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, DE niw prasę codzienną natrafiłem na lako- 

niozny komunikat PAP-owski informujący o podpisaniu 
zasad współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowy” 

mi, Muszę przyznać, iż po przeczytaniu targały mną 

uczucia 00 najmniej mieszane, Po pierwazę ciążyło mi 

jeszoze widmo rozdętej i nieudacznej struktury mło- 

r, dzieżowej - właściwie jej czapy - sprzed kilku lat, 

a po drugie, odniosłem wrażenie, że z treści komunika' 

$u właściwie nio nie wynika, Dopiero po zapoznaniu 

się z pełnym tekstem zasad /publikowanym m.in, w "Mo« 

tywach"/ stwierdziłem, że jest to p r o j © k t za- 
sad współpracy i w dodatku projekt wart przemyślenia. 

Tym to sposobem jeszoze raz okazało się jak niedo- 

skonażła jest nasza propaganda, czego ewidentnym przy: 

kładem był wspomniany komunikat PAP. Musimy w przysz: 
łości wystrzegać się podobnych tekstów, które, mó = 

== wiąc wprost, nie służą spokojnemu, rzeosowemu podejś: 
Słu do nowych zjawisk. 

0 tym, że poprzednia struktura nie zdała egzaminu 

wiele napisano, wypowiedział się o niej jasno ostate 

ni Zjazd ZHP, Nie ma więc powodu powracać do tych toe 
matów, istnieje natomiast konieczność wypowiedzenia 

się o nowych propozycjach współpracy organizacji mło- 
wia dzieżowych. Że ta współpraca jest konieczna nie trze- 

usiński ba nikogo przekonywać. Ważne natomiast jest to jaka 

Od redaktora 

| WSpółpraca? 
ma się spełniać, Sądzę, że na wiele tych pytań edpe- 

wiada sam przedstawiony projekt współpracy. A więe 

jest %o oiało społeczne, nie faworyzujące żadnej or» 

ganizacji /po raz pierwszy od niepamiętnych czasów 

podpisy złożyły organizacje w porządku alfabetyczny 

» to już o ozymś świadozy/, zwoływane na życzenie po. 

szozególnych związków. Budsi natomiast zastrzeżenia 

sasada przewodnictwa komisji - wydaje się, że lepiej 

by było gdyby przewodniotwo zmieniano, powiedzmy, 00 

pół roku, a nie na każdym posiedzeniu, Decyzje komi= 

sji podejmuje się jednomyślnie, z ' tym, że każda ox- 

ganizacja może nie brać udziału w głosowaniu /nie za* 

interesowana sprawą/ i nie obowiązuje jej uchwała, 

a także może wyrazić tęczy » odrzucając tym sa» 

mym projekt wniosku. 

Opublikowane zasady kg mugzą stać aię 

przedmiotem rogważań Rady Naczelnej ZHP /być może pe 

ukazaniu się numeru będzie już po fakoie/. Myślę, że 

nalęży podejść do nich s całą powagą i spokojem w nę- 

„rytorycznej dyskusji, Nie należy negować samego po 

mysłu /00 już się słyszy/, bo byłoby to wyrazem nie- 

doskonałości myślenia, gdyż harcerstwo nie jest je- 

dynym gospodarzem szkół i istnieje wiele interdyscy- 

plinarnych problemów dzieci i młodzieży, które mUSBĄ 

być w przyszłości reswiązane, Harcerz ałuży pomocą 

  
  

jział RE ma ona być, ozego ma detyozyć 1 w jakich strukturach iunym,. tax to gdzieś zapisano, nie może myśleć tylke 
oryczi o sobie, 

4 R-2l Dac 

— 

P archiwum 
=| harcerskie.pl        

  

   



      

KRENCZNM ||| KWEEMNENNCNEH "NANRE. piu +ESESHUWU N10/ RICH BEEEEGEM 
MUŻEUM RARCERSTWA 

11 kwietnia 1981 r. w Warszawie otwarto wystawę *70 lat Haroeretwa Polskiego" - największą z wystaw zor- 
ganizowanych z okazji jubileuszu 70-lecia Horcerstwa, W oparciu o eksponaty zebrane z całej Poleki ukazano 
dorobek ruchu harcerskiego w kraju 1 poza jego granicami, Dorobek, który - w zgodnej opinii zwiedzających - 
winien być dostępny całemu społeczeństwu, 

Szansę taką stwarza powołanie Muzeum Harcerstwa w Warszawie, jako jednego z e tów systemu musealnic- 
twa harcerskiego w Polsce, W związku s tym grupa młodych instruktorów - twórców wystawy postanowiła prze - 
kształcić Komitet Organizacyjny Wystawy "70 lat Harcerstwa Polskiego" w Społeczny Komitet Organizacyjny Mu- 
$eum Harcerstwa w Warszawie. Komitet ten rospoczął działalność w grudniu 1982 roku, 

Zadani. Komitetu | jnego Museun w jest: 
gromadzenie, przechowywanie oras podejmowanie starań o konserwację pamiątek harcerskich 
prowadzenie ewidencji pamiątek harcerskich i umożliwienie ich naukowego opracowania zainteresowanym 
oaobom 
inspirowanie do podejmowania badań nad historią Harcerstwa w oparoiu o zgromadzone materiały 
organizacja wystaw 1 ekspozycji upowosechniających wiedzę o historii i tradycjach ruchu harcerskiego 

5. powołanie Museum Harceratwa w Warszawie, jako stałej placówki muzealnej, reslisującej w/w cele. 

Komitet gromadzi pamiątki baroetekie w formie darów lub depozytów /ofiarodawca pozostaje nadal właści - 
Sielem przekazanych materiałów, umożliwiając jednocześnie wykorzystywanie ich w pracy Komitetu/. W chwili 
obecnej w gestii Komitetu znajduje się kilka tysięcy eksponatów, będących darami lub depozytami kilkuset 
oBób a także instytucji. 

Wszystkich zainteresowanych działalnością Komitetu, oraz zdecydowanych oddać w depozyt lub przekasać nan 
pamiątki harcerskie, prosimy o nadsyłanie korespondencji na adres: 

Społeczny Komitet Orgenizacy jny 
Muzeum Harcerstwa w Warszawie 

UPT Nr 34 Warszawa, ul.Bonifacego 90 

DZIECI - DZIECIOM 

To już po res piąty spotkają się w Rabce harcerze, aby od 9 lipca do 4 sierpnia wziąć udział w harcer - 
skim obozie. Obozie trochę innym, a dłatego choćby, że organizowanym w Rabce - mieście dzieci. W mieście, 

którego herbem podzieliły się po połowie słońce i dziecko. Bo po słońce i zdrowie przyjeżdżają dzieci do 

Rabki. To właśnie im my, harcerze, pragniemy podarować jeden promień słońca od siebie, 

Masa pobyt ma przynieść także radość innym, Muzyka, piosenka, zabawa, artystyczny talent 1 zapał powinny 

wywołać uśmiech na buziach tych, którsy wierzą, że harcerski znaczy dobry, wesoły, bratni. 
To w Rabce ponad 25 lat temu powstał Nieprzetarty Szlak, najpiękniejsza i najbardziej humenitarna spe - 

ejelność działalności harcerskiej. W Rabce zapoczątkowana została harcerska służba dziecku, które wymaga 

specjalnej troski. Tej służby chcemy Bią uczyć. 
Tegoroczna akcja "Dzieci - dzieciom” będzie prowadzona jako typowy obóz harcerski, wzbogacony o metodycs- 

nie działalność ną drużyn Chcielibyśmy, aby drużyny biorące udział w ak - 
cji wykazywały się kilkuletnim własnym dorobkiem programowym, co zapewniłoby ich twórozy udział w realiza - 

©ji program obozu /ogniaka, zabawy obrzędowe, kominki, piosenki, pląsy, teatr, folklor, gawędy, sdobnio - 
twa 1tp./, Formy te stanowić będą kanwę, na której oprucowane zostaną programy harcerskiej bawy, adresowa - 
nej do dzieci przebywających w uzdrowiska, 

4 więc obozowniotwo przede wszystkim, Świadomie chcemy zerwać s rozpowszechnioną w Środowisku harcerskich 

połów artystycznych "festiwalowością", Pragniemy powrócić do tradycyjnych metod harcerskich, wzbogacając 
je jedynie w elementy wychowania przes sztukę, Obóz nasz powinien wyrobić potrzebę czynnego w nim udsiału, 
kładąc nacisk na współdziałanie w tworzeniu nowych wartości, na motywowanie do przenoszenia ich w dsieciące 
środowiska. 

Umieszczając akcję w Rabce proponujemy harcerzom podjęcie szozególnego rodzaju ołużby - służby na rzecz 
innych dzieci, Drużyny biorące udsiał w akcji będą miały możliwość zaprezentowania dzieciom przebywającym 
w uzdrowisku różnego rodzaju form pracy harcerskiej, od spektaklu teatralnego, poprzes ognisko, wspólną za- 
bawę do zawodów sportowych, Ponadto dzieciom leczącym się w sanatoriach proponujemy szereg innych iuprez ka- 
meralnych, w programie których byłyby spektakle teatralne, harcerskie kominki i ogniska, spotkania z filmem, 

musyką itp. Chcemy także przez wymianę pomysłów na harcerskie działanie, zaadaptować niektóre formy pracy do 

drużyn Nieprzetartego Szlaku, 

Zapraszamy do Rabki. /wb/ 
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O d VII Zjazdu poczynając, nie sapominany już na 
ogół w że jego najwat: 
szym ogniwem jest drużyna, a harcerz to nie tylko i 
mie przede wszystkim osłonek drużyny, osłonek ZHP, 
uozestnik ruchu młodzieżowego, ale podniot, Człowiek, 
który współkształtuje samego siebie, swoją organiza- 
cję, społeczeństwo - do którego należy, Nie epatują 
nas dzisiaj rzesze ozego- 
kolwiek, poszły nieco w kąt kategorie statystyczne, 

Dotyczy 'to w od 
niedawna traktowanego jako ruch starazoharoerski, 
gorządny, kierunkujący się przede wszystkim awoimi 
"Harcerze starsi o Bobić 

S rawa 
e tylko 

Ale... Ale jednak od czasu do czasu trzeba spoj- 
rzeć na haroeratwo /1 harcerstwo starsze/ nieco s gó- 
ry i a dystansu. Zwłaszcza, gdy wyraźnie widać, że po- 
jawiły się niemałe trudności i kłopoty, W tym jednak 
1 te statystycznej nieco natury. Wiadomo, że szeregi 
starszego haroeratwa po 1980 roku gwałtownie zaczęły 
topnieć. Nie nartwiliśny się tym zbytnio, na zasadzie 
mniejsze, za to prawdziwe. Przegląd drużyn wykazał, 
że pozostawia ono wiele do życzenia. Kolejne spisy 
świad: że topnieje ilościowo nadal. I ten proo: 
zaczyna budzić rosnący niepokój. Bowiem "cała ressta” 
Źwiąsku nie może pozostać na pozycjach kibiców, któ- 
TRY spokojnie odnotomują zjawiska na zagadzie "Moja 
Shata z kraja", Bo niczyja "ohata" nie jest dzić w 
2HB "s kraja", Harcerstwo starsze stanowi integralną, 
aewralgiozną część naszego Zwiąsku. ZHP bez haroerste 
wa atarezego po prostu przestaje być haroerstwem w je- 
80 tradycyjnej formule. 

Pisaliśmy już si jeraej w "Harcerzu", że harcerstwo 
Je na ludzi dorosłych, do dorosłości - a nie: 

dzieci na młodzi. Ostatnią decydującą o tym fazą 
Prooesu d " przez 1 
Po harcersku, jest właśnie harcerstwo stare: Konoep- 
Ra harcerstwa, jako organizacji dziecięcej, przygo” 
jowującej do aktywności w innych organizacjach, 'sku- 

Plających starszą młodzież, jeat to już inna konoep- 
Ola, która się nie sprawdziła przed laty w OH, Po to, 

by harcerstwo rzeosywiócie wychowywało ludui doros — 
łych, p a, siebie , 
1 innych, muszą w niej fizycznie być - harcerze star- 
si. Nię oznacza to oczywiście, że oto trzeba ich "ku- 
pować" sobie za waselką ceng, drogą administracyjnych 
"sachęt", albo poprzez obniżanie poprzeczki: np, wpre- 
wadzając harcerskie koncerty rookowe, dyskoteki, sa- 

mód sspamu na 
punków, poppersów itp./. Ale nie może to oznaczać, że 

a oałym możemy ć młe- 
dzież starszoharcerską samą sobie... Być albo nie być 
harcerstwa starszego jest tym samym bamletowskim py- 
taniem całego ZHP, sprawą kształtu i oblicza całej or 

hm PL Olgierd CFietkiewicz 

starszych” 
ganizaoji, ruchu, metody, decyduje o wpżywie, zasię- 
gu, znaczeniu harcerstwa. A harcerstwo jest przecież 

ważnym Środkiem kształtowania się polskiego apołeoczeń 
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swłaszoza całej jego kadry, w pierwszym zaś rzę- 

dzie - kierowniczej, na wszystkich szczeblach. 

oerstwa starszego w oałej naszej organizacji. Wiado- 
mo, że gólnie wartościowa kadra instruktorska 
ŻEP wyrasta w aposób naturalny s samego harcerstwa, 
s haroerakich drużyn. Bez dobręgo harcerstwa starsze- 
go stenąć to może pod znakiem zapytania, Już dziś bu 
dzi obawy niedostatek kadrotwórosych zadań i poozy- 
nań w neazym harcerstwie starszym. A jest też ono 
przecież wizytówką całego ZAP we wszelkich jego więk- 
szych poosynaniach programowych. Zespoły starazohar- 
oerskie są tymi, do których mają równać młodsze, któ: 
re w nioh właśnie winny upatrywać wzoroe haroerskie- 
go stylu życia 1 harcerskiego działania, 

Niełatwo dziś być starazym harcerzem, Z jednej 
strony - nielekkie warunki życia i nauki współozezne- 
go polekiego uoznia, Brak ozasu, przemęczenie, trudy 
drogi do szkoły, Z drugiej - konkurencyjne, atrakoyj- 
ne, popularne mody "życie na lusie", hasła "Śmierć 
trajerom", "a 00 ja s tego będę miał?”. Jeśli do te- 
go dodamy sbyt ozęsto obserwowane fakty obojętności 
harcerskich komend na losy harcerstwa starszego - rę- 

R GCCZCNZENN  



  

    

EEEE NASZ. RUCH 
oce mogą opaść, Oczywiście, ta obojętność może być po- 
sorem. Po prostu i tu bywają jakże ozęsto zjawiska 
"bieżączki", natłoku imprez, ważnych zadań, A harcer- 
stwo starsze zdaje się czasem wymagać zbyt wiele. By 
s jego pomocy móc korzystać, najpierw trzeba sporo 

trudu zainwestować, Młodzież starsza dopiero uczy się 
partnerstwa, nawet we własnych sprawach. 

Dlatego właśnie myślę, że ogłoszona dawno już te- 
mu ofensywa starszoharcerska musi szybko opuścić biu- 

ra komend, przestać też być wyłączną troską wydzia- 
łów i referatów starszoharcerskich oraz rad harcerzy 
starszych. Winna stać się także sprawą wszystkich in- 
struktorów haroerskich. A może także i - dawnych har- 

oerzy. Spróbujmy znaleźć wspólny język z współczemny- 
mi nastolatkami, zaagitować naszych kolegów i przyja. 
ciół, woiągnąć ich nie tyle do"realizacji program" 
ile raczej i przede wszystkim do tego, by młodzież 
zechciała i umiała żyć po haroersku. Służba społecz- 
na 1 są koni elementem haroer- 
skiego stylu życia, harcerskiego sposobu na życie. 

A © to przecież idzie, by dla młodych Polaków zna — 
1leść właściwy styl życia: to także jest wyzwaniem na- 
szych czasów. ę 

Dokonują się w Polsoe doniosłe przemiany, Nie zaw- 

FETA © MUBE 
sze proces przemian, prooes socjalistycznej odnowy 
przebiega wszędzie pięknie i klarownie. Nie można je. 
dnak"zamknąć sklepiku", dokonać remanentu, nie jest 
możliwy luksus, że życie poczeka, nim ktoś przemyśli 

wszystko na nowo i po nowemu, Wstępują w życie kolej- 
ne roczniki, kolejni młodzi ludzie wchodzą w życie, 
by się w nim kształtować, a następnie - samemu je 
przekształcać. Harcerstwo ma ponad 70 lat, wypracowa- 
ło sobie szczególnie ciekawe, wartościowe doświadoze- 
nia. Nie o to chodzi, by je tylko kultywować i powie. 
lać. Każdy harcerz w swym indywidualnym procesie hax- 
cerskiego dojrzewania przechodzi kolejne próby, m.in. 
uzewnętrznione w wymaganiach harcerskich stopni. Har- 
oerstwo jako całość też przechodziło w swej historii 
wiele prób, choć ich regulaminy pisało życie, a wyma- 
gania trzeba było umieć odgadnąć. Dziś mamy kolejną 
próbę, a harcerstwo starsze jest tej próby szozegól- 

mie ważnym wyznacznikiem. I wiele wymagań próby, 
w zakresie potrzeb konkretnej służby widać 

jak na dłoni, choćby w dziedzinie kultury 1 oświaty: 
książka, niszozejące zabytki... Albo ochrona Środo- 
wiska, higiena na co dzień, turystyka młodzieży, 

0d kogo zależy pomyślne przejście tej próby? 
Także ode mnie i od Ciebiel 

Wszechnica Starszoharcerska 

SUCHORZECKA 
»OSTOJA* 
"Człowiek jest tyle wart ile czyni dobrego" 

WWise2 roku odbyła się STARSZORAROERSKA AKCJA SZKO- 
LENIOWA. Krąg Białej Podkładki im. A. Kamińskiego 
działający przy Krakowskiej Komendzie Chorągwi przy- 
gotował obóz szkoleniowy, Opracowująo koncepcję pro- 
gramową obozu zastanawiano się nad jego formułą, W 
programie SAS obóz poprzedzała wędrówka, Wiedziano, 
te będą pracowały kuźnioe. Logicznym więc było wybraz 
nie formuły WĘDROWNIKÓW. Oczywiście nie chodziło o se 
mą wędrówkę przez Puszczę Borecką, Najważniejszy był 
system motywacyjny. Powstał KODEKS WĘDROWNIKÓW, Wę- 
drownioy z KBP nie usiłują realizować systemów zna = 
nych z historii Zwiąsku, lecz wytworzyli własny WSPÓŁ 
CZESNY PROGRAM WĘDROWNICZY. Kontynuacją tej idei były 
kolejne akoje Kręgu. Przedstawiona poniżej koncepoja 

pwd Jan Kwaśniewicz 

HARCERSKIEJ STACJI NAUKOWEJ jest następstwem działań 
BIESZCZADZKIEJ BKSPEDYCJI NAUKOWEJ pracującej w lip- 

cu 1983 roku i jedną z realizacji KIERUNKU PROGRAMO- 
WEGO KBP "SZKOŁA WYPRAW". Instruktorzy naszego Kręgu 
realisując swój program wędrują przez życie "po miejs' 
oach i problemach". 

Idea wędrowniotwa - przecież nienowa w historii 
ZHP - w Ruchu Starszoharcerskim zyskuje ooraz to no- 
wą wykładnię. Posługując się "Kodeksem Wędrowników" 

instruktorzy z Kręgu Białej Podkładki realizują swój 
program poznania człowieka i służenia mu. Program ten 
wyznacza drogi wędrowania przez życie "po problemach 
1 miejscach". Naturalną konsekwencją jest więc szuka- 
mie takich rozwiązań metodycznych, aby wędrowanie nie 
było wartością samą dla siebie, lecz służyło możliwie 
szerokiemu rozwojowi akoeptowanych społecznie postaw, 
aby wychowywało. Wydaje się, że dobrym sposobem może 
być udział w wyprawach rozumianych jako metoda pozna- 
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ME > ESEOOSE 
wania samego siebie, innych ludzi, otaczającej nas 
przyrody, problenów czekających na rozwiązanie, Jeden 
+ kierunków programowych realizowanych przez Krąg Bia 
łej Podkładki, nazwany "Szkołą Wypraw", taką właśnie 
spełnia rolę. Celem "Szkoły Wypraw" jest wypracowanie 
metod wędrowania, Przy czym nie jest najważniejsze, 
aby wyprawa była "za siedem gór 1 rzek", Najważniej- 

jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak po- 
stępować, aby zdobyte przymioty dobrze służyły lu- 
dziom. A jeżeli owo "wędrowanie po problemach" jest 
połączone z miejacem, które warto poznać, to tylko 
wzrasta atrakoyjność wyprawy, Logiozne więc jest ta- 
kie konstruowanie programów wypraw, aby wiązały się 
one z docieraniem uczestników do ciekawych miejso. 
Tym bezpośrednim oelem może być pracownia artysty, la- 
boratorium przyrodnika, nowoozesny zakład przemysło- 
wy ozy muzeum - przykłady można mnożyć bez końca, 
Obok tych "terenów wyprawowych” leżących w zasięgu rę- 
ki trzeba popatrzeć szerzej, warto pomyśleć o więk 
szych przedsięwzięciach. Miejscem dla takich wypraw 
może być bliższa i dalsza okolica, Wydaje się, że Bie- 
mzozady są tym terenem w naszym kraju, gdzie szozegół 
mie ciekawie może być realizowana wyprawa Wędrowników. 

Ostatni Zjazd naszego Związku w swej uchwale wymie 
nia sześć najważniejszych zadań na late 1981-85, W za 

daniu zwraca uwagę na pracę dru- 
żyny 1 zastępu formułując wnioski: "W drużynie i za- 
mtępie powinno zatem być miejsce na: 
l.../ = zdobywanie wiedzy o sobie samym, o ozłowieku, 

społeczeństwie, Polsce i świecie, /.../ - kultywowa- 
nie zainteresowań i poznawanie różnych dziedzin ży- 
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klamrą spinającą różne szozegółowe programy, Progra- 
my te - obok innych realizowanych wewnątrz, w jedno- 
stkach podstawowych Związku - powinny składać się na 
pełny obraz funkojonowania drużyny, Każda s drużyn 
musi mieć budulec, z którego tworzyć będzie zwój włas- 
my styl działania, Przy czym należy zauważyć, że dru- 
żyna - ozy nawet pojedynczy jej ozłonkowie - mogą 8 
tych propozycji korzystać, To czy zechcą budować 
swój spójny program działania z tych lub innych ele- 
mentów, musi wynikać wyłącznie z atrakcyjności i przy 
datności samych propozycji. 

Takim szozegółowym programem jest działalność 
Wszechnicy Starszoharcerakiej "Ostoja" w Suchych Rs: 
kach. Źródłem programu Harcerskiego Sohroniska Tary: 
tycznego i Harcerskiej Stacji Naukowej są doświadose- 
nia zdobyte w czasie Bieszozadzkiej Ekspedycji Nauko- 
wej i innych akoji KBP. W pierwszym roku działalnoś - 
oi Wszechnicy nie będzie jeszoze w pełni realizowany 
założony program HSN ze względu na trwające tem pra- 
ce adaptacyjne. Wskazanym jest jednak - z powodów wy 
ohowawozych - aby Harcerskie Schronisko Turystyczne 
funkojonowało w pełni już w czasie wykonywanych prao 
remontowych. Program Harcerskiej Stacji Naukowej bge 
dzie uruchamiany w miarę gromadzenia wyposażenia i bi- 
blioteczki, Połączenie w jedną całość - tak miejscem 
jak i nazwą - programu charakterystycznego dla "tech 
nik harcerskich" 1 uczniowskiego ruchu naukowego, 
jest propozycją w stosunku do oałej młodzieży, Ta 
ozęść harcerzy starszych, która jeszoze nie zetknęła 
się z ruchem naukowym będzie miała, być może pierw- 
szą, okazję spotkać się bezpośrednio z problemami ba- 
  0ża, /.../ - zdolności jnych, 

przywódozych i kierowniczych, umiejętność działania 
w sposób demokratyczny." 
W innym miejsou, określając program rozwoju kadry in- 

struktorskiej ZAP, uchwała zjazdowa stwierdza: "Roz- 
wiąsaniu problemów kadry inatruktorskiej służyć mi- 
s: 
- spójna z programem ulepszania pracy drużyn polity- 

ka wychowania i szkolenia drużynowych, 
= rozwój wszechstronnej działalności kręgów pracy ja- 

ko jednego z czterech podstawowych ogniw Związku, 
= roawój inatruktorskiego ruchu naukowego, intelektu- 

alnego, łączącego instruktorów na różnych płaszczya 
nach, a spożytkowanego przez instancje do doskona — 

lenia teorii haróerstwa, programu, metodyki i kaz - 
tałcenia," 

Aby wypełniać treścią te zapisy należy między innymi 
podejmować nowe iniojatywy programowe. Programy te 
HUBZĄ dotyczyć różnych sfer harcerskiego działenia i 
wypełniać pracę drużyn, Dobrze, jeżeli nie będą zawę- 
łane do jednego tylko posiomu, a obejmą swym oddzia - 
ływaniem zarówno drużyny młodsze jak i starsze, Bo 
przecież drużyny młodazoharoerskie w naturalny sposób 
powinny przygotowywać do samodzielnych działań haroe- 
EH Starszych, a harcerze starai w awej ogromnej ozęć 

pełnią funkoje instruktorskie, Wydaje się, że wę- 
two realizowane w "Szkole Wypraw" może być tą 

to może intelek 
tualne. Młodzież o wykrystelicowanych zainteresowa 
niach zetknie się z placówką harcerską, w której możę 
rozwijać swe pasje, Powinno to spowodować pozostanie 
w Związku tej osęści młodzieży, która odohedzi s har- 
oerstwa gdyż w pewnym momensie nie wystaroza jej sa 
mo początkowe zafasoynowanie. Dotychozasowe doświad- 
ozenia instruktorów KBP w pracy w podatawowych jedno- 
stkach ZHP potwierdzają zarysowane powyżej wnioski, 

Organizacja Wszechnicy : 
1. Położenie h 
1. Walory turystyczno-krajoznawose: 

Obiekt położony jest w terenie urozmaiconym krajo- 
brazowo, wśród lasów, po północnej stwonie pasma 
Połoniny Wetlińskiej, przy. niesnakowanym szlaku 
turystycznym z Zatwarnicy /nad Sanem/ na przełęcz 
Orłowicza, Przeprowadzone przez uczestników Bie 
ozadzkiej Ekspedycji Naukowej /konsultant: ugr Ja- 
rosław Balon z Instytutu Geografii UJ/ w 1983 roku 
badania geograficzne wykazały ogromne walory kra- 
joznawoze terenu. /Szozegóły w oddzielnych opraco- 
waniash/, 

2. Komunikacja 1 łączność: 
2.1. Wszechnica jest oddalona o: 

- 50 km od Ustrzyk Dolnych 
- 20 km od Lutowiek /siedsiba gniny/ 

naukowych. 

nw wi,  
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- 4,5 km od końcowego przystanku PKS linii Sanok 

- Zatwarnioa 
2.2. Punkty zaopatrzenia: 

- sklep spożywozo-prsemysłowy, kiosk "Ruch" w Za- 
twarnioy 

- sklepy w lutowiskach, Czarnej i Ustrzykach Dol- 
nych 

2.3. Najbliższy telefon w leśniczówce w Zatwarnioy 
/4,5 km/, poosta w Dwerniku 

2.4. Najbliższy Ośrodek Zdrowia i posterunek MO w lu 
towiskach 3 

3. Teren: 
Obiekt zajmuje obazar o powierzchni 800 m? rosoią- 
gnięty pasem o szerokości od 15 m do 35 m wsdłuż 
lokalnej drogi dla pojazdów leśnictwa. Za drogą 
płynie potok o nazwie "Rzeka". W górnej ozęści 
znajdują się dwa budynki byłego hotelu robotników 
leśnych. Środkowa część — sucha i równa nadaje się 
snakomioie pod pole namiotowe /obóz/, Tuż poniżej 

budynków przepływa mały potoozek, Dolna ozęść tem 
renu od strony pól i lasu jest podmokła. 

II. Stan obecny 
1. Sytuacja formalno-prawna: 
1.1. Wszechnica funkojonuje w oparciu o umowę dzier- 

żawy zawartą pomiędzy Krakowską Komendą Chorągwi 
ZHP a OZLP w Krośnie. 

1.2. Program zagospodarowania merytorycznego i zmian 
adaptacyjnych został przygotowany przez instruk- 
torów KBP 1 zatwierdzony przez Komendę Chorągwi 
na posiedzeniu w dniu 30.11.83 r. 

1.3. Punkojonowanie Wszechnicy zabezpiecza Krąg Bia- 
łej Podkładki * 

1II. Punkojonowanie obiektu ę 
1. Haroerakie Sohronisko Turystyczne /HS?/: 

- oałoroozna baza turystyczna dla około 30 osób 
/noolegi, kuchnia turystyczna, kiosk s artykuła- 

mi pierwszej potrzeby/, 
możliwości pobytu grupy zorganizowanej na zasa- 
dach turystycznych, 
prowadzenie w okresie od maja do października 

pola biwakowego, 

baza dla stałych obozów harcerskich /ok 120 osóły 

- baza dla obozów wędrownych. 
2. Harcerska Stacja Naukowa /HSH/: 

najprostsze laboratorium polowe /np. mikroskopy, 
oiemnia fotograficzna, eto./ 
podręczna biblioteka, 
miejsce zajęć seminaryjnych Uozniowakiego Ruchk 
Naukowego 1 Kulturalnego, 
jedna z baz kierunku programowego KBP "Szkoła 

Wypraw”. 2 

Instruktorzy Kręgu Biażej Podkładki kierują się 
"Kodeksem Vędrowników", realizują swój program wędru- 
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jąo przez życie "po miejscach i problemach": 

- Pamiętają o tym, że prawo i przyrzeczenie harcer - 
skie obowiązuje na oo dzień, 
Historia Ojosysny i Związku stanowi źródła ich in- 
spiracji wewnętrznej i wskazuje jak postępować dsi- 
siaj i w przyszłości, 
Idea służby społecznej jest drogowskazem ich postę- 
powania, 
Umieją wiązać przeszłość z teraźniejszością i wie- 

dzą, że ioh obowiązki wybiegają posa Ojozyznę. 
Są wrażliwi na prawdę, dobro i piękno, 
Są tolerancyjni, szanują zdania innych, nie narzu- 
oając swego umieją bronić własnych poglądów, 
Szanują pracę cudzą 1 własną: wykonując ją sumien- 
nie i sprawnie. 
Zdają sobie sprawę s tego, że przestrzeganie powyż- 
szych zasad zadecyduje o powodzeniu. 
CZUWAJ mad tym, aby Tobie było dobrze s innymi, a in 
nym s Tobą, 

- CZUWAJ nad tym oo robisz, 
- 0ZUWAJ - HARCERSKIE ZAWOŁANIE, 

Kiedy będsiecio s zastępem na szlaku, a spotkacie us- 
nojonych ludzi - pomóżcie. 
Kiedy w trakoie badań terenowych zajdzie potrzeba re- 
tunku - ratuj, mimo że przez to nie zrealizujesz swo- 

jego program. 
Kiedy będziesz znać prawdę, mów ją bes względu na oko 
liozności. 

Wiech każdy dzień w "Ostoi" będzie dla Was próbą 
szych charakterów i umiejętności. 
W "Ostoi" i na terenach przyległych obowiąsuje stre- 
fa oiszy. 
W "Ostoi" Prawo Harcerskie obowiązuje wszystkich. 

Haroerze wędrując przez życie trafiają do "Ostoi", 
Harcerskie Schronisko Turystyczne jest sohroniskiem 
wędrujących szlakiem bieszczadzkiej wyprawy - ozoka 
tam na każdego jego miejsce przy wspólnym stole. 
Hazoerska Stacja Haukowa jest miejscem, gdzie możne 
roswiązywać problemy i stawiać pytania - ozekają tan 
przyjaciele, którzy również ohoą wiedzieć i umieć 
więcej. 

MESA. Z ZOK 
G- Szturmowe "G3* - podziemne starsze haroen- 
stwo /wiek 17-22 lata/ podporządkowane "Kedyvowi" AK, 
pełniły służbę wielkiej dyweraji, W Warszawie w sier- 
pniu 1943 roku utworsono z nich batalion "Zośka", 
którego ) kompanię wydsielone do zadań specjalnych 
/"agat", później "Pegas"/ wiosną 1944 roku powstał s 
miej batalion harcerski "Parasol", 

Pod Arsenałem jest tablica pamięci, jak lakonies- 
my żełnierski meldunek: 
"U tym miójsou 26 marca 1943 roku oddział warszaw - 
skich grup Bsturmowych "Szarych Szeregów" przeprowa» 
dsił udaną akoję bojową, uwalniając 25 więźniów pracu 
wożonych przez gostapowoów z Alei Szucha na Pewiak,„$ 

Dmadsiestego trzeciego marca 1943 roku o godzinie 
oswartej trzydzieści rano do mieszkania Rudego /Jan 
Bytnar/ wossło sześciu ludsi. Byli to Niemcy, Po krów 
kiej rewisji zabrano Rudego i jego ojca na Pawiak, W 
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Rudy sostaż aresstowany o Świoio, a już około go- 

dsiny siódmej alarmowo zwoływali się jego przyjacie- 
1e. Byli poruszeni w najwyższym stopniu, Uosucie res- 
paozy i pustki pod wpływem jednej myśli zmieniło się nagle w uosucie nadziei, Jessoze nie koniec! Jeszcze 
jest szansa, przecież można odbić Rudego! Bliski 
przyjaciel Rudego - Zośka /Tadeusz Zawadzki/ głośne 
wypowiada: Odbijemy! 

Gałe przedpołudnie mija w gorączkowej sktymości,” 
Padają roskazy, Gońcy rosbiegają się w różne streny, 
Tempo roboty jeat szalone, Rosposnanie, alarmowanie 
zespołów, przygotowanie broni i materiałów, lokale,,, 

Specjalne delikatne zadanie do wypełnienia ma w 
tych gorączkowych olwilach Wesoły /Zygmunt Kaosyński/ 
- jeden s kolegów Zośki, Pracuje jako akwisytor"u We- 
dla", sna jęsyk niemiecki, Zgodnie s rozkazem Kaczel. 
nika Szarych Sseregów /Plorian Maroiniak/ rospoczął * 
ryzykowną pracę /?1/ ... jako dostawca ozekoladek 1 

Harcerski Batalion »Parasol « 

AKCJA POD ARSENAŁEM 
phm Wojciech Popiołek 

mieaskaniu pozostało je paru i dokładnie przeglą 
dali każdy pokój, a potem strych i piwnicę. Znalesio- Bo rzeczy, których przeznaczenie nie żadnych wątpliwości. > So 

Już w piętnaście minut po przewiezieniu Rudego na Pawiak zaczęto pierwase badanie. W przebiegu wstępne- £0 Śledztwa gestapo nabrało przeświadczenia, żo Rudy * Jest jedną s głównych sprężyn dyweroji. Ń Pierwsze badanie przeprowadzono na Pawiaku, Budy 
wyparł się wasystkiego. Zaczęło się bicie, które trwę 
ło ben ustanku s parogodzinnymi przerwami, 
Badanie trwało, przeniosło się teraz na Szucha, Na 
stole leżały niektóre rzeczy znalezione w mieszkaniu 
BS mi duża pieczęć 5 kotwicą s ozasów 

Już pierwszego dzia męki Rudy nie mógł atać, Gdy pzywiesiono go s Szucha na Pawiak, zaopiekowali się 
mim więśniowie. Ludzie oi, któray co dnia spoglądali żę sytuacje, ouoąo Rudego w łaźni byli poważ- 
sa niś zwykle. Pierwssą moc Rudy spędził na ogóls ax Ojeieo 1 kilku przygodnych ludzi ns ochote 

1 przy nim oałą noo opiekując się, ©0 
z minut podając wodę 1 przewracając na drugi bok, 
0 lnie przeniesiono go do szpitala w stanie = Ale już parg godsin potem wzięto go Ze badania na Szucha. W osasie tych badań le- 

a Smły ozag na noszach, Na tych mossach bito go i 
gw atraszliwie, Z trudem doouoono go na Pawiq= 

oukierków "Vedla" w gnachu gestapo przy Alei Szucha. Udało mięli Od pownego czasu, 00 drugi, trzeci dzień jest na klei Sucha i krążąc po korytarzach 1 poko- jach różnych pięter olbrzymiego guachu - zbieza sa- 
mówienie na wyroby "Fedla", 

Uagłe aresstowanie Rudęgo narzuca Wesołema zada- nie: podać kiedy i jak przewożony jest Rudy s Szucha na Pawiak, 
W tym ozasie trwają rozmowy Zośki u Naczelnika 

Szarych Szeregów, aby zezwolono na akoję. Wieczorem wszystko gotowe. Wesoły podał telefoniognie to 00 trzeba, W dziesięć godzin po aresztowaniu Janka Byt- nara jego haroerscy przyjaciele ozekali na rogu Dłu- Siej, gotowi do podjęcia akoji, 00 - w warunkach oku- pacji - ówiadozyżę © ogromnej sprewności organinacyj. nej Grup Szturmowych Szarych Szeregów, Ale brak r0s- kasu zmusił do odwołania akoji pod kryptoninen "Mek- 
syk". 

Nijają dwa dni, pełne niepokoju, chwile rezygna- oji 1 ooras to na nowo budzącej mię nadziei, W ozwa- rtek wieczór wątpliwa wiadomość: jutro będzie jechał 
przes miasto, Oałę piątkowe rano ludzie osekają w 
niepewności, Nareszcie pozytywna 1 ważna wiadomość 
od Wesołego: będzie jechał przes miastol- Z wiadonoś- 
oią tą wpada Haozelnik Szarych Szeregów, Nowak - ha 
Plorian Maroiniak, patromujący oałym sercem 1 wsnyst. 
kimi owymi możliwościami oprawie odbicie Rudego, 

Karetka więsienna ma przejeżdżać Bielańską około 
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godziny piątej po południu, W kilku punktach miasta 
przeprowadzane są ostatnie rozmowy, powtarzane szoze 
gółowe instrukoje. I oto wszystko jest gotowe, W re- 
jonie skrzyżowania Bielańskiej i Długiej,wśród prze- 
chodniów 1 przygodnych gapiów ulicznych, niewprawne 
oko nie dostrzegło by oddziału w sile 28 harcerzy po. 
dzielonych na oztery grupy atakujące i ubezpieczają- 
oe. Dwa oddziałki s granatami i piatoletemi, jeden z 
butelkami napełnionymi benzyną. W pobliskich ruinach 
parę pistoletów maszynowych. la centralnym miejscu 
dowodzący całością młody ozłowiek trzyma w kieszeni 
płaszcza dłoń na kolbie nabitego pistoletu. Dowódcą 
całej akcji jeat komendant warszawskiej chorągwi - 
Stanisław Broniewski "Orsza", występujący po raz 
pierwszy w podobnej sytuacji, 

Wszystko saczyna rozgrywać się błyskawicznie, Sy- 
gnał od łącznika, że zbliżają się samochody... Ulicą 
B.elańską przejeżdża na motocyklu z przyczepką pat — 
rol niemieckiej żandarmerii... Wreszoje na zakręcie 
ukazuje się oharakterystyczna sylwetka dużego nie - 
mieckiego auta więziennego, krytej budy marki Rene- 
ult. Godzina 17.30. Dłonie zwierają się na butelkach 
na granatach 1 kolbaoh pistoletów, W ostatniej chwi- 
1i z bramy najbliższego domu wychodzi granatowy po- 
liojant, Rozlegają się strzały, W tej samej sekun - 
dzie zbliża się od strony Placu Teatralnego więźniar 
ka niemiecka, Szofer widocznie ooś zrozumiał, gdyż 
dodaje gazu 1 zamiast wjechać w Nalewki skręca na le 
wo w Długą. Za późno! 2 chodnika wyskakują przed an- 
to młodzi ludzie; szkło tłuczonych butelek pryska 
znad maski samochodu objętej w jednej chwili płomie- 

ni. Płomień z szybkością błyskawicy ogarnia sz0- 

ferkę. Szofer instynktownie naciska hamulec, auto, 
zatoczywazy krzywy łuk, posuwa się wolno koło Arkad 
Arsenału Warszawskiego, 2 płonącej szoferki wyskaku- 
ją dwaj gestapowoy, od strony Nalewek biegnie jakiś 
oficer 33. Biegnie tam, gdzie stoi oddziałok granat- 
niczy Alkś /Maciej Alekoy Dawidowski/, SS-man sdążył 
już wyjąć pistolet 1 krzyczy coś po niemiecku. Alek 
powoli 1 ze spokojem bierze go na cel i strzela, Hi 
$lerowieo pada zabity, Gestapowoy, którzy wyskoczyli 
a auta,zaczynają nerwowo i chaotycznie strzelać, odu 
powiadają im polskie strzały, Z pobliskich ruin wyry- 
wa się ostra sória pistoletu maszynowego, Po paru mi- 
nutach na jezdni, tuż koło więźniarki, leżą trzy pos- 
tacie w mundurach niemieckich, jeden s leżących się 
pali. Pali się również znieruchomiały przy kierowni- 
oy szofer; strzela uważnie i spokojnie już tylko je- 
den z gestapowoów, który wyskoczył z auta, Kule pis- 
toletu maszynowego biją po filarach Arsenału, za któ- 
re skoczyła w tej chwili grupka atakujących wras z | 
Zośką. Młodzi ludzie zaczynają gorączkowo strzelać w 
geatapowoa. Na próżno! Jest doskonale ukryty, Mijają 
bezcenne sekundy, Okropna rzecz: impas w walce, w wa- 
lee, gdzie każda chwila zwłoki grozi atronie polekiej 
nieobliczalnymi następstwami, Kryzys przełamał Zośka, 
Wybiega spoza filaru i pędzi wprost na Niemca, Ha- 
przód! - woła jakimó nienaturalnym głosem. Jak rzu- 

harcerskie.pl 

oeni prądem elektrycznym wyskakują teraz za Zośką je- 
go koledzy. Słoń /Jerzy Gawin/ dopędza Zośkę. Zaciąż 
mu się sten, Zośka wyrywa zacięty pistolet, repetuje, 
Imni strzelają w biegu, Niemieo nie wytrzymuje psy- 
ohioznie, zrywa się i ohowa za samochód, gdnie dosię. 
ga go kula jednego z nadbiegających, 

Słoń otwiera płonące drzwiozki szoferki - nikogo. 
Ktoś inny szarpie płótno z tyłu wozu i Ściąga trupa 
konwojenta - gestapowca. Alek otwiera tył więźniarki, 
Oniemiali w pierwszej chwili więźniowie rzucają się 
teraz gwałtomnie ku wyjściu, gniotąc leżącego na no- 
szach, na pół przytomnego młodego ozłowieka. Dopiero 
gdy cała grupa cudem wyzwolonych więśniów wywaliła 
się 5 wozu, ukazuje się wypełzający na ozworakach 
przez ławki Rudy, 

Jest! Jest! - wrzeszozy ucieszony głos - Jest Ru- 
dy! 
Szalona radość ludzi. Już go porwali na ramiona i 
niosą do czekającego samochodu, Rudy jęczy z bólu, 
samochód rusza. Przyjaciele nie zwracają uwagi na od: 
bitego, ładują świeżymi magazynkami broń, Dopiero 
gdy to żrobione - uśmiechają się do Rudego. Ten spo- 
gląda na nich olbrzymimi rozwartymi oczyma, Na twa- 
rzy poprzez skuros bólu maluje się uśmiech, Bierze 
w dłoń rękę Zośki i trzyma moono, Dłonie ma ozarne 
1 spuchnięte. Szepoe - Tadeusz, ach Tadeusz, gdybyś 
wiedział... Zośka utrwali później jego cierpienia w 
swych wstrząsających zapiskach. 

Na miejscu akoji leżą trupy pięciu gestapowoów, 
gdzieś dalej trup oficera SS, ną ohodniku granatowy 
policjant. A na tę soenę bitemią jednego z najsław- 
niejszych wyczynów Polski Podziemnej patrzą prastaru 
mury władysławowskiego Arsenału, świadka insurekcji 
kościuszkowskiej i rebelii listopadowej 1830 roku, 

Akoja pod Arsenałem była pierwszą tego rozmiaru 
1 typu zbrojną akoją na ulicach Warszawy, Podobna 
nie udała się, gdy w niecałe dwa miesiące później 
Naczelnik Szarych Szeregów znalazł się w rękach ge- 
stapo, 

„Poszozególne grupki biorące udział w akoji udawa- 
ły się w inne rejony miasta, W ręce hitlerowców 
wpadł podchorąży Hubert /H. Lenk - zamordowany w Śle- 
dztwie/, zaś Tadzio II /Tadeusz Krzyżewioz/ został 
poważnić ranny w brzuch, Alek wraz ze swą sekcją nat- 
knąż się na grupę oywilów, Biegli dalej, gdy jeden % 
idących dobyż pistoletu 1 strzelił, Niemoy, Alek po- 
ozuł ostre uderzenie w brzuch. Uderzenie tak silne, 
że skurozył się, zatoozył i opadł na chodnik, Dotknąż 
lewą ręką ubrania i wyczuł coś ciepłego, lepkiego, 
spojrzał - krew. Przez chwilę skuroz strachu wstrzy- 
mał bioie serca, ale w ułamku sekundy potem szarpnę- 
ła mózgiem ostrość Świadomości — ujrzał bowiem lufę 
pistoletu wymierzoną wproat w awoją twarz, Hiemioo 
nie zdążył strzelić. Anoda /Jan Rodowioz/, jeden s lu 

dzi Alka, szybciej nacienął spust swego pistoletu 1 
w chaosie strzałów, które nagle rozległy mię na ulicy 
Alek dostrzegł walącego się z nóg Niemca, Dwaj kole- 
dzy pozostają przy Alku, zatrzymują przygodne auto i 

usunąwazy szofera woiągają rannego. Po ohwili pędzą 
Długą. Po kilkudziesięciu minutach auto zatrzymuje 
się przed domem Alka na Żoliborzu, Alek nie zdawał so- 

bie sprawy £ teo, jak poważnie jest ranny i jakie 
grozi mu bi ń Nawet opee 

racja nie poprawiła jego stanu zdrowia, Drugiego dnia 
po operacji nastąpiło silne pogorszenie, loony, tępy 
pól nie ustawał ani na ohwilę, Temperatura wzrastała, 

Osłabienie opanowywało ciało, 
Halo, jak tam Rudy? - mówił już tek oioho, że Jęd» 

rek /Andrzej Samsonowioz/ musiał pochylić się nad ren 
nym. 

Było rzeczą oozywistą, że każdej godziny może nae« 
tapić konioo, Wieść ta błyskawicznie rozeszła się 
wśród przyjaciół Alka, wywołując męczące uczucie przy 
gnębienia i rozpaczy, Odohodził w zaświaty ich naj- 
drożezy przyjaciel, a oni byli bezsilni, 

Tu już nio pomóc nie mogli. Alek gasł. Traoił przy- 
tomność . 

A w innej części stolicy - na Mokotowie,w mie 
kaniu prof. Wuttkego - leżał wśród przyjaciół Rudy, 
Zmieniali się koło niego ludzie - ktoś najbliższy 
rodziny, przyjaciele, ale jeden ozłowiek trwał w po- 
koju chorego bez przerwy: Zośka, 
Stan Rudego był straszny: z trudem rozebrano go i u- 
łożono na łóżku. Nie można go było dotknąć w żadną 
ozęść oiała, Cierpiał bardzo. Całe oiało od pasa do 
kolan było jakby bardzo silnie opalone i spuchnięte, 
W wielu miejscach widniały strupy i zakrzepła krew. 
Nie widać byżo sińców. Wszystko było rozbite równo= 
mierni 

* pisał. Wspomnienia o Rudym 

Wielu lekarzy oglądało Rudego, Na wszystkich wy- 
gląd skatowanego wywierał wstrząsające wrażenie. Po- 
mogli niewiele, Oóż w tej aytumoji mogli pomóc? 

Mijały Powoli godziny tych kilku dni LĘG jsze- 
iem, a potem 

nego rospaczą, Rudy niosego nię mógł trawić, Ciągle 
wymiotował, Mijały godziny i dnie, Po pewnym osasie 
prawda, której nie dopuszczali do Świadomości, sta 
ła się oczywista, Stan Rudego był beznadziejny, 

Rudy umierał... 
Ostatnie dwadzieścia oztery godziny męczył się stra- 
sznie, Sen przerywały nieustannie paroksyzmy bólu. 

- Tadeusz, Tadeusz, jak boli, jak strasznie boli.. 
Już nie mogę... - 1 łzy toczyły mu się po polioskach. 

W Zośce wszystko szręcało się s cierpienia. Oba- 
wiał się, że lada chwila zezwie się s krzesła i Saot- 
nie krzyczeć lub wyleci na ulicę i popełni jakieś 
szaleństwo, 

Qdy w godzinie pewnej ulgi któryś s przyjaciół sa- 
ozął deklamować wiersz o tym jak to będzie za dn.e- 
sięć lat, Rudy przerwał z uśniechei 

— Powoli, panowie,.. spokojnie - i machnąż ręką. 

A po chwili - powiedz raczej Jasiu ten wiersz Słowa: 
kiego... 
Zapanowała oisza. Czarny Jaś /Jan Wuttke/,starając 

się opanować głos, mówił "Testament", Rudy trzynał 
w dłoni rękę Zośki i szeptem powtórzył sinymi warga- 
mi jedną ze zwrotek: 

"Loos zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei 

A kiedy trzeba, na śmierć idą po (kolei, 
Jak kamienie przes Boga rzucane na szanie0,..* 

Rudy i Alek umarli tego samego dnia, trzydziestego 
marca 1943 roku. 

Po pewnym ozasie Zośka uległ namowoa ojca, który 
podsunął mu pomysł spisania wspomnień o Rudym, Zośka 

©ły mu około dwudsies- 
tu stron maszynopisu, Gdy Zośka skończył nadał swym 
wspomnieniom tytuł "Kamienie rzucone na ssaniec”. 

Z Komendy Głównej Sił Zbrojnych w Kraju przysnżo 
pismo o odznaczeniach. Zośka zebrał swych najbliż- 
szych podkomendnych w jednym se swoich lokali, by im 
odozytać roskas, 

Qdy się już wszyscy zebrali, wydał komendę i osy 
taż: 

H.BP - L.68 3.V.43 ». 
Roskas Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju 

© upoważnienia Naczelnego Wodsa nadaję 
GORE /Mikoui/ - 

Krsyż Virtuti Militari za bohaterską postawę wo- 
bea wroga i śmierć na posterunku 

śp.0b.Rudemu — 
Krayż Walecznych po ras pierwszy sa wyróżniającą 
się służbę żołnierską w szeregach wojaka w konspi 
racji; za wsorową postawę po uwięzieniu i ćmierć 
z rąk wroga  
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śp.Ob.Tadaiowi /Tadeuss Krayżewioz/ - 
Krayż Walecznych po rax pierwszy za wyróżniającą 

mię służbę żołnierską w jach wojska w kon- 
spiracji i śmierć na pogterunku 

Ob.Ob. Kajnanowi /Zośka/, Anodzie /Jan Rodowios/, 
Słoniowi/Jerzy Gawin/, Maćkowi /Maciej Bittner/, 
Kożosanowi /Bugeniusz Koocher/ — 
Krsyż Walecznych po raz pierwszy za wyróżniającą 
się służbę żołnierską w szeregach wojska w kon- 
spiracji 

1-/ GRO? Z 
Komendant Sił Zbrojnych w Kraju 

Skończył..., oiąży na nas obowiązek wobeo Rudego i 
Alka. Byli to tacy ludzie, że życiem swoim wskazywa” 
11 kierunek, Musiny ich uwiecznić idąc ich Śladami 
1 postacie ich traktując jako wzory,  '. 

STERNEM - ME 
Została tu tablica aławy na Ścianie historycznego 

Arsenału. Choć precyzyjna w relacjonowaniu faktów, 
jakże anonimowa brakiem nazwisk tej trójki wspenia - 
łych żołnierzy i przyjaciół, którzy mimo Śmieroi - 
stanęli ras jeszoge do walki s wrogiem: "Rudy" 
1 "Alek" - to oddziały w harcerskim batalionie "Zoś- 
ka", który okrył się bojową aławą w najcięższych wal. 
kach Powstania Warszawskiego, 

zł w rozkasie Komendanta Sił Zbrojnych Grota-Roweo- 
kiego Aleksy Dawidowski wymieniony jest pod paeu- 

donimen "Glisda", którym nazywali go koledzy z ok. 
resu szkolnego s uwagi na jego "długi" wzrost, 

natomiast Tadeusz Zawadzki /Zośka/ wymieniony 

jest pod pseudoninem "Kajnan", 

Opracowano na podstawie książki A. Kamińskiego "Ka - 
mienie na szaniec” oraz innych materiałów i publika- 

ej1. 

BIUROKRATA ESHS 
BEZ BIURKA 

GG może istnieć biurokrata, który nie lubi biun 

ka? Oczywiście, tak. Bo biurokretą jest ozłowiek o 
specyficznym podejściu do awoich obowiązków i nie 
przestaje nin być nawet wówosas, gdy miota się po ce 
łym kraju 1 nie dotyka tego niewinnego mebla. Biuro- 
krata może nienawidzieć papierków i segregatorów, a 
mimo to biurokratą być nie przestaje. Bo to, ozy nia 
jest osy nie, rozstrzyga się w sferze jego mentalność 
a4. ji 

Pierwszą oechą biurokraty jest formalisu, Dla for 
malności biurokrata gotów jest poświgoić istotę spra 
wy. Sp. nie spooznie, dopóki ozegoś gdzieś nie zassa 
fladkuje, Bo sprawy, która w żadnej przegródce się 
mie mieści po prostu nie ma, Bardziej "twórczy" biu- 
rokrata może nowe przegródki tworzyć, i to tworzyć 

w nieskończoność, awet gdyby ioh mnogość uniemożli- 
wiała spamiętanie i wykorzystanie zawartości. 

Drugą cechą biurokraty jest swoiście denokratycz- 
my stosunek do spraw. Biurokrata wszystkie traktuje 
jako ważne jednakowo, Nie jest sdolny na bieżąco do- 
komywać ich ikoji, oddzielać spraw ważnych od 
mniej ważnych, układać je w odpowiedniej kolejności 

hmPL Franciszek Dębski 

1 hierarohii, W rosultacie utknie w sprawach nieis- 
totnych, a naprawdg ważkie zdążą mu uoie0, 

Zwiąnana a tym jest trzecia oecha biurokraty. 
Jest to dostrzeganie pojedynonych ujawiak, ale nie 
doBtrzeganie problemów, których te zjawiska są prze- 
jawem. W myśl znanego powiedzenia: Widsi drzewa, ale 

nie dostrzega lasu. 
Zapyta druh Redaktor Naczelny po 00 to wszystko 

wypisuję 1 jaki to ma związek s moją "prosuchową pu- 
blioystyką*, 4 właśnie ma. Bo w skali kraju w ostat- 
nioh latach zastraszająco spadła liczba zuchów, 00 
trseci prowadzący drużynę nie ma żadnych ku temu kwa 
lifikecji, dyscyplina wśród pracowników pionu suoho- 
wego /i nie tylko niego/ jest niżej krytyki i 00? 
W tej sytuacji wazysoy, od góry do dołu, zajaują się 
detalami metodyki zuchowoej, Zuchowym wodzem spędza 
sen z powiek doniosły problem, czy utrzymać 10 foru 
pracy suchowej, cay dołożyć jeszcze parę, które nie 
zostały zarejestrowane, a gdsieś tam cię plączą w 
praktyce. Albo ozy pozostawić 7 Głównych Żadań Dru- 
tynowego Zuchów, osy dołożyć Ómme, 

Sskoda, że młodsze pokolenie nie może pamiętać 

MIE + EEEE DOSWIADCZENIA EEE 
osazów, kiedy to żaden drużynowy nie wiedziaż w ogów 
je 00 to jest forma pracy, ale umidł wszystkie sto- 
gować w praktyce, nie słyszał o żadnych 7 GZDZ, ale 
postępował w sposób przynoszący mm powodsenie w pra» 
oy wyohowawozej. Bo młodych drużynowych przysposabie 
mo do zabawy s dziećmi /dzić mówi się - do pracy 5 
dsiećni/ przez zabawy 5 dziećmi, a nie przes nakas 
opanowania pamięciowego zawiłej metodyki m oozywie= 
tą stratą dla praktyki, Pemiętny 043 62 wśród innych 
oelów postawił sobie sa zadanie zrewidowanie obowiąe 
sującej metodyki zuchowej. Jedynym rezultatem było 
sredagowanie mini-podręcznika pt, "Zuchowe ABO", 
Jak w raju, rodzicami tego dziełka był Adam /Kiewicy/ 

1 Ewa /Drobnik/, ale rajskim owocem ohyba nie było, 

bo dotąd mie zostało w przyzwoitym nakładzie wydane 
przes Centralę. A szkoda, bo zostało napisane nie 
$ylko w rekordowym ozasie, ale ludzkim językiem, dos 
tępnym początkującym nanozycielom - drużynowym, © na 

weż uosniom - przybooznym. W dziełku tym nie ma 70— 
jestru form pracy zuohowej ani 7 GZDZ. Rseoznikien 
powrotu do klarownego, przystępnego wykładu suchowej 
metodyki byż Marek Wardęcki, autor "Zuchów", Przed 
0AS 82 wzywał, we wręcz dramatycznych wystąpieniach, 
aby wszystko 00 napisał obalić i zastąpić ozymó bar- 

dziej nowoczesnym i komunikatywnym, 4 w niespełna 
dwa lata później zacne grono w jego obecności żarli+ 
wie dyskutuje oo dołożyć, ozym skomplikować i tak już 
historyczne dzieło, 

4 kiedy będzie mowa © zystenie naboru 1 kastałce- 
nia starszych harcerzy zgłaszających chęć poświęce- 
nia się zuchom? A jak doskonalić się będsie kadrę 
sskolącą tychże kandydatów? Jak rozwiązywać się bę - 
dsie dsiesiątki innych problemów snaoznie waźniej-- 
szych od metodycznych ssufladek. Warto siąść i zasta- 
nowić się. Przy biurku. Bo nie ono przeszkadza w myśw 
leniu. 

Osuji 

  
  

) potrzebie nauczania nar: 
Ciarstwa zjazdowego na 
obozach harcerskic 

Ba. jaki może niesłusznie, biorąc pod uwagę 
ubogość naszych terenów wysokogórskich, przybrało na- 

£ze narciarstwo, to naroiaratwo zjazdowe /alternaty- 
wa to = 1 jk. 

skutecznie blokowana przes brak sprzętu/. liaroiarat- 
Wo zjazdowe przynajmniej po osęści można porównać s 
wodniactwom. W. obu tych dziedzinach występuje duże 
niebezpieczeństwo wypadku, przy ozym nie umiejący pły- 

wać nie decyduje się zazwyczaj na skok na głęboką wo- 
dQ, a bywa że początkujący narciarz wybierse się na 
niebezpieczny stok i próbuje zjeżdżać, 
Jak zajęcia narciarskie organizowane są na naszych 
obozach? Niestety, bardzo różnie a ozęsto woale /jest 
%o tzw. "zjeżdżenie na nartach"/. Instruktor haroer- 
Ski - "specjalista od wszystkiego" - poza nieliczny” 
Mi wyjątkami nie posiada przygotowania do prowa 
mia takiego szkolenia. Puszoza więc grupę Sanopas, 
madzorując jedynie 1 w nych pray- 

hmPL WiScza 

padkach rysykownej jazdy. Poza wsględani. bezpieczeń 
„ swrócić tu należy uwagę na realizację postula- 

tu samodoskonalenia wyrażone, 
a 

pięknej jazdy też nie jest bes znaczenia, Dsiwić mu- 
si organizowanie zimowisk nie dysponujących jakinkol- 
wiek sprzętem /lub niewielkimi ilościami takiego 
sprzętu/ w atrakoyjnych miejscowościach Podtatrza. 
Trzeba ich uczestnikom pomóc w jego uzyskaniu /wypo- 
życzeniu/, ale także wymagać od nich pewnego wysiłku 
dla jego zdobycia, 
Ponióważ nie dysponujemy odpowiednią kadrą instrukto- 
rów, zaproponować można by dwa rozwiąsania i jeden 

kompromis: ż 
- przeszkolenie w zakresie organizacji zajęć naroiar- 

skich dużej grupy instruktorów harcerskich /%u uk- 
łon w stronę Wydziału Organizacji Wypoozynku/, 

- do pracy w w okre- 

11 
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Z plosenkq przez 
sie akcji zimowych dużej grupy iastruktorów naroia- 
rskich, 
wreszcie, rozwiązanie kompromisowe £ mocno nię za- 
dowalające - opracowanie konspektu zajęć naroiar- 
skich, w oparoiu o który sprawny /najsprawaiejszy/ 

maroiarz na sinowisku zajęcia mógłby prowadzić, 
W tym miejacu marzy mi się wydanie przes naszą ofi- 
oynę "Wytjoznych w sprawie nauczania naroiaratwa 
sjasdowego na obozach harcerskich" dostępnych, a 
może nawet obowiąsujących na każdym simowisku, 

Wątpliwości moje budzi prawny aspekt takiej koncepcji 
ale do omijania pewnych przepisów zdążyliśmy się już 
w harcerstwie przyswyczaić /stąć lka improwisa- 
aja, również ta nieudana bywa nasywana "haroerskąq"/, 
Ideałem byłaby obeoność na każdym obosie, na którym 
uczestnicy posiadają narty, 90 majuniej pomocnika in- 
atruktora PZN /pełnoletniego/ - podobnie jak dla obo- 
sów nad wodą wymagane jest posiadanie ratownika wod- 
nego. Nie obawiał bym się $u przekształoenia drużyn 
w kluby naroiarskie, Dobrse prowadzone zajęcia spor- 
towe to przecież kształtowanie nawyków kultury fizy- 
esnej, higieny i aktywnęgo wypoczynku, a także najle- 

skich niezbędne wydaje się zekrudnianie instruktora 
naroierskiego © wysokich kwalifikacjach, nadzorujące- 
go pracę instruktorów prowadzących /odpowiedzialnych 

za/ zajęcia narciarskie w obozach, 
Instruktor taki /lub nawet grupa instruktorów dla du- 
tych sgrupowań/ winien już w pierwszym dniu trwania 
simowiska sprawdzić sprzęt pod względem jego bespie- 
Qzeństwa tak dla użytkowników /wiązania/ jak i innych 
narciarzy /paski lub ski-stopy/, sorientować się w 

sposobie prowadzenia zajęć narciarskich na sinowisku 
/Xto prowadzi, osy jest do tego przygotowany, Gzy 
jemt i jaki jest podział na grupy, ozy prowadzący po- 
siada jasny plan prowadzenia azkolenia/ i ewentualnie 
doradzić, polecić oanaczyć ćwiozące na stoku grupy 
/plekietką, wstążeczką na ramieniu/. W osasie zajęć 
taki szef szkolenia narciarskiego zgrupowania powi- 
mien pełnić dyżury na stoku uważając szozególni 
nie poruszały się po atoku osoby postronne /£ saneoz- 
kami, psami bes smyczy itp. - bywal/ oraz nadzorując 
jakość prowadzonego przes instruktorów szkolenia. W 
wypadku ewidentnych błędów w metodach szkolenia, nie- 
sumienności prowadzącego względnie wykonywania przez 
  piej pojęta realizacja 40. punktu prawa 

który brzmi: "Harcerz ohoe być silny i sprawny..". 
gsozególne znaczenie ma to dla starszej młodzieży 0- 
osekującej na atrekoyjne formy działania, 00 jest wa- 
runkiem jej pozostawania w harcerstwie, e metoda har- 

oeraka w rękach instruktorów z prawdziwego sdarzenia 

ma pewno się obroni. 
Wreszcie na koniec kilka uwag dotyczących zgrupowań 
obozów. Ha takich zgrupowaniach na terenach naroiar- 

ewolucji niebezpi h dla 
nich lub dla innych /przekraozających możliwości właa 
ne wykonującego ewolucję/ powinien bezzwłocznie inter 
weniować. Sprawy takie w trybie dysoyplinarnym winien 
rozpatrywać komendant zimowiska lub nawet zgrupowania 
/u wypadku poważnego naruszenia zasad bespieczeństwa/ 

Przekazując te, tegoroczne, refleksje s akoji zimowej 
życzę wszystkim połamania nart. 

piosenka miesiąca: 
słowa i muzyka: 4.lrós 
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Razem s tobą wyruszyć 
wiosną w szeroki Świat, 
am nieznane nam szlaki, 
tam gdzie sohował się wiatr. 

La la la 

Razem © tobą się wsłuchiwać 
jasną nocą wśród gór, 
w oiohe granie fujerki 
spływające gdzieś w dół. 

la la la 
Razem z tobą zanilknąć 
by usłyszeć tę pieśń, 
którą wkrąg muoi wiosna 
w świeżej zieleni drzew. 

La la la 

zzrzej 
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CZEŚĆ IV 1956-1983 LECIE 
b/ piosenki drużyn harcerskich 

w poprzednim artykule onówiłam, w dużym sresstą 
skrócie, piosenki, które pisano dla haroerskich ses- 
połów artystycznych, 1 które to zespoły rozpropagowa- 
ły je szeroko wśród drużyn haroerskich, 
Przypomnijny teras te piosenki, które powstawały w 
drużynach i dla drużyn, W latach 60-tych bardzo popu- 
larny był montaż słowno-zusyczny pt. "Jeszoze ras ty- 
siąo lat" pióra Romana Huszoso s piosenkami do róż- 
myoh znanych melodii. Po raz pierwszy wykonała go"Ga- węda" wg inscenizacji 1 scenografii A. Kieruzalskie- 
80. Bardzo szybko stał się popularny systkioh 
drużynach Zwiąsku. Jaka była treść "piosenkowego" mo- 
ntażu? 

"Dzieje ojozyste 
daisiaj wzięliśny na oel, 
od Króla Kraka 
aż po samą PRL .....* 

Tekat śpiewany na mel. "Pije Kuba": 
"Jęczą dęby, jęczą ożey 
tęgo rąbią drwale, 

I do Odry i do Nysy 
Qhrobry taszoay pale..." , 

"Gdybym to ja miała skrzydełka jak gąska”: 
"Po co bym ja miaża 
śpiewać o legendzie? 
Wanda, amok i Popiel 
znani są tu wszędzie...» , 

Śląskiego "Starsyka"; 
"Król Łokietek s liści wróży 
siedzi w grocie, fajkę kurzy, 
miedzi sobie na kamyku 
1 kłopotów ma bes liku...1 

©my "Ej, przeleciał ptaszek": 
"Były kosyniery, były Sanosterry 
a nas ciągle smagał oboy bat. 
Jim cię podźwiguęła, ta oo nie uginęła 
1 nie zginie mino naszych wad,..," 

4 sakończenie montażu było takie: 
*I snów przeminie dziesięć stuleci 
Już nas nie będzie 1 naszych dzieci. 

Loos pozostanie sawaze i isie 
pokój i szosęście - już nie w legendzie," 

0d 1958 roku Sztab GKH "Wieś" rospoozął wydawanie 
taw. "Ogniakowych konoeptów*. Drukowano w nich różne- 
go typu montaże ałowno-musyczne, poświęcone takim tę- 
matom jak: 20-lecie PPR, Biała Zima osyli Witany Mo- 
wy Rok, Wizyta u p, Twardowskiego i wiele innych. 
Do simowego programu noworooznego specjalną piosenkę 
napisał M. Łebkowski do mel, D. Kabalowskiego. Śpie- 

wana była ozęsto na noworooznych ogniskach drużyn, 
Oto jej słowa: 

«Przez śnieżyce, przez zamiecie 
poprzes wiele gór i mórz, 

idzie Nory Rok po Świecie 
do nas także przyszedł już, 

Ile gwiazd w wieosornym mroku 
ponad krajem naszym lóni, 
tyle przynieś Nowy Roku, 
jasnych chwil, asozęśliwych ażwil.* 

Ja kosmioznym spotkaniu /właśnie w Kosmos wystrzelo- 
no aputnika s psem"Łajką*/ śpiewano: 

"Dzisiaj jedyna okazja 
napędem będzie fantazja. 
I zapoanies smutki, troski 
Sdy przywita cię Twardowski, 
Kiep kto s nami aię nie bawi 
i na smutkach życie trawi." 

VW latach 1961 1 1962 odbyż się Harcerski Pestiwal Ar+ 
tystyozny "HARPA", Wsigły w nim udsiał dziesiątki dry 
$yn s całej Polski, Główna tematyka piosenek na "Har 
tie" zwiąsana była s przyjaźnią między narodaat,a głó. 
wnie z walką s kolonializnea i losea krajów wałosą- 
oyoh © wyzwolenie. W tym też czasie powstały różne 
piosenki o tej właśnie tematy2e, jak np.i 

*Qzarna pieśń białych braci, 
mieś połami w świat, 
£e jest ojozysna gdzieś tak piękna 
jak ten bawełny kwiat." 

Drużyny organisoważy iuprezy, kominki i ogniska obo- 
sowe "Przyjaśń", Wiele s tych piosenek jest znów ak- 

3 ETBESRWORE TT ZOE RÓROROOC WARAN WARE ZOP RECBCAAECCĆ 
urchiwum 
jąarcerskie. 
   



      

BEESESEK KULTURA: EEEE t HEN 
W roku 1967 na Krakowskim Rynku odbyła się uroczys= 
$ość nadania Chorągwi Krakowskiej imienia Tadeusza 

Kościusski. Specjalnie na tę okazję napisane zostały 

dwie piosenki, w chwili obecnej już prawie zupełnie 

Czas je zatem mojej 
rodzimej Chorągwi, 

Oto "Drużyny Kościuszkowakie* do muzyki Franciszka 

zielińskiego /sespół "Dosant"/ 1 ze słowani nieżyją- 
aago już znanego poęty krakowskiego Wincentego Fabera: 

"Tu jest uiojsce, gdsie staż Kośoinesko 
ruszył stąd w bój o lepsze dni, 
przyrzekł walozyć za sprawę słuszną, 
przyrsekany dzisiaj także my. 

Jegsose res Śmiały marsz, 
a tę aiemię twój ojoieo się bił, 
tysiąc miejso ozeka nas 
e do pracy wystarozy nam sił, 

Poznajemy - młodzi gospodarze 

nag harcerski nieprzetarty szlak. 

Każdy Świt, każdy mrok, każdy dsień, 

zbliża nam lepszy świat naszych marzuńz” 
Bo naa dziś nowy trud, 

nowy sens ozeka znów, 
ziemia ohoe naszych sił, naszych anów»- 

Piosenkę "Kościuszkowski marsz" napisał były komen- 
dant Hufoa Kraków - Stare Miasto /obeonie pracownik 
Zelewisji Warszawa/ hm. Wojciech Dąbrowski: 

"Z krakowskiego rynku, s raoławiokich łąk, 
płynie kościuszkoweki zew, 
Ohłopoom 1 dziewozętom nie brak silnych rąk, 
a do tego rostętniona krew. 

Jest jeszose tyle do zrobienia 
Ojozysna ozeka na Twój gest. 
Świat idzie naprzód, świat się zmienia 
ty decydujesz jaki jest. 

Bie czekaj na nio, powieds po 00, 
nam nie potrzeba tylu zdań, 
Świat można zmienić własną pracą 
więo dziś do ozyrm s nami stań.” 

19.IV.1969 roku odbyła aię, również w Krakowie, V 
Chorągwiana Konferencja Sprawozdawozo-łyboroza. Ba 
tej Konferenoji zaśpiewano po raz pierwszy jodną 5 
wielu piosenek instruktora - kompozytora Chorągwi 
ha. Andrzeja Mroza, Jej tytuł to "Hess mundur"; 

"Służymy dla kraju od młodych swych lat, 
sielony nasz mundur zna pole i las. 
Zna ssare podwórko i wiejska segroda, 
sielony nasz mundur to radość, pogoda, 

Uśmiech w pracy i dobra rada 
wszelkie troski usuwa w, bok, 
uśmiech w pracy, przyjazne słowa 

ozynią am s ludzi przyjaciół krąg. 
Kto przeżył w harcerstwie najlepsze swe dni, 

wesołe i smutno, tak właśnie jak my, 
kto w naszej gromadzie był chociaż przes asia 
00 znaczy ass mndur to teraz już w. 

Piosenka o harcerskim mundurze została napisana spe- 
ojalnie na w/w Konferencję. Druh hm. andrzej Mrós - 
przewodnik i turysta, wychowanek "Zielonego Szozepu* 
na Starym Mieście w Krakowie napisał bardzo wiele 

1 i piosenek, 
nich zdobyło nawet laury na rajdach turysty- 

+ "Jesień w gó 
"Watra", wiatr", 
s Tobą", "Biegłaś sboozem", *W górach", "Kto 

pokochał wąską ścieżkę", "Właśnie tu", "Krakowski 
spacer" i inne. 

Najczęściej śpiewana w drużynach jest piosenka ognie. 
kowat 

WEAK MEN PORE SASA 
a enho ją niesie daleko przes Świat, 
Gdy pray ognisku eiedziny wras 
kołysze mae do snu świerkowy las. 

Te ognia płomienie przywodzą na myśl, 
odległe wspomnienia, zatarte już dziś. 
Dawne obozy i przygód moc 

w tę jasną upalną lipoową noo.* 
lubiana też bardzo jest melodyjna, nastrojowa "Watra" 

*Jasno płonie watra w lesie, 
eoho pioanki niesie w dal, 
1 rozlega aię dokoła 
pieśń cudownych gorozańskioh hal, 

Boho do gnu nas kołysze, 
Kamienicy oiohy gsum, 
Szelest wiatru i trzask ognia 
- to gorozański śpiewa bór. 

W takt melodii tej zasypia 
tajemnicy pełen las 
a na świerkach gdzieś roztacza 
krągły księżyc srebrzysty blask, 

Przy ognisku wiara siedzi 
1 gotuje barssozyk awój, 
a kto barszozyk ten spróbuje 
ten prawdziwy gorozański zbój. 

Dla Sztabu Hieobozowego Lata przy Komendzie Chorągyi 
Krakowskiej Dh Mróz napisał w latach 60-tych taką o- 

to” pieśnioskę: 
"Szkoła już poza nami 
wakacji nadszedł ozas, 
kto nigdzie nie wyjechał 

Nieobogowe lato 
to praca, to przygoda, 
zabawa i piosenka 
słonecznych, oiepłych dni. 
Nieobozowe lato 
to praca, to przygoda 
razem przeżytych chwil? 

Ha obozach "Zielonego Szczepu”, w którym działało 
wiólu utalentowanych twóroów powstało dużo pięknych 
piosenek. Tworzono je głównie na Obosowy Tradycyjny 
Pentiwal Piosenki Ssozopu. W roku 1965, w Smarduewi- 
oach powstał taki oto songi 

KEEME + KEENNNNNNNNN KULTURA. EEEE 
"Przed nami światła Tomaszowa 
1 słotem mieni się Pilica, 
bo nawet kaiężyo przywędrował 
by świecić właśnie w Smardzewicach. 

Had nami szumi las sosnowy 
a s lasu pachnie nam żywica, 
ze szozęścia ozujesz zawrót głowy, 
tak pachnie tylko w Smardzewicach, 

fak przyjemnie płyną ohmile, 
gdy wszystko wokóż naa zachwyca 
1 ohyba przyznasz, że najnilej 
jest na obozie w Jamrdzewicach,* 

łutoren tej piosenki jest wspomniany Jeż uprzednie 
da, Wojoiech Dąbroweki, również wychowanek "Zielone- 
g4 Saozopu". Dh Wojtek napisał zresztą inne, onosto 
bardzo sabawne piosenki. Oto kilka s nichi 

"Kto ną włóczędze przygody zaznał moc, 
%to ma biwaku nżejedną apędsiż noo, 
Kto na biwaku z jednego kotła jadł 
4 pośród nas w wiaozerny ozas 

przy ogniu w kręgu siadł. 
Kto ramię w ramię sdobywał szoayty gór, 
kto tajemniczy przeniknął nocą bór. 
Kto na obozie przyjactóż waobył stu. 
Ten dobrze wie, że gdzie jak gdzie, 
lecz szozęście snajdzie tu," 

Tmne to np. "Kluski kładzione”, "Konina", 
$urlikamy;j "Malina", "Mares kolarski", "Mój ulubio- 
my kolor zielony", "Obóz leśnych ludzi", "Pada 
demsoz", "Zinowieko" i "Pu snalasłem przyjaciela": 

*Wapólne łączą nas przygody 
obozowe łączą dni, 
wspólne troski i przeszkody 
wspólne oele, każdy świt, 
Znają to harcerze skąd się przyjaźń bierze 
ta o której każdy śni.” 

Jest wiele piosenek, które są astandarowymi piosen- 
kami szozepów, jak np. "Hymn Żurawi" /33 KDA/10 KDU 
Kreków/: 

"i górze hen, gdsie gonią ohmury, 
nad przestrzenią pól i wód 
mkną żurawi długie sznury, 
lecą, lecą hen na wschód. 

Śmiało naprzód przyjacielu, 
wszak jesteśny s tobą wras. 
Gdy się słączy braci wielu, 
żaden sztorm nie wstrzyma nas, 
W ssosęściu, smutku osy zmartwieniu 
staniemy jak jeden mąż. 

Qhoó jesteśmy je młodsi 
skrzydła Ssosepu rosną woiąż.* 

"A my się 

z krakowski szozep obohodził niedawno swoje 20-1e- 
+ Przez oały ten ozas towarzyszyła ma ta właśnie 

p. 
W roku obohodów 25-tej rooznicy wyzwolenia Warułi 
1 Mazur, w rooznioę powrotu tych ziem do Maciersy 

la PL Jerzy Krzywossewaki napisał dla polskich hsr- 

oeray szereg pięknych piosenek. Najpiękniejsza, mo- 
im sdaniem, to "Czuwaj! ną szlakach Kormorana", któ. 
ra od pierwszej otwili zdobyła mobie dużą popular- 
ność, Może sprawiła to piękna melodia, a może piękne 
słowa? 

*Popłyniemy gobie w dal błękitną, 
by usłyszeć rechot żab - 
srebrną pianą fale nam zakwitną 
twarze nam owieje wiatr. : 
Jak to dobrze, tak s rozwianym włosem 
srebrną drogą w słońce gnać, 
no 1 Śpiewać, Śpiewać moonym głosea 
aby światu dać snaój 

Ozuwaj! na szlakach Kormorana osuwaj! 
Czuwaj! echo odpowie oi, 
Puszoza twój okrzyk w dal poniesie: 
Ozuwaj! w błękitach jesior drży, 
Gzy to w słoneczny dzień 

ozy gdy noo rzuci cień, 
oBy o Świcie, gdy mija już strach - 
Czuwaj! Ha szlakach Kormorana - ozuwaj! 
Czuwaj, harcerska straż, ...* 

Inna piosenka Dha Kraywoszewakiegoi 
"urodziła się gdsieś na biwaku, 
gdzieś nieśmiało uniosła się s ust, 
przy ognisku nabrała rozmachu, 
potem w marszu wyrwała się « płuc... 
Ta uparta harcerska piosenka 
niesie z sobą woń ognisk, sum drzew. 
Gdy zanuoisz ją ras - sapaniętass 
biwak, obóz, wędrówki i Śpiew.* 

Autor tych piosenek to ozłowiek moono związany 5 
siemią, o której pisze, z Warmią i Masurami. Świadm 
©zy o tym np. ta piosenka: 

"Jesteśmy tu,by młodość nieść radosną, 
by z Ziemią tą sgrać rytm harcerskich sero, 
by w Ziemię tę na oałe życie wrosnąć 
1 kochać ją i służyć jej i etrzeo. 

To nasze Ziemie - Masury i Warmia, 
tę prawdę musi znać cały Świat. 
Służy im dzielnie zielona armia, 
jak zieleń pięknych haroerakich lat. 

f"Jenteśny tu*/ 
osy inna, pt. "Gospodarze": 

"Przed nami piękny kraj jezior i lauów, 
przed nami piękny c6l i Śmiała myśl. 
dezwanie naszych dni i naszych ozasów 
1 saufanie tych,oo ku nam esli.* 

Piękna też jest piosenka napisana na slot drużyn 
harcerskich - Grunwald 1966: 

"Kiedy będziesz wędroważ poleni 
©zy przes lasy, na slot tak jak my 
musiss wspomnieć, że kiedyś przed nami 
inne hufoe tą drogą suły, 
Dsiś idsiemy harcerską gromadą 
na pozycję zarosłe jaś mohem, 
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BEBE KULTURA EEEEEENCEJ * KUKE 
by na polach słynnego Grunwaldu 
dać Świadectwo polskości tych siem." 

/"0d Wzgórza Jagieżły"/ 

Z pieśniami jak wyżej ściśle związane są piosenki, 
które powstawały po wojnie na Ziemiach Odzyskanych. 
Oto "iymn haroerzy siem zachodnich" /autorzy nie są 
mi snani/: 

"Gdy nasz wspólny ogień płonie 

ogień naszych młodych lat, 
słączny serca, słączmy dłonie 
1 s ufnością idźmy w świać, 

Razem sgodnie harcerze, 
zachodnich dsielny huf, 

Zawiszacy do pracy 
nad spełnieniem młodych snów. 
Swego życia kowale, 

wykujemy nową treść, 
w pracy będziem wytrwale 
nowe życie Polsoe nieść,” 

Inna piosenka to "Straż na Zachodzie" do głów J, Li- 
twiniuka 1 musyki M, Suleja: 

«Had Bałtykiem, nad Bałtykiem i nad Odri 
gdsie ojozyste świeci godło, 
białopióry orzeł nasz, 
w Karkonoszach, w Karkonoszach i nad Łabą 
iekry ognisk lecą w niebo 
i harcerska ozuwa straż, 

Stary las, słowiańskie gra nam pieśni, 
jak Ohrobrego drużynnikoa grał, 
dzisiaj my na ziemi ich jesteśmy, 
na piastowski powracamy dział," 

Piękne, patriotyczne piosenki. Treścią i sercem po- 
dobne tym, które pisano w latach 20-tych 4 30-tych. 
Pieśni naszego Zwiąsku - gerdeczne, ciepłe, bliskie 
sercu. i 

W r. 1962 Ministerstwo Kultury i sztuki i GKH ZHP 
sorganisowały konkura na nową wapółozesną piosenkę 
harcerską. J. Litwiniuk /słowa/ i J. Smoozyński /mi- 
syka/ napisali na ten konkura znany powszechnie "Sta 

ry namiot": 
"Będziemy dumni niesłychanie 

gdy zastęp nowy namiot dostanie, 
Szyk niedościgły, prosto spod igły 
ogólny podziw i uznanie . 

Od wojska mamy go w prezenoie,- 
omas wyrył na nim swoje pieczęcie. 
Jakie legendy, jakie gawędy 
drzemią ukryte w tym brezenoie, 

Nowe namioty są jak marzenie 
nowe namioty robią wrażenie. 
Lecz stary namiot zachował, twarz, 
bo który namiot ma taki staż?" 

Piosenka została nagrodzona w konkursie. Hagrodę 0- 

trzymała też zabawna "Leśna piosenka" że słowani 
J. Pioowskiego 1 do muzyki J, Morawskiego: 

wyędrował lasem grośny jeż 
oQ koloów miał so sto, 

1 spytał mnie, ozy może też 
pogłaskać ohoiałbym go. 

Mrugała do mnie mrówka raz, 
gdym stał na warcie sam, 
bym na mrowisko wielkie wlazł 
1 bym odpoozął tam, 

Popularna autorka tekstów i bajek dla dzieci Wanda 
Ohotomaka napisała na Konkurs piosnkę, której tytuł 
brzmi "Indiańskie lato". Muzykę do piosenki akompo- 
1ował J. Morawski: 

"Lato smagłe jak Indianin 
po indiańskich ohodzi ścieżkach, 
przez zarośla idzie z nami 
i w wigwamie s nami mieszka. 
Lato amagłe jak Indianin 
patrzy bystro w słońca totam, 
słonecznymi promieniami 
pussoza s łuku strzały złote" 

Wajładniejszą piosenką w/w Konkursu, moim zdaniem, 
była również nagrodzona - "Cygańska ballada" Edwarda 
Pałłasza /muzyka/ ze słowami M, Terlikowskiej., 
Spopularyzowała ją, Śpiewając ozęsto w radio, znana 
piosenkarka Sława Przybylska: 

*Czy słońce na niebie 
ozy wieczór zapada, 
wędruje po świecie cygańska ballada. 
I śpiewa harcerzom w zielonych dąbrowach 
jak dobrze z balladą wędrować 

4 kiedy harcerze do mi. odjadą 
zostawią oię w lesie, cygańska ballado, 
I może po roku pod starym namiotem 
odnajdą balladę s powrotem," 

Tę piosenkę koniecznie trzeba Śpiewać s towarzysze- 
niem gitary! 
Bardzo popularną w latach 60-tych /a i obecnie ozęs- 
to Śpiewaną/ była piosenka pt, "Haroerakie życie" 
do słów L.J. Kerna i musyki EB, Pałłasza: 

*Bambosze piecucha nie gla nas. 
Puchowa poduszka nie dla na: 
Kawusia 5 kożuszkiem nie dla nas, nie dla nas... 

las świeże paprocie ma dla nas. 
I spanie w namiocie ma dla nas, 
I wszystko w tym lesie jest dla nas, jest dla nag.. 

Piosenka ta otrzymała nagrodę w Konkursie GKH ZHP 1 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. 

drużyny apeojalnoś- 
oiowe /okres po roku 1956/ napisano dla nich wie.e 
ślicznych piosenek. Oto kilka s niohi 

1/ Haroorskie skrzydła ponad Wisłą, 
harcerskie na Bałtyku żagl 
sa kierownicą, przy imadle 
s uporem zdobywamy przyszłość. 

/słowa: J. Litwiniuk 
musyka: J. Wióniewski/ 

2/ Kolumbowie, Kolumbowie 
bez bugoli i fregaty, 
Kolumbowie, Kolumbowie 
odkrywają nowe Światy, 
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krohipolag dawnych bajek, 
sapomnianych słów i naaw. 

W małej wiosce wzory krajek 
4 pod dębem siwy głaz 

/słowa: B. Kuozyńska 
muzyka: Os, Aniołkiewics/ 

3/ My jesteśmy zastęp opętany, 
w szybowoowych sprawach oblatany, 
Dsiś wkuwany wiadomości furę, 
jutro sgodnyn aamioimy obórem. 

7o nie sen, 
otwarte oozy nie kłamią, 
To nie sen, 

słoneczne błyski nie manią 
1 najprawdziwaze dwa skrzydła 
wyśnione skrzydła u ramion, 

/atowa: J. Litwiniuk 
muzyka: Jerzy Dargiel/ 

4/ Za Liny,druhowie, 
bo statek już gotów 
1 żagiel pochwyciż już wiatr. 
Mieanana opowieść młodzieńczej tęsknoty 
w daleki prowadzi nas świat, 

4 hoj, A hoj, już na maszcie harcerska bandera 
4 hoj, A hoj, już do lotu się zrywa jak ptak, 
przygoda błękitny horyzont otwiera 
1 woła nas moraki szlak, 

/słoma: M. Ochorowioz 
muzyka: Jerzy Dargiel/ 

5/ Wędrujemy Śoieżynani naszych pragnień, naszych 
snów 

41 obozy rozbijamy nad rzekami. 
% menażkani, marzeniami przemierzany drogi snów, 

wizyscy Gą jak jeden mąż kapitanani, 
Kurs na horyzont, ani kroku w bok, 
drogami wśród lasów i łąk, 

Kurs na horyzont, ani kroku w tył 
w słoneczny złocisty pył, 
Wszystkie ostery strony świata 
do wyboru, do koloru 
dokąd oczy poniosą tego lata, 
gdzie się echo ukrywa 
gdy je zbudsi nasz głoa 
kurs na horyzont wprost. 

/atowa: Jonasz Kofta 
muzyka: J, Biedźwiecki/ 

6/ Bastaje świt 1 rodzi się wiatr, 
90 sennym oozy otwiera 
1 życie znów jak wonny kwiat 
kolorów barwnych nabiera. 
Kiedy rozwiną się żagle, 

jachtem kołysze już prąd, 
omłowiek poczuje się nagle, 
jakby daleko był stąd. 

Bo to już taka jest zasada, 
że ozłowiek żyje tylko raz. 

ohoć oiężki grom na niego spada 
to on żegluje, łapiąc ozas, 
Bo to żeglarska jest ballada - 
pod prąd ozy s prądem - ważne że 
na wszystko znajdzie aię jakaś rada, 
na dobre i na zło, 

/ałowas I. Skorupski 

muzyka: 8. Skorupski 
- piosenka-laureatka I Festiwalu Piosonę 
ki Harcerskiej "Siedloe 70*/ 

  

Napisałen do Ciebie wspaniały list. Miał być dowoip- 
RY, pouczający, zawierał anegdotę i końcową pointę, 

1 podobała mi się ta pisanina, aż wpadł mi w ręce 
HR nr 7. Wrócę joszoze do listu. Ogólnie traktował 
9 umowności naszych poczynań, a w rezultacie © umow- 

ności prawie tki Jakby na 
Otrzymuję w styczniowe popołudnie egzeuplarz buoha- 

Jący lipoowym żarem, Jest w tym coś żałosnego, że 
nie tylko ręce opadają. Wybrukowano nasze życie ha 
słami jak starosądeoki rynek "koocini. łbami". Potyka- 
my się o nie 00 krok, a pochód do przodu jest mizen- 
ny. 
Nie abyś ślał, że wstąpiłem w nzeregi 

|kryty.... /daki będeie rzeczownik liozby pojedynozej 
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MENEM POGLADY EEEE + EE 
od słowa krytykanotwo/. krytykant, brzmi jakoś za 

łagodnie, ale wydaje mi się, że o tym wszystkim, o 
czym piszesz w ewojej gazecie, już ktoś gdzieś napi- 
Bał i to nie raz... "iszystkie dzieci są nasze", 
"popieramy społeczną inicjatywę", "młodzież najwię- 
kszym dobrem narodu" itd, itd, Ale minęło pół roku, 
a dokładnie te same problemy mają oi sani ludzie, 
Dość biadoleń, Prawdopodobnie pochodzę od takiego 
gazdy, który jeszoże przed wojną wysłuchał kazania, 
przeczytał gazety od deski do deski i... dalej myś- 
lał swoje. 

Dlatego też mam inne zdanie, choć nie w każdym pun- * 
kocie, o epidemii, Bpidemia zresztą ma to do miebię, 
że ogarnia wielu ludzi i trudno wyodrębnić jakąś 
grupę ludzi, która w 100% byłaby odporna na zacho- 
rowania. Tak też wygląda sprawa z drużynowymi, in- 
struktorami hufoów, chorągwi i GK-i, Znam osobiście 
kilkunastu wspaniałych instruktorów tuw, instancji 
1 niestety kilkudziesięciu drużynowych bardzo mar- 
mych. Tak że nie w kolorze sznura problem, Pocie- 
azające jest to, że ohoć nie całkiem zdrowych, ale 
rośnie nam nowa kasta świętych męczenników, 
Maj znajomego zucha, którego drużynowa jest typowym 
inatruktorem wpuszczonym w maliny, Powiedziano jej 
na jąkimś kursie, że jest "przeszkolona", dano dru- 
żynę i konżęo, Drużynowe wie, żę węzystko wie, a że 

me 15 Jat nie ma tzw. dystansu do siebie i do tego 
09 robi. Ów zuch chodzi z ochotą na zbźórki, bo jn- 

Kadra kaztałoąca sama wymaga w dużej części szkole 
nia. Prograny kształoeniowe wygrzebano z lamusa 
i dawaj je wdrażać. 
Nie zauważyli tylko radośni nauczyciele, że czas 
posunął się do przodu, a przy tym, jak to być po- 
winno, zmieniło gię myślenie i nie tylko, 
Zjazd uchwalił, my realizujemy, nie bacząc na bazę 
1 możliwości. Ogtatnio komendant Szkoły Instrukto- 
rów Haroerakich publikuje gdzie się da list apos- 
tolski do ozułych sero haroerakich o książki do 
biblioteki Centralnej Szkoły, Słońce się zniżyło, 
żar jakby ustał, udar przeszedł, Kto dzić odda 
książkę? O szkoleniu kadry kierowniczej nie wspom- 

nę, bo nie... Pakt, że na ten sam kurs wysyłają ko- 
mendy chorągwi zadatki na instruktorów /dewniej ibs/ 
4 haromistrzów z wieloletnią praktyką, tylko dlatego 
że trzeba w/w kurg zaliczyć, Świadozy sem za siebie. 
Po 00 są wobeo tego stopnie? Pytem się grzecznie, 
I jeszcze jedno, Z eątystakoją donoszę, że znam oso- 
biście jednego druha, posiadającego przysłowiowo pol- 
skie imię i nazwisko, który w ostatnim okresie dobi- 
ja do ozołówki polemiatów harcerskich. Zazdroszczę 
mu tylko jednego. O omym by nie napisał, ma bezwzglę- 
dną rację, do tego cytuje klasyków nieliteratów, 
Ha koniec. 
Pod konieo niesławnych lat siademdziegiątych prze- 
ozytałem Qoś, oo określiłbym zwłaszcza dzisiaj jako 
najważniejsze posłannictwo całego naszego Narodu, 
Była to ustawa /a może inny dokument, nie potrafię 
  ponuje ma mundur. Ale co będzie jak że 

1 w qweterku mu do twarzy, 
Q azkoleniu gądą się ciągle, a od ostatniego Zjaz- 

du gzozególnię. To, że się gada to jeszcze małe ... 
(ustawa antyalkoholowa - ingerenoja/, gorzej, 
się je robi. 

dziś żacytowa: a 
lużodzieży/ dla Pokoju. O konieczności takiego wy- 
chowania całego dzisiejszego świata nie trzeba niko- 
go o zdrowych zmysłach przekonywać. 
Może to dziecinne, ale nie wezmę udziału w tegorocz- 
nych Manewrach Teohniozno-Obronnych. 

BUCHCIC Z PROWINCJI 
  

HARCERSTWO WONE 
pwd Zbigniew 
Ratajewicz st.j. MITY I RZECZYWISTOŚC (cd) 

  Spotkanie Drużyn 
8 stycznia 1984 r. wykazało straszliwą słabość har 
oerstwa wodnego w Krakowie. Brak koordynacji i pro- 
gramu działania drużyn wodnych, szozątkowa dziażal- 
mość Retmanatów poszczególnych Hufców oraz Inspelto- 

ratu W a i Wodnego Chorągwi, brak 
materiałów szkoleniowych, szkolenia żeglarskiego, 
instruktorów a także sprzętu pływającego powoduje 
wegetację drużyn, próbujących realizować zadania wy- 
nikające z charakteru specjalizacji, często z mier- 
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nym skutkiem, 
A przecież zadania harcerskiej drużyny wodnej są 
bardzo bogate, ciekawe i wymagają dużego zaangażowa- 
nia. Oprócz działalności harcerskiej, członkowie 
drużyn wodnych powinni uprawiać sporty wodne i tu- 
rystykę po wodach śródlądowych, żeglarstwo morakie 
turystyczne i regatowe, samodzielnie budować i re- 
montować posiadany sprzęt pływający, popularyzować 
wiedzę o problematyce wodnej, prowadzić naukę pływa- 
nia, brać czynny udział w ochronie wód oraz kultywo- 
wać zwyczaje i tradycje morskie, włączając w nie ob- 
rzędowość haroeraką, Realizacja tych zadań jest w 
wielu drużynach w opłakanym stanie. Najwięcej chyba 

jednak kłopotu sprawia budowa i remonty sprzętu pły- 
wającego. 

Wiele drużyn zrezygnowało s tej ciekawej 1 atrakoyj- 
mej formy pracy. Obozy żeglarskie organizowane gą 
na sprzęcie wypożyczonym, który nie zawsze jest w 
stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo u- 

Gzestników obozu oraz pociąga spore koszty /cena wy- 
pożyczenia łodzi typu "Omega" na okres doby wynosi 
Ok. 500 zł./ To prawda, że zakup nowych łodzi wymaga 
dużych nakładów finansowych a zorganizowanie budowy 

lub renontu z powadu braku materiałów szkutniczych, 
odpowiedniego pomieszczenia i konieczności udziału 
specjalistów jest bardzo utrudnione. tłydawałoby się, 
że pokonanie tych wszystkich trudności jeat niemożli- 

we, Wie jest to prawdą, I tak na przykład wiele klu- 

Pląsy 
BE orsici tanach- 

waj 

POLEMIKI EEEE 
bów żeglarskich sprzedaje po przystępnych ocenach 
jachty wykonane z drewna /łódź typu Omegą z pełnym 
wyposażeniem kosztuja ok, 50-60 tyg. zł, - dla po- 
równania oena nowej łodzi 220 tys. złotych/, Wyre- 
montowana i pokryta laminatem żywiozno-szklunym może 
służyć kilka a nawet kilkanaście sezonów. Wystąrozy 
prosty rachunek ekonomiczny, aby wykazać, że kogut 
łodzi oraz materiału zużytego na jej remont zwrąca 
się po 2-3 gezonach. Pogiadanie własnego sprzętu 
pozwala na dowolne planowanie akcji letniej oraz na 
zorganizowanie tzw, obozów instruktorskioh, unoż! £- 
wiających stworzenie motywacji dla działalności in- 
struktorów w trakcie roku harcerskiego, Praca przy 
sprzęcie pozwala na skonsolidowanie 1 bliższe wza- 
jemne poznanie harcerzy biorących w niej udział. 
Także korzystanie z wyremontowanęgo, gzy też zbudo- 
wanego sprzętu przez tych, którzy przy nim pracowali 
jest ważnym elementem wychowawczym, 
Lecz istnieje też pewne niebezpieczeństwo, polegają- 
oe na podporządkowaniu całej działalności drużyny 
budowie lub remontowi sprzętu i zrezyznowaniu z 
działalności haroerakiej czy też nawet żeglarskiej, 
Pomimo wielu trudności w uzyskaniu nowego sprzętu 
pływającego, praca włożona w jego remont lub budowę 
daje wiele satysfakcji i zadowolenia tym wszystkiu, 
którzy w niej biorą udział lub też nią kierują, Dla" 
tego też drużyny wodne nie powinny rezygnować z tej 
formy działalności, 

ZETKI „GAZETKI... 
Da... tradycję wielu drużyn i 

w działalności metodyozno-programowej, stanowią róże 

Mego rodzaju drobne wydawnictwa, Tygodniki, miesięcz= 

pów, pomocną 

niki ozy kwartalniki, raczej z nazwy niż ozasookrecu 

wydawania, pojawiały się w wielu środowiskach, 
Pojawiały się - ponieważ od ozasu wejścia w życie 

owych przepisów ich żywot został utrudniony, by nie 

Powiedzieć wręoz uniemożliwiony, Ba pewno nie byżo 
$%o intenoją ustawoda ly /haroerskie gazetki to nie pę- 
Pek świata/, niemniej prawda jest taka, iż, wedle no- 
Wych przepisów, zgodę na ich wydawanie musi podejmo- 

Wać wysoki urząd aż w Warszawie, Dotyczy to wsżelkie- 
80 rodzaju wydawnictw o charakterze periodyosnym. 

Mle ozy gazetki w objętości 4-6 stron i nakładzie 
20-30 egzenplarsy - a O takie w większości ohodzi — 

wydawane własnym sumptem dzieci i mzodsieży, powiela- 
ne na prymitywnych uraądseniach, ozy wręcz przepisya : 
wane i ręcznie i na maszynach mus: podlegać tak ry- 
gorystycznym przepisom? Ukazują się one przede wazya- 
$tkim wtedy, gdy zbierze się materiał /edpowiednią i- 
1lość/, opracuje się sręby grafiosne, znajdzie kogoś 
kto sbierze to*do kupy" - w praktyce pojawia aię kil. 
ka wydań w roku, Ua jednej s nich zauważyłem takie 
syupatycane hasło: *..płonie kiedy zechoe ku aero po- 
krzepieniu.," - ozyli wydawoy sami saprogranowali nie. 
regularność, " p 

Wigoej w tym zabawy, nawiasem nówiąc mądrej i po 
żyteosnej, niż powagi periodyku. Zabawa m.in, w gazo- 
tę jest osęścią bogatej 1 sprawdzonej pedagogioznie 
metody harcerskiej, 

j | 19  



      
Jarc 

» 

HEEEEZEA| HISTORIA BEEREEENNKENA + SKEMKE 
Czy więo nie Ozas na rozwiązanie tego problemu w 

skali całego zwiąsku? 
Moim zdaniem, zachodzi potrzeba wystąpienia GK ZHP 

do odpowiedniego minieterstwa o opracowanie speojal- 
nej delegacji do przepisów, umożliwiającej wydawanie 
"do użytku wewnętrznego" wydawniotw typu pisenka, ga- 
setki, 1 materiały 
ne. Później GK ZUP mogła by sformułować 
zasady akceptacji wydawnictw przes poszozególne 
szczeble organizacyjne. Hp, na wydawanie pisemka dru- 
żymy 1 szożepu wydaje zgodę i ponosi odpowiedzial - 
ność za treści w nim sawarte odpowiednia komórka ko- 
mendy mufoa, sgodę na materiały programowo-netodycz- 
ne bufoa wydaje odpowiednia komórka komendy ohorągwi 
1tp. 

Pisemko szczepu ozy drużyny jest zwielokrotnioną 
formą kroniki - której prowadzenie nie jest obwarowa- 
my tyloma przepisami, Redagowanie wydawnictwa druży- 
ny, Bzozepu uaktywnia grupy dziecięoo-nłodzieżowe, 
jest zapisem trudnej i oiekewej pracy na szlaku har- 
oerakich przygód. Jest także czynnikiem mobilisują - 
oym dc lepszej pracy, dobrą reklamą działalności har. 
oerskiej wóród rodziców, nauczycieli i przyjaciół na- 
szej organizacji. Warto wziąć to pod uwagę, zwłasz - 
oza że takie pisenka powstają, 0o Świadozy o zapo = 
trzebowaniu społeozńym na tego typu inicjatywy. 

Druga sprawa, ściśle związana s problemami, o któ: 
rych wyżej to trudność w wydawaniu aktualnych, po = 
trsebnych natychniast, materiałów programowych, meto- 
dyosnych i organizacyjnych przekraczających objętoś- 

<iowo 16 stron maszynopisu. Po pierwsze, mszą one 
być umieszozone w planie wydawniczym na rok woześniej 
/mymóg UK1S/, po drugie - gdy określi się je enigna- 
tyoznym pojęciem "materiały programowe" gą kłopoty a 
ich wydaniem w chwili nadania im właściwego tytułu np. 
"Obrzędy drużyny". A przecież trudno określić s rocz 

nym 0 będsie w ome- 
rwou ozy ku, Praca ma to do sie- 
bie, iż niesie ze sobą różne w danym momencie potrze- 
by. Istnieje wprawdzie możliwość uzyskania zgody jed 
norazowej, ale po długim korowodsie biurokratycsnym. 
Ta sytuacja, w interesie zwiąsku, wymaga pewnych up — 
roszozeń, 

Od dwóch lat funkojonuje w centrali zespół wydaw- 
niotw. Jest to komórka niezwykle potrzebna i w wielu 
sprawach pomocna w rozwiązywaniu tych problemów, Nie- 
mniej sama nie jest w stanie przeżwyciężyć wielu sp- 
raw zwiąsanych s nowymi przepisani, Potrzeba progra- 
mu szerszego, obojmującego cały związek i użatwiają- 
oego działalność wydawniczą drużyn 1 szosepów, Nie po 
mogą tu półśrodki - tak ostatnio modne. 

Jest jeszoze jeden aspekt oażej mody wydawniczej - 
trzeba większej kontroli wydawnictw pod względem me- 
rytorycznym i zwłaszcza graficznym, Do na. 
oji docierają różne "straszydła" wydawnie: 
ki robione es głowy", czy są one potrzebne ozy nie, 
Śpiewniki bez mut /a wtedy stają się besużytecznyni 
sbiorami tekatów/ 1 wiele innych tego typu pozycji. 

Tak więc z jednej strony ukazują się nietrafione 
pozycje, m s drugiej występują trudności s wydanien 
książek wartościowych, Coś tu nie gra. zuch 

NIE RZUCAŁ SŁÓW NA WIATR 

RYSZARD 
NUSZKIEWICZ 

ny« 

1919-1983 
harcerskie. 

Paco byż w drużynie gimnazjalnej we Wrześni, 
W Kampanii Polskiej 1939 r, walozyż w 6, pułku strze 
loów podhalańskich na południowej granicy państwa. 
Poprzez Węgry przedostaje się do Wojska Polskiego 
Pranoji i w 1940 r. walozy w J. pułku 1. dywizji Gre 
madierów. Po kapitulacji Pranoji dwukrotnie przedo- 
staje się przez Pireneje. Po pierwszej próbie zosta- 
je aresztowany w Hiszpenii i przebywa w więzieniu 
w Puigoerda, s którego ucieka do Prenoji, Francuzi 
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internują go w obozie koncentracyjnym w Argeles sur 
Mer. I z tego obozu ucieka po raz drugi do Hiszpanii, 
dalej do Portugalii 1 poprzez Gibraltar przedostaje 
się do Anglii, Tem zgłasza się do "oichooiemnych" — 
polskich komandosów, których po przeszkoleniu dywer- 
syjnym zrzucano do Kraju, Pod pseudonimem "Powolny" 
Bkacze na ziemię polską w mocy z 20. na 21, lutego 
1943 r. Jest oficerem Kierowniotwa Dywereji /Kedyw/ 
Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej. Z tego tytułu 
zoataje przełożonym 1 instruktorem harcerskiego plu- 
tomu "Alioja" /patrz: Oz. Skrobecki: "Podgórski plu- 
ton dywernyjny "Alicja" Szarych Szeregów w Krakowie" 
wyd. ZBoWiD Kraków-Podgórze/, Nocą z 29, na 30, sty- 
oznia 1944 r. pod Grodkowicani bierze udział w zama- 
ohu na pociąg wiozący generalnego gubernatora Hansa 
Pranka. lecie zostaje zastępcą dowódcy Jamodziel- 
nego Batalionu Partyzanokiego "Skała". W bitwie pod 
Złotym Potokiem wyprowadza oddział z okrążenia, Woj- 
nę zakończył w stopniu majora, Był odznaczony Srebr- 
nym Krzyżem Virtuti Militari, pięciokrotnie Krzyżem 
Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, francuskim Groix 
de Guerre, brytyjskim Battle of War i in, 
"Należał do pokolenia - wspomina T. Bystrzycki — 
które nie rzuca słów na wiatr, swojemu działaniu po- 
woli i uparoie nadawał moo mimo wszystko", 
W 1983 r. ukazała się książka R, Muszkiewioza pt, 
ADA 

Gdy dziś żegnamy majora Ryszarda Nuszkiewicza — 
Sdzieś w innym Świecie oczekuje Go harcerski pluton 
"Alicja" młodzieży z Podgórza, 

Wyrównają się wtedy Szare Szeregi 
ległych, a kolejni dowódcy plutonu, podohorążowie 

HISTORIA EEEE 
"Pranek" 1 "Jacek" złożą ewojemi przełożonemu raport 
- jeszcze z 1943, 1 1944, roku - kiedy to poned 80% 
stonu oddziału - chłopoów i dziewcząt — oddało swę 
młode życie za Ojczyznę, 

liy - jeszoze na tym świecie żyjący — nie usłyszy- 
my słów meldunku o dramatycznej historii dywersyjne- 
80 plutonu, którego porucznik "Powolny" był przełożo- 
nym i instruktorem z ramienia Kedywu, Uczył tę wspa- 
niałą młodzież rzemiosła żołnierza konspiracji - ćwi- 
5. ale i wychowywał palących się szaleńczo do ozy- 
nów, 

1 umiał ich porwaćj awoją osobowością, przykładem, 
doświadczeniami Kampanii Polskiej, Prancuskiej, przy 
godami hiszpańskimi, urokiem "cichociemnego", 

Wtedy rozstali sią — na lata, 
Ryszard Iuszkiewioz służył im dalej - bo z jego re- 
lacji 1 inicjatywy powstał zapis historyczny o pod- 
górskim plutonie dywersyjnym "Alicja" Szarych Szere- 
gów w Krakowie, 

Pan Major zachował więzy braterstwa z haroerrani, 
bywał naszym gościem w harcerskich świetlicach - ga- 
wędził z nami przy ogniskach, 

Żegnu Go dzisiaj Środowisko Krakowskich Szarych 
Szeregów. Żegna Go Komenda Krakowakiaj Chorągwi ZHP, 
chyli się sztandar iufca Harcerskiego z Podgórza, 

Ryszard Nuszkiewioz - żołnierz Rzeczypospolitej — 
już do Historii, Młodemi pokoleniu harce- 

rzy niech pozostanie przykładem bohatera i legendą, 

/Przemówienie na pogrzebie w dniu 6,I.1984 r. na 

"” 

z e 

wywiadowca 

D, Marek Sitkowski w numerse 2 "Motywów" s dnia 
11 stycznia 1984 r. zamieścił artykuł pt. "Eksuisje - 
Banioje". Artykuł na kanwie liatu harcerzy s pewnego 
krakowskiego azorepu /Hufie0 Howa iluta/ posłużył au- 
torowi do Bnucia rozważań na temat pozycji ZHP w 
szkole. Osyni to w aponób ostrożny 1 delikatny, 

List dotyczył sprawy wyrzucenia haroeray s haroów. 
ki, bowiem potrsebne było pomi mie do "trenin- 
gów" sespołów muzycznych, Deoysję na szozęście anie 
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niono, ale nie dlatego, iż dyrektor askoły okazał 
się mądry, potrafiący uznać logiozne argumenty i wy- 

oofać się z błędnej decyzji, Decyzję oofnięto na 
sadzie "przekonania odgórnego" pani dyrektor. Czy to 
wyjdsie azozepowi działającemu w tej szkole na zdro- 
wie - to już inna sprawa. Zacytuję w tym miejscu fra- 
gment artykułu dh. M,Sitkowakiego: "...Vięo na 00 
dzień bywa tak, jak akurat pozwalają talenty i osar 

lobisty komendanta /wobeo azkoły/ i instruktorów 
/wobea komendanta/, Nie ma /praktyosnej/ możliwości 
odwołania się od decyzji dyrektora, pozostaje własny 
pomyślunek i dyplomacja. Wieczna zabawą w podchody”, 
I dalej..."Jeka jest ogólna sytuacja i pozycja han- 
oeratwa wobec dyrektora nie lubiącego Związku? Prze« 

oież druh szosepowy nie powie: "Nie, to nie, do wie 
dzenia" - bo szkoła straty specjalnie nie odozujó, 
instruktor będsie miał moralnego kata...” Woześniej 

dh Harek zastanawia się ozy w rozmowach z dyrektorem 
szkoły prawdziwym partnerem może być uozeń, studtnt, 
młody nauczyciel, ozy jeszoze tzw. inatruktor społe- 

ozny, czyli esłowiek, który po pracy ohoe się zająć 
haroerstwem. 

W przypadku gdy ktoś nie jest pracownikiem sukoży 
pen dyrektor ma bardzo łatwy sposób, Otóż oświadoryć 
może z czarującym uśmiechem i ogromnym współozuciem 
- ",..Pan nie jónt, niestety, pracownikiem naszej 
szkoły - nie może pan dostać kluozy od szkoły w wol- 

BĄ pobotę...* Ponieważ zaś pan terojan nie ma ożhiń 
w wolną sobotę 1 ... "Łłobowiązku, panie harcers" 
/tax, tak - wzięte z życia/, to taki instruktor móże 
sobie haroować z harcerzami na polu. Szkołę zamyka 

0 © 14-tej 1 cześć, Tu przypominam sobie wywód peł 
(nego pana dyrektora, będącego już na zasłużonej eme- 
ryturze. Mianowióie, wg panż dyrektora słowo harcera 

pochodzi od słowa haroować, a najlepiej harouje się 
na polu, ozyli pomieszożenie 1 haroówka nie Bą po= 
trzebne, 

Jeśli komendantem szozepu jest pracownik szkoły, 
arsenał Środków jest niezrównanie bogatszy, Jak "pod 
Bkakuje", to dodatkowe hospitacje na lekojach, prze- 
pytywanie na różnych "co haroer 
stwo robi" i omły szereg innych metod, Zresztą na co 
dzień harcerstwa nie lubi nie tylko pan dyrektor, 
Wie lubią ZAP też nauczyciele, Ten znakomity system 
rozdziału zadań - wszystkie klasy /w ramach zajęć 
lekoyjnych oczywiście/ sprzątają rozległy teren zie- 
lony wokół szkoły i to dwukrotnie w roku, Jest opra- 
oowany grafik prac, wyznaczony teren. Potem po pracy 
głośne pytanie do haroerzy - często niestety na lek; 
031 wychowawozej - 00 haroerze zrobili w powyższym 
temacie? A Go mieli zrobić? Tych co należą trzeba 
*nagrodaić" dodatkową pracą, bO w myśl logiki ezkol- 
nej jak pracują razem z klasą to przestają być haroe- 
rsami. Stają się Ib, IIg, ozy też inną klasą będącą 
własnością np. koleżanki Kowalskiej - i cały splen - 
dor ioh pracy upływa na wychowawozynig. Ha takie sple 
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ndory społeczność nauózyciełska jest ozuła, Go zreszu 

tą uzazadnione, bo zarobki hędzne, kryteria pracy na- 
uosyciela subiektywne, wysókie, ozęsto zmieniane, a 
pozycja społeczna zawodu niska, 

Inny punkt widzenia, Pani kierownik internatu 
twierdzi, że nie ma żadnego pożytku s harcerzy i u 
niej w internacie haroeratwa nie ma, Cóż z tego, że 
mieszkańcy internatu należą do drużyn w azkole /in- 

ternat jest ozęścią tej szkoły/, Raroeratwo winno or- 
ganizować zbiórki w pokojach internatu i np. Śpiewać. 
Rozumiem że głośno i w godzinach gdy jest pani kiero. 

wniozka. Podobne ustawianie harcerstwa w szkole jest 
zjawiakibm powszechnym, Oczywiócie w niektórych óro- 
dowiskach haroerstwo samo odsunęło się od szkoły, 
chroni się za podwójną gerdą przed jakąkolwiek formą 
współpracy że szkołą, Ż drugiej atrony jednak dla 
szkoły współpraca z ZEP oznacza połne podporządkowa- 
nie hertorstwa szkole, 00 w świetle VII Zjazdu 4 ta- 
sad wychowania w ZAP jeżt po prostu niemożltwó, A je- 
dnak ooruz to jakiś mały "Wóds" próbuje podporsądko= 
wać haroeratwo i ustawić w karnym szeregu pomiędzy 
PTTK 1 POK oraz LOP-em, Bad tym wszystkim organ koor 
dymujący osyli samorząd wzkolny. Są zikoły, które 
się chwalą, ż0 *,.. u nas działalność organisacji 
młodzieżowych koordynuje sanorząd szkolny..." Możemy 
się bronić? Ookywśócie! Tylko jak? Gdyby było ozarno 
ma białym powiedzie oo w szkole dla haroerstwa — 
%ż by zmiuny wielkiej nie było, Wszak każdy przepis 

(nożria dXrątyć, a póńadto przy dzisiejszym stanie ba- 
zy oświaty wfslkich żądań stawiać nie można. Hożna 
'natomiast żądać,i to głośno, zagwarantowania Haroer- 

btwu odpówiedniej pozycji w szkole, Rodsi się pyt: 
mie, Dlaczego władze Związku nie protestują przeoiw. 
%o takiem podejściu ozęści /niestety sporej/ dyrek- 

torów do podstawowych ogniw Związku? Przecież konfli 
kty rodzą się tam i tylko tam gdzie harcerstwo dzia- 
ła. W szkołach gdzie harcerstwo nie działa nie ma też 
konfliktów. Rozumując logioznie; żywotnym interesem 
władz Zwiąsku jest ochrona tych, którzy ohoą działać 
1 działają. Dlaczego nie wykorzystuje się możliwości 
tkwiących w sformułowaniu statutowym o przewodnioteie 
ideowym nad Związkiem i w określeniu, że ZHP jest or- 

ia 2 tego wyni- 
kają prawa i możliwość ich egzekucji, tym bardziej, 
że obowiązki są od ZHP egzekwowane, Nie słyszałem o 
wypadku odebrania pokoju organizacyjnego np.ZSMP-w ja 
kiejś szkole, natomiast odebranie harcówki trafia się 
woale często, Czyli inne organizacje radzą sobie le- 
piej lub mają więkazą siłę przebicia, Dlaczego wła- 
dze Związku nie mą w stanie lub nie ohoą wyegzekwo- 
wać powyższych spraw? Dlaczego harcerz misi być zaw 
sze z prośbą i prawie na klęczkach? Dlaczego tak waż- 
na sprawa jak wychowanie ideowe metodą haroorską prze 
grywa w ataroiu z widzimisię, sobiepaństwem, biuro- 
kracją i ohęoią pobożną równania wszystkiego pod je- 
den wzór? Dlaczego marnuje się trud, zapał 1 ozaa 
tych nielicznych społeczników, którzy pozostali? 
Dlaczego? 

EEK + KIZZNNNNN MOTYWACJE EEEE 
15 października 1983 roku po 47 latach przypadł mi 

gaszozyt słożenia w asyście dwóch druhen kwiatów na 

płycie pamiątkowej drużyny "Gryf" w Szozecinie, rosnie 
szozojąc je w ten sponób, aby nie zosłoniły napisu: 

*Wsaystko 00 nasge Polsce oddamy, ,, 
= W XXV Roosnioę powstania Harcerstwa w Szomecinie 
w hołdzie tym, którzy wszystkie awe siły 1 życie 
sprawie polskiej oddali 

1959 * 1934 - 

Tam gdzie kiedyś w latach trzydziestych znajdował 
się posąg pruskiego króla Pryderyka II, wspartego na 
nieodłącznej lasce, widnieje teraz duża metalowa tebli 
0a na płycie, oadobiona u góry lilijką s Rodłem, wyry- 
tą ns tle herbu Szozecina. 

hm Dwd ARA 

Jośrodkiea pracy kulturalno-oświatowej był Lom Poloki. 
V 1930 r. powstała w Szczecinie Polska Szkółka 1 Przed: 
sskole, a wkrótce potem chór dziecięcy i teatrzyk, 

Wielu działaczy poświęcało się bea reszty sprawie 
polskiej, m.in, Tomass Wilcsyński, Jan Chnara - później 
szy drużynowy drużyny "Gryf", Józefa Qilowa, nauczyciel 
ka Stefanie Lechowska, nanosyciel 1 założyciel drużyny 
harcerskiej "Gryf" Makeynilian Golies, oraz właśnie 
Aleksander Omieczyński - nauczyciel, harcerz, drużyno- 
wy drużyny "Gryf" od 1955 r. i założyciel gromady su- 
chów "Wiewiórki". 

Aleksander Omieozyński po przybyciu do Ssesecina 
zaangażował się w ruchu polskim, bowiem pełnił funkoję 
sekretarza Lsozecińskiego oddziału Zwiąsku Polaków w 

Niemczech, współpracował 5 oddziałem Związku Polskich 

ALEKSANDER OMIECZYNSK 
W 1934 r. Maksymilian Golies, nauczyciel Polskiej 

Szkółki w Szczecinie założył pierwszą harcerską druży- 
nę, ale już po roku misiał opuścić azkołę nie usyskaw- 
Szy od włada niemieckich dalszego zezwolenia na naucza 
nie. 

Sakołą tę przejął po M,Goliszu harcers s Wrocławia, 
nauczyciel Aleksander Omieczyński. Urodził się 12 gru- 

* dnia 1909 roku we wsi Trzcianka koło Sztum na Powiólu. 
Byz aynem chłopskim. Ukończył eskożę podstawową w ro- 
dainnoj wai, Następnie ukończył naukę w Państwowym Se- 
minarium Nauczycielskim w lubawie, zdobywając dyplom 
naucsycielski, Praktykę nauczycieleką odbył w Pols06, 
Później sać sajnował się działalnością społeczną i kul- 
tura: na nie seswo- 
lenia na nauczanie w azkołach polskich na terenie Rse- 
Sty, Jakiś cana Omieczyński przebywał we Wrocławiu, 
gdzie zajmował się pracą kulturalno-oświatową oraz har 
cerstwen. 

- 

Otrzymaweny wreszcie w 1934 r, zezwolenie na wyko- 
nywanie zawodu nauczycielskiego wyjechał do Ssosecina. 
4 praca osekaża go nie tylko w Bskole i w Zwiąsku Po- 
laków. Traeba było bowiem przejąć prowadzenie chóru, 
ożywić kontakty se wsią szozecińską,„ no i, przede wazy. 
Stkim - harcerstwo, 

W Szozecinie najprężniejszą organizacją był Oddział 
Zwiąsku Polaków w Niemczech, główny organizator i ko- 
ordynator wszelkiego życia Polonii szosecińskiej, Op- 
Tócz tego istniały: Polakie Towarzystwo Szkolne, Pol- 
skie Towarzystwo Spiewu im, F,Chopina, Polskie Towarzy 
Stwo Sportowe "Orlęta", Towarzystwo Polskich Kobiet 
1 harcerstwo. Działał w Ssozecinie Oddsiał Zwiąsku Pol 

skich Robotników Rolnych, który prowadsił bibliotekę, 

Robotników, nanozał w "Szkółce Polskiej", wyjeżdżał 
s harcerzami na obosy do Polski, m.in, na Górę św. any 

w 1937 r. Propagował polskie książki i prasę, Uczył 1 

syka na kursach dla rodzin robotników rol- 

nych w wielu powiatach. Sskolił harcerzy, organizował 

wycieczki i obozy wędrowne, imprezy artystyczne oras 

obohody różnych rocznie i świąt narodowych, Pisał are 

tykuły dla "Głosu Pogranicza i Kaszub", ukasując tra- 
dyoje polskie tkwiące w tych regionach, a więc zapioy- 
wał podania ludowe, obrzędy i zwyczaje. Zajęował się 
muzyką jako dyrygent chóru Towarsystwa Spiewu im, Pry- 
deryka Chopina, e także zajmował się teatrem amator- 

skim..Kiedy w 1935 r. prmyjechała na Pomorze Kazinie: 
ra Iłłakowiozówna, towarayszył jej w podróży autor - 
skiej, 

Podozaa wakacji letnich, dzięki pomocy Zwiąsku Pel- 

skich Towarzystw Szkolnych dzieci polskie wyjeżdżały 
na kolonia do Polski, Towarzyszył im zawaze Omieczyń- 

ski, a po powrocie organizował spotkania s rodzicami 
Ppodozas których dzieci opowiadały o awoich wrażęniach 

« Omieczyński wygłaszał pogadanki o aktualnych proble- 
uach Pólski, Podosas tego rodzaju spotkań apelował de 
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rodziców, by s dziećmi w domu rosmawiano tylko po pol-| 
sku - bowiem sama sskoła i wyjasd ma kolonie wakacyj- 
ne nie nauosy ich dzieci ani mówić, and omuć po pol - 
sku. 

W owym czasie miałem okazję poznać druha Omieczyń” 

skięgo osobiście. Powiadomiła mnie bowiem Aubasada RP 
w Berlinie, jako osłonka Naczelniotwa BHP w Niemozęch 
do spraw organisacji harcerstwa na Brodkowe i Północ- 
"ne Niemcy, o się w 

Pojechaliśmy więc z komendantem hufeń druhem Edmundem 
Rydsyńskim do Ssczecina, Na dworcu oczekiwał nas drub 
Aleksander Omieczyński. Pojechaliśmy do Konsulatu RP, 
gdzie nas przyjął konsul H,Stark. Z wypowiedzi konsu 
la wynikało, że w Szczecinie posa członkami Zwiąsku 
Polaków w Niemczech tam osiadłymi, istniała także du- 
ża grupa obywateli polskich, którzy przyjeżdżali s ki 
ju w charakterse sezonowych robotników rolnych, Wewęt 
młidsież 1 dzieci tychże obywateli hitlerowcy siłą 
starali się woiągnąć do szeregów młodzieży hitlerow- 
skiej, Konsul prosił nas o sajęcie się tym problemen 
celem udzielenia pomocy naszej polskiej młodzieży, 
W tych wozmowach brał także udział druh Omieczyński, 

Odtąd systematycznie bywalióny w każdą pierwszą nie- 
dzielę miesiąca w Szozecinie, Poznaliśmy przy tej oka- 

sji pracę i działalność harcerską, pedagogiczną ore » 
kulturalno-społeczną druha Omieczyńskiego. Był to od- 
ważny, pracowity i szlachetny, kulturalny i serdeczny 
człowiek, Prosił naa o programy i materiały metodycs- 

ne oraz literaturę harcerską, Po kilka miesiącach pro- 

wadzona przes niego drużyna snaoznie się rozrosła, a 
funkoję drużynowego objął po nim druh Leon Chuara. 
Do dsió żyją jeszcze w Szczecinie druhowie s tamtych 
lat: Mieczysław Iwan i Rudolf Szczepaniak. 

Druh Omieozyńcki zabiegał wraz z nauczycielem Fren- 
©isskiem Jujką o założenie drużyny harcerskiej w jed- 
mym s więkazych akupiak Polaków poza Szczecinem. 

W dniu 6 marca 1938 r. druh Olek brał udział w Ko- 

ngresie Polaków w Berlinie, 
Od chwili przybycia z Wrocławia do Szosecina cały 

©sas był Omieczyński pod inwigilacją gestapo. Dnia_ 
3 czerwca 1939 roku, a więc na 3 miesiące przed wybu- 
chem wojny, został zabrany wprost s lekcji, Przebywał 
' obozie koncentracyjnym Oranienburg, gdzie również 
przebywali jego koledzy nauczyciele Maksymilien Oolisz 
Józef Mozolewski 4 Władysław Narożyński. W-1940 roku 

przewieziono go do obozu Flossenburg k/Hamburga, a na- 

stępnie smów do więzienfa w Szczecinie, gdzie 10 wrze- 
śnia 1941 roku Skazany za zdradę stanu został zanordo- 
wany przes hitlerowców. 

Zginął druh Olek - współtwórca patriotycznych traz 
wycji ruchu harcerskiego w Szczecinie w ozasach, kie: 
dy wielu młodych instruktorów 4 harcerzy było wiernych 
słowom hymnu harcerskiego: 

WSZYSTKO 00 NASZE POLSCE ODDAMY... 
Druh Olek oddał to co miał najcenniejsze - życie! 

Z dużym opóźnieniem dotarł do mnie sympatycznie re- 

dagowany miesięcznik "HR" nr 04, 
Jako "stary rep" w harcerskiej służbie, ze szozegól- 
nym zainteresowaniem przeczytałem publikację histo- 
ryczną pt. "Krakowska Chorągiew ZAP w 1945 r.", 
Ucieszyła mnie ta publikacja - ale też nasunęła sm- 
tne refleksje, o których chciałbym z Druhem Nacżel- 
nym podyskutować, Ucieszyła - bo oieszyć się należy, 
że młodsza żmudnie zbiera fakty przeszłoś- 
oi,sięga po pióro, pisze i publikuje, Żawstydza tym 
starsze pokolenie /mnie też/, które się leni w pisa- 
niu faktów, które mogłoby przedstawić z autopsji, 
Za tę inicjatywę wpisania historii - chwała autoro- 
wi, bowiem zdaję sobie sprawę z trudności w zbiera- 
niu materiałów i pisaniem treści tego typu. 
Obowiązują tu jednak prawidła publicystyczne, które 
można określić do: wyważonej rzetelności i podawania 
do wiadomości dokumentów zgodnie z ich treścią, 
W żadnym wypadku nie wolno tych dokumentów p r e pa 
rować, I tu zaczyna się w omawianej publikacji 
"historia smutna", 
Autor - powołując się na dokument pierwszego rozkazu 
Komendanta Chorągwi, podaje 14-osobowy skład Chorą- 
gwi iarcerzy. Jest to niezgodne z Rozkazem nr 1, bo- 
wiem skład Komendy Chorągwi akładał się z 24 druhów 
pełniących 27 funkcji /niektóre stanowiska były du- 
blowane/. Powołania takiego zespołu ludzi dobrej wo- 
1i wymagała ówczesna sytuacja. Zachodzi zatem pyta- 
mie oo akłoniło autora publikacji do skrócenia doku- 
mentu? Nieświadomość - czy też beztroskie dokonanie 
skrótu treści. O nieświadomości mówić tu nie można, 
bowiem autor powołuje się ną Rozkaz nr 1, podaje go 
jako źródło emucjacji. Przyjąć należy, że młody au- 
tor, który być może nie był na Świecie w chwili 
dziejących się wypadków, pozwolił sobie na selekcję 
stanowisk i ludzi pierwszej Komendy Chorągwi. Tu już 
jest popełniona niewłaściwość - niedopuszczalna, Mu- 
si paść pytanie jakie autor miał prawo do zniekszta- 

łoenia dokumentu? 
"Smutno mi Boże”, bo fakt należy ocenić jako aprze- 
czny z zasadami etycznymi w dziennikaratwie, 
Zadałem kilka pytań i to nie "bez kozery", Byłem i 
ja powołany do określonej funkcji w składzie pierw- 
szej Komendy, która zbudowała fundament rozwoju har- 
cerstwa krakowskiego. Druhowie pracowali w pełnym 
składzie bardzo ofiarnie. Nie było w Komendzie "gor- 
szych i lepszych" jak chce tego autor publikacji. 
W niewymienionych funkcjach 1 nazwiskach w liczbie 
10 nie podanych do publikacji znajdują się takie 
nazwiska jak Hn, dr Władysław Szozygieł, prof.Hn. 
Imdwik Duda, im, Wojtek Beliczyński i inni, 
Zatrzymam się na nazwisku Hu, dr, Władysława Szozy- 
gła, Był wielkim autorytetem nie tylko w Krakowie, 
ale w ogóle w ZAP - był znany w międzynarodowym 
skautingu. 
W pierwszej Komendzie pełnił funkoję rzecznika w 
"prasie wewnętrznej". Znaczyło to, że wziął odpowie-   dzialność za publicystykę w pismach harcerskich i 

2A 
GrEWAM 

EEE © RAGRGEERGEE] LISTY. MEGO 
hm Wacław 
Wierzewski LIST 

_OIWARTY 
DO 
REDAKTORA 

lei wydaważen w tenpie przyspieszonym Jego podręcz- niki. Plonem z tego okresu jest sporo publikacji pramowych - opracowanych audycji radiowych, Dziś są to dokumenty Świadozące o poczynaniach krakowskiego haroeratwa - operatywności pierwszego składu osobo- wego Komendy Chorągwi Harcerzy, która swym aktywnym wpływem promieniowała na oałe ZIP, 
Czuję się zobowiązany do odpowiedzi, dlaczego w tej sprawie zabieram głos, Jestem dziennikarzem z wyk- ształoenia - znane są mi reguły gry, w oddziaływaniu 
na ozytelnika, 
Wiele młodych druhen i druhów przyjmie opublikowaną treść w poruszonym temacie - w formie jaką opubliko- aż autor w "HR", Być może, że na podstawie tych emu- Jacji przyszli autorzy tego tematu będą korzystali z 

HR 
zagranicznych, jak było potrzeba piaał w kilku 
dniach podręczniki harcerskie - 1 w ogóle ten wybit- 
My znawca harcerstwa i skautingu działał w różnych 
okolicznościach - w miarę potrzeb spraw jakie *wa- 
Fzyły się w kuchni potrzeb ideowych" Komendy Chorąg- 
wi. 

Pracowaliśmy w wielu wypadkach razem. Byłem w Komen- 
dzie odpowiedzialny za "prasę zewnętrzną" — 00 w dzi- 
siejszym nazewnictwie byłoby odpowiednikiem "rzeozni- 
ka prasowego" Komendy, Dr Szczygieł pisał - ja z ko- 

IĄZ8Y *ARCHRSTWA PTÓLSFLEGO 

FOMENDA CHORĄGWI HARCERZY 

W KRAKOWIE, KARMELICKA 31 

Rozkaz Nr 1. 

wiadomości z tego źródła, I w ten sposób zrodzi się 
fałszywy obraz, Chyba jest to jakiś istotny problem 
w rzetelności publicystyki historycznej, 
Piszę również dlatego, by dać satysfakcję Druhom 
% pierwszej Komendy Chorągwi, nie wymienionym w pu- 
blikacji w "HR", a którzy musieli w początkowych ty= 
godniach rezygnować z pracy zawodowej, by podołać 
wypełnianiu przyjętych obowiązków — a do chwili obe- 
onej gą w ewidencji ludzi żyjących, 
Mam nadzieję, że Druh Naczelny Redaktor pomoże mi 
w tym przedsięwzięciu i opublikuje jako erratę ory- 
Sinalny Rozkaz nr 1 Komendanta Chorągwi in. Bugeniy- 
sza Pika z 30 marca 1945 r. 

Potokopię dokumentu załączam. 

Xraków, dnia 30 marca 1945 r. 

Dnia 12 lutego 1945 r. otrzymałem polecenie Pełnomocnika Rządu Tymcz, na Woj. Krakowskie Dr. Stani- sława Skrzeszewskiego Nin. Oświaty oraz Głównej Kwatery Harcerskiej ną zorganizowanie ruchu harcerskie- go na terenie Woj, Krakowskiego, 

Druhowie! 
Jarceretwo ma do spełnienia odpowiedzialną 1 zaszczytną rolę, bo daje podstawy ideówe i moralne dobrego obywatela Państwa, 
Dlateso pierwszą i najważniejszą pracą Komendy Chorągwi jest dobór odpowiedniego grona 1nstruktor- skiego, 
Proszę wobec tego wszystkich instruktorów 4, harcer: sy o jaknajwiększą współpracę, a mam niezłomną Padzieją, że praca nasza spełni zadanie jakie na nas nakłada obowiązek dobrego instruktora - harcerza, 

QzowAJ! 

Komendant Chorągwi Harcerzy 
/-/ Hm. Pik Bugeniusz 

Skład Komendy Chorągwi tlatcerzy w Krakowie, 

Kmit Choma pul: 
1.Zastępca Kmita Chorągwi: 
11. Zastępca Kmita Chorągwi: 
kapelan: 
Lekarz: 
Doradca prawny: 

hm. Pik Bugeniusz 
hm, Korzeniowski Rudolf 
Phm. Ryblewski Jan 
ka, Dr Bednaraki Wojciech Peliks 
hm, dr Pieczarkowski Marian 
Mgr Bielawski Antoni 
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P sy porannym goleniu kierownik wydziażu starszo- 

harcerskiego jednej z chorągwi - druh Rafał K. romny- 
Ślał nad planem pracy w dniu dzisiejszym, Nie ssło mu 
łatwo, był wyraźnie zmęczony trzydniową naradą w 06n- 
trali. Bo to mocne dyskusje, wspaniałe propozycje i 
nietuzinkowe pomysły, bo to rozmowy i przekazywanie 
doświadczeń dla dobra ruchu starszoharoerskiego. Jak 
zwykle ozasu regulaminowego nie starozyło - trzeba by 
ło "zrywać" nocki. 

Rano - myśli - rozmowa s dyrektorem sespołu szkóż, 
w południe wizyta w kuratorium, o godzinie 16,30 u- 
dsiał w zbiórce drużyny, na którą został zaproszony 
przed dwoma tygodniami, Miało to być jego pierwsze 
spotkanie s tą drużyną, a ta s kolei chciała mobaczyć 
1 posłnohać szefa z instancji, Przygotowali nawet dla 
niego własnoręcznie wykonany podarunek. 

Niestety druh Rafał K. po oażym dniu pracy, wpraw- 
dsie z rosterką, postanawia nie pójść na sbiórkę. 
Trzeba kiedyś wypooząć, by móc dalej s poświęceniem 
kierować dzielnie wydziałem, Tak sobie pomyślał... 

RZE 
Komendant hufca, Marek 0. śle rozpoczął dzień, Ros 

myślając nad rozkładem dnia - szpetnie zaciął się 

  4,2 

TRZY PIÓRA 

DOWÓD 
NIE WPROST 

naci że harcerstwo jest organizacją popular- 
mą, atrakoyjną 1 przyciągającą dzieci i młodzież, W 

każdej szkole podstawowej i średniej /określenie sz- 

koły ponadpodstawowe nie za bardzo się przyjmuje/ dru 

tyny pękają w szwach, bronią się osym mogą przed pray 
Jęciem nowych osłonków. 

Załóżmy, 1% harcerstwo dysponuje wspaniałym pro - 
gramem podejmowanym ohętnie, dobrowolnie i masowo we 
wasystkioh środowiskach, Gdzie spojrzeć - rodzą się 
nowe skoje, kampanie programowe, rajdy, wycieczki i 
imprezy sportowe, Każda harcerka, każdy harcerz po- 
ozuwa sobie za zaszozyt uczestnictwo w ruchu harcer- 
skim, natomiast niesorganizowani spoglądają na harce- 
rsy s zazdrością. 

Załóżny też, że mamy nietypową atmosferę wśród 
przyjaciół zwiąsku, wszyscy pomagają nam na wyścigi, 
a miernikiem wartości pracy społecznej jest fakt dzia 
łalności w aserokia fronoie wychowawozyn Zwiąsku Har- 
oceratwa Polskiego. 

Załóżmy z kolei, iż w każdoj sskole dsiałają sz - 
©uepy harcerskie a w nich prężne drużyny zuchowe, han 
oerskie i starszoharoerakie, Dożóżmy do tego modelo- 
wą pracę tych drużyn, opartą na działalności zastępów 

© załóżmy także, że harcerstwo jest kierowane na każ 
dya asoseblu 1 wysoce 
Każda rada, pooząwazy od szosepu, a kończąc na naozel 
nej, posiada niezbity autorytet i w sposób akoeptowe- 

MEZEI + WOOD 
przy goleniu. Jak ten dzień będzie taki, jak ta nie- możliwa do zatamowania krew - to niech go /ten dzień/ jak jego /hufcowego/ ona /ta krew/ też za: 
ohwili skonstatoważ, 1ż trzeba trzymać nerwy na wodzy 1 powrócił do rozayślań, Przed południem muszę napi - Bać rozkaz, od 14 do 16 wysłuchać instruktorów w ra- 
mach dyżuru - acha - jeszcze należy zadzwonić do dy- 
rektora muzeum regionalnego aby poprzeć prośbę druży- 
nowego Maćka ?, o wypożyczenie kilku potrzebnych na 
dzisiejszą zbiórkę eksponatów, 

Po przyjściu do komendy hufoa raźno zabrał się do 
pisania rozkazu. Później zadzwonił do dyrektora muze- 
um - sekretarka odpowiedziała, że będzie za godzinę, 
W ferworze dyżuru inatruktorskiego dość późno przypo- 
uniaż sobie o telefonie. Spojrzał na zegarek - no, te- 
raz to już nie ma sensu dzwonić, zbiórka drużyny pra- 
wie sa pół godziny. Zresztą jak by przyjął to dyrek - 
tor, mogłoby wypaść głupio, Trudno, pamięć też bywa 
zawodna, Tak sobie pomyślał... 

xxx 
Wprawdzie mam na brodzie tych włosów trzy na oste- 

ry, niemniej trzeba się ogolić - pomyślał drużynowy 
Maciek ?. rozprowadzając pędzlem obfitą pianę. Szybko 

W KREGU- EEEE 
zjem śniadanie i popędzę do szkoły /dziś trudne lek- 93e/, na domiar słego akurat na dzisiaj wysnaczyżcą kolejną zbiórkę drużyny, Temat zbiórki zaproponowany przez samych harcerzy sostał zaakceptowany na radsie drużyny, Od tej ohwili poszozególne zastępy przygoto- "ywały się do spotkania, Miała być mowa o rocznicy syzwolenia miejscowości, okolicznościową gawędę miaż sygłosić sam ohorągwiany szef starasych, drużynowy s pomocą hufoowego mieli wypożyczyć stosowne eksponaty, Oprócz pracy społecznej w harcerstwie drużynowy Maciek T. był moono zainteresowany jedną z koleżanek klasowych. Niestety, ostatnio się im nie układażc, mieli tzw. oiche dni, Po przyjściu do klasy snalasł pa ławce list, Nie sapowiadał nio dobrego, Nadawosyni jasno wyłożyła swoje żale 1 poglądy oras w kategoryci. nym tonie zażądała spotkania akurat o godz. 16.30, 

Jeśli.ooś oi na mnie zależy, musisz przyjść - zakoń- 
osyła bezdyskusyjnie, Długo się wahaż - obowiąski obo. wiązkami, ale od życia też mi się ooś należy, zwłasz- 
oza gdy wchodzą w grę tak absorbujące sprawy sercowe, 
Tak sobie pomyślał... 

Drużyna stawiła się na sbłórce w komplecie, 

  PR 
BY przes ogół suchów, harosrzy i haroeray starasych 
kieruje związkiem, 

Załóżmy, że pion starszoharoerski dorównaż rospę- 
dowi, metodyce i skuteczności dsiałania zuchom i har- 
Serzom, że ruch starszoharoerski jest awangardą pro- 
gramową i przede wssystkia moralną cażej 
askolnej, 

Załóżmy, iż dogadaliśny się w podstawowych, istot- 
nych 1 koniecznych sprawach swiąsku. Nie ma problem 
% tekstem Prawa i Przyrzeczenia Beroerakiego, rezula- 
minani stopni 1 sprawności, tudzież innyni drobnyni 

Załóżny wreszoie, że sintegroważy się kręgi inot- 
fuktorskie a walka pomiędsy nimi toozy się ma zasa — 
dzie współsawodnictwa pracy i osiąganych gukcesów, a 
„lie na jałowych sporach o nieistotne szozegóły, Krqn 
£1 iniojują pracę drużyn, są aiłą oprawosą nowych za- dań dla swiąsku, Nie stanowią dla niego niepotrsebne- 
0 balastu, 

Żałóżny na koniec, iż każdy napotkany harcerz wie PO co jest w harcerstwie, wio jakie są jego prawa i 
Obowiązki oras wie, że nigdsie nie będzie m tak dob- 
Fm© jak w ruchu harcerskim, 

Stawiając tych kilka założeń, tezę i dowód na wzór 
nat. analizy, ohoę zaprosić do intęlektual- 
Rej zabawy, nie posi awionej zresztą autentyzmu i da- 

jexo 1aqoych skojarzeń s życiem codziennym haroerst- wa. Dzisiejoze rozważania, jak swykle, dadykuję osło- zkon kręgów instruktorakich, MóJ pogląd ną kręgi jest być może kontrowerayjny i nie do przyjęcia przes wszy. gtkich - 1e0z jasny i wypracowany pra. ki - mi uważaa jo za d biony organism uwiąsku, za instytucję wymagającą ogromnej przebudowy od podstaw, Więkosość kręgów to statysty- ka, ińne nie spełniają statutowych obowiąsków a nas- tępne skupiają nową "kastę instruktorską*, ozyli in- struktorów bes żadnego przydziału służbowego poza Puozeatnioseniem w kręgu". Prawie w ogóle nie istnie. 
a ssozególnie drużynowych, Bo 1 prościej ponarzekać, podyskutować, zamieszać i skrytykować niż np. prowa dsić drużyny, Ponadto za dużo "naprawiaczy", którzy niezmiennie trwają przy każdym kryzysie - eos poglą. dy zmieniają zależnie od sytuacji, 

Stawiam ti — gdy krąg instruktorski nie będzię działał zgodnie s oelem jego powołania i nie będsie stanowić kuśni nowych kadr /osozególnie drużynowych/, dojdaiemy do sprzeczności s założeniami, 
Jako dowód przedstawian aktualną aytuację w ruchu harcerskim. 
Może jednak da się coś zrobić, Rosważcie to ta kępy lejnej sbiórce kręgu. wnu  



  

KRZYŻÓWKA 

1/ może być karnawałowa 

2/ na wierzch wypływa z 
3/ azagem brakuje w głowie, czasem w silniku 
4/ może być na pięści 

ja rubryka Megazynu 
+ CUM CAULE 

1/ dsiwacska 
8/ jedna nie ozyni wiosny 

9/ szuka ich Hilary 

KIMI + KEMINNENNNE KULTURA R 
  

ogłoszenia 

1/ W swiązku s przejściem na wyższe stanowisko gawia- damiam dawnych znajomych, że ich nie znaz, 
Działacz P, 

2/ Poamukujeny osoby, która podejmie się przepisania *Bana Tadeusza" alfabetem Moraego, 
Redakcja ER   
  

3/ Deptam ścieżki do różnych urzędów 1 instytucji 
zgodnie z życzeniem klientów, 

Daję popalić, 
emi Jan W, Kotłownia osiedlowa 

5/ Liczę na szozęście, Poszukuję wspólników, 

Wytrważy 
Ś/ UWAGA, ROLNIOY! W ramach lusów produkoyjnych robi. 

my s igły widły, 

Spółdzielnia Krawiecka. "Naprzód" 

Jubiler 

8/ Bujam w obłokach codziennie od 14 - 20, Wazysta 
kich ohętnych do bujania zapraszam, 

Artys! Wiadomość w Redakcji 

9/ MALOWANIE I SPAWANIE! USŁUGI POLEGA 

GRUPA MAANAM   
  

  

AIEER NGO - Drugi ja - Sobowtór - Przyjaciel - Przed. stawioiel 
AUTUM SILENTIUM - Głęboka cisza 
AMAT VIORÓRIA CURAM - Nie ma zwycięstwa bes trudu AMOR TINOIT ÓMNIA - Miłość Wazystko zwycięża ANNO DÓWINI - Roku Pańskiego 
ANNUM NOVUM PAUSTUM PRLIOEM! - Szozęśliwego Nowego 

Roku AKEUARTUM - Kalendara 
ANTIDOTUM - Odtrutka 
A PRIOLI - Z góry /wnioskowanie niezależne od dośm   

Stary Wyga Ostatni reje, 

T/ Z braku surowca kupię każdą ilość słotych myśli, Dyakatanoi, 

Jan Gross'Fraszki 
Kiedy dopżynąż do koryta 
0 dalezą drogę nie pytał. 

Perypetie strażaka, 

Robota w rękach m się pali 
I sa to s pracy go wylali, 

W ożywionej dyskusji 
Przebiegło spotkanie, 
Ohooiaż wszysoy mieli 
Takie samo zdanie, 

Tragedia ateisty, 

W zakładzie pracy 

Został wyklęty, 

Gdy dobrał się 

Do wssystkioh świętych i 

wą się kolektywem 
Leos m postaw wynika, 
Że najbardsiej pasuje 
Dla nich nasa: klika, 

Zdsiwiony mędrzec. 

Wie mógł się pogodzić 
% takim rzeczy stanem, 
że całe stado owiec 

. Idsie za baranem, 

  

wiadozenia, faktów/ 
A PORIORI - Według istoty, w większości, przeważnie AQUA VITAE - Woda życia - Wódka 
A OŚPITE - 04 głowy - Od początku - w drukarstwiet 

od poosątku wiersza /akapit/ ARS LONGA, VITA BREVIS - Sstuka trwa długo, życie kró- 
tko /Hippóorates/ ASTwUs (sruonuu ru SLEOULA SARCULORUM - Osioż mad 08. 

łami na wieki wieków   
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Od autora 

Zuta zainteresowaniem przeczytałem polemiczny 
148% Druha Haronietrza Uacława Wierzeyskiego. Powiem 
więcej - przeczytałem go s satysfakcją, gdyż mimo sa 

wartych w nim akoentów krytycznych znalasłem potwier 
4dsenie, że moje reflekaje na temat historii Krakow- 
skiej Chorągwi spotkaży się s 

Przechodząc do "meritua" sprawy, Autor polemiki 
zarzucił mi "sproparowanie dokumentu" i "bestroskie 
dokonanie skrótu treści”, Przysnaję, akład Komendy 
Ghorągwi Harcerzy podany przeze unie w artykule nie 
obejmuje wszystkich osób, których nazwiska znalasły 
się w Roskasio zr 1. . 

Decysję tę podjąłem Świadomie 1 sgodnie s przyję- 
$4 przeze mnie konoepoją pracy, Oto moje argumenty: 
« po pierwsze: ograniozyć o: ściożej Komendy, 

* 
programowych, bes wymieniania ozłonków poszosegól- 

mych Wydziałów. Stąd w artykule nie znalasły się 
naswiska osłonków Wydziału Rolnego i Administracyj. 
nego, doradców KOL, 4 w wypadku Propagandy i Zra- 

my druhów Ssosygła i Wiersewskiego, 

« po drugie: założyłem, iż w tekście popularno-nauko 
, wym należy do minimum ograniozyć liosbę nazwisk 

/stąd mp. brak w artykule danych personalnych Ko - 

mendantów Hufoów, mimo posiadania odpowiednich żró- 
dei 

- aa pisząc ten i kolejne artykuży traktowa 
łem ioh publikację jako swoisty saosyn i pierwszy 
głos w dyskusji na temat burzliwych losów naszej 

Chorągwi, 
- po oska artykule powożałem się na śródło nie 

oytując go dosłownie. 
MOIM PRZEOOZENIEM był brak odpowiedniej adnot „i 

w przypisie nr 2 o ilości oaób w składzie Kono: iy, 
PRZEPRASZAM! = = 

ogromny szacunek dla goni. owskiego 
za ua na pamięć i krótką 

ohoćby*wzmiankę nie tylko osłonkowie pierwasej powo- 
jennej KCh, ale 1 cała rzesza instruktorów s hufoćw 

1 drużyn, którzy nie osekając na roskazy i mianowa - 

mia prowadzili haroerską Służbę, 
Sądzę, że mojo wyjaśnienia usatystakojomują dh.U. 

Wierzewskiego. Wiersę, że moje niedopatrzenie w przy: 
pisie zrekompensuje nadesłany przes Niego skład KQh 
oras wyrażona przeze unię świadomość, że intencje je- 

s Seniorów naszego ruchu pokrywają się s moimi 
4 

OZUWAJI 

hm Krzysztoj Grzebyk 

EEE" - WAGTOGET HISTORIA EEEE 

ZIMOWY KURS PODHARC: 
"MISTRZOWSKI 
KROŚCIENKO nad Dunajcem 

hmPL Andrzej Bukowski 

histoma tntateenium 
N. pamiętam, kto rzucił pomysł zorganizowania Kur- 

su Podharemistrzowskiego w zimie roku 1959, Chyba 
druhna Wanda Andrusikiewiozowa, pełniąca wówozaa 
funkoję Zastępcy Komendanta Chorągwi d/a Prograno- 
wych, W każdym razie pomysł zorganizowania Kursu był 
wynikiem ogromnej potrzeby szkolenia kadry instruk- 
torakiej, o którą wołały drużyny, wołały hufce, a 
której było w poszczególnych jednostkach stosunkowo 
dużo, jednak nie przygotowanej należycie do pełnie- 
nia funkcji, Poza tym wartość kolorowych podkładek 
Btanowiła zawsze jeden z ważkich elementów działał- 
ności instruktorskiej 1 dlatego młodzież garnęła się 
do kształcenia i podnoszenia swych umiejętności na 
Soraz wyższy poziom, Byłem wówczas Kierownikiem Vy 
działu Drużyn Miejskich w Komendzie Chorągwi 1 człon- 
kiem Komisji Prób Instruktorakich. Propozycję zorga- 1 

dry pi 
2-08 Komendanta: hm Wanda Andrusikiew1ioz 
Instruktorzy: phm Barbara Chwastek /pełniąca równo- 
cześnie funkoję kwatermiatrza/ 

phm Roman Ney 
phm Zdzisław Trylski 
phm Stanisław Podusowski 
phm Adam Balon 

/dwaj ostatni pełniący równocześnie funkoję 
oboźnych/. 

Podwójna obsada funkoji oboźnego była koniecznością, 
spowodowaną takim układem ozasu obu w/wymienionych 
druhów, że każdy z nioh mógł być na kursie tylko 
przez jeden tydzień, W tym składzie opraoowaliśwy 
program kursu, mającego trwać niepełne dwa tygodnie 
/12 dni/, Miejsce kursu - dom wypoczynkowy "Granit" 
Akademii Górniozo-liutniozej w Krościenku - auysopu- 
noważ Romek Ney, związany już wówozaa Ściśle 5 AGĄ, 

  
Kursu z wielką = 

miał to być pierwszy Kurs Podharomistrzowski przygo- 
towany i prowadzony równocześnie osobiście przeze 
mnie; Zacząłem od skompletowania Komendy Kursu, Szu- 
kałem przyjaciół wśród instruktorów Chorągwi, uważa 
JRo, że pierwszy Kura, prowadzony oficjalnie przeze 
fmie może się udać tylko przy Ścisłej Współpracy ro- 
gumiejących się wzajemnie, znających się ze sobą 1 
zaprzyjaźnionych instruktorów. Miałem już wtedy wie- 
du przyjaciół w krakowskich kręgach instruktorskioh, 
Zasięg wyboru był więo stosunkowo duży, Nie każdy 
Jednak mógł, nie każdy miał dostatecznie dużo czasu, 
W końcu skupiłem wokół organizacji Kursu - moim zda 
niem - najlepszych z tych, którzy chcieli, mogli i 
£ którymi współpraca nie przedstawiała dla mnie żad- 
Rych problemów natury osobistej, ambiojonalnej i tym 
Podobnych - jak to często bywa przy "formowaniu" ko= 

Komendant: phm Andrzej Bukowski 

a sprawy administracyjne z Akademią zała- twiła ostatecznie Basia Chwastek, zajmująca się zawo- dowo zagadnieniani socjalnymi i sportowo-rekreacyjny- 
mi w AGH, Z tym miejscem było jednak trochę formal- 
nych kłopotów, Po zgłoszeniu kursu do Głównej Kwate- xy otrzymaliśmy stamtąd skierowaną formalnie do Ko- 
mendy Chorągwi propozycję /zalecenie?/ sorganisowa- 
nia kursu w Centralnym Ośrodku Kształcęuia Kadr Ing- truktorów Haroerskich w Skolimowie k/darszawy, Że ten ośrodek po to właśnie jest, że nio nie trzeba or. ganizować i przygotowywać, po prostu zapłacić, przy- jechać i realizować program. No 1 kurs będzie blisko wizytatorów GKH, a komu by aię tem choiąło jeździć do Krościenka, maleńkiej mieściny górskiej, nieatrak- oyjnej zimą, stosunkowo dalekiej /ok, 50 km,/ od Za- kopanego, W takiej oiohej mieścinie można poza tym 

- z dala od szlaku wizytacyjnego - pozwolić gobię na jakąś samowolę programową, a przecież dobrze jeszoze tkwiły w pamięci programowo-kominkowe "ekstreny" z 
Bukowiny - Podszkla, które tak zdenerwowały Główną 
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Kwaterę. lo i Kraków był wówczas nie najlepiej noto- 
wany, głosy o skostnieniu, konserwatywnym tradycjo- 
nalizmie a nawet klerykalianie nie należały do rzad 
kości w ocenach działalności Krakowskiej Konendy Cho- 
rągwi. Nie paniętem już kto, czy dh Boguś Rybski, ów. 
ozesny Komendant Chorągwi, czy też druhna Vanda An- 
drusikiewioz, odpowiedzialna za sprawy programowe i 
kształcenie, przekazali mi tę propozycję- zalecenie 
Głównej Kwatery, wskazując na druha hm Romana ifura- 
nyi'ego, odpowiedzialnego w GKH za sprawy kształoe- 

nia, jako jedyną osobę, z którą można na ten temat 
rozmawiać, Nie chcieliśmy jechać do Skolimowa nie 
dlatego, że blisko władz naczelnych — nasz program 
był przykładowym programem działalności społeczno — 
wychowawczej z wieloma akoentami politycznymi, nie 
mogło więo być z tej strony żadnych obaw. Po prostu 
uważaliśmy, że kurs w ośrodku, przeznaczonym wyłącz- 
nie na cele kształceniowe i konferencyjne nie będzie 
miał ani uroku ani atmosfery zimowiska, a taką choie- 
liśmy stworzyć na naszym kursie. Chcieliśmy też być 
w górach, zrobić kilka krótkich wycieczek narciar- 
skich - ciche i wciśnięże między pienińskie wzgórza 
i szczyty Krościenko nadawało się idealnie do kursu 
- zimowiska. Dostałem zezwolenie Komendy Chorągwi na 
rozmowę z GKH w spręwie miejsca kursu i przeprowadzi: 
łem takową z druhem luranyi m. Użyłem wszystkich moż 

liwych argumentów i przekonałem go o słuszności wy- 
boru Krościenka - tak mi się przynajmniej zdawało, 
bo w wyniku rozmowy oświadczył, że właściwie GKI! nie 
ma żadnych istotnych zastrzeżeń 1 że wybór miejsca 
kursu należy do organizatorów, A jednak nie omiesz- 
kał mi powiedzieć na zakończenie, że wiadomo, że Kra- 
ków chce być jak najdalej od Głównej Kwatery! Ile by- 
ło w tym przekory, a ile rzeczywistej prawdy i prze- 
konania - nie wiem do dzisiaj. Zaprosiliśny Druhnę 
Naczelniozkę i druha Hurenyi ego do Krościenka, Za- 

proszenie zostało przyjęte i przez Druhnę Naczelnioz: 
kę zrealizowane, ale o tym potem, Kurs więc doszedł 
do skutku w wybranym przez nas miejscu, które okaza- 
ło się istotnie wspaniałe! Niewielki ośrodek, komfon* 
towo urządzony, przepiękna okolica i przede wszyst 

kim wymarzona pogoda Śnieżno - słoneczna, panująca 
przez prawie cały czas trwania kursu. Co obejmował 
program kursu? Nie mam szczegółowego. program -korzy- 
stam znowu z notatek i zapisków, zachowanych w moich 
pamiątkach i pemiątkach druha Staszka Podusowskiego, 
bez którego notatek nie potrafiłbym dziaiaj bezbłęd- 
nie odtworzyć pełnej listy uczestników kursu. Otóż 
program kursu opierał się na następujących zagadnie- 
niach: 
-Aktualne problemy społeczno-polityczne kraju. 
-Rola Instruktora harcerskiego w wychowaniu młodzie- 
ży w duchu socjalizmu. 

-Kierowenie pracą i rozwojem Związku na” terenie Huf- 
ca. 

-Szozegółowy plan pracy Hufoa. 
-Pormy i treści kształcenia drużynowych. 

-Program akoji letniej 1959 - założenia ogólne. 
Były to podstawowe zagadnienia teoretyczno-praktycz- 
ne, które uiały w rezultacie kursu przygotować kadrę 
do pracy na szczeblu ilufca. W program kursu włączono 
w ostatniej chwili - po przeprowadzeniu szozegółowe- 
go zwiadu środowiskowego - zorganizowanie i prowadze- 
mie przez cały czas trwania kursu - kursu zastępowych 
dla dwóch drużyn harcerskich z terenu Krościenka, Po- 
mieszało to nieco szyki ustalonego przed kursem pro- 
gramu, ale stanowiło absolutną konieczność: praca 
harcerska na terenie Krościenka i sąsiedniej Szczaw- 
nicy pozostawiała wówozag wiele do życzenia,i takie 
postawienie zagadnienia praktycznego pozostawienia 
po sobie trwałego dorobku w postaci wyszkolonych za- 
stępowych nadawało kursowi naszemu bardzo praktyczne 
znaczenie, A i przyszłym podharomiatrzom — jak się 
okazało — bardzo się przydałol To zadanie kursowe us- 
taliliśmy zaraz w pierwszym dniu w porozumieniu z. ów- 
ozeanym komendantem Hufca Nowy Targ druhem Jerzym 
Grochalem oraz z Kierownikami obu szkół: podstawowej 
1 średniej w Krościenku, Uczestnikami kursu byli in- 
struktorzy iufoów Chorągwi Krakowskiej, przeważnie 
z otwartymi już próbami na stopień podharomistrza. 
Podział organizacyjny kursu obejmował 3 zastępy: 
Zastęp I - "Ptaszki": 
Zastępowa: Vanda Kwiatkowska 
Członkowie Żastępu: Lidia Razowska, Bolesław Szulo, 

Leszek Watycha, Roman Jagiencarz. 
Zastęp II - "Złote Podkowy": 
Zastępowa: Zofia Grodzińska 
Członkowie Zastępu: Bogusław Langnan, Józef Wiatr, 

Zbigniew Tertil, Bóward Iudwikowski, Władysław 
Masłowski, Marian Kulozyoki. 

Zastęp III - "Kisie": 
Zastępowy: Janusz Kopczyński 
Członkowie Zastępu: Władysław Różyło, Mieczysław 

Tajohman, Wiesław Jędrzejewski, Jan Zarzeka. 
Kurs rozpoczął się obrzędem wręczenia chust kurso- 
wych, przygotowanym przez druhnę Wandę Andrusikie- 
wicz. Nad Krościenkiem, przy szlaku turystycznym let 
nim na Marszałek i lubań znajduje się duży, drewnia- 

my stół biwakowy w kształcie grzybka, widocznego do- 
skonale zarówno z "Granitu" jak i z innych punictów 
Krościenka. Ten grzybek jest celem krótkich wycie- 
ozek wozasowiczów, wypoczywających w Krościenku, I 
ten grzybek stał się miejscem naszego obrzędu, otwie- 
rającego kurs. Zastępy podohodziły do niego /a trze- 

ba przyznać, że stoi on dość wysoko, na stosunkowo 
stromym podejściu/ z trzech stron, by spotkać tam na 
górze zgromadzoną komendę kursu i przygotowane chug= 
ty, mające stanowić przez 12 dni znak kursowej druży- 
ny. Wieczór był pogodny, wyiskrzony skrani marznące- 
go śniegu, wachodził piękny, krągły jak bania, księ- 
życ. Było jasno niczym w dzień, Z wyżyn "grzybka" 
roztaczał się wspaniały widok na dolinę Dunejca, na 
Pieniny, na Dzwonkówkę, Prehybę, Wysokie Skałki i na- 
wet w oddali można było rozpoznać zerysy Turbacza i 
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Szozyt lubania, Urzeozony tym pięknem jednego z naj- ładniejszych turystycznie zakątków naszych gór nie 
miałem problem. z wygłoszeniem gawędy do skupionych 
4 zadunanych uczestników kureu, Pamiętam, że rozpo- 
oząłem ją od słów: "Ziemia nasza jest piękna i urze- 
kająca każdego, kto ją pozna, Naszym zadaniem jest 
uczynić Ją zasobną, bogatą 1 szozęśliwą", Któż mógł 
wówozaa przewidzieć, że Ziemia ta, naród, spożeczeń- 
stwo za dwadzieścia lat, a więo wtedy, kiedy te druh- 
my i oi druhowie, którzy stali właśnie "pod grzyb- 
kiem" będą zajmować znaczące miejsca w hierarchii 
społecznej i dojdą do wieku, w którym decyduje się 
o życiu kraju - że Ziemia ta przeżywać będzie tak og- 
try kryzys i społeczny i gospodarczy. Przecież wtedy 
byliśmy pełni zapału 1 wszyscy wierzyli w moje słowa, 
Wszyscy pragnęli moono i szozerze służyć całym życiem 
dla szczęścia, bogactwa 1 dobrobytu ukochanej Ziemi, 
I służyliście tym całym życiem Ziemi i Ojozyźnie, ko- 
Shane druhny i kochani druhowie, służyliście jak naj- 
lepiej i nie Ry przyczyniliście się do tego, że moje 
słowa nie były prorocze! Bądźcie o tym przekonani, 
bo one są nadal aktualne i nadal zadaniem harcerstwa, 
zadaniem Was, jako instruktorów jeszoze czynnych 
bądź już tylko dorywozo pracujących 1 działających 
ma rzeoz Związku i skupionej w Nim młodzieży, jest 
nieszozędzenie wysiłków dla uczynienia naszej Ziemi 
zasobną, szczęśliwą i bogatą! Jeśli dobrze pamiętam, 
to druh Adan Balon, który był ozłonkiem późniejszego 
zespołu redagującego referat programowy na zebranie 
Sprawozdawczo - wyborcze Chorągwi w roku haroerskim 
1959/1960, posłużył się tymi moimi słowami we wstęp 
nej części referatu, Po gawędzie nastąpił obrzęd 
składania sznurów funkoyjnych na okres kursu, aby 
każdy uczestnik był na ten okres równy stopniem i za- 
Wiązywania na szyjach jednolitych chust kursowych, 
Chusty były - kto z uczestników pamięta? - czerwone 
2 drukowanymi na nich zwierzątkani, ptaszkami i la- 
leczkani, Kto z Was ma jeszoze tamtą chustę? Ja mam 
1 ohowam ją razem z innymi pamiątkami harcerskimi 
Jak najmilszy symbol, który wyróżniał nas zewnętrz- 
nie w Krościenku przez owe 12 dni kursowe, Kominek 
tego dnia był kominkiem zapoznawczym - każdy mówił 
00Ś o gobie, o swojej dotychczasowej pracy w Związku, 
9 planach na przyszłość. Właściwe prograjiowo zajęcia 
kursowe rozpoczęliśmy na drugi dzień wywiadem w śro- 
dowisku, zakończonym wieczornym spotkaniem z catym 
aktywem spożeczno-adninistracyjnym Krościenka, Wy- 
wiad środowiskowy miał trzy kierunki: 

-gospodarcze oblicze Krościenka i okolicy 
saktywizacja turystyczna terenu i ochrona przy- 
rody 

=dziecko i jego problemy. 
Żastępy, przeprowadzające wywiad według tych tenatów, 
Mprowadzaży w swoje spostrzeżenia ozłonków aktywa 
ePołeczno-adninistracyjnego Krościenka, Dyskusja by 
ła przebogata, wolna od wszelkich uogólnień, stawia- 
Jąca roalne 1 konkretne kierunki działalności w oko- 

1ioy. I to działalności nie tylko harcerskiej, ale całego krościeńskiego społeczeństwa, Trudno mi opi- piować jak zostały nasze spostrzeżenia wykorzystane w dalszym rozwoju działalności społecznej mieszkań- Sów Krościenka 1 okolicy, my w czasie trwania kursu pomagaliśny w niejednym problemie 1 spotykaliśmy się niemal na 00 dzień z tyni, którzy kierowali zagadnie- 
niami społecznymi miasteczka, A druh Władek Masłown Ski, redaktor "Eoha Krakowa", opracował doskonały ar tykuż o problemach Krościenka, akonsultoważ go na za- kończenie kursu z aktywem i niebawem po zakończeniu naszego kursu wydrukował w tym poczytnym piśmie w fo- 
rmie, zmuszającej do zastanowienia się nad pewnymi 
problemami Krościenka i Podhala w ogóle 1 inspirują- sej szersze działanie na rzecz tych okolic. Wtedy, 
na tym spotkaniu z przedstawicielami władz i aktywa 
Krościenka /byli na nim Sekretarz Gminny Partii, 
Przewodniczący Gminnej Hady Narodowej, Nadleśniczy, Kierownicy azkóż, Przewodniczący Komitetu Kultury P4- 
zycznej 1 Turystyki, Przewodniozący oddziału PMIK/ 
potwierdziła się konieczność pomocy miejscowym dru- 
żynom harcerskim i zorganizowanie krótkiego, kilku- 
dniowego kursu zastępowych 4 przybocznych przyjęte 
zostało przez aktyw z wielkim uznaniem, zwłaszoza 
przez kierowników obu szkół, których zresztą później, 
w trakcie trwania kursu, niemal codziennie odwiedza- 
liśmy i dyskutowaliśmy z nimi różne problemy młodzie- 
ży krościeńskiej. A trzeba pamiętać, że był to rok 
1959, kiedy w Krościenku nie było jeszoze wielkich 
domów wypoczynkowych jak np. wybudowane później 
przez "Budostal" "Trzy Korony", nie było zorganizo- 
wanej formy wozasów i odległość tego małego miasteoz- 
ka - gminy od problemów"wielkiej turystyki i wypo- 
ozynku" była bardzo a bardzo daleka, Dzień za dniem 
nawijał zagadnienia programowe na wielki łańcuch 
braterstwa drużyny kursowej, Potrafiliśmy w ten łań- 
Such wciągnąć ludzi nie związanych z haroeratwen, 
Oprócz wymienionych już przedstawicieli Krościenka 
zaprosiliśmy na zajęcia kursowe ówozesnego Kierowni- 
ka Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Krakowie tow. Bonifacego łukaszewioża, Miał on Wy- 
głosić referat na temat; "Program ideowo-wychowawozy 
Partii ze szozególnym uwzględnieniem wychowania mło- 
dzieży", Na tle tego referatu ja miałem prowadzić dy- 
skusję - przy udziale tow. łukaszewicza - na temat; 

, "Rola instruktora harcerskiego w wychowywaniu mło- 
dzieży w duchu socjalizmu", Ale referat nie był wca- 
le referatem - nie nógł nim być, bo gdy przybyły z Krakowa Kierownik Wydziału KW pobył przez godzinę wśród uczestników kursu, poznaż jego organizację 1 eimosferę, stał się prawie że naszym rówieśnikiem 1 cały nimb poważnego referatu, wygłaszanego ozęsto w typowo zebraniowy sposób, prysnąż jeszoza przed jego rozpoczęciem, I zamienił się w prawdziwą gawędę "tro- ohę" od nau starszego działacza, który rozumie dosko- nale myśli i serca młodzieży i który potrafi o tak ważkich i podstawowych zagadnieniach jak sprawy ide- 

33 
archiwum 
harcerskie.  



  

  

BEEEEEMMI HISTORIA UEEEEEENNH + NIENEE 
owo-wychowawoze mówić naszym, harcerskim językiem, I 
była to właściwie jedna gawęda z bogatą i żerliwą dy- 
skusją: 1 temat tow. łukaszewioza i mój. ilam notatki 
5 też do gawędy-dyskuaji i z samej dyskuaji, Ciekawe 
będzie może dla niektórych, jak widzieliśmy wtedy wy- 
Ohowanie w duchu socjalizmu i naszą w nim rolę, Czy 
tak samo jak widzą to terez nasi następcy? Osądźcie 
sami, Oto niektóre z podstawowych problemów, poruszo 
ne w gawędzie i dyskusji: 
- Socjalizm ustrojem społecznym o ideałach bardzo 
bliskich ideałom harcerskim, którę, ucząc walczyć o 
sprawiedliwość i stawać w obronie krzywdzonych, służą 
umaonianiu tej eprawiedliwości, 
- Soojalistyczne założenia bliskie harcerstwu: gospo- 
darność, szanowanie mienia, szacunek dla atarszych, 
prawość, stałość charakteru, nieugiętość. 
- Polityczny charakter organizacji: udział we wszyst- 
kim, czym społeczeństwo żyje i do czego dąży,życie 
treściami, którymi żyje naród, a więc także treścia- 
mi politycznymi. 
- Harcerstwo świadomym czynnikiem postępu społeczne- 
go. 
- Kadra instruktorska jako ozynnik w pełni świadomy 
swojej roli polityczro-społecznej, czynnik, Świado- 
mie kształtujący mżode pokolenie, 
- Zadaniem dla kadry - pogłębianie i 
dzy o życiu społecznym, © Polsce, o socjalizmie. 
- Socjalizm - to nie tylko piękna idea, ale codzien- 
ne życie społeczeństwa, oodzienny wysiłek i praca ca- 
łego społeczeństwa. 
- Chcemy 2 młodzieżą o sprawach socjalizmu mówić w 
sposób jasny i dla niej zrozumiały, do tego jest nam 
potrzebny dobry póziom własnych wiadomości i własna 
szożera świadomość. 

wie- 

- Qytowanie wyjątku z Uchwały Rady Kaozelnej ZHP z 
dnia 15.XII.56: "Haroerstwo wychowuje młodzież dla 
soojalizau przez organizowanie jej współdziałania w 
procesie budowniotwa socjalistycznego /w jego szero- 
kim społeczno-wychowawozym sensie/, przez organizowa- 
nie jej działalności społecznej od lat najmłodszych, 
dostosowując ją do możliwości i potrzeb, związanych 
% wiekiem, oraz uświadamianie związków między tą 
daiałalnością a problematyką społeozno-polityczną 

wychowania młodzieży w działaniu społecz- 
nym zawiera w sobie przede wezystkim wychowanie mo- 

Jest to fundamentalna zasada, o której inst- 
ruktor harcerski wiedzieć powinien, zawsze o niej pa- 
miętać 1 dobrze ją rozumieć. 
- Nikt nie zwolni instruktora harcerskiego s obowiąc- 
ku pełnego rozeznania w tych problemach polityczno- 
społecznych, które łączą się  sadaniami wychowawozy- 

EEE. | KOMONEWCZEWI HOBBY BETO 
społeczno-politycznymi rozwinęło się kolekcjonerstwo 
wśród bogatego mieszczaństwa, by z początkiem XX wieku 
stać się popularne wśród szerokich rzesz społeczeństwa, 
Obecnie większa ozęść ludzi w ten czy inny sposób pop 
rzes prowadzenie zbiorów, zapisków 1 innych form jest 
sama przez się kolekcjonerami, 
Cóż w pierwszej kolejności można poradzić poozątkują — 
oem zbieraczowi? Można kolekcjonować: autografy, afi- 
sme, nalepki /hotelowo-turystyczne/, etykiety zapałcz 
me, Dilóty różnych rodzajów, odznaki, czasopisma, foto. 
sy, pocztówki, jadłospisy ..,. słowem prawie wszystko! 
Wiele zależy od inwencji 1 pomysłowości zbieracza, Gdy. 
by sresztą wyliczyć wszystkie możliwe pasje zbieraczy, 
brakło by miejsca w naszej rubryce, Niezależnie od ro « 
dzaju kolekcjonerstwa trzeba pamiętać o konieczności 
dokumentowania zbioru. W kolekojonerstwie nie jest waż- 
ne to, co się zbiera, lecz jak się zbiera, Dokumenta- 
oja zbioru, a więc mówiąc inaczej ile wraz z 

  mi, które są ma do ś 
działalności wychowawczej w określonych warunkach, 
w określonym ozaaie i w określonym ustroju. 
- podstawowe z tych problemów politycsno-społecznych 

to: 
- Wychowanie w duchu patriotyzmu i internacjonalis- 
LU 

stosunku do pracy, 
Urabianie aktymnej postawy wobeo życia, 
Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi, 
Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i awe 
ozyny, 
Kształtowanie właściwych stosunków między jedno- 
atką a zespołem, 
Wychowanie w duchu tolerancji światopoglądowej 
1 poszanowania ludzi o innych poglądach. 

—cdm 

filatelistyka 
phm Wojciech Popiołek 

Miniejasym wznawiamy oykl artykułów 
"Robby". W dotychczasowych czterech odoinkach tego łe- 
matu druh hm Józef Czosnyka pisał 01 
nr 1/82 - O pasji kolekcjonerskiej 
nr 2/82 - Proszę o dutograf 
nr 3/82 - I ty możesz zostać bibliofilem 
nr 4/82 - Autobusowe, kolejowe, teatralne 
2 powodów nieokreślonych i niewyjaśnionych do tej pory 

druh Czosnyka "umilki" 1 w odpowiedzi na dużą popular- 
ność tej rubryki, o czym świadczy wiele listów, redak- 
oja zleciła mnie /"nowy" - normalne/ prowadzenie tego 
działu, oo będę się starał robić jak tylko potrafię 
najlepiej, 

Na początek dla przypomnienia, krótko o kolek - 
ojonerstwie, Początki sięgają starożytności, W Buropie 
pojawiło aię w okresie renesansu, w związku z mecena - 
tem 1 zainteresowaniami artystycznymi wybitnych panu = 
jących 1 możnych rodów, W XIX wieku wraz ze zmianami 

34 

kolekoji zapisów określających pochodze» 
nie poszczególnych przedmiotów, jest niezwykle potrzebe 
na, Ma to ogromne wartości poznawcze, rozszerza spoj - 
rzenie na dany przedmiot czy zbiór. Każdy obiekt zain 
$eresowania ma bowiem awą własną historię i aby byd ko- 
lekcjonerem w pełnyntego słowa znaczeniu nie wolno tej 
historii pomijać. To tyle słów krótkiego przypomnienia 
0 kolekojonerstwie. 

Dzisiejszy odcinek poświęcę filatelistyce, gdyż 
w wieku ezkolnym sam rozpocząłem tę "zabawę", 
0d czego się to zaczęło i kiedy, przeczytajcie sani, 
Vdniu 6 maja 1640 roku ukazał się w londynie pierwsty 
mA Świecie znaczek pocztowy, który po kilku latach 
analazł uznanie i zastosowanie we wszystkich niemal 
Krajach świata. Jego pojawienie się związane jest z 
imieniem reformatora poczty angielskiej - Rowlanda Hi- 
Ila. To jemu przypisuje się zasługę wynalezienia tego 

8 Środka pł. choć prototy= 
DY jego były znane na 200 lat przed wynalazkiem, 
W roku 1840 weszły do obiegu pierwsze znaczki, a kiedy 
£aczęto je zbierać? Daty powstania filatelistyki nie 
da się dokładnie ustalić, Zresztą do roku 1850 był 
Ja Świecie aż" 132 znaczki, a dziesięć lat później 
Mroku 1860 - 2623 sztuki. Znaczki zbierano jaż w kij- 
ka lat po ukazaniu się "czarnej Wiktorii" /pierwsza 
1-ponsówka angielska czarna/, o czym świadozą informam 
de o istnieniu już w tym ozasie handlu filatelistycze 
lego. Około 1850 roku w Brukseli rozpoczął sprzedaż 

£maozków pierwszy kupiec, a późniejszy wydawca "Le Time 
bre Post" /jednego z pierwszych pism filatelistycznych 
= J.B, Mons, 
lawy sposób handlowania znaczkami oburzyłby dzisiaj 
każdego filatelistę. Obeono klasery zastępowała ... deska nabita gwośdziani, Znaczki nabijano na gwoździe, 
Jak zbiór motyli na szpilki i .., wystawa była gotowa, 
Klient mógł s takiej deski łatwo wybrać brakujące mu 
AEZGzplarze, W takich warunkach sprzedawano znaczki, 
które dzi6 mogłyby być często ozdobą największych ko= 
lekcji świata, 
Wtymte 1656 roku, kiedy Gibbona /wydawca katalogu/ 

zakładał owoją "firmę" w Stanach Zjednoczonych, powa - tał pierwszy związek kolekcjonerów "Omnibuc-Club" grze. szający wszelkich zbieraczy /nonet, znaczków, autogra- 
tów itd/, Pierwsze stowarzyszenie obejmijące wyłącz - 
nie zbieraczy znaczków pocztowych powstało w 1865 roku w Paryżu pod nazwą *Societe Francaise de Tiubrologie* 
- Prancuskie Towarzystwo Zbierania Znaczków, Następne 
stowarzyszenie wyłącznie filatelistyczne powstało w 
1866 roku za oceanem,w Ameryce Pn.-w St.John,w Neubrau 
nschweig /prowinoja Kanady/, Nazywało mię "The Excel- 
sior Stamp Aasociation" 1 przeszło do historii filate- 
listyki jako wydawca jednego z pierwszych czasopi -n 
filatelistycznych "IŁę Postnan*e Krook". Za pierwsze 
pismo filatelistyczne na Świecie uważane jest "The 
Monthly Advertiser" wydane w 1862 roku w Anglii, Nie- 
wątpliwą ciekawostką jest, że jeszcze przed powsta — 
niem pierwszej organizacji filatelistycznej 1 przed 

się wyszło kilka kata- 
logów filatelistycznych, Pierwszy kacalog ukazał się 
w 1861 roku w Strasburgu 1 zawierał „.. 12 stron z opi 
sem 973 znaczków, Autorem 1 wydawcą jego był wielki 
filatelista Oskar Bergier - Ievrault. Znaczki w tym 
katalogu podsielone były wsdług państw, a w poszcze» 
gólnych państwach ułożone chronologicznie, Na tym wy- 
dawniotwie oparto opracowanie pierwszego katalogu dos- 
tępnego dla ogółu filatelistów, który ukazał się w 
killa miesięcy później, w tymże samym 1861 roku, Opra- 
oował go i wydał w Paryżu Alfred Potiquet pod tytu = 
łem - Watalog znaczków pocztowych wydanych w różnych 
państwach kuli ziemskiej "Catalogue de Timbre - post 
orees dans lee divere Etata du Globe". Katalogi te 
nie zawierały reprodukcji znaczków, Pieryszy katalog 
ilustrowany ukazał aię dwa lata później,w 1863 roku, 
jednocześnie we Prancji 1 Anglii, Wersję francuską 
przygotował J.lalier, a angielską - M.Brown i Gray. 
W tym samym okresie, w 1861 roku ukazały się we Pran- 
cji pierwsze albumy do znaczków. Znaczki wklejano do 
albumów klejem "na mur", Podlepki,do znaczków, jakie 
używa się obeonie wynalasł Dault w 1885 roku, 

Rozwijająca się szybko filatelistyka nie ogra- 
niczyła się wyłącznie do zbierania 1 badania znacz — 
ków, ale objęła swymi zainteresowaniami oałokształt 
wydań,ostemplowań pocztowych, Zbiory filatelistów 
wzbogaciły się o nowe działy: 

- przedfilatelistykę 
- ostemplowania 
- oałostki pocztowa 
- koperty pierwszego dnia obiegu znaczka /PD0/ 
- analogofilię. 

Brzedfilatelietyka. Działem tym interesuje się ooras większe grono zbieraczy, Kolekojonują oni listy, kopen. *y 4 inne druki pooztowe pochodzące s okresu kiedy je- 
szcze nie było znaczków, 
Sstemployania, a w szczególności taw.ostemplowania 
okolicznościowe, Dział najsilniej uwypuklający bieżąc oe życie danego kraju, Stempli jest dużo więcej niż 
snaozków, a przygotowanie ich jest łatwe 1 szybkie, O tle snaoski rejestrują ważniejsze wydarzenia krajowe,  
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i międzynarodowe, to stemple upamiętniają również wy- 
darzenia o charakterze lokalnym, 

Całostki_ pocztowe - są to karty i koperty pocztowe s 
wydrukowanymi na nich znaczkami, Zbierać je można nie 
tylko ze wzgl. na znaczki, ale również ze względu na 
umieszczone na nich ilustracje, hasła i tzw.faktury - 
notatki pocztowe. Karta pocztowa jest "młodsza" od 
znaczka, Pierwsza ukazała się w 1869 roku w Austrii, 
Całostki złożone /koperty z naklejonymi i pocztowo 
użytymi znaczkami/ związane są ze specjalnymi zbiora- 
mi, Są to różne listy lotnicze, balonowe, szybowcowe, 
Koperty pierwszego dnia obiegu_ - ich nazwa międzyna - 
rodowa "FDC" - "First Day Covers" /koperta pierwszego 
dnia/, Jest to nowy dział kolekcjonerstwa polegający 
na zbieraniu kopert ze znaczkami ostemplowanymi w dniu 
ich wejścia do obiegu. Administracje pocztowe lub pry 
watni przedsiębiorcy wydają często na tę "uroczystośd” 
ozdobne ilustrowane koperty. Poczty stosują też prze — 
wążnie specjalne kasowniki okolicznościowe, zwane rów= 
nież-"kasowniki pierwszego dnia", 
Analogofilia_- to młody dział filatelistyki, Polega na 
zbieraniu kart ilustrowanych z takim samym motywem ja- 

„ki przedstawiony jest na znaczku, Znaczek nakle jony 
po stronie ilustracji, musi być skasowany w urzędzie 
pocztowym związanym z motywem znaczka, - 

Omówiłem różne działy filatelistyki, Jak widać 
każdy może znaleźć dla aiebie takie formy zbierania, 
które mu dostarczą najwięcej radości, pozwolą rozwi — 
jać jego zamiłowania i zdolności, 

4 jakie znaczki zbierać - stemplowane czy czyste ? 

Otóż oba rodzaje obecnie posiadają swoją wartość fila- 

telistyczną. Kiedyś zbierano tylko stemplowane, lecz 

wraz 'z coraz lepszą techniką produkcji znaczków i ład- 

niejszymi, a jednooześnie coraz ciekawszymi motywami, 

wśród filatelistów wzmagało się zbieranie znaczków z 

niezamazanymi rysunkami, Dżiś zaawansowani filateliści 

zbierają wyłącznie znaczki niestemplowane, Musimy sami 

zdecydować jakie zbierać znaczki, Natomiast jest pods- 

tawowa "żelazna" zasada filatelistyczna, której przek- 

raczać nie wolno: zbieramy albo znaczki stemplowane, 

albo niestemplowane, ale nie wolno ich w zbiorze mie=* 
szać, DÓ zbioru włączamy tylko znaczki w dobrym sta 
nie. Znaczki uszkodzone wyrzucamy = np, przedarte, z 

oderwanymi ząbkami, brudne, zafarbowane i tzw, "prześ- 

witki"”, Stare i bardzo drogie znaczki mają pewną warto 
ść mimo uszkodzeń, Oczywiście wartość ta jest niższa 
od znaczka w dobrym stanie, Jak tworzyć zbiór ? Otóż 
A 
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dziś jest już tyle tysięcy znaczków, że nie ma czło — 
wieka, który mógłby zbierać wszystkie znaczki, jakie 
już wyszły, albo nawet jakie obecnie wychodzą. Toteż 
następuje pewna specjalizacja w filatelistyce, Zbie - 
racze ograniczają swe zbiory do kilku albo nawet do 
jednego tylko państwa, Niezależnie od tego oo zbiera. 
my z zagranicy, wszyscy filateliści polscy powinni 
zbierać znaczki polskie, Zbiór znaczków polskich zaw= 
sze będzie największy i najbardziej kompletny, Będzie 
to dla nas również zbiór najciekawszy, bo przecież 

znamy dobrze temat każdego znaczka, 

Znaczki układamy w takiej kolejności, w jakiej wycho- 
dziły w poszczególnych państwach. Do tego oelu posłu- 
gujemy się katalogiem znaczków, który jest wykazem 
wszystkich znaczków, jakie się dotychczas ukazały, 
Znaczki w katalogach ułożone są według państw, Kata — 
logi podają przeważnie fotografię znaczka, jego war - 
tość nominalną, kolor, oraz cenę, jaką znaczek osiąga 
w tym kraju, w którym wydano katalog, Ceny w katalo - 
gach podane są oddzielnie na znaczki niestemplowane 
/pierwsza rubryka w katalogu/ i stemplowane /druga 
rubryka w katalogu/, Katalogi obejmujące wszystkie 
znaczki Europy, a nawet całego świata, wydawane są co 
rok przez różne firmy filatelistyczne za granicą, Naja 
bardziej znanymi u nas w kraju są: "Lipsia" /cały Śdst 
w języku niemieckim, wychodzący w NRD/ 1 "Zumstein" 
/tylko Europa, w języku niemieckim, wychodzący w Szwaj 
carii/. 
W czym zbieramy znaczki? — istnieją dwa sposobp prze- 
chowywania znaczków w albumie lub we wkładniku, popu- 
larnie zwanym klaserem, Wszelkie inne sposoby niszczą 
znaczki albo uniemożliwiają właściwe ich posegregowa- 
nie i ułożenie, Znaczki niestemplowane najlepiej zbie- 
rać w klaserze, aby podlepkami nie niszczyć oryginal- 
nego kleju. Znaczki stemplowane wklejamy do albumów, 
za pomocą pasków gumowanego papieru, zawsze tylko po 
Jednej stronie karty /na stronach nieparzystych/, aby 
się o siebie nie zaczepiały i nie niszczyły, Znaczki 
staramy się jak najładniej rozmieścid na kartach albu- 
mowych, Opisy muszą być możliwie treściwe i krótkie, 
Wąrstość zbioru filatelistycznego zależy nie tylko od 
znaczków, które do niego wchodzą, ale-i to przede wszy 
stkim-od właściwego opracowania zbioru, od nakładu pra 
cy jego twórcy, od wiedzy, jaką się zbieracz wykazał 
przy planowaniu i układaniu zbioru, 
A więc pamiętajmy, że od nas samych zależy wysoka ja - 
kość naszego zbioru, 
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