzie, czy Twoja 
drużyna "dojrzała" już do etapu, kiedy należy 'zorgani- 
zować obóz wędrowny (wiek nie zawsze jest normą) - to 
policz ilu członków drużyny utraciło ostatnio zapał do 
pracy, ilu woli kółka zainteresowań i kluby, ilu w 
agóle odchodzi. Nie sugeruj się podawanymi powodami - 
po prostu policz. Jeśli więcej niż 1/3 - to już czas, 

więcej niż 1/2 - to już czas najwyższy. Ostatni 
nek, by Twoja drużyna nie weszła w grono jedno- 

ych etemeryd harcerskich. 
że wędrowanie jednej osoby + wędro- 

+ wędrowanie n-tej nie równa się 
To zupełnie inna jakość. Wędrującą 

2 funkcjonowaniem organizmu 
- to cierpi całość 

obie własny ostatni ból zęba). Jeśli 
htarte nogi - to w czasie przemarszu od- 
scy. Jeśli druhna Z nie znosi druha Y - 

6żyć humory całego obozu, nie tylko nie- 
go z tego powodu Y-ka. I tak dalej. 
wędrowny jest organizmem bardzo czułym. 

ÓY JEGO UCZESTNIK WINIEM FUNKCJONOWAĆ DOBRZE. I tak 
dochodzimy do ważnej zasady, może najważniejszej ze 
wszystkich dotyczących obozu wędrownego. Tu nikt nie 
pracuje tylko dla siebie, na swoje konto. Każdy czyn 
ma wymiar Społeczny. Dotyczy to (ważnel) zarówno 

uczestników obozu jak 4 kadry. Jeśli np. przyzwy- 
czaiłeś się do pracy nocą, kiedy obóż śpi - 1 masz 
zwyczaj nie wysypiania sią działasz właśnie na szkodę 
obozu. W ciągu dnia nie jesteś wypoczęty, myślisz i 
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pracujesz wolniej. Wycieczka, ciężki plecak szybciej 
wyczerpuje Twe siły, a często bezsenność odbija się na 
Twoim humcrze. W rezultacie nie wykorzystujesz Swoich, 
ograniczonych przecież sił prawidłowo, a obóz wędrow- 
ny - to obóz niespodzianek - 1 Twoje siły mogą być 
jeszcze potrzebne - nagle 1 w dużej ilości. "Padający 
na nos” komendant, instruktor czy harcerz, to nie 

powód do chwały, choćby nie wiem ile dla obozu zrobił, 
a efekt złej organizacji pracy. Na obozie Ty - też 
powinieneś odpocząć. Na początku musisz to wszystko 
uczestnikom 1 kadrze dokładnie wytłumaczyć. 
Każda radość, dobży gest czy po prostu uśmiech - 
udziela się całemu obozowi. Każde sprawne działanie 
służy wszystkim. Werta wędrować w grupie bowiem - 

- uczysz się poświęcania swoich własnych, przy- 
ziemnych interesów dla większej sprawy, dla 
jakiejś idei wymaga postawy pełnego zaangażowa- 

nie 
okazuje się, że cele większe i trudniejsze przy- 
noszą niepomiernie więcej zadowoleni. niż te 
osiągane łatwo. 

Uczysz się stawiać sobie w życiu cele ambitne 
kształcisz w sobie umiejętność współpracowania 
w zespole, akceptacji drugiego człowieka «e 

wszystkimi jego wadami, które denerwują i zale- 

tami, które tek łatwo stają się przedmiotem z 
wiści. M czasie wędrówki każdy błąd jest błędem 
wspólnym, każJy sukces - tak samo. 

MOTYWACJE 

- uczysz się pokonywać wszelkie przeszkody - tę 
umiejętność łatwo procentuje w życiu w różnych 
Sytuacjach 

- jest miejsce powstawania, weryfikacji i rozwoju 
przyjeźni. 

W czasie wędrówki rodzą się prawdziwe przyjaźnie 
- bo cząsto trzeba zawierzyć drugiemu człowieko- 
wi, tu weryfikują sią przyjaźnie bo często tra- 
tia się przysłowiowa "bieda" ż 

- staje się ta wędrówka "kuźnią" instruktorów. 
Wraz z wzrostem wiedzy 1 umiejętności rośnie « 
człowieku poczucie odpowiadzielności za mnioj 
obezaanego towarzysza, za jego zdrowie 1 życia 
1 za postawę, którą dobrym przykładem tak. łatwo 
jest tu kształtować, 

Te wszystkie przydatne w czasie wędrówki i as co 
dzień cechy powstają w wyniku uługotrwałego kształto- 

wania się osobowoźci człowieka. Nie sądź, że wyniki 
Twojej pracy na obozie będą natychaias* widoczna. 
Musisz poczekać - ale nie zawiecziesz sią. Staraj się 
tylko, by Twój obóz był szkołą współdziałania, wza- 
jemnej pomocy. Pokaż wzór - 1. spokojnie czekaj na 
efekty. 

Życzymy Ci, by Twój obóz stał sią pruwdziwą wspól- 
notą ludzi - złączonych wspólną drogą, miejscem, pdzie 
pykuwają się przyjaźnie, gdzie sprawdza siy wartoć: 
każcego człowieka, gdzie w pełni realizuje się idz: 
służby b.iźnioau. 

   



  

  

DOŚWIADCZENIA 
aczęło się w 1973 roku w Warszawie, kiedy to w 
ówczesnyn Ministerstwie Komunikacji spotkała 
się dwóch doświadczonych instruktorów ZHP na 

naradzie w sprawie utworzenia przy Ministrze Komuni- 
kacji Harcerskiej Rady Resortowej. Ponieważ nic z tego 
nie wyszło, druhowie Tadeusz BERUS hm z Leszna i 
Julian MARONA ha z Działdowa postanowili zespolić swo- 
je siły oraz kadrę instruktorską do włączenia się wraz 
ie wszystkimi harcerzami drużyn kolejowych na sieci 

15 Tok, j Bieszczadach 

PKP, da przygotowywanej ogólnopolskiej harcerskiej o- 
paracji, aby udowodnić władzom kolejowyn potrzebę 
«spdlnego działania. ł 

Obaj byli przedstawicielami największych szczepów 
harcetskich w środowisku kolejarzy, 
podjąć takich działań. 

Pa ogłoszeniu rozpoczęcia w. 1974r, 
Operacji "Bieszczady 40" przystąpili do 
Na miejsce Stanicy Ministerstwa Komunik. 
sprawdzony dwukrotnie przez druha I. 

dlatego mogli się 

Oruh J. Marona zajął się propagowanie 
drużyn kolejowych. 

Ster organizacji Stanicy i 

im. ajr Hubala przy Węźle PKP w Leszni0 
Vdało sięl 

Uporządkowano w Dołżycy k/ Komańczy podnok 
pod Stanicę, przywieziono dwa wagony bagażowe na 
łyny, rozpoczęto budowę latryn i stołówki. 

Grupa Kwateraistrzowska ustawiła 20-cia na miotów 
typu PS 1 zjechało się w czerwcu 1974 roku 124 har- 
cerek 1 harcerzy z drużyn kolejowych z całej niemal 
Polski. 
fionierami w budowie Stanicy Ministorstwa Komunikacji 
) pracy na rzecz regionu byli harcerze 1 instruktorzy 

    

    

2 byogoszczy, Działdowa, Kielc, Kutna, Leszna, Lub Śląskiego, Tarnowskich Gór i Wrocławia. zał M sumie w 1974 roku w Operacji "Bieszczady 40" prze- bywała na Stanicy 249 uczestników 
lejowych, nauczycieli 4 
drużyn środowiskawych, 

Największą trudność w pilotażowym roku Pobytu w Bieszczadach dla harcerzy 

- uczniów szkół ko- 
instruktorów ZHP kolejowych 

sprawiło przełamanie nie- 
Miary miejscowej luddości w celowość ich pobytu w tym 

IE. 

Czesław Wolski 

regionie. Ludzie z niedowiarzaniem patrzyli na poczy- nania harcerzy przy budowie Stanicy, pracach na tere- nie kolejki wąskotorowej 1 pracach porządkowych na 
terenie Gminy Komańcza. Niewiele czasu potrzeba było, 
aby ludnoś. € zaakceptowała pobyt harcerzy zwłaszcza, że 

ątnie pomagali indywidualnya gospodarstwom osób 
h przy sianokosach, żniwach lub innych pracach 

jch 1 polowych. Przypieczętowaniem współ- 
ży "kolejarzy z miejscową ludnością było 

» gdzie w miejscowej 
1 opickowały się dziećmi rodziców pra- 

budowę stolarni do naprawy wagoników, wy- 
ładów na całej linii, odchwaszczenia toro- 

a stacjacn oraz kopanie rowów odwadiiiających 
torowiskach, Dzięki pracy hatcerzy udostępniono 

kolejkę turystom jako jedną z ciekawszych atrakcji 
krajoznawczych regionu. 

Nie zabrakło też od samego paczątku harcerzy ko- 
lejarzy na szkaku PKP. Pracowali na stacji Komańcza 
Zagórz, w Lokomotywowni, Rejanie Budynków i kężedcay 
ogrodnictwie. 

Nszędzia, gózie zachodziła potrzeba, tam awaj 

  

E DOŚWIADCZENIA 

fizycznej pomocy udzielali harcerze z Deiżycy. Praca 
wali w Wadleśnictuie Komańcza, w piekarni i mayazynach 
6.8., w Urzędzie Pocztowu-Telekowunikacyjnym. w Urzę- 

dzie Gminy, Ośródku Zdrouia, Zakładach Przemysłu 

Drzewnego w Rzepedzi i wielu innych miejscacn, których 
nie sposób wymienić. Pozostawili po sobie wiele trwa- 
łych obiektów: stolarnię w Nowya Łupkowie, Kiosk 
spożywczy w Dołłycy drogi do szkółek leśnych Nad- 
leśnictwa Komańcza, dwa pawilony spożywcze w Komańczy, 
wybudowano dwie stacje przukaźnikowe w Komańczy i 
Rzepedzi. Ę 

Ale nie samą pracą żyją harcerki i harcerze ze 

Stanicy "Kolejarzy". Stanowi ona zawsze tylko nie- 
wielką część pobytu w Bieszczadach. Przede wszystkim 

raalizują napięty zawsze harcerski program, zdobywają 
sprawności, doskonalą harcerskie umiejętności manualne 
Przygotowują się rok rocznie do udziału w luprezach 
organizowanych przez Sztab Operacji "Bieszczady 40": 
rajdy turystyczne, festiwale płosenki harcerskiej, 
jarmarki harcerskie itp. zajmując czołowe miejsca we 
współzawodnictwie. 

Na przestrzeni lat w Stanicy Ministerstwa Konuni- 
kacji brało udział coraz to więcej narcerskich drużyn 

kolejowych, zainteresowanych rozwojen regionu biesz- 
czaozkiego 1 harcerską przygodą. Przyjszóżają w 

Bieszczady drużyny ze Zduńskiej Woli, Tczewa, Kłodzka, 
Krzyża, Rzeszowa i Iłuszcza koło Warszawy. 

Wie sposób nie wymienić nazwisk harcerek i harce- 

rzy, instruktórów, którzy byli pionierami w Bieszcza- 

dach względnie uczezin.czyl Jer acja 

39"- 10 1 mięcej lat. 

Niektórzy w 1974 ruku wyl. Szerennuymi uczestnikami, 

uziś uczestniczą jako naświacczeni instruktorzy ZHP. 
Na szczejólne wyróżnienie zażłoguja PL Tade 
Berus - Komencant Stanicy, który przez 14 lat pełni tą 

iunkcję, zdod;wając uajsyżcze iiayrody 1 wyróżnienia. 
wraz z nim, pełniąc cdpowieczialne funkcje na Stanicy 
- uczestnyczyli: inicjator dh na PL Julian Harona z 
Działdowa, wielokrotny zastępca Komendanta Stunicy, 
ha Czesław Woiskt z Leszna - najlepszy turysta t or- 
ganizator pracy na Stanicy, hu Czescaw Zarzycki Z 
Lubania Śląskiego. . 

W gronie zasłużonych dla Bieszczadów znajdują się: 

weteran pracy harcerskiej ha PL Eugeniusz Szulc z 

Bydgoszczy, małżeństwo Elżbieta i Eugeniusz Gołąbek, 
hm Marian May, pha Kazialerz Żskrzewski z Leszna, 
na Roman Żydek z laruowskich Gór, hm Zdzisław Redo z 
wrocławia, hm Edward Frąckiewicz z Bydgoszczy Oraz 
ha Ewa Witowska, ha Jacuk Kusior i pna Zenon Lukaszyk 
z Leszna 

W jubileuszowym 15-tym roku Upcracji "Bieszczady 
40” wielu z nica bierze udział, pełniąc oopowiedzialno 
funkcje w Stanicy "kolejarzy". Wielu przyjedzie na 
kończący tegoroczną operację zlot 'dla żagłużonych 
uczestników, aby powspominać miniono lata w Bieszcz 
dach i oDejrześ znane krzjoorazy tego pięknego regionu 
Polski. 

  

KADRA O 

» QB- 40, 

W tyw roku 15 raz "spotkamy się* w najpiękniejszym 

zakątku olski. Dla jednych będzie to przeżycie pier- 
wsze, dla innycn odnowienie wspomnień lub siła "duszy" 
Młody człowiek bardzo przezywa «ontakt 2 przyroda. 
dhctałbym, aby młodzie? harcerska zrozumiała S8n8 Dy- 

uto w Bieszczadacn, Hasz obecny Świat to świat nie- 
poxoju o jutic, eyont 2a ptaniądza W nawala co- 

uziunnych oboslązków nie dostrzegamy przyrouy, znałe- 

sienta się w ni   

jegoroczna edycja "08-40" jest jubileuszowa. Jestem 46 

kontynuowaniem jej przez następne lata. ldaa organi 
zawania obozów pozwoliła na zetkniącie się młodych lu- 
dzi z "wielkich miast" z płuszą, ze "Światem", rządzą- 
cya sią trochę innymi prawami. Obecność harcerzy w 
Bieszczagach pozwoliła w niektórych wypadkach ne poz- 
manie ludzi tam żyjących z kulturę, a w szoczególnych 
przypadkach nawet i alfaostea. Przecież w pierwszych 
latach istnienia "08-40" (leta siedondziesiąte) sporą 
część społeczeństwa "bieszczadzkiego"„nie radziła 90+ 
bie z pisaniem i czytaniem. Mydię, łe harcerze wrowli 
w Bieszczady i bez oich Bieszczady latem byłyby pua*a. 
Uważam, że w dalszym Ciągu powinniśmy pracować na rzecz 
tego jakła trudnego gospodarczo regionu. 

Jestem za rozbudową stanic, aby stawały się one za- 
czątkiem bazy, która by dawała puwinść dalszogo trwa- 
nia Operacji. Cieszmy się, że posiadamy zakątek kraji, 
w którya czujemy się jak u sieoie. Oby £ roku ne rak 
bzło coraz lepiej. 

Murek Nawruik 

  

     



  

  

POGLĄDY $ 

* następca = poiacji 

odobał mi aię artykuł Pawła Raja, który pro- 
ponuje mnóstwo rozwiązań, posługując się przy 
tym nielubianym przez niego samego napuszonym 

językiem. Jak trudno się uwolnić! 
Co nieco o celach. Cel w harcerstwie mamy - tak po- 
wiedziano na jednym zebraniu RPH. Choć, po prawdzie 
ostatnio różnie go różni widzą. Opis trasy (do tego 
celu) też by się znalazł. Niestety maszyna nie chce 
jechać... 1 nie pojedzie, Trzeba gruntownego, podobno 
temontu, a są i tacy co do wymiany nawołują. Ta maszy- 
na to ama być pono nasza harcerska administracja. 
Stało stę tak niestety, że podmiot, czyli harcerz stoi 
od instancji dość daleko, przeto ctaje się też mniej 
widoczny. (Zasada perspektywy). A z harcerzem też tam 

stoi reszta drużyny. I to im lepsza tym dalej. 
Olaczego? Bo drużyna, aby do niej chciały dzieci na- 
leżeć musi być solidarna, operatywna i Godna zaufania. 
Jak nie będzie, to harcerze sobie pójdą. Drużyna plus 
drużynowa(y) to jeden interes, to wspólna troska, to 

prawdziwa zależność, a co za tym idzie obopulńe zaufa- 

nie. Drużyna jak chce coś mieć, to musi wszystko za- 
łatwić, bo' jak nie załatwi to nie ma. 
załatwi, to też nie ma, ale drużyna właśnie. Komenda 

(Za wyjątkiem komendy hufca N. Sącz, która nie ma 
Nawet własnego klozetu). Chodzi też między instancjami 
taka opinia, że dobrzy drużynowi i dobrzy instruktorzy 
już dawno zrezygnowali ze współpracy Z właściwą swej 
rangi instancją, wybierając skromniejszą może, ale 
milszą swobodę dziąłania wg. swojego programu, od ra- 
dosnej,ale ogłupiającej wędrówki w aparatowym kieracie 
A, że jak mawiał nasz przecie rodak M. Kopernik 
"zły pieniądz..." itd. Dlatego nie ma się co dziwić, 

ze dobrych znależć na etatowy stołek jest już prawie 
niemozliwe. Kta więc się uccyduje? Zaoczni studenci, 
pomaturalne panienki. Kwatermistrzostwo nabrało wody w 

usta 1 nie udziela żadnych informacji dotyczących po- 
mocy instancji w organizowaniu baz i stanic. Rzecz 
dotyczy np. możliwości wypożyczenia sprzętu kwater- 

mistrzowskiego. Wszystko objęte jest tajemnicą, bo 
niektóre wyróżnione garnki i rondle dostąpią zaszczytu 

udziału w Zlocie. Chodzi więc o to, aby Krzyżak się 
niczego nie dowiedział. Zdradziła mi jednak pewna oso- 
ba zbliżona do światka księgowych, że nawet Gł.Ks. (sic) 

mie wie jakie koszty (nieprzewidziane) pochłonie 
Grunwaldzki exodus. 

Mój (nie) odżałowany poprzednik załapał się na 

fuchą kierownika harcerskiej stanicy. Podobno ci, 

którzy byli tej nominacji przeciwni powiedzieli, że 
ich noga tak tam długo nie postanie jak długa ta krea- 
tura (wybacz stary) będzie sią tam szarogęsić, 

Pilot chorągwi, aby uzasadnić rozbudową ośrodka 
wadnego i remontu nowowybudowanej bosmanówki poszukuje 
drużyny wodnej lub choćby porządnie przemoczanej. 

Po zlocie (kolejnym) w CŚIH "NG" w Załęczu chodzą 
słuchy, że ruszy budowa basenu pływackiego. Podobna 
G.K. ma wysłać na kurs na kartę pływacką całą kadrę 
Szkały, ktoś tam przecież będzie musiał coś zamoczyć. 

Wakacje zbliżają się tak szybko, że aż ciarki po 

plecach chodzą. 

Pozdrowienia spod kwitnąych 

Jabłonek 

pwd. Janiu 5. 
n-ca z potyforii 
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ie po raz pierwszy w dziejach myśli peoago- 
gicznej, jak 1 w praktyce pojawia się to pytanie 
Czy musimy wychowywać nasze dzieci i młodzież? 

Olaczego z takim uporem tworzymy specjalne instytucje, 
przygotowujemy odpowiednie kadry pedagogiczne, wydajemy 
szereg publikacji z myślą o tym, by służyły one coraz 
lepszej sprawności w wychowywaniu innych? Dlaczego 
dorośli chcą wychowywać dzieci wbrew ich woli i ocze- 
kiwaniom? Czy rzeczywiścię możemy wycnowywać innych? 
Jak mają się te zamierzenia da prawa kazdego dziecka, 
by było sobą 1 by mogło stanowtć o sobie? To tylko nie- 
które pytania, jakie st:wia współczesnej pedagogice an- 
typedagogika 1 nowy ruch myśli i praktycznych rozwiązań 
redukijący pedagogiczną omnipotencję. Zapoczątkował go 
w 1975 roku najbardziej radykalny przedstawiciel nie- 
mieckiej pedagogiki reform Ekkehard von Braumlnl wyda- 
niem swojej książki pod tytułem "Antypedagogika - stu- 
dium o -zniesieniu wychowania". 

hm PL Bogusław 
Sliwerski 

| wychowywać 
Książka ta była pierwszą tego typu rozprawą tuore- 

tyczną w RFN, podejnującą z jednej strony drobiazgową 1 
rzeczową krytykę współczesnej pedagogiki, a z drugiej 
strony ukazującą stosunki między dorosłymi a dziećni 

(rodzicami, nauczycielami a ich wychowancani) w płasz- 
czyźnia nowych, pozbawionych intencji wzajemnych 
wpływów. W jego przekonaniu wychowanie nie gwarantuje 
równoprawnycł, stosunków między wychowawcami a wychowan- 
kami a tym samym nie respektuje praw człowieka,które 

także powinny przysługiwać dzieciom. wychowywane dziec 
są manipulowane jak marionetki, wodzone na pasku "tra- 
gowane" toteż w swej istocie, pedagogicznych przosłan- 
kach 1 skutkach Jost ona niedemokratyczne, wręcz anty- 
demokratyczne, Nie da się pogodzić idei kształtowania 
czyjujś osobowości, formow jaj przez innych z ideą 
tolarancji, szacunku i z do tych osób. Wycna- 

«anie stwarza nierówne pra wychowawcy i wychowanka, 

przy czym wychowawcom wolno więcej wiż ich podopiecz- 
nym. Każde oddziaływanie wychowawcze jest zakrojonym 

na wielką skalę oszustwem, służącym inżynierom dusz 
do utrzymania władzy oraz pretekstem do pozbawienia in- 
nych przysługujących im praw. To właśnie myślenie pe- 
dagogiczne kreujące wychowywanie dzieci i młodziaży 
według założonych odgórnie celów i zgodnie z wychowaw- 

czymi ambicjami doprowadziło do wychowawczej wojny 

migdzy dorosłymi, a dziećmi i młodzieżą, do konfliktu 
pokoleń. 

Tynqzasem nie ma antropologicznej konieczności, by 
wychowywać" innych. Zamiast wciąz doskonalić iutenc jo- 
nalne wpływy na osobowość naszych wychowanków wystatczy 
stworzyć im warunki dp autonomicznego uczenia się 1 
samowychowania, gwarantujące nienaruszalność ich god- 
ności i likwidujące wzajonny antagonizm. Nie wystarczą 
już apóle do moralności dorosłych, by szanowali godność 
swoich wychowanków, by ich traktowali jako równoprawne 

e) | 

istoty, jeżeli nie zągwarantuja sią dziecion 1 młodzie- 
ży prawnie i instytucjunalnie możliwości samostanowie- 
nia o sobie. Antypodagogika przeciwstawia się pada jo- 
uicznej koncepcji człowieka jako '"Homa educandus" - 
istoty wychowywanej, gdyż jest ona wyrazem tstnit jących 
od tysięcy lat patriarchalnych form życia społecznego 
Do dzisiaj istnieje dyktatura dorosłych nau dziućmi i 
ułudzieżą. Osoby poniżej 10 lub 21 roku życiu (w zależ- 
'ości od obowiązującego w danym kraju prawa) są obywa- 
telami drugiej kategorii, których prawa nie sę brane pod 
uwagą i którzy pozbawieni są możliwości decydowania o 

swoim łosie. Arbitralnie ustalone granice dorosłogci, 
a tym samym traktowania człowieka jak c?łowiuka, Są Pówe 
nie bezprawne jak dyskryminacja luazi ze wzglądu uu ich 

płeć, kolor skóry, przynależność religijną czy i 
szowinińci dorosłości występują przeciwko 
młodzieży z arguwentacją typu: "ly niu justeś juszcze 
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wystarczająto dorosły, by ...”, "Jesteś jeszcze ża 
ły, żeby ...”, itp. 

Pedagodzy wychodzą w swoich roszczeniach wychawywa 
nia innych z przeświadczenia, łe dziec: nie są zdolne cu 
urodzenia same-doświadczać tego co jest dla nich dobre 
MY - DOROŚLI - wIEMY LEPIEJ NIŻ TY - DZIECKO - CO DLA 
CIEBIE JEST OOBRE. Dzieci zatem nie potrafią dążyć do 
własnego dobra i nie są zdolne go ponoszenia odpowie- 
dzialności za siebie. To świat ludzi dorosłych obarczo- 
ny jest misją odpowiedzislnego decydowania za dzieci, w 
ich imieniu i dla ich oobrą. lo dorośli muszą OŻwigać 
ciężar odpowiedzialności za dzieci 1 „ałodzież: rodzice 
ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci, nauczyciele 
są odpowiedzialni za swoich uczniów. W płaszczyźnie od- 
powiedzialności osób za samych siebie nis istnieje żad- 
na równość.Rolq dorosłych jest uzasadnienie dziecion 
swojego postępowania:ZOBACZ, ŻE 10, CO JA USTALIŁEM JA 
KO NAJLEPSZE OLA CIEBIE, JEST RZECZYWIŚCIE DLA CIEBI 
DOBRE .Uzesadnienie takie oparte jest bądź na przyausie 
bądź na perswazji, narzucając dziecioa jeonastronną,do 
rosłych perspektywę Świata 

Antypadagogiczna «oncepcje człowieka oparta jest ne 

cakowicie przeciwstawnych założeniach. Przede wszyst - 
kim należy sobie uświadomić, że tezy padagogów © nienoż 
ności decydowania o sobie przez dzieci 1 młodzież nie 
są prawem natury, lecz subiektywną nipotezą człowieka » 

człowieku, prywatnym przypuszczeniem dorosłych © dziec- 
ku 1 jego możliwościach. Skoro tak, to można spojrzeć 
na człowieka i jego wychowanie z drugiej strony, zgodnie 
z zasadą: KAŻDY CZŁOWIEK GD URODZENIA POTRAFI SAM OD- 
CZUWAĆ WŁASNE DOBRO. Nikt nie musi tego czynić za nas, 
decydować o tym, co jest dla nas pożyteczne q co nam 
szkodzi, gdyż sami jesteśmy do tego zdolni w 100%. Ola- 
gzego dorośli miwliby być za nas odpowiedzialni, skoro 
by - ozieci możemy być same za siebie odpowiedzialne. 
W tya tkwi bezkompromisowa 1 radykalna różnica stano- 
wisk.Zniesiona zostaje odpowiedzialność dorosłych za 
dzieci 1 zastąpiona odpowieczialnością każdego - i do- 
rosłego i dziecka - za siobie samego. Dzieci nie muszą 
najpierw sią uczyć samostanowienia, gdyż potrafią to 
czynić bez przygotowania. Powinny jedynie z pomocą do- 
rosłych rozpoznawać w sobie owe zdolności i mozliwości 

do semostanowienia, do odczuwania tego, co jest dla nich 
najlepsze. W płaszczyźnie odpowiadzialności za siebie 
samego istnieje pełna równość między ludźmi (tak doros- 
łymi, jak 1 dziećmi). Ź 

Powyższe przekonanie udowodnił francuski lekarz 
Frederick Leboyer, w odniesieniu Go procesu porodowego. 
Tradycyjna praktyka lekar'ka, powszechnie obowiązująca 
w każdym kroju przewiduje, że po opuszczeniu przez płód 
łona matki następuje odcięcie przez lekarza pępowiny, 
która łączyła noworodka z nacicą za pośrednictyea łożys- 
ka. Leboyer przeciwstawia temu antypedugogiczną perspck- 
tywą odbioru porodu twieroząc, że noworodek może saa 
zadecydować o tym, w któcym momencie nałeży odciąć pę 
powiną. Proponuje, by zaraz po ucodzeniu położyć dziec 

ko na brzuchu matki na okres 4 - 5 minyt bez przecina- 

nia jego pępowiny. Krew w tym czasie rytmicznie przu- 
pływa do organizmu dziecka, która przestawia się Sano- 
dzielnie na oddychanie płucne - zupałnie nowy dlań spo- 
sób odoychania: Sygnałem przejścia na to oddychanie jest 

krzyk noworodka. Wkrótce pępowina przestaja pulsować 1 

lekarz może ją przeciąć. Tek więc sam noworodek zadecy- 
dawał © tym, kiedy można odłączyć go od matki. Wezwanie 
antypedagogiki, by stanowić o sobie Samym już 0d urodze- 
nia jest zatem całkiem realne. Dorosłym pozostaje zada- 

nie życzliwego wspierania własnych zmagań dziecka z sobą 
i z otaczającym go światem. 

To prawda, że antypedagogika pozbawia wychowawców 

ich odpowiedzialności za azieci i tkwiące) u jej-podstaw 
władzy. Pa stronie dorosłych kończy się panowanie, jed- 

nostronna dominacja, po stronie dziecka zaczyna się być 
człowieki Dla obu stron istotna staje się uniejętność 
współżycia, Nie ma racept na "życie z drugiej strony wy- 
snowania". Każdy musi. to czynić na swój sposób, w €wa- 
ich granicach, na bazie własnych - słabych i mocnych 

stron osobowości. 

Plakietka Stowarzyszenia "Przyjaźń z dzieckiem” 
» ffu (Mlnster) napis: "wycnoxanie? nie, dziękują" 

Odrzucając pedagogikę rezygnuje się z wychowania, 

ale to wcale nie znaczy, że entypedagogice stają się 
obce lub obojętne problemy rozwoju człowieka, jego ży- 
cia w społeczeństwie. Postuluje się wychowanie bez wy- 
chowania, jako współżycie pokoleń w wolnym od wychową- 
nia poczuciu odpowiedzialności każdepo za siebie t przed 
innymi. WSPIERAĆ zamiast WYCHOWYWAĆ - tak najkrócej 

można by scharakteryzować naczelną ideę antypeuagogiki. 

wspieranie jest tą formą ludzkiej aktywności, którą zna 
«ażdy z nas i którą akceptuje, kiedy tylko potrzebuja 
czyjejś pomocy, Podstawowym warunkioa wspiaranioe jest 
jego dobrowalność. Pomiędzy wspieraniem się partnerów 
istnieje wyraźny konsensus: autorytet dziocke jest rów: 
neweżony autorytetowi osób dorosłych. Rezygnuje się w 
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kontaktach międzyludzkich 2 Gązuń do wzajeanego rywali- 

zowania zo sobą, przewyłszania siebie poprzez ciągłe u- 
dowaonianie: "aoje jest lepuze niż twoje", "ja mam wię- 
cej racji niż ty”, "ty jesteś gorszy niż ja", "ja wiem 

lepiej niż ty" itp... ą 
Antypedagopika koncentruje się na możliwościach bu- 

dowania prawdziwych, autentycznych, opartych na wzajea 
nej przyjaźni stosunkach między dorosłymi a dorastającym 
pokulaniem. Pedagogiczne roszczenta wypiera apel dzieci 
1 władzieży do dorosłych: "Ja jestem odpowiedzialny za 
siebie, to nalaży dc mojej istoty bycia człowiekiem. 
Dostrzełcie to i uszanujciel. Wspierajcie mie lojalnie, 
ale nie,wychowujcie mnie za ania!*. wolne od wychowania 
wspieranie nie jest żadną nową teorią sąmowychowania, 
lacz raczej zasadą tworzenia nowego, uczciwego środowiska 
dla wszystkich ludzi. Różnica między antypedagogiką a 
pedśgogiką tkwi w obszarze uczuć, a nie - jak się mylnie 
pojmuje * w obszarze działań. Chodzi tu o to, co się we 

mnie dzieje, co ja czuję, kiedy wchodzę w kontaxty z in- 
nymi ludźmi. Czy ja jako oziecko, osoba młodsza czuję, 
ża dorosły, ktoś starszy ode mnie jest mi równy? Czy ja 
- mężczyzna czuję, że kobieta jest mi równa? Czy ja 
zdrowy czuję, że ktoś chory, lawalida jest mi równy? 
Człowiek w świetle antypedagogiki jest istotą społeczną 
i konstruktywną, akceptującą siebie i skierowaną ku in- 
nym ludziom. 

wyrzeczenie się w swoia działaniu wszelkiej chęci do 
manipulowania innymi, do ich przekształcania ,zmicniania 
stosownie do swoich oczekiwań i wyobrażeń, celów jest 
pierwszym krokiem do wychowania z drugiej strony, do wol- 
nego od wychowania wspierania. Dziecko nie jest tu pozbawione 
opieki, nie jest pozostawione samemu sobie. Ono potrze- 
buje fizycznej 4 psychicznej asysty dorosłego i to w bar- 

dzo dużym wymiarze. Chcąc umużliwić dziecku jego pełny 
rozwój, na jego miarę i możliwości, musiay poddać swoje 
postępowanie następującym rygorom: 

. szanować godność dziecka, 
2. respektowąć przysługujące mu prawa, 
3. być tolerancyjnym dla jego odczuć, 
4. uczyć się z jego zachowań jego indywidualności, 
Te same zasady obowiązują Oziecko w stosunku do 

dorosłego. Nic też dziwiego, że antypedagogika staj: się 
filozofią życia wspierającą ruch praw dziecka, rozwija- 
„jący się intensywnie z poęzątkiem lat siedendziesiątych 
w USA i Europie Zachodniej. Zwraca sią uwagę na fakt,iż 
pawet Deklaracja Praw Dzieci, uchwalana przez Zgromdze- 
nie Ogólne Harodów Zjednoczonych 20.X1.1959 roku pomimo 
doniosłych i niewątpliwie istotnych rozstrzygnięć pot- 
raktowała zagadnienie praw dziecka zbyt jednostronnie, 
protekcjonistycznie. Są one bowiem ująte prawie wyłącz- 
nia w kategoriach opieki, jaką dorośli powinni zapew- 
nić dzlecion. Tymczeseu podstawowym założenien współ- 
czesnogo ruchu praw Oziezka jest spowodowania, by dziuci 
1 młodzież otrzymali wszystkie prawa i przywilaje przy- 
sługujące ludziom dorosłym. : 

John Holt - Iwórca Ruchu Praw Dziecką w USA, wybit- 

ny prawnik i autoc ptze! 1u, Ała tego rcuchu książki 

pt. "Do ciabła z Czieciństwen. (| prawach i potrzubach 
azieci" (wetzlar 1970) stwieróził, że mamy do czynienia 
z ruchem jako procesem osiągania krok po kroku możliwoś- 
Gi równow.łonia praw dzieci £ prawaoi dorosłych. Proces 
ton wysaga rzecz jasna wiełu lat, ale nie da się już go 
zatrzymać lub cofnąć. Przykładowo, dopiero uiedawno u- 
dało się obniżyć granicę wieku 2 21 lat do 18 w zakrusie 
praw/wyborczych.Powinniśmy ją sukcesywnie obniżać da 16 
lub 15 roku życia, dalej do 14, 12 ita. do granic, w 
Których możliwy jest rzeczywisty, saaodzi?lny i odpowie- 

dzialny udział młodych ludzi w życiu ich środowisku. 
John Holt założył w tym celu Organizację 

pod nazwą "John-Holt-Associstion", «tóra 
'tępujące prawa dla ułodych ludzi: 

1. Prawo da takiego samego traktowania zachowań mło- 
*  gych w świetle obobowiązującego prawa tzn., w 

każdoj sytuacji nie bąuą potraktowani gorzej ntł 
dorośli ; 
Prawo do czynnego udziału w życiu politycznym i 

wyborczym; 7 

. Prawo do ponoszania prawnej odpowiedzialności zi 
swojo czyny i życiej 
Prawo do otrzymywania wynagrodzenie za pracąj 

. Prawo do życia, prywatnegoj 

. Prawo da finansowej niczalożności i onpowiedziul- 
ności, tzn. prawo do własności prywatnej, do za- 
kupów i sprzedaży, pożyczanie pieniędzy, udzie 
lania kredytów, zawierania umów itp.i 

Prawo do ierowania i zarządzanie własną nauką; 
. Prawo us podróżowania, do życia poza swoim domem 

rodzinnym, do wyboru domu lub jogo założenia; 
„ Prawo do zapowiienia nininulnego dochodu, tuk jak 

*o czyni państwo w odniesieniu do dorosłych oby: 
watali; 

łczy 9 nas- 
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10. Prawo do tworzenia poza własną rodziną zgcdnych 
stosunków rodzinnych poprzez wybór innych osób 
jaka swoich rodziców 
się ich zależności; 

11. Prawo do czynienia tego wszystkis:go, cu jest do» 
wolane dorosłyn w ramach obowiązującego prawa. 

- opiekunów i wyrzeczenie 

Inny amerykański zwolennik równouprawnienia dzieci 

i dorosłych, psycholog i współzałożyciel Western Beha- 
vioral Science Institut w La Jołla (Kalifornia - dr Ri- 
chard Farson żąda w Swojej książce "Prawa człowieka dla 
dzieci" (Honschium 1975) następujących praw: 

1. Prawo do swobodnego wyboru śradowiska; 
2. Rrawo do środowiska odpowiadającego dzieciom; 
3. Prawo do wiedzy; 

4. Prawo do samowychowania; 

5. Prawo da życia bez kar fizycznych; 
6. Prawo da seksualnej swobody; 
2. Prawa do gospodarczej działalności; 
8. Prawó do-politycznego wpływu. 
Emancypacja dzieci wcale nie oznacza dla nich zane- 

gowania wszelkiej moralności lecz wręcz odwrotnie, jej 
zdwojenie. Stosunki między dorosłymi a dziećmi powinny 
być nadal oparte na zasadach etycznych, prawach i poję- 

ciach moralnych, które będą respektowane jednakowo przez 
wszystkich. Ruch Praw Dziecka ma zatom do przezwycięże- 
nia te same trudności i bariery, na jakie natrafiał w 
awojej początkowej fazie ruch emancypacji kobiet, r 
antyrasistowski, ruch ekologiczny, ruch ruzbrojeniowy, 
itp.. w REN Ruch Praw Dziecka proklamował 3 maja 1980 r. 
na Placu Pokoju w Mlnster Manifest Dziecięcy, składają- 
cy się 2 preambuły i 22 praw pogrupowanych na prawa pod 
stawowe, prawa społeczne 1 prawa indywidualne. Manifest 
ten został opracowany w duchu założeń antypedagogiki. Już 
w preambule stwierdza się m.in. że każdy człowiek dys- 
ponuje od urodzenia możliwościami do samostanowienia, 
toteż uznanie tego prawa u młodych ludzi jest historycz- 
ną odpowiedziąlnością i obowiązkiem osób dorosłych. Każdy 
człowiek, bez wzgłądu na możliwości swojego wieku, musi, 
otrzymać zapewnienie do korzystania z praw, przywilejów 
1 odpowiedzialności osób dorosłych, bez' ograniczeń. Prawo 
do samostanowienia 4 do równouprawnienia są prawami ab- 
solutnymi. 

Niemiecki Manifest Dziecięcy jest dokumentem pusze- 
rzającym zakres praw przysługujących także-dzieciom i 
młodzieży, Powołane w ślad za tym Stowarzyszenie "Przy- 
jaźń ż dzieckiem” jest instytucjonalną formą przygoto- 

wywania ludzi dorosłych (rodziców, nauczycieli, dzieła- 
czy organizacji młodzieżowych, dziecięcych, politycznych 
itp.)i dzieci do życia respektującego te prawa, "życia 
z drugiej strony wychowania". Wśród praw podstawmiych wy- 
vienia się tu: prawo do równości, do swobodnego rozwoju, 
do prawnej odpowiedzialności i do prawnej ochrony (up. 
dzitci mogą Same gkarżyć przed sądem). Do praw społucz- 
nych twórcy Manifestu zaliczają prawo: do prawnej regu- 
lacji działalności życiowej (np. dzieci mogą zakładać 
własne partie, stowarzyszenia, otwierać sklepy ttp.),do 

  

  = 

uczestnictwa w życiu publicznym (np. sprawowania funkcji 
w urzędach państwowych), do czynnego i biernego prawa 
wygorczego, db swobodnego wyrażania poglądów (np, poprzez 

woga przekazu), do wynagrodzenia za pracą,do 
wyboru partnera życiowego, do wsparcia ze strony doras- 
łych w kierowaniu własnym życiem 1 do minimalnego wpły- 

wu ma życie w państwie. Wśród praw indywidualnych zna- 

lazły się - prawo; do zadowalających je narodzin (netodą 
F. Leboyec'a), do nienaruszalnej cielesności, do swobad- 
dego przyjmowania pożywienia, do prywatnego życia, do 
seksualizmu, do decydowania o swojej nauce (czy i w ja- 
kim zakresie korzystać będą z ouowiązku szkolnego), do 
religijnej wolności, 
1 do informacji. 

do swobodnego przemieszczania się 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że przed 60 laty 
polski pedagog Janusz Korczak w swoim utworze "Prawo 
dziecka do szacunku” nie tylko żądał o wiele radykalniej- 

szych praw dla dzieci, ale i zdemaskował powody, dla 
których dorosłym zależy na utrzymaniu swajega dotychcza- 

Sowego status quo,czyli by dzieci stanowiły w społeczeń- 

stwie urządzonym i rządzonym przez dorosłych klasę pań- 

szczyźniańą. Korczakowi udało się jako jednemu z niewielu 

na świecie pedagogów odkłamać w praktyce wychowawczej 
wzajemne stosunki między dorosłymi a dziećmi, zapewnia- 
jące realne warunki równouprawnienia, egzekwowania praw 
strzegących dialogowego współistnienia i autentycznej 

samorządnuści. Mażaa by zatem 3. Korczaka zaliczyć do 
prekursorów polskiego ruchu praw dziucka, guyby tylko 

takowy w kraju istniał. Częściowo funkcje taką 'realizu- 
ją stowarzyszenia, jak Towarzystwo Przyjaciół Dz i, 

Komisja Interwencji Szkalnych, Komisja Edukacji i Spraw 
Młobzicży Sejmu PRL czy założony w 1981 roku Komitet 

Ochrony Praw Dziecka. Symptomatyczne dla działań tych 

instytucji jest podejmowanie działań interwencyjnych w 
przypadku jaskrawego zniewalania dzieci i młodzieży(ich 

wykorzystywania, szykanowania), naruszania ich podsta- 

wowych praw w życiu rodzinnym i społecznym (np.w szkale) 
Antypedagogika opowiada się tymczasem za inną stra- 

teglą ochrony praw dzieci i młodzieży. Polega ona na u- 

porczywym zabezpieczaniu trh wszelkich praw obywatelskich 
na zasadach równouprawnienia. Nie interweniuje się w 
ich imieniu lecz stwarza rcalne możliwości Ho samosta- 
nowienia o sobie. Przyjrzyjmy się temu w odniesieniu do 

edukacji młodych ludzi. 
Ha całym świecie szkoły poddawane są krytyce z różnych 

punktów widzenia. Takża antypedagogika włączyła się w 
nutt reform, przy czym nie przyjuuje najbardziej skraj- 
nego stanowiska negującego rację bytu szkoły jako insty 
tucji edukacyjnej, lecz postuluje stopniowe, uniarkowa 

1e wprowadzanie zmian w obszarze socjopedagogicznym 
szkoły po zastąpieniu nowymi ośrodkami odukcji pet 

manentnej, W świetle filozofii życia "z drugiej strony 

wychowania" dzisiejsza szkoła tłumi prawa człowieka, w 

tym szczególnie jego prawo do swobodnego uczenia się. 

Ta instytucja uniemożliwia wręcz konstruktywny rozwój 

zdolności dzieci i młodzieły do uczenia się, będących 
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przeciaż częścią ich zdolności do samodzielnego, twur- 
czego myślenia 1 wypowiadania własnych poglądów. Oba- 
wiązek szkolny i odgórnia przyjęte treści nauczania znu- 
szają dzieci do uczenia się tego, co inni - dorośli uz- 
nali za Istotne, ważne. Uczniom nie wolno zajmować się 
tym, co jost przedmiotem ich zainteresowań 1 zacickawień 

Zdaniem antypedagogiki człowiek nie może uwolnić się 
od samokształcenia. Problem nie tkwi zatem w tym, czy 
człowiek powinien się uczyć czy nia, ale w tym, czy po- 
winien się uczyć pod przymusem, z obowiązku czy może 
jednak bez niego. Szkoły nadal odwołują się do przymusu 
treści, form, metod, celów, oceniania stając się popr 
to środowiskiem szczególnie szkodliwym dla rozwoju e- 
mocjonalnego, duchowego i intelektualnego młodych ludzi, 
Antypedagogika występuje przeciwko obowiązkowi szkolnenu, 
ale nie jest za Odrzuceniem uczenia się instytucjonalna - 
go, uczenia się w szkole. Obowiązek uczęszczania do 
szkoły zwalnia nauczycieli z odpowiedzialności zaintere- 
sowania uczniów ich własną edukacją i skłania do stoso- 
wania sankcji wobec nie podporządkawujących się zewnęt- 
rznym rygorom i prawom. Szczególnie ostro uwidacznia 
się to w procesie oceniania uczniów przez nauczycieli. 
Przymus oceniania w szkole jest w trojaki sposób szkod- 
liwy. Po pierwsze niszczy pozytywne stosunki między- 
ludzkie. Ocenianie sprawia, że pomiędzy nauczycielami a 
uczniami panuje lęk i niedowierzanie, Uczniowie, chcąc 
otrzymać pozytywne oceny odwołują sią często do kłamstw 
1 wykrętów, zaś u nauczycieli wytwarza się poczucie za- 
wodu, nadużycia ich zaufania oraz gotowość do selekcjo- 
nowania uczniów. Dzieci wiedzą, że nie istnieją obiek- 
tywne oceny lecz prywatne, subiektywne odczucia panują- 
cych nad nimi pedagogami. Zdają też sobie sprawę z te 
go, żu w toku nauczania niu jest uwzględniony ich włas- 
ny rozwój i indywidualne właściwości, gdyż dzielą ich 
ad tego abstrakcyjne, arbitralnie ustalone przez nauczy- 
cieli noty. Po drugie, ocenianie niszczy poczucie włas- 
nej wartości. Uczniowie niemal codziennie doświadczają 
różnego rodzaju ocen i opinii o sobie ferowanych przez 
pedagogów. Nie uczą się poznawania siebie i samoocenia- 
nia zgodnie z własnymi potrzebami 1 odczuciami, W orzy- 
padku otrzymywania dobrych ocen uzależniają się od osób 
ich oceniających, podejmują się działań "echoidalnych", 
nastawionych na czyjeś oczekiwania i wartości tracąc 
poczucie własnej wartości. Kiedy otrzymują oceny nega- 
tywne osłabiają swoją motywacją do uczenia się, popada- 
ją w lęk, rozpacz a niuktórzy nawet popełniają na tym 
tle samobójstwe. 

Wreszcie, na co nie zwraca się uwagi, ocenianie 
niszczy pozytywną sytuację dziecka w jego środowisku ro- 

dzinnym. Rodzice chcą, by ich dzieci przynosiły do domu 
jak najlepsze oceny, przez co nie są postrzegani jako 
rzecznicy 1ch praw, potrzeb 1 oczsklwań. Rodzice prze- 
ciwstawiają się swoim dzieciom, nie sę wobac nich lojal- 
ni, wyobcowują się od nich wtórując jakże często nie- 
sprawiedliwym i demoralizującym poczynaniom nauczycieli, 
Ważne zatum staje się dla antypedapopiki przyjęcia in 

nej perspektywy życia, innej postawy, Zamiast wspierać 
szkołę powinniśmy jako rodzice wspierać własne dzieci, 
solidaryzować się z nimi, by łagodzić stres szkolny 1 
podtrzymywać wewnętrzną motywacją do uczenia sią, Ide- 

ałem byłaby taka sytuacja, w której młodzi ludzie sami 
stanowili by o swojej edukacji, o tym czego chcą się 
uczyć, kiedy, gdzie, jas, lle, w jakim tempie i z czyją 

pomocą. Antypedagogika stoi na stanowisku zaufania do 

umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie uczenia się 
1 rozwoju własnej autonomii, podmiotowości. 
+ Interesujące propozycje - możliwe już dziś do zre- 
alizowania przez nauczycieli i rodziców - przećstawił 
w swojej książce "Temat - szkoła. Co rodzice i nauczy- 
ciele już dziś mogliby uczynić (Munster 1907) Hubertus 

von Schoenebeck, usycholog, założyciel wspomnianego wy- 
żłej Stowarzyszenia "Przyjaźń z dzieckiem”, jego prze- 
konaniu kontakty między pedagogami a ich uczniami, mię- 

dzy rodzicami i ich dziećmi mogą opierać się na wzajom- 

nej przyjażni i poszanowaniu własnej gadności.Stąd jego 
antypedagogiczne tezy mają charakter pozytywy. Oto naj- 
ważniejsze z ofert skierowanych do rodziców: 

1. Pytaj dziecko, co to. znaczy być przyjacielun? 
Kto jest dla niego takim nauczycielem - przyj 
cielem? Co dokucza mu w szkole? Dowiesz,się dzięki 
temu, w jakich obszarach potrzebne jest mu wspac- 
sie. 
Adwiedziny. Nawiąż kontakt z nauczycielem - przy- 
jacielem uczniów. W 
mu wyrazy swojej akceptacji i solidarności 
jego postawą wobec uczniów, Tacy nauczycielu sę 

toku cozmowy z nim przeka 

przecież izolowani wśród grona pedagogicznego, 

cząsto stanowią jego mniejszość a już w najlep 
szym przypadku ich przyjazny kontakt z uczniami 
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jest przez aumycn nauczycicii  tolerewa 

wspólne przedsięwzięcia. u-pólniu 2 nauczycie 

mi - przyjaciółmi zorganizujcie janieś vopołuc- 

niowe zajęcia dla dzieci (np. wsańlna wyprawa kra- 

Joznawcza, kąpiel itp.). Przez wspólne przeżycia 

wzaacnia Się poczucie solidarności i byela przy- 

jaznym dzieciom. 

Odeiążenie. Jeżeli tylko dysponujecie czasem 

wolnys to odciążcie nauczyciela pd części jego 

obowiązków, by miał więcaj czasu na kancentrację 

na współpracę z dziećmi. Możecie przejąć część 

prac przygotowawczych do lekcji, a nięznędnych 

do jej przeprowadzenia (np. przywiezienie taśmy 

filmowej z wypożyczalni). Z reguły są dozwolone 

odwiedziny przez rodziców szkoły, ich bierny a 

nawet czynny udział w lekcjach. Może poprowadzi - 

oiu sami jakieś zajęcia z uczniami (np. wyjaś- 

nianie zadań mateaatycznych itp.)- 

Usuwanie przeszkód. Podejaijcie się rozaów z in- 

nymi rodzicami, nauczycielami, uyrektorea szkoły 

czy władzami oświatowymi wspierających 1 wzsac- 

qiających pozycję nauczyciela - przyjaciela ucz- 

miów. Mówcie o tya. jak postrzegacie jego pracę 

1 jek ważna jest dla was - rodziców - przyjęte 

przez niego postawa wodsc dzieci, zaangażowanie 

się w przyjazny klimat. 

inni rodzica. Możecie spróbować pozyskać innych 

rodziców do wsparcia nauczycieli - przyjaznych 

"dzieciów. Zorganizujcie wspólny wieczór, w czasie 

którego podzielicie się swoimi refleksjami | u- 

wagami o tym, jak czuje się wasze dziecka w szkola 

w kontakcie z takim nauczycialaa 1 jaki sa to wpływ 

ns jego zainteresowanie uczeniea się. p 

dntygodagogiczne podejście da edukacji innych i sa” 

go atebie jest sprawą sórca, uczuć, przyjęcia okceślo- 

mej postawy ku innym charakteryzujące) sią: szacunkiem, 

suwerannością, współistaleniem 1 pozwoleniem na działa 

nie. $am Hubertus v.Schoenebeck wypracował swoją koncap- 

cję bycia nauczyciełea - przyjaznym uczniom, którą we” 

gyfikowsł w czasie swojej pracy pedagogicznej w szkole. 

Zawarł z uczniami kontrakt na następujących zasadach: 

traktują cię poważnie. Interesuje mnie ta, kla jesteś, 

gó myślięz I jek postrzegasz Świat. Chciałpym Ci po- 

wiedzieć, żo akceptują ciebie takim, jskim san siebie 

tdzisz. 
j 

- Pata a się patrzeć twoimi oczami. Mam 27 lat'i jest 

mi trudno zobaczyć Świat tekia, Jakim ty go widzisz. 

żeby jednek wejść z tobą w kontakt, móc tobie pomóc 

postaraa sią patrzeć na wiole spray twoimi oczami. 

Proszą cią jednak o pomoc w tym wzplędzie. „ | 

- Chciałnym,by powetały aiędzy nami pozytywne więzi. 4 

własnych doświadczeń, jak 1 z teorii wiem, jak ważny 

gest dla ciebie pozytywny emocjonalnie kantakt ze anq+ 

Mia chciałbym tego ignorować. Wiem, 2a będzie to afało 

także wpływ na mnia (muszę doświadczyć Siebie jako 0- 

sobę skceptowaną także przez ciebie, jeśli w sgóle po- 

winienem to odczuć). Ufem, że nie nądużyjesz mojego 

  
  

  
      

zaufania a i ja postaran się uchwycić twoją otwartość 

i waaryjooność. 

Chciałbym ci coś przekazać. Tak jak 1 inni nauczycie 

le jesten zobowiązany du tugo, Dy przekazat ci okreś- 

ioną wiedzę. Wierzę, ŻE noże ci ona pamóc we własnym 

łyciu. Postaraa się zrobić wszystko, Dy wieuza ta nie 

nyła dla cieuie bezwzględnym naciskiun. 

Proszę cię 9 wysłuchanie mnie. Liczę na to, że i ty 

zbliżysz się de anie, że jesteś gotowy da skierowania 

swojej uwagi na moje wartości. Doświańczam tego jako 

zasacniczego problemu dla naszych wzajamych stosunków. 

Jeżeli nie jesteś gotów, by pozwolić mi na zbliżenie 

się do ciebie, to nic z tego nie wyjozie. 

Życia *z drugiej strony wychowania” trzeba się zatem 

wzajemnie uczyć, doświadczać go także poprzez uwalniante 

się od tradycyjnych, pedagogicznych wzotów postępowania. 
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to już podróżował bieszczadzką wąskotorówką, 

[Ks nepowma ciggie jeszcze pamięta, so zanon- 
nieć się nie da, przepiękną trasę jej biegu. Te 

wąskie wąwozy spięte śmiałymi mostami, te łuki zakrętów 
poza którymi zdaje się kończyć trasa, pionowo wznoszące 

się leśne ściany i - pieniące się bielą bardzo głęboko 
pod torami strumienie i potoki. A kto jeszcze: tego 

wszystkiego nie zna - pora wybrać się tam jak najszyb- 
ciej. 

w 2-giej połowie XIX wieku, nazwanym wiekiem ko- 
lejnictwa, powstawało wiele pomysłów i projektów budo- 
wy lini kolejowych. Jedne z nich były realizowane, in- 
ne, po wielu dyskusjach, jak np. kolej brzozowska - 
były odkładane do tzw. lamusa. 
W 1874 roku uruchomiono kolej transkarpacką, która 

przebiegała przez Przełęcz Łupkowską, łącząc Lwów z 
Budapesztem. I wtedy powstał projekt budowy lini kole- 
jowej, która biegłaby od Łupkowa w kierunku wschodnim. 

A zadaniem jej byłby transport drewna z terenu Biesz- 
czad Zachodnich oraz połączenie bieszczadzkich wiosek 
"ze światem", Węgierski parlament uważał jednak, że 
biegnąca wzdłuż granicy linia kolejowa, jest ze wzglę- 
dów bezpieczeństwa państwa austro-węgierskiego u 

pożądana, ba, wręcz groźna. Uzgodniono więc 
budowę lini wąskotorowej i, począwszy od 
rozpoczęto jej budowę. 

Linia ta przebiegała od Nowego Łupkowa 

Budowę tego odcinka ukończono w rekoikiowya 
miarę naszej techniki czasie, bo w rok 
dostępną wówczas techniką były taczki, 
1 - ludzkie ręce, machające łopatą i ki 

W pierwszych latach XX wielu, prywa 
"pociqgnęli 
kowca (1168). Biegła ona przez Kalnicę a po 
potoku Smerek do tartaku na Beskidzie i, dzieli 
spisywała dostarczając drewno tartakowi. 
Podczas uziałań wojennych I-ej wojny światowej kolajka 
Została zdewastowana. W okresie miądzywojennym w dosyć 
Szybkim tempie odremontowana. W ślad za tym ramontem 
wybudowano odgałęzienie, które miało początek w Śmol- 
niku. Odcinek tan poprowadzono doliną Osławy do Rzape- 
dzi, W tej miejscowości czynny był dosyć duży tartak, 

HISTORIA 

ZbigniewStaruchowicz 
a opodal w Kulas*nem działał drugi. W nieistniejących 
oziś, położonych nad górnym Sanea, pod Kiczarą, Soko- 
licką Sokolikach Górskich, miała początek druga linia 
kolejki wąskotorowej. Jej linia poprowadzona była 
przez Tarnawę Niżną, Muczne, Stuposiany, skąd zawraca- 
ła "pod prąd" Wołosatego do Ustrzyk Górnych. Ślady tej 

kolejki są jeszcze gdzie niegózie widoczne: a.in. 
fragment filarów mostu w korycie Wołosatego k. Bereżek 
araz na niektórych odcinkach brzegów Sanu i Wołosatego 
Przemysłowcy drzewni, jak sami siebie Ńazywali, posia- 
dali plany połączenia Smereku z Ustrzykami Górnymi. 
Realizacja tego projektu połęczyłaby łupków oraz Rze- 
pedź aż z Sokolikami. Ale - niestety, zaawansowane w 
projektach przedsięwzięcie odłożono do szuflad biurek 
bo, zaczął sią słynny kryzys lat 30-tych. A w związku 
z tym zaczął podupadać przemysł drzewny: kurczyły się 
zamówienia na tarcicę i inne wyroby, spadały wyręby 
kolejka stanęła. Wtedy właściciele wąskotorówki roze- 
brali jej odcinki na długości od Cisnej do Kąlnicy 
(w 1931 roku) a potem, w roku 1936, także całą linię z 
Sokolik Górskich da Ustrzyk Górnych. Pozostała linia, 
na odcinku Rzepedź -Łupków-Gisna, czynna była podczas 

gacji Niemieckiej w latach 1939-1945. 

ono mosty i przepysty, szyq używano na 
pf schronów, słupy łączności telefonicz- 

fa stacyjne, wraz z budynkani - wycinaną 
mryśano, 

b - ZU m emont kolfjki rozpoczęto późno, bo dopiero w 1955 
  pudowano przedłużenie do Milowa, 4 w la- 

yanując z odgałęzienia które niegdys 
ją patoku Smerek. Odbudowa wąskotarówki to 

niezmiernie ciekawą historia, Kompletne od- 
» miny, porzucona, pordzowiała broń, dzika zwię- 

tzyna, prymitywne baraki, podobna barekom technika. 
Długość lini kolejki z Rzepedzi do Hoczarnego wynosi 
ś6ka, Odgałęzianie Łupków - Smolnik liczy 4 ku. Pawa 
żerowie mogą korzystać z kolejki na odcinku Rzupudź- 

Smolnik 1 Nowy Łupków-Majdan K. Cisnej. Użytkownikiem 
bieszczadzkiej kolejki leśnej jest Ośrodek Transportu 
Leśnego w Sanoku. I przede wszystkim zagądnienioa lvś- 
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nym kolejka jest podporządkowana - wywozi drewno z 
wej. Znajdują się tam parowozy, wagoniki pasażerskie 

Bieszczad, dostarczając je do łupkowa (stacja PKP) 
1 wagoniki-locy, do przewozu drewna. 

oraz do Ząkładów Drzewnych w Rzepedzi. W roku 1980 OTL Dojazdy i połączenia koleji normalno torowej z "ciuch- hm Jarosław Balon zastąpił parowozy lokomotywani spalinowymi. Wówczas cią" są dogodne: z Zagórza do Łupkowa, lub Rzepodzi, a 4 także przekazano część taboru nie nadającego się już na odcinku od Łupkowa do Cisnej - w zależności do . . : 5 Bai: dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, jakiej stacyjki dotrzeny. Średnia szybkość kolejki jakie harcerstwo = ść odsprzedano prywatnemu kolekcjanerowi ze wynosi l5km na godzinę, a sam przejazd odbywa się 
Szwecji. Pewna ilość taboru pozostała w Majdanie, wprawdzie nie w warunkach komfortowych, ale za to w e e gdzie zorganizowano Muzeum-Skansen kolejki wąskotoro- tarystyczna-podztanaj| «tARETEREK: ŚWI ECCE IE 

= 
© 2 

Ń eistyczne dziemy sobie kiedyś do szkoły Ja i Tomek B. DZIEN © 
Aż tu podjeżdża samochód. Wysiada facet i 

| mówi - Którędy można dojechać do bloku 68? ogromnym zainteresowaniem przeczytałem artykuł także ci do niego nie przekonani, byleby oni wszyscy 
- my pokazujemy drogę. Wtedy wyskakuje z Lanci drugi cwa- Z Elżbiety Krakowiak "Dlaczego świeckie?" _ - utożsómiali się z ldeałami wychowawczyni ZHP (za- 
niak i bąch, bach nas rękojeścią pistoletu po głowach. Motywy 43/87). Przyznam, że wielce ten tekst wartymi w $ 4 Statutu). To prawo należenia do ZHP każ- 
Wtedy straciliśmy przytomność. Ocknęliśmy się dopiero po IE A mnie zadziwił. Dlaczego? Otóż, trudno nie zgodzić się _ dego, bez względu na jego światopogląd, gwarantuje 
kilku dniach. W ciemnej piwnicy. Skrępowani linami. A że z większością tez autorki, dotyczących świeckości dodatkowo $ 3 pkt 1.4 " ZHP jest organizacją uobro- 
nosimy różne rzeczy w kieszeniach wpadliśmy na pomysł naszej organizacji, ale... No, właśnie. Jest "ale". wolną. 1 otwartą dla każdego - przynależność do niej 
żeby więzy przepalić. Tonek miał świeczkę, ja zapałki. 2 tekstu można wysnuć mniemanie, że głównym problemem _ opiera się na świadówej woli 1 chęci przyjęcia zasad 
Więc przepaliliśmy. Patrzymy a tu drzwi się otwierają i współczesnego harcerstwa jest postępująca jego klery- Związku”. 
wchodzi drab ponury podstawia talerz 4 mówi - żryjciel kalizacja. Ja natomiast mogę bez trudności wymienić ZMP bierze natomiast na swoje barki zadanie wy- 
Tomek mówi, że nie. Wtedy on chwycił Tomka za kark i S kilkanaście chorób znacznie grożniejszych, zżerających _ chowania tych wszystkich, którzy do niego wstępują w 
trzyma go tak żeby się nieruszał i karmi. Wtedy ja jak nasz Związek - jak choćby kryzys ideowy instruktorów, duchu wartości socjalistycznych ($3 pkt 1.1). Mamy 
się nie zerwę jak nie walnę cegłą tego draba w łeb. On bezwład organizacyjny, zurzędńiczenie komend, fatalna zatem Związek statutowo otwarty i tolerancyjny. A jak 
zwalił się na ziemię, Tomek podchodzi do tego draba Sytuacja w zakresie samorządności czy np. gospodarności jest w praktyce? Niestety, o wiele gorzej. Wielu in- 
1 obszukuje go - znalazł papierosy, zapałki, pistolet Związku itp. itd. Ale mamy rozmawiać o śŚwieckości. struktorów, zasiadających w ważnych Radach 1 Komendach 

maszynowy (STEN),rewolwer, 10 zapasowych magazynków do Dobrze. lylko na marginesie jeszcze uwaga z Kość F=mngtanowisko, które, brzajsłoby mniej więcej taki 
każdego 1 latarkę. Idziemy do willi patrzymy a tam cała ś jaka instytucja w stosunku do ZHP to "firmgx "oczy! MŚcTE, DRUHU, MACIE PRAWO BYĆ WIERZĄCYM, WIĘC 

  

10 : zgraja bandytów. W tya czasie Kapitan Konstanty Szaweło nowoczesna, sprawna w planowaniu 1 działanidjŚhigsz€ 8 G, SKORO MUSICIE, ALE PRZYPADKIEM NIECH NIKT 
domyślił się wszystkiego. Patrzymy a tu zajeżożają nysy, ciesząca się ogromnym autorytetem u swolcj f MIE". Zakłada się też milcząco, że taki, Go 
motory, fiaty .milicyjne - wyskakują z nich milicjanci. Żeby choć w 50% takie było nasze harcerstygź „dw st K pi wierzącym, jest jakoś niepewny, a w opóla 

Każdy z nich trzyma w ręku karabin maszynowy. Bandyci to s Ale teraz bardziej serio. Że jeste 1 pa o "jak zmądrzeje, to się przekona, 
zobaczyli i siedzą na stanowisiach. świecką o tym mówi nasz statut. Myślę, żajka *. Nia wierzycie? To przytoczę kilke 
łaczęła się bitwa jeden z milicjantów biegnie uwolnić nas. telników zna te zapisy - ale pozwolą sobie AMY życia instruktora-katołika. 
Nagle chwyta się za brzucn, zgina się w pół i pada” na Ę nfe przytoczyć. $ 3 pkt 1.3 mówi:" ZHP - ń się kiedyś (byłer świadkiem) z poleceniem 
ziemię. I tak padali jeden po drugim. Tomek pociągnął świecką - nie organizuje życia religij yłyka noszonego ną szyi, który widać było 
mnie za rękaw | pokazał - pod ścianą leżał CKM 1 53 - Z działalności przestrzega zasad toleranc wizytetor z KCH powiedział - "Jesteście 
petardy, 77 granatów. Wzieliśmy się do roboty ustawiliśmy lądowej 1 poszanowania przekonań religi brganizacji świeckiej, więc nia możecie 
CKM na przeciw dzieci. Ja podawałem taśmę a Tomek strze- człowieka". tan sposób na młodzież w innym duchu”. 
lał, w końcu skończyły się naboje więc Ci bandyci biegną Zapis statutowy jest dla anie jasny. Nie 4 br - nie w ciealę <bity pokazał na lewą 
do nas. No to my rzucamy petardy i granaty. W końcu Zwy- jako Stowarzyszenie życia religijnego, 4 *Czy ten krzyż też schowąć?" 
ciężyliśmy zostaliśmy wezwani do komisariatu i odznaczeni to bardziej powołanym do tego. pęd 1 Tak, cząsto zapominamy, że krzyż dle 

orderem. Zdziwiliśny się bo stali tam Sławek, trzech członkami organizacji, 
Marcinów, Rafał - to oni zawiadomili milicję o naszym wprowadziło włąśnie - chrześcijaństwo. 
porwaniu. Okazało się że rozbiliśny bandę mięczynaródową. tolerancji światopoglądowej. Jeśli chodzi o tę tol 1 ża przed Virtuti Militari, na który powołujemy się, 
Dostaliśmy za rozbicie bandy prawo noszenia noży spręży- rancję - to przyznam, iż rozumiem ją szerzej niż tylko  uówiąc 0 symbolice krzyżą, był jeszcze inny krzyż 
nowych. Jjeko raligijno-wyznaniową. Mój światopogląd to nia  - wbity w twardą palestyńską ziemię... 

tylko moja religia (lub jej brak), lecz 1 moja tila- Albo - nia raz i nie dwa skreślano mi z Narmonu- 
4: Ę zofie oraz moje poglądy społeczno-polityczne, w tym _ gramu obozu punkt "Wyjście do Kościoła (dla chętnych)* 

ZŹ » ustrojowe. Tzn: do ZHP mogą należeć wierzący i niewie- i nakazywano wpisać "czas wolny", a równacześnię na 
zuch u < d WYŻ y A rzący , materialiści 1 idealiści (filozofowie - wy- ten "czes wolny" miałem obowiązek zapewnić właściwą 

Micha Jura lkiewicz I Ki Z baczoie, że spłycami), a popiegający nasz ustrój, a c „ właśnie gdzia - na "cząs wolny” ...7 
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* POGUĄDY 
Czy nie za dużo U nas w harcerstwie zakławania? A ileż 
mowojowałen się (głównie z komendantami zgrupowań) 
o to, by harcerze mogli iść w mundurze do Kościoła 
w czasie obozu. Przy okazji - jest bardzo istotna róż- 
nica pomiędzy wyjściem drużyny czy obozu na Mszę Św. 

Dlaczego? Otóż uważam, że harcerz ma prawo, a podczas 
obozu nawet powinien iść w mundurze do kościoła. Jest 
to harcerski "garnitur" prócz tego, Skoro wszystkią 
ważne momenty obozu odbywają się w umundurowaniu, 
dlaczego więc Hsza Św. - sprawą dla tegoż indywidual- 

nego harcerza niewątpliwie ważna - miałaby być inaczej 
troktowana. Ciekawe też dlaczego nikogo nie peszy i 
nie denerwuje mundur żołnierski w kościele, a mundur 
harcerski „jest tam wciąż solą w oku niejednego z "ko- 
mendantów"? Natomiast co innego wyjście drużyny - pod 
proporcem, w sżyku. Tak być nie powinno, choćby Glata- 
go, że w każdej drużynie winno być miejsca dla osoby 
nie wierzącej lub inaczej wierzącej. laka osoba nale. 
żąca do drużyny staje przed istotnya dylematam - po- 
między wiernością swoia przekonanioa e chęcią życią 

pełnym życiem drużyny. Już konieczność podejaowania 
takich dacyzji jest niewychowawcza, nie nówiąc o tym, 
łe teki harcerz zawsze czuł będzie się klaś drugiej 
kategorii, nie wtajeaniczonym, nia do końca dopuszczo- 
nym i zaufanym. Coś innago symbolizuje harcerski krąg. 

A jekiż sens miałaby nasza wychowawcza działalność 

Jeśli byśmy mieli zouszać kogokolwiak da deklarowanie 
przekonań, których (z obojętnie jakich przyczyn) ktoś 
e, pew Uczyć zakłamania, obłudy,dwulicowości. 

ją służyć nącza szczytne harcerskie ideały? 
dr dała "tolerancja w harcecstwie a życie” 

zbulworsowała anie chyba najbardziej sytuacja Bui ezane. 
2 wizytą Jana Pawła II w Polsce w zeszłyj 
Otóż - ne dworcu PKP w Tarnowie (u Taraoyją 
fo była Hsza Św. dlą, powiedzay, pałudniŚb 
pojawiii sią incognito druhowie, którzyć 
jacy dnstruktorzy przyjscheli do Tazni 
Wizyta była oficjalna, bogato tra: 
środki masowego przekazu, oGbywały śŃ 

sądzę, nie bezowocne rozmowy na najwy, 

"Polaka z Palskine” | tylka .,. harcer: 

w tej wizycie - Dyli ... podajrzan: 

nieporozumienia. A nasz Statut mówi... 

fzec mogą - zgorszyło anie to wielci 

goryczą. | przyznam, że znaczńie mniej! 

próby zakładanie "innych hercerstw", 

Kościele. Je sam czaso miałbym 

harcorstwo, Bo tek, 

*czy nasze organizacja w obecnym stanie, ze pzystkini 
wynsturzenismi, które ją dręczą ga prawo odmawiać in- 

nysa czerpania z bogatej skarbnicy fore | metod ruchu 

harcerskiego”. No, właśnie. Czy y tekie moralna 

prówo? Ale trzymajmy sią naszego stętutu, Mówi on, że 

zmierzemy do wychowania ' człowiekę ($ 4 pkt 1.10) 
otwartego ku innym ludziom. Myślę, ża należała zacząć 
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od otworzenia się na innego harcerze. Obojętne, czy 
wierzącego i czy niewierzącego, mającego takie czy 
inne poglądy polityczne, z "tego" czy "tamtego" har- 
cerstwa. Możo wtedy ktoś potratiłby zrozumieć, że być 

„KATOLIKIEM czy też MUZUŁMANINEM to nia to samo, co 
być SZEWCEM czy INŻYNIEREM. Szewcem można być przez 
8 godzin, a potem już nie, katolikiem nie przestaje 
się być, wychodząc z kościoła czy wyjeżdżając na obóz 
harcerski. To niemożliwe. 

Toteż nie o to chodzi, by kroczyć z trąbą 1 ob- 

wieszczać wszem i wobec, że Ani też nie w tym 
rzecz, by obwiesić siebie i namiot różnymi religijnymi 
insygniami... Ale dlaczego maa ukrywać, łe jestea 
wier; «cy? Ja się tego nie wstydzę, więcej - na tym 
starą się budować cały mój Świat, także narcerski. 
Właśni. dlatęgo jestem HARCERZEM, że ideały harcerskie 

są dla mnie bardzo chrześcijańskie. 
A więc jestem wierzący - i pragnę, by instruktorzy 

t harcerze ze anią współpracujący, dla których jako 

instruktor-harcmistrz mam być wzorem osobowym - o tym 
wiedzieli. Czy naprawdę szkodzi to harcerstwu? 

Kyślę, że zrozumie mnie każdy instruktor, który 
wieczy w swoje ideały, bez względu na to, czy jest 
wierzący czy też nie. Dogadamy się. Tak, jak udała się 
to nam w Kręgu Białej Podkładki, działającym przy 
Komendzie Krakowskiej Chorągwi. Nie jest przypadkiem, 
łe właśnie naszemu Kręgowi zarzucono już wszystko 
cytuję od lewicy po prawicę. I właśnie z tymi - co tak 
płasko myślą - chyba się nie dogadamy. Bo, żeby roz- 
mawiać, trzeba mieć _ płaszczyzną da porozumfenia. 
A jeśli ktoś z organizacji statutowo świeckiej pragnie 
zrobić ateistyczną - bo wydaje się, ze to "po lini" 

Pięćdziesiąt lat temu podobni "in- 

usiłowali harcerstwo klerykalizować (jak 
Krakowiak). Tamci Się mylili a dziś mylą 

„Można by sięgnąć znów do statutu, nawet do 
chi, ale starczy do rozsądku. W stosunku do 

inne oczekiwania. Chodzi tu o organizacją 
obywateli i patriotów, którzy mogą mieć 

ale cncą dla Kraju 

mie szukać chleba poza jego granicami, 

taką organizacją nie jest. Między lo- 
po, ze w natłoku jałowych sporów i wzajemnej 
etracilidmy gdzieś to, co najważniejsze - 

Roy i pracy dla Ojczyzny. fo nie wina Głównej 
Komend, czynników zewnętrznych czy kadry stą- 

Jo wina i sprawa nas wszystkich. 
nie robimy tego, co należy - przynajmniej nie 

przeszkadzejny 1 mie patzzmy krzywo na innych. 
Jak pisał 5. Wajda, w "Na tropie "nie odbierajny 
prawa do wałki o nowy Świat wierzącym w laig ich 
najważniejszego ddeału - człowieka, człowieka przeż 
duża *C".* 

Wo, właśnie. Nie odbierajmy. Nie przeszkadzajny. 
PozwóLWy. 

  

an Szelc urodził się w 1935 roku w Krościenku 

J Wyżnym koło Krosna. Większość śwego życia spę- 
dził w Bieszczadach. Mieszkał w Woli Matiaszowaj 

Ulszawicy, w Lesku, Obecnie jego stałym miejscem za- 
mieszkania jest Sanok. Jan Szelc 2 zawodu jest nauczy- 
cielem. Wiersze pisze ou dawna. W chwili obecnej przy- 

gotował tomik, który zatytułował "Księżyc nad Bięszcza- 
dawi”. Uały tomik podzielił na trzy wyrażne, różniące 
się od siebie grupy: "Gdzie ziemia we myl "Popiołem 

spisana" oraz trzecia, prozatorska opowieść poetycka 
"Księżyc nad Bieszczadami", od której tytuł wziął cały 

tomik 
Jan $zelc utwiry swoje drukował w "Kumecie", "Tygodni- 

ku Kulturalnym", "Głosie Nauczycielskim”, w "Nowinach 

Rzeszpwskich",w "Prufilach', w "Życiu Literackia". Dru- 
kowano go też w licznych almanachacn poetyckich. 

Jest poetą wrażliwym, szanującym drugiego człowiska. 
Ma piękną duszę, wie, Kiedy dzieje się innym Kczymda. 

kocha życie i walczy o jego prawdziwy kształt. 

Jest członkiem Korespondencyjnego Klubu Młocych Pisa- 
rzy "Podgórze". Jego poczja, prawdziwie 2 Ziemi 

Bieszczadzkiej wyrosła, może stanowić znakomite uzu- 

pełnienie ognisk i kominków. 

Jan Szelc 

GDZIE ZIEMIA WE MGIE 

niebo tu szczere 
tyle gwiazd od eksplozji życie 
tu na rozdrożu 
między głosem sumienia 
a bolesnym doznaniem - 

sercu uchylone czujaiu 

wiem 
burze wypłukały 2 barw 
twoją wiosną 
ogiań poraził źrenice 
słoui okalęczyły miłość 

ale spójrz 
ciemność rozdarta do korzeni 
opada z rosą 
pod czułością słońca 

kruszeje cierń 

zostań - 

góy ziemia we mgle wataje 
jasny będzie dzień 

JESIENNY ZMIERZCH 

prócnnea dnia 
zapłonął lichtarz buków 
w stugu chmur 
ły Czerwony koń 
Qdy czarcich mioteł tańcem 
odpędza iskcy wiatr 

1 rośnie kopiec łęku 
dopóki kłusujący promiań 

nie ustczeli śladu 

dopóki koraiki gwiazd 
mle wyrzeźbią drogi 
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harcerskie. 
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MAJ W KUMAŃCZY 

0d Lupkowskiej 

tyle wiosny 

nawiał wiatr nau Osławicę 

idą zwiady za Duszatyn 

białym tropem 

w bór Chryszczatej ł 
płoną pochodnie na wzgórzach 

w gwiazdozbiory stroją 

madonny przeczyste 

tdą słońcem prześwietlani 
za znakami drzew 

zasłuchani w pąków tętno 
nad jeziorkiem krew uciszą 

1 przyklękną 

KWIATY POŁONIN 

dla kogo tak się stroją 
spod Gwiazd Dziewięćsiłu 

i te spod znaku Buka 

czy pszczoła 
odkryje pocałunkiem dziewiczość 
zamieni pył - na kruszec 

gdy ręka 
mie ulęknie się żywiołu barw 
poniosą miłość, Dy umrzeć 
albo zostaną maskotką Chwili 

a jeśli nikt 
to wiatr roztrwoni biżutei: 
deszcze zabiory tujemiice 
do ziemi h 

a może Ktaś 
kto mie dotykając bydzie 
szczęśliwy 

  

* 

A POD SOLINĄ 

Od Łużyckiej ku Lasku 
pędził woły Halicz 
aż legły strudzone 
brodzące buczyną 
wetlińska Caryńska 
długim grzbietem Otryt 
z targu w Lutowiskach 

W rudym siedle Tarnicy 
słońce Kresy objeżdża 
znaki traw wypala 
Gzikie mięso wiatru 
w łysinych połonin 

A pod Soliną 
powietrze rozkopane 
zatopione gwiazdy 
San ujeżdżony 
żaglami oduycha 
1 okiem Otwartym 
czujnie a2 

1 lot jastrzębia 
aniiuną ciszę 

POPIOŁEM SPISANA 

rozszczepiony 
osnuty cerkwi tajemnicą 
Owoc 

gdzie strumienie najzywsze 
po burzy 
tną garby życia 
tam 
wrośnięci prostują plecy 
słońce wyciska z nich Sól 

źródeł najskrytszygn 

użwigająca drogą blizny 
kamień oczyszczenia 
powrotów nieuleczonycn 

Ziemia 

popiołem spisana 

==-= KULTURA 

KUZMOWA OJCA Z SYNEM 
PODCZAS WĘDRÓWKI w BIESZCZADACH 

Hare są buki 
a splecione w uścisku 
Jekby ostatnim 

To przeczucie synu 
Człowiek zaczarował dzięcioła 
w topór 

A korony 
"złożone u stóp Berda 

Protest - ostateczność 

najsłabszych 

Może największych 
ajcze 
Wybór to akt odwagi 

Nie mówię o nas 

Czy to nie jedność 

Pewnie tak 
rany wzgórz opatrzona mgłą 
jak ludzkie 
i wszystkie burza rodzą 
rwące potoki 

Po burzy tyle kcwi 
a zzotam 
pyszni się wina cerkwi 

Tak synu 

chytrzy się Pana Boga 

Coraz jaśniej 
lecz jakoś nieswojo 
grunt pod stopami niepewny 

To rzednie Tajemnica 
u źródeł 
ale wiatr... 

Wiatr połonny czyha 
na fałszywy krok     

* 

ZAPOMNIANA DROGA 

dokąd prowadzi 
droga bez spotkań 

pożegnań 

droga dawno pobyta 

porzucona 
przygarnięta przez trawy 

nie zaprowadzi pod próg 

to pamięć ziemi jeszcze dymi 

wątłą smugą śladów 

posłuchaj dzikich jabłoni 
zanim Czas 
zdejnie wieniec 
za skroni wzgórz 

zapytaj człowieka 
z piętnem tantych lat 

Z WOLI HATIASZOWEJ 

Przylgnęła do drogi 
Niby-wieś 
nasłuchując świata wiodła 
żywot pokutny 
za grzech wyrodnego - 
Ognia 

pod jednym niebem 

opamiętanie 

Przeczysta 1 Frasobliwy 
przemilczali zgodnie 
blizny 

(cerkiew ogłuchła) 

1 próg „każdy 

łasił sią do stóp 

ból koił 

a co usta niedonówiły 

czyniła dobra dłoń 

woli 
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ŚBIEWAICZEK 
SEX 

bieszczadniczek 

= 

Muzyka i słowa: Danuta Rosner 

"Nieprzetarty szlak" 

1. Daj druhno dzieciom miłość swą 
Bo taka jest potrzeba 
Podaj na dłoni serce swe 
Jak dajesz kromkę chleba. 

Refren: Bo nieprzetarty jest nasz szlak 
M harcerskim twardym znoju 
Potrzeba nam gorących serc 

Potrzeba nam pokoju 
Na nieprzetarty wejdziem szlak 
Pójdziemy nia do końca ż 
By wszystkim dzieciom radość dać 
Prowadzić je do słońca. 

Daj druhu dzieciom uśmiech swój 
Bo śmiać się wszystkim trzeba 
Podaj na dłoni radość swą 
Jak dajesz kromką chleba. 

Bo nieprzetarty ... 

Harcerski mocno zwiążay krąg 
Taka jest dziś potrzeba 
Braterskich uczuć nigdy dość 
Jak powszedniego chloba. 

Bo nieprzetarty ... 

"Piosenka powstała w kwietniu 1983 roku na życzenie 

"instruktorów "Wieprzetartego szlaku” Chorągwi Stołecz- 
nej ia. Bohaterów Warszawy. 
Prozantowana na Festiwalu Bieszczadzkie "Bukowiec 85" 
- adobyła główną nagrodą Wojewody krośnieńskiego. 

  

  

  
  

Muzyka i słowa: Danuta Rosner 

"Harcerski walc" 

Wieczorne mgły otuliły bór 
Z ogniska złote sypią się skry 
Pieśń o miłości płynie wśród gór 
Księżyc srebrem tajemniczo lśni 

Refren: Harcerski walc śpiewany przy ognisku 
Byliśmy tam przy ogniu bardzo blisko 
Wieczorny wiatr rozwiewał włosy Twoje 

W tę cudną noc zabrałeś serce moje 
Harcerski walc śpiewany w leśnej ciszy 
Do serca wpadł i nikt go nie usłyszy 
Chyba, że też zaśpiewasz razem z nami 
1 tak jak my zyć będziesz wspomnieni 

Oby ta miłość, co zakwitła w nas 
Przetrwała próby życiowych dni 
A kiedy wspomnień nadejdzie czas 
Razem ze mną będziesz marzyć Ty. 

Refren: Harcerski walc 

Refren: 

Krakowskiej "Bieszczady 1959" 1 
gom Bieszczadzkia", Nagroda Komen- 
zczady 40" na Festiwalu w Bukowcu 

Muzyka i słowa: Danuta Rosher 

Jak pawie pióra migocą 
I chciałoby się mieć bukiet w rękach 
Tych polnych kwiatów z rosą. 

Bieszczady, Bieszczady to lasy ziolone 
To Połoniny pachnące 
Tó kwiaty na łąkach, jak kolory tęczy 
Żostaną w naszej pamiąci. 

  

Refren: 

i. 

Retren: 

Piasenka 
Dedykowa: 
Festiwal 

% KULTURA 

Rozkołysane trawy wysokie 

Szumiącu jak łan pszenicy 
Szerokolistne goryczki modre 

ł cichą muzyką świerszczy. 

Bieszczady ... 

Bieszczadzkie kwiaty do traw się tulą 
Buzie źwracają do słonka 
Dzwonią dzwoneczki i pachnie mięta 
Ha kolorowych łąkach 

Bieszczady 

powstała na Operacji "Bieszczady 40" w 1984r. 
na wszystkim twórcom Qperacji. Wyróżniona na 
u "Bukowiec 84". 

Nieprzetar szlak " 
„Nięprzełarzy Muzyka i dowa Danuta Rosner 
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KULTURA 
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- od początku 
jaja - ad początku 

ENS - nieobecny sam sobie szkodzi. 
strona czynna 

AD LIB = AD LIBITUM - do woli 

AD NOTAM » do wiadomości 

gdzie indziej 
S AD MINIMA - od największego do naj- 

mniejszego 
PATRIAM, OARENZS LEGIBUS - kochajmy Ojczyznę 

bądźny posłuszni prawom 

łacina 

Rysunki w magazynie: 
Adam Hanuszkiewicz 

           



<LLź NULTURA 

Nana jest drużynowa 

Hufcowym Jest mój lato. 

zająci działalnością U nas ciągle 

Nie mają czasu na to, 

By się przekonać o tym 

łe ja też jestem dzieckiem. 

Na spacer tylko chodzę 
  

Z Babunią 1 2 jej pieskiem 

Gdy Tatuś ma odprawę, 

Maausia ma znów zbiórkę. 

uieoceniona Babcia 

jroszczy się © ich córkę. 

W Oniu Dziecka ich nie było 

Bo imprez było wicle. 

Ja ciągle na Was czekam 

Oruhowie, Rodzice! 

KULTURA 

Jak podaje PAP 
|. W Dąbrowie Wielkypolskiej (woj. ziełonogó 

sklep alkonolowy znajduje się w obiekcie źabytkowym, 

w którym mieści się również bibliotoka, dom kuliucy, 

muzeum 1 poradnia lekarska dla dzieci...   

1lo= jeszcze takich "dobrych przykładów" dla dzieci 

ańajduje się w naszym kraju? Ostatni alert był poświć 

cony problemom ekologicznym. Czy do środowiska 

wnaturalnęgo człowieka” należy zaliczyć temu podobne 

przypadki? Chyba tak. : 

A mnże kolejny slert poświęcić "zatruciu" środowiska 

w którym wychowuje sią najmłodsze pokolenie, szczegól - 

nie narażońe na oddziaływanie różnych zjawisk patolo 

gicznych, gnębiących nasze społeczeństwo. 

Alert kojarzy się ze stanem zagrożenia, a taki chyba 

już występuje. 

wilżę sią kolejny Zjszd 2WP. Wyślę, że ten problem 

powinien znaleźć odbicie w dyskusji przedzjazdowej * 

na samyn Zjeździe. 

  

KULTURA 

Po naszym podwórku kręci się wiele obcych osób. Burek 
na nich szczeka, nie zdając sobie sprawy na kogo szczeka 
W związku z tym administracja domu, często wzywa 

dozorcę i robi mu burę za Burka > 
  

MOC ŚWIĘTOJAŃSKA Dozorca wraca 1 robi burę Burkowi, 
a Burek obszczekuje przechodniów. 

Jak się dowiadujemy, jeden z druhów, w tą najkrótszą I ts OAZIE? 

noc w roku, podejmie kalejną wyprawę w poszukiwaniu 

kwiatu paproci. Kwiat paproci żakwita tylko w tą jedną 
móc, 8 temu, który go odnajrzie ma przynieść szczęście 
Poprzednie wyprawy druha nie przyniosły mu sukcesu. 
Nie zrażony trudnościami i niepowodzeniami uparcie 
dąży do wytkniętęgo celu. 

Determinacja z jaką przystępuje do kolejnej próby wia- 

na przekonać nas o słuszności jego poczynań. 
Ale czy tak jest naprawdę? A woże on już znalazł 
szczęście, w tym co robi, nie osiągnąwszy jeszcze celu? 
Nie zawsze chodzi o to by złapać król „, ale by 

gonić go. 
Ps. Ktokolwiek wiedziałoy o miejscu tnięcia paproci 

proszony jest o powiadomienie redakcji. 

PAN-AK 
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