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adaniem konkursu jest pokazanie 

harcerskiego wypoczyńku w Kraju i 
zagranicą. Wiele form zdobnictwa o- 

bozawego po zakończeniu akcji letniej 
ulega zniszczeniu i nie pozostaje po nich 

żaden ślad czy dokument. Coraz częściej 
realizowane są Do ama- 

16 mm dźwiękowe torsku fiłmy na taśmie 
cy kamery vldeo 1 nieme oraz przy pomo 

systemem VHS. 
Apelujemy do wszystkich mioweacce 

oraz fotoreporterów, którzy byli uczest- 
nikami obozów harcerskich, kolonii Zu- 

chowych i innych fera harcerski go wy- 
poczynku lub byli w gościnie u harcerzy 
- 0 fotografie z ciekawych wydaczeń. 

Na konkurs należy nadsyłać prace wy- 
konane w ukresie ou 25 czerwca br. do 
31 sieronia br. 
Natomiast prace realizowane podczas zlo- 

tów z okazji np. podsumowania NAL-08 

unaolizowane do dnia 1l> września br. 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA 
W konkursie mogą brać udział zawodow- 

cy 1 amatorzy. ZY indywidualni 
oraz zbiorowi np. zastępy, obozy harcer- 
skie Krajowe 1i zagraniczne, stanice 
i bazy MAŁ itp. 

II. RODZAJE nadsyłanych prac: 
+ zdjęcia CZADNO- białe 

formacie 23x30 cm. (oez 

zestaw od lłuzt - LU sztuk, 

ż» zujęcia kolorowe w formacie 10 x 18 cm 

minimum w 

wglądówck) 

1lość Jak K-DOZ- ly 

3. slajdy kulorowe 24 x 36 mn i 6 x 6 «m, 
4. „filmy czarno-białę lub kolorowe na 
taśmie tóvm nieme z listami dialogowywi i 
informacją, dźwiękową. Maksymalna długość 
do 2 aktów; 240 mov. Uopuszczalna do na- 
grań dźwiękowych jest taśma magnetofonowa 
kast towa. 

m zrealizowany 
" 180" d 

techniką video max, 

III TERMIN nadsyłania prac do 30.10.88r. 
Ra adres : : 

Filmoteka iłarcerska "Harcfilm" 30-960 
Kraków, 1 skr. poczt 24ł Konkucs "Foato- 

-Film -Video-HAL - 38" 

IV WARUNK zakwalifikowania prac: 

l. Madsyłane órace winny być dobcze opa- 

Kowane oraz oznakowane. 

2. Zdjęcia, slajdy powinny być oznakowane 
godiem a nie nazwis<iem 
>. W osoonej kopercie zan«niętej winna 
znajdować się napisana dokładna infor- 
nacja o twórcy między innymi 
nazwisko i imię, data urodzenia, zawód, 

a zamieszkania z kodem , harcerze 

stopień 1 funkcję. Miie 
informacje o realizatorze 

dres 

podaję aktualny 
widziane 1nne 

lub alizatorach (dotyczy to również 
realizatorów filmów video). 
4. Da uszystkich prac winna być zamie- 
szczona doxładiia iniormacja o powstałych 
pracach, miejscu itp. : 
35. Each Ón nadesłanych prac może 
nastąpić w przypadku: 

a/ prac źle opekowanych (uszkodzonych ze 
względu na złe opakowanie). 
b/ wykonanych nie na temat 
c/ braku informacji o 
pracach 

d/ ze względu na niską jakość techniczną 
prac. 

uczestniku i 

V PRACE zakwalifikowane: 

1. fotograficzne, slajdy 
własność organizatorów, 

2. fiimy zrealizowane na taśmie 16mm 
1 video będą zwrócone ralizatorom w ter- 
minie co najmiej 30 dni od ogłoszenia 
werdyktu jury i imprezy sumującej konkurs 

przechodzą na 

VI NACRODY 
Uczestnicy 

miejsca od I 
CZOWŁ, na tontast 
urobne upominki. 

nagrodzonych prac za 
-— V otrzymują nayrody cze- 

od VI - X dypl omy 1 
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akacje się skończyły - szybkimi krokami 
W zbliżamy się do kampanii sprawozdawczo-wy- 

borczej. Warunki społeczno-polityczne i eko- 
nomiczne naszego kraju nie będą bez znacze- 

nia podczas szerokiej dyskusji instruktorskiej. 
Bez wątpliwości można zblizający się Zjazd ŻHP 
określić jako zdarzenie o dużym ciężarze gatunkowym 
i to nawet na pół roku przed jego odbyciem.  Poa- 
stępująca liberalizacja, udemokratycznianie struktur 
państwa nie mogą pozostać bez wpływu na charakter 
naszego Związku. lej prawdy jakby nie dostrzegają 
najwyższe władze harcerskie. Dziś nie wystarczy 
opublikować kiepskie tezy do dyskusji - dziś trzeba 
śmiało wyartykułować najistotniejsze bolączki i nie 
załatwione problemy ruchu, określić alternatywne 
rozwiązania i propozycje. 

Oczekiwanie, że większość problemów rozstrzygnie 
się na Zjeździe - może mieć katastrofalne skutki dla 
"jedności ruchu harcerskiego. 
Zjazd nie może być terenem pochopnych, nerwowych 
i nieprzygotowanych decyzji. W sprawach drażliwych 
dla Związku istnieje konieczność uzgodnień w wielu 
środowiskach - dużo wcześniej. 

Czas najwyższy zrozumieć, że oblicze ideowe 
Związku kształtują wszyscy instruktorzy harcerscy, 
a nie tyłko ci wybrani z ulicy Konopnickiej. 

Być może są to gorzkie słowa, ale obecna polity- 
ka naszych władz harcerskich nie jest, mówiąc oględ- 
nie, dalekowzroczna. lUspołecznienie władzy, udemo- 
kratycznienie struktur i spolegliwość wobec podmiotu 
wychowania oto wyznaczniki procesu przewartościowań 
w rucnu harcerskim. IN 

Do sprawy wrócimy obszernie w numerze dziewiątym, | 
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«>» ierpień. Słupek rtęci za oknem 
«.) wskazuje prawie trzydzieści. 

W murach miasta duszno, po lody - 
kolejka - gigant, Coca-coli. i "Mazow- 
szanki" zabrakło. Droga z domu do pracy, 
z pracy do domu diuży się i męczy, i wca- 
le nie pomaga perspektvwa urlopu, bo są 

sprawy, od których. urlopu nie ma! 
Harcerstwo od dziesiątków lat zna 

sposób na lato. Jeszcze nim powstał 
pierwszy w dziejach Związek Harcerstwa 
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Polskiegó, już odbywały się letnie obozy 
i kolonie skautów. Pierwsza Harcerska 
Akcja Letnia odbyła się na wiele lat 
wcześniej, nim powstało takie określe- 
nie. 
jej uczestników, które sięgają Kilku 
setek tysięcy każdego roku, i może nam 
się wydawać, że wystarczy "tak trzymać!" 
Obóz harcerski, kolonia zuchowa - to jest 
to, dla każdego i dla wszystkich! 

 Zuchy i harcerze Są uczestnikami, in- 
'struktorzy stanowią kadrę, jest też 
miejsce dła rodziców i przyjaciół harcer- 

| stwa: pomagają w przygotowaniu, mogą być 
opiekunami, służbą  kwatermistrzowską, 
służbą zdrowia. Tym bardziej, kiedy obozy 

koncentrujemy w zgrupowania, gdy loku jemy 
je w stałych bazach i ośrodkach. Jest 
miejsce też i dla harcerskich władz: to 
one organizują zgrupowania obozów, pro- 
wadzą wielkie akcje, imprezy, no i wizy- 
tują. Mamy więc harcerski sposób na lato, 
bo z obozów składają się harcerskie akcje 
i operacje, wędrują też po Polsce obozy 
wędrowne, harcerskie obozy udają się za- 
granicę. Słowem - obóz jest latem dobry 

| na wszystko? 

A jednak, i w tej sprawie 'nie jest 
przecie tak sielankowo i nie można tu 
mówić, że nic się nie zmienia.Nie chcę 
rozwijać kolejny raz narzekań, że coraz 
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Dziś możemy epatować się liczbami 

  

trudniej o atrakcyjne tereny obozowania, 
szczególnie nad morzem, że nie łatwo o 
wynajęcie obiektów na kalonie zuchowe, 
że coraz drożej kosztuje sprzęt obozowy, 
a zarazem jego jakość pozóstawia wiele 
do życzenia, a przy tym nie zawsze 

wszystko można dostać. A do tego, że 
trudno z załatwianiem urlopów dla kadry 

mimo ustawy o młodzieży, że na wszystko 
brakuje pieniędzy, stale zaś występują 

z transportem, kłopoty z zaopatrzeniem, 

zw 

itd. itp. Oczywiście, pięknie to wszystko 
wygląda w skali globalnej, skoro osta- 
tecznie daje się jakoś przezuyciężyć 
trudności i stale w sprawózdaniach mamy 
te setki tysięcy uczestników. W tych 
wielkich liczbach ukryte są konkretne 
kłopoty i starania wielu ludzi, którzy 
potrafili pokonać wszelkie trudności i 
zorganizowali ten obóz, zaklinając się 
często: po raz ostatni! 

Ale są i sprawy, Które mają nieco 
inny charakter. Otóż wiadomo, że har- 
cerz, który zakończył swą zuchową ka- 
rierę, nie ma już ochoty pojechać latem 
na kolonię  zuchową. I słusznie, on już 
z tego wyrósł. Ale zdarza się często, że 
harcerz, który uczestniczył już w obozie, 
nie marzy, by pojechać na następny, 
zwłaszcza, jeśli jest on organizowany w:: 
tym samym miejscu, w tej samej bazie obo- 
zowej. No, chyba że pojedzie już w innej 
roli, np. funkcyjnego na obozie. reszcie 
starszy harcerz zaczyna się niekiedy 
zastanawiać: na obóz? po co? Nie wystar- 
cza mu, jako atrakcja, sam obóz, ale 
chciałby raczej widzieć obóz, jako środek 
do konkretnego celu. Np. do poznania 
kraju - a więc na obozie wędrownym; do 
pogłębienia wiedzy czy umiejętności - a 
więc obóz tematyczny, specjalnościowy; do 
przygotowania się do roli instruktora - 
kurs instruktorski. A już w wieku stac- 
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szoharcerskim w grę zaczynają też wcho- 
dzić konkurencyjne modele i formy spędze- 
nia łata, szkolnych wakacji (autostop, 
wyjazd w grupie koleżeńskiej lub we dwoje 
- pod namiot, wycieczka zagraniczna. 
4ożna dziś na to zarobić. Nasz dość 
ascetyczny, grupowy, zdyscypi inowany 
sposób spędzania wakacji nie całej mło- 
dzieży odpowiada. Do tego dochodzą modele 
wzięte z życia dorosłego: przede wszy- 
stkim wczasy, turystyka autokarowa. Ale 
nade wszystko pewien sposób myślenia o 
lccie, jako okresie należnego odpoczynku 
od nauki, pracy, obowiązków, nawet od 
myślenia. U podłoża tkwi teza, że cały 
nasz czas dzieli się na czas pracy i na 
czas wolny, pomiędzy którymi występuje 
ostra sprzeczność. W czasie wolnym, Spę- 
dzanym wedle własnej woli i gustu, mam 
odpocząć -od pracy, oderwać się od co- 
dzienności. Pa co? Według przekonania 
niektórych, właśnie w czasie wolnym jest 
się sobą, podczas gdy czas pracy czy nau- 

ki, to narzucone nam obowiązki i zajęcia. 
Vedług innych, spędzony na wypoczynku 
czas wolny, zorganizowany wedle własnej 
woli, ma przede wszystkim zapewnić nam 
odbudowę sił, chęci do pracy czy nauki. 
A największą dawkę czasu wolnego przynosi 
nam lato: wakacje szkolne, urlop. I taki 
sposób myślenia odbija się też na harcer- 
stwie. Jeśli nasze instruktorowanie, na- 
sze harcerstwo uważamy Zza obowiązek, 
przymus, za pracę, za szarą codziemość, 
to obóz harcerski też może nam się tak 
kojarzyć. Natomiast jeśli harcerstwo nas 
pasjonuje, jeśli widzimy w nim sposób na 
życie, a zajęci różnymi sprawami i zaję- 
ciami codzienności nie mamy w czasie roku 
szkolnego tyle czasu na harcerstwo, ile 
byśmy chcieli, to lato stwarza nam szansę . 
I warto ją wykorzystać jak najlepiej. 

lak więc obóz harcerski jest wpraw- 
dzie formą Harcerskiej Akcji Letniej, 
podsumowaniem roku szkolno-harcecskiego, 
przygotowaniem do kolejnego, jest znako- 
mitą 1 sprawdzoną formą letniej służby i 
przygody po harcersku, ale przy tym 
wszystkim jego rola i przyszłość zależy 
od tego, jakim jest nasze liarcerstwo to, 
które współprzeżywamy 4 współtworzymy. 
Jeśli dobrze jest nam razem, w harcerskim 
zespole, jeśli mamy z nim związane plany 
1 ambicje, to obóz może być znakomi tym 

ORZEC 3 RBC OZ AFA 14509 + DODĘ ME 
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sposobem na. ich urzeczywistnianie; oczy-- 
wiście, dobry obóz, przez siebie samych 
wyczarowany. Jeśli zaś harcerstwo jest 
dla nas czymś mało ważnym, obowiązkiem 
lub drugorzędnym zajęciem, to obóz nie 
będzie frajdą. Dla nikogo. Ani dła mło- 
dzieży, ani dla instruktora. 

Harcerstwo. dla każdego z nas jest 
częścią życia. Ważną i stanowiącą sposób 
wyzwalania naszych aspiracji, lub nie. 
W tym życiu może się nasz Czas dzielić 

na obowiązki 'i na labę, pracę i relaks. 
Ale może przecież być i tak, że oto 
właśnie nauka lub praca nas satysfakcjo- 
nuje, wzbogaca, że mamy w niej i z niej 
radość. Czy musimy od niej koniecznie 
uciekać, bo właśnie oto jest lato, bo 
człowiek musi odpocząć, pójść na urlop, . 
wyjechać na wakacje? 

Zachęcają nas liczni autorzy książek 
i artykułów do samopoznania, samokształ- 
cenia, samowychowania. Słusznie i pięk- 
nie. Lecz warto też zdać sobie sprawę z 
tego, że człowiek, który ota w jakimś 
momencie doszedł do wniosku, że poznał 
już siebie dokładnie, i sam przed sobą 
nie ma już żadnych zagadek, że pozostaje 
mu tylko wcielać w życie plan władnego 
samodoskonalenia - staje się dla samego 
siebie po prostu nieciekawy, nudny. 

I dlatego, jeśli nic Cię latem nie trzyma 
w domu, jeśli nie masz żadnych pilnych 
obowiązków, a nie nęci Cię obóz harcer- 
ski - spróbuj latem zrobić coś, czego 
dotąd nie doświadczyłeś, stworzyć jakieś 
sytuacje, w jakich nie uczestniczyłeś. 
łapisz się na kurs prawa jazdy, pojedź | 
do Jarocina, podejmij się roli organi- , 
zatora rajdu czy festynu, "wsiądź do 
pociągu byłe jakiego". Lrdb coś, CZEego, 

dotąd nie robiłeś. Może znajdziesz w 

sobie coś, czego nie  przeczuwałeś? 

Jakiejś zdolności, zamiłowania, inkli-- 

nacje, o jakie się dotąd nie podejrze- 

wałeś? Może znów staniesz się dla siebie 

zagadkowy, może się sprawdzisz w nowych 

sytuacjach? A może - na taką letnią przy- 

godę udacie się - całym zastępem. Czy 

kręgiem? 
Bo jeśli Ci obóz nie odpowiada, to 

się nie zmuszaj. Jeśli uważasz, Że od 

harcerstwa potrzebny Ci jest urlop, weź 

go koniecznie. Od jednego tylko nie ma 

urlopu: od "być harcerzem".. 
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Słowniku Wyrazów Obcych czytamy 
że pesymista - to "człowiek 
skłonny do widzenia wszystkiego W 

w ciemnych barwach, pozbawiony wiary w 
możliwość konstrukcyjnych rozwięzań zagad- 
nień praktycznych życia, nie wierzący w du- 
teczność własnych wysiłków" . Przeciwień- 
stwem jak wiadomo jest człowiek zwany p-- 
tymistą. Obserwacja własnych zadnwań, in- 
nych ludzi w kontekście określonych warun- 
ków życiowych pokazuje nam, że "czystych" 

o życiu i 
i wychowaniu 
człowieka 

— z 
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wia pod znakiem zapytania i sam dn: ma no- 
wo odkryć świat i siebie sa mego. 

*« Owa huśtawka - od pesymizmu da opty- 
mizmu i na odwrót, charakterystyczna dla 
wieku dorastania nie jest obca ludziom doj- 
rzałym, czy starszym. Zapewne - wi:k, za- 
sób doświadczeń życiowych, wykształcenie, 
pozycja zawodowa i rodzinna waukuj: przy- 
czyny i siłę stanów pesyinistycznych lub op- 
ty mistycznych człowieka. 

Omówiony problem szczególnie chyba do- 

Małgorzata MIKSZA 

„DUMANIA PESYMISTY” 
A.SWIĘTOCHOWSKIEGO 
czyli rozważania na 
rozdrożu sprzed stu lat 

pesymistów i "czystych" optymistów nie ma 
tak wielu. Jeśli istnieją - widoczni są od ra- 
zu, Każdy człowiek w ciągu swojego życia 
przejawia cechy optymisty bądź pesymisty. 
Składa się na to wiele przyczyn, choćby sy- 
tuacja społeczno-ekonomiczna kraju, atmos- 
fera w domu i szkole, rodzaj konstrukcji 
psychicznej człowieka. Spłot tych akdlicznośi 
i czynników sprawia, że raz odbieramy sie- 
bie i świat w "różowych barwach” a innym 
razem wszystko jest dła nas czarne. Nąpar- 
dziej sprzyjającym postawie pesy mistycznej 
okresem w życiu człowieka jest faza doras- 
tania. Z psychalogicznego punktu widzenia 
wiadomo, że młoda osoba przeżywa wiele 
nispokojów związanych ze zmianami w roz- 
woju fizycznym, uczuciowym, maradnym,Świa- 
topoglądowym. Łatwo popada w sdqdaje nas- 
troje, przechodzi akres "burzy i naporu". 
Młody człowiek /jak na to zwracałam uwagę 
w Części "A" dotyczącej proble mu sensu ży- 
cia/, prawie wszystko, co jego dotyczy sta- 

tyka osoby tworzące, czy głoszące proyramy 
ideowe, polityczne, ekono miczno-gpołeczne, 
czy filozoficzne. Mogą być are figkme i war- 
tościowe z punktu widzenia dobra indywidu- 
alnego oraz ogólnospołecznego. Jednak, gdy : 
po jakimś czasie nie odnajdują swego pełne- 
go potwierdzenia w praktyce, poddawane są 
krytyce - stanowić to może, źnódło niepokojów 
załamań a nawet odwrotu głoszonych haseł 
u ich twórcy. Nie zawsze tak być musi,ale 
śledząc historię odnaleźć można wiele przy- 
kładów omawianego proble mu. 
Na lekcjach historii, języka polskiego pozna- 
jecie rysy charakterystyczne, specyfńcze dla 
omawianej epoki historycznej, prądu literac- 
kiego, ideologii itp. Nie zawsze wystarcza 
czasu na bardziej wnikliwą analizę tych za- 
gadnień, choćby z racji i tak pękających w 
szwach fwogramów. Dokładniejsze ich poz- 
narie wykazałoby zapewne, że poglący, iree 
głoszone przez polityków, ideologów, czy i- 
teratów zawierają w sobie liczne graczuśi 
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- momenty zwątpień i załamań. 
Przyjczyjmy się dla przykładu jednemu 

przypadkowi ... 
Pozytywizin warszawski jako nut qołecz- 

ny i literacki w Królestwie Palskim kojarzy 

nam się głównie z okresem historycznym lat 

13865 - 1894 oraz głoszonymi hasłami: "praca 

u podstaw", "praca organiczna”, "wiedza to 
potęga", "emancypacja kobiet". Nie miejsce 

tu na charakterystykę tego nurtu, bo znacie 

te problemy z lekcji historii i literatury poł- 

skiej. Jak pamiętacie, najbardziej znanym 

ideologie m pozytywizmu warszawskiego był 
Aleksander Świętochowski 

/1849 - 1936/. 
Artykułem programowym był artykuł pt. "MY 

I WY" zamieszczony na łamach "Przeglądu 
Tygodniowego” w 1871 roku, Dokonał w nim 
autor krytyki epoki poprzedniej /romantyz mu/ 
w Świetlanych barwaich ukazując epokę nad- 
chodzącą, czyli pozytywizm. Publicysta ten 
napisał w okresie swego życia bardzo dużo 
prac /dzisiaj ocenia się, że było ich około 
6000/: Jedna< analiza tylko wytraych uazuje 
nam niejednolitość poglądów autora,” szczegi- 
fie w latach rozwoju pozytywizmu. Okazuje 
się że specyficznie pozytywistyczne idee wy- 
głaszał A. Świętochowski w latach 1871 /od 
artykułu "My i Wy'/ do roku 1876, czyli wy- 
dania pracy "Dumania pesymisty" /Lublana/. 
Widzimy zatem, że tylko przez Kilka lat a- 
utor był płomiennym wyznawcą idei pozyty- 
wistycznych, schyłek tej epoki przypada bo- 
wiem na lata 90-te XIX wieku! 

Pracami typowo pozytywistycznymi były 
artykuły zamieszczane na łamach "Przeglądu 
lygodniowego". Były to głównie: Szczęście i 
dobrobyt trzeba zrobić /1872/, Absenteizm 
/1872/, Praca u podstaw /1873/, Nowe Dro- 
gi /1874/, O średnim wykształceniu kobiet? 
/1873/, 0 wyższym ukształosiu kobiet /187/4/. 
U wymienionych artykułach i wielu pomniej- 
szych, A. Świętochowski z pełnym przekona- 
liem wypowiadał się o roli nauki, wszech- 
stronnej oświaty wszystkich warstw społecz- 

nych, konieczności równouprawnienia wyznalń 

1 płci, Praca z ludem i dla ludu leżeć miała 

w gestii tzw. "warstw oświeconych", czyli 
inteligencji i duchowieństwa. Szczęście oso- 
biste człowieka splecione być miało że szczę- 
ściem ogólnospałecznym. Oloryfikował też a 
utor postęp ekonomiczny i udriczy, wierzy: 

v« dobroczynne działanie mieszcza%Gtwa w 5po- 
łuczeństwie polskim. Szerokb wypowiadał się 

RERRZAZNN 4 Z AO PRADA 6 a MA ADO O. ZE APR AA OE. KEP 

na temat edukacji dziewcząt żądąje gurtow- 

nego ich wykształcenia na poziomie średnim 

i wyższym. Krytykował ostro dotychczasowe 

wychowanie i nauczanie kobiet, uważając że 

zdobywają one tzw.: "adukację fikcyjną" ,"e- 

dukację cząstkową", bądź. "edukację niezupeł- 

ną". Pisarz tak oceniał wykształcenie Ówczes- 

nych dziewcząt: "Ogólny biłans umysłowości 

panny, która odebrała całkowite średnie wyk- 

ształcenie to: język francuski, rosyjski, nie- 

mieckie kółko geniuszów z literatury, wiązka 

faktów z histerii, gromadka zwierząt z zo0- 

logii, pęczek roślin z botaniki, kupka kamiari 

z mineralogii, pięć dosłownie zapamiętanych 

kartek z geografii, dziewięć przykładów 0d- 

miany z gramatyki, mnóstwo wętpliwośc z a- 

rytmetyki, nic albo kilka wesołych wspomnień 

z fzyki i chemii". A. Świętochowski podceś- 
lał więc mocno Kkonieczrość wszechstronnego 

oświecenia kobiety, uy była ona równym par- 

tnerem w życiu i pracy zawodowąj dla: męż- 

czyzn. 

  

"Kobieta nasza - pisał autor - mui być ucztak- 
coną. Musi dlatego, ażeby jeko jednostka 
miała możność samodzielnego i szczęśliwegu 
istnienia w warunkach życiowych, jako żona 
była prawdziwą towarzyszką i pomoaicą męża 
jako matka moralną opiekunką i kierowniczką 
swych dzieci"” 
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A. Świętochowski miał również  zadntaeso- 

wania literackie. Jego dzieła w tej dziadzirie, 
były odbiciem poglądów na źródła moralności 
i wolności woli człowieka. Odsyłam Was do 
interesujących, nawet dla współczesnego czy- 
telnika prac pt.: "Niewinni" /1876/ i "Pigaa" 
/1878/, w których jaskrawo odzwierciedlają 
się poglądy autora na fatalizm losów człowie- 
ka i brak u niego walnej wali. 

Około roku 1876 zaznaczyło się załamanie 
postawy ideowej A. Świętochowskiego, której 
efektem stała się praca pt.: "Dumania pesy- 
misty". W niej to autor podważył najbardziej 
podstawowe zasady Światopoglądu i ideologii 
pozytywistycznej. Zakwestionował np. sens 
poznania świata.. To, co tak niedawno glory- 
fikował, czyli naukę, konieczność poznawania 
świata w sposób naukowy zostało przez autora 
podważone. A jeszcze w twórczości lat ' 
1872 - 1873 pisał: "Nauka stanowi duchową 
stmosferę narodu, jest koniecznym warunkiem 
jego zdrowia i siły, niezbędnym pierwiastkie m 
ego życia. - Wiedza jest najsilniejszą potęgą 
jiajwnioślejszą godnością; ona da ci Szczęś- 
de, zadowalenie, dobrobyt, ona uczyni cię 
dielkim, sławnym, mądrym i uczciwym. Mo- 
esz du mnie czoło wznieść i nie poddać się 
radne mu uczuciu, ale przed, tą wszech mocną 
oginią ukorzyć się musisz” . W rozdziale I 
Dumań pesymisty" A. Świętochowski rozwa- 
'ał wątpliwość: czy jest choć jedno pojęcie w 
wiedzy prawdziwe? Jego rozważania nie mzy-- 
iosły oczekiwanej odpowiedzi. I tak w ich 
'akończeniu napisał: "Owa typy umysłów sto- 
ą przed zagadkami wiedzy. Jeden zacowdony 
sidzi w nich łatwy do odcyfrowania rebus z 

 typisanym u góry znaczeniem, drugi - rieme- 
o sfinksa, któremu napróżna chce wykraść 
ajemnicę prawdy i który każdemu domysłowi 
3dnakowo potakuje. Więc wszystkie nasze są- 

| y są zarówno prawdziwe? - pytają nareszcie 
 niecierpliwieni.. "Kłamstwo jest także szla- 

| hetnego urodzenia - „odpowiada sfinks hisz- 
 ańskim przysłowiem" . 

W". W innym rozdziale poświęconym człowie- 
hi i owi, choć potwierdza swe poglądy odnośnie 

| | ielkości człowieka /"Nie ma nic bardziej 
la nas imponującego z oddali, jak duchowa 

| ialkość człowieka'/, poddał jednak w wąt- 
| liwość możliwość osiągania szczęścia przez 

|idzi. A jeszcze parę lat wcześniej uważał, 

je człowiek rzetelnie pracując, pomnażając 
| obra materialne i duchowe, oświecąjąc in- 
|ych 'znąjdzie w tych działaniach szczęście 

= aaa eny CA RE 

osobiste. ż 
Najwięcej wątpliwości wypowiedział A.Suig- 

tochowski na temat ... kobiety. Poglądy te 
zupełnie nie przystają do myśli zawartych w 
artykułach cytowanych uprzednio. Tu napisał 
autpr, że kobiety mają węższe hayzanty my- 
ślowe, mniejsze potrzeby niż mężczyzm. Wy- 
raził dalej pogląd, że ci którzy walczą a e- 
mancypację kobiety żądają więcej, niż ona 
sama, "/.../ wszystkie dane przemawiają za 
tym - uważał pisarz - że nie korzystały ko- 
bieta ani z dziesiątej części równouprawriaia, 
Otwórzcie jej wszystkie uniwersytety i karie- 
ry - kontynuował autor - a wzburzony potok 
$ej pretensji wróci do dawnego łożyska i tyl- 
ko czasem bystrzejsza fala „pryśnie kilkoma 
kropelkami poza jego brzegi" 
W wypowiedzi tej A. Świętochowski Zak weg 
tionawał dość ostro możliwość emanc ypacji 
kobiet, ich pragnień w tym zakresie i walki 
o nią. W zakończeniu todał jeszcze autar: 
"Chociażby więc ją /kobietę:przyp. własny/ 
wyemancypowały wszystkie społeczne urzęcza- 
nia, ona sama się nie wyemancypuje; jej wy- 
zwalenie może i powinno dokonać się "de ju- 
re" /.../, ale nie dokona się "de facto".Qo 
tego brak jej jeszcze bardzo wielu uzdolnień, 
nie tylko fizycznych lub umysłowych, ale i 
moralnych" . 

Ico Wy - współczesne dziewczęta na to? 
Rozdział V i VI są bardziej bliskie współ- 

czesnemu czytelnikowi z uwagi na dużą aktu- 
alność poruszonych w nich problemów. Autor 
rozważył Kwestie niemożności porozumienia 
się międzyludzkiego, międzyosobowego, a tad 
że w sensie religijnym, społecznym, narodo- 
wym i rasowym. Dzisiaj kwestie te również 
są przedmiotem analiz i dyskusji. W rozdzia- 
le VI pt: W społecznym wnętrzu, A. Świę- 
tochowski podważył pozytywistyczne hasb na- 
kazujące człowiekowi pełne otwarcie się na 
sprawy innych ludzi, sprawy społeczne. Tu 
podkreślił autor, że istnieją jednak ogromne 
trudności w odnalezieniu siebie samego przez 
człowieka. Pomimo otwarcia na problemy 
społeczne, pomimo związków uczuciowych z 
drugim człowiekiem, człowiek w rezultacie i 
tak czuje osamotnienie. A. Świętochowski 
pesymistycznie odniósł się do możliwaśi peł 
nego porozumienia się człowieka z człowie- 
kiem. Wręcz nakazał człowiekowi, by zam- 
knął się w sobie. To miało zagwarantować p- 
go poczucie bezpieczeństwa i szczęścia. Au- 
tor więc pisał "Jeżeli więc bracie przeanałeś 
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się że mniejsza lub większa grupa ludzi sta- 5. A.Świętochowski, Dumania pesymisty, Lu- 
now.ących twoje otoczenie jest ci dchowo ob- blana 1877, s.l5. 
cą. eżeli nie widzisz «oło siebie umysłowych 6. Tamże, 5.56. 
poc dieństw i pokrewieństw, to nie przekinaj 7. lamże, 5.56. 
inn;ch za ich odmienność i niższość, nie żą- 8. Tamże, s.B0. 

dąj, ażeby się stali tym, czym stać się mo- 
gą, lecz porzuciwszy dare mne trudy i yniewy 
zawknij się w swoim własny m duchowy m Świe- 
cie, króluj w nim, ciesz się i Śmiało otwórz POSŁOWIE 
go każdemu. Jest to jedyne wypcie i rattnek JE kcwebR 2 

BE RZDPNALOPY. Załamanie ileowe A.Świętochowskiego w 
A WY - JAKĄ RADĘ DALIBYŚCIE STRA- latach 1876 - 1877 nie przekreśliło naturalnie || 
PIUNEMU PRZYJACIELOWI,  OGARNIĘTEMU dotychczasowych jego osiągnięć w zakresie | 
DUCHEM _ PESYMIZMU _ ŻYCIOWEGO? _ formułowania i propagowania haseł: pozytywiz 

mu. W latach późniejszych autor nawiązywał 

PRZYPISY do nich. Wątpliwości tego okresu tłumaczył 
PO kryzysem psychicznym jaki go dotkęł, a bez- 

„c 3 pośrednią przyczyną tego były przejścia osD- 
1.Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa 1964r biste oraz ostre ataki prasy "stańczykowkiej'. 

s.211. | Rzecznicy tej prasy nazywali pozytywistów 
; A.Swiętochowski, 0 średni m wykształceniu warszawskich "agenta mi Moskwy” . Jak pamię- 

kobiet /odczyt publiczny wygozoy w Sali tacie, w pozytywiźmie zaniechano idei zbroj- 
Resursy Obywatelskiej 20 marca 1073 r. nej walki o niepodległość. Głoszono hasło u- 

f'Przegłąd Tygodniowy” 1873, nr'17,s.1lŻ1 gody z caratem, drogą do walności miała. 
3. Tamże, nr 19, 5.147. być powalna praca organiczna i praca u pod- 

A.Swiętochowski, Aforyzmy. Wybrałą i staw. 
wstępem opatrzyła Maria Brykalska, War- 
szawa 19779, s.127-128. 
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Funkcje gry: 
Celem gry jest uświadomienie jej uczes- nego [zez wybitnego antropologa  kuituzy , 

tnikom psychospołecznych aspektów odległoś- Edwarda Ff. Hall”a z LSA. 
ci przestrzennych w stosunkach międzyludzkich. 
Gra ta demonstruje przede wszystkim jeden z Przebieg zajęć: 
rodzajów komunikacji pozasłownej, której: ba- 1. F Prowadzący proponuje uczestrikom gę, w 
daniem zajmuje się specjalna dyscyplina  nau- czasie której będą doświadczać nąjpierw 
kowa - proxemika. O tym, że frzstrzań mówi w parach a później wspólnie w: grupie, 
przekonamy się dzięki uczestnictwu w tęj grze, czy istnieją jakieś reguły w przeżywaniu 
która jest rekonstrukcją badania przęprowaczo- frzestrzennej odległości między nimi? 
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Prowadzący dzieli zatem uczestników na 
pary, o ile to jest możliwe to z narusze- 
niem już istniejących więzi sympatii/np. 
w parze są osoby wzajemnie sobie obo- 
jktne bądź nie lubiące się/. Pary mogą 
być tworzone losowo. 
Na podłodze /baisku, palanie. itp./ ry- 
sujemy kredą bądź wysypujetmy plaskie m 
linie równoległe do siebie w odujoci lm, 
które stanowić będą swuistą "drabinę zbli- 
żeń”. 
W parach uzgadniamy między sobą, kto 
stanie na tzw. .linii "zerowej" /pierwsza 
linia "drabiny"/ a kto będzie się do niego 
zbliżał i oddałał po linii prostopadłej do 
linii "zerowej". Każdy musi mieć przy so- 
bie kartkę i coś do pisania a to po to, 
by zbliżając się lub oddalając od swojego 
partnera zapisać w jakiej od niego odleg- 
łości pojawiają się określone uczucia i ja- 
kiego rodzaju /lęk, niepokój, poczucie za- 
grożenia, zbytnia poufałość, wstyd, onie- 
śmielenie, poczucie ulgi, zakłopotanie, 
obojętność, itp./. Osoba, do której zbliża 
się jej partner także odnotowuje swą] od- 
czucia wynikające ze zmieniającej sę mię- 
dzy nimi odległości, po czym następuje 
zmiana ról. Nie można się ze sobą uma- 
wiać, uzgadniać /npa. "tobie walno zbliżyć 
się tylko do tego miejsca'/, natomiast o- 
soba stojąca na linii "zerowej” może pop- 
rosić zbliżąjącą się o jakiś ruch. kb pozyc- 
Je np. podchodź szybciej, bliżej, odwróć 
się tyłem itp. 

„Po wykonaniu ćwiczenia przez obie osoby 
z każdej pary może nastąpić między nimi 
konfrontacja, wzajemna wymiana uwag, 
spostrzeżeń i odczuć w wybranym przez 
siebie miejscu. . 
Prowadzący prosi pary do kręgu. 

Wspólna rozmowa, wymiana mydii odczuć 
po wcześniejszym ćwiczeniu. Analizę roz- 
poczyna my od największej odległości np.6 
metrów. Kaźda para opowie, w alczuwa- 
ła w tej odległości. Podobnie analizuje my 
każdy następny metr odległości. 

. Prowadzący dokonuje podsumowaia, wska- 
zując na rozpiętość indywidualnych przeżyć 
i doświadczeń. Warto sięgnąć do przykła- 
dów z życia codziennego, a więc jak za- 
chowujemy się, kiedy ktoś sę co ras zbli- 
Ża; 

- w przestrzeni otwartej/zamkniętej, 
- w miejscu  publicznym/prywatnym, 

- tej samej płci/odmiennej płci, 
- i głośno mówi/cicho mówi, 
- zachowując dystans do nas/zbliżając się 

bardza blisko itp. 

Skorzystąjcie z komentarza E.T.hHalla: 
"Każda żywa istota odczuwa fizyczną graicę, 
która oddziela ją od otoczenia zewnętrznego 
/.../ każdy orgarizm ma uostrzegalne grani- 
ce, określające jego początek i koniec. Jed- 
nakże trochę wyżej na skali filogenetycznej 
pojawia się inna granica ,która niejako istnie- 
je poza granicą fizyczną. Jest aa nąjrudniej- 
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szą do wytyczenia, lecz równie realm o qa- 
mca fizyczna. Nazywamy ją "terytorium ar- 
ganizmu*. Sam akt roszczenia sobie prawa do 
terytorium i do jego obrony nazywamy tery- 
torializmem. /.,./ Człowiek rozwinął swój 
terytorializm w sposób niemal niewyotrażany, 
a z drugiej strony traktuje przestrzeń jako 
czynnik w' kontaktach kulturowych. Z miany 
przestrzenne nadąją barwy komunikacji, ak- 
ceptują ją, a czasem nawet mąję wiqjsze zna- 
czenie miż słowo mówione. Przepływ i prze- 
sunięcie odległości między ludźmi, kiady wza- 
jemnie na siebie oddziałują, są nieodzowną 
częścią procesu komunikacji. Jeżeli jedna o- 
soba przysunie się zbyt blisko, reakcja jest 
natych mias towa i automatyczna: druga osoba 
się cofa. Jedna osoba stara się zwiejczyć od- 
ległość, aby czuć się swobodnie, gdy tymcza- 
sem druga stara się tę odległość zmniejszyć 
z tych samych powodów, a żadna nie zdaje 
sobie sprawy, o co chodzi, 

Mie tylko informacja przekazywam ra głos 
jest wartościowana przez traktowanie przes- 
trzeni, lecz treść rozmowy często wymaga 
specjalnego traktowania przestrzeni. Są pew- 
ne sprawy, o których trudno mówić, jeżeli 
me jst się w odpowiedniej strefie Kkonwer- 
sacyjnecj. Dla Amerykanów zmiany głoau zwią- 
zane są z określonymi zakresami otiległości: 
1. Bardzo blisko Lichy szept; widki sekret 

/8 - 15 cm/ 
2. Blisko Wyraźny szeptąw dużym 

/20 - 30 cm/ zaufaniu 
3). Dość blisko Wewnątrz domu - cicha, 

/30 - 50 cm/ na zewnątrz - pełnym 
GłoSe m; w zaufaniu 

4, Neutralnie Licho; sprawy osobiste 
/50 - 90 ćm/ 

5. Neutralnie Pełnym głosem; infarmac- 
/1,35 - 1,5 m/ $ ra tematy nieosobiste 

6. Odległość aklicz- Pełnym głosem, z lekką 
na przesadą; informacje pu- 
/1,65-2,4 m/ bliczne, tak żeby ini 

słyszeli 
1. Z jednego końca Bardzo głośno; rozmowa 

  

  

pokoju na drugi w grupie 

/2,4-6 m/ 
8. Rozciąganie 6 - ł m wewnątrz; 30m 

granic odleg- zwenątrz. OUdległośa po- 
łości powitalne, pożegnalne 

/E.T.Hal, Bezgłośny język, PIW, Warszawa 
1987, s.10/ i 
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Inni, europejscy psycholodzy qmłeczi wy” 
różriają tylko 4 strefv /paurz rysunek 
na str. 10/: 
I strefa - dystansu intymnegu wyrażającego 
się w odległości od kostaktu fizycznego, cie- 
lesnego /pelne zbłiżenie/ do odległości ck,60 
centy metrów. 
ku do nas ten dystans wywobiją w nas poczu- 
cie niepokoju. 

  

Ji strefa - dystansu osobistego obejmuj: adeg- || 
łość od 60 do 160 cm. Jest to rodząj dystan- 
su typu "cocktail-party", wymagający pewne- | 
go zaufania, Kiedy spotykają się dwie osoby 
na ulicy to utrzymują między sobą ten włać- 
nie rodzaj dystansu, by trochę ze sobą po- 
rozmawiać. 
II strefa - dystansu społecznego dotyczy sto- 
sunków pozaosobistych, rzeczowych, służbo-| 
wych wyrażąjących się w utrzymywaniu mię- 
dzy ludźmi odłegłości 150 - 200 cm, .W tej 
strefie osoby prowadzą oficjalne rozmowy 
/Klient - sprzedawca, przełożony - podwład- 
ny, nauczyciel - uczeń, itp/. Ten rodzaj 

Osoby przekraczające w stosun- 

dystansu pelni funkcję ochronną, przed zbyt- 
nim spoufaleniam, zbliżeniem się da siebie, 
IV strefa - dystansu publicznego / otwarte- 
go obejmuje wszelkie kontakty osobiste, w 
których jednostka czuje się w sposób nieskrę: 
powany, Swobodny, anonimowy, np. nauczy 
ciel prowadzący wykład frontalny, palityk 
przemawiający do tłumu zebranych ludzi, ak. 
tor na scenie teatralnej, komensant obozu 
prowadzący apel itp. | 

gą 
m 4 

me 2, 

SZ KU 

Skorzystąjcie z powyższego komentrza i zas- 
tanówcie się nad tym, w jakich sytuacjach 
związanych z harcerską działalnością utrzy-, 
mujecie określonego rodząju odległości między 
sobą / drużynowy - inni funkcyjni, drużynowy 
- inny drużynowy, drużynowy - harcerz, har- 
cerz - harcerz, drużynowy - nauczyciel, itd./ 
i dlaczego? W których z nich czujecie się 
najlepiej? 

  

1/ B.Blażek, Manual kominikacnich a prog- 
nostickych her, Praha 1982 
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PRZYRODOZNAWSTWO DLA HARCERZY o wis 
PZ 

WSTĘPNIK /ale nie musisz go czytać/ zaj 
tz 

A jednak Cię zaciekawiło, a maże rod 
: chciałbyś jeszcze osądzić po nim Ost 

czytać całość, czy sobie darować? zaj 

Nie będą namawiał, jak nie chcesz, ta nie | 07 
czytaj, mniej będziesz wiedział.l cóż - ruszy- raz 
ła się w tobie resztka ambicji? No cotra, więc m yt 
pst to książeczka głównie dla zastępowych, spa: 
ale nie tylko. Przede wszystkim da tych, któ- aby 
rzy chcą się dowiedzieć czegoś o życiu w le- zak 
sie. I to zarówno mieszkających tam zwie- | na 
rzątek, jek biwakujących tam harcerzy. Nie F szc. 
sądź jednak, że dowiesz się tego czytając prz. 
wygodnie we własnym łóżku przed snem. Mu- będ 

z sisz wybrać się do lasu a ja Ci pomogę się pro 
O spakować i radzić sobie na biwaku. Jeżeli o- pen 
wan biecasz mi, że wybierzesz się na taki biwak WwyS 

pa to możesz czytać dalej. zab: 

< Gł 

O. CZUWAJ! | po 
z pra! 

WIELKIE PRZYGOTOWANIA DO MAŁEJ tu. 
X WYPRAWY r tycz 
2 i te 
% ag; ie wiem ak Ty, ale e lubię mieć mc 
3 W w.terenie wszystko, co mi potrzeb- nie 
Ż ne. Uważam zresztą, że nie sztu- Jed: 
3 ka iść do lasu, przeżyć biwak i wracać :do dost 
AI domu, aby się wreszcie najeść, umyć, wyp- woz) 
G rać i dogrzać. Sztuką jest natomiast wziąć t mi 

wszystko, co potrzeba, na plecy /oczywiście , rów! 
<£ nie przesadzając z ciężarem plecaka/, a na SZa, 
2 biwaku móc zupełnie normalnie się odżywiać, pust 
© mieszkać i wypoczywać. Trzeba więc dobrze i a. 
Ż przemyśleć, co będzie. konieczne ,a co zbędne Tzyw 

w terenie. Wyobraź więc sobie,że jesteś sam tych 
tuje wśród leśnych ostępów, znalazłeś miejsce: nad' Ma 
O jeziorem i tu będziesz teraz mieszkał. Pot- ważi 
N rzebny Ci więc mały, lekki namiot lub dwie Poza 
8 /ewentualnie trzy/ pałatki. W nocy bywa zim- przy 
n no - musisz więc mieć śpiwór, a i karimata SĘ | 

ka przydałaby się. Powiedzimy,że masz już gdzie wSzy 
xć mieszkać. Teraz na przykład wyobraź sodie, tubk. 

że jesteś głodny. Dobrze by było zjeść coś SCT W 
E ciepłego. Trzeba więc wykopać i dkopać kuch- to p 
2 nię palową i postarać się o suche drewno. I- kład 

deałem jest mały toporek o krótkim lecz se- Est 
rokim ostrzu robiony na zamówienie przez rzec. 
dobręgo kowala, z dość długim, profilowanym a” 

UG trzonkie m. Jest on lekki i skuteczny frzy tę- 

AB Hige AW CZĘMFZORTÓWNFAE ZETOR ZIE TAP O AO M A DOL ROAD DERA 1 iR W Oh BONN KA 0 3 
ż zł rz Z aa WARE ACE PORĄ Li UPRA Dia CEAT ao WE s 
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baniu. Można też nim wyi.upac dołek. (czy- 
wiście jest potrzebną też dobra finka, 
Przypuśćmy, że rozpaliłeś już ogień i masz 
żapas grubszego i drobnieszego chrustu, Pa- 
trzebria woda - bardzo przydatne tu są różwap 
rodzaju i pojemności plastikowe baniaczki. 
Ostatnio kupiłem taki baniaczek składany - 
zajmuje on mało miejsca, a po rozłożadu ma 
pojemność osiem litrów. Wystarczy wtedy iść 
raz do strumienia i wooy starcza, nawet da 
mycia, na cały dzień. Nie wiem czy znasz 
sposób nabierania wody z takiego strumycza, 
aby nie naleciało Ci różnych paprochów . Otóż 
zakłada się na otwór baniaczka, bidonu lub 
na kubek czystą chusteczkę i trzymając ję 
szczelnie zanurza do połowy w wodzie, Aby 
przygotować coś do jedzenia, potrzebna Ci 
będzie menażka, kubek, łyżka i oczywiście 
prowiant. Możesz pobawić Się razem z zastę- 
pem w wymyślanie biwakowych sytuacj i 
wyszukiwanie sprzętu, jara jeszcze musisz 
zabrać. źapisuj wszystko co Wam wpadnie do 
głowy bez zastrzeżeń, a na koniec, czytając 
po kalei listę sprzętu, wykreślaj rzeczy na- 
prawcę zbęone. Teraz coś na temat prowian- 
tu. Wiem, wiem - wziąłbyś mielonkę turys- 
tyczną, kiełbasę, chleb, dżem, ser i masło 
i też byś przeżył. Wcale Ci nie zabraniam - 
mcżesz nawet. dalej; nie czytać jeśli Cią to 
nie obchodzi ... No dobrze - więc uważaj. 
Jedzenie powinno być urozmaicone, abyś nie 
dostał awitaminozy i był zdrowy - to przede 
wszystkim. Nie mam nic przeciwko kiełbasie 
i mielonce, chcę tylka, aby stanęły one na 
równych prawach do Twojej menażki, jak ka- 
Sza, fasała, marchewka, ziemniaki, cyż, ka- 
pusta, płatki owsiane, mleko, potrawy z mąki 
i pjek, cebula 'i wiełe innych zdrowych wa- 
rzyw i owoców. Oczywiście, przyrządzanie 
tych rzeczy jest trochę trudniejsze od robie- 
fia kanapek. Ale przecież zdrowie jest nąj- 
ważriecze, szczególnie dla nas - harcerzy, 
poza tym umiejętność gotowania może być 
przydatna w służbie harcerskiej, warto więc 
się uczyć. Muszę Ci jeszcze powiedzieć, że 
wszystkie produkty żywnościowe w puszkach, 
tubkach czy słoikach muszą być jakcś zakon- 
serwowane, aby się nie psuły. Robione jest 
to przeważnie chemicznie. Keczap na przy- 
kład, jak infor muje etykietka, kaonserwowany 
€st benzosanem sodu, który nie należy do 
rzeczy zdrowych. Nie nakłaniam Cię, abyś 
wyrzucił wszystkie puszki, ale przynajmniej 
we jedz tego paskudztwa, jeżeli nie musisz. 

2. AI WPRO N „ rE „mMMĄ. 1 T A m tĄ wami 1 ia AoNW W 
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A na biwaku można przecież zrobić prawdzi- 
wą zupę jarzynową, ugotować lub upiec kd- 
ka ziemniaków, a nawet zrobić kompot ze 
świeżych jabłek, Można więc ustalić sobie 
dokładny jadłospis i zabrać odpowiedni pra- 
wiant lub zabrać różny prowiant, a na biwa- 
ku ustalać jadłospis z tego, co mamy. Jeęt 
jeszcze jedna ważna rzecz, o której musisz 
wiedzieć Mówi się, że Chińczycy mogą 
najeść się garstką ryżu i możesz mi wie- 
rzyć lub nie, ale jest to prawda. Jednakże 
jedzą go oni zupełnie inaczej niż my, Zdra- 
dzę Ci zatem tajniki wschodniego żywienia - 
po prostu przy jedzeniu nie walno się spie- 
szyć, brać jedzenie małymi porcjami - dla- 
tego Chińczycy jedzą pałeczkami, długo i 
dokładnie przeżuwać, mieszając ze śliną. Nie 
wierzysz? Spróbuj gdy będziesz kiedyś głodny, 
zjeść jedną lub dwie łyżki płatków owsianych 
żując zawartość łyżki 5 - 10 minut nie popi- 
jając. Zobaczysz, że można tym zupełnie 
zaspokoić głód, Z tego wynika bardzo ważna 
rzecz - jedząc w ten sposób nie musisz brać 
dużo prowiantu, a to zmniejsza ciężar pleca- 
ka. /Jeżeli już o ciężarze plecaka mowa to 
nie powinien on przekraczać 10 - 18 kg w za- 
leżności od wieku i budowy ciała/, Ale wróć 
my do prowiantu, bo to ważna sprawa. Cza- 
sem na rajdzie nie ma zbyt dużo Czasu na 
przygotowanie posiłku. Trzeba wtedy przed 
wyjazdem tak przygotować prowiant, aby mażre 
go było szybko przyrządzić. Bardzo przydat- 
ny na trasie jest obrok. Qczywiście rię praw- 
dziwy - koński, tylko turystyczny. Robi sią 
go z płatków owsianych i cukru, Płatki wsy- 
pujesz do suchego garnka, podgrzewasz, do- 
sypujesz cukru /ok. 1 - 3 łyżek na szklankę/ 
i mieszając co chwila czekasz, aż większość 
cukru się roztopi, brązowiąjąc i oblepiając 
płatki. Trzeba przy tym uważać, by cukier 
tie pczypalił się zbyt mocno. Nie rób zbyt 
dużo na raz, bo trudno jest mieszać. Ja,gdy 
robię w domu, to na raz biorę pół torebki 
płatków i sypię do dużego gamka. W tęaranie 
zaś można wsypać najwyżej 1/3 menażki na 
raz, bo na ognisku łatwo można przypalić 
większą ilość. Obrok taki noszę w pąirowa) 
torebce w plecaku i przeważnie sam niewigr 
le zjedam, bo gdy inni tylko zobaczy, że po 
mam, to zaraz wokało zjawia się stad smów 
z łyżkami, powołując się na harcerską miłość 
do zwierząt. Inny m ciekawym daniem są si- 
che placki. Robi się je identycznie jak maka: 
ron - mało jąjek, dużo mąki, troszkę wody: 

cw, ód 
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Mużna jeszcze w odróżnieniu od makaronu, 
dodać cukru - będą smaczniejsze. Ciasto wy- 
rabiasz na bardzo twarde i rozwałkowujsz, 
JAk makaron, ra małe placki: fieczesz e na 

plycie kuchennej, a upieczo 

ie rozkładasz na kilkanaście muwut pajzycza 
aby odparowały do ieszty. Widż to potem w 
papierową torbę i pokrusz aby ząjmoady miej 
miejsca. kłopot pewnie Lędziesz miał z pły- 
tą kuchemią. Można ją zastąpić kuchenką e- 

gorącej, SuUC bej 

lektryczną o płastdej grzałce, albo na palnik 
gazowy położyć Śrocxkową fajerkę od starej 
płyty kuchennej lub kawał olachy. Tylko broń 
Boze, płytkę azkestową, bo azbest jest bac- 
uzo szkodliwy. Pamiętaj też o dokłatryn wy- 
tarciu płyty. Zarówno obrok, jak suche plac- 
ki można dość długo przechowywać, pod wa- 
runie łe nie bedą wilgotne - bo zapleś- 
uicją. Spróbuj coś sam wykombinować, a jak 
się sprawdzi, to koniecznie napisz du mne 
Możesz też wypróbować jeszcze pin przepis 

-peśli chcesz. Ostatnio ukazał się w gdepach 

"przysmak śriadaniowy”, ię to płatii « 
z różnymi dodatkami: rodzyniami, CZaKiu, 
otręba mi i czymś tam jeszcze. Możc. tn zu 
szać na sucho z granuiowanym micden w 
proszku w odpowiedniej proporcji. Wychodzi 
ona chyba nawet równo torebkę mlda na jucz- 

W terenie wystarzy za- 
gotować wodę, wsypać tej mikstury octpo- 
wiednią ilość /sprawdź wg przepisu/, chwilę 
poczekać i masz gotową zupę mleczną. Po- 
słodzić do smaxu możria "gronowilem". Są 
to bardzo kaloryczne graniuiki robione z glu-- 
kozy krystalicznej i naturalnych soków Oowóco- 
wych. Bywa toto czasem w delikatesach, na 

pierwszy czut oka wygląda jak jakiś napój w 
proszku ale „stosuje się go zupełnie inaczej. 
Karmili nas tym GOPR-owcy gily kiedyś za- 
płądziłiśmy w bieszczadach, inaczej też bym 
się tym nie zainteresował. Od tego czasu 

"gronowit" i suchary zawsze zabiera my ra wy- 
BY jako żełazny prowiant. No ale zostaw- 
ny uż .pamo w spokoju. Jeżelń narobiłem ti 
api sy 4d 10 Z405 czytaj dalej. 

Jeszcze tylko wspomię 6 piciu. Frzekonałe a 
Gg, Że w imuńiuerce najlepiej jest nosić czys- 

tj wodę pragrieróe, sie tze 
Ła po niej SZODGWE :ć manierki, a tadde 
siąsumyć ra treale ręce, obmyć twarz,umyć 
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zęby  bibow razie potrzeDy CZE Myć Larię. 
Morbata czy jakieś soki pozostawiają oai ia 
manierce, a jak się toto gdzieś wyk dje Czy 

wyciekriue, to stę potem iepl i zwtawia plany. 

AOŻNa 

METODYKA 

namawiam ŁiĘ więC Uo mosziiua Czystej wa 

dy w mamierce. Jeśli zaś chodziso manierki, 
Ło używąjąc różnych doszedłem du wiiosku, 

że najpraktyczrueszy pst plastikowy, półit- 

Ławy, płaski bidon e. trzeba uszyć 

ra mego ładny pokrowiec - ale 0 soxkrowcach 

kiedy indziej. Pół litra wody zupeyue wystz- 

cza, puli każdy ma mardochę i pamięta o pj 

uzupełnianiu przy każócj okazji. Czy zrobiłeś 

a uż wis rzeczy i sprzętu bi wakoweao? Jeżeli 
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l. plecak 

2. Śpiwór 
3. picaierki lub traperki 
4. trampid lub terisówki 

5. Utaundurowanie 
6. kanqurka 
1. firika 

8. długie 1 Gruby sweter 
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14, maniecka /axdon, 
2.|TUSZOKŃ CO prurua 

ló.menażka, kubek i niezbędnik 

17,pasta i szczotka uo butów 

ló.papiec toaletowy i kilka Uluste
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19.zapasowe sznurowadła i trochę pieniędzy 

„latarka, zapasowe baterie i żarówki 
„notatnik harcerski i śpiewnik 
ina, różne lini i sznurid 
„bzdurnik w którym powinny być: 
- dłunopis i notes 
- Ookumenty 
- zapali iczka luD 

przed wiloocią 
-2 m Bnai 
- bandaż 

- agratia 
- igły i nici 
« SCyZOrykK 

tt mała latarka 

zapałki zabezpieczone 

24.Świeczka i zapała 
25.osobista apteczka /skład wg uznania/ 
26.DusGla, mapa, luneta lub lornetka 
27.płyn do mycia naczyń w małej plastiko- 

* 

wej buteleczce 
£.chorągiewki sygnalizacyjne=najlepiej skła- 

dane 1 w pokrowcu 

r
o
 

ca
 

29.kil<a torebek faliowych i papierowych, fo- 
lia w arkusixach ; 

30. maselniczka, kocher z paliwem 
31 .dresy 

. Opar 

„na miot 
4.pałatka 

„prowiant 
„bańdiaczek na wodę 

3].czytana właśnie książka 
cały ten ekwipunek zabieram tylko na samoi- 
ne biwaki w lesie i to też z pewnymi wyjąt- 
kami - nie biorę wtedy na przykład kocheru. 
dresów, a czasem też innych rzeczy, które 
akurat nie są na daną wyprawę konieczne. 
Ale zacznę od początku.Plecak najlepszy jst 

ze stelażem, z dorobionym pasem biodowym, 
na którym można zawiesić cały jego ciężar, 
luzując szalki. Śpiwór, oczywiście ldśd i digp- 
ły - marzeniem jest śpiwór puchowy, ale jet 
on kłopotliwy w praniu. Pionierki są dobre, 
ale ostatnio przekonałem się o wyższodd tra- 
pereck w terenowych wyprawach, są trochu, 
cięższe ale i solidriejsze /w pionierkach zaj 
chodzę na co dzierń/. Trampki, też jak naj- 
lżesze, np. wietnamskie, aby nie zajmowały 
dużo miegca, a wystarczyły na poranną gi'u- 
nastykę. Mundur i kangurka wedle zwyczaju 
w drużynie, finxka oczywiście czysta i ostra. 
Spodrie, typu wojskowego, sweter, najlepiej 
gruby, wełbńiany gali. Ręcznik wystarczy je- 

ać 

zabrudzi, to po POR wyprać, a mim wys- 
chnie, chodzić w koszulce lub w Swsetrze, 
u eżniane ożariety robione na drutach są, mo- 
im zdaniem, najlepsze na wszystkie pory ro- 
ku do turystycznych butów. Jedne bawełniane 
do tuwampek. Bielizna według uznania - druh- 
nam jednak radzę nie przesadzać. Proszek do 
prania też w plastikowym pudełeczku z napi- 
sem, aby nie pomylić z mlexiem w proszku, 
bo moż! na się potem pienić przez kilka dni, 
Menażka moim. zdaniem najlepsza harcerska 
- okrągła, trzeba tylko" zrodić do niej pokro- 
wiec. Ma wyprawy zastępu, gdy jest kociołek 
dużej części menażki i pokrywki można w o0- 
góle nie brać. Kubek, oczywiście blaszany. 
Duty dabrze jest zakonserwować przed wyjnz- 
dem, np. alejem rycynowym na ciepło. Ale 
pasta wtedy też się przydaje. Chusteczek 
można wziąć więcej, gdy ktoś jest bardzo 
smarkaty, dle papier toaletowy czasem w le- 
sie można zastąpić liśćmi, Zamiast sznuro- 
wadeł używam linki stilonowej, nie zabieram 
więc raczej zapasowych, pieniądze wedle 
możliwości i potcrzeo.. Latarki również uży- 
wałem różnego rodzaju i ostatecznie przeko- 
nałem się do zwykłej blaszanej na płaską 
baterię. Wygodnie jest powiesić ją na lince 
na Szyi. Notatnik przydaje się zawsze, ale 
śpiewnik, gdy jestem sam, jest zupełnie 
zbędny. Mam zawsze w plecaku kilka met- 
rów lini stilonowej i kilka bawełnianeż prze- 
znaczone do pocięcia w razie polczeby, po- 
nadta w bzdurniku równe trzy metry i zawi- 
nięte w chuście równe dwa metry linki. 
Bzdurnik jest bardzo przydatną rzeczą - jest 
to skórzana torebka noszona przy pasie dzin- 
nikiem nazwał ją kiedyś jeden z naszych in- 
struktorów. Jego wyposażenie jest różne, w 
zależności od wielkości bzdurnika i pomysło- 
wości jego właściciela. Busala i luneta,oczy- | 

wiście jeśli ktoś ma, jeśli nie, to 3 MU 
siał być zaradnież szy, chcąc sobie poradzić , 
Menażka po tłustym jedzeniu jest trudna do 
umycia piaskiem czy popiołem, a nawet my- 
dłem. Kropelka "Ludwika" zaś załatwia tę , 
sprawę bez problemu. Toreoxi i falia są bar- 
dzo przydatne przy robieniu i przechowywa- 
miu jadła. Mały obrusik z takiej folii można 
po prostu spalić, gdy się zabrudzi. Maselnicz- 
ka jJzst przydatna w Każdej wyprawie - pa- 
miętaj jednak, że musisz ją dokładnie myć. 
Kocher natomiast potrzebny jest tylko tam, 
m: nie da się rozpalić małega choćby og- 

ónie na rąjdach, gdy noclegi 
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są w szkołach i w schroniskach - uważaj ed- 
nas, by nie zrobić z takiej szkoły wiel<icgo 
ogniska. Uresy są przydatne co spania i na 
gimnastykę. Jeżeli jednak bierzesz dużo grzę- 
tu, to można się bez mich obejść. Toporek 
nąjlepszy jest taki, jak wspomniałem, jeżeli 
jednak idziesz wraz z zastępem, to dobrze 
by było wziąć też saper<ę, Acha - zapomnia- 
łem o linie - jest dosyć pożyteczna w wypo- 
sarzeriu harcerskim. Nosimy nąjczęściej 10 m 
liny taternickiej zjazdowej /o przekroju 6:nm/ 
lub podobnej żeglarskiej. Pra«tyczniegza jest 
silikonowa, bo baweżniana szybciej się prze- 
ciera. Namiot dosyć drogą imprezą, ale Spyczt 
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dwie pałatki naprawdę mogą go zastąpić. Gdy 
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idziesz z zastępem i każdy z was ma pałat- 
kę, to z trzech możecie sobie zrobić wspa- 
niały namiot z podłogą. Aby było wiącjj mięj- 
sca w środku, radzę nie szukać kija namaszt 
lecz powiesić namiot za czub na lince między 
drzewami. Czub powinien być na wysokości 
prawie półtora metra, wtedy brzegi równo 
sięgają ziemi, a namiot stąje się okrągły. Je- 
żeli jednak macie namioty dwuosobowe, toi 
tak warto wziąć pałatkę i używać ej jako 
peleryny od deszczu. 0 prowiancie i tariacz- 
Ku na wodę już wspomniałem. 
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pa lga Orahonowska-Małkowska urodziła 
©, się 1 września 1888 r. w majątku 

Krzeszowice pod Krakowem. 0j- 
ciec Ej, Karol, pochodzenia ormiańskiego, 
był zarządcą dóbr hr. A. Potockiego w Ma- 
łopalsce. Matka, Zofia, pochodziła z miesz- 
czańskiej rodziny czeskiej. Z kilkorga dzieci, . 
które zmarły na chorooy płucne, uchowała 
się Wilma c niebieskich oczach i Kasztaaowmhn 
włosach swojej matki i Olga o temmramacie , 
ciemnych oczach i włosach, i Klasycznych 
rysach swego ojca. 

Od wczesnych lat dziewczynki okazywały 
duże uzdolnienia: wilma Ku rysunkom i mate- 
matyce, Olga «u literaturze, poezji i muzyce. 
Zwycząjem ówczesnych czasów kształciły się 
w domu pod czujnym okie:s starannie dobie- 
ranych nauczycieli. Ukochanie historii Palski, 
patriotyzm, wpajano w nie od początu. Wraż- 

liwe ne ziękuo otaczającej E przyrody ,dziew- 
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czynki spędzały wolny czas na wycieczkach, 

jeździe konnej, pływaniu, a w zimie na nar- 

tach i sankach. Były to szczęśliwe łata dzie- 

cyfstwa, Zapisała to zresztą Olga w jednym 

ze swoich wczesnych wierszy: "Tu mi dobrze, 

tu mój świat ... tutaj każde drzewo, kwiat, 

ptaszę - wszystko moje". Swój tempera ment 

wyładowywała też w zabawach z dziećni z 

folwarku, którym przewodziła, była ich "|<0- 

mendantem" i z których - mając 11 lat - 

zorganizowała w patriotycznym uniesieniu 

"armię powstańczą, mającą zdobyć riepodłsq- 

łość Palski". liczącą "24 ludzi /!/ - synów 

fornali, chłopców ogrodowych i pastucnów 

wiejskich". Armia nosiła dumną nazwę "Za- 

stępy Rycerzy Białego Orła", a opisała. ją 

Olga w 1926 r. w artykule do popularnego 

wówczas tygodnika dla młodzieży "Iskry". 

Lubiła przy tym także zupełnie samotne 

spacery po parku lub na łąkę, zachwycała się 

każdym zjawiskiem przyrody i głębdo PE frze- 

żywała. One też pobudzały jej żywą wycduraź- 

nię i często były tematem wierszy, które od 

najmłodszych już łat układała z wielką łat- 

wością i talentem. Zdolności poetyckie fi2 O- 

puszczały jej przez całe życie, a plonem ich 

były liczne „wiersze i pieśni, niektóre tylko 

znane i publikowane. Już od dziecięcych lat 

była bardzo samodzielna i wykazywała dużą 

sprawność fizyczną. 
Około roku 1903 /7/ Karol Drahonowski 

z rodziną przeniesiony zostąje do Kamionki 

Strumiłowej koło Lwowa. Po kilku latach Zo- 

fia z córkami opuszcza Kamionkę i zamiesz- 

kuje we Lwowie. Olga zapisuje się na Uni- 

wersytet im. Jana Kazimierza /maturę zdała 

jko eksternistka/ i studiuje biologię. Po dwóh 

latach rezygnuje z Uniwersytetu i wstępuje 

do Konserwatorium Muzycznego do klasy pia- 

nistyki. Kończy ję chłubnie w r. 1910. Nie- 

długo otrzymuje również dyplom nauczyciel 

ki gry na fortepianie, uprawniający do nau- 

czania muzyki we wszystkich szkołach. 

W czasie studiów Olga z wielkim zapałem 

bierze udział w życiu kółek samoksztatcenio- 

wych młodzieży oraz w ćwiczeniach gi mnas- 

tycznych i zajęciach sportowych, które odby- 

wały się w budynku "Sokoła" /Palskie Towa- 

rzystwo Gimnastyczne, założone w Galicji w 

r. 1867/. Wkrótce sama otrzymuje uprawnie- 

nia instruktorki i nauczycielki gimnastyki i 

wychowania fizycznego. Pracuje również w 

Organizacji Palskich Drużyn- Strzeloddi,gdzie 

zdobywa stopień porucznika. 
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zebraniu "Eleusis" /stowa- | W=19k0550=0i8 

rzyszenie ideowo-wychowawcze, którego Ze- 

łużycielem był prof. Hincenty Lutosławski/, 

poznaje Andrzeja Małkowskiego 1. pod jego 

wpływem, zostaje członkiem 1 goriwą dzia- 

łaczką Towarzystwa. 

   

kurgie W marcu ©. 1911 bierze udział w 

skautowym, prowadzonym m.in. [rzez Ardcze> 
        ja w budynku "Sokoła" i po Jego | iidu 

zostaje drużynową II Drużyny Skauiek im. 

pułkownika E milii Plater - pierwszej drużyny ; 

żeńskiej. Przy Sokale pouwstąje wówczas. Na-| 

czelna Komenda Skautową, z komendantem 

naczelnym dr Kazimierzem "yrzykowskim, a 

w skład jej wchodzą również Andrzej I 

ski i O1ga Drahonowska. H lipcu 1912 r. Ol- 

ga prowadzi pierwszy obóz M drużyny Sauuxk | 

w Kosowie, Biorą w nim udział rówież d<ar| 

tki z innych zaborów. Na obozie drużyna! 

wprowadza do skautingu polskiego pozdroawie- | 

nie "Czuwaj" zamiast sołolego "czołem". M 
październiku tego roxu ukazuje się w numerze 
23 "Skauta" pełny tekst "Marsza Skautów” lg- 
nacego Kozielewskiego, do którego słowa i 
melodię refrenu układała Ulga: | 

"Ramię pręż, słabość krusz, ducha tęż, 
Ojczyźnie miłej służ...". Z powodu zagrożo- | 

nych chorobą płuc, rezygnuje z pracy dan | 

wej we Lwowie i przenosi się do Zakopane-.| 

go. Wkrótce wyjeżdża za nią Andrzej, który | 

otrzymuje pracę nauczyciela jęz. angielskie- 

go i gimnastyki w tamtejszym gimnazjum. W. 
pogodny czerwcowy dzień 1913 r. Olga Dra-| 

honowska i Andrzej Małkowski biorą ślub w 
kościele parafialny m w Zakopanem. | 

Teraz wspólnie opracowują programy pra- 
cy dla swaich drużyn, piszą artykuły dh 'Sa- 

uta" wydawanego we Lwowie. Intensywną 1! ||| 

ciekawą pracę przerywa poważna choroba 0- || 

raz operacja llgi spowodowana zapaleniem ||; 

wewnętrznego ucha. Po dłuższym leczeniu i 

powrocie do zdrowia Oiga przygotowuje obóz | |] 

dła swojej drużyny w Hurkolnem koło Zako-! 
panego. Po kilku dniach obóz zostaje zlikwi- 
dowany z powodu wybuchu I wojny śŚwiato- 

wej 1 sierpnia 1914 r.. Również Andrzej wra- 

ca do Zakopanego że swoją drużyną, z któ- | 

rą wybrał się na obóz wędrowny w góry. 
Olga widząc chaos jaki powstał w Zacpa- 

nem po wybuchu wojny i niezaradność władz 
miejskich, energicznie przystępuje da dziatą- 

nia. Otwiera "Herbaciarnię" na Bystrem dla 
uciekinierów i ludzi pozbawionych środków di 
życia. Tu starsze harcerki przygotowij i wy: 
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dają posiłki po przystępnych cenach, a częs- 
to za darmo. Olga urządza ochrakę da dzia- 
ci ewakuowanych z Krakowa, zajmuje się 
dziećmi rodzin góralskich, pozostający mi bez 
należytej opieki. Organizuje również pocztę 
polową między Krakowem a -Zakopanem /wo- 
bec przerwy w komunikacji/, powierzając ją 
starszym harcerzom, którzy systemem szta- 
fetowym przewożą listy i paczki. Osobiście 
czuwa nad sprawnym działaniem poczty, kar- 
tralując poszczególne stacje przy użyciu swe- 
go roweru. Organizuje również pomoc w ok- 
resie żniw dła gospodarstw* zakopiańskich, 
pozbawionych męskich rąk do pracy. W pólu 
pracują starsze dziewczęta i chłopcy z drużyn 
skautawych. 

Olga i Andrzej są silnie związani z notem 
niepodległościowym i wraz z grupą legionis- 
tów dążą do utworzenia "Rzeczypospalitej 
Podhalańskiej" z terenu Zakopanego i nqjliż- 
szych okolic, W tym celu gromadzą broń i 
przechowują ją w jaskiniach Nosala oraz w 
dalinach Kościeliskiej i Pisanej. Na skutek 
donosu do władz austriackich i w obawie przed 
grożącym im więzieniem, potąjemnie opusz- 
czają Zakopane, udąjąc się najbliższym po- 
ciągiem do Wiednia. Tu ukrywają się i prze- 
noszą z miejsca na miejsce, nie mając pasz- 

, portów ani środków do życia. Po trzeci mie- 
siącach tułaczki, dzięki pomocy. przyjaciół 
otrzymują fałszywe dokumenty i wyjeżdżają 
do Szwąjcarii. . 

Po krótkim pobycie w Genewie, Andrzej 
Jedzie do Anglii celem zgłoszenia się do ar- 
mii brytyjskiej, Olga do Sabaudii /płd. Fran- 
cja/ na zaproszenie prof. W. Lutosławskiego 
do pomocy w gospodarstwie domowym. Nicbe- 
wem Qkazało” się, że Andrzej - jako cudzo- 
ziemiec - nie został przyjęty do wojska, po- 
mimo interwencji samego gen. Baden Powala. 
Korzysta więc chętnie z zaproszenia Stanis- 

| ława. Osądy, Prezesa Związku Sokołów Pol- 
skich w Ameryce i razem z Olgą, francus- 
kim statkiem, udają się do Chicago. Po ty- 

 godniowej podróży dobijają do celu, witani 
serdecznie przez całą rodzinę Starńsława 0- 
sady. Andrzej wkrótce wyjeżdża do Pittsbur- 

'ga /stan Pensylwania/, gdzie obejmuje stano- 
wisko redaktora nowego pisma skautowego, 

| przeprowadza inspekcje istniejących drużyn 
palonijnych, zakłada nowe. Olga pozostaje w 
Chicago i tu 30 października 1915 r. przy- 
chodzi na świat upragniony syn, któremu na- 

„dano imię Lutyk-Andrzej. Pierwsze tygodnie 
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po urodzeniu dziecka są dla Qlgi ogromnie 
chężkie. Dziecko ciągle zapada na róże do- 
roDy, wymaga więc troskliwej opicki. C1ga z 
całym poświęceniem czuwa nad słabym syn- 
Kiem, sama wyczerpana i prawie bez sił. Na- 
domiar złego bardzo źle znosi klimat Chica- 
go z jego silnymi wiatrami i gwałtownymi 
s<okami temperatury. 

Andrzej obok pracy skautowej prowadzi 
jeszcze innego rodzaju działalność. Potaje m- 
nie werbuje i przygotowuje ochotników do 
przyszłej służby w legionach, z którymi miał 
wrócić do krąju, by walczyć o niepodległość 
Polski. Gdy sprawa wyszła na jaw /USA były 
wówczas państwem neutralnym/, aby uniknąć 
aresztowania - z kilkoma innymi Polakami 
przedostaje się do Kanady i z nimi wstępuje. 
do szkoły wojskowej. 

Olga, nie chcąc sama pozostawać w Chi- 
cago, wraca do Europy, i znowu na propo- 
zycję prof. W. Lutosławskiego zatrzy muje sę 
w jego domu w płd. Francji. Po kilkumie- 
sięczny m - pobycie, wypełnionym ciężką pracą 
w domu i ogrodzie, wyjeżdża z Lutykiem do 
Genewy i tu, po wyczerpaniu wszystkich o- 
szczędności, pilnie szuka jakiegoś zajęcia, 
które pozwalłałoby jej nie rozstawać się Z 
dzieckiem. Nie znalaziszy niczego, wyjeżdża 
do miasteczka Chexbres, gdzie z widłkim tu- 
dem _ dostąje pracę w dużym ogrodzie. Właś- 
cicielem jego jest Eugene Beausire, surowy i 
wymagający gospodarz. Olgę przyjęto tylko 
na miesiąc próby i ten miał zadecydować o 
JEJ dalszym losie. Warunki pracy były ponad 
Jej siły. Jedynie silna wala i beznadzigja cy- 
tuacja, w jakiej się znalazła, Sprawiły, że 
szczęśliwie kończy okres próby. Teraz ma za- 
pewniony byt na dalsze miesiące w rodzinie 
Beausire*a, która darzy ję prawdziwą przy- 
Jaźnią. Jesienią jednak, po zakończeniu prac 
w ogrodzie, Olga przyjmuje pracę nauczycid- 
ki muzyki w miejscowej szkole. Tu pozostaje 
krótko, . gdyż niespodziewanie otrzymuje cie- 
kawą propozycję ze strony Towarzystwa "Po- 
lish Victims Relief Fund", powołanego do ży- 
cia w 1916 r. w Londynie z inicjatywy Igna- 
cego Paderewskiego przy współudziale kilku 
przyjaciół, m.in. Laurence*a Almy Tademy, 
sławnego malarza angielskiego. Od sekretar- 
ki lowarzystwa a córki malarza, Laury Almy 
ladomy dowiaduje się, że naczelny m pzp zża- 
daniem jest pomoc dla starej palskiej emig- 
rucji w Londynie, której dzieci rie znają zu- 
pełnie języka ojczystego lub używą4ją go w Lac- 
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dzo zniekształconej formie. Palącą SjJrawą 

jest zorganizowanie dla nich szkoły - 1 taką 

propozycję przedłożono Oldze. Chquńe 33) 

przyjmuje i po zlikwidowaniu swaich Spraw w 

miasteczku razem z Lutykiem wyjeżdża do 

Londynu . 
Tu znajduje na szkołę odpowiedni burynk, 

wyszukuje dzieci pałskie z biednych rodzin e- 

migrantów, często cirore i zaniedbane, anga- 

żuje do pracy personel gospodarczy 1 wycho- 

wawczy. Życie w szkole układa się pomydiw. 
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Dzieci chętnie uczą śię języka paiskiego i 

coraz lepiej czują się w nowych warurx<acn. 

Praca z nimi, dająca Oldze dużo zadowałe- 

nia i radości, zostaje jednak niespadziewa- 

nie przerwana przez epidemię "hiszpanki", 

która jej również nie ominąła. Andrzej, któ- 

ry w wojsku kanadyjskim brał wtedy udział w 

ciężkich walkach na "Froncie Zachodnim” da- 

staje urlop i zastąje żonę ciężko durą w Lon- 

dyrie. Przy pomocy lekarzy, pielęgnuje ją 

sam. Gdy mu przyszedł czas powrotu do Swo- 

jj jpdnostii wojskowej we Francji, O01ga wal-- 

czy z przeczuciem, że go więcej nie zabaczy. 

Po długiej i ciężkiej chorobie, lekarze zaie- 

cają jej zmianę Klimatu i dłuższy wypoczynek. 

Olga rozstaje się ze szkołą i na picpozycję 

Laury Almy Tademy przenosi się na połudrue 

Anglii, do miejscowości Torquay w Devonie. 

Przez pewien czas mieszka tam w pałacyku 

rodziny Krąjewskich, emigrantów palskich po 

roku 1863, pełnym cennych zbiorów /medli, 

sreber, porcelany itp./, których opiekę, a 

później inwentaryzację powierzono ldze. 
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źtiory te z woli ostatniego właściciela miały 
uyć przekazane po śnie jako dar państwu 

polskiemu. lu też ctrzymuje wiadomoć o tra- 
+ l 

+ a 7 , i i „= > a-ha „rl rydzy | gicznej śmierci Andrzeja, Który - uuając SIĘ 

woni 2 

z misją od gen. J. Hallera do gen. L. Zedl- 
gowskiego przebywającego w OUdeszie - ginie 

IDpha 3,1 . a a z 
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Olga załamuje się pod tym 
w Katastrofie statku 
stycznia 1719 1. 
ciosem, lecz wypadek 3 - 
który biegnąc octrącił i wyla: BLE 
nicę urzętku, przygotowanego przez gospody 
nię domową do prania, potem zaś długie le- 
czenie poparzonego chłopca - zmobilizowało 

ją i przywróciło siły do życia. 
Po wysłaniu zbiorów Krajewskich da Lon- 

dynu, pałacyk został sprzedany. 0lga z syn- 
Kiem przenosi się miasteczka, i tu zujtre 
pracę jako nauczycielka muzyki i wycnoawania 

fizycznego w szkale powszechnej i Gmrazjun. 
Dzięxi sprzyjającej atmosierze, jaka panowa- 

ła w obydwu szkołach, zakłada gromadę zu- 
chów, drużynę s<autek oraz zastęp starszych 
dziewcząt. Nawiązuje też kontaxt z między 
narodowym .Skautingiem, jeździ na konferen- 
cje, daje odczyty o Palsce i $biera dary na 
rzecz odbudowy nowopowstałego, a wyriszczo- 
rego wojną państwa polskiego. Na jednej z 
tych konferencji poznąje i zaprzyjeźnia się z 
Vialetą Mason-Stesd, czynną skautką,* pocho- 
dzącą ze starej rodziny angielskiej, pdęqgia- 
ką w szpitalach wojskowych tylko co darczo- 
nej wojny. Przyjeźń ta przetrwa aż co śmien- 
ci. 

rafa! 
ULU 

Olga nigdy nie miała zamiaru osiedlać się 
agranicą. Gdy dziecko wróciło do- pełnych 

sił i gdy oszczędności były wystarczające na 
pokrycie podróży, w listopadzie 1921 r. wy- |Ą 
jpźdża do kraju. 

Celem stworzenia dla siebic i syna wanm- 
«ów do życia, podejmuje pracę nauczycielską 
w Szkole Gospodarstwa Domowego w Kuśricacd 
oraz w Państwowym Gimnazjum w Zdspaem. 
darunki pracy ma ciężkie, głównie z powodu 
położenia obydwu szkół w dużej odległości od 
siedie, wskutek czego niemal cały dzień jest 
poza damem, zostawiając małego Lutyka pod 
opieką tylko mądrego psa "Zbójd' i uczennic 
z Kuźnic. 

W 1922 r. Olga zostąje delegowana przez 
ówczesna władze harcerstwa żaśieg na Mię- 
dzynarodową Konferencję Instruktorek Skau- 
towych, odbywąjącą się w Cambridge. Tam 
spotyka znowu instruktorii angielskie i innyci 
krajów, co zacieśnia i potęguje współpracę 
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międzynarodową. 
Violeta, będąc pod urokiem odczytów Digi, wy- 
biera się w styczniu 1923 roku do Palski, by 
poznać jej ojczyznę i warunki, w jakich żyje 
4 pracuje. Z powodu silnego zaziębienia, ja- 
kiego nabawiła się w czasie podróży, zostąje 
u Olgi przez kilka tygodni i wówczas dowia- 
duje się o dawnych marzeniach Andrzęn i Olgi 
- gdy jako szczęśliwi małżonkowie wędrowali 
po górach. Marzeniem ich była budowa domu 
dla dzieci-sierot, który w przyszłości stałby 
się zaczątkiem wielkiego osiedla pod nazwą 
*Rzeczpospalita Lutycka”. Miały tu panować 
prawdziwa wolność, równość i braterstwo, a 
głównym celem wychowawczym damu - "usz- 
częśliwianie ludzi, zwierząt i roślin'.Pracow- 
nicy mieli tworzyć grupy starszoharcerskie, 

! dzieci zastępy, drużyny i gromady zuchowe. 
Violeta zachwyciła się wizją takiego damu 

i jego programem wychowawczym, a widząc 
trudne położenie materialne Olgi - z całą p- 
towością zaofiarowała jej pamoc finansową,by 
spełniły się młodzieńcze marzenia jji Andrze- 
ja. Jeren został zakupiony w Sromowcach 
Wyżnich k. Ćżorsztyna. Olga z ogromnym z- 
pałem i energią zabrała się do załatwiania 
wszełkich spraw związanych z budową domu, 

oraz werbowaniem odpowiediich mąptrów i 

tzamieślników. Zorgarizowano również obozy 
robocza dla drużyn harcerskich, które ocho- 
czo zjeżdźały z całej Palski, by pomóc w 
dowie, Wiele dziewcząt pracowało też przy 
zakładaniu wzorowego ogrodu warzywno-owo- 

cowepo, i 

bom wzniesiony w Sromowcach Wyżnich 
nazwąno "Dworkiem Cisowym", a poświęcenie 
ego odbyło się 21 sierpnia 1925 roku przy u- 
działa licznie przybyłych drużyn harcerskich, 

. miejscowej ludności i zaproszonych gości. Po 
| pięciu łątach obok Dworku Cisowego powsta- 

ali | pl cay, my zza a 

je dugi dom, "Orle Gniazdo". Ponadto zbu- 
dowano na łące, poniżej Dworku, dom ludo- 

|wy "Ludowiec", a w r. 1936 "Watrę" z diżym 
kominkiem, darem skautek szkockich, frqjk- 
towanym na starych wzorach galidkict, - miej- 
sce zbiórek i imprez harcerskich. Kompleks 

1 domów powstał z inicjatywy i pod kierunkiem 
Ulgi, natomiast z pomocą finansową i prak- 
ltyczńą. pośpieszyły Vialeta Mason, skautki 
langielskie i z innych krąjów i wiele drużyn z 
całej Palski. Olga była przez ten cały czas 

|. stałą korespondentką angielskiego pisma" Chil-- 

| dren's Newspaper" i regularnie pisywała ar- 

tykuły. Dawało to pewien dochód. 
«: By zdobyć fundusze na odpowiednię  wyde 

wipowanie Dworku, Olga przyjęła zaproszenie 
od Skautek amerykańskich na serię odczytów 
o Palsce. By nie tracić szczupłych i tak fim- 

duszów ra przejazd, przyjęła pracę konwąQąjrt- 
ki transportu polskich emigrantów /Dzicda na 
ten czas umieściła pod opicką swojej mata 
i siostry we Lwowie/. Późną wiosną 1925 r. 
była już w Nowym Jorku. Praca była niesa- 
mowita. W stałej prawie podróży, z miej- 
sca na miejsce, odczyt za odczytem, odpo- 
wiedzi na pytania w różnych warunkach. Ale 
po 3-ch miesiącach Olga wróciła, przywożąc 
z sobą 5 000 dalarów, pokaźną sumę na te 
czasy, na. potrzeby Dworku. 

Dworek Cisowy spełniał różne ważne fun- 
kcje. Oficjalnie był "szkołą pracy harcerskiej", 
gdzie również prowadzono nauczanie z zakre- 
su szkoł podstawowej, a później niższych 
kłas' gimnazjum według nowoczesnych zasad 
pedagogiki pod kierunkiem kwalifikowanych 
nauczycieli. Wiele dzieci wątłych lub po frze- 
bytych poważnych chorobach, z różnych śro- 
dowisk, w górskim czystym powietrzu, pod 
troskliwą opieką Olgi i wychowawoów - odzys- 
kało zdrowie, siły i radość życia. ; 

01ga kochała dzieci i młodzież, ale była 
w słosunku do nich stanawcza i wymagająca. 
Dążyła do. wyrabiania w swoich wychowatah 
tych cech charakteru, które w przyszłości u- 
czyniłyby z nich pełnowartościowych i uży- 
tecznych ludzi. Kładła nacisk zwłaszcza na 
prawdomówność, samodzielność, pomoc i opie- 
kę wobec słabszych. Uczyła dzieci również 
wrażliwości na piękno i szukania go w naturze -. 
wokół siebie. Sama wielka miłośniczka gór, 
dobrze znała Tatry i Pieniny, a w latach 

. młodości często jeździła w Karpaty Wschod- 
nie na wycieczki i obozy. 

01ga bardzo starannie dóbierała personel 
wychowawczy. Do pracy przyjmowała osoby, 
które zapewniały harmonijne współżycie w 
Dworku i miały pełne zrozumienie dla spraw 
dziecka. Swoje współpracowniczki Olga nazy- 
wała żartobliwie "Starymi Pudłami', rawiąz(pc 
do wspomnień z lat dziecinrych, kiedy z widl- 
kim zapałem penetrowała strychy domów i w 
starych pudłach znajdowała połamane zabaw- 
ki, kałorowe ołówki, czasem ząajlefriałą kiążkę 
i inne przedmioty, które dla niej wówczas 
stanowiły prawdziwe skarby ... Takich właś- 
nie ukrytych "skarbów" osobowości i charak- 
teru szukała u osób pracujących na terenie



      

  

    

Dworku - chociaż nie zawsze z pomyślnym 

wynikiem. To było jedną z przyczyn dość d- 

żej rotacji kadr dworkowych. 
Dworek Cisowy i jego Gaździna miały: 

wielci wpływ na środowisko wiejsrie, na pod- 

noszenie kultury życia codziennego, oświatę 

sanitarną, szerzenie czytelnictwa 1 organizo- 

wanie pracy zarobkowej gospodyń i dzieci. 

Oworek spieszył również z pomocą sanitarną 

wszystkim chorym i potrzedującym na tere- 

nie Sromowiec i okolicznych wsi. w Dworku 

prowadzone także kursy dla dziewcząt wiej- 

skich z zakresu gospodarstwa domo.'ego, Og- 

rodnictwa, krawiectwa itp. 

Do Dworku Cisowego przyjeżdżały też da- 

utki z różnych <rąjów na kursy i obozy mię- 

dzynarodowe; przy. okazji poznawały onc <uUl- 

turę palską, specyficzny charakter 1 pracę 

dworku oraz piękno otaczającej go przyrocy. 

01ga bowiem brała czynny udzieł w mniqdzyna- 

rodowym żeńskim ruchu S«autowym. vak0 

edia Z najwybitniejszych osób tego rmiu m- 

leżała do Światowego Komitetu Skautek, od 

1922 roku brała udział w Konferencjach Świa- 

towych Skautek. Na kolejnej, Która w Toku 

1934 odbyła się w Adelboden, zlecono Uldze 

opiekę i pomoc w zakresie prac szkalenio- 

wych dla skautek Austrii, Węgier, Czechos- 

łowacji i Rumunii. Jako delegatka - z P alski 

uczestniczyła w Konferencjj Nowego Wycho- 

wania w Londynie w 1727 r. Mastępnie w TP. 

1931 została powołana jako przedstawicielka 

światowego skautingu żeńskiego do sekcji 0- 

pieki nad Młodzieżą w Lidze Narodów. 

W 1930 r. odbył się w Dworku Zjazd Mię- 

dzynarodowy Organizacji Pacyfńistów przy u- 

dziale przedstawicieli z 15 państw. 0lga peł- 

niła na Zjeździe ralę gospodyni i tłumaczki. 

Równie żywym nurtem płynęła działalność 

Olgi na szerszym terenie harcerstwa w Pal- 

sce. W 1924 roku powstał projekt zwołania 

pierwszego Zlotu Harcerek, Który miał wyka- 

zać zdobyte już umiejętności obozowania, 

sprawność drużyn i zastępów oraz poziom ich 

wiedzy w zakresie różnych specjalności /pio- 

nierka, ratownictwo, przyrodoznawstwo ii 

in./. Zwrócono się do Olgi, by objęta kiaow- 

nictwo Zlotu. Wy bowiem opinii grona isnk- 

torskiego nikt inny nie był bardziej godny te- 

go wyróżnienia jak właśnie ona, Która miała 

duże zdalności organizacyjie i doświadczenie 

życia obozowego. lerenem Zlotu były piękne 

lasy nad rzeczką Świder w pobliżu Warszawy. 
Czas trwania od 3 do 9 lipca 1724 r. Zje- 
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chało się około 800 drunen razem z Jronem jg 

instruktorskim. Trzeba było postawić na mio- |f 

ty, wybudować kuchnie połowe, zaopatrzyć Ą 

apteczkę w leki, utrzymywać Kontakt ze we | i 

która dostarczała mleka, warzyw i mięsd.DL | 

żą przeszkodą okazała się rzeczka Świczri | 
Zaradne jedn”k harcerki Szybko wykazały 5wo |Ą 

je umiejętności pionierskie i wybudowały wy” I 

godn, Kładkę. | 

Zlot cał ogólnie dobre wyniki; przede JĄ 

wszystkim zachęcił harcerki co życia OJO0ZO: 

wego, pogłębił zrozumienie współżycia z przy 

rodą i zbliżył ze sobą Gruhny z różnych ŚLO: 

dowisk Palsdi. 
Jednakże mając tyle różnorodnych funkcj 

i zadań do spełnienia, nie wchocziła do wła 

naczelnych Organizacji Harcerek. 1 

Dworek Cisowy przechodził różne koicj | 

losu razem z jegó Gaździną, pomimo WG twe | 

na posterunku prawie przez 16 lat. Dopiem Ę 

wkroczenie Niemców do Sromowiec w dnie [fi 

1 września 1939 roku przerwało jego życie |] 

a Olgę skazało na długie lata tułaczki i pra) p 

cy dla dzieci polskich poza granicami kraju | 

Dworek szczęśliwie ocalał chociaż ograbion; |]! 

ze wszystkiego w czasie działań wojennych, |] 

Do wojnie umieszczono w nim dzieci ze zbu | 

rzonej Warszawy pod opieką Pogotowia Hara |] 

rek. W latach sześćdziesiątych Olga ańan | 

wała Dworek Cisowy na rzecz dzieci z woż || 

wództwa warszawskiego, przekazując go Kum jp 

torium Ukręgu Szkalnego Warszawskiego. D IE 

dziś istnieje tam prewentorium dla wątłyc 
dzieci - "Dom Wczasów Dziecięcych" 4 

Jesienią 1939 roku Qlga dzięki pomocy frą || 
żaciół znalazła się w Londynie. Tu przyśtę || 
puje natychmiast do stworzenia Domu Pad | 
go Dziecka, w którym znajdują opiekę dzić || 

ci skrzywdzone przez los i działania wqjsre 
Pomieszczenie dla nich znajduje w kilku Gr || 
kach w Dartmouth w Devonie. Bazę mater | 
jalną stanowią pieniądze wypłacone przez K | 
mitet Pomocy Uchodźcom, część kosztó! | 

pokrywają lepiej sytuowani rodzice. Wskute || 
intryg nieżyczliwych osób, Komitet cofa do (| 
tację, stawiając Olgę w przykrym położeni 

finansowym. Olga postanawia wówczas właś | 
nymi siłami zdobyć potrzebne fundusze. Zr« 
jeździ po całej Anglii, wygłasza pogadanki 
Polsce i Domu Dziecka, apeluje o pomoc.A 
glicy chętnie słuchają jej przemówień i sda 
dają różnie datki na Dom Dziecka.Przez ne 

tępne 2 - 3-ch lat datki na dom dziecka po 
skiego, mniejsze czy większe, finansowe lu 
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w naturze - wpływały z przedziwnych źróucł. 
Np. księżniczka Elżbieta, późniejsza królowa 
Anglii, na każde Boże Narodzenie przysyłała 
beczułkę miodu na użytek dzieci, drużyny 
skautek angielskich używaną odzież lub parę 
koców, Międzynarodowe Biuro Skautingu Żeń- 
skiego parę razy małe fundusze, drużyna w 
Indiach parę funtów, palscy marynarza lb lot- 
nicy /prywatnie/ robili składki, Ministerstwo 
Oświaty w Anglii część podręczników, itp. 
Wojna zbierała krwawe żniwo wśród Polaków, 
zapotrzebowania wzrastały. Te dzieci, które 
dostały się pod opiekę Glgi,. wracały pomału 
do zdrowia, miały zacisze i naukę. 

W lipcu 1940 r. po Kapitulacji Francji ca- 
łe południowe wybrzeże Anglii znalazło się 

" strefie działań wojennych. Ewakuowano lud- 
/iność cywilną oraz mieszkańców Domu Dziada. 
iPrzez okres lata część dzieci przebywa na 
|wsi w posiadłości Violety Mason, część u ro- 
'dzin farmerskich. Dopiero jesienią 1940r. Don 

 jPolskiego Dziecka otrzymuje wygodne pomicsz- 
| |zzenie we wspaniałej rezydencji lorda Home'a 
''- późniejszego premiera Anglii. Pałac lorda 

| zwany Castlemains, otoczony pięknym pańde 
| | licznymi jeziorami, położony był kab Doujas 

iw Łamarckshire w Szkocji. Dzięki atmaderze, 
| ipką stworzyła Olga z grupą współpracowni- 

rzek, Castlemains był nie tylko wymarzonym 
 'mieszkaniem dla dzieci, ale również "oazą 
ołskości”, do której jak da rodzinnego domu, 

    

              

       
    

        
   
    

   

  

    

      

                                              

śpieszyli harcerze i polscy żołnierze, obywa- 
jący służbę wojskową w Szkocji, a tace od- 
bywały się zebrania władz naczelnych Harcer- 
stwa Emigracyjnego. Olga nadal zasilała fun- 
dusze Donu swoimi odczytami, już jako eta- 
towa prelegentka w Organizacji Skautowej o- 
raz w innych stowarzyszeniach. Mimo wielu 
trudności Dom Pals«kićgo Dziecka tętni życiem 
i zdobywa popularność w Szx«ocji. Redaguje 

się tam i wydaje pisemko dla dzieci, którego 
naczelnym redaktorem jest "Maral', czyli 
druhna Maria Chmielowska, urządza się 'Ja- 
seł<a", bierze udział w popisach tańca i fie- 
wu. W szkole istnieje drużyna harcerska i 
gromada zuchów. 

W 1940 r. Olga zosteje członkiem Doraź- 

nego Światowego Komitetu Pomocy Skautkom 

wszysteich narodowości dotkniętych wojną. 
Pracuje w nim do r. 1944. 

w lecie 1941 r. odbywają się w szkale 
pierwsze egzaminy, zakończone pomyślnym 
wynikiem. Z niewiedomych jecnak przyczyn 
Min. Oświaty rządu emigracyjnego w Lmcyie 
pod koniec 19%42 r. odmawia szkole wszelkiej 

pomocy, a w 1943 r. odbiera Oldze kit 
nictwo, rzekomo z powodu braku kwalifikacji 
/nie ukończyła Seminarium Nauczycielskiego/. 
Proponuje jej natomiast prowadzenie ati minis- 
tracjj Domu, na co oczywiście Olga się nie 
zgadza. Mkrótce zjawia się nowy kierownik 
szkoły, nauczyciel wiejski spod Limanowej.Po 

dwóch latach wegetacji i braku poparcia spo- 

łeczeństwa, szkoła przestaje istnieć. 
01ga wyczerpana przykrymi przeżyciami i 

po ciężkim zapaleniu płuc przenosi sę b Lar- 
dynu 1 podejmuje pracę w redakcji wydawrictw. 
Biura Światowego Ruchu Skautowego. W tym 
również okresie zostaje przewodniczącą "a- 
czelnego Komitetu Harcerskiego, płeniącego 
tymczasowe obowiązki emigracyjnego Naczal- 

nictwa w Londynie. 
Odpowiedzialna praca i częste wyjazdy w 

teren stają się przyczyną poważnej choroby 

/porażenie nerwu równowagi/ i dłuższego le- 

czenia. Po przyjściu do zurowia Olqa wtęcz 
się do akcji GIS?u /Girls International Servi- 
ce/, którego celem jest pomoc krajom znisz- 
czonym przez wojnę, a w szczególności otlo- 
czenie opieką dzieci chorych i bezdomnyci 
Po zakończeniu wojny działaczki GIS'u, nie 
otrzymawszy zezwalenia ówczesnych władz 

palskich na przyjezd do Palski, kilkakrotnie 

przesyłały dary dłą dzieci: tony cukru,kakao, 
odżywczych mączek, mleka w proszku, tranu 
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itp. Dary te kierowano uo warszawskiej nła- 

cówki "Caritas" 
Dlga nadal interesuje 

owym l 
swiatowej 

się światowym made 

jako delegatka bierze udzia! w 

R. w 1947 r. w Addbrin 

następnie w Konfapencji Ku: 
sado w Evian-les-lains w płu- 

  

W kwietniu 

hipotecznę u 1:Q LŁ ż 

1948 r. nabywa na pożyczkę 

piękną posiadłość Hewson Loust v 

Bevonie, gdzie punownie otwiera Dom Pal- 

skiego Dziecka. Dom jest przeznaczony dla 
12]1p01 polskich 

Zawierusze 

AnGli 

dzieci z rozbitych roczin, których 

wojennej było wiele na terciid 

przyjaowane były też inne, np. Któ- 

rym rodzice nie mogli dać stałej opieki z! 

ględu na pracę lub wyjazdy. Stała liczba 

'ziect wahała okaom 16-ciorga. HMawson 

t był cia nich domem z mową i tWedyc- 

ską. Natomiast naukę pobierały w odór 

..
 

  

się 

    

onej o milę miejscowej szkale angielskiej, 

czyli wychowanie mialy w pełni dwu-jęycze. 

Lęcz na letnie wakacje szkolne liczba 

dzieci zwiększała się do 50-ciorga. „Pod opie- 

ką starannie dobranego personelu wychowaw- 

czeco kwi z zat% oczunych miast przebywa 

'wiłym rygorze, iecz też otoczone by- 

ły disc arŻytódy, rozwijały zaiyteresowa- 

nia i czuły zdrowo i bezpiecznie. Zwycząp 

inetody wy 
Ń oańdwały w Dworku Cisowyn w Pirinadh. 

prowadzeniu Domu, a raczej kuchni ,poma- 

gała nieodłączna towarzySsz«a 01gi MaraL. 

Stosunek władz angielskich do Domu Dziao- 

ka był bacdza przychylny. Rada Hrabstwa fła- 

cib pewną sumę na utrzymanie stałych dzie- 

Ch, CZĘŚĆ wydatków pokrywałi rodzice. 

Ulga prowadziła Hawsoin Court do 1960 [. 

kiedy już w zaawansowanym wieku daje gię 

wreszcie 2 $ siły i zdrowie nie 

1y W 

ię 

i 
K ie 1iC 

y) 
dł 

coz 4 
pi ź GKO: Idi; 

pozwalają na dalszą pracę. Przy zwolniony m 

tempie życia, ogromnie tęskm za Podhale m 

i "swoimi" Tatrami. 

Dziecka iw kwietdw JK WP 

Likwiduje Dom Polski 

JSBECZ 

ego 

wraca do krqju. 

  

Na krótko zatrzymuje się we Urodławiu 1 ra 

kowie, następnie przenodi się uo ukochanego 

Pasubanego j 

W sucim zekopiańńskim damku /Hałe ŻYW- 

czańckie 17a/ wigdzie spokojne życie RR. 0- 

pieką Maral i icznych przyjaciół, pacząt<o- 

wo udzielając lekcji języka angielsk dado; DCO- 

wadząc DUSZELNĄ korespondencję ze skautka- 

mi i przyjaciółmi całego Świata, Cieszy się 

odwiedzińami syna z rodziną, którzy wówczas 

  

chowawcze Domu były takie, ja-. 
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skich. A przede wszystkim pamięć i chęć fo- 
mocy harcerek i harcerzy rozsianych po 
całym Świecie i po całej Polsce. Częsta też 
przyjmuje odwieczny dawnych 1 młodycn 
harcerek oraz "dzieci Uworcakow tych” 
się nimi, słucha, nie radzi. 

Cieszy 

Odchodzi ną "wieczną 
cy dnia 15 styczmia 1979 
i w sześćdzi 
M 

wartę” 
p. 

iesiątą roczmcę 
uł<owskiego. Pochowane 

rzu parafialny m przy ul. Nowotargkiej w 

kopanem. 15 ziemika 1981 r. trumna 

została przeniesiona w inne miejsce Cmenta- 

rza, przy alei głównej, A a ned grodem 

iono granitowy Sy mó: 
ryka Durzca, z napis 
imiona: Olgi i Andrz: 
ców Polskiego RacRlSLĆ, 

około pół 
w 91 roku Życia 

śmierci Andczeja 
została na cmgt- 

Za- 
4! 
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nowej. 
Unipikacjie 
ciag dalszy ? 

  

il czerwcowym numerze HR-a znalazł się 

VW felieton pt. "Czy nowa unitikacja?" 
który Lył moją reakcją na wiadomość 

| o likwidacji Wydziału Zuchowego w Głównej 

/ Kwaterze. Później zacząłem się zastana- 
Ut 

wiać, czy data 11.IV.1988r, przejdzie do 

"historii ZHP czy też nie. Decyzja która 

| 1 tym dniu zapadła może dać różne skutki, 
być może znakomite, być może żadne, a być 
|„inoże fatalne jak owa prawie identyczna 

02 1969 roku. 
Nie leję łez po zlikwidowanym jednym 

sszędzie w harcerskiej centrali, po urzę- 
"dzie kulejącym od lat i pozbawionym 

astatnio większego znaczenia. Martwi mie 
zły przykład jaki tą decyzją dała Główna 

|, Kwatera komendom chorągwi i hufcom. Czy 
tam, gdzie naprawdę niezbędne są wydziały 

' zuchowe 1  namiestnictwa nastąpi ich 
/ likwidacja? 

2 ust, bardzo kompetentnych, miałem 
'okażją dowiedzieć się, że Główna Kwatera 
złych intencji nie miała co więcej, 
ostrzegła komendantów chorągwi przed 
takimi zakusami. W tym momencie przypom- 

(miał mi się przypadek pewnego drużynowe- 
|| go zuchów, który miał piękną gawędę a 

' szkodliwości palenia tytoniu, ale trzymał 
w Tęce wcześniej zapalonego papierosa. 

Rzeczywistość dała mi na to potwier- 
zenie po paru dniach. Przypadkiem byłem 

.ubecny przy rozmowie dwóch kierowniczek 
|| „ydziałów zuchowych komend chorągwi. 

moz EiW NOWIN OCA c DAK 

Jedna zwierzyła się, że szykują jej 
posadę zastępcy dyrektora szkoły, bo 

jej stanowisko jest przewidziane da 
likwidacji, druga pochwaliła się że 
zaproponowano jej kierownictwo "zjed- 
noczonego" wydziału. A więc, być maże 
wbcew intencjom G.K. przykład: zadzia- 
łał i to szybko. 

Słyszałem też zapewnienie, że 
centralna Szkoła Instruktorów Zuchowych 
w Oleśnicy nie zmieni swojego zuchowego 
profilu, a jej pozycja zostanie wzmoc- 
niona przez przejęcie obowi qzków 
programowo-metodycznych,po zlikwidowa- 
nym Wydziale. Poszedłem tym tropem. 
Komendant CSIZ zwierzył się, że owszem 
o tym dobrze wie, ale na razie nie ist- 
nieje koncepcja rozwinięcia prac w tym 
kierunku, będą one podjęte nie wcześniej 
niż po wakacjach. Na pewno nie będzie 
ułatwieniem fakt, że sprawami programowy- 
mi zajmuje się jeden zastępca naczelnika, 
a oleśnicky uczelnią zawiaduje drugi. 
Być może jestem zbyt podejrzliwy, ale wy- 

dajc mie się prawdopodobne, że szykuje 

się drugi krok: likwidacja odrębnych 
szkół dla każdego z pionów, a w tym 
"przebranżowienie" Oleśnicy. Decyzje za- 
padną bez zasięgania czyjejkolwiek opinii 
w gabinetach przy ulicy Konopnickiej 6 w 
stolicy. Jeżeli będzie trzeba to układna 
Rada Naczelna dokonany fakt zatwierdzi 
"Votum separatum" zgłosi Marek Wardęcki. 

Nie naraz jak w 1969 roku, ale krok 
po kroku, powoli nastąpi likwidacja 
odrębności ruchu zuchowego, co nieuchron- 
nie doprowadzi do jego zamarcia lub de- 
"gradacji. Obym był złym prorokiem. 

Gstatnio uczestniczyłem w dyskusjach 
na temat utworzenia "harcerstwa alter- 
natywnego", które miałoby uratować 
tożsamość harcerstwa jako ruchu. Zdecy- 
dowanie przeciwstawiałem się włączeniu 
w tą grę ruchu zuchowego. Teraz mam 
wątpliwości: Jeżeli ŻHP nie widzi roli 
jaką spełniać mogą zuchy w całej ot- 
ganizacji, likwiduje okruchy autonomii 
nie wspomega rozwoju, to ktoś to powinien 
mimo wszystko zrobić. Mamy z jednej stro- 
ny ogromie społeczne potrzeby, z drugiej 

sprawdzoną, skuteczną metodę wychowania, 
a także możliwość przyciągnięcia masy 
ochotników. Naprawdę mamy wiele do stra- 
cenia. Warto się zastanowić. 
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ąj stopce redakcyjnej HR-a jest m.in. 

W wymieniony Dział Zuchowy 1 naz- 

wisko osoby do niego przypisanej. 

Nie należy przez to rozumieć, że osoba ta 

jest odpowiedzialna za zuchowe treści w 

"Harcerzu Rzeczypospolitej" a tym bar- 

dziej w Harcerskiej Oficynie Wydawniczej. 

Są w redakcji osoby które lepiej wiedzą 

co trzeba a czegmo nie trzeba drukować, 

robią to *skutecznie i z poczuciem 

większej odpowiedziałności. 

WODAZOWOOJĘ TO CEPI YPEYOZ GC YA 
OOOO OOOO AE O 
RDOMNAA - ZDARZA 
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to wie coś o losach sztandaru 

! "Czatów Wawelskich" proszony jest 

o przekazanie swojego adresu 

Redakcji HR-a. Krążą po Krakowie różne 

opowiadania o okolicznościach jego 

zniszczenia, obciążają winą krakowskiego 

zasłużonego instruktora zuchowego. 

Niech powtórzą zarzut i udowodnią. 

Jeżeli tego nie zrobią, będę ich uważał 

albo za  tchórzy albo za plotkarzy. 

CZUJ! 
pó y + mą pa Pyły druh Franck 

  

  

8 już lat ma Krajowy e 25 lat 

p 4 Międzynarodowy Festiwal Filmów 

Krótkometrażowych w Krakowie, 

Choć pokazana do selekcji twórczość pol- 

skich i zagranicznych realizatorów krót- 

kiego metrażu nie zawsze była opracowana 

w sposób ciekawy a nawet artystyczny, © 

czym relacjonowała "Gazeta festiwalowa, 

to jednak z trudnego zadania komisje Se- 

lekcyjne obu festiwali, wywiązały Się z 

powodzeniem. 

Na edycję ogólnopoiską nadesłano 168 

filmów z 13 wytwórni filmowych oraz na 

podstawie indywidualnych zgłoszeń, ale da 

pokazów zakwalifikowano tylko 46 filmów. 

Grand Prix "Złotego Lajkonika" zdobył 

film  "Szychta" „reż. Jerzego Kaliny, 

zrealizowany w Studiu Miniatur Filomwych. 
Natomiast w edycji międzynarodowej Grand 

Prix "Złotego Śmoka” zdobył film "Ściany" 
reż. Piotra Dumiły. 

Wśród pokazywanych filmów znalazła 

się tylko jedna sekwencja pokazująca 

działalność harcerstwa z "Nieprzetartego 

Szlaku" w filmie reż. Bogdana Dziworskie- 

go "Widzę", zrealizowanego przez Studio 

Filmowe im. K. Irzykowskiego w Warszawie. 

Pokazano życie oraz problemy zakładu dla 

dzieci niewidomych w Laskach k/Warszawy. 

Realizatorzy starali się pokazać jaki 

wpływ ma metodyka pracy harcerskiej w 

rehabilitacji psychicznej oraz fizycz- 

mej dzieci dotkniętych tym kalectwem. 
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Halandii 4 Jamboree w 
6 w dniach od 29 lipca do 13 sier- 

pnia 1937 roku. Polska harcerska 

odbyło się 

delegacja złotowa liczy 727 harcerzy. 
Teren przeznaczony pod. obozy koło mia- 

steczka Vogelesang, w pobliżu Haarlemu, 
stanowią niskie, torfiaste, wilgotne łąki dzie- 
lone na kwadraty pastwisk. Pomiędzy namio- 
tami pasą się krowy nieufnie spoglądając na 

  
, sasznanych intruzów. 5 

! WSZYSTKO co żyje niesie się w kierunku 

| , wielkiej areny, gdzie za chwilę rozpocznie 
|, się uroczystość otwarcia. 

Pr Szerokie zielone. błonie pstrzy się i bar- 
wi flagami. Na wysokich masztach powiewa- 

| ją sztandary państw biorących udział w zle- 
'., cie. Olbrzymie, solidne trybuny otaczają z 

||| trzech stron plac. Przed środkową w wyso- 
/, kiej loży zasiada królowa Wilhelmina z da- 

|, mami dworu, z dygnitarzami i rządem. Jest 

|, i stary lord Baden Powell. ; 
M Rozpoczyna się oOłbrzymi, parogodzinny 
6. pochód w porządku alfabetycznym według 
|) misowni angielskiej. Państwo za państwem, 

| naród za narodem, kroczą nieprzerwanie przy 
| dźwiękach arkiestry grzmiącej z megafonów. 

|. Ameryka, Armenia, Belgia, Chiny, Dania, 

jg'Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 

|,' Węgry, Iran, Japonia, Litwa, ..., Meksyk, 
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Norwegia, Austria ... 
Megafony  milkną nagle. Z dała trzmi 

Skoczna muzyka. Fo nasi ilą ze swoj; włąs- 
ną harcerską: orkiestrą. Sprawnie, niby na 
rewii, orkiestra zawraca, staje przed królo- 
wą, muzyka tętni dźwiękami, porywa tem- 
peramentem. Pięknie maszerujy nasi. Aż 
chłodna, mało ekspaisywna puiliczność ho- 
lenderska, zapełniająca Qałbrzymie trybuny, 
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po mrukuje z uznaniem. 
Za Palską - Rumunia, Syria, Syjam,Cze- 

chosłowacja, Islandia, Szwecja, Szwąjada ... 
I tak dalej i dałej, a na końcu Halandia. 

Po defiladzie przemawia królowa. 
Naczelny Skaut Świata wstąje z trudem i 

mówi: - ...Raduję się, że was widzę tu, w 
pięknej, dziełnej i mądrej Halandii ... Miłuj- 
cie pokój. Żyjcie w. zgodzie. Twórzcie praw- 
dziwą Ligę Narodów ... 

Trwa normałne życie obozowe, złotowe. 
wasi harcerze - lotnicy otworzyli palską 

wystawę lotniczą. 
Na arenie odbywają się popisy skautów 

różnych narodowości. Za chwilę pod okiem 
wszystkich dygnitarzy Halandii i międzynaro- 
dowego skautingu oraz zapełniającego trybuny 
wielotysięcznego tłumu przychodzi kolej na 
popis polskiego harcerstwa. Megafony ząpowia- 
dają w trzech językach, że da on plastyczny 

0 MONDO ODA AEO RAEC A WOREK OOA WA WODA ROAD ZAC ZO DOP DEWONU 
 



        

skrót dziejów wszystkich dotychczasowych Jain 
boree. Jakoż łąka pokrywa się ruchliwym 

mnóstwem chłopców, rozbijających wdał pla- 
cu namioty. Są poprzebierani dziwacznie i u- 
osabiają wszystkie nacje świata. Pośrodu łą- 
ki samotny Bi-Pi /Baden Powell/ dmie w wid- 
ki róg. Na ten zew biegną ku niemu wszys- 
cy, otaczdjąc go zwartym kołem, to naro- 
dziny skautingu. Później pierwsze dżembo i 

J E=-2£ 
  

        

= YE 
ny, publiczność nie opuściła rąk złożonych du 
oklasków, gdy nad głowami rozlega się szum. 
To nadlatuje palska, harcerska eskadra lo*ri- 
cza. Jedyna jaka przyleciała na zlot i bierze 
udział w Jamboree. Trzy samoloty i dwa szy- 
bowce. Te dwa ostatnie zwłaszcza budzą ria- 
gasnący podziw, gdyż sport szybowcowy fest 
jeszcze bardzo mało rozpowszechniony w Ho- 
landii. Rozpoczynają się przedziwne popisy 

  

  
Palska reprezentowana przez jednego małego 
wilczka. Za tym następne. Deszczowe Smugi 
błękitnego papieru symbolizują wodę ... Ota 
Gódóllo, stosy czerwonej papryki /balony/ i 
"włosy sieroty" i popisy lassem. Oto naresz- 
cie obecne dżembo. Holandia. Wielkie papie- 
rowe tulipany, wiatraki i krowy. Krowy - ły 
z dykty, po dwóch chłopców zgiętych wpół, 
okrytych kocem, udaje kadłub. Poważne i 
niezadowolone łażą te krówska między namio- 
tami, starają się odstraszyć przybyłych i nie 
pozwalają się DOIĆ. Niewymyślny ten dow- 
cip wzbudza na widowni huragan szczerego, 
żywiołowego śmiechu. Zapomniawszy bananów 
1 zwysłej flegmy Halendrzy kładą się jedni 
na drugich, chwytają się za brzudy i podia- 
kują z uciechy, Publiczność Klaszcze, grzmi. 
ryczy z uniesienia. Halendczy, zarówno jak 
Anglosasi, lubią śmiech dla śmiechu. 

Jeszcze wiatraki i krowy nie znikły z ae- 

pojedyncze i zespałowe, precyzyjne, brawu- 
rowe w sposób zdradzający nąjwyższą klasą 
lotniczą. 
jeśli to możliwe: 
- Poalen! Poaleni.., grzmi ponad. arenę. 
... Trudno opisać wszystkie pokazy skautowe, 
wykonywane na złocie, 

Wyczyny polskich harceczy piłotów, wod- 
niaków, kalarzy i innych połączone z dzielną 

riestrudzoną orkiestrą, 
wzorową czystością obozu tak ulubioną Hdan- 
postawą chłopców, 

drom sprawia, że Polacy są ulubiaktami mięj- 
scowej publiczności i prasy. Stwierdzając to 
można z naciskiem podkreślić, iż nasi har- 
cerze dobrze reprezentują Polskę za granicą. 
Owadzieścią kilka tysięcy młodzieży zebranej 
z całego świata, powróci do domu z najlep= 
szą opinią o Polsce, . 
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autorstwa 

turystycznych 
i z Pragi pochodzą z wydawanych przez 
„te drużyny 
|. TOM 50096 "Cariboo 

/. / TOM 50080 "Osndes 

nastolatków, 

" oraz "Bodlak" (Uset) 
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Zginął budzik 

ewncgo razu miałam wartę do 
e północy. Po mnie obejmował j 4e- 

rzyk. Obudziłam Jerzyka i oLesz- 
łam z nim obóz. Na końcu poszliśmy spraw-- 
dzić na budziku, która godzina. Było to na 
początku obozu i Dudzik stał jeszcze ra qnc- 
jalnym pniaczku kało namiotu Reda. Nie mi- 
nęło jeszcze 10 minut odkąd zasnęłam, kiedy 
zostałam obudzona. Otrząsnęłam się ze snu i 
zobaczyłam Jerzyka, który był cały wystra- 
szony. Na moje pytanie, co się stało, odpo- 
wiedział, że ktoś ukradł budzik razem z fria- 
czkiem, Powiedziałam mu, żeby poszedł jesz- 
cze raz Sprawdzić. Bardzo się ociągał, ale w 
końcu poszedł. Za chwilę wrócił cały szczęś- 
liwy, bdzik był na swoim miejscu, przedtem 
Jerzyk szukał go koło innego namiotu. Rano 
śmialiśmy się z tego zdarzenia do rozpuku. 

Margaretka 

"Lisy" o lisach i innych zwierzętach 
  

biórka na wycieczkę została wyz 
Z naczona naa 9** przed Z00. Wszys- 

cy dotarli z opóźnieniem, bo au- 
tobusy kursowały strasznie nieregularnie. W 
200 zapoznaliśmy się ze zwierzętami, które 
są totemami naszych zastęnów. Dowiedzie- 
liśmy się, gdzie żyją, jak się poruszają i od- 
żywiają w warumkach naturalnych. Wizyta w 
Z00:twała około trzech godzin. Z Z00 po- 
szliśmy do parku zbierać kasztany a potem 
do Parku Kultury i Wypoczynku im. Juliusza 
fucika.. Tam około 15** rozstaliśmy się. Wy- 
tieczka bardzo nam się podobała. 

Wróbel 

Iczecię ocle pióro 

obozu wyruszyłam o 6,30. Znała- 
7  złam ładne, cieniste miejsce na 
o brzegu Nowej Rzeki. Najpierw ob- 

serwowałam leśmą mrówkę. Nie wiem, skąd 
się wzięła, bo nigdzie w pobliżu rie byb mio- 
wiska. Musiała być chyba samotnikiem. Ob- 
serwowałam ją przez około pół godziny, 2zas- 
koczyła. mnie swoją pracowitością. Jeszcze 
przed obiadem obejrzałam znąjdujące się w 
mojej okolicy rośliny. W okalicy mojego "le- 
ża" rozpoznałam: chaber modry, margaretkę 
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białą, pokrzywę, wierzbę białą. Mqp legowis- 

ko znajdowało się wśród pokrzyw, pod wierz- 

bami. Po obiedzie zasnęłam, obudził: mnie 

krzyk spłoszonej kuropatwy. Powodem ej 

przestrachu: był zając. Przed koricem próby 

zaobserwowałam dwie mewy, które przełscia- 

ły za rzekę, kierując się na zbożowy łan ko- 

ło Neżarki. Na wierzbie nade mną zauważy- 

łam sroki i osądziłam, że muszą mieć na 

niej gniazdo ale nie dostałam się do niego,bDo 

pień drzewa był bardzo gład«i i potężny a 

gniazdo musiało być wysoko. Moje obserwac- 

e zakończyłam o 17”? i nie byłam w tym 

czasie przez nikogo widziana. Próba bardzo 

mi się podobała. 

"Brzdąc" 

  

Wymagania sprawności "Irzy orle pióra' są 

nieco inne niż naszych "Trzech piór". Regu- 

lamin zamieściliśmy w numerze 3 z 1986 0. 
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Upowieść o Pierzastym Wężu 

dolinie panowała wichura. Przy ta- 
kiej pogodzie odbywała się uro-| 
czystość na cześć boga Słarca,Nag- 

le odezwał się donośny grzmot. : Burza ucich- 
ła i na niebie pojawiła się jesna jarząca się 
kula. Z blasku zaczęły powoli wyłaniać się, 
schody. Na ich brzegu stała straż, a: ra pod-. 
wyższeniu na miedzianym tronie siedział Pie- 
rzasty Wąż. Był nim młody wojownik. Jego. 
strój był przetykany złotem. Na szyi miał, 
złoty łaricuch. Jego hełm zdobiły pióra mar- 
skich orłów. Pas biodrowy. sięgał aż do nięt.. 
Zwoalna zstępował po schodach pomiędzy zdu- 
miony tłum. | 

Długo trwało zanim Mąjowie przywykli doj 
swojego nowego wodza. On nauczył ich jak: 
stawiać piramidy, budować łuki śdepiai, czy-, 
tać i liczyć, mierzyć gwiezdne drogi i ok-- 
reślać pozycje gwiazd. Stopniowo nauczył ich 
wszystkiego. A na koniec zwierzył Swoją OS- 
tatnią tajemnicę dotyczącą stosowania barw. 
Wszystkie plemiona go uznawały i w roczri-. 
cę przybycia urządzały wielkie uroczystości. 
Po długim qzasie Pierzasty Wąż został od-/ 
wołany z powrotem tam, skąd przytył Wdzię- 
czny swojemu nauczycielowi lud wspominał. 
go w licznych pieśniach, obrazach i rzeźbach. 
Jego mądrość i wielkość podziwiano także w 
państwach Inków i Azteków. | 

  

Gawrony   
/Optacowanie przygotowane jako ósme zajsia 
gry obozowej/ 
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        ZAŁĘCZAŃSKA BALLADA 

  słowa: Wiesław Buchcic 
muzyka: Zbigniew Biasecka 

    
        

Czasem nam do głowy wpada 
by głęboką nocą, 
powędrować na kraj świata 
1 nie pytać po co. 
Z marzeniami na wyścigi + 

sę pędzimy w nieznane, 
| | [| A a tu Warta opowiada 

dziwy niesłychane. 

/ Ref. 
LA | Ą Że prócz ogniska o coś nam chodzi, 

że prócz piosenek coś w sercu tkwi. 
łe prócz wędrówki coś trzeba zrobić, AR > H że bez przyjaciół nie można żyć! 

UR NYCJ [| c AJ Aiiyzyc rozsiadł się na młynie |: 
rzeka baje każ | 
' rzykucnęła noc przy ogniu jj ciepło jej tu pczecie. p 
przy siowiahisch w naszym kręgu Hi | W. VY4 ilejgce żawsze czeka, 
Zanuć z nami, siądź przy ogniu | I Y przyszedłeś z daleka. | POCO KU = 

bo prócz ogniska o cuś nam choczi ... gru 
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OBOZOWY KABARET 

„ . . działalności mojej drużyny i haroa- 
1// skiej twórczości od czasu do cza- 

„" su dawała znać o sobie nieco lżej- 
sza muza. Wspomniałem już o satyrycznych 
Kupletach poświęconych hufcowi "Wawel", w 
drużynie pojawiły się pierwsze próby kabare- 
towe. Na zimowisku 27/2 KDH. "Uroczysko" 
w Cięcinie koło Żywca w wieczór sylwestro- 
wy 31 grudnia 1963 roku wystąpiłem po raz 
pierwszy z noworoczną Sszopką. 

SZOPKA NOWOROCZNA 64 

Proszę się przypatrzyć z bliska 
Różnym typom z "Uroczyska", 
wiersze będą się rymować, 
więc zgadnijcie, o kim mowa, 
I choć wszystkim zrzedła mina 
Prezentacja się zaczyna. 

Mało słów, a dużo krzyku 
To zapewne o. /JERZYKU/!, 

Żart, przy którym spadasz z stołka 
lo dowcipy są .../'TOBOŁKA'/', 

Znowu żart, że można skonać, 3 

[o napewno głos . ../"MYSZONA"/, 

Sprzęt w rozsypce, resztki mienia, 
lo opieka .../JACKA GLENIA 

Wąs ozdobą jest oblicza 
Zwłaszcza u .../KUJAŁ OWICZA/?, 

Jedna zgraja , e zgraja, 
Wszędzie pełno ... /PAWŁA RAJA/, 

apacz 2 Lna0 2 m 
DDD AAA 

u p ZZO RNA TKA nz ORAZ 
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KIE ARCZI AZER W PROD POETA ECO ZE 
r pny ŻA 0h, POZ dE W BOOTP BC DJA 

PACK. UB nA dE aa "II 
Pai WYRZEC BOA PAKET 

zapisany piosenką i i wierszem 
Zgrają zaś, by sens był dobry 7 
JAGUARY są.i ... /'BOBRY'/ , 

Innych zresztą też roznosi 
Tak DANIELI, jek i. „P"ŁOSI*/, 

Nic nie robić, co za mada 
To przyboczny „../MAREK GAJDAŻ”, 

0 praktyce stara gadka 
To teoria duha .../TA DKA/”U 

Moc pomysłów, plan bombowy 1 
To wciąż młody .../DRUH poza | 
Szczery zapał - cuda czyni 12 
Druhna to .../K WATERMISTRZYNI/ , 

Mowa - trawa, nikt nie słucha 13 
Postać to naszego .../ORUHA/ ", 

OBJAŚNIENIA: 
. Jerzy Dziedzic - zastępowy "Danieli" 
. "TOBOŁEK” - Wojtek Ostrożny 
. "MYSZON" - Marian Włodarczyk 
. Jacek Gleń - magazynier 

Maciek Kujełowicz - członkowie zastępu ' 
„ Paweł Raj "Bobrów" 
. "Jaguary", "Bobry", "Daniele" i "Łosie" 
. - nazwy zastępów. 
. Marek o - przyboczny 

10. Tadeusz Śliwiński - drużynowy 27/1 KDH 
"Knieja" 

1l. Aleksander Haupt - szczepowy 27 KDH 
12. Halina Rąj - kwatermistrzyni 27 KOH 
13. autor Wojciech Dąbrowski, drużynowy 

27/2 KDH "Uroczysko" 
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Zachęcony sukcesem napisałem rok później 
podobną Szopkę dla tygodnika "Drużyna". 
Ukazała się ona w numerze ł z 3.01.1965r. 
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SZOPKA NOWORGCZNA 65 

Za przykładem "wielokropka",* 
Przesyłając moc całusów, 
Chcę przedstawić swoją szopkę 
Czytelnikom "0 mnibusu"*, 

Niech złotówki” nikt rie skąpi 
/Każdy zresztą już zapłacił, 
Bo w programie dziś wystąpi 
Szereg znanych Wam postaci. 

Zaczynamy. 
Gong! 

Kurtyna! 

Zespół w rzędzie się zgromadził, 
Ktoś na czele przypomina, 4 
Że RZĄD CA- ły on prowadzi. 

Za nim inni. Wpierw kobieta 
/Wszak pierwszeństwo, mają daqy/, 
Może zdradzi nam sekreta /rz/ , 
Jak przedostać się do tamy. 

Druga - temat ma gotowy, 
Więc powstrzymać się nie może, 
By każdemu wbić do głowy, 

„ Ża się ryby nie je nożem. 

l uważa, że wśród ludzi, 
Co złożyli już maturę 
TO MA SZEWSKĄ pasję budzić 
I chęć walki o kulturę. 

fen znów same ma zmartwienia 
I z problemem się boryka, 
Co jest jeszcze do zrobieni.2 g 
By nie było Strat na stykach . 

Inni dręczą się pytaniem 
/Spór na pewno się przedłuży/, 
Jakie hufiec ma zadanie o 
Ido czega może służyć? 

Nagle ktoś się wdarł na scenę 
/Choć nazwiska nie wymienia/ 
I chce nas za wszelką ceng p 
Zmusić trochę do myślenia 

. 

Ktoś ż menażką!! mknie po schodach... 
/Może niesie coś dobrego?/, 
lecz w menażce - sama woda! 12 
Kto to SŁYSZ-ał kpić z wszystkiego? 

U L T U R A ZZCCZZZE 

ła mim inny gość przybywa 

/Rewia już dobiega kańca/, 
Nastalatków tłum się zrywa: ii” 
"Tyś nasz patron, nasz obrońca!" 

Szał. Entuzjazm. Duże brawa! 
/Szczere słowa w świat popłyną/, 
Niechaj rośnie twoja sława! 
Sto lat! 

Sto lat, żyj "ORUŻYNO'! 

OBJAŚNIENIA: 
1. "Wielokropek" - popularny magazyn TV w 

latach 1964 - 65 
2. "Omnibus" - ostatnia strona "DRUŻYNY" 
3. Cena "DRUŻYNY" - 1 złoty! 
4. Piotr RZĄDCA - redaktor naczeky "DRU- 

ŻYNY" 

5. Sgactazem rodhkcj była Bohdaa GAJDECZKOWA 
6. "Ryby nie je się nożem" - cykl artykułów 

o tematyce kulturalnej 
7. Marta TOMASZEWSKA - autorka cyklyń/ 
8. "Straty na stykach" - tytuł akcji "DRUŻY- 

NY", dot. przechodzenia zuchów do dru- 
żyn harcerskich i harcerzy do dużyn sta- 
szoharcerskich | 

9. "Komu Służy hufiec" - tytuł kolęjnago oydu 
10. "Fakty zmuszają do myślenia" - tytuł oo- 

tygodniowych felietonów /podobno same- 
go Naczelnika/ 

11-12."Menażka Floriana Matewki" - 
ietonów Stefana Słysza. 

13. "Sto wierszy o nastolatkach" - cykl fel- 
ietonów Roberta Jarockiego 

cyd frl- 

Nieco wcześniej, jesienią 1964 roku "Dru- 
żyna" zamieściła moją. notatkę o Zielonym 
Szczepie ilustrowaną zdjęciem wykonanym 
przez Pawła Raja i opatrując ję takim oto 
ka munikate m: 

PIĘĆSETNY LIST 

Miło zakomunikować naszym Czyieliikom, 
że otrzymaliśmy pięćsetną informację HSI. 
Jej autorem jest druh Wojciech Dąbrowski z 
"Zielonego Szczepu” Huica Kraków - Stare 
Miasto. 

W nagrodę za aktywną współpracę z re- 
dakcją naszego pisma - druh Dąbrowski będzie 
otrzymywał gratisowo numery "Drużyny". 

Naszemu sympatyczne nu Korespondentowi 

  
  
  
 



  

życzymy sukcesów w pracy harcerskiej, w ży- 
ciu osobistym i dalszej owocnej współpracy z 
nami 

REDAKCJA 

Tak właśnie zostałem 
pondentem "Drużyny". 
W tym czasie byłem już zastępcą komendan- 
ta hufca /w wieku 19 lat!/, ale nadal zwią- 
zany z Zielonym Szczepem prowadziłem w rim 
kabaret, który z programem "Obozowe wąqwom 
nienia" wziął udział w I Festiwalu Artystycz- 
nym Drużyn Chorągwi Krakowskiej w 1965 r. 
Z tego programu pochodzi zarówno tytułowa 
piosenka, jax i kilka fragmentów, wiążących 
w Całość poszczególne piosenki. 

stałym kores- 

OBOZOWY KABARET 

Obozowy kabaret, 
obozowy nasz kram, 
humor wybiegł przez szparę 

1 zastukał do bram. 

Posłuchajcie mieszczuchy 
letnich wspomnień i ech, 

jak wśród deszczu i pluchy 
rie opuszczał nas Śmiech. 

Tyle kryje radości 
obozowy nasz śpiew, 

że na stałe zagościł 
wśród namiotów i drzew 
i rozlega się wkoło 
1 porywa nas w mig, 
żeby było wesoło, 
żeby smutek gdzieś znikł. 

To wita was serdecznie 
ZIELONY SZCZEP z Krakowa! 
Niech bawi was skutecznie 

Piosenka obozowa. 

Nas trema nie załamie! 
My chcemy - jednym słowem - 
Przedstawić wam w programie 
"USPOMNIENIA OBOZOWE" 

Ża chwilę - zaśpiewamy 
I program jest gotowy. 
To dla was! 

Zaczynamy 

KABARET OBOZOWY 

| 

"Program prezentowany był ogółem 8 razy: w | | 

| 

" tytułem 

W życiu nieraz różnie bywa: 
Raz pod wozem, raz na wozie, 
Lecz najmilej się wspomina 
Dni spędzone na obozie. 

Można bez końca snuć wspomnienia, 
Jeszcze nas :ieraz usłyszycie, 
Bo choć się w życiu wszystko zmienia 
To się pamięta całe życie. 

  

   
Obozowe wspomnienia 
Kończą program niewielki. 
Przyjdą nawe obozy, 
BĘDĄ NOWE PIOSENKI! 
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szkole, wobec rodziców, w zaprzyjaźnionych 
drużynach i jednostce wojskowej, a także w | | 

  Domu opieki Społecznej dla starców. 
Rok 1965 zapisał się jeszcze w mojej | 

pamięci, jako rok w którym uzyskałum sto- 
pień harcmistrza. Informujęc o tym fakcie | 
tygodnik "Drużyna" opatrzył swoją notatkę | | 

"Hajmłodszy harcmistrz?" /miałem | 
20 lat/ choć wcale nie było to takie pewne. | 

| 
| 

NAJMŁODSZY KARCMISTRZ? 

Dh Wojciech Dąbrowski ur. 19.11.1945 r. 
w Krakowie, absalwent SN - nauczyciel. 

Do ZHP wstąpił w 1957 r. /27 KDH im. 
Piotra Wysockiego przy Szkale Podstawowej 
nr 16/ pełniąc kalejno funkcję zastępowego, 
przybocziiego, drużynowego przez dac 4 lat, 

Obecnie pracuje w szkole nr 16 jako nau- 
czyciel. Jest zastępcą szczepowego 27 KDH. 
Ponadto - kierownikiem referatu młodszohar- 
cerskiego i z-cą komendanta d/s organizacyj- 
nych 'w  Hufcu ' Kraków-Stare Miasto. 

Jest instruktorem Krakowskiej Szkały In- 
struktorów. Stopień harcmistrza uzyskał 1.V. 
1965 roku. 

| 
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PRZYTOMNOŚĆ UMYSŁU = 

Kilku harcórzy siedzi wokół ogniska. Druh 
utiwaźny Gpowiada 0 swoic — 

- ... naraz stanąłem twarzą w twarz 

| rozjuszonym dzikiem. Rzucił się na mr 

a ja byłem bez broni. U ucieczce nau. 

nie było co myśleć... 

- | jak wybrnąłeś z tej sytuacji? (pyta 
jeden z harcerzy) 

| - Zwyczajnie. Udałem, że go nie wtdzę.. 

| 

przygodach: , 

  

RA 

    

o 4 e TA Wez e ż 2 
* p = w PR 

G%. < R. W.Wa A. Z 
FAL RATE WE EPE 

z A Ea Sw a Ę Rzy a” g* -* 

5 ż PPP 
pat * ó 

KIEDY ZACZĄŁ 

DRUŻYNGWYCZzwraża się do  hurcerza): 

- 0j, Kowalski, Kowalski. Znowu coś 

«kręcisz. Kiedy byłem w Twoim wieku, 

nie kłamałem nigdy. 
HĄPCERZ: A kiedy druh drużynowy zaczął? 
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Cickawy a nawet. wstrząsający był zestaw 

filnów '0 tematyce ochrony ŚrodowiSke 

naturalnego jak np. "Mieć miedź" reż. 

/'  Lechostawa Czałnowskiego produkcji 

| Wytwórni Filmów Oświatowych. Utwór ten 

pokazał Skutki zanieczyszczenia przez 

| przemysł terenów legnicko-głogowskiego 

Okręgu Miedziowego. 

Do edycji międzynarodowej zgłoszno aż 

800 filmów, natomiast zakwalifikowano do 

pokazów tylko 51 z 16 państw między in- 

nymi z Chińskiej Republ1ki Ludowej, to- 

landii, Indii, Kanady, Polski, RFN, NRD, 

Szwajcarii, (Czechosłowacji, USA, ZSRR 1 

innych państw. 

| Realizatorzy z Czechosłowacji pokaza- 

li film "Ropaci" reż. Jana Sveraka. 

W sposóo groteskowy autorzy wyobrazi LL 
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sosie niewielkiego stworka, Który . żywi 

się tylko odpadami rooopochodnymi i cd- 

dycha spalinami samochodowymi i pyłani. 

Natomiast ceż. Piotr Włodarski w uy- 

„órmi Filmów Oświatowych zrcalizował 

bardzo ciskawy reportaż pt. "Cannes to 

Cannes". Film w reporterski sposób poKa- 

zuje atmosferę raz plejadę aktorów 

i reżyserów o Światowej renomie. Reportaż 

ten był realizowany podczas jutileuszo- 

wej 40 edycji festiwalu która odbyła się 

w 1987r. 
0 festiwalach krótkometrażoawych można 

pisać wiele. Szkoda, Że w wielu dużych 

ośrodkach po prostu brak placówek kul- 

turalnych brak mini kina lub sali Kino- 

video, które by zapoznawały. Z ciekawo- 

stkami filmu krótkometrażoweno. 

CENA 200 ZŁ 

Adres redakcji: 31-191 Kraków, ul. Kurmelfcha 31, teiefcu 43-79-93, telex 0325636, Prenumerata: w płaty na konto Komendy Krakowskiej 

Chorągwi ZKP, NKP MY OM Kraków 35031-0042-102. Mocznie 2400 uł, z dopiskiem „prenumerata NR*. Prenumerata zagraniczna 1600 zł. 

Medakcja zastrzega sable prawo adiustowunia i skracania nadsyłanych materiałow. Tekstów niezamówiunych redakcja nie zwracą. 

ledaguje kotegium: hm PL Piotr Niwiński — Ż-ra Redaktora Naczelnego, łum PL Paweł Maj — Redaktor: Naczelny, hum PL Kuztmiera 

M. $chiitierly — Z-ca Redaktora Naczelnego, hm Wojciech Śliwerski — sekretarz redakcji, hm PŁ Andrzej Ziębiiński — Dział uraliczny. 

redakcji: lm Marisn Dubak — Dział Metodyki, hm FL Olgierd Fietkiewicz — Dział Nasz Puch, Adam lHanuszkiewies -- fedakiac 

* fechniczny, lun PL Marek Kudasiewicz — Maiał Hazcerski, hm Urszula Kryszałowicz — Dział Zachowy, km Andrzej Mróz, hm FL Jadwiga 

| Skiba — Dział Kultury, hm Stowomie Sprawski — Dział Starszoharcewski, plun Wojetech Popiołek — dział Hubby. Krąg współpracowników: 

lim Wiesław lluchcie, kum PL Zbigniew Czarnuch, tun flenryk Czechowski, hm PL Vranciszek Dębski, hw Fl Kazimierz Lichnowski, 

lim Pl. Bogusław Śliwerski, łan FL Tadcusz Perzanowski, lm Wojciech Pasiowiec, hm PL Józet Trzionka, im PL Janusz Wojlycza. 

Uruk: Drukarnia HOW - 14m.3935/68 nakład 1400 - M-3 

Zespół 

pa a M = MR 30 
m SO ec kam  



pk 1% 

„GANIZACJI MŁODZIE 7 

Nr. 

BĄDŹ y 
R: GOTÓW: 

a 
BROSZURA INSTRUKCYJNA 

O IDEI SKAUTINGU 

BEZ YA 
DLA CZERWONYCH HARCERZY 

O! jak są różne przed prawdy mistrzynią 

Orły... choć wszystkie jeden hałas czynią! 

Słowackiego »Król Ducha I, 1, 47 

HARCERSKIE HASŁA POZORO- 
EDI WIENIA I _ ZAWOŁANI 

CENA 1 ZŁ. 

ILUSTRACJE POCHODZĄ Z KSIĄŻKI 
MARIANA MISZCZUKA "HARCERSKIE 

" 1929 
| ESR poad SOE AJ ET s WARSZAWA UNE 

1. STRONA TYTUŁOWA KSIĄŻKI 
KS. KAZIMIERZA LUTOSŁAWSKIEGO 
(X. JAN ZAWADA.)Z 1913 R. 
OBOK SIEBIE WYSTĘPUJĄ DWA ZA- 
WOŁANIA CZUWAJ! I CZUJ DUCH! 

2. WINIETA PISMA POLSKIEJ 
ORGANIZACJI SKAUTOWEJ Z POZ- 
DROWIENIEM "CZUWAJ"   

CZASOPISMO STARSZEGO HARCERSTWA 

  3. BROSZURA CZERWONEGO HAR- 
CERSTWA TUR "BĄDŹ GOTÓW!" 

4. "CZUJ DUCH" PISMO WYDAWANE 
W POZNANIU W LATACH DWUDZIES- 
TYCH. 

     


