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Od redaktora 

po zjiEŁŹRZIE- 
LDL ostatnich dniach marca w Warszawie w Sali 

Kongresowej spotkało się ponad tysiąc przedstawicieli 

wielu środowisk harcerskich - delegatów na VIII 

Zjazd ZHP, którzy podjęli ciężki trud oceny oztero- 

letniej działalności harcerstwa i wytyczenia nowych 

kierunków służby. 

Jest jeszcze za woześnie,by generalnie ooenić 

dorobek Zjazdu ale jak to zwykle bywa, formułuje 

się już na gorąco pierwsze odczucia i opinie, Zdania 

są oczywiście podzielone i nierzadko wykluczające 

się, jednych Zjazd zadowala - inni czują pewien nie- 

dosyt, I tak w zasadzie być powinno, gdyż takie 

wysokie forum nie jest w stanie załatwić wszystkich 

spraw, tym bardziej tych lokalnych, środowiskowych e 

które być może bolą określone grupy - ale nie są 

one charakterystyczne dla całości Związku, Jest rze- 

czą bezdyskusyjną, iż trwały Ślad w harcerskiej 

służbie pozostawi uchwała programowa, Uchwalony przez 

Zjazd program na następne oztery lata powstawał 

w gorących dyskusjach trwających dniami i noca ui 

- niewątpliwie najbardziej oboiążona była komisja 

uchwał i wniosków, Uchwała programowa rodziła się 

przede wszystkim podczas samego Zjazdu 1 w konsekwen= 

cji uwzględniała większość wniosków i postulatów 

płynących a kampanii sprawozdawozo-wyborczej, dys= 

kusji plenarnej i prac zespołów zjazdowyche 

Do słabej strony Zjazdu należy zaliczyć w kilku 

wypadkach niski poziom dyskusji plenarnej, Bynaj- 

mniej nie była to wina organizatorów lecz kilku oho 

rągwi, w imieniu których przedstawiono głosy ną po 

zionie ałabej konłerencji w małym hufou, Zabrakło 

trochę krytycyzmu 1 poważnego podejścia do najwyższe 

go forum huroerakliego, Było natuwiast wiele głosów 

poruszających oałą salę a tym samym zmuszających do 

zadumy i refleksji nad dzisiejszym harcerstwemo 

Do takich głosów należały publikowane wewnątrz nune= 

ru wystąpienia Druhów: Piotra Steckiego, Staninława 

Adamozaka i Tadeusza Perzanowakiegoe 

Oozywiście ze względów technicznych drukujemy tylko 

trzy wystąpienia - inne na pewno Czytelnioy prze- 

ozytają w różnych gazetach harcerskicho 

Qerąca atnosfera panowąła w zespołach roboczych 

Zjazdu, gdzie padło wiele ocen krytycznych, propo- 

zycji zmian progranowo-orgenizacyjnych, 

Choiałby zwrócić uwagę na inną rolę Zjazdu ozęsto 

pomijaną i niedocenianą > pam na myśli możliwość” 

wymiany doświadczeń pomiędzy delegatami. Uczestał 

osąo przecież w wielu dyskusjach uważny £ chłonny 

na nowe propozycje, przemyślenia i refleksje dele= 

gat - miał możliwość akorzystania z nich w celu 

zastosowania tych nowinek 1 doświadczeń w swoim Śro- 

dowisku. Ten proces może trwać przeź następną kaden= 

cję. Takich grupek dyskusyjnych pełno było podczas 

prac zespołów roboozych, spotkań w kuluarach 

i miejacach zakwaterowania. 

YIII Zjazd ZAP przeszedł już do bistoriż, Dla 

nas określił nowy progran'działania na harcersz im 

szlaku służby dziecku, społeczeństwu i Ojazyźnie, 

Na pierwszym planie procesu wychowawozego stawiany 

podstawową jednostkę jaką jest drużyna harcerska, 

Tak było 1 tak musi być dalej. To od poziomu jej 

pracy; służb i działania zależeć będzie naax gukc68+ 

Dobra drużyna to drużyna pracująca zastępami, 

w której na bieżąco zdobywa się stopnie i sprawności 

harcerskie i realizuje się program w oparciu © ide 

ały zawarte w Prawie 4 Prayrzeczeniu Harcerskim. 

W okresie pozjazdowym nie powinniśmy przerwać 

rozmowy o harcerstwie, © realizacji naszych ideałów, 

nie powinniśmy przestać myśleć o naszej służbie 

iastruktorskiej, Dlatego jak zwykle sspraszany do 

wymiany poglądów na naszych łumach, 

W tym numerże rozpoczynamy druk w odoiakach 

kaiążeczki ze sprawnościaui harcerskimi, Mamy na= 

dzieję, 1% będzie ona pomocna wszystkim drużynowym. 
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GARŚĆ ZJAZ 

w zjeździe uczestniczyło 1003 delegatów, 
561 deiógatów to nauczyciele, Stanowili oni najliczniejszą /56%/ grupę zawodową 

wóród delegatów. Uczniowie i mtudenci stanowili 13,6%, co w liczbach wynosi 136 osób, 
Wiekowo 530 delegatów /czyli 52,2%/ to osóby powyżej 35 lat, 739 osób w stopniu 

harcaiatrza | _ harcmistrza PL. Harcerze starsi byli grupą liczącą 101 osób, 
Członkaui PZPR były 503 osoby, 396 delegatów to bezpartyjni, 

.W dniach Zjazdu Związek, liczył 1967033 członków, Od roku ubiegłego przybyło 

około 56 tysięcy nowych członków, W danych statystycznych zanotowano 32155 drużyn 

21983 5631 sta: ih. W liczbie 1141 hufców tylko 

10% to hufce miejskie, 51% te hufce miejsko-gninne, zaś 39% to hufce qminne. 

Kadra instruktotska liczy dzić 102441 czynnych instruktorów, wśród których 

nauczyciele stanowią 59,3%. 

/dane na podstawie biuletynu 

zjandowego biura prasowego/ 

  

swym czynem Świeć, jak orzeł.leć, 

W dniu 27 marca 1985 roku odeasła na Wieczną Wartę 

driihna STANISŁAWA LACHOWICZ 

barcaistrzyni 

odznaczona Krzyżem sa Zaaługi dla ZHP, drużynowa Drużyny "Stare Miasto" Kręgu Senio= 

rów , była 31 

komendantka III Krakowskiego Hufca Harcerek w latach 1945-48, była komendantka 

Hufca Kraków - Stare Miasto w latach 1958-61, była instruktorka Komendy Krakowskiej 

  j Drużyny Barcerek, była 

Chorągwi w latach 1961-63.-Odeszła od nes Instrukterła głęboko zaangażowani w wycho- 

wanie kilku pokoleń hsrcerek i harcerzy, dla których atanowiła zawsze wzór postępo= 

wania, Instruktorka o żarliwym sercu i nieskazitelnym charakterze. Ideały harcerskie 

były Ideałaai Jej życia, a Krzyż Harcerski najdreższą i najpiękniejszą odznaką. 

Do ostatnich, pracowitych barcerskich dni wierna Przyrzeczeniu, Pełniła Służbę 

Polsce i niosła chętną pomoc bliźnim. 

Żegnamy Ją w głębokim smitku i żalu, oddając hołd Jej precy 4 cześć Jej pamięci. 

Komisja Historyczna 

Krakowskiej Chorągwi ZHP 

Krąg Jeniorów 

Krokows iezo Harcerstwa 

2 

NERAEE| TFG FT 
Wam Klaru, szozopuwa w żLtorczej Bzkole 

nej w ii.roowie, wyszła z dyrektorakiego gabinetu 
wzburzona. Alu tnż w duchu musiało przyznać słuszność 
panu dyrektorowi, Przecież to prznda, że w miasteczku 
hurcerzy od dawna nie widaćj obie drużyny ostutnio 
pasjonują się robieniem zabawek dla dzieci £ Państwo” 
wego loru Dziecka; zastępy podjęły nawet nanorzutnie 
współzawodnictwo * tej oprawie, To prawda, choć 
zbiórki zastępów odbywają się teraz nie tylko bardzo 
regularnie 1 trudno je zakończyć, to jednak harcerki 
1 harcerze, nie chcąc się pobrudzić przy tej robocie, 
od dawnu nie przychodzą do szkoły w mundurnoh, Ale 
pan dyrektor uusieżt; też wziąć pod uwagę, że z brum 
ku haroówki część zbiórek odbywa się w mieszkaniach 
prywatnych, Trudno też odmówić racji paru dyrektoro= 
wi, kiedy zarzuca, że w szczepie nic prowadzi się 
żadnego wychowania zospodarczezo. Większość zastępów 
srekrutuje cię z dzieci dojeżdżających 1 odległych 
rliosek , s zima była ciężka, Untomiast harcerze z 

hm TA Olgierd CJietkiewicz 

NASZ RUCH  KEEEEEM 

I oto druhna Klara ma pełne prawo być zod0wolo» 
na, Park jest czysty, iHarcerze byli widoczni, No, 
może nie było to typowe zadanie z dziedziny wychowa» 
nia gospodarczego, ale przecież gospodarka miustecz= 
ka mogła się wykazać oozczędnością, Dyrektor był 
zadowolony, chwalił, Słowem, można mówić o działuniu 
skutecznym, 

Kle druhna Klara odczuwa pewien niejtańy niem 
pokój, że coś było jednak nie w porządku, I ma rmojęe 
Io oto już trzeciego dnia park wyglądał tak, jak 
przedtem, Za to pen naczelnik gminy pyta, kiedy 

następny raz harcerze przyjdą robić porządki, Nato= 
miast jekoś zastępy w Obu drużynach przestały zbie 
rać się samorzutnie, pogorszyła się frekwencja, kam 
bamki robione są byle jak, Przy tym niektórzy rodzi» 
e z miasteczka zgłaszali pretensje o to, że dziecia= 
Xi pracowały w niedzielę, w porządnych uunduruoh, 
które trzeba było od ruzu prać, dybiegając wyślą 
w przód - druhna klaru od następnego roku nie choe 

O EFEKTYWNOŚĆ 

miasteczka ziównie zbierują teraz zateriały do krom 
niki, Druhna Klara, choć prowadzi harcerstwo w szko- 

le pierwszy rok dobrze wie, że szozep należy do naje 
starszych w regionie i że taka kronika to ważna 
Spruwa dla umocnienia tradycji, Ale jak to wozystko 
pogodzić? 

Na szczęście przed kolejnymi zajęciami z wiefu 
właśnie jest dłuższe okienko, Więc druhnu Klare, 

by jej nikt nie przeszkadzał, wchodzi do pustej klam 
£Y, giudy 1 szkicuje plan działania,.. 

I oto mumy piękną, ałoneczną niedzielę, Rano 
prawie cały szczep dzielnie pracuje w perku w samym 
środku miasteczka, Pełna gala mundurowa, Harcerze 

zbierają pnyterki, zrubią ścieżki, podnoszą prze 

wróconą łewkęg 1 tak dalej, W południe, zgodnie 

2 planem, przychodzi pan dyrektor, Przyboczny druży- 
My chiopców składa mu ruport, grupa harcerek oprowa- 
dza go po parku, pokuzując efekty pracy, Dyrektor 
Przyniósł torbę landrynek. Widać, że jest bardzo za- 
dowolony, tym bardziej, że aporo przechodniów patrzy 
2 zainteresowaniem, na to oo się dzieje w parku, 

prowadzić już harcerstwa, woli zająć się szkolnym 
kołem PCK, za co dostanie dodatek, 

Myślę, że te hiatoryjka wyjaśnia dość dobrze, 

na czym pole, dca uliUzy skutecznością a etek= 

tywnością, choć na pierwszy rzut oka wydają się te 
pojęcia identyczne, Skuteczność *0 po prostu zgodność 
wyniku dzinłania s jego założonym selen, Efektywność 
- to,dodatnia oecha działań, dających pozytywny wynik 
bez względu na to, omy był on rmierzony, cay niee 
Otóż w stosunku do działań druhny Klary możnu mówić 
o skuteczności działania: założone celu zostały 
osiągnięte, Ale gorzej s efektywnością, A 
ohowaniu, 

wwy- 
szczególnie haroerskln, zależy 

nnn właónie przede wszystkim na efektywiości, Dy 
były osiągane cele dalekosiężne, Dlutego też zdarza 
się często, że na przykłud wycieczku, która nie osią 
gnie wszystkich zanierzonych celów, a 2u to w trukcie 
której wystąpiły nieoozekiwane przygody, będzie przys 
kładem działania bardzo efektywnego, przyniesie warm 
tościowe przeżycia i zaowocuja na przykład nowyui 
zumiorzeniami, choć nie wszystkie pluny ów | 

WE W ZE ORZZDWO CEO OGG ZOÓWOOWZZ EE CEKTO RÓD TRO 
m rcerskie.pl  



  

  

EEEE NASZ RUCH BREEZE ( HERE 
I jeszcze jedna historyjka, na podbbny temat. 

Pożostając na terenie Hufca Harcowo dopowiedzmy, że 
przeżywa on od pewnego czasu spore kłopoty, Co roku 
zmieniają śię drużynowe, prawie bez wyjątku młode 

yoielki, Rozpadła się drużyna 
pozostał jeszcze tylko zastęp Środowiskowy przy 
atiaży pożarnej. Krąg instruktorski nie zebrał się 
*ani razu od półtora roku, Od dawna nikt nie pojechał 
na kara instruktorski, próbę na stopień podharonist= 
rza ma otwartą tylko zastępczyni komendantki hufca, 
Kuleje frekwencja na zbiórkach drużyn, w żadnej szko- 
le nie ma haroówki, nie udałó się założyć koła przy= 

jacióż, Ale oto niedawno była kampania sprawozdawozo= 
—jboroza, w ramach której trzeba było odbyć własną 
konferencję. Przygotować referat, przeprowadzić dys= 
kusję, przyjąć uchwałę, wybrać władze, Na konferencję 

miał przyjechać komendant chorągwi, w hufcu pojawiać 
się zaczął pełnomocnik komendy chorągwi. Tymczasem, 
mimo że hufieo przeżywa opisane już kłopoty, to w 
chorągwi był atosunkowa wysoko notoruny, Wszystkie 
sprawozdania napływały na czas, składki opłacane 
w 100%, udział w alercie liczbowo przedstawiał się 
dobrze, a na ohorągwianym festiwalu piosenki har 
oerakiej zwyciężyła w kategorii solistek jedna z u- 
talentowanych harcerek hufoa Haroowo, 

Więo druhna komendantka wraz z całą komendą 
zabraza się do pracy, Referat był długi, ładnie nam 
pisany, najeżony liczbami i wskaźnikami, Co do dys= 
kusji, przygotowano ją starannie, Każdy z wytypowam 
nych dyskutantów otrzymał temat, na który przygoto 
wał wystąpieniej przed wygłoszeniem wystąpienie 
śkonsultowańo, Odnosiły się one do różnych zagadnień: 
ideał wychowawczy harcerstwa, model instruktora, g0= 
jusz harooratwa 1 szkoły, ooema minionej akoji let- 
niej, wychowanie intermaojonalistyczne. Znajoma już 
nam druhna Klara mówiła o potrzebie intensyfikacji 
wychowania gospodarczego, Pewnym zgrzytem było nie- 
konsultowane wystąpienie druha Kawacxiego, który 
proponował podjęcie "Operacji 601", ale i tak niewie- 
le można było z tego zrozumieć, Starannie przygotowam 
my projekt uchwały przyjęto z uznanie, choć komisja 

uchwał i wniosków musiełs trochę popracować nad polsz 
czyzną, Wybory przebiegły zgodnie z planem, tj, pro- 
pozycjami komisji wyborczej. Zaproszone władze 
otrzymały kwiaty i burzliwe oklaski, Goście zgodnie 

GE Sprawny przebieg konferencji 1 poziom dys= 
sji. 

I znów: działania druhny komendantki były sku- 
teczne, Konferencja aię uduła, hufiec zyskał duży 
plus u władz, Ale czy były efektywne z punktu widze- 
nia potrzeb hufoa? Otóż wkrótce potem przestały stę 
w ogóle odbywać zbiórki harcerskieg drużynowe tłuna= 

czyły się brakiem cznsu ormz motywacji meterialnej. 
Zestęp zterszokarcerski, zrażony niedopuszczenien 
do głosu jego przedstawicielu, przeobraził się 
w ułodzieżową drużynę pożarniczą, Obozu pesmie nie 
będzie, bo więkazość instruktorów planuje latem 
wczsny, Zapewne nieprędko zorientuje się w sytunoji 
komenda chorągwi, bo sprurozdania jak zawsze napły- 

  

wają tarminowo, a w turnieju tenisa stołowego znycię 
żył właśnie reprezentant Harvowa, Chyba jednak w pen- 
spektywie hufoowi grozi likwidaojez zostanie połączo= 
my z sąsiednim, Za to ożywiła się ostatnio działal 
ność szkolnych kół POK i PMK, zwiększyła się też 
ilość młodzieży smującej się bez celu w okolicy kina 
1 stuoji kolejowej. Czy mogła coś zmienić konferencja 
wyborcza? Chyba tak, W każdym razie działania przy 
jej organizowaniu, choć były skuteczne, okezały się 
mało efektymme dla rozwoju hufca, 

Wiele razy w ostatnich latach piszemy o hare 
oerstwie, jako nie tylko organizacji młodzieżowej, 
ale i ruchu społecznym, Otóż wymóg skuteczności dzin= 
łań odnosi się przede wszystkim do organizacji, jej 
ogniw, jej działaczy, Każde przedsięwzięcie ma jakiś 
cel, tek obmyśla się działania, by cel ten osiągnąć, 
Chyba, że po:prostu powiela się mechanicznie jakieś 
wzorce, Niestety, w wychowaniu to nie wystarozay 

jeśli chce się osiągać cele bardziej dalekosiężne 
i trwałe, Trzeba o wiele więcej przewidywać, a przede 
wszystkim ohcieć i umióć wykorzystywać to wszystko, 
00 przydarza się niespodzianie, zwłaszcza to, co 
wynika z własnej iniojntywy harcerzy, Wykorzystywać 
nawet własne błędy i niepowodzenia, I to właśn*e 
wyróżnia ruch, Gdzie idzie o to, by wykorzystywać 
wszelkie okazje do osiągania tych dałekosiężnych ce- 

lów, W nauce używa się nawet terminu "ekwifinalność", 
kiedy cel można osiągnąć na różne sposoby, 

I jeszcze jedno, Tysiące rezy żaliny się, że nie 
umiemy jako harcerstwo "sprzedawać" propagandowo te- 
82, co robimy, ?o prawda, Ale efektywnie 
propagować można tylko coś, co rzeczywiście istnieje,- 
00 naprawdę robimy, Nawet błędy i zagrożenia, bo to 
może przyciągnąć prawdziwych przyjaciół, którzy 
zechcą pomóc w biedzie, w pokonaniu tych błędów 
1 zagrożeń, Natomiast "sprzedawanie" pozornych suk- 
cegów, nawet skuteczne, mało kogo przyciągnie, 

a może zrazić tych, którzy wiedzą "oo jest grane", 

*Zaś lekceważenie prawdziwych problemów grodze się 
na ogół uści, 

Qzemi tyle gorzkich słów w momencie, gdy jest 
już "po ptakach", kiedy zakończyła się kampania 

sprewozdawczo-wyborcza i pora najwyższa zabrać się 
do realizacji przyjętych uchwał? Właśnie dlatego, 
Wie można spocząć na laurach, Nadchodzi lato, gdzie 
jak w soczewce skupią się najważniejsze problemy 
harcerstwa: nie tylko obozy 1 ałabnący ostatnio NAL, 
ale efektywne przygotowanie kadry na 
nadchodzący rok, a woześniej rzetelne podsumowanie 
tego, 00 się w tym roku harcerskim zrobiło, lie po- 
mijejąc na przykład przyznawania atopni harcerskich 
oraz takiej wizji dalazoj pracy, by druhna Klara 
i jej koleżanki choiały pozostać w harcerstwie, by 
hufiec Harcowo znalazł sens awego istnienia, a dzioci 
ze szozepu druhny Klary /wszystkich pozostałych tak- 
że/ znów spontanioznie chciuły się zbierać 1 razem 
robić coś fajnego, 

Wiosnu jeat w tym roku mocno spóźniona, A m, 

KME + EEMEMESEA NASZ RUCH EEEE 
czwartek rano spod siedzicy Łonendy Krakowskiej 

Śrorugui ZAP wyjechał »utobus z delegatami na VIII 

zjazd harcerstwa, Wźród 21 delegatów reprezentujących 

prawie 47-tysięczną rzeszy harcerek 1 harcerzy nasze 

go województwa znależli się tukże gościes kurator 

oświaty i wychowaniu w krazowie Mieczysław Kozłowski 

4 zastępca kierownika wydziału organizacyjnego KK 

ZPR Włodzimierz Czekaj. 

HM MARIAN SATAŁA 

W trakcie spotkania komendant Chorągwi ha Andrzej 
Krzyworzeka przekazał sekretarzowi przygotowany, 
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniszi,"kaport o sta- 
nie orzanizacji harcerskiej w naszym województwie” 
1 zapoznał z przygotowari:zi do akoji letuiej, W króż 
kiej d7akusji kilku delegatów mówiło o kłopotach 
z pełnmyn finansowanien wyjczdów hurcerzy na wakucje 

przez zakłady prnoy, w których pracują ich rodzice. 

M dd TUP 

calym życiem służyć 
tobie, ojczyzno 

W Słoznikach odbyło się uroczyste pożegnanie 
uczestników Zjazdu, W miejscowej szkole noszącej 
imię gen, Karola Świerczewskiego z montażem aławno- 
muzycznym wystąpili harcerze z drużyny noszącej 
także imię bohaterskiego Waltera, A że akurat było 
to 2B maron, czyli w rocznioę śmioroi Swierczewskiego 
więo w propramie zawarto sporo rzeczy o generale, 
który kuloz się nie kłaniał, 

W imieniu harcerstwa delegację pożegnała komen= 
dantka hufoa w Słomnikach pwd Grażyna Janczarska, 

po niej zabraż głos wioeprezydent Krakowa, przewod= 

miozący Krakowskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa Jan 
Nowak, wreszcie dyrektor szkoły Zygmunt Kowina. 

liaroerka na ręce "zapłonionego” hm Andrzeja Krzywo= 

rzeki - Konendanta Chorągwi przekazała wraz z bukie= 

tem kwiatów najlepsze życzenia dla Związku i już 
trzeba było jechać dalej. 

W przeddzień wyjazdu z Krakowa w Komitecie 

Krakowakim Partii odbyło się spotkanie I sekretarza 
KK PZPR Józefa Gajewicza oraz sekretarzy Kazimierza 
Augustynka i Włudysława Kaczmarka z krakowskimi do- 
legatami, Sekretarz przypomniał, że jost to drugie 
w ostatnia czasie spotkanie z kierownictwem Chorązwi+ 
Potwierdził, że partin z troską i życzliwością patrzy 
ma działania harcerzy i jest zdocydowana pomagać we 

Wazystkich apńuwach, których sami druhowie nie mogą 
ułatwić, Poinformował też o zakończonym właśnie. 
posiedzeniu Biura-Polityczneso KC PZPR, które 2apo- 
mało Bię s przygotowaninni do harcerskiego Zjazdu 
oruz dokonuło oceny kilku województw,między innymi 
krakowskiego , 

W Warszawie na rogatkach miasta przywitano krun 
kowian, Dwie druhny pilotowały potem autobus do 
*Hovotelu", gdzie w czasie Zjazdu mieszkali i żywili 
mię delegaci z Krakowa 1 kilku innych Chorążwi, Po 
obiedzie nastąpiło otwarcie Zjazdu w Sali Koagruso= 
wej Pałacu Kultury i Wauki, Naczelnik Ż4F Bysauri, 
Wostński przypomniał delegatom, że stanowią aujwic= 
kaszą władzę, że od ich decyzji zależeć będą lony 
harcerstwa w najbliższych latuch, Podożae roboczej 
części otrad przyjęto przygotowane wosęśniej yro- 

jekty dokumentów, wybrano 60-0sobowę ppenydiun 
Zjazdu. Hybrano także składy Komisji, które uiaży 
w zespołach pracować przez cały Zjańą, 

W Prezydium Kraków reprezentował hm PL Autont 
Weyssenhoff, nasi sąsiedzi -Chorągiew Nowosądecka 
miała dwóch przedstawicieli-pwd Krzysztofa Głucu, 
który był najmłodszym instruktorem, prowadzącyg Zjazd, 
oraz hm PL Mikołaja Hnatika — najetarszogo delegata, 

Wieczorem odbył się koncert galowy w wykonaniu 
najlepszych harcerskich zespołów artystyckuy ahź 
Wśród nich znaluzły się krakowskie "Małe Słowiauki” 
x Pałacu Młodzieży. Koncert nosił naguę "Kusz wspól- 
ny dom", Jego myślą przewodnią było ukuzanie drogi 

od sucha do instruktore, Było także aporo akosytów 
poświęconych 40 rooznioy zwyciestwa ores 12 Pentiwa- 
lowi Młodzieży i Studentów, 
"isłe Słowienki* przepięknie zaprezentowały się w kra 
kowskioh strojach, Koncert reulizowali krakowgoy ius 
truktorzy pracujący w Nowohuckim Centrua Kultury: 
Anatol Kucyłowski, Tadeusz Kawecki i Jerzy hujuwski, 
W gronie wielopokoleniowej publiczności, którą gta: 
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nowili deleguoi na Zjazd był także sekretarz KC PZPR 
Waldemar Swirgoń, 

Uroczyste otwarcie VIII Zjazdu ZHP rozpoczęło 
się o godzinie 9 rano, Po odezraniu ha fanfarach 
harcerakiego hejnału dę sali obred wprowadzono sztan- 
dar Związku. Delegaci: i goście odśpiewali hymn naro= 

dowy, Naczelnik ZHP Ryszard Woaiński przywitał przy= 
byłych na Żjezd przedstawicieli najwyższych władz 
politycznych i państwowych z I sekretarzem KC PZPR, 

premierem, generałem armii Wojciechen Jaruzelskim, 
przewodniczącym Rady Państwa, przewodniczącym Rady 
Głównej Przyjaciół Harcerstwa Hanrykiem Jabłońskim, 
przewodniczącym CK SD Edwardem Kowalozykiem, przewodu 
niozącym Rady Krejowoj PRON Janem Dobraczyńskim, 
Serdecznie przywitał pozostałych gości, esłonków 

Biura Politycznego, sokretarzy KO PZPR, ministrów, 
dowódoów okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych; 
przedstawicieli władz województw, kierownictwa s00ja= 
1istyoznych związków młodzieży, organizacji i stowam 
rzyszeń społecznych oraz delegacje zagraniczne, 

Serdecznymi brawami delegażi przywitali byłych na= 
onelników ZHP1 Zofię Zakrzewską, Wiktora Kineckiego, 
Stanisława Bohdanowioza, Jerzego Wojciechowskiego, 
Andrzeja Ornata; 

Prowadzący obrady hm PL Józef 
mował następnie, że reprezentanci poszczególnych 
Chorągwi złożą kwinty w miejacach pamięci narodowej 
w Warazawie, W tym samym czasie w całym kraju harce= 
rze zaciągną warty honorowe w miejsoach uświęconych 
krwią walczących o wolność i niepodległość, na gro= 
bacłi bohaterów drużyn 1 hufców, Hm Stanisław Baram 
nowęki z Chorągwi Krakowskiej był szefen grupy, 
która składała kwiaty, oddając hołd huroerzoc pełnią- 
ym wieczną wartę na Powązkaoł, Kwiaty złożono: w 
kwaterze Bzarych Szeregów, w kwaterze ZW, przy brae 
mia Straceń Cytadeli, na płycie pamiątkowej bataliomi 
"Parasol" oraz na grobie Aleksandre Kanińskiego+ 

Tymogasem na Zjeździe zamiast referatu Naczelni- 
ka ZHP przemówienie wygłosił przewodniczący Rady 

Państwa Henryk Jabłoński, Dopiero później referat 
programowy wygłosił Naczelnik ZHP, Nejprawdopodob= 
niej była to pomyłka prowadzącego obrudy, który za= 
proponował taką kolejność, 

W przerwie obrad w cali im, Dzierżyńskiego ko- 
lejna miła dla nas uroczystość, Wajbardziej zasłużee 
ni instruktorzy otrzymują wysokie odznaczenia pań 
Stwowe, resortowe i organizacyjne, W pierwszym czere- 
gn Teresa Bołoz - komendantka Hufca ZHP w Wieliczce 
1 Stenisław Ciuła - były komendant Chorągwi Krakow= 
skiaj ZHP, dyrektor Oddziału Krukowakiego "Harcturu", 
sekretarz Krakorakiej Rady Przyjaciół Harcerstwa, 
Me ich pieraiach przewodniczący Rady Państwa flenryk 
Jabłoński przypiął krzyże Kowalerakie Orderu Odrodze= 
nia Polski, Dalej nieco ha PL Denuta Noszka - była 
komendantka Chorągwi Krakowskiej ZHP; Ona uhonoronana 
sostała Złotym Krzyżem ża Zasługi dla ZKP, 
Hm PL Andrzej Brożek = komendant Hufca ZUP Sródu 
mieście otrzymeł arebrny Krzyż Zasługi, 

Cegielski poinforu 

harcerskie.pl 

MEEN > BEES 
Wieczorem tego samego dnia przewodniczący Rady 

Głównej Przyjaciół Harcerstwa spotkał się z przedstna 
wioielami wojewódzkich rad przyjaciół, Henryk Jabłoń. 
ski serdecznie podziękował za życzliwość 1 pomoc, 
jskiej instytucje państwowe i społeczne za pośrednio 

twem swoich przedstawicieli udzielają harcerzom, 
Na Zjeździe trwają tymczasem obrady zamknięte, 

a także prace w zespołach problemowych, Bardzo ak- 
tymni są krekowianie, Cała nnsza delegacja w drugim 
i trzecim rzędzie po lewej stronie, tuż obok pre= 
zydium, W komisji uchwał i wniosków Kraków reprezen- 

towali Jerzy Pedirko i Olgierd Pietkiewicz, a w ko- 
misji wyborozej Danuta Noszka, 

W Zjeździe uczestniczą także laureaci ogłoszo- 
nego przez "Wotywy" konkursu "Najlepsi ze 100 000%, 
Dziesięciu instruktorów, urażanych przez swoje Środo= 
wiska za najlepszych wychowawców, miało okazję obseru 
wować pracę delegatów, uczestniczyć w dyskusjach, 
Także Kraków miał wśród nich swojego reprezentanta, 
Był nim Wojojech Śliwerski, 

Berdzo pracowitym dniem była sobota, Delegaoi 
po długotrwałych dyskusjach przyjęli dokumenty końw 
oowe: Uchwałę VIII Zjazdu ZHP orez stanowiska w spra- 
wach; edukacji narodowej, wyborów do Sejmu, statutu 
ZHP, sytuacji międzynarodowej, zdrowia dzieci i mło« 
dzieży, W sobotę po południu ogłoszono wyniki wybo= 
rów, Naczelnikiem ponownie wybrano Ryszarda Wosińw 
skiego, Z krakowian do władz weszlir hm PL Andrzej 
Brożek - komendant Hufca ZAP w Sródmieściu, hm PL 
Piotr Całusiński - komendant liufca w Skawinie — z03- 
tali oni członkami Rady Naczelnej, Hm PL Teresa 
Bołoz - komendantka Hufca ZKP w Wieliczce reprezento- 
wać będzie Kraków w Cetralnej Komisji Instruktorskiej 
Niestety nie mamy swojego przedatawiciela w Central- 
nej Komisji Rewizyjnej, choć w ostatnich latach krem 
kowianie należeli do najaktywniejszych członków CKR, 
a tuż przed Zjazdem mieli apetyt nawet na wiceprze- 
wodniozącego. 

(zjazd po raz pierwszy ożywił się dopiero pod- 
ozas.składania kwiatów Naczelnikowi, W opinii obserm 
watoróworuz delegatów, którzy uczestniczyli w kilku 
już zjazdach - ostatni był najbardziej ukwiecony. 
Długo, bardzo długo delegacje poszożogólnych Chorągwi 
' instytucji pochodziły do Ryszarda Wosińskiego z wię 
zankani kwiatów i upominkami, Również krakowianie po« 
darowali naczelnikowi lalkę w stroju krakowskim. 
Wxrótoe oały stół został całkowicie przykryty kwiata- 
mi. 

Jak każe tradycja, sznur funkcyjny naczelnikowi 
zapinał najstarszy delegat ha PL Mikołaj Hnatik 
z Nowosądeckiej Chorągwi ZHP, Podarował on także 
naczelnikowi góralaką ciupagę i kapelusz, 

Czterodniowe obrady VIII Zjazdu zakończyły się 
w niedzielę po południu, Wzięli w nim udział przed 
stawiciele najwyższych władz partyjnych 1 państwowycł 
z I sekretarzem KC PZPR, premierem Wojoiechem Juruzel 
skim 1 przewodniczącym Rudy Państwa lienrykiem Jabłoń. 
skia, Przenawiając, I sekretarz KC wspomniał o powie 
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nościach młodzieży wobec Ojczyzny, Hawiązał do hasła 

zdobiącego nalę Kongrecową "Całym życiem służyć 
Tobie Ojczyzno". Stwierdził, że największym skarbem 
Polski ludowej jest młodzież, instruktorzy miszą 

wychowywać członków harcerstwa na żarliwych patrio= 
tów, porządnych obymateli. 

Sprawy młodego pokolenie — stwierdził Wojoiech 

Jaruzelski - znajdują się w polu nieustannego zsin= 

tereaowania partii 1 rzędu. Dobitnym tego wyrazem 
było IX Plemum KC PZPR, a także programy oraz pod— 

jęte przez rząd 1 inne organizacje społeczne działam 
nim w sprawach dla młodych Polaków najważniejszych 

Mówiąc o zadaniach stojących przed Polską, 
I sekretarz stwierdził między innymis - Nic nie może 

Mwalniuć od uporczywego myślenia o przyszłości 
Polski, o wizji naszej socjalistycznej Ojczyzny 

- raądnej i zasobnej, silnej i sprawiedliwej, Jedna 

PIOSENKA MIESIĄCA 

Zaprastamy do tpiutama ... 

WANIĄ 
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jest tylko miara dzisiejszego patriotyzm - simtenna 
nauka 4 praca, Świadoność wspólnego celu jakim jest 
dobro całego narodu. 

VIII Zjazd ZHP zakończył obrady, Był to bardzo 
dorosły” Zjazd, Y telemizji pokazywano nam oałe rzędy 

gromndy młodych dziewcząt i chłopców w harcerskich 
mundurkach, Byli to jednak harcerze starsi pełniący 
służbę przed drzwiami Sali Kongresowej, Na źdjęciach 
w prasie ukazywał aię zwykle krąg harcerzy lub goście 
w otoczeniu harcerek; To także na ogół była tylko 
amysta, Nio wiem na pewno, ale wydaje mi się, że 
gośćmi Zjazdu opiekowały się druhenki z "Gawędy", 

Harcerze powrócili do normalnych zajęć, Przez 
kilkanaście dni jeszcze delegaci spotykali się ze 
swoimi wyborcami, opowiadali o Zjeździe, Teraz 
wszystkich pochłania kolejne waźno zadanie - przygo 
towanie się do akcji letniej. 

muzyka; Z. Ciochan 
słowa ; A, Bernat 

Zapraszamy do Śpiewania 
w domu, w drodze, albo kiedy przyjdzie” chęć 
Tyle dźwięków kryje świat 
że aż wszystko gra, 

al i A | Fae 3 ię kraj 33 si Każdy dzień codziennie więcej wart. 

ref, Zaśpiewaj choćbyś słuchu miał za Zrooż 
1 choćby nawet się załamał głos, 

Zapraszamy do śpiewania 
gdy nie wiemy, które z marzeń spełni się 
nie brak w kalendarzu świąt 
1 szczęśliwych dat, 
Każdy dzień codziennie więcej wart. 

rof. Zośpichaj %05000000506 

Zapraszamy do śpiewania 
podzielimy się weselem pół na pół 
00 tam znaczą małe łzy 
kiedy coś nie tak, 

4* "Bler l + +Ę 327P ult tezę a + Ę aż: z z psia dzień codziennie więcoj wart, 
WUW WCROM | CHOĆGY vi 

„ej k 

ę ARR 
Fi try tyl tery 215|92-] 
MAD plik coołGamiE wiĘCE) x4dDi DZEŃ CODOSNE węcH 

ref, Zaśpiewaj „, 

Zapraszamy do śpiewania 
zamiast smutku na rozstanie będzie śniach 
wspóinych dni nie zgubi ozaa 
nie odbierze wiatr, 
Keżdy dzień oodziennie więcej wart 
Każdy dzień codziennie więcej wart 
Każdy dzień codziennie więcej wartl 

/Piosenka z Pestiwalu Haroorskiej Piononki 
w Kieloach - 1981 rok/ 
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ruhny i Druhowie, Zgodnie z zapowiedzią ohciał= 

bym mówić o harcerstwie starazym, Wydaje mi się, że 
ńajważniejszym w harcerstwie jest krąg instruktorski 
1 pytanie kogo ohceny wychowywać i jak wychowywać, 
Mówimy tu osły czas o aktualności ideałów, które mim 
my zawarte w prawie i przyrzeczeniu, Na sali obred, 

nad nami jest hasło, które pochodzi od przy 

PIOTR STECKI 
dalsqaj CworaQń shiionysóej 

harcerskiego, ile wydaje mi się, że sprawa nie jest 
tak prosta, jak by się mogło wydawać, to znaczy 
iatnieją poważne wątpliwości tak wśród młodzieży, 
jak 1 wóród samych harcerzy, w tym harcerzy starszych 
także, Otóż idemł ten nie jest do końca rozumiany 
przez harcerzy, Chodzi tu o dwa czynniki — pierwszym 
z pich jest zrozumienie idei socjalizmu, a drugim 
nowoczesność harcerstwa i jego program, 

Może najpierw o socjalizmie, Nie możemy” powie= 
dzieć, żeby całe społeczeństwo w kraju, a tym bare 
dziej oała młodzież z socjalizmen się utożsamiała, 
Takie są po prostu fakty, I wydaje mi się, że jest 
to spowodowane tym, że przez wiele lat młodzież sły 
azała tylko słowo "socjalizm", które stało się 
barierą w przystępowaniu do Związku, Ale z czego to 
wypływa? Gdyby zapytać kogokolwiek, czy choe żyć 
w świecie ludzi równych, wolnych, gdzie praca będzie 

wykonywana po to, żeby mieć satysfakcję, a nie po to 
żeby utrzymać się przy życiu, to na pewno każdy uło” 
dy ozłowiek odpowiedziałby, że w takim świecie choe 
żyć, A ideaż tego Świata pokazuje właśnie socjalizm 
humanistyczny. Często zauwążan, że do tego sprowadza 
się zła interpretacja socjalizmu, Jest on utożaania= 
ny z nieprawidłowym systemem sprawowania władzy, 

Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę ra bliskość 
ideału socjalizmu z ideą atorszoheroerską. Ten ćwint 
przyszłości to nio innego, jak braterotwo, ułużba 1 
sazorealizacja, 

Wracając do poprzedniej myśli. Stawian tezę, 
że socjalizm utożsaniany jest tylko 1 wyłącznie 
s systemem sprawowania władzy, który — jak wia- 

domo - jak każdy system polityczny ma pewno wady, 
poważne nawet, bo nie ma 1 nie będzie systemu ide- 
alnego. Do takiego rozumienia przyczynia się także 

propaganda, która, tak najczęściej bywa, Związek 
przedstawia jako grupę ludzi jednomyślnych we 
wszystkich kwestiach załatwionych raz, w związku 
s czym nie ma o czym rozmawiać, Człowiek, który 
przychodzi do naa dopiero poszukuje odpowiedzi 
na swe pytania 1 nie jest.w stanie określić, ozy 
to jest jego idea czy nie. 

żyć w czasach, 

,Dlatego zawsze trzeba poruszać trudne tematy, Wie 
można dyskusji przerywać - ale ją podsycać, żeby 
ludzie sami dochodzili do tych wniosków, do których 
dojść powinni, Nie możemy narzucać ozegokolwiek 
siłą, to nie ma sensu,a tylko będziemy doprowadzać 
do powstawania rozłamów, 

Wniosek mój jest taki; nie możemy jednoznacznie 
deklarować naszych postaw, jeśli nie będziemy na ten. 
temat rozmawiali; nie możemy od takich rozmów uciekać 

Terez sprawa druga, Człowiek wszechstronny, 
ozłowiek XX wieku, Niestety nasz_program wygląda na 
ogół w ten san sposób, Zatrzymujemy się na radio- 
stacji z lat pięćdziesiątych, a to już sukces, bo 
wazysoy rwą się do niej i chcą się bawić. 
A żymozasem powinniśmy żyć w tych czasach, w których 
jesteśmy. Nie mówię o XXI wieku, bo nio nadążamy za 
"potrzebami. Podobnie rzecz ma się z kulturą, Ile 
spraw jest uważanych za nicharcerskie, Wyjazd”do 
teatru uważany jest za rzecz niehąrcorską, wyjazd do 
miasta też nieharoerski, Sport też można podzielić 
na harcerski i niehnrcerski, Choiażbym mówić jednak 
przede wszystkim o technice 1 nauce, Spotykam się 

dem, że rozwiązaniem jest specjalizacja 
na ozeinteregowaniach, ale twierdzi 

utwić to specjalnością, Dlaczego? 
drużyna powinna być miejscem 
h tych, którzy choq ooś robić, 

nie muszą mioć wspólne zaiteresowania, 
może to być po prostu przyjaźń lub wzajenne zaufanie: 
jrużyna to miejsce, zdzie moż 
tz » realizować własne zainteresowania, Ale takie 

ze resowania realizować musiay, Dlatego wnoszę, 
jednostkach harcerskich, przy iastanojach 

porozmnwiać, a nie 

kluby zainteresowań, kluby dyskusyjne, 

AAAA ÓZZZnÓDOOAACK 

liby stali członkowie zdolni do sta= 

którzy poszukują, bo nie wiedzą czym 

4 zajmować w wrym późniejszym życiu. 

Jerwsza musiałaby organizować kursy 
a - mois zdaniem — szansa na 

w których dziaża 
łej prnoy i Gi, 

mię będą ohożel: 
Dlatego grupa P 
szkoleniowe. Byłaby t 

rozwój tego ruchu» 
ważny jest tu fakt, że można się daną dziedziną 

w których 

zająć, albo tylko interesować, albo organizować silne 
Środowiska, Takie działanie powinno być otwarta 
na zewnątrz organizacji. Żeby ludzie mogli zobaczyć, 
że robimy coś ciekawego i warto do nas przyjść, 
a mie tak jak interpretuje się naszą działalność, 
gdy propaganda pokazuje nas tylko w pracy, 
Nie podważam bynujnriej idei służby, ale r.ówię Jax 

*c jest w praktyce, Nie można przesadzać z otwartośm 
oią. Na przykład byłem na obozie ruchu naukowego 
we Promborku i tam trudno było znaleźć harcerza, 
»Cywilni" uczestnicy z haroorzy się śmiali: stoją na 
waroie, a my się bawimy, 

Podobnie jest postawiona sprawa z olimpiadani, 
la przykład Olimpiada Wiedzy Technicznej, w której 
miałem wątpliwą przyjemność uczestniczyć, Organizacja 
finału była fatalna, ludzie z terenu byli zakwatero= 

wani daleko za miastem /40 km/, I tak się traktuje 

która ła do ry. 
I ma przykład my tutaj głosujemy na sali przez pod= 
niesienie trzykrotne kart, a tymczasem w kuluarach 
Zjazdu stoi kilkadziesiąt komputerów, /Oklaski/+ 
Myślę, że to jużmożna po ostawić bez komentarza, 
/0xlaaki/, 

Chcę przejść do kolejnej, bardzo ważnej sprawy. 
Otóż uczestniczyłem jako delegat w V Ogólnopolskiej 

Żbiórce Harcerzy Sarszych i o tym pragnę powiedzieć 

4ilka słów, /ponieważ zapaliło się zielone światełko, 
będę się streczczał/, Chodzi i o dokument, który 
na zbiórce opracowaliśmy - mówię o haroorstwie stan- 

szym 1 miejacu harcerzy starszych w Związku, Wszysoy 
ten dakunent znują, Dlotego zwracam się do Zjazdu 
o unieazczenie opinii harcerzy starszych w uchwale VUIE Zjazdu ZiśP, 

  

Chciałem zakończyć swoje wystąpienie sorawą 

kadrotwórczej roli hurceratwa starszego, Wielu uważa, 

że harcerstwo starsze jest po to, ażeby £ niego wy- 

chodzili przede wszystkim instruktorzy. Nie zgadzam 

się a tym, Powinniśmy głównie wychowywać ludzi różn 

nych zawodów a tylko niewielu może stać się prawdzi 

wymi wychowawcami, Wie można aoprowadzić do tege, 

jesteśmy 

by drużyny kierowane były przez kaprali lub "szefów 
specjalności",gdyż oni nie będą wychowywać, a ich 
starania zatrzymają się tylko na samym istnieniu 
drużyny, Mimo, że rola kadrotwóroza harcerstwa stare 
„szego jest ważnym elementem, to jednak nie jest se- 
sadniczym, A tym zasadniczym i najważniejszym jest 

przeoieź wychowanie, L 

Przyszedłem do haroeratwa 4 lata tema i prze- 
tyłem fantastyczną przygodę - a było to możliwo 
dzięki VII Zjazdowi, I ohoiałhym, żeby VIII Zjasd 
umożliwił taką samą przygodę tym, którzy do tej 
organizacji przyjdą w najbliżczym ogasie, 

/Długotrwałe, owacyjne oklaaki/, 

/tytuł pochodzi od redakoji/ 
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EEEE POLEMIKI 

P= i Druhowie, Delegaci. Szanowni goście, 
Wierozłącznym elenentem program Związku w 03- 

tatnim 20-leciu stały się centralne ekcje, a wśród 
nich ostatnio realizowana Harcerska Operacja Biesz= 

hm PL 
STANISŁAW ADAMCZAK 
deleqab worąqui kieledij 

je zapsze 

KRWNNNNNNNNNA © WNN GUENA-WIENNA DOSWIADCZENIA HM 
downiotwa pracy o tytuł "Zasłużony Bieszczadon", wy= 
pracowany i realizowany system senorządowy, próba 
Harcerza starszego, znaki służb itp./, których udane 
eksperymenty upowszechniane były w oałoj organiznoji, 

ŚCIĆ 
iaszczació 

—gjeje—"NN | R 

ozady 40, Jest ona odpowiedzią naszej organizacji 
na zapotrzebowanie społeczne związane z aktywizacją 
regionu bieszozadzkiego, Program jej został sformi= 

łowany w Haroerakin Menifeście Bieszczadzkim i w przy 
jętej Uchwale Prezydium Rządu w 1975 roku, Potrzebę 

- Wokół idei Smżby Bieszczadom skupia się dziś 
bardzo dużo środowisk harcerskich oraz liczna kadra 
instruktorska, tworząc ogólnopolski swoisty ruch 
progremowo-netodyczny, Operncja Bieszczady 40 stała 
się ważnym elementem integracji wielu środowisk, 

  „pperaoji p: iły uchwały 
VI i VII Zjazdu ZKP, W 40-lecie Polski ludowej zaw 
kończył się formalnie ozac jej trwania, Operacja ta 
była przedmiotem oceny Harcerskiej Rady Bieszczadz 
"kiej — najwyższego organu samorządowego Akcji 
Prezydium Rady Naczelnej, władz politycznych i adni- 
mistracyjnych, Dzisiaj już z perspektywy czasu, po 
wnikliwej enalizie wszystkich ocen, poglądów oraz 
na podstawia dorobku Stanicy Kieleckiej Chorągwi, 
jak również doświadczeń moich i całej kadry instruk= 

torskiej, z którą współpracowałem jako komendant 
Stanicy przez 11 lat tzwania Operacji, chciałbym 
aformułować następujące tezy: 

- Harcerska Operacja Bieszózady 40 jest niekwes= 
tionowanym sukcesem wychowawczym, Służba regionowi 

wyraziła się konkretną precą na rzecz gospodarki na 
rodowej. Podejmowana przez uczestników praca wynika 
ła z nutentycznego zapotrzebowania Środowiska 
i ukształtowała na przestrzeni 10 lat serdeczne więzi: 
a tym środowiskiem. Operacja jest dobrym przykładem 
podejmowanego przez ZHP wychowania przez pracę. 

- Harcerska Operacja Bieszczady 40 dała Związko= 
wi poczucie siły, Prowadzona po fromborskiej, doku- 
mentowała, że haroeratwo stać na wiólkie czyny nie 
tylko w sferze ducha, ale i w sferze gospodarczej, 
Zrównała w pewnym sensie rangi organizacji młodziem 
żowjoh. , 

kkoja ta wniosła niepodważalny dorobek w zakre- 
sie służby dziecku, działalności kulturalnej, turys 
styczno-krajoznawczej, ochrony środowiska. 
Była ona doskonałym poligonem metodycznym /ruch przo- 

przyczyniła się do powstania więzów przyjaźni han- 
Gerskich i bieszczadzkich, 

- Wszechstronna działalność harcerzy w Biesz= 
czadach spotkała się z oceną i uznaniem miesz= 
kaźców Bieszozadów, władz politycznych 1 adninistra=, 
cyjnych województwa krośnieńskiego, a na zekończenie 
Operacji - Konisji Młodzieżowej KC PZPR, która pod= 
jęła ten tenat na swoim posiedzeniu wyjazdowym, 

- koja dowiodła rez jeszcze z jak dużą rozwagą 
1 przewidywaniem należy podchodzić do formułowania 
poważnych zadań inwestycyjnych, niezależnych od 
Związku i łączenia ich z programem wychowawczym, 
Bo przecież program budowy stałych baz harcerskich 
nie został zrealizowany z powodów niezależnych od 
Zaiązku, Zmiana programu Akcji dotycząca budowy i za= 
gospodarowania stałych miejso obozowania była trafnym 
pociągnięciem i całkowicie uzasadnionym wychowawczo, 

- Harcerska Operacja Bieszczady 40 przyczyniła się 
do przyjęcia wielu terenów obozowania, które stanowią 

nabytek, wart utrzymania dla potrzeb akcji letniej, 
szczególnie w świetle obserwowanych zjawisk kurcze- 
nia się wolnych terenów przeznaczonych na ten cel 
w szeregu regionach kraju, 

Pomimo, iż stan zagospodarowania atanio jest 
bardzo zróżnicowany i wiele z nich nie posiada pod 
stawowych obiektów i urządzeń do prawidłowego funk 
ejonowania w trudnych bieszczadzkich warunkach kli- 
matycznych — to wartość już wykonanych prao sznouje 

się według cen 1984 roku na 250 mln złotych, 
Rezygnacja z kontynuowania działalności ZHP w Biesz- 
czadach oznaczałaby dekapitalizaoję tego majątku, 

10 
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- t Bieszczadach istnieje nadal duże zapotrze- 

srueę harcerzy w rolnictwie, leśniotw 
lnie w okresie lata, ze szględu 

posunie r: 
usługoch itp., Szcż 

nu charakter prnoy i jej spiętrzenie w tym okresie 

Potwierdzają ton fukt władze województwa kr Śa62 

kańcy Bieszczadów. 
atniepo 10-lecia 

stmierdzić no 
harcerzy i nie zu% 

zromoork było błydem tminzku. Powrót do Promborka 

po 10 a był trudny, ale możliwy, Natoniast nie- 
pobytu harcerzy w Bieszczadach 

u lutnch będzie niemożliwa 

Tereny harcerskiego obozownnin w Bieszczadach: 

snte, Liszna, Drernic siczne, Przysłup Caryński 

itd., a atr.kevjnie położone, z dobrym dojazd: 

bardzo szybzo zostaną przejęte przez innych or! 

zatorów letniezo 

dl: 

wane doatuwy Środków żywności, 
+ medyczne, Ta wiedza i doświadoze 

„nowisko władz wojewódzkich i Ko= 
misji Młodzieżowej KC PZPR oraz oczekiwanie wielu 
rodowisk h:roerskich z człej Polski, nakazują kon= 
tynuowić operncję Bieszozudy, 

Powinna oni mieć nudul charakter dobrowolny 
amrówno dla chorngwi, jednostek harcerskich jak 
1 niroerzy starszych, Powinna istnieć na równi z in= 
nymi akojscii tezo typu. Będzie to z pewnością dobre 
dla poszukiewania nowych rozwiązań programowych i or- 

A   
genianoyj podnoszenia jej jakości, Akoja ta 
musi być przez onły okres funkcjonowania ściśle 
podporzodko 
blu central: 
Kwitery, u nn 

ydzitłowi Starszoharcerskiemu Głównej 
obluch chorygwiunych Wydziałom 

utim Koneńd Uhor(zwi. Podporządkowanie 
ohareerskim 

Ń programowych 

Sturazoh:re 
y związek z ruchon ste. 

kontynuacji 
n biorących bezpośredni udział 

ich stunicech iatuieją doskona= 
*runki do zdobyvunia stopni, sprawności harcer- 

skich czy znaków sł S4 wyśmienite uożliwości pog- 

tybiania hurcerskich us'ejętności, 

Pormuła programowa porinna uwzględniać onły 
dotychczasowy dorobek Operacji Bieszczady 40, 
Głómnym elementem tego programu musi być realiznoja 
zadań Służby Bieszczadom - praca, 

Istnieje potrzebe dnlszego poszukiwania takich 
prac dla uczestników ukoji, które mogłyby stanowić 
trwały Ślad tej dziołalności, Jest to oałkowioie 
uzasadnione względami wychowawozymi, Mogłoby to być 

ma przykład otoczenie harcerską opieką obwodnio 
bieszczadzkich, objęcie opieki nad szlakami turystycz 
nymi, udział w zegospodurowaniu turystycznym Biesz 
ozadów, 

Jeszcze więcej uwagi naloży poświęcić służbie 
no rzecz dzieci, co wynika z dotychczasowych założeń 

jak 1 ogólnopolskiej ekcji PRON "Narodowy ożyn pemocy 
szkole”, 

Należałoby nadal w tym zakresie, w szerszym stop 
niu kontynuować takie dzinłania jak: roztoczenie 
opieki nad młodzieżą szkolną w postaci organizowania 
zajęć w okresie letnim /zielone przedszkola, podno= 
szenie kultury sanitarnej, inicjowanie zajęć kultu= 
ralnych, prowadzenie akcji wyposażenia szkół np. w 
pomoce naukowe, orzanizowanie odpoczynku mżodzieży 
bieszczadzkiej w wielkich miastach, których hafcerze 

uczestniczą w Operacji Bieszczady 40, udział w roż= 
budowie i budowie nowych szkół, prowadzenie buduń 
lekarskich wśród dzieci i młodzieży/» 

Równolegle do pracy na rzecz regionu i „zadań 
ałużby dzieciom istnieje możliwość rozwijania na - 
terenie Bieszczadów obozow naukowych w ranach hąr 
cerskiego ruchu naukowego. „ 

Kontynuować się powinno dotychozasową turyatycz= 
no-krajoznawozą i kulturalną dziułalność, Ogromne 
możliwości leżą w sferze ochrony przyrody, ruchu 
ekolozicznego, Na harcerską opiekę oczekuje nadal 
infrastruktura turystyczna regionu. 

Druhny i Druhowieł Jest więa oo robić i są 
chętni do podjęcia pracy, aziewozęta i ohłopoy - 
- których przycięga ten niezwykły region 1 ukoje, 
odpowiadające naturalnym potrzebom ioh wieku dorasta: 
nie, Są potrzeby Związku, któru buu mosą być żuapoe 
kojone. Trzeba zabrać się tylko dó organizuoji 
nowych turmusów, Wymaga to jednak zapewnienia odpo= 
włednich warunków dla kontynuacji akoji-kadrowych, 
programowych 1 materialnych. 

* Istotnym zadaniem Głównej Kwatery powinno być 
podjęcie właściwych kroków w tym znkresie, Wydaje 
ię słusznym, aby władze puńatwowe, która stworzyły 

podstuwy materialne do skoji i otoczyły ją opiuką 
dokonnły oceny jej dorobku i wykonania decyzji rządo” 

wycha 
Ocena ta mogłaby być podstawą do podjęcia dal= 

szych dcoyzji dotyczących zupewnienia warunków dła 
uacji Opernoji Bieszczudy 40, Wnoszę równioż, 

się wyraźnie 
cerskiej Oporacji 

(ła naszego Zjozdu odniosła 

Bieszozedy 40, 
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MESKI METODYKA. EEEE t EEEE 
iele jest problemów, które na co dzień masimy 

rozmiązać w swoich jednęstkach, są wśród nich i ta- 

Kie, które sani tworzymy w "dobrej wierze", Dbając 

o prestiż naszego Związku, szczególnie o jego dobrą 

ocenę w ocznch władz politycznych i adninistracyjnych, 
ocenę potrzebną i krzópiącą każdego ozłowieka, także 
organizację, zapominamy, że harcerstwo jest jedyną 

w kraju organizacją dzieci i dla dzieci, młodzieży 

1-dla młodzieży, Zaponinamy, że najistotniejszymi 

hm 
TADEUSZ PERZANOWSKI 
deltąot Chosopp i. kanon 

za zrinnami wywołanymi zjawiskami ekonomiczno-społecz 
nymi i polityczno-noralnymi, Zmiany kulturowe, 
zmłaszcza w zakresie systemu wartości, zobowiązują 

„nas do szczególnego wysiłku, Konieczne jest także 

uwzględnienie w systemie programowo-netodycznym 
powszechnego zjawiska "kultury masowej" - problemu 
drażliwego 1 lekoeważonego przez haroerskie komendy, 
a posiadającego kapitalne znaczenie w komunikowaniu 
się z młodzieżą i organizowaniu jej aktywności w 

szeba konkretnego idezatu 

wychowawózo oelari Związku są Środowiskowość i system 
grup rówieśniczych, Podejmując uchwały VIII Zjazdu 
zlikwidujmy ich hasłowość, Nie twórzmy stopniem ich 

ści barier j które odgra= 
dzają nas nie tylko od harcerzy, lecz także od mło 
dych instruktorów, I niechaj ta idea konkretności 
przyświeca nie tylko uchwale zjazdowej, 1002 wszyste 
kim adresom wychodzącym z komend harcerskich, Jeżeli 
chcemy młodzieży przekazać coś istotnego, to przede 
wszystkim posłużmy się językiem młodzieży, Postulując 
wytyczne programu Związku, formy jego realizacji 
1 metody wychowawcze musimy obeonie poddać naukowej 
korekcie,wynikającej z faktu zmiany funkojonowania 
jednostki w naszym społeczeństwie, zmiany. modelu żyu 
cia, montalności młodego człowieka. 
Warunki życia wykoztałtowały typ jednostki ekonamicz= 
no-politycznej: konsumenta, często egoistę, który 
w pogoni za podstwowymi dobrani egzystenojalnyni 
odrzuca model jednostki społeczno-kulturalnej. 
To trudne i przykre zjawisko wiąże się z dwoma nieco 
anachronicznymi elementami naszego systemu wychowew= 
ozego, który nnleży kształtować w oparciu o rzetelne 

naukowe badania s0cjo-psychologiczne, Konieczna 
Just zmiana gystenu *pracy z bohaterem jako wzorcem 
osobowym » wobeo zaniku zainteresowania tahaterem 
romantycznym, Sanowychowanie, astatni etap procesu 

wychowawczego, polega obeonie na dużej przypadkowości. 
Młody człowiek potrzebuje ideału konkretnego, ż któm 
rym rioże identyfikować się naco dzień, ideału - nie 
haseł, Nie dziwmy się,jeżeli instytucje i orgunizacje 

wychowawcze nie dostarczą autorytatywnego modolu, 
to znujdą się, a raczej już są,grupy nieformalne, 
które fakt ów skrzętnie wykorzystują. Nie nadążamy 

kierunkach jasno wytyczonych przez ideał wychowania, 
Atrakoyjność naszej organizacji,wyrażająca się 

zasudą funkcjonowania drużyny jako onzy realizującej 
p y, zainter a 1 marzenia młodego czło- 
wieka znacznie się obniżyła przez pomijanie zjawiska, 
o którym wspomniałem, Pakt organizowania kilku za- 
ledwie imprez na szczeblach centralnych problemu nie. 
rozwiąże, Punkojononanie i zainteresowanie młodzieży 
nielicznymi drużynari artystycznymi, prowadzącymi 
rómnolegle tradycyjną działalność harcerską i formy 
artystyczne, zmuszają do przeanalizowania zjawiska 

  

      

w kategoriach psycho-społecznych i wyciqwuięcia wnióg 
ków programowych, 
Drużynowi pozbnwieni metodycznego wapurcia nie 
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poredzą sobie ani £ owym problemem jak 1 zjawiskiem, 

Coraz trudniej dziś dostrzec harcerzy ne ultoy, Gornz 

częściej drużyny zanyknją się w izbach 1 kryją Głębo= 

ko w lesie, Odoinnją się od awego środowiska, swych 

rówieśników, nierzndko maleją ich składy. Fczoraj- 

szy harcerz lub dzieoko, które może nin być,często 

ataje się rozwydrzonym nastolatkiem, w znohowaniu 

którego pojawia się postępujący proces degradacji 

osobowości, Duża zasługa w tym rodzimej telewizji 

| "super-kina", które staży się żródłem różnych mow 

deli pop-kultur, iłodzież kieruje swą aktywność pod 

wpływem grup nieformalnych, angażuje się w każdą 

akcję, byle konkretną, o bliskim i zrozumiałym celu 

—- bo tnka jest natura młodego ozłonieka. 
Pemiętajmy o tym Druhny 1 Druhowie! 

Reprezentuję środowisko krakowskie, które ohoć 
różnie i często politycznie jest błędnie oceniane, 
jednek kulturowo ukształtowane przez niepowtarzalną 

atmosferę naszego miasta, Atmosferę historii i kule 
tury polskiej, tworzonej przez wieki, której grozi 

zagładn, 'Zagłads nie przez zaponnienie,lecz przez 
świadomą działalność człowieka, Trzecia poruszona 
przeze mnie konieczność szybkiego działania to świa 
domość kierunków kształtowania naturalnego Środowiska 
człowieka, jego ochrony, wiąże się z naszym miastem 

bodaj najbardziej w naszym kraju, W tych dniach za= 
padają ważne - na sejnowym szczeblu - uchwały o ko- 
nieczności centralnej, ogólnopolakiej ochrony zabyt= 
ków Krakowa, Rzecz to bex precedensu, a kieruje nią 
nie kto inny, jek nasz najlepszy przyjaciej - pro- 
ł.sor Henryk Jabłoński, 

Choiałbym zaprosić wszystkich, którym na sercu 

leży pamięć historii, żywa kronika dziejów Pólski, 
by przybyli do naszego miasta Krakowa i pomogli nam 
w jego ratowaniu, 8 doświadczenia stąd wyniesione 
niech będą lekcją kształtowania naturalnego środowia- 
ka ozłowieka, Wierzę, że wśród tych ludzi nie za- 
braknie harcerskich drużyn. Poddaję pod rozwagę zob= 
ranego tutaj gremium uwzględnienie wóród akojź cen- 

tralnych odnowienia Akoji Kraków 730, To nie będzie 
tylko akoja "Pronbork* — z racji wielkości 1 możli= 
wości miasta » musi ona mieć inne formy. Jiły wyco— 

fane z Bieszczad można wykorzystać w Krakowie, który 
nie przypadkiem został wpisany na listę ówiatowego 
dziedziotwa kultury, To bardzo wążne dla każdego 
Polaka - tak dziś jak i jutro. Dłatego proszę e po-, 
myślcie o tym, 

Dziękuję. 

/tytuł pochodzi od redakoji / 

  

w zjazdowych 
kuluarach 

  

© zeby móc się swobodnie poruszać w kuluarach 
VIII Zjazdu, trzeba było mieć nie lada zdolnoście.+ 

tropioielskie, W gąszczu sul, schodów i korytarzy 
Wokół Sali Kongresowej trudno było znaleźć właściwe 
kierunki, Zubrakło strzałek czy planików, choć 
wszyscy uczestnicy i niektórzy goście dostali piękne 
informatory zjeudowe, W trakoie"wydrówek ludów" 
w poszukiwaniu onl obrad zespołów problemowych zja= 
mili się obok biura prasowego druhowie "regulujący". 
Cóż, wszystko byłoby w porządku, gdyby nie drobna 
niezgodność poglądów obu druhów, Jeden kierował dele= 
gatów w lewo, drugi w pruwo, Do tej samej gali, 

hm PL Piotr Niwiński HR 

© Gdzie leży Kraków na mapie? To chyba wiedzą 
wszyscy, Jeśli ktoś ma wątpliwości to wysturozy po= 
patrzeć w górny bieg Wisły, na północ od Tutr... 
Nie z tych geograficznych windomości-proazę PT Ozye 
telników, Kraków leży między Krosnem, Elbląsien 
1 Lesznem, Jeżeli w'tym momencie ktoś się oburzy, 
to odsyłam na 16 1 17 stronę "Informatora VIII 
Zjazdu ZHP". Strony te zawierają plan harcerskiej 
Polski - czyli 49 delegacji choręgwi rozuleszozonych 
na Sali Kongresowej, Jedyną zaletą tej lokalizacji 
była bliskość wyjścia,  



  

    

BEE W KREGU MRERMRSTE © MiG 
© wgaroerz Rzeczypospolitej” nie"załapał się" 

u pobzet spisu tytułów prasy harcerskiej w sprawozda= 

miu Rady Naczelnej, Niewiele brakowało by nie "za- 
łapał się" też na Zjazd, dzięki życzliwości druhów 
decydentów. Ale to mio. Już na Zjeździe okazało się, 
że wobec sił wyższych wszyscy BĄ równi. "HR" solidar= 
nie s posostałą prasą harcerską nie został ZaSZ0ZycO” 
ny żółtym paskiem. Co to jest żółty pasek? Otóż ten 
tajemniczy kolorek uprawniał do wejścia na Salę 
Kongresową. Dlaczego sympatyczna skądinąd Pani 
Bedaktor s *Działkowca Polskiego" takowy pasek miała, 
a nikt s naszej zwiąskowej prasy nie? Któż raczy wić 
dzieć. Może chodziło o to, że niektórzy z delegatów 
po Zjeśdzie będą musieli uprawiać własne ogródki? 

© wie tak dawno temu znanemu prześmiewoy, dru- 
howi Słyszowi pewna druhna na łamach "Wotywów" za= 

rzucała, że pewnie nie jest instruktorem, Rewelacyj= 
nie popularny /ozozególnie w Krakowie/ druh 3tefan 
prsysnał się wtody do stopnia haromiatrza Polski 
Ludowej, Tym większe więo zdziwienie Waszych 
wysłanników wywołał Om na Zjeśdzie, zjawiając się 
w galowym mundurze s Krzyżem na piersi, ale bez.,+ 
podkładki, Czyżby utopień sostewiż w "dożku"? 

© Warty przy lioznych "barierach przepuatowych* 
pełniii haroerze kilku drużyn starszoharcerskioh, 
Jeden s wartowników koło bufetu pramowego, zapytany 
o drogę do tegoż biura stwierdził - "mnie nie wolno 
informować, bo ja stoję na baczność”! Ciel omy 
pozostałych stu harcerzy starszych - doiegatów, też 
było.tak "uatanionych*? 

© Po północy z piątku na sobotę przewodniczący 
obrad wywołał niezłą konsternację delegatów słowami: 
*Ateraz proszę, by wszysoy wyjęli to, oo trzeba!" 

Gdy przebrzniały już ostatnie salwy Śmiechu, dodał 
se stoickim spokojem: ohodzi o zogarki, trzeba je 
przestawić o godzinę. Tłumione ohichoty żegnały długo 
Salę Kongresową tej nooy. 

© w zespole obradującym nad problemami wycho- 
wania gospodarozego padło wiele ożekawych pomysłów, 
Prsykładowo, jeden z druhów sugestywnie nawoływał 
do wychowania dzieci dla reformy gonpodarosej, 
Wsbudziło to lekkie saniepokojenie części delega- 
tów uczestniczących w zespole, którzy asybko 
obliczyli, że gdyby zadośćuosynić postulatoa druha 
projektodawcy, to reforma w Polsce trwałaby - licząc 
od Zjazdu - gdsieś Ćwierć wieku ozyli tyle, ile 
trma wychowanie przeciętnego młodego obywate: 

© Imponujący kursem na nowoczesność harcerski 
klub Iaformik dysponował na swym stoisku szeregiem 
komputerów osobistych, oblężonych przez' delegatów 
żądnych otrzymania awych..» biorytmów, Wielu druhów 

dopytywało się usilnie jak można zdobyć takie 
komputery i ile to koBztuj: systkin sapaleńcom 

druhowie z klubu spokojnie odpowiadali, że komputery 
są własnością „„.redakojż "iłodego Technika" — bo 
tylko w ten sposób można było zdobyć sprzęt, Pinanso 
Związku nie wytrzymałyby obciążenia wartością 
przejmowanej aparatury. Cóż, nieodmiennie harcerskie 
wychowanie gospodaroze wlecze się w epoce chorągie= 
wek sygnalizacyjnych i wiązania węzłów, zbiórki 
butelek 1 mekulatury, 
Miejmy nadzieję, że złodziejaszek, który pozbawił 
rozłożoną w kuluarach polonijną firuę jednego 
z kilkudziesięciu komputerów, nie był doprowadzonym 
do ostateczności - przez instrukoję finansową ZIIP 
- drażynowyme 

© wśród delegatów i instruktorów pełniących 
służbę na Zjeździe prawdziwy popłoch siał pewien 
druh haromistrz-fotoreporter w mundurze żeglarskim, 
noszący skórzany sznur, ispomujący aparat fotografi- 
czny i tajemniczą akredytację z literkami "RP", 
Druh ten robił w trakcie Zjazdu najwięcej zdjęć, 
wszędzie miał dostęp i zupełnie nie zmieniał filmów 
w aparacie, Po Pierwszym dniu Zjazdu nie było chyba 
delegata, któremu druh fotoreporter nie zaproponował 
jakiejś efektownej pozy — na sali, korytarzu, czy 
w trakcie dyskusji, Podczas najbardziej burzliwych 
obrad zespołu V, druh ten błyskawicznie spacyfiko= 
wał podenerwowaną niezbyt zręcznym prowadzeniem 

dyskusji salę: błyskawicznie zożądał zapięcia guzi- 
ków, uśmiechów i wyrównania rzędów — "to do publi- 

kacji, kochani", Po tym okrzyku wszyscy już byli 
spokojni, 

© Nasz nowy krakowski komendant, którego wysoka 

postać z daleka była widot niezbyt licznej, 
niestety, grupy krakusów, zapisał się na trwałe 
w kronice VIII Zjazdu, Był pierwszym delezate: 
który oddał głos w wyborach Rady Haczelnej, 
Druhowi komendantowi proponujemy, by na następnym 
Zjeździe rómnież sięgał po laury pierwszeństwa, ale 
w wyniku głosowania. 

© vasz wysłannik na Zjazd starał się jak mógł, 

by zdobyć jak najwięcej materiałów i ciekawostek, 

Wszystko to z myślą o PT Czytelnikach "HR", Znękana 
tymi działaniami obsada biura prasowego Zjazdu 
ochrzoiła Go mianem "szalejącego reportera", 
Oczekujemy na stosowny Totem. 

EEE + KEEEREEE NASZ RUCH. BEEEEEEM 

  

Wprewdzie dzioli naa odległość tysięcy kilo 
metrów, wprawdzie oddziela nas raczej spokojny 
Jean Atlentycki, bardziej nieapokojna i bardziej 
burzliwa Zutoka Biskajaka - 
-I choć dzieli naa różnica czasu i wysokości - ślemy 
do lima serdeczne "Czuwaj", 

Gaziekolwiek jesteśmy: czy na wyschniętych piar- 
guch pustyni Puna de Atakama, ozy na lodowych wierz- 
chołkach Rarmdy - zawsze towarzyszy nam Świadomość, 
a po zejściu z gór nadzieja, że gdzieś tam są ludzie, 
do których /watyd powiedzieć/ szczególnie nam, 
twardym ludziom gór - ogromnie się tęskni, Że jest 
gdzieś otoczony wapiennymi ostańcami odcinek Jury 
Krakowsko-Częstochowikiej i strzelistymi, granitowy 
mi turniani Tatr Polskich,   

telegram 
do zjazdu 

Korzystając z kontaktu z Rozgłośnią Haroeraką 
- przesyłamy najwyższemu gromium naszego Związku 
życzenia najlepszych efoktów intensywnej pracy. 
2 góry /bardzo wysokiej/ gratulujemy nowo wybranym 
władzom naszego Związku, licząc jednocześnie na to, 
że turystyka, alpinizm i szereg innych specjalności. 
harcerskich będą skuteczniej niż dotychazas kou= 
tynuonana, 

Jeszoze raz nasze serdeozno "Czuwaj" = u progu 
zdobycia najwyższego szczytu obu Ameryk Aoonoaqua+ 

Andrzej Orłowski "Jędrak" 
kierownik wyprawy 
Taternicki Klub Harcerzy 
ilufoa ZAP Kraków-Krowodrza   

  

Wr Zjeździe ZHP uczestniczyło 28 delegacji 
zegranioznych, reprezentujących współdziałające 
4 zzprzyjeśnione z naszym Związkiem orzanizacje, 
itród gości zagranicznych przedstawiciele'HR' przepro» 

wadziji kilka rozmów, z których dwie najciekawsze 
prezentujemy» 
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Rotert Tangre z Belgii jest przewodniczącym 
Komitetu Wykonawczego Związku Pionierów Belgii, 

Pionierzy belgijacy działają pod auspicjami Partii 
Kosuniotycznej, Nie jest to duża orgunizacja, liczy 
Około 2,5 tysiąca ozłonków, Jednak zważywszy, iż 
Belzin to kraj niewielki - nie jest to mało, 
Pionterunt w Belgii są dzicoi od lat 6, Po ukończo= 
hiu 16 lat ozłonkowie Związku, którzy choą pracować 
4% młodrzyni mogą zostać instruktorami, Praca w orga» 
niznoji pionierskiej opiera się na kilku kluczowych 

4M PL PIOTR ROWIŃSKI 

SAMTĘ 

JAZD 

kierunkach = wychowaniu dla pokoju, przyjaźni, soli 
darności dzieói krajów o różnych systemach ekonouiow 
no-społecznych, Są to poważne problemy, które trzeba 
przełożyć na język bliski dzieciom, W dniach harcer= 
skiego Zjuzdu belgijsoy Pionierzy zajmują się "teus= 
tem miesiąca" jakim jest "festiwalowy znioz” — idea 
wspólnie podejmowana przez wszystkie organizacje 
zrzeszone w CIIEA przed festiwalem moskiewskim, 
Robert ma bardzo dużo haroerakich przyjaciół, Nie 
jest to Jago pierwsze zetknięcie z harcerstwen i za 
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każdym razem ma inne, bogatgze spostrzeżenia, 

„Fedług niega dużą zaletą harcerstwa jest współdzia- 
łanie dorosłych i młodzięży. Dorośli łatwiej zdobywa« 
ję zaufanie dzieci, Wadą haroerstwa jest zbyt duża 
dyscypliia wzorowana na wojskowej, Robert stara się 
też zrozumieć potrzebę mundurów oraz elementów wym 
wyżazających jedno dziecko ponad drugie, za takie 
bowiem uważa nasze stopnie i odznaki funkoji, 

Brik Ende, komisarz zagraniczny federacji 
skoutów szwedzkich, jest już od szeregu lat zaprzy- 
jaźniony s naszą organizacją, Włada świetnie językiem 
angielskim i dobrze pauięta swe poprzednie kontakty 
m Polską, W czasie jednej z oficjalnych wizyt inatruk 
torów skautowych ze Szwecji w Polsce, Erik Ende 
gościł rówież w Krakowie, Svenska Seoutunionen 
składa się z pitoiu organizacji skautowych, z których 
majliozniejszą - blisko stutysięczną — jest Svenska 
Sooutforbundet, czyli Związek Sksutów 1 Przewodni- 
czek, Szwedzoy skauci zrezygnowali z tradycyjnego 

systemu stopni, Poszukiwania unowocześnienia metody 
skautowej doprowadziły ich do rezygnacji 
a wielu tradycyjnych zewnętrznych atrybutów skautina 
gu, Skauting powinión rozwijać się wraz z czasami, 
które przecież gwałtownie się znieniają, Przykładem 
niech „będzie ich stosunek do Króla, Jest On tylko 
normalnym członkiem organizacji a nie jej protekto= 

rem, Odrzucają całkowioie wszelkie elementy militanm 

ne. Ich drużyny do pewnego tylko stopnin zacho” 

wują swoją specyfikę, 
Zapytany o podstawowe zasady skautowe Erik Ende 
odpowiedział, że choć oznak zewnętrznych może brak, 
to podstawy ideowe są zachowane i może nawet silniej. 
sze niż dawniej, Inaczej też rozumiany jest skautory 
patriotyzm, który nie polega na powiewaniu flagą 
lecz na tym, by każdy skaut czuł się częścią społecz 
ności, w której żyje. Szwedzki skauting, mimo swego 
wyznaniowego charekteru, nie domaga się od swych 
członków aktywnego życia religijnego, 
Kolejne pytanie przedstawiciela "HR" dotyczyło star 
szych skautów, czyli tradycji ekautowej Rowersów, 
Wapółcześnie szzuting notuja raczej niepowodzenia 
w przoy z młodzieżą 17-20 letnią. W Szwecji najle- 
piej ta praca przebiega w drużynach morakich, Star 
szym skauton proponowana jest praca w klubach, 
przejście do pracy instruktorskiej lub do kół przy 
jaciół skautów, Zapytany o nowoczesność w pracy 

skautomej Brik Rnde powiedział coś, co później 
posłużyło Waszenu kotespondentowi za motto wszelkich 
dyskusji o konputerach 1 innych nowoczesnych tech 
nixach atosowanych w harcerstwie, 
-"Howe techniki? Po co robić z tego program, Używamy 

ich wtedy, kiedy jest taka potrzeba”, 
Erik Ende posiada naj 

wego skautingu - "Srebrnego 
ze odznaczenie Ś 

Yilkav, 

instruktorskie niepokoje 

jakiego chcesz 
zwiazku sA KATARZYNA 

KAWA 

e przyzmić, że opowiedź na 'to pytanie 
sprawiła mi w pierwszej chwili pewną trudność, ale 
po zuatanowieniu mogę dać jasną odpowiedź, 
*Choę Związku, w którym ludzie go tworzący byliby 

mystematyczni, punktualni, robiący to, co do każdego 
m mich należy oraz w pełni odpówiodzialni za słowa, 
które wypowiadują”. 

ORGANIZACJA 

dJuk widać wazystko zależy od ludzi, oni bowiem 

tworzą Zwięzek, Czy są systematyczni? Tak, czanem 
się zdarzają, ale ilu jest wśróć nas takich, którzy 
nie potrafią dobrze aobie zorganizować pracy, 

Tyle mówi uię o planowaniu pracy w zastępie, druży- 
nie ita, Owszem opracowywane gą plany pracy na po 

ozątku roku harcerskiego, I co dulej dzieje się 
2 tymi planemi? 
Ano leżą sobie w różnych szytlądach i szafkach do 
momentu, gdy przyjdzie się rozliczyć z ich resli- 
zacji, Wtedy bierze się taki plan i po kolei "od- 
tajkomuje" to, oo niby się zrobiło, Może 1 faktycznie 
się zrobiło, ale ile nerwów zjadło realizatorom nie- 
planowane działanie, Dobrze chociaż, gdy zadania re- 
elizowane nie po kolei dały jakieś wyniki; w co nie 
bardzo wierzę. Najczęściej po roku takiego chaotyczm 
nego działania drużyna, o której woześniej można by- 
ło powiedzieć, że ma szensę być w przyszłości dobrą, 
rozlatuje mię, Powiedzcie mi, że nie prawda, że naj- 
lepsze drużyny to te, które nie mają planu działania, 

Mie zgodzę się - łatwo to udowodnić, Chociażby na 
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przykłnazie reguloninu stopni, których zdobywanie 
w drużynie musi być dokładnie rozplanowane, żeby 

można było doskonnlić się poprzez ich zdobywanie, 
Wie wierzę, że nie mając dokłndnego planu pracy ze 
stopniem 1 nio realizując zo konsekwentnie, można 
czegoś nie pozinąć w realiznoji zadań, 
Wo i mamy w efekoie niedouczonych wędrowników, HO 
1 HR, lnło togo jeszcze? To spójrzmy na przewodników 
ozy podharcnintrzów, którzy nie wiedzą skąd wywodzi 
mię ruch harcerski, co to jest metodyka i z której 
strony ją "ugryżć", nie znają podataw psychologii 
czy pedngogiki, aby móo prawidłowo pokierować pracą 
jakiegokolwiek zespołu ludzi, Ba, nie znają podsta- 
wowjoh zeszd musztry, a 00 dopiero, jak powinien 
myglądać dobrze przeprowadzony apel harcerski, 
I pojawiają się później w prasie harcerskiej pytania 
instruktorów typu: dlaczego salutuje się do daszka 
czapki a nie do lilijki? Można by takie przykłady 
jeszcze mnożyć, sle w jakim celu? 
A tak ma mnrzinesie, to jest jeszcze jedna przyczyna 
takiego stanu wiadomości naszych instruktorów, Jaka? 
Ano taka, że niektóre z wymagań na stopnie zaliczane 
są zdobywającym niejako awansem, to znaczy, bo kie= 
dyś zostały już zrealizowane, Powiecie, że tak powin- 
no być? Znowu się nie zgodzę, Jak instruktor w stop= 
miu przewodnika, który złożył Zobowiązanie Instruk- 
torskie około 15 lat temu i przez kilkanaście ostat 
nich lot nie miał bliższego kontuktu ze Związkiem, 
może pamiętać jakie są zasady metodyki zuchowej, 
heroerakiej i starszohorcerskiej na tle rozwoju pzy= 
chicznego dzieci i ułodzieży /dodam, że pedagogiem 
mie jest/ lub inno wiadomości zawarte w wymaganich 
na stopnie, tym bardziej, że niektóre z tychże 
zmieniły się już kilkakrotnie, Dletego jestem za kon 
sekwentnym i sytematycznym realizowaniem wymagań na 
stopnie od momentu otwarcia próby, Niech realizowanie 

każdego z nich będzie dokładnie sprawdzone. a pozwoli 
to później uńiknąć wstydu,za siebie i innych, kiedy 

stać będziemy przed frontem naszych harcerzy. 

CZAS 
Kolej na punktualność, W swoim środowisku har 

cerakim mogę policzyć ludzi punktualnych na paloach 
jednej ręki, Denerwują mnie nawet kilkuminutowe 

spóźnienia ne różnego rodzaju spotkania harcerskie, 
Kiedyś jeden z drużynowych powiedział mi, że u niego 
W drużynie spóźnisnie się na zbiórki jest tradycją. 
ładna mi tradycja. Gdy takie spóźnienia staną się 

nagminne, bądźmy pewni, że woszły one już w nawyk 
U naszych wychowanków, Czy jest to dobre? Co z wy- 

Showywanym przez nas człowiekiem? Co z przygotowam 
niem go do podjęcia pracy? Jak długo będzie tolero- 
Wuny w zakładzie pracy robotnik, który ustawicznie 
Spóźnia się na stanowisko pracy i przez niego może 
stoi oała linia produkcyjna, Jakie straty ókonomioz= 
ne przyniesie ciągłe spóźnianie się oałej brygady? 

Powie mi ktoś - przecadzacz, Nie, nie przesadzsn, 
Postępując w ten sposób możemy na długie lata pożeg= 

nać się z "wyjściem na prostą" w naszej gospodarce, 
Również do pasji doprowadzają mnie spóźnienia 
różnych "ważnych osobostości" na spotkania z harce- 
rzami, Czy jeszcze mało? Mogę przytoczyć mnóstwo in 
nych przykładów % naszego harcerskiego podwórka, 
gdzie spóźnienie jednej osoby, czasem bardzo ważnej 
w harcerskiej hierarchii władzy, doprowadzażo na 
przykład do niepełnej realizacji programu, bo zubrak= 
ło tych 30 minut, lub godziny, Powiecie, że na wat- 
mych gości można ozekać 1 pół dnia? Tak, zgodzę się, 
jeżeli spóźnienie wynikło s nieprzewidzianych wypad 
ków,ale+++ 
I tych "ale" może być jeszcze więcej, Wie wiem tylko 
ozy oi spóźniający zdają sobie sprawę z tego, żt 
wobęc oczekujących jest to "doskonałe okazywanie ozam 
cunku”, lie ważny jemt stopień ozy pełniona funkcje 
Ileż spraw rozwiązałby zwykły telefon; słuchajcię, 
spóźnię się godzinę bO.., przeproście ode mnie 
ludzi, a tymczasem róbcie coś innego, 
Jak rozpocząć jakieś zajęcia, czekając na "ważną 
osobistość" 1 nie wiedząc czy jej wejście nie -przer= 
wie zajęć w najciekawszym momencie. Prowadzący kurzy 
instruktorskie doskonale wiedzą, jak trudno wrócić 
do przerwanego tematu dyskusji nawet po godzinie, 
Powiedzcie mi, że nie zawsze jest możliwość audzwouić, 

ja natomiast odpowiem Wam jednym,prostym zdaniam, 
które odkąd pamiętam powtawzali moi rodzice; dła 
chcącego nie ma nio trudnego; 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
I kolejna sprawa: robienie tego 00 do każdego 

należy, Niech każdy popatrzy na swoje harcerakie i iu 
struktorakie działanie, Ile jest zadań,których nie 

powinien realizować, bo należą do obowiązków kogoś 
innego. Bardzo ozęsto wtrącamy się w działania 1uny ok 

którzy bynajmniej nie potrzebują naszej pomocy, a uss 
sze "wkładanie nosa" w nie swoje gprawy tylko paruiim 
żuje ich działanie — 8 Ma8Bze sprawy cierpliwie cze 

keją na załatwienie, Ale to jest mniej ważne. 
0o natomiast rzeo na przykład o kierowniku referutu 
omy wydziału, który nie podjął jeszoże żadnej iniaja= 
tywy, nie wyszedł z żadną propozycją progranową dę 
smoich podwładnych, nie pomyślał 09 zrobić, aby 
poprawić sytuację w pionie, którym kieruje, a myślź 

na przykład o założeniu usługowej apółdzielni har 
oerskiej, która jak do tej pory nie jest nikorm 
potrzebna, Mało tego, mając na konferencji hufoowej 
ozy chorągwianej doakonałą okazję do załatwienia wie= 

lu spraw pionu nie robi tego, a mówi właćnio na tema$ 

spółdzielni, nazywając ją "ewoim" temateu, Oszyaźócia 
gdy ozłonkowie roferatu omy wydziału krytykują go mo 
to /dodam, że w jego obecności/, łatwo później po= 
wiedzieć do osób postronnych, żę podwładni nievłusn= 
nie wytyksją mu jego błędy i nie ohoą z nim żyć 
w zgodzie, To ja się pytams dlaczego człowiek ten 
został mianowany na funkoję, skoro już po 4 miesiąq= 
oBch widać, że na nią supełnie się nie nadaje” 
A co powiedzieć o kierowniku, który mówi, że 47  



  

  

EEEE POGLADY 
podwładni "są do roboty i do myślenia”, a on jest po 
t0, żeby kierować? Jak można kierować realizacją za- 
dania, o którym nie ma się najnniejszego pojęcia, 
a które od początku do końca wymyślili 1 zaplanowali 
podwładni; Ktoś mi powie: jest to możliwe, bo klem 
rownik dopiero się uczy, To po 00 takiego niedonczo= 
nógo mianowano na funkcję. 
Zawsze mi wpajano na różnych kursach, że drużynowy 

lub kierownik powinien posiadać jeżeli nie wyższy, 
to minimum równy poziom wiedzy ze swoimi podwładnymi, 
Kto mi nie wierzy, niech znajdzie i zajrzy do  przye 
kazań dla kierownika, Dlaczego w życiu jest inaczej? 
Według mnie istnieje jedna - dla niektórych na pewno 
brutalna - odpowiedź: widocznie niektórzy odpowie= 

dzielni za dobór kadry w tym Związku również są nieu 
douczeni, To właśnie oi zaliczający stopnie awansem, 
pewnie inne umiejętności tak samo, 

BYĆ SŁOWNYM 
I przyszedł czas zająć się odpowiedzialnością 

za wypowiadane słowa, Przedstawię krótko pormą his 
torię. 
W jednej z harcerskich komend zaszła pilna potrzeba 
powołania na funkoję kierownika nowego instruktora, 
Dodam, że pełnienie tejże funkcji wiązało się z za- 
trudnieńien go na etacie w ZKP, W związku z tym 
komerdant zwrócił się z logiczną - wydnje mi się = 
propozycją do aktywa społecznego, z którym nowy kie 
rownik miał współpracować, o zaproponowanie kandydam 
tury, Aktyw ten wziąż sobie do serca propozycję kom 
mendante i po przeenalizowaniu sytuacji wysunął nie 
jedną lecz trzy kandydatury do wyboru, Zakomunikowa= 
no te druhowi komendantowi, I cóż się dalej dzieje? 
0, dzieją się rzeczy ciekawa, Komendant nie usiłuje 
nawet porozmawiać z kandydatami zaproponowanyni przez 
tenże aktyw. Natowiaat na posiedzeniu jednego z ciał, 

NMMERIECE © FEE" 
które zajnuje się zatwierdzaniem kandydatów na kie- 
rownicze stanowiska w komendzie, przedstawia ozwarte- 
go - dodam - swojego kandydata, Jest to osoba zupeł- 
nie nikomi nie znana, mało orientująca się w zagadnie- 
niach, nad którymi będzie pracować, Przypuszczam, 
że dobrze zdnje sobie sprawę z tego, ale kuszące jed- 
nak propozycje komendanta wyższych niż do tej pory 
zarobków oraz szybkiego otrzymania mieszkania, prze- 
konują do końca. 

Nie wiem co działo się na posiedzeniu ciała zatwier= 
dzającego, ale przypuszczam, że dh komendantowi, 
s którego "emanuje charyzmat przywódcy", udało się 
przekonać większość do swojej propozycji, bo owa 
osoba pełni funkcję do dziś, ale dość szybko rozwia- 
ły się marzenia o mieszkaniu 1 wysokich zarobkach, 
Pozostała natomiast zwykła "harówka", a poza tym 
okazało się, że nie można kierować zza biurke, w 
białych rękawiczkach, Aktywowi pozostał tylko nie- 

smak po niespełnionych obietnicach /na drugi raz będą 

bardziej ostrożni/ i .przypuszozam, że nowemu kierow= 
nikowi również, 
Co powiecie o takim komendancie? 
Na pocieszenie zasługuje fakt, iż "charyznatycznego" 
dh komendanda nie mą już wśród naszego grona, a jakin 
cieszył się"zaufaniem" pokazała ostatnia konferencja 
sprawozdawczo-wyborcza, lam nadzieję, że nowy druh 
komendant, znając doświadczenia poprzednika będzie 
postępował inaczej, czego szczerze mu życzę, 
Wnioski z tej historyjki wyciągnijoie sami, Mam na- 
dzieję, że będą zbliżone do moich, Ą 

A tk na koniec, to proszę każdego kto przeczyć 
tał ten artykuł o dogłębne zastanowienie aię nad 
tym - JAKIEGO CHCE ZWIĄZKU? 

  

Srowiedzie 

WOJOTEOH BOGUSŁAWSKI 
Kto raz górę nad mobą kobiecie wziąć 
pozwoli nie zakosztuje już apoczynku. 

HAPOLZOW BOWAPARTS 
Największe zwycięstwo nad kobietą, 
to uofea od niej. 

JO3EPIH CONRAD 
Morze podobne jest sercu kobicty. 

harcerskie.p 

ARTORI CZECI 
Kobiety bez towarzystwa, mężczyzn więdną, 

a mężczyźni bez kobiet głupieją. 

JAN KOCHANOWSKI 

Niewiasta wszystkiego złego świata 
jest przyczyną. 

JÓZEF MACIEJZISKI 
Plotka i kobieta 

ślejszej są ze sobą przyjaźni, 

KAZIMIERZ PRZERWA-TETKAJER 
Kobiety atakują gromadnie jek wrony, 

MAGDALENA SANOZWANIEG 
Każda kobieta musi mieć mężczyznę 
nad głową, jak dach, 

  

KOLUMB 

1. Wybrał określoną dziedzi= 
nę dociekań, poszukiwań 
4 wzbogacania wiedzy, 
traktując ją jako wiodącą 
w. indywidualnym rozwoju 
4 planowaniu przyszłości. 
Zbiera materiały, korzysta 
z dostępnych źródeł, nam 
wiązał niezbędne kontekty 

4 zainteresowanymi tĄ 
dziedziną osobami 1 placówkani. 
2. Dokonał "odkrycia* w wybranej interesującej go 

dziedzinie, opublikował wyniki swoich prac ba: 
wozych lub przekazał je placówkom zainteresowanym 
tą dziedziną, 

3. Uzyskał pozytywną opinię swego "odkrycia" u 5pen 

ojalisty, 
4. Spopularyzował wóród kolegów, w interesującej 

formie, mało znane, ohoć "na miarę odkrycia 
Kolumba” odkrycie naukowe lub jego praktyczne 
zastosowanie, przedstawił wyniki własnych poszue 
kiwań, © 

Sprawność może być formą załiozenia zadań próby na 
stopień Haroerza Orlego oraz Haroerza Reeosypospoli= 
tej. 

  

zi— 
  

wykona zadania, wyrządzi azkodę lub postępuje 
niezgodnie z ideą sprawności - prawo noszenia 
znaku sprawności może być cofnięte decyzją rady 
drużyny lub drużyny, Przywrócenia prawa noszę- 
nin znaku może nastąpić dopiero po spełnieniu 
przez harcerza warunków lub wykonaniu zadań 
określonych przez oofającego prawo noszenia 
znaku sprawności. 

2.4 Komisja prób sprawnościowych. 

2.4.1 Rada pełnoprawnej drużyny ZHP /harcerskiej, 
starszoharcerskiej/ m o ż e powoływać ze 
składu drużyny oraz spośród fachowców, instruk= 
torów, sojuszników drużyny komisje prób spraw= 
nościowych, Komisje mogą też być tworzone 
harcerzy posiadających określoną sprawność, 
Komieje mogą nosić zwyczajowe nazwy /np. kapi- 

tuła/, 

2.4.2 Powołana komisja m» prawo przeprowadzania prób 
na sprawności, oceny realizacji zadań, wniosko” 
wania o przyznanie sprawności, 

2.5 Zaliczenie sprewności na stopnie harcerskie, 
2.5.1 Harcerze renlizujący próbę ochotnika, tropioje- 

la, odkrywoy mają obowiązek zdobyć określoną 
w reguleminie stopai harcerskich ilość, sprawność. 
oi. Ponadto zdobycie sprawności możę być formą 
realizacji niektórych wymagań bądź zadań na stow 
pnie. R 

2.5.2 Warunkiem zaliczenia wymagań bądź zadań na sto 
pnie jestz 
- zdobycie sprawności po przyznaniu poprzednie- 
go stopnia harcerskiego, 
- zdobynie sprawności na odpowiednim poziomie 
/ochotnioy, tropiciele - 00 najmniej m jedną 
griazdką, odkrywcy, wędrowniay - 00 najaniej g 
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sprawności 
harcerskie 

SEE i 4 3UTEJ      



  

  

ROBINSON 

1. Uczestniszył w 5 harcach 
w leste 1 w polu, spraw= 
nie 1 2 powodzeniem 
podchodził prze 
przekradał się p 
linię wart, porozumiewał 
się m skryty sposób a ine 

gawczości. 

2, Uczestniczył oo najmniej w 3 biwakach lub spędził 
10 dni na obozie harcerskim, sprawnie rozbijał 
biwak, rozpalał ogień po deszczu najwyżej trzema 
zapałkani, sporządził posiłki z roślin leśnych 
1 żywił się nimi przez jedną dobę. 

3. Zabrał indywidualny ekwipunek bisakowy, zabierał 

nymi, dał dowody spostrze- 

ze sobą tylko rzeczy konieczno, sanodzielnie wy 
konał przynajmniej jeden przodmiot do aweyo 
ekwipunku, 

Orientował si, w lesio, w łw różnych w» 
knoh, w dzień i w nocy etr. wiata, 

© pierwszego piórn: wspólnie z tomurzy= 
dził onłą dobę w losie, o 

przyrody, żyatł si, pokar 
zbłądził, biwakował w pobl 

sprawność może być znliszonu jako próba na stopień 
tropiziela lub jako forma realizacji wymagań na sto- 
pień oik ; » ha: stara 

  

  

KMYK zak 

„ sziął udział w kursie 
iż 

NI 
ź | 

drużynowych zuchowych 

lub hurcerskich. Przeczym 
tał dostępne książki 
Aloksanira Kanińskiegos 
"antek Owaniek*, Książka 
drużynowego zuchów, 

knirzej Małkowski. 

(o Ę: 

GA 
ir „onudzeniem przeć drużynę iuprezy dlu większej 

2. Kierował przygotowaniani 

ilości dzieci lub nastolatków - balu tenatycznego, 
wleozoru bani, przedstawienia teatralnego, turnie 
ju zabaw i gier, olimpiady sportowej itp. 

3. Przygotował innego harcerza do próby opiekuna 
dzieci lub Antka Cwaniaka 1 przeprowadził próbę. 

Zorzanizował wieczór, koninek, ognisko itp. 
poświęcone postaei Aleksandra Kamińskiego i ia- 
nych wielkich pedagogów, 

5, Odbył próbę mistrzowską: zorganizował gromadę 
zuchów lub gronadę harcerską 1 przekształoił ją 
w drużynę zuchową ZEP lub drużynę harcerską ZIP. 
Przygotował swojego nestępoę do jej prowadzenia, 

Sprawność może być formą realizacji zadania na sto- 
pień Harcerza Orlego s dziedziny "HO pełni służby 
społeczną” lub zadaniem próby ma stopień Rarcerza 
Rzeczypospolitej, 

  

  a dwosa gwinzdkani, HO 1 Fi 
kami/. 

orzenie_n 

3.1 Move sprumości muszą 
Przyrzeczerten i Pr. 
szym rezuluninem, 

3,2.0precowujący nową Sprawność pi 
jqoych zasad konstrukoji programu pró 

-prozran sprawności powinien mieścić się w 4-7 s 
mageninch, 
-wjmagenia foraułowane są w postaci poleceń typu: 
wykonał, zorgantzowuż,, opo: 
niuczył, 4tp., 

-wymugania fowsułowane aą tak, aby wnożliwia 
planowanie to! 

dził, przedotuwiż, 

ych prac 1 zadań 
potrzebunl haroerza, zastępu, domu rodzinnego, 
środowi. 

omujących do 
rannoście 

  

  

ANTEK UWANIAKu=M 

|. Przeczytał "Antka Owania- 
ka" Aleksundra Kamińskiego 
oraz inną dowolnie wybraną 
książkę O zorganizowanym 
życiu dziect/np. A.Gajdar 
wTimur i jego drużyna”, 
P. Molnar "Chłopcy z placu 
brani", J.Poglar "Chłopoy 
znad rzeki Bobrów, S,Szmage 
lewsłm "Czarne stopy", 

Wowy Czarnych stóp” itp./. 

2. Zorganizował poiwórkową gromadę dziecięcą. Przez 
godni organizował z nią ciekawe zabawy, Zawo- 

dy, gry, ćwiczenia, uczył piosenek, opowiadał ga- 
wydy. Wykorzystywał pomysły zabaw z przeczytanych 

książek. 

Sykonał z gromadą podwórkową sposobem "$inurowsk14 
"niewidzialnej ręki" co nujuniej jedną pożyteczną 
praeę dla otoczenia, 

Zorrenizował spotkanie gronady ze swoją drużyną 
lub zastępem albo drużyną zuchową, 

Jeśli nie może prowadzić dalej zorganizowanej 
grupy, znalazł awojego nustępoę ewentualnie, 
zorganizował przekazanie dzisci do drużyny zuchom 
wej i młodszych zastępów harcerskioh. 

Sprawność może być formą realizacji zadań na stopula 
odkryway, wędrownika, llaroerza Orlego. 
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ruwność harcerska jont to zespół zdobytych 

ch w praktyczńym działaniu umiejętnośm 
01, dzięki którym harcerka, hsrcerz potrafią so- 
bie poradzić w życiu orez wypożniać służbę spo 
łaczną w określonej dziedzinie życia, 

Zdobywanie sprowności jest sposobem sanodzielne= 
ge, indywidualnego, oraz w ranach zespołu wzbo= 
gacania przez harcerki 1 harcerzy swego dośwind= 
Szenia życiowego, poszerzania i rozwijania 
zainteresowań oruz doskonalenia się w dzinżuniu 
anołecznym zyodnie ż iurcerakin ideażem wycho= 
WsWozyto 

1.3 Drużynowi, zastępowi, komendanci obozów   1 

tują aprswnoóci do orgunizowania codziennej pracy Ź 

hare r a arcerzy 
działanie ich w 

5 Inatruetorzy 
kie rady i ków 
mają prio wzboza: 
gprewności, atanowize: 
mo regulaminu, © nowe, 
bem określonym w nini     

  archiwum 
harcerskie.pl 

KORCZAKOWIEC sim 

1. Przeczytał "Prawo dziecka 
do szacunku”, "Juk kochać 
dziecko?" oraż inną dowol- 
nie wybraną pracę Janusza 
Korozaka+ 

2, Zapoznał się z "Deklaraoją 
prow dziecka”, 

J. Przeprowadził w owoim Śro= 
dowisku akcję popularyzu= 

Jącą prawa dziecka. 

4. Zbadał sytuację dzieci lub młodzieży w swoim śro- 
dowisku. Doproradził swoją uktywnością do zaspo- 
Kojenia ważnej potrzeby dzieci lut młodzieży 
w swoim ćrodowiaku przez odpowiedziulną za jej 
aaspokojenie instytucję, organizację. 

Poznał zasady postępowania uczestnika Młodzieżo- 
„pego ruchu na rzecz Przeciwdziałania Narkonauit 
"yonar", Kierując się nimi ponógł ohorej koleżan= 
ae lub koledze zwalozyć usależnienie od tytoniu, 
alkoholu, loków, narkotyków /w przypadkach zna- 
nych sobie prób zażywania środków odurzających, 
narkotycznych namówił do kontaktu z lekarzem 

specjnlistą - to jedyny sposób pomocy Uwaga = 

- aurkomania jest zaraźliwał/. 

Sprawność może być formą realizacji zudań na stopień 

Huroerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej.   
   



  

  TRZY PIÓRA xxx 

Do próby może być dom 

puszczony harcerz zdobywa” 
jący stopień Harcerza 
Orlego lub Harcerza Rzeczy 
pospolitej/ 

1. Przez jedną dobę, uczest= 

nicząc w pracy obozu, za- 
chował óałkowite milcze= 

mie i przemyślał swoje 
„życie harcerskie, 

2, Przez jedną dobę nie jadł nic lub odżywiał się 

%ylko posiłkiem leśnym, przygotowanym, bez naczyń. 

3. Przez jedną dobę ukrywał się tak, by przes nikogo 
mie być widzianym. Podosas tej próby sporządził 
dsiennik obserwacji lasu, w nim notatki, szkice, 
zasuszone zioła, itp. 

Sprawność może być zdobywana tylko pod opieką 
doświadczonego, pełnoletniego, wyznaczonego przez 
komendanta obozu instruktora, z którym harcerz uzgad= 
nia plan projektowanych zajęć, miejace pobytu, spo- 
soby utrzymania kontaktu z opiekunem /przede wszyste 
kim podozas próby samotności/. Jeden instruktor może 
być w tym samym czasie opiekunem jednego harcerza, 

Nieudaną próbę można powtórzyć dopiero po upły- 
wie roku. 

Sprawność może być formą zaliczenia zadania próby 
na atopień Haroerza Orlego z dziedziny: "H0 dba 
© zdrowie i rozwija swoją sprawność fizyczną", 

  
$ŚWIA?70WIDNAKM 

1. Interesuje się życiem lu- 
dsi w różnych krajach i pro 
blemani stosunków międzyna- 
rodowych: 
- gromadzi biblioteczkę, 
materiały, eksponaty swiąe 
zane z interesującymi go 
problemani życia świata, 
- przeczytał przynajmniej 

jedną książkę przedstawia» 
jącą współczesne problemy ludzkości, 

znał główne doktryny polityczne upowszechnia- 
ne wapółoześnie, przoczytał "Manifest Komunistycz= 
ny” oraz inną dowolnie wybraną pozycję poświęconą 
problemom budowy socjalizmu, 

2, Wuiął udział i wykazał się dobrą orientacją 

w olimpiadzie, konkursie wiedzy społecznej i poli- 
tyoznej. 

3. Zorganizował Harcerski Klub Przyjaźni lub Koło 
Przyjaciół ONZ, koło przyjaźni z innyn asrodomj 
współkierował jego pracą przynajmniej przez 
3 miesiące, 

Zorganiaował oiekawe spotkanie harcerskie poświę= 
one poszukiwaniu roswiązań problemów współczes- 
nego świata, źwiązanych z kryzysani: ekonomicznym, 
energetycznym, ekologicznym, zbrojeniowym, 
żywnościowym, deuograficznym, urbanizacyjnyn, de- 

mokracji w formie: kuźnioy starszoharoerskiej, 
gry decyzyjnej, burzy mózgów, sądu nad poglądem, 
sony faktu politycznego, 

Sprawność może być formą zaliczenia zadań próby na 
stopień haroerza Orlego lub Haroerza Rzeozypospoli- 
Żej. n2 
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Jazdowo Szanowny Druhu Redaktorzel 

Aby tworzyć nowe, ómielsze programy, trzoba 

onslitycznie potraktować tzw, miniony okres i wyciąg= 

mąć krytyczne wnioski. Wnioski krytyczne wyciągnążem 

1 przyznaję, że jestem nadto wpływowy i podatny na 

nienajlepsze wzorce, Sprawa cała dotyczy oczywiście 

moich listów do Ciebie, Niestety muszę przyznać, że 

jestem szalenie niesystematyczny, Nie doszedłem jesz 

cze do Źródła wzorca, ale i do tego dotrę, Wybacz 

więc nieaumienność - by ponownie przyjąć w poczet 

ozłonków-stałych korespondentów. 

  

nie podoba 1 straszy, że ona to wszystko rozgoni, 
Zachowuje się tak głośno i autorytatywnie jak tylko 
potrafi się zachowywać BARDZO WYSOKA KOMISJA z War 

szowy! Jestem lachem 1 do wszystkich wysokich komis= 

j1 mam ten san lachowski stosunek, Alem się wnerwił, 

Spotykam uroją delegację, Cieszą się, że jestem. Idę 

z nimi do Porum, Przed kolacją pięcioninutowa narada, 

Po kolacji postanawiam waletować z ekipą w Porum. 

Jadę do "Druha" po bety. Koncert baz dramaturgii, Nie 

wiem, czy jest to w cgóle koncert galowy, oży przeg= 

  
  

Byłem na Zjeździe. Pinrwszy raz, Powołano mnie 
do biura prasowego Zjazdu, Początek działalności nie 
zapowiadał śię dobrze... jaki początek taki konieca 
Zaspałem rano, a delegaci chorągwi zrezygnowali z 
mojego towarzystwa i pojechali beze mnie, Więc bladym 
Świtem autobus do Krakowa i znów ten nieszczęsny a= 
molot, żeby się tylko księgowość nie dowiedziała 

/rozliczę oczywiście bilet kolejowy/» 

Nocleg mam w "Druhu" na Niemcewicza w pięoioosobowym 
pokoju z fragmentem zaatępu skautówego chorągwi war- 
szewokiej, Jakaś młodzież szkolna biega po pokojach 
ze sznatkami 1 froteruje nakastliczki, Ekipy remonto= 
we pracują ostro na najwyższym piętrze, zgodnie £ wy 
mogami reformy gospodarczej, Zostawiam torbę i jadę 
do Pałacu, Do sali konferencyjnej mnie nie wpusz- 
czają, bo nie mam przepustki, a połączenia telefo- 
nicznego z biurem jeszoze nie ma, Po pewnym ozasie 
zjawiają się ludzie z wydzinłu propagandy i wchodzę, 
Kierownik biura jest delegatem i siedzi na sali. 

Głosuje, Go pewien czaa zjawia się kolejny dzien 
nikarz i biegam na dół z akredytacjami, To bieganie 
zostanie mi do końca, Kwadrans przed rozpoczęciem 
Zjazdu wchodzi jakaś WYSOKA KOMISJA, której nio się 

ląd zespołów hnrcerskich, Nio mnie nie olśniło, 

Po koncercie składamy biuletyn prasowy, Idę do Forum; 

W windzie dwóch komendantów chorągwi wracających 

z narady omawia swoje typy do władz, Idę zapytać swo” 

ją komendantkę, sle ona nie ohoe nie mówić, Widzo, 

że jest zbulwersowana. Idzie spać, nie gada z nami, 

V pokojach jednak nienały szner, ludzie i tak wazyst= 

ko wiodzą, Po dwóch godzinach w różnych towarzystwach 

wiemy niemało, zwłaszoza, że na Zjeździe większość to 

stare wygi harcerskie i wiedzą oo w trawie piszozy. 

Spać idziemy o piątej pełni satysfakcji, że wiemy 
więcej od tych, którzy śpią, Rano ryzykują i nie idę 

na naradę o ósmej, Przychodzę na dziewiątą i dowia- 
duję się, że narady nie było, Moje górą, Bolą mnie 
okropnio stopy, więo wkładam kupione na stoisku CJE 
biało chińskie trampki, Widać je przy gąlowyu mundu= 
rze z daleka» Przynajmniej mię nie zgubię. Kilka razy 
wohodzę na selę obrad, załażwiając wywiady dla akre= 
dytowanych dziennikarzy, Dołapuje mnie moja komondan= 
tka 1 wymusza na unie zmianę butów, Robię to a wiel- 
kiego dla chorągwi nowosądeckiej poświecenia, Odtąd 
już do końca nie posbymam się bólu  nóga 
Dziennikarze różnij ale in gazeta, którą raprazentuią 
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ma mniejszy nakład, tym są milsi i bardziej uprzejmi. 
Wyjątek stanowią dziennikarze krakowaoy, którzy wszys 
oy, bez wgżłódu na nakład,są szalenie sympatyczni. 
Po południu przepisuję do protokołu głos Bwy z naszej 
chorągwi, Mam pesme zastrzeżenia, o których jej mówię 
Bua uważa, że to nie moja sprawa, Nie dyskutuję, Noże 
ma rację. 
Spotykam Wojtka Dąbrowskiego. Wie widzieliśmy się od 
ozasu wspólnego zinowiska i ostatniego dobrego maga- 
mysu "Krąg" z Poznania, Wojtek ma potworną chrypkę, 
To przes to ,że znowa gdzieś w szkole uczy dziepi+ 

Odrykł od ma obiad, Na 
szaleje wichura, Przydało się te moje 15 kilogramów 
nadwagi. Stoję moano na nogach, więc mojego ramienia 
czepiają się coraz to inne dziewczyny, Wiem jednak 
dobrze, że jak wichura minie, bez ceregieli odejdą, 
Po południu obrady zamknięte, Nie wpuszczają nikogo 
ani na salę, ani na galerię, Idę do hotelu, Spię dwie 
godziny, Po kolacji wyruszam do Pałacu, Dziennikarzy 
zaledwie kilku, Nie ma co robić, Judę wieczornych 
obrad rozładowuje dziennikarka z Drużyny, która pos= 
tanowiła wejść na obrady któregoś zespołu, a dyżuru= 
jąoe harcerki nie ohoą jej wpuścić, mimo trzykrotnych 
interwencji Waźnych Osób, Ważne Osoby mają identyfi- 

kator koloru czerwonego z nazwiskiem; 
Rano ogłószenie wyników, Dziennikarzy nie ma w ogóle, 
Gisza, Tylko jedyny akredytowany z HR-a pilnie notuje, 
Wydajemy bony do stoiska dla dziennikarzy, Biegam za 

różnymi ludźmi, Jestem cały spocony, Jeszcze raz się 

przekonuję, że w mundurze galowym jest mi źle, 

Przed obiadem zdejmuję bluzę i wieszam na stołku w 
biurze prasowym, Idę w koszuli i pulowerku, Po powro- 
oie stwierdzam, że ktoś pozbawił mnie sporej części 
mojego miesięcznego uposażenia. Oknzuje się, że nasza 
delegacja podzielona jest w poglądnoh nawet w kwes= 
tiach zasadniczych, Uważam, że podział w poglądach 
nawet w kwestiach zasadniczych jest zdrowszy od jed- 
nomyślności, jeśli jest nieszozera i wymuszona, 
Wieczorem wręczenie sznurów, Naczelnikowi i przewod- 
niczącym centralnych komisji sznury funkoyjne wręcza 
Mikołaj Hnatik, Z galerii widać, że jest bardzo wzru- 
szony, nie potrafi zapanować nad prze- 
biegiem uroczystości, W sumie na konieo wszystko się 
rozłazi, Wraca: do hotelu, Kuba z Ulą poszli podzięu 
kować Piotrowi Grzązkowi za współpracę, Zapisał się 
sympatycznie w naszej pamięci, 

Ostatni dzień, Uejsprawniej przygotowany, Autorem 
ożywienia atmosfery czwartego dnia był niewątpliwie 
przewodniczący komisji uchwał i wniosków, iiewyspany 
ale bojowy, * 

Wejście Szefa Państwa 1 z sympatią przyjęte wystąpie- 
nie, Uroczyste zakończenie Zjazdu w gigantycznym 
kręgu instruktorskim, Patrząc z góry widziałem, że 
miedziałoś z kraja, obok Ciebie druh Pietkiewicz, 
a uastępne niejące puste, Kogo z HR-a brakowało? 

Wiosna idzie — bądź dobrej myśli? 

Pralnie 2 p 

  

TAKA JESI PRAWDA? 
YW 

Pranku - pyte Naczelny — czy nie 
zssługujecie na honorowy tytuł Inastruktore-Seniora? 

- Osszem - odpowiadnm niestroznie - ale nie chcę, 
bo mnie to ogromnie postarzy, h sturym instruktorom 
w Źwiązku dzieje się coraz gorzej, Nie wierzy w to 
ten, kto prasy harcerskiej starannie nie czyta, 
8 ufa geatom uprzejności okazywanym przy różnych 
okazjach, Zastanawiałem się, co jest togo stamm przy 
Gzyną, Do czego doszedłem - krótko opiszę. 

Sprawa pierwsza tó dostęp do funkcji, Ja, tak 
jak i wielu moich znajomych instruktorów starszego 
pokolenia, jestem zdania, -że ludzie w naszym wieku 

nie powinni podejnować obowiązków kierowniczych 
w Związku. Z różnych przyczyn, ale głównie dlatego, 
że też byliśwy młodzi 1 mieliśmy okazję pełnić różne 
funkoje w wieku znacznie niższym niż obeoni komendan- 
01 różnych szczebli, Komu zań to kiedyś nio wyszło, 
tym bardziej nie wyjdzie dzisiaj, 

Odoinając się od pełnienia funkcji kierowniczych 
nie choemy zrezygnować w ogóle % wpływu na to, 00 
się w harcerstwie dzieje. Dlatego wypowiadany nasze 
zdanie przy różnych, okazjach 1 w różny sposób, Mamy 
do tego prawo jako członkowie Związku, którzy wiożyli 
w jego istnienie oząstkę awojej pracy, ale "e 

BE © GONE 
wszystkim dysponujemy jedyną wartością, jakiej nie 

mmją W równym stopniu młodzi: doświadczeniem, Mamy 
obowiązek dzielenie się nim z młodszym pokoleniem, 
chociaż nie możemy pretendować do tego, by się ono 
kierowało wyłącznie naszym zdanien, Miło nam jest 
tiedy zauważamy, że to zdanie coś dla młodych znaczy 
1 czasem jest brane pod uwagę. liie wiem czy mam 
rację, sle często dochodzę do wniosku, że harcerstwo 
jest skazane na cykliczne powtarzanie tych żanych 
błędów, Aby unikać powtarzania tych samych błędów 

przez te seme osoby - zmieniają się ludzie i wszystko 
jest dobrze. Tym, którzy przed robienien starych 
błędów ostrzegają, przylepia się etykietkę 
zrzędów, wreszcie "rapniakón", Nie ohcę aby to wy — 

glądeło na uozólnienie „ale w środowisku, w którym 
ja się znajduję postąpiono wyjątkowo nieładnie /pisa= 
łem już o tymA nie dopuszczając starszych inastrukto- 

rów do korzystania z czynnego prawa wybierania władz 
Związku, Być może, że linia podziału przebiegła ina- 
czej, a więo etatowi /młodzi/ i społeczni fstarzy/, 

ale i tak fakt pozostaje faktem, 

METODY KA  EEEEEESM 
Niedowład takich statutowych organów jak kumiśje 

rewizyjne i komiaje inatruktorskie jest aprawą powa 
chnie znaną, Jeżeli nawet mają chęć popracowania, 

to ich wnioaki odnoszą ma ogół nikły skutek, 
Komendy, podobnie jak zarządy innych organizacji, 
wymykeją się spod społecznej kontroli swoich osłon 
ków, Aparat funkcjonuje bez nadzoru 1 dobrze mu 
z tym. Odnoszę wrażenie, że byłby jaszcze bardziej 
zadowolony gdyby nie uiał wokół siebie instruktorów 
społecznych a nawet harcerzy i zuchów, A ponieważ 
jest to aparat niskopłatny, jego atosunek do pracy 
i obowiązków jest taki sum jak winnych niskopłatnych 
zawodach, Tymczasem przychodzi do komendy co jakiś 

czas inatruktor społeczny, putrzy, a potem sarka, 
Chce,aby płatni pracowali z równym zapałem jak spo” 
łeczni i zawodzi się, Mie dostrzega trudności, 
które za jego młodych lat w ogóle nie istniały, a 
przykład wyobraża sobie, że hufoowi boją się komen= 
danta chorągwi, a jest akurat na odwrót, Bo teraz 
hufoowi to prawdziwa potęga w Związku! Powiedziałbym, 
że panuje "hufooiracja*, kto iu sig narazi zoątanio 
  W naszym miesięczniku natomiast poja= 

wiło się zdanie: "starzy" podpowiadają nłodym 1 to 
Źle, a następnie młodzi wygłaszają te oudze sądy pub= 
licznie, Jest to zaperme uderzenie w młodych, poddam 
jących się tak łatwo manipulacji i posądzenie ich 
o brak krytycyzm, A przecież tek nie jest. 

Mam mnóstwo dowodów na to, że są raczej skłonni 
działać na przekór, Fa przykład wypowiedziałem się 

[m HR-ze również/ przeciw zuchowym festiwalom sztuki, 
natomiast gorąco popierałem planowe kształcenie i doa 
Konalenie drużynowych, I co? amy po pięciu niesią- 
gach plan festiwalu, natomiast niezrodził się plan 
kształcenia, 

Ze względu na osobiste powiązania popierałem 

zawaze pełnięjsze wykorzystanie miejso na kursach 
drużynowych w C3IZ w Oleśnicy, Młodzi byli zdania, 
że trzeba zrózygnować z Oleśnicy i przeprowadzić 
kurs we własnym zakrosie, W tym wypadku najsłuszniej- 
Sze było trzecie wyjście: zorganizować własny kurs 
1 równocześnie wysłać tyle samo ogób do Oleśnioy. 

Sędząo z wypowiedzi w harcerskiej prasie mło- 
dych drażnią ordery. Zapewne zmienią zdanie kiedy 
zbliżą się do emerytury, ale teraz ich drażnią, Tak 
jak niezorganizowanych przedszkolaków drażnią trój 
kątne obrazki na prawych rękawach zuchów, a zuchów 
zapewne sprawności harcerskie, Bo czym są te baretki 
nad kieszeniuni instruktorskich mundurów? Chyba ro= 
dzejem sprawności dla najstarszych harcerzy, Jeżeli 
rzetelnie na nie zapracował, nie musi się wstydzić, 

Trzeba jeszcze pamiętać o kurozącej się wciąż grupie 

najstnrazego pokolenia harcerek, Ze swoją zasadą 
skromności posunęży się tak daleko, że nie przyjmują 
1 nie noszą odznaczeń, nawot harcerskiego Krzyża za 

Zasługi dla ZIP, Trzeba tę postawę uszanować, ale 
nie musi się jej naśladować, 

Są tacy, których nie drażnią cudze ordery ale 
to, że ktoś im patrzy na ręce, - 

w czasie na, ji sprawoz 
dawpzo-wyborczej. Czy jeat komendantem chorągwi, Qzy 
kolegą - hufcowym,który nie jest solidny? Sądzę, że 
to samo spotkałoby 1 mnie, gdyby ten artykuł ukazeż 
się przed konferencją i gdybym gdzieś kandydował, 
I jest jeszcze jedno gdyby - gdyby hufoowi ozytali 
Harcerza Rzeczypospolitej, 

Udał mi się wywiad g nowym kierownikiem łydzia” 
łu Zuchowego Głównej Kwatery, postanowiłem to samo 
zrobić o szczebel niżej, Rozpoczynam od Chorągwi * 
Krakowskiej. 

Od dnie 1 listopada 1984 roku kierownikiem Wy= 
działu Zuchowego Chorągwi Krakowskiej ZKP jest 
druhna podharcnistra Elżbieta Pierzyma, Przybyła 
z hufca Czernichów-Liszki gdzie piastowała funkoję 
zastępoy komendanta 1 namiestnika zuchowego. Jest 
nauczycielką po Studium Nayczycielakim, uczy w Sakąe 
le Podstawowej w Kaszowie, Do ZHP należy od 1963 

roku i była ouły cżas związana z ruchem zuchowyw, 
Posiada szereg kursów, w tym kura namiestników sucho” 
wych w CSIŻ, Jeat dobrze prezentującą się młodą 
osbbąy rokującą nadzieje na długą 1 owocną pragą na 
obecnym atanowisku /jeżeli nie owansujo/, 
Rozmowa s druhną Elżbietą odbywa się w obecności 
druha Leona Duytrowskiego oraz druha Mieczysława 
Logina> 
Zadaję pytanie: jakie jest zdaniem druhny najwakniet 

sze zadanie na obecnym etapie? 
Druhna Elżbieta: w tej chwili najważniejsza jest 

przygotowanie do Święta Zucha, Chcemy aby ta qro= 
ozystość wypndła imponująco, kam zapewnioną pomog 
Wydziału Kultury Komondy Chorągwi. Program będzie 
miał tematykę historyczną, Dzieci przy okazji 
poznają lepiej Kraków; Będzie pochód przebiereń» 
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ców, który "sprzedamy" do Telerańka, W tym celu 
w przyszłym tygodniu zbieram naniestników, 
Co druhna uważa za znaczące w dalszej perspoktym 
wie? 
Muszę ułożyć sobie należytą współpracę z namiesta 
nikami. Oprócz.narad będę ich odwiedzała, będzie= 
my wspólnie oglądać zbiórki drużyn, Przy ich po= 
mocy mam zamiar opracować swój plan długofalowy, 
Oprócz terminarza wizytacji, będzie zawierał plan 
szkolenia oraz sprawy kręgów pracy, 
Kto z naszej chorązwi będzie reperezntował kręgi 
pracy na Zlocie w Wałczu? 
Wytypowany został Krąg Praey "Szumiący Bór" z huf- 
Qa Podgórze, Ną ozele reprezentacji. naszej chorąg= 
wi stanie phm Urszula Kryszałowicz, 
Jak druhnie układa się współpraca z Centralną 
Szkołą Instruktorów w Oleśnicy? 
Ostatnio nie wysyłeliśny na kursy planowanej 
ilości osób, ponieważ zbiegły się one z terminem 
naszych kursów, Hufcowi zwlekają ze zgłoszeniami, 

co ogromnie mi utrudnia wywiązywanie się z tego 
obowiązku. Hyślę, że będzie lepiej, a w przyszłośc 
oi omówimy tę sprawę w gronie naziestników, 

Do pokoju wchodzi hm Tadeusz Gaweł « komendant hufca 
Nadwiślańskiego, Rozmawiamy o Oleśnickiej szkole» 

Ma o niej dobre zdanie, Absolwentki kursów zuchowych 
prucują dobrze, nie wykrusznją się, żałuje, że wyty= 
powane 12 osób z jego hufce nie wyjechało na kurs 
w czenie ferii, Druhna Elżbieta wyjechała z Ch.S.I 
do Bukowiny i zgłoszenie trafiło w próżnię, 

Druh hm Micozysław Login informuje naa o planach 
Komenda Kr! ej Cnoręzwi zaprop 

wała południowym chorązwiom zorganizowanie wspólnej 
akoji szkoleniowej w lecie 85 roku.-iiiażaby ona 
miejsoe w Jesieńczyku w Beskidzie Sądeckim, a udział 

  

hmPL Tadeusz Gaweł 

ASRS=F"| » ABE 
faraz z zuchami/ w 

przedsięwzięciu będą w, 
CA5*82, Oczywiście nie wy 
będzie na wielki program wydawni! 

nstoninst ze zbyt dużej ilości 
jęć praktycznych. 

będzie bardziej trafny niż ten 
W.rozmowie uczestniczy intruktor-senior hm PL 

Leon Daytrowski, Dużo słucha - mnło się 
Jest jak zwykle skronny 1 dyskrotny, Ale każda 
wypowiedź jest celna i przekonywująca, To prz 
dziesiątki lat liczące doświadczenie wytrawnego pe- 

dagoga i instruktora, conionego tak wysoko w całym 
Zmiązku, a niestety - powiedzmy sobie szczerze - 
- chyba najnniej w rodzinej chorqgwi, Dlnczego? Nie 
potrafię odpowiedzieć, 

Wśród nas jest wielu zbisraczy ksix 
kich, Mamy dzieła, z którymi za nio nie 
się rozstać 1'takie których moglibyśmy się pozbyć 
w zamian za coś pożądanego ruje 

niczyć między zainteresowar 
ogłoszenie: 

4, la początek sam dńję 

Zamienię "Praoę w drużynie" Oskara 
Zawrockiego /wydanie II z 1946 r./ na 
Aleksandra Kauińskiego /wydanie I lub II/, 
Wiadomość proszę kierować na udres redakcji HR, 

Do kącika harcerskich bibliofilów 
wszystkich chętnych.. Ogłoszenia 
nie, 

Gzuj 
Druh F 

bohaterem 
praca z choradgwi 

Ka myśli ogólnych. 
faktu, że kazda chorągiew nosi czyjeś lmię 

wynika wiele interesujących kwestii, W tym artykule 
choiałbyu przekazać powne propozycje, które rozwinąć 
może każdy instruktor bez względu na warunki i możli- 
wości hufoów, drużyn czy zustępów swaj chorągwi, 
Spróbujmy się zastanowić czy system stopni huroer- 
skich i inatruktorskich można wykorzystać do lepszego 
poznania bohatera. Oto gdy ochotnik /ochotniozka/ 

harcerskie.pl 

ubiega się o stopień, można pontawić pytnnier Jnkie 

imię nosi twoja chorągiew? Kandydnt do texo s 
powinien nie tylko wymienić nnawiako, ulo ró 
wykazać się znajomością kilku miejsc zwi2 
postacią, Przykładowo w Cho; 
terenie Krakowa, może wymienić i poka planie 
miasta płytę na Rynku Głównym, wawel, kościół 00, Ka- 

pucynów itp. Zaś z terenu przyleę 

/poułurując się mapą okolio/ powinien pokazuć poautów 

HE + MENENNESNI PROPOZYCJE BEEEEEEM 
Słomniki, Proszowice, Piekary, Tynieo 1 Racławice, 

Przy zdobywaniu stopni Tropiciela 1 Odkrywcy można za- 

proponować wprowadzenie takich zagadnień: - dlaczego 

Chorągiew ZHP w Krakowie nosi imję Tadeusza Kościusze 

ki? - znajomość roty przysięgi złożonej przez Naczeł 

nika; nie zaszkodzi znajoność wiersza czy piosenki 

o Kościuszce, kioże to być "Polonez Kościuszki”, 

wDo Krakowa", "Pieśń Ochotników Krakowskich" ozy też 

"Krakowiak Kościuszki”. 
Programy stopni starszoharcerskich wymagają 

znajomości zadań i celów, które stoją przed kadrą 
instruktorską szczepów, drużyn i hufców. Praca wokół 
bohatera chorągwi z pewnością mieści się w tych 

zadaniach, 
Jak przybliżyć młodzieży harcerskiej postać bo- 

hatera chorągwi? Jak uczcić święto chorągwi, którym 
może być dzień-rocznica nadania imienia, O tym powin- 

ma pomyśleć kadra instruktorska, Nasuwa się myśl, 

aby wzbogacić treść wymagań, prób stopni inatruktor- 

skich tematyką pracy wokół bohatera, Kandydaci do 

stopnia przewodnika powinni przeczytać książki bio- 

graficzne o bohaterze; w Chorągwi Krakowskiej są to 

pozycje traktujące o Tadeuszu Kościuszce: Jan Iubioze 

-Pachoński "Kościuszko na Żiemi Krakowskiej" 

"Bitwe pod Raoławicami"; Wojciech Bartel "O Kościusz- 

0e i jego spotkaniach z Krakowem"; Stanisław Herbst 
wBiogram Tadeusza Kościuszki”; Jerzy Pilecki 

"Kościuszko"; Michał Rożek "Kopiec Kościuszki w Kra— 

kowie"; Stefan Papee "Tadeusz Kościuszko w litern= 

turze polskiej"; Julian Zinkow "Szlakiem Kościusz= 

kowskim", 

Kandydaci do stopnia podharonistrza, przykłado= 

wo w Chorągwi Krakowskiej, mogą zorganizować imprezy 

- "Z Kościuszką po Krakowie", przygotować rajd do 
Raoławio lub opracować gawędę na temat Bohatera ze 

Szczególnym ukazanien cech jego osobowości. 
Przyszli haromistrze otrzymać mogą zadanie przy« 

gotowania sesji popularno=naukowej, lub zorganizować 

geminarium albo sejmik związany z bohaterem chorągwi, 

Bohater Chorągwi Krakowskiej. 
Tadeusz Kościuszko, bohater Chorągwi Krakowskiej 

został przystępnie ukazany we wspomnianej woześniej 
książce Jana lubicz-Paohońskiego "Kościuszko na Zie- 
mi Krakowskiej". Oto garść informacji opartych na 
tej keiążce, które mogą posłużyć jednostkom harcer— 
skim noszącym imię Tadeusza Kościuszki, 
Osoba Tadeusza Kościuszki związała się na zawsze 
2 Ziemią Krakowską, Przebywał na niej trzykrotnie, 
w latach 1775, 1792-1794, Ponadto zadecydowały o tych 
związkach zwycięska bitwa pod Racławicami i organi 
zowanie armii powstańczej w obozid bosutowskim, Pod 
względem przygotowania wojskowego był Kościuszko je= 

dynym wyższym oficerem zdolnym do roli przywódcy, 

walki o niepodległość, Złożyło się na to ataranne 
przygotowanie teoretyczne, doświadozenie wyniesione 
z walk w Ameryce i kampania w 1792 roku oraz pozys- 
kanie zaufania wojska i Narodu, Zasługą Kościuszki 

było 1 to, że uczynił s Polaków dobrych żołnierzy, 
Przyjmując godność Naczelnika nie kierował się ambi 

cją wodzostwa, nie szukał majątku ni chwały, Zdecydo- 
wał się natomiast na podjęcie ogromnego trudu. Sam 
przecież powiedział: "Odmówić posługi Ojozyźnie nie 
powinienem", Wojna prowadzona o wolność Ojosysny 
miała być według niego oparta o wszystkie stany 
/warstwy społeczne/. Co prawda insurekoja Kościuszki 
nie uratowała państwa, ale przyczyniła się do ocale- 
nia Narodu, U podstaw klęski wojskowej legły dyspro- 
porcje sił walczących stron , obojętność Buropy, 
brak jednomyślności Polaków, Natoniast sam Kościusz= 
ko zdobył uznanie i popularność międzynarodową w wy- 
niku udziału w wojnie o wolność i niepodległość 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Posiadał 
godność honorowego obywatela Francji rewolucyjnej, 
Po bitwie racławiokiej stał się "bohaterem nie tylko 
mas chłopskich, ale wszystkich uciśnionych chłopów". 

Znany był jego pozytywny stosunek do Murzynów, przes 
00 atawał się rzecznikiem walki o równość międzyludze 
ką, Stał Bię zwolennikiem reform społecznych. Sam 
przecież powiedział: "Za samą szlachtę bić óię nie 
będę, chcę wolności całego Warodu i dla niego tylko 
wystawię swoje życie". Nie poddawał się pokusom przye 
jemności, Okazał się nie strudzony żadną pracy, Był 
nieustraszony wobec wszelkich niebezpieczeństw, Żawe 
sze uznawał oudze zasługi - nigdy własne, Za bitwę 
pod Dubienką otrzymał order Virtuti Militeri, la 

tym najwyższym odznaczeniu wzorowany jest nasz Krzyż 

Harcerski. 
Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku Głównym 
w Krakowie to nasze, współozeónie składane Zobowiąc 
zanie Instruktorskie i Przyrzeczenie ilaroerskie. 
Oechy, którymi odznaczał się Kościuszko atają się 
treścią Prawa Harcerakiego, "Był skromny, nie lubił 
ostentacji, blichtru, krasomówstwa, alkoholu, oddzia- 
ływał raczej łagodnością i perswazją, A nie siłą*,.+ 
Harcerze 1 instruktorzy przejmować powinni cechy 
Kościuszki — wytrwałość, serdeczność względem drugich 
i wrażliwość na ludzką niedolę, Naczelnik Insurekoji 
był wrogiem pBoddańatwa, dążył 
wytrwale do tego, aby ludzie stawali się sobie 
równi, bezkompromisowo walczył s o1iemno- 
tą 1 wsteosniotwem, Brzydził się 
terrorem. Jego bezinteregowność i skromność 
wywoływały podziw, Zawsze przejęty był hasłem: "Dla 
Ciebie Polsko i dla Twej chwały", Gdy upadło powsta» 
nie, trzeci rozbiór wykreślił Polskę z mapy Buropy, 
a walczących o jej byt ogarnęła emigracja — Kościusz= 
ko nawoływał, by liczyć tylko na siebie, Motywował 
to tym, że tysiące Polaków ginie bezużyteoznie na 
ziemi obcej, gdy bracia jęczą nadal w niewoli, a tyme 
czasem ogólny zryw w kraju mógłby dać wiele, Są to 
słowa 1 myśli Kościuszki, 

Biskup Jan Paweł Woronioz wypowiedział znaniene 
ne zdanie: "Naród, ohoćby najbardziej zgnębiony nie 
umiera, póki go duch narodowy ożywia, Czyż możemy 
lepiej uczcić pamięć Kościustki - jak przechowywaniem  
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tych onót, którymi on schyłek dawnej Ojczyzny naszej 

oznaczył? 

tropy Bolst - Tadeusza 
„Kościuszki 

© mfogiła", czylt Kopiec Kościuszki wzniesiony 
na wzgórzu Bł. Bronisławy, podkreśla wielowie- 
kową oiągłość dziejów od Kraka do Wandy, zapew- 
nia trwałość tradycji, gdyż takiego monumentu 

nie zniszczą wrogowie, 
- pomnik na bastionie Władysława IV 
- opieraie Naczelnika Kościuszki w Paru im, 

Dr.Henryka Jordana, 
- opiersie Tadeusza Kościuszki w pałacu Wielo- 
polskich, 
—- dzielnica Podgórze - miejsce Konspiracji Kra- 
gowej. Dnia 10 IX w gospodzie Majewskiego, 
zatrzymał się Kościuszko /pod nazwiskiem Milew- 
ski/ celem przeprowadzenia rozmów z generałem 
Wodziokim, 
— Proszowice rynek — pomnik dłuta Tadeusza 
Studlińskiego, 
- Iuborzyca - na pagórku przy kościele kamień 
« napisem: ż 
Kosynierou 1794, Powstańcom 1863, 

Partyzantom 1939-1945. 

- Rzędowice — głaz pamiątkowy z 1969 roku pa- 
mięci Bartosza Głowackiego, 
- Tyniec i Piekary - nocleg w Kole Tynieckim, 
- Niepołomice i Polanowice - krótki pobyt, 
- Wiatowioe — nog z 22 na 23 marca 1794 roku, 
— frakt Wielicki do Krakowa przez ludwinów, 
Rybaki Dębnickie, Wawel, Groble, przedmieście, 
Piaski, 
- Koniusza-Koszycoe — teren działania Antoniego 
Madalińskiego, 
- Koniusza - koncentracja wojsk Kościuszki, 
- Biały Prądnik - noo spędzona przed wymarszem, 
- Luborzyca - doprowadzono tu działa zdobyte 
przez Madalińskiego i Magnotę, 
1 IV - marsz wojsk Kościuszki na Mogiły, Pleazów 
wadów i luborzycę, 

3 IV - rankiem wymarsz do Koniuszy, 
4 IV - przez dolinę Szreniawy i Ścieklca marsz 
na Przecławice, Rzędowice, Dalewice, Bitwa pod 
Racławioani, 
- Obozy w Bosutowie i pomocnicze w Skale oraz 
Krzeszowicach, 
- Słomniki — po bitwie raport do larodu, 
- Igołomia — dnia 25 IV przed wymerazen do 

Połańca wydanie trzech uprawnień, 
- manufaktury wytwarzające broń: Gorzków - szam 
ble, szpadyj Świątniki - szuble, 

Propozycje działań haroerakich dla zastępów 

SRlcreya ra Gsiś" 
Pamiątki w zbiorach krakowakich czekają na 

młodzież. Bogata tematyka czeka na "odkrycie", Jest 

ona wyrażona w malarstwie, literaturze, historii 

1 sztuce, Czeka tylko aby harcerze choieli po nią 

sięgnąć. 
i , przeżycie osobiste jest 

konieczne, Przez to sostaną wzbogacone unysży i B0r- 
ca młodzieży harcerskiej. Stać się to może z woli 
kadry instruktorskiej, a zwłaszcza drużynowych, liogą 
to czynić sami harcerze starsi i zastępowi drużyn 
młodaszyche 

Wynikiem wycieczek, zwiadów i z tym związanych 

przeżyć może być konkurs ogłoszony przez 
Komendę Chorągwi na powstanie odznaki chor ągwianej, 
pod hasłem "Z Tadeuszem Kościuszką”, albo "Kościusz 
kowoy”. Sama nazwa odznaki może wyniknąć z działań 
jednostek, 
Dla trwałości sama odznaka powinna być wykonana w me- 
talu, Okazją do jej nadawania przez Komendę Chorągwi 
może być święto chorągwi, tj. 24 marca, Program 
1 regulanin zdobywania odznaki musi być prosty, 
zwięzły, łatwy dla dzieci w wieku zuchowym, trudniej- 
szy dla drużyn młodszoharcerskich i starszoharcer- 
skich. Równolegle z poziomami wiekowych grup harcer- 
skich /zuchy, harcerze, harcerze starsi/ odznaka 
może też być przyznawana kadrze, 

W tych rozważaniach przyświeca mi cel, by nazwa 
chorągwi i jej Bohater były naprawdę bliskie szere- 
gom harcerskim, gdyż tylko wówczas może być zreali- 

zowane hasło Wiedzieć, Choieć, 
Działać. 
AZ ZZPNRĘ 

1/jan lubioz-Pachoński w 1984 roku wydał książkę 
pt.: Kościuszko na Ziemi Krakowskiej, Pozycja zawie- 
ra 440 stron, Zmieściło się w niej 445 nazw miejoo- 
wości, 1284 nazwisk, 6 map 1 szkiców, 103 ilustracje, 
2 mapy włożone a ilustrujące stan bitwy pod Racławi- 
cami dnia 4 kwietnia 1794 roku o godzinie 16-tej 
1 18-tej, Jest jeszcze wkładka kredowa, która zawie- 

„ra fragment przysięgi składanej na Rynku Krakowskim, 
Na obwolucie wykorzystano reprodukoję szkicu W, Kos= 
gaka i J, Styki: Kościuszko na koniu /1883/, obraz 
zamieszczony w albumie "łojciech Kossak" w oprąco- 
waniu K, Olszańskiego. Ozdobniki na stronach tytuło- 
wych rozdziałów i części wykonał Artur Tajber, 

4utor opracował dzieło w oparciu o 29 źródeł ręko- 

piśmiennych, 57 źródeł drukowanych, 58 pamiętników, 
40 czasopiam, 331 opracowań /bibliografia/+ 
Całość książki składa się z dwóch części: "Dła Ciebie 
Polsko" i "Dla twej chwały i Pamięć przetrwa wieki", 

Pierwsza ozęść obejmuje 7 rozdziałów: U Krakowie 
1713 1 17922, Wa czele konspiracji, Kraków kolebką 

powstania, Bitwa pod Racławicami, Obóz w Bosutowie, 
Kapitulacja Krakowa, Echa krukowskie w emigracyjnym 
życiu Kościuszki, Część druga obejmuje 5 rozdziałów: 
W grohach królewskich na Wawelu, Pomniki ku czoi 
Kościuszki, Śladami pamiętnych dni, Tematyka kościusz 
kowaka w krakowskim malarstwie, literaturze, historii 
1 muzyce, Obchody rocznicowe i dowody pamięci. 
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W niektórych h są jeszcze p 

których łącznie jest 21. Całość książki iósióc 

jest na papierre III klasy, Nakład wynosi 29720 

1 Druk wykonały Rzeszowskie Zakłady Gra 

ficzne, Dzieło wydane zostało przes PWN w Krakowie. 

Cena 255 złotycho 

  

HARCERS 

spotkanie: 4 

Królestwo twoje zwyczajne: 20 m podłogi. 
Wojenny rynsztunek srosi; balia, żelazko 1 czajnik. 
Niełatwe twe panowanie przez dni, miesiące i lata- 
od świtu, gdy tylko wstaniesz, sprzątać, gotować, 

zamiatać, 
wszystkie nisuty paniętac, nie wytohnąć nigdy, 

mie spocząć 

« królestwie twym nie na święta rękom i oczom, 
Pusty, królowo, twój skarb, z groszy żnudnie 

uciułanych. 

Wiatr przewrsca jak donki z kart marzenia, zamiast 
plony. 

Królowo żono, królowo matko. 
Pani na akrawku życia, nieogarniętym dwojgiem rąk. 
Z twych zaęczonych powiek zasłoną czas goni wartko 
zdrowie, urodę i lata młode, 
nie z prądem goni - pod prąd. 
W mur biedy, o Ścianę trosk na próżno bijesz sana. 

Gdy tysiąc rąk bije wprost - w żelazie pęka brana! 
Tysiące tyatęcy rumion i jeszcze dwie ręce - twoje, 
1 jeszcze ktoś, właśnie ty, 
wrota ku azozęściu wyłamią. 
Królowol w paistwie twyn kłamią 
wszystkie kradzione łzy! 
Ale nie kłamię blaski twych oczu, jasnych o znroku, 
Królowo izb robociarokich! słuchamy śpiewu twych 

kroków, 

/0da do królowej - 
E. Szynański/ 

M - jak miłość jej do aweko ayna, 
A - jak ukacji zapach, 
które puniętum z tamtego apaceru, 
zdy ledwo dosię san do jej ryki. 
M - jak moja, noja jedyna... 
1 to ałowo do anu szeptane: naleńki- 

4 - jak Boethovońowska Appadsionata: 
tyle pi,kna i taku w niej siła. 
lama - po prostu mama. 
Jak wyrazić to 

DZIEŃ KOBIET 
00 zawsze będzie dla mnie znaczyć 
to co znaczy, co kiedyś znaczyła, 

M - jak nimozy żółta chnura kwiatów, 

które mgłą delikatną wiosnę oanuwają, 
A - jak altany cień wśród południa skwaru, 

M - jak malwy stojące przed domem na straży 
A - jak amarantani przetykane maków 
nłote pole pazenicy, przed przyjściem źniwiarzy, 
ilama, po prostu mama. 
Jak wyrazić to oo kiedyś znaczyła. 

0o dziś znaczy, co zawsze będzią dla qnie znaczyć, 

M - jak melodie wszystkich. polnych świerazozy 

w jeden koncert. zebrane 

A - jak litera w alfabecie pierwsza 

kiedyś niewprawną ręką w zeszycie pisana. 

M - jak motyl nad łąką w tańcu kolorowym, 
A - jak Ariadny nitka, która Tezeusza 

z labiryntowych uroków w świat prowadziła. 

iiama - po prostu mana, 

Jak wyrazić to co dla mnie znaczy, 
Jo znaczyła kiedyś, ©o będzie znaczyła. 

/Po prostu mama - Jaroaław Lisiecki) 

Strunęłaś oicho, płatek śniegu topnieje wyraźniej. 

Has unosił skrzydlaty pokład ziemi 'przyjatnej, 
Obrotem śmigła kiwnąłem oi na pożegnanie 
a już potem samotny szybował 

otułony przestrzenią podrzutek dobrej nadziel 

Dziewczyna lądowała w nocy: wrzosowisko Ścięła 

łodyga powietrza i zwiotozał jedwabny kwiat 

spadochronu. 

A później trzeba było rozstrzygać samotnie 

sprawy więkaze niż jedna miłość, 

sprary, które wymagały uniejętnej gospodarki 
zapasen sił i wichurą sypkich włosów: 

tam kroki nierozsądne odważał grom netalu, 

Czekałem. Nie przyszła żadna wieść od spadocironiArki 

/Spadoohroniarka - K, Gruszozyński/ 

Wiatr szarpnie fałdy spódnio+- zdsiera z głowy chusty, 
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km Rwcł 
Ą id ik 

próżno ręka abiała chce przytrzymać szaty- 
wicher dech w pieroi tłuni, deszczem w oczy chlusta, 
Gnie ciało wpół ondlałe, tnie twarz niby batem, 

Pochylenie oinła, ruch głowy uparty, 
Przejść, przejść muszę, trzeba, chociażby 

: pod wiatr! 
Walka ne Śmierć. Z żywiołem bój głuchy, zażarty 

Kobiety-kobiety idące pod wiatr. 
70 my. Wiesz? te kobicty, to my, my właśnie, 
HAftlinzi z Auaschwitz, z Balsen, z Ravenabrfick. 
Musimy mię skupić, Razem, Bliżej, Ciaśniej. 
Przekrzykiwać! Zaciąć zęby, Stłumić wszelki krzyk. 

Pochylenie ciała. Ruch głowy uparty. 
wytrwać! Muszę. Trzeba. Kto zwątpił, -ten padł, 
Walka na śmierć. Z wrogiem bój głuchy, zażarty.. 
To my. My, kobiety idące pod wiatr. 

/Kobiety idące pod wiatr - Teresa Bromowicz/ 

x 
Ze wszystkich stron uiech pieśni brznią dziewczęce, 
ojczysty kraj jak matka wzysa nas, 
Potrzabne są dziedozęce nasze ręce, 
potrzebny oczu naszych ciepły blask. 

Dziewożęta, naprzód marsz 
miech piosnka wiedzie nas, 
niech ją radosny niesie wiatr, 
niech z fabryk, pól i łąk 
brzni aława naszych rąk. 
Wiech pieśni o nas 
każdy śpiewa rad... 

a 

Tyle jest zagadek na szerokiej zieni, 
że piągle pytamy: "dlaczego" i "po co"? 
lecz jeżeli ozezoś cowiedzieć mię chcemy, 
nauczycielka zawsze służy nam ponocą,.+ 

iauczycielka unie na zwyczajnej mapie, 

00 jest niby obraz tęczą malowany, 

pokazać nie tylko kolorowy papier, 
ale ląd prawdziwy, szunne oceany. .« 

Co się w świecie działo kiedyś przed wiekami, 
Jakie były ludy 1 j królowie, e 
wiemy » tym aporg, bo nam nasza Pani 
już opowiedała i jeszcze opowie... 

Więc po latach, kiedy będziemy dorośli, 
skończywszy szkołę - pójdziemy przez życie, 
w naszych myćluch, sercach i w naszej 

wdzięczności 
zostnaia na zawsze - z nauczyciel, 

/ilauczycielka - J. Picowski/ 

Pnla z wiatrea poszła w taniec - hej, wietrze wiej, 
żemluj śmiało, kapitanie-hej, wietrze wiejl 
Nienajsorszą załogę nasz, wszystko chłopcy jak dęby 
w ogień skoczą, gdy ty konendę dasz. 

liasz kapitan dzielny zuch, 
nu imię ma Falina, 
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Gdy żegluje to za. dwóch, 
a przecież to dziewczyna, 

Kapitanie, wracać czas, 
już mokre mas: warkocze, 
Jały dzień hartujesz nas 
1 śniejsz się nam w oczy... 

/Kapitan fialina - 
8. Werner/ 

Łabkowski, 

Dziś dziewczęta inne many, 
nie te gane Go sprzed lat 

kręcą zany, 
zdobyć świat. 
Każda Kasia, każda Basia 
tylko o tym nocą Śni, 
by pod niebem też pohasać 
1 być dzielną tak jak my... 

Kiedy wabiją się maszyna 
i jak drut wypręży lina, 
niet pokonać jej nie zdoła, 
gdy za sterem siądzie Jola. 

Bo do twarzy pannie Joli 
mknąć w podniebnej aureoli, 
kas 89. 9R PIAALIEZ, 

że za chłopców starczy dwóch... 

/Pilot Jola - J. Czarski/ 

Nam dla ciebie cztery pory, 
sztery pory roku, 
na dodatek moja miła, 
słońce wśród obłoków. 

em dla ciebie cztery strony, 
oztery strony świata. 
Jak zapragniesz, dan oi jeazoze 
piątą stronę lata... 

Uam dla ciebie cztery róże, 
serce jak na dłoni, 
Paleea skinę, z nieba spłynie 
czwórka siwych koni, 
an dla oiebie cztery listy 
malowane wierazeu, 
Wszystkie oztery o miłości, 

o miłości pierrszej,.. 
Moja miła, moja misa, 
wiosną dla mnie byłaś, 

ilaki polne oi zrywułem, 

Xoja miła, moja « 
w złocie lata całus, 

Nuzbierałen jagód w 

/Dla ciebie ballada - J. Kąpski/ 

franciszek 

bdharomiatrz, skarbnik Zarządu ZHP w iiencze 
pódagog 1 zasłużony działnoz społeczny Związku Pol- 
skiego Towarzystwa Szkolnego w Niemczech i Związku 
Polaków w Nienczech. Był jednym z najlepszych nauczy- 
oieli polskich w Nianczech. 
Urodził się 4 października 1911 roku w wielodzietnej 
rodzinie chłopskiej w Skajbotach na Warmii, Ojoiec 
jego, także Pranoiszek, działał w Związku Polaków 
w Nienczech. Znana z przywiązania do polskich tra- 
dycji kulturalnych rodzina Sarnowskich odegrała po- 
ważną rolę w rozwóju polskiego życia narodowego na 
ziemi warmińskiej, 

Pranciszek junior był chłopcem nieprzeciętnie zdol- 
nym i nuzykulnym. Po ukończeniu szkoły powszechnej 
wm rodzinnej wsi uzyskał od nienicekiego nauczyciela 
propozycję pomocy w dostaniu się do niemieckiego 
gimnazjum w Braniewie, Choiał jednak zostać nauczy 
©ielem w polskiej szkole, dlatego też wstąpił w 1929 
roku do Seminarium li nie Wlkp. 
Uzyskał dyplom nauczycielski w 1934 roku z wynikiem 
bardzo dobrym. ilastępnie odbył bezpłatną praktykę 
pedagoziozną w Toruniu i po tym okresie powrócił do 
Skajbot celem poświęcenia się pracy kulturalno-ośria- 
towej wśród rodaków. Uczył młodzież sry na instrunen- 
tach, ćwiczył z nią polskie pieśni ludowe i utwory 
Feliksa Nowowiejskiego - kompozytora "Koty" - którego 
poznał osobiście w okresie nauxi w Seminarium i z 
którym utrzymywał serdeczne kontakty, Zachowała się 
do dziś ich korespondencja, 

0 postawie patriotycznej Franciszka Sarnowakiego 
Świadczyć może fakt, że nie zgodził się on na zapia 
po mieniecku nazwiska jego syna w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Barczewie, odwołując się w tej sprawie 
do Sądu Okręgowego w Barczewie, który 19 marca 1936 

roku polecił sprostować zapia w księdze urodzeń, 

Związek Polakich Towarzystw Szkolnych powołał 
z dniem 1 stycznia 1936 roku Franoiszka Sarnowskiego 
ma stanowisko kierownika i nauczyciela prywatnej szko 
ły polskiej w Podmoklach Wielkich /otwartej 25 ozerw= 
ca 1929 roku/, Tu pokazał, że jeat dobrym pedagogiem 

1 organizatoróm życia kulturalno-oświatowego, potra- 
fit sprawnie łączyć pracę zawodową z działalnością 

apołeczną, . 

uczycielskiego w R 

Osiągał wyzokie wyniki nnuczania i wychowania, mimo 
Szykan że strony hitlerowców oraz nauczyciela szkoły 
niemieckiej 1 niemieckich władz oświatowych, Te 

wszystkie wyniki wielokrotnie zaskakiwały ńienieckie= 
go inspektora szkolnego, Uczniowie władali sprawnie 
w mowie 1 piśmie nie tylko polskim językiem literac- 
kia, ale 1 niemieckim, obowiązującym jako jeden z 
przedmiotów nauczenia, 
Snrnowski zasłużył się dla rozwoju kultury w Babinoj- 

sarnowski 

azczyźnie. Prowadził w okresie jesienno-zimowym ta= 
Jecia świetlicowe dla młodzieży szkolnej i pozaazkol= 
nej, omawiał ciekawsze książki 1 artykuły prasowe, 
prowadził zespół reoytatoroki 1 teatralny, wygłaszał 
odczyty o tematyce historycznej, oryanizował konkur- 
sy pięknego czytania, Również jego żona, Zofia z Bie 
jakowskich, pomagała mężowi w organizowanych przez 
niego isprezach kulturalnych. Hiezależnie od tego 
sama prowadziła kursy gospodarstwa domowego dla dziew 
cząt. . 
Pranciszek Sarnowski założył i prowadził chór nło- 
dzieżowy "Lutnia" znany w okolicy z wysokiego pozio 
su artystycznego. Oprócz tego prowadził /przy pomocy 
Józefa Grota, nauczyciela w Podnoklach Małych/ polski 
chór kościelny w Babinoście. Śpiew polski w zgerua- 

nizowanym Babinoście wpłynął wówczas ożywozo na życie 
kulturalne polskiego środowiska, Popularne stały się 
orkiestra i zespoły muzyczne: dziewozęcy - mandoli- 
nistek 1 chłopięcy - akrzypków, prowadzone przes 
Sarnowskiego. 

Również w dziedzinie sportu miał Sarnowski por 
ważne osiągnięcia, Organizował bowiem wiele iuproz, 
w których uczestniczyły wszystkie zespoły sportowe 
2 Babinojszozyzny i z Dąbrówki Wlkp, W Podmoklach 
Wielkich założył zespół koszykówki dla dziewcząt, 
Szozególnie serdecznie zajął się Sarnowaki haroers- 
twem, jako instruktor i twórca wielu drużyn w rejo- 
nie babimojsko-międzyrzeckin. Został pierwszym huf- 
cowym tamtejszych drużyn. Bezpośrednio kierował dru- 
żynami w Podzoklach Wielkich i Małych. Na walnym 
zebraniu ZIP w Niemozech został wybrany w dniu 18 
ksietnia 1937 roku skarbnikiem Zarządu ZHP w Nien- 
ozech oraz powtórnie na następnym walnym zebraniu w 

dniu 2 kwietnia 1939 roku, 
Należy jeszoze wspomnieć o funkojach sprawowanych 
przez niego podozua działalności w Towarzystwie Nło= 
dzieży Polskiej, które należało do najaktywniejszych 
na Babimojazozyśnie. 

Qała działalność Pranoiszka Sarnowskiego była 
pilnie obserwowana przez gestapo, a hitlerowiea 
Schdrger w tajnym memoriale z dnia 1 listopada 1938 
roku nazwał go "fanutyoznym 1 zręcznym bojownik Lea 
o polskość", 1 września 1939 roku druh Pranoiszek 
Sarnowski został zabrany przez gestapo wprost z lek= 
oji. Nie pozwolono mu nawet pożegnać się z żoną, 
będącą wówczaa w poważny atamie, ani z dwojgiem nam 
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łych dzieci, Początkowo więziono go w Karzowej, a 
później w obozie koncentracyjnyn w Sachsenhuusen, 
skąd wraz z innymi więżniani dochodził w obozowym 
drelichu do pracy w zakładach "Klinker Werke". Zimą 
1939/1940 + przy J0-atopniowym mrozie układał da- 
chówki na nowym gnąchu koazarowym, Spadł wówozaa z 
dachu 1 został dotkliwie pobity kijani przez hitle- 
rowskiezo oprawcę Gustawa Sorge i jego pomocnika, 
Zmarł z powodu odniesionych obrażeń, mając zaledwie 
28 lat. 
Józef Kozelewaki, były inspektor szkół polskich 
w Niemczech, także więzień obozu Sachsenhausen, na- 
oczny świadek tej tragedii mówił, że Sarnowski zącho- 
wywał się zawsze bohatersko i do końca wierzył w 
(zwycięstwo Polski. 

W pierwszych dniach lutego 1940 roku urnę z pro- 
ochani Sarnowskiego złożono w grobie znariej kilka 
tygodni woześniej jezo matki w Klebarku na Warmii, 

Władze hitlerowsie przyznały żonie Franciszka - Zo- 

(NGGŃERÓGK| BEBE 
fii, jako obywatelce niemieckiej 1 matoe trojga u 
oi rentę wdowią, której jednak nie przyjęła, za co 
aresztowano ją i więziono w Poznaniu, a następnie w 
obozach w Żbikowie 1 ilavensbriick. W tyn okresie dzieć. 
mi opiekowała się aiostra Pranciazka - Barbura Sar- 

nowska. W obozie koncentracyjnym 
brat - Augustyn. 

ebywał także ich 

W 1959 roku Rada Państwa nadała pośniertnie dru- 
howi Pranciszkowi Sarmowskiem Złoty Krzyż Zasługi. 
Jego imię nosi obeanie Szkoła Podstawowa w Skajbo- 
tach 1 zbudowany w czynie społecznym Wiejski Dom 
Kultury w Podmoklach Wielkich. Wazwisko jego umiesz 
ozono także wśród dziesiątków innych bohaterów spod 
znaku "Rodła" na tablicy pamiątkowoj na zamku olsz- 
tyńskim. 
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Borkowski prawa 
czarnomorska 

Do Adaapola doataliśny się po krótkim marszu w głąłł 
Anatolii, Mnie wsadzono na furkę ze akrzyniami, w któ 
rych wieźliśmy kostiumy do krakowiaka i zbójniokiego. 
Gospodarz, suniauty Mazur, blondyn, hówił pięknie po 
polsku, mową Sienkiewicza i Prusa, a na pewno księdza 
Wujka. Nie znał wyrażeń gwarowych, nie mazurżył, mó- 
wił - jednym słowem - najczystszą archaiczną literac- 
ką polszczyzną, Konik - kasztanek, potrząsaż grzywką 
4 dzielnie wiózł nas w górę, po stoku, a następnie wą: 
wozami przypominającymi nieco Jurę, Tylko roślinność 
inna: przeważają snane z ogrodu botanicznego okazy 
fiory śródziemnomorskiej, tak kontrastujące z polaką 
furką, konikiem - kasztankiem 1 płowowłosym wośnicą, 
Podobnym zaskoczeniem był widok samego Adanpola: spo- śród drzew wyłoniła się nagle wioska jak epod Krakowa, 
Vlioówka, z szerokiego traktu - krótkie uliczki do po« szozególnych zagród. Domy drewniane 1 murowane z gano- ozkami, przypominające dworki szlacheckie. Czysto 
1 pięknie. k 

Serdeozność przyjęcia przeszła wszelkie oczekiwa- 
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nia. Po prostu rozchwytywano nas po domach 1 tylko 
mnie wypadło korzystać z gościnności we dwójkę z An- 
drzejem - Pilutem. Inni chłopcy kwaterowali pojedyn- 
©20, Śniadanko jakim witalićmy dzionek po świetnym 
odpoczynku celebrowaliśmy na ganku od strony ogrodu. 
Pióra wieszcza Adama trzeba by, aby opisać mnogość 
wspaniałości atożu 1 specjalności domu, na które akła- 
dały się przysmaki Buropy i Azji. 

Adampol stanowił nie tylko enklawę polskości, ale 
1 jedyną stację hodowli 1 uprawy niespotykanych tutaj 
jarzyn 1 owoców, dla których oo najświetniejoze rodzi. 
ny konstantynopolitańskie przyjeżdżały tu na wozacy 
letnie. Były grzanki, masło, ser, uiód, kawa, Śmietan: 
ka i mnóstwo owoców. A jaka "pryniuka"| Chodziliśmy 
obęckani jak trzade. 

Wieczorem przy ognisku wyciekalićmy łzy wzruszenia, 
Śpiewając polskie piosenki, których nigdy nie było za 
wiele. Za to w dzień udostępniano nam wszelkie atrak- 
cje: jeździliśmy konno! Koniki były wazelkiej maści 
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EG + MEET 
ale wszystkie zgodnie akręcały nagle do swoich zagród 

nie zwalniając tempa galopu ma ulicówoa... Joden s ko. 
mików najchętniej ozukaż kałuży i kładł się do wody 
bez jakiegokolwiek uprzedzenia, Mużykolog, widząc 00 

mię święci, poderwał rumaka z przysiadu, a ten z ko- 
lei przelicytował jeźdźca: stanął dęba i niefortunny 
dżokej wylądował /znowu w mundurku wyjściowymi/ w wi 
piennej kałuży. Oj, nie miał szozęścia do wody ten 
brat Barnaby, nie misż!... 
W nocy sasadzano się na dziki, stanowiące tutejszą 
plagę. Na niskich galeryjkach oozekiważo się nadejó- 
cia szkodników, rozgrzewając się herbatą z termosów, 
bo nocę były ohłodne, A potem to już był jeden wielki 
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wione” w formie podusski, Wilkoa morakia z wrażenia 
na sazą myśl tajały serca. 
Nastąpiło serdeczne pożegnanie, przy którym popłakoli- 
śmy mię ważyscy, jakby to było naprawdę w rodzinie, 
a trzeba było odjeżdżać w zaświaty. Jako warunek po- 
atawiono nam, że ta pierwsza wyprowa ma zacsąć 
stałe przyjazdy Polaków z Kraju do Adampola. 

lajtrudniej było nam pożegnać Barnabg. Barnabę 
przośladoważ pech. Ja na przykład, chociaż najułodany 
uczestnik wyprawy, poza drobnymi episodami s pasnok- 
o©iem palucha i piętą całą wyprawę przebyłem szosęśli- 
wie 1 właściwie nie chorowałem, Morskiej chorobie 
w ogóle'nie uległem /ozyżby zaprawa z Bałtyku?/, hi- 
  kwik, strzały, tupot raoio - i transport dzi , 

specjalności stołów, do domu. Ponieważ Turoy nie ja- 
dają wieprzowiny nazwano to po prostu sarniną - któż 

pozna zresztą mięso w pasztecie? 
Gościnność adampoleka miała jednak Ściśle oznaczo- 

ne granice: nie wolno się zalecać do 
dziewcząt - ozyli, według obowiązującej tutaj 
terminologii - smalenie cholewek wzbronione! Warunek, 
chociaż oiężki, miał swoje ważkie przyczyny: rodzili 
się sami ohłopcy! Po żony wyjeżdżali Adampolanie aż 
do dalekiej Polski. Trudna to sprawa: zdobyć żonę na 
taki daleki wyjazd. Bie, to niet Choć się tam niejed- 
nej partnerce od krakowiaka oczka Śmieją. .+ 

Hoone Polaków rożmowy przeciągały się do późna. 
Gospodarze chcieli wszystko wiedzieć: jak się żyje, 
śle oo kosztuje, jak się zarabia, ozy jest bezrobocie. 
...”0 Matoe nie mówi się śle" - mówiliśmy więc tylko 
ozęść prawdy... Strach nas obleciał na wieść, że właś. 
mie jeden Adampolanin wraca z Polski, m wyprawy po żo 
nę. Okesało się jednak, że nasze obawy były niepotrze. 
bne: Polska w oozach Adampolanina była tak zachwyca 
jąca, że baruność opisu przewyższała wszystkie nasze 
bądź oo bądź eubiektywne relacje. 

Młodzi Adampolanie kończą szkołę powszechną na 
miejscu, Szkóła jest państwowa, obowiązuje język tu- 
reaki, Potem uczęszczają do konstantynopolitańskich 
liceów z obowiązkowym językiem francuskia lub angiel- 
zkim, ucząc się równocześnie drugiego języka /angiel- 

skiego lub franouskiego/. Tak więo przeciętny Adaupo- 
lanin mówi biegle co najmniej czterema językami, ale 

najtrudniejszym okazał się właśnie język polski, 

Szczególnie narzekano na gramatykę. Tu byliśmy zgodni 

- nam się przypomniały dwóje z polakiego. Bo to i osas 

uciekał i rok askolny się zaczął. 

Trzeba było wracać do Kraju. 
Wprawdzie w konitecie organizacyjnym wyprawy £a- 

siadał 1 nasz groźny dyro, wprawdzie wszystkim profe- 
gorou wysłaliśmy /indywidualnie i zbiorowo/ widokówki 

2 Konstantynopola, ale... 
Na wniosek Adampoianek podpiśaliśmy aię ołówkiem ohe- 
micznym na mokrya grubym szarym płótnie, Podpiny na- 

sza miały zostać wyhaftowane /"łańcuszkiea"?/ i "opra: 

ozy nawet barana na cta- 
nioy w Bułgarii nie jadłem i - co najważniejsze - 
nie zaohorowałem na malarię! 'Hajoiężej 
natoaiast chorował najstarszy członek wyprawy - Miotz4 
Barnąba, Człowiek delikatny /wiadomo, artystal/, osta- 

le narzekający, że mu "serce pika” już przy drugiej 
kawie w oiągu popołudnia, 
Barnaba miał gorąoskę ponad 40 stopni Celsjusza. Le- 
karz wyprawy skonsultował się % miejscowym oskulapen 
1 postanowił przekazać pacjenta do leczenia aspital- 
nego. Ha szczęście Barnaba miał wśród uosestników wyn 
prawy rodzonego brata, muzykologa, i ten, oczywiście 
zostaż s Barnabą w Konstantynopolu, Ze strachen myje 
Ślałem o tym, że wypadałoby mi zostać w charakterze 
tłumacza. Wprawdsie w Konstantynopolu można -byłe sa- 
żyć nawet pociechy duchowej bez tłumacza, bo parafią 
polską administrował ksiądz misjonarz z Krakowa, alo 
tłumacz to tłumacz - osoba urzędowa. lla gz0zęó3i0 Ju- 
lo był innego sdania. I dobrze, 
Inni ohłopoy zaczęli na serio chorować dopiero w Krę- 
kowie, I jak było tłumaczyć łacinnikowi, że Staszek 
nie chodzi oo czwarty, ozy 00 piąty dzień do sskoły 
mie z obawy przed łaciną, tylko dlatego; że ma nala- 
rię. Były kłopoty. 

Konsulat pożegnał nas upominkami i pięknie sapako« 
wanymi połówkami kur i blokemi chałwy, dla każdego 
z nas osobno, Wazystko to zawinięte byżo w białą bi- 
bułkę i zawiązane kolorową watążeczką, za którą satke 

nmięto biały i ozerwony goździk. Pięknie i rzeczowo, 
Panią Konsulową żegnaliśmy jak rodzoną mamę, 

Jeszcze sygnał i s łodziami saładowanymi na pokła- 
dzie rumuńskiego statku "Principesa Marija" wyszliśmy 
w morze późnym popołudniem. Noo spędsiliśmy przy ło- 
dsiach. Dopiero pokaźna chwiejba i prysznice, oruż 
tale, jakie zaczęły nas regularnie podlewać wypędsiły 
nas s dziobu na rufę. 

Qo oię tam działo wymaga pióra Conrada, Przyzwyczaje- 
ni do ohwiejby na Zodziach nie zdawaliśmy obie spra- 
wy z tego, jak może wyglądać choroba moraka m wydaniu 
zbiorowym, na okręcie. Większość pasażerów z breku po 
wietrza w kabinach odbywało podróż na pokładzie. Jak 

ciąg dalszy na str 36 29  



    

EMSEGGAM POGLADY EGGGEKEEI + GEE NEEK + KUGENEESE PROPOZYCJE EEEE 

gPARĘ 

ą 
w 

hm Anatol Soczewka 

GO: mię kolejny kwadrans oiszy po- 
obiodniej, obóz powoli zapadał w popołudniową drzemkę, 
Słońce stojące wysoko zmusiło wszystkie istoty dmu- 
nożne do schronienia się w cieniu. Fyatające kończyny 
dolne i górne, niedbale rozrzucone po kanadyjkach, 

wystawały na zewnątrz burt namiotowych a ich właści- 
ciele pogrążeni w zuciazu pionierki obozowej wypatry- 
wali orzoźwiającego zefirka, Cała przyroda, ptaki 
i owady oznajmiały raz po raz o aktywnym udziale 
w odwiecznym procesie tworzenia. I tylko dokuczliwość 
najaktywniejszych owadów zuuszała leżące w oieniu 
siała harcerek i harcerzy do gwałtowniejszych ruchów. 

W tę muzykę wydawaną przez odgłosy natury wdzierał 
się uparcie tępy dźwięk tranzystora, wstrząsany zmie- 

miającymi się stacjami i trzaskiem obracanego poten- 
ojometra. Fo kilkunastu sekundach zmagań po wszyst- 
kich namiotach rozszedł się spokojny głos spikera za- 
powiadającego kolejne wydanie listy przebojów progra- 
mu I Polskiego Radia, Zwisające w leniwym bezruchu 
kończyny zaczęły się subtelnie ożywiać, najpierw dy- 
skretnym ruchem palców, przechodząc w rytmiczne koły- 
sanie, aż do energicznego taktu perkusyjnego stawów 
kolanowych i łokciowych, Błożie poobiednie "nio niero- 

bienie" - prysnęło jak bańka mydlana. W uporządkowany 
cykl soków trawiennych wpadł ruch skurczowy mięśni 

brzusznych usilnie podtrzymujących harmonię między 
łamaniami stawów a najmodniejszymi "kawałkami" świa- 
towych dyskotek, Grono uczestników,od najmłodszego 
ochotnika do zasłużonego haromistrza PL,ogarnął rytu 
"new wave, naw romatio i heavy metal". I trwałoby to 
dłużej, ale służbowy gwizdek druha oboźnego przywołał 

słuchaczy do obowiązków, do zajęć popołudniowych. 
Następnego dnia nieregularna grupa druhen 1 druhów 

tłoczyła się przed tablicą rozkazów, zakłócając porzą 
dek dnia, Za pół godziny miał rozpocząć się apel po- 
ranny. Oboźny, zaintrygowany nieregulaninowym zacho- 
waniem uczestników przebił się przez tłumek do tabli- 
cy. Jego wnikliwe, wszystko widzące i rozumiejące 
oczy spostrzegły dużą kartkę z papeterii listowej, 
na której ktoś niezgrabnie wypisał flamastremi Choemy 

słuchać listy przebojów Marka Niedźwiedzkiego! A pod 
tym wyznaniem widniała miniatura czarnej ręki, "Nie- 
widzialna Ręka" - na obozie harcerskim tego jeszoze 
nie było! Do tego takie bezczelne żądaniel 
Wieczorem planowano uroczyste ognisko poświęcone ko- 
lejnej, okrągłej rocznicy harcerskiej. Tylko komenda 
Obozu znała prawdziwe tło przygotowywanego ogniska, 
które miało być odprawione w intencji, za spokój dnia 
następnego, w którym mieli pojawić się rodzice, 

Bulwersujące wydarzenie od samego rana' wdzierało 
się niepokojącą zadrą pod rogatywki i furażerki, 
wprowadzając w ponury nastrój harcerzy, Zajęcia odby- 
wały się co prawda według rozkładu dnia, ale-nie wi - 
dać było na twarzach radosnego zaangażowania. Humor 
harcerzy udzielił się komendantowi, Coraz bardziej 
obóz pogrążał się w przygnębieniu, Nawet kronikarz 
obozowy, do tej pory niezawodny optymista i tryskają- 
cy zdrowym harcerskim dowcipem - nie napisał ani jed- 
nej linijki w swojej księdze humoru, zwanej kroniką. 

Ognisko odbyło się. Odbywało się w tak poważnej 
atmosferze, jakby poświęcone było śmiertelnym ofiarom 
nięcnych praktyk obozowej "piguły", Po zakończonym 
ognisku, noga w nogę, wlókł się kondukt do zimnych 
namiotów. Znalazł się jednak indywidualista i on sta- 
nąłraz jeszcze przed tablicą rozkazów, jakby mu było 
mało. Spojrzał i oniemiał, Słabo świecąca latarka 
obejmowała najnowsze notowanie listy przebojów Trójki, 
Ha pierwszym miejscu - "Vademecum skauta" Lady Pank. 
Wieść rozbiegła się po namiótach jak błyskawica, 
Do atygnących sero druhen wlało się kojące ciepło, 
druhom razem z przybywającą wiarą w przyszłość wróci- 
ła prężność mięśni. W namiotach zapanował inny duch, 

Komenda sposobiąca się do snu przygotowała pod 
wrażeniem ohwili nowy rozkaz, w którym nakazała, żeby 
odtąd w każdą sobotę na tablicy rozkazów umieszczać 
aktualne notowania listy przebojów programu ILI Pol- 

skiego Radia. 
Niech koniec wieńczy dzieło - zatem ostatnia re- 

fleksja, która woale nie musi być morałem: obóz har- 
cerski to nie bastion konserwatyzmu metodyki haroer- 
skiej, 

Karate p 

Poczta Harcerska - Biała Podlaska, Stanisław Kałuża, Al, 1000-lecia 26/62 

25-600 Biała Podlaska 1.500,= 

phm Dominik Orczykowski, ul, poretańska 11, 31-114 Kraków 1.000,- 

YSK "PZL-Warszawa-Okęcie" 2.000, - 

Perdynand Nawratil, Kraków ul. Pilotów 26/60 200,= 

Komitet Rodzicielski Pałacu Młodzieży im, Dr Henryka Jordana, Kraków 

ul. Krowoderska 8 : 1.000, 

Szczep 19 KLDH "Srebrzyste Ptaki", Szkoła Podstawowa nr 145, Kraków 

„M : /gochód s akc/..sa je zi 

ha PL Glue] z (OTRSGEII 

A. Heppen, Czeladź wł+ Ogrodowa 16a/3 = 

”Komenda Hufca Kraków-Krowodrza, ul. 10,000,= 

a.i Z.Zahorscy, Centrum © 500,— 

hm PL Ryszard Wciało 

hm,PL Xazimierz 

Ryszd Drozd ul. 

Danuta 1 Mariola Bobek 

ZHP Poczta farcerska 

ZAP Komenda Chorągwi 

Poczta Harcerska Lublin, 

ZRP Komenda ilufca Garwolin, 

ZHP Komenda Chorągwi 22-400 

Zygmunt Jamroży 30-011 Kraków ul. 

Zbigniew Sobeńko 31-980 Kraków ul, 

Włodzimierz Przysiecki 62-030 Luboń 

Jan Marian Psuj 31-960 Kraków, 05, 

Komenda Hufca Nadwiślańskiego "TROP", 3.000, 

Komenda Hufca przy 250 22-130 Siedliszose 1.100,4 

ZHP Szczep SBudowlani* Kraków ul, Złotej 1 15.000, 

hm PL Jan Ozaist: 30-139 Kraków, ul, Jabłonkowska 19/24 500, 

Dainius Junewiczien ul. Kapsunko 12-25 Vilnius 232 000 ZSRR 600,- 

10.0000 

Jan Warysz 31-351 Kraków, ul, Katowicka 39 300,7 

Zakład Doskonalenia Zawodowego Kraków, ul, Diotlu 38 

Poczta Harcerska 19 KLDH Szosepu Lotniosego "Słoneczne Drogi” /akqja sarobkowa, 

dochód z kartek pocztowych/ 6.645,7 

Szczepy Lotnicze im. Żwirki 1 Wigury w Krakowie - me zbiórki ns Błoniach w ramach 

wzlotu balonu - 29 IX 84 r. „8:350,- 

ZHP Komenda Chorągwi w Taruniu 19.000,= 

Poczty Karcerakie - ze sprzedaży kurtek o tematyce balonowej wydane przes poostę " 

harcerską - lublin 1.465,= 

ZHP Komenda Chorągwi 22-100 Chełm 48, 

Szkoła Podstawowa w Adolfinie 22-132 Bezek woj, chałnukie 230,- 

Szkoła Podstawowa w Maryninie, woj. chożmskie OSCYG 

ŻEP Komenda Hufca Kruków-Krowodrza Kraków ul, Beyaonta 18 /druga  wpłata/ 10,000, - 

TEE ZZS RZ ZZ TE ZZO ZZ OTTEBO TT TÓBIETZOZOZCU WEÓOOZEOOTZ SOEZRÓORÓÓ| 
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kobielaz 
ADAU ASNYK 

Serce kobiety to oenna księga 

oprawna w srebro 1 złoto 
rzadko mężczyzna czyta ją pilnie, 
katdy przerzuoi z oshotą, 

MICHAŁ BAŁUCKI 
Dobrej kobiecie zawsze możesz zaufać, 
Złej nigdy. Dobra nie nadużyje wolności, 
złej trudno upilnować. 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 
Gdy kobieta długo w mężczyznach przebiera, 
zwykle najgorzej wybiera, 

ZADBUSZ BREZA 
kężczyzna gdy nie ma nio do powiedzenia 
- milczy, kobieta się śnieje, 

KAROL BUNSCH 
Gdy kobieta przestaje przypominać dziecko, 
przestaje być kobietą, 

RETEREE PROD ZEE ORZEC ECS ŻDZÓDOZOOZ SZ DZ OOOZOZDÓRŃ) 
harcerskie.pl 

ALEKSANDER PR.DiO 
Z kobietą nie ma żartów - w miłości 
ozy w gniewie 
Co myśli, nikt nie zgadnie, 
00 zrobi nikt nie wie, 

WINCEJTY KADŁUJEK 
Niewiasta rzadko dobra, 

Lecz która dobra - korony godna, 

JAR KOCHANOWSKI 
Jeśli Go komu rzecze białogłowa, 
Pisz je na wodzie lub w koninie ałowa, 

TGNACY KRASISKI 
ly rządzim światem, a nami kobiety, 

STANISŁAW JERZY LEC 
Czy wyobrażacie sobie kobietę, 
która dałaby swojemu oblubieńcowi 
opowiadac przez tysiąc i jedną noc bajeczki? 

KORNEL MAKUSZYŃSKI 
4łoda dziewczyna żywo przypomina wiosnę 
albo wiosenną rzodkiewkę, 
co to czerwona na twarzy, 
a w głowie zielono. 
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Asd WIUKIAWICZ 
Kobieto! pucnu marny! tywietrana istoto 

IGNACZ PA WSKI 
Drogu do aukcesu peźnu jest kobiet 
popychających 

JSRSNI PAŻYSORA 
Kobietu jest największym przyjacielem 
człowieka, 

BOLASŁAW PIUS 
Ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, 
szatan zukłada mu różowe okulary. 

MARIA KODZIEWICZÓWNA 
Wówić kobiecie do rozsądku znaczy tyle, 
co mówić Cyganoni do sumieniu, 

MAGDALENA GA4OZWANIEC 
Dziewczyna jest jak pieniądz - 
- pragnie się wydać, 

HENRYK STENKIEWICZ 
Kobieta w ogóle, zwłaszoza jednąk Polki, 
póty zgudzają siy na logikę, 
póki nie staje siy dla nich groźna, 

* JULIUSZ SŁOWACKI 
Biada kobietom, które słuchają nadto 
długo szumu płaczącej burzy 
albo śpiewu słowika, 

JULIAN TUWIM 
Kobieta pisząca popełnia dwie zbrodnier 
zwiększa ilość książek 
1 zmniejsza ilość kobiet 

HAGLCHIOR WAŃKOWICZ 
Kariera jest jak kobieta, 
przychodzi widać do tych 
którzy o nią nie dbają. 

GABRIELA ZAPOLSKA 

Kobieta jest złem, z którym żyć nie można, 
a bez którego żyć także nie można! 

TADEUSZ ŻELEŃSKI-BOY 
2 kobietami trzeba twardo, 
A nie cackać się jak z pulardą, 

MARCSL ACHARO 

Woazystkie kobiety gą młoda, 
ale niektóre młodsze, 

BONOR% DE BALZĄC 

Wszystko, cokolwiek aiy powie o kobiecie, 
Jest prawdą, 

HOROKG Du BALZAC 

Kajprzentkliwszy mężnzyzna na świecie 
nie potrufi powiedzieć o kobiecie 

tla dotrego uni tylu złego, 
ile one sane o sobie myślą, 

SEWZRYN BUGZNIUSZ BARBAG 
Kto od kobiety żąda przysięgi, 
zmusza ją do krzywoprzysięstwa. 

ANDRE BERRY 
Wie wszystkie kobiety spóźniają się 

na randkę. 

Niektóre w ogóle nie przychodzą. 

GZORGZ BERUARD SHAW 
Dla kobiety jedyne, wygodne miejsce 

do płaczu, to pieró mężczyzny, 

HBURYK SIENKIEWICZ 
Gdyby niewiasty kochano za ich przymioty 
umysłowe, nie zdarzyłby się od ozasów 
Adema ani jeden wypadek miłości, 

WILLIAM SZEKSPIR 
Kto by wierzył wazystkiemu 
00 gadają kobiety, 
siedziałby tylko połowę tego, co robia, 

O3CAR WILDE 

Mężczyźni myślą, 
Kobiety myślą tylko, że myślą, 

KORNEL MAKUSZYŃSKI 
Piękna kobieta jest jak kaczka 
- za dużo na jednęgo, 
za mało na dwóch. 

ISADORA DUNCAH 
Żadna kobieta nie powiedziała nigdy 

całej prawdy o awoim życiu, 

TADEUSZ GIGGIER 
Gdy kobieta staje przed tobą naga, 
jest to jej akt dobrej woli. 

LUDWIK XIV 

Prędzej bym pogodził całą Europę 

- aniżeli dwie kobiety, 

ŁAGNA-CONETChatana 
VALE! - Bądź zdrów! Żegnaj! 
VICE — Zaniast 
YIOTIS GLORIA - Chwała zwyciężonym 

V. = VIDE! _ - Zobaos! Patral 
YIGILATE ET ORATE! - Czuwajcie i módloie sięt 
VIRITIM - Vazygoy G0 do jednego 
VIS GÓZICA - Siła koniznu 
VIS MAIOR —- Siła wyższa 
VIS VITALIS - Siła życiowa 
VITA BRZVIS, ARS LONGA -Życie trwa krótko,aztuka dłu- 

go 
VIVANTI - Niech żyjął 
VIVAT ACADENIA, VIVANT PROPEJSORESI 
- Niech żyje akademia, niech żyją profesorowie!  
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SEI ofAdRU AA zegarów to chyba jedno z naj- 
droższych hobby. Nabycie starego, wartościowego okazu 
ozęato wiąże się z wydatkiem kilku, a nawet kilkuna- 

<a” tysięcy złotych. 
Najstarsze zegary to zegary słoneczne /tzw. gnomo- 

ny/ i zegary wodne /klepsydry/ używane w starożytnej 

Grecji, Egipoie, Babilonii, Chinach 1 Rzymie, 
W atarożytności, prócz wyżej wymienionych używano 
również i zegarów... ogniowych w postaci ówieo oraz 
lampek oliwnych. Miarą ozasu w tych "urządzeniach" 
był opadający poziom oliwy, 

Woś 

ZEGARY >= 

arcerskie.pl 

Za wynalazcy zeguru mechanicznego uważany jest chió- 
ski uczony Liang Ling-can /724 rok/, zać według in- 
mych źródeł - Gerbert z Aurillao, astronom i matena- 
tyk, późniejczy papież Sylwester II. 
W XIII 1 XIV wieku zaczęły pojawiać się zozary wieżo- 
we. W Polsce pierwsze takie zegary wykonano we "gą 

| 

miu w 13EB roku 1 w Śnieżnie w 1414. 

Zegury uechaniozne - noszone zmozął konstruować w Ho- 

rymberdze około roku 1510 P.Henięśn /mg ianych źródeł 

Praocuz J.Couldray - 1518/. 

W 1657 roku Ch.fuygene zbudował zegar wahadłowy, 
a w 1675 wynalazł regulator balansowy, Biezależnie 
od wynalazku Huygensa skonstruował regulator balanso- 
wy również Polek A.Koohański, 
Wiek XVII i XVIII przyniósł powstanie zegarów kareto- 
wych 1 pektoralików noszonych na szyi, Te ostntnie 
miały różne kaztałty /np. krzyża, czaszki ozy muszii/ 
lub noszone u pasa na łańcuszku /tzw, aegury kieazon- 
kowe/ i były arcydziełani sztuki złotniczej. 
Do końca VILI wieku popularne były też kafelkowe ze- 
gary stołowe z poziomą tarcząz od końca XVIII wieku 
zegary stojące. Dla rokoka typowy był zegar ozdobny 
ścienny tzw, cartel. Zegary klasycystyczne, wykonywa- 
me głównie %' marmuru £ brązu przybierały różne formy 
architektoniczne 1 alegoryczne kompozycje figuralne, 

Pierwszą wytwórnię zegarków założyli w Genewie, 
w roku 1639, Folak Antoni Patek i Czach Pranoiszek 
Ozupek. W roku 1845 ich drogi jednak rozeszły eig, 
8 w Genewie powstała nowa spółka - Patek - Philippe, 
istniejąca do dziś, 
Około 1660 roku azwajoarski zegarmistra M.Hipp zbudo- 
wał pierwszy zegarek elektromechaniczny /z elektrycs- 

ym napędem wahadła/. iatoaiaat pierwsze zegarki na- 
ręczne pojawiły się w 1919 roku. Anglik W.ilarrison 
w roku 1929 skońatruował zegur kwarcowy, zaś zegar 
Btomowy zbudowano w USA w 1949 roku. 
Prócz wymienionych czauomierzy występują jeszoze ze- 

garki pojuzdoge /np. lotnicze, aanochodowe/, nawiga- 
Gyjne /ap, chronosetry okrętowe/, specjalne /np. ste- 

rujące urządzeńtiani wg ustalonego progruuu/. 

Obecnie rozwój 1 techniku w dziedzinie zegarków 
Jest wyrost oszniuniająca, Potantatami w tej dziedzi- 

nie o; firmy japońskie, wykonuje się zegarki wielo- 

funkcyjne - z kalkulatorani, panięcią, wskazujące 
czasy w różnych ozęściach źwiuta, z miniaturowyni, 
kasetani magnotofonowyni 1 mnóstwo ianych. 

Po historycznym wstępie na temat ozagoaierzy nale- 
ży odpowiedzieć na pytanie - jak zbierać zogury? 
Radzić jest w tym przypadku naprawdę trudno, Czaso- 
mierzy jest wiele, a te bardziej interesujące, zabyt” 
kowe egzenplorze, trafiają się rzadko. Przede wszyst- 
kim należy zacząć Od gromadzenia wiedzy i poznania 

1atotuych faktów z historii mierzenia czasu i zegirów 
Tak więc zachęcam do studiowania specjalistycznej lim 
teratury. Satysfakoji będzie z tego powodu dużo, 

A co zrobić ze starym zegarkien? Koperty, wykonane 
ze azlachetnych metali przysparzają stosunkowo naj- 
mniej kłopotu. Pozostałe mechanizmy są ozagem uszko- 
dzone, często właśnie przez zbyt pewnego siobie ko- 
lekojonera. Tu trzeba być po proatu wprawnym zegar 
mistrzem, bo do większości starych zegarków nię ma 
dziś części zamiennych i trzeba je indywiduslaie do= 
rabiać. Trzeba więc mieć albo zaprzyjaźnionego zegun- 
mistrza, albo własny warsztacik zegammistrzowski 
1 biegłość w mechanice precyzyjnej. 
Aby kolekojonować zegary trzeba biegle znać ioh kon- 
strukcję, trzeba nierzadko umieć je zreperować, umieć 
wyszukać w sterole starych rupicoi potrzebny do macha 
niki zegarowej drobiazg, być wreszcie adolnyw kon2a7- 
watorem. Tak więc wśród kolekcjonerów zegazów nie- 

przypadkowo trafiają się zegarmiatrzowie, Jednym 
z największych w Europie ińdywidualnych kolekojonerów 
jest Horst Landrock z Oberadorf w HRD. Posiada om 
gronadzoną od 50 lat kolekcję liczącą ponad 650 zegu- 
rów z XIII-wiecznym zegarem gotyckim na czele. 
Nie jest także przypadkiem, iż największe gbiory ze" 
garów znajdują się przeważnie w muzeach. wspaniałą 
kolekoję starych zegarów można obejrzeć-w iuzeum Hi- 
atorycznym miasta Krakowa, Mieści się ona w salach 
Kamienicy Krakowskiej przy ulicy ów.Jana 12. Trzon 
kolekoji etanowi zbiór liczący 198 eksponatów przeka» 
zany Muzeum przez spadkobierców znanego krukowskiego 
kolekcjonera Władysława Uiododakiego, Cuły ubiór 
zgromadzony w Kuzeum liczy kilkaset" ozusomierzy. Są 
wśród nich zegary skonatruowana w Polace, Austrii, 
Niemczech, Pranoji, Anglii i Czechaoi., Przeważnie są 
to zegary domowe stołowe i kominkowe, ścienne, meblo- 
we oraz zegarki kieszonkowe, Większość zegarów wa bo- 
gaty wystrój artystyczny, Rozpiętość czasu ich produ- 
koji waha się od 1600 do 1918 roku. Do niezwykle rzad. 

kich i cennych ekaponatów należą zegurki wysonane 
w firmie Patek - Czapek, Ozdobiono są one minieturkani 
przedstuwiającymi Tadeusza Kośoiuazky, widok wawelu 
1 parę krukowiaków. Wiele też machaaiznów zezarowych 
pouluda pozytywkę, wygrywającą putriotyczne, uastrojo 
we melodie. 

Warto więg odwiedzić sale wystawowe luzouu Histo- 
rycznejo w Krakowie, Zapraszau gorąco dv obejrzenia 
burdzo oiekawej 4 bogatej kolpkoji.  
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wyglądał pokład i oni sami nie podejmuję się opisać, 

Na ten widok odłożyliśmy wydawanie śniadania. Nie spo: 

sób było myśleć o jedzeniu. Dapiero za pół godziny 

wróciliśmy na dziób i woięliśmy śniadanko: te pół kur. 

ki plus herbatka, a przechodzący marynarze akceptowa- 

1i naszą postawę, mówiąc: — Buon, DUOD«e ++ 

Potem ubraliśmy się w czerwone owerole, fezy i pelery 

ny i poszliśmy gremialnie z kroniką do kapitana state 

ku. Autograf regele spowodował, że kapitan zaprosił 

nas do messy, a następnie pokazał nam cały statek, 

Wypadło to tym zgrabniej, że nikt z pasażerów, na sku- 

tek ogólnej podróży nad Bałtyk, nie towarzyszył nam 

w oharakterze uciążliwych gapiów, 

Teraz wypadki potoczyły się ezybko,jak film przy- 

spieszony puszczony w odwrotnym kierunku: Constanca 

trochę senna, posezonowa. Książę Michał w powozie, 

niesympatyozny rówieśnik, W czasie zwiedzania muzeum 

sztuki ludowej przy stoisku z pisankami z Mołdawii 

jakiś rumuński żołnierz woła: - 0, jajca! - ku zrozu- 

miałej uciesze krakowian, 

Do zwiedzania Bukaresztu przydzielono nam otwarte, 

policyjne zresztą, auto /a syreną!/, kiasto pod wezwa- 

niem świętego Bukura, rzymskiego dostojnika wojskowe= 

go, rozbudowane na sposób rzymski, podobnie jak flaga 

wzorowana na francuskiej, posiada swój wielopiętrowy 

"la Payette”. Obszerna winda sunie bezszelestnie w gó- 

rę, szybko przeskakują cyferki i już jeateśmy na tara: 

się, w kawiarni. Orkiestra gra na powitanie krakowia- 

ka, potem kujawiaka i oberka, dyryguje rodak — z Kali. 

sza, Jemy lody 1 jedziemy do niedostępnych dlh szer- 

azej publiczności parków królewskich pod Bukaresztea, 

Jedynym chyba w całej Rumunii dobrym kawałkiem 3Szosy 

gnamy z Bukaresztu nad jezioro otoczone parkiem an- 

gielskim. 

Na podwieczorek w konsulacie polskim podano Po pro. 

atu kolosalną ilość winogron na olbrzymiej krysatało- 

wej paterze, na okrągłym stole. Na ścianach sałoniku 

aksamitne draperie koloru oiemnego błękitu, prasie 

ultranaryna, i przepiękne lustro weneckie rżnię- 

te w rokokowe kwiaty na obrzeżu, Coś wapaniałego, chy 
ba to mi zostanie w paanięci z całego przyjęcia. 

Jedziemy do Kraju, 

tu z takimi robić, którzy nie chcą dać zarobić?! 
AK więc zmieniają się konduktorzy, nękają nas oiągłym 
sprawdzaniem biletów i liczeniem, Wreszcie któryś z 
chłopaków się zdenerwował: ustawił plecak na półce 
nad drzwiami tak, że musiał spaść na głowę paskud. 
nego konduktora,.. Od tego czasu mieliśmy spokój, aż 

do rana. 

"Ranne zorze” wstawały już nad Polską, Widok pierw- 

szych wierzb wyciska łzy z oczu. Wnet chodzimy już po 

ulicach Krakowa, Ludzie! Jaki ten Kraków jest piękny! 
Za wszystkie skarby Wschodu , za wspaniałości Bosforu 

i Złotego Rogu, za przepych Istambułu nie oddałbym 

jednej kamieniczki starego Krakowa, A Wawel, a Rynek?ł 
W domach witano nas jak po dalekiej podróży /1i rze- 

czywiście!/. Wprawdzie "psem nas było czuć i wiatrem", 

ale opalenizny mieliśmy prześliczne - tylko cieniutki 
paseczek na biodrach... Wstążeczka medalika inkrusto- 
wana przez sól i wszystko pachnie rybą! 

Pierwsze uściski, bezładne pytania i odpowiedzi, 
Wielka radość, że się jest w domu - a trochę szkoda.., 
Połknęliśmy bakcyla wielkiej wędrówki... 

W szkole nieco tłumaczenia: trzon wyprawy miał zda 
wać maturę w tym roku, Wprawdzie pan dyrektor był w 
komitecie wyprawy, ale wyprawa się skończyła, a od 
trzech tygodni już trwał nowy rok szkolny - bez nas,.,- 

Klasa ma ze mnie pociechę, 

Na najtrudniejszych lekcjach ktoś z klasy proponuje: 
- Panie profesorze, kolega wrócił z Turcji, może coś 
opowie,.. 

Diabli mnie brali, bo wiedziałem, że o żadne opowieś- 
ci nie chodzi, tylko o to, żeby belfer nie pytał. Ale 
wielu profesorów dawało się przez jakiś czas nabierać 
a ja wymyślałem coraz to inne opowiastki z repertuaru 
żołnierza sanochwała. Najbardziej podobała mi się jed 
nak autentyczna anegdotka zaałyszana u naszego nieo- 

cenionego cicerone: 

"ułodemu Eszek-bejowi nieznana uprzednio narzeczo- 
na ukazała całe oblicze dopiero w noo poslubną, Lszek 
-bej, gdy mu pierwsza złość przeszła, oświadczył uro- 
czyście: - Moja miła. Nie wszyscy mogą mieć takie 
piękne oczy jak ty masz, Pozwalan ci więc i nakażuję, 
abyś nadal zasłaniała twarz, z wyjątkiem oczu 1 tyn 

sanym uszczęśliwiła unie i całe miasto", 

Tekst był zrozumiały, Ponadto wiedziałem, że eszek 
znaczy po turecku - osioł, usły, jak widać, nie by- 

ły w Turcji synonimem głupoty. 
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