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Pur: szozodrym dla harcerzy lipou, sier- 

pień rozbłysnął łaskawie prawdziwym i gorącym słońcem 

-.że aż płachty namiotowe parowały. Jetki tysięcy su- 

chów, harcerzy i instruktorów zasmakowało kolejnej 

letniej przygody. Jedni sumowali stary rok harcerski, 

inni obozem rozpoczynali nowy harcerski szlak dobrej 

roboty, Znowu z całą wyrazistością ukazał się problem 

lokalizacji obozów, Że starych haroerskich miejso obo- 

'zowania wypierają nas ośrodki wozasowe, campingi, czy 

administracyjne zakazy rozbijania namiotów, W prakty- 

ce nie są już dostępne harcerzom Mazury oraz oały pas 

wybrzeża bałtyckiego poza nielicznymi oazami, które 

trudno nazwać prawdziwymi obozami harcerskimi, gdzie 

namiot stoi na namiocie a aąsiednie obozowiska przy 

legają do siebie bez żadnych odstępów, nie ma drzew 
ani krzewów i tylko same linki wytyczają granice, Są 

%0 po prostu bardzo prymitywne noolegownie bez szana 

na jakiekolwiek zdobniotwo, obrzędowość programową, 

nie mówiąc już oe harcerskiej metodzie wychowawczej, 

Nie ma oo ukrywać, że w skali ogólnokrajowej nie 

można już forsować tzw. obozów puszozańskich. I to 

bez żadnych podtekstów — zmusza nas do tego aamo ży- 

cie. iieliczne przypadki tego typu obozów - potwier- 

dzają niestety tę regułę, Istnieje zatem potrzeba two- 
rzenia innych wartości, roowiązań i pomyagłów łączą= 

Qyoh ideę stylu puszozańskiege z realiami dnia dui- 

                   

siejszego. Propozycji jest wiele - myślę, iż najbarm 

dziej realny jest "progrem" budowy małych baz obozo— 

wych szczepów i hufców, Trzeba uregulować prawne as- 

pekty wieloletniej dzierżawy terenu, sbudować niezbę- 

dną bazę saniterno-kuchenno-gospodarozą /koniecznie 

wykorzystująg drewno jako materiał wykończeniowy/ 

i pozostawić teren dla trzech podobozów drużyn /dowy- 
korzystania przes nie same/, iiając uregulowane podata- 

wowe zasady formalno-prawne i sanitarne, bazy mozą 

służyć dziesiątki lat. Wzajemna ich wymiana pomiędzy 

szozepami i hufoami uatrakcyjni letni wypoczynek, Nie 

oehoę być posądzony o oząrnowidztwo,ale już za parę 

lat tylke system bag umożliwi organizowanie 

tak dużej akoji letniej. Przecież kardynalna zasada 

naszego systemu wychowawczego mówi nam, że obóz sta- 

nowi podsumowanie pracy śródrocznej - ozyli w akcji 

letniej powinna uczestniczyć każda drużyna w optymal- 

nie największym składzie, 

Sprawa powyższa urasta do rangi problemu, który pe- 

winien być postawiony we wszystkich harcerskich komón- 

dach, poczynająe od szczepu a kończąc na YIII Zjeźdai: 

ZHP. 

Na zakońcsenie ohoiałbym podziękować za przesła- 

ne pozdrowienia z obozów drużyn, szozepów i hufców, 

, Dziękujemy. 
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W czasie tegerocznege luta n« 227 keloniech zuchowych 1 obozach harcerakich wypeczywałe 13.300 zuchów, 
harcatsy 1 instruktorów. W stosunku de stanu ileściowego Chorągwi osnacza te, że co trzeci członek ZIP 
wyjechał na obóz. 
Krakowscy harcerze zlokalisowali owe obozy, tak jek w latsch poprzedaiek, głównie mad jerierami, nad no- 
rzem, w rejonach górskich woj. nowosądeckiego. Wypoczywali nie tylke w kraju,sale i ze granicą - ma zor- 
ganisewanych 63 obozach. W ramach akcji "Przyjaźń" wyjechało 46 ebozów i 1688 harcerzy, główaie do NRD 
112T3/, SRS /315/ 1 ZSRR /100/.- 
Zwiedzili także Rumunię, Bułgarię, Framoję, a 20-osobowa reprezentacja Szosepu "Czerwene Maki" in. Beha- 
terów spod Mente Cassine z Hufoa ZHP howa Huta po kilkuletnich upartych staraniach dha hm PL Stanieława 
Baruna megła wreBzcie wyjechać do Monte Cassino. łącznie w obozach zugraniosnych wzięłe udział 2078 
haroersy i instruktorów, Wależy odnotować, że: 
- jak w reku ubiegłym każdy hufiec był orgunizaterem samodzielnej akcji wyjazdowej, 
ś wiele fera wy ypoczynku 1 sbek 

glarskie /w tym wyprawa za Merse Sródziemne/, tatermickie, wspinaoskowe, hippiczny, 
- reprezentacje Chorągwi brały udział w centralnych akcjach HAL-84, w Operacji "Bieszczady-40", 

HPHS Kielce 
- serganizowane obozy zdrowotne dla dzieci cukrzycewych 1 etyłych /SKI AM/ 1 niewidewych, upośledzonych 

umysłowe, głuchych i miedosłyszących oraz społecznie niodostosowanych /SEI UJ/, 
- tradycyjnie już była obozów pleneru pi 8 

/Gełkewice/, młedych racjenalistów /Czarmy Dunajec/, ekelegicznege /Ji eńczyk/, Harcerska Stacja Nau- 

kowa /Suche Aseki w Bieszczadach/. 
Zorganizowano 3 stanice przyjujące-obek haroerzy-piemierów miast zuprzyjażnienych z Krekowes - 900 

piemierów z okręgu lipskiego z NRD, 300 piemierów z Brutysławy /0SRS/. Stamiee prowadzili: w krakowie - 
hu Anatol Listowski - kier.Wyds.Org.KCh., w Gdewie - hm Andrzej Blum - Konendant Hufca Nadrabiańskiege, 
w Czaraym Dunajcu - hm Tadeusz Mikołajek - Kwateraistrz Hufea Niepołoniow, 
Nieobozową Akcją Letnią, którą kierował hm PL Marek Kudasiewicz - kier.Wydz.Haro.KCh objęte 1750 dzieci 
w 180 zastępach 1 gronadach zuchowych działających głównie ma wsi. Trodycyjnie już zadania NAJ były adre- 

iego 1 a uk ły się na łamach 

- sbezy że- 

Bowano do dzieci 3 województw: 
"Gazety Krakowskiej". 
Pregrau tegeracznej Harcerskiej Akeji Letniej szczególnie mecae «koontował zadania zwiącane z 40-lecion 
Pelski Ludowej, harcerze brali udział lub byli erganizaterami ebohedów tej rocznicy w miejscach ebezowa- 

mia. 

*Małe Słewianki" w Kielcach meeyaky zn ARE 

Na XI Harcerskim Festiwalu Młodzieży Szkolnej w Kielcach, który sgromadsił ponad 2 tysiące młodzieży 
akupienej w 64 zespołach artystycznych, cherągwiany Harcerski Zespół Pieśni 1 Tańca "Małe Słowianki" 
w tej ostrej konkurencji został wyróżnieny "Jedłą Przyjaźni", dołączając ją de woześniej już zdobyty: 
Srebrzej i Złetej. Gratulujemy! Tym bardziej, że w Postiwalu brała udział tylko część 200-osobowego 
spełu. 
W tegorocznej Akcji Letniej Kadra Żespełu sorganirowała 6 obozów, drużymy artystyczne Zespełu wyjechały 
także de NKD 1 CSAS, a jedna harcerka de Fialandii. 

Rek karcecski 1984/85 będzie jubileuszowym 10-tym rokiem działalaoóci Zespołu, będzie więc okazja do 
przedstawienia go Bzerzej. 

1 Harcerski Balen na ogrzane powietrze w Krokowie 

Spełeczny Komitet ZHP-Erok w Populuryzacji Latania Balenen melduje, że w sierpniu br. poprzez pr: 
wieieli: "Pezetel" mzr.Valdemara wilka - Min.Komnikacji, Dyrekcję Generalną Letniotwa Cywilnego Pugeniu” 

sta Olazańakiego oraz użytkownika /Żwiązek Barcertwa Pelskiege/ - mgr.inż,Wejotecha Pąka' hu PL, sprowa” 

dził drugi w Pelsce balem ma ogrzane pewie'rze o pojemności 2253 m” typu AX-7 wę PAI. Statok powietrzny 

© wspaniałej kelerystyee prej.«rt.nalarsa Heleny Kerzec,z emblemetami lilijek, e nazwie "Harcerz", jako 

1 Harcerski Balen w bliske 75-ietniej histerii harcerstwa ałużyć będzie pepularyzacji letnictwa w Aereklu= 

ble Krakowskim, I %zlet nastąpi r Błeń Krakowskich 29.11.1984 r. /ssbeta/ w godzinach pełudniowych, Pod” 

ezas inauguracji nowego reku huroerskiepe naszej Chersygwi. 

+ WEKEEEMEEE NASZ RUCH EEEE 
L= jk to razy pisano o płoi pięknej , jako "sła- 

point Bie wohodsąc głębiej w odwieczną problematykę 
łoi, jedno można s omżą pewnością poriedsieć - że 

m współosesnym ZRP płoć piekna jest potęgą, przynaj- 
piej liosobnie. 
Dane statystyczne za 1982 r. /można przypuazosać, 

łe 1 obeonie kształtuje się to podobnie/ wykazują, że 

na 177.144 suchów dziewczęta stanowiły więkezość - 

6 66/524/. Na ogólną liczbę ozłonków drużyn haroe: 

okiob - 197.195 harcerek byżo 53,5% - 426.085. Podcb- 
wśród harcerzy starszych, gdzie haroerki /nie 1i- 
przy i - uczen 
stanowiły 55,3% harcerstwa w szkołach ponadpod:- 
owych. Natomiast wóród starszyzny potęga liczebna 

staje się wprost ogromna: 78,1% drużynowych, 12,5% 
przyboosnych; jedynie wóród instruktorów nio pełnią- 

sującego dobitnie potęgę kobiet w jednolitym na SZOZY 

ście ZIP, pozostańny jeszoże przy statystyce. Spróbuj 
my sestanowić sig, ozy dlatego skupiamy w ZHP więcej 
dziowoząt niż chłopców, że taka jest struktura ucz 
niów w gzkołach? Otóż, jeśli weźmiemy rocznik statys 
$yczny sa rok 1983 znajdziemy w nim /str.418/, że 
w roku szkolnym 1982/83 w szkołach podstawowych dla 
niepracujących uogyżo się 4.456.985 uozniów, w tym 
2.158.196 dziewcząt 1 2.298.689 ohłopoów. A zatem 
okłopaów było więcej o ponad 140 tysięcy! Jeśli teraz 
porównamy łączną liozbę zuchów i harcerzy w szkołach 

odliozając tylko harcerzy - drużynowych 
1 przybocznych - otrzymamy Średni wskaźnik zorganizo- 
wania uozniów szkół postawowych w harcerstwie 35%. 
latomiast rosbijająo tę średnią na dziewozęta i ohłop 
oów oznacza to, że wskaźnik zorganizowania daiewożąt 

km 12 OlgierdCJietkiewicz 

ży sposdh 
na ch 

funkoji drużynowych damska dominacja nie była 
k wyraźna, ohoć przewage wystąpiła i tutaj - 51,8%. 

By pokazać to wyraźniej, zażóżny na chwilę, że ZEP 
jak przed wojną lub w okresie lat 1945-1949 

iimy na odrębne Organizację faroerek i Orgeniza- 
sit  Haroerzy. W roku 1938 Organizacja Haroerzy liczy- 

ła 121 tysięcy muchów, harcerzy i instruktorów, a Or- 

ganisacja Harcerek ła jej I 

lając 69 tysięcy « W roku 1982 wy 
Mówo Organizacja Harcerek liozyłaby 1.046.552 

kinie, Organizacja Huroermy - 87ł.261 ozłonków; 
8a o ponad 175 tysięcy. 

/ Mle pociągnijny ten powysż dalej. Hipotetyczna Or- 
sizacja Harcerek miałaby 921.009 ozłonkiń drużyn, 

34.474 przyboozne, 49.766 drużynowych oras 21.303 in- 
instruktorki. Oznacza to, że na jedną drużynową 

Padałoby 18,1 zuszek ozy harcerek. luksus wycho- 

Byl Za to Organizacja Harcerzy znelazłaby się 

łach kadrowych, Wprawdzie byłaby mniejsza, li- 

816.877 ozłonków drużyn, 20.615 przybocznych, 

20958 drużynowych, 19.811 imiych instruktorów, looz 
Jednego drużynowego przypadałoby aż 56,5 haroerzy. 

Hast nie byłoby zapewne kłopotów z obsadzeniem 
Shorągwi 1 hufoów: iiosba innych instruktorów 

aanie przeryższa drużynowych! 
| Oiegając od naszego oksperynentu m 

opaków! 
wynosił w 1982 roku 38,5%, a ohłopoów - 32,4%. 

Zupełnie podobnie wygląda to v szkołach ponadpoa- 
stewowych /wsiętych łącznie, bo o ile bardzo sfemini- 
zowane są"ogólniaki", to wprost przeciwnie - "sawo- 
dówki"/. 

Sądzić zatem można, że współczesne haroerstwo jest 
stosunkowo mniej atrakcyjne dla ohłopców niż dlą 

może się to wydać dziwne. Samo 
słowo kojarzy się przede wszystkim 5 u- 
mundurowanym chłopakiem, w rogatywoe, możę z sygnałów 
ką, na tle lasu i namiotu,,. Prawo Harcerskie jest 
sformułowane w punktach zaczynających się od "harcery" 
nazwy qtopni preferują rodsej męski, obowiąsuje "Kur- 
ta Praw i Obowiąsków Instruktora większość tra= 
dycyjnych piosenek haroerakich mówi o herderzu... 

Może wpływ na to ma międsy innymi i to, że - wra- 
oając do statystyki - wybrana na VII Zjeździe Rada 
Naczelna ZIP liczyła już tylko 39,2% reprezentantek 
płoi pięknej, jej Prezydium - 17,6%, a Główna Kwatera 
- okrągłe 0? Osy wszystko należy tłumaczyć wyłącznie 
teminizaoją zawodu nauozycielskiego, skoro nauczyciel 
stwo jest głównym Śródłem kadry instruktorakiej? 

Zbliża się VIII Zjazd ZHP. Być może, warto w dys- 
kuaji praedsjazdowej 1 na to zjawisko zwrócić uwagę. 
Na swoisty paradoks, że haroeratwo, które poozątkowa- 
ło wśród ohłopców 1 w miastach, w praktyce zrzeszu 

3 

  
archiwum 
harcerskie.pl    



    

EEEE NASZ RUCH: EEEE + EG 
dziś głównie dziewozęta i największą popularnością 
oieszy aiy na wai. Być może warto też np. sastanawie- 
jąc się nad kreowaniem ideału wychowawczego ZAP mieć 
zwladomość, że ów ozłowiek, jakiego many wychować to 
dziś uajozęściej dziewczyna 1 kobieta. Zastanawiając 
się nad zadaniami programowymi, motywacją do ich po- 
dejnowania, nad metodyką i formami pracy, nad propo- 
zycjawi działaniu kręgów instruktorskich - warto pa- 
miętać, że wszystko to musi pasować do zuszek, haroe- 
ruk 1 tastruktorek, a mie tylko męskich władz ZHP, 

Ale nie powinaiśmy przecie na konstat: 

sunkowo powoli. A tam właśnie many dużo doświadozonej 
kadry, przyjacióż, sojuszników, możliwości różno- 
stsonnej pomocy, dobre warunki pracy, wieloletnie 
tradycje. Dlatego azozególnie w warunkach wielkoniej- 
skich jest pilnie potrzebne, a zarazem ułatwione, 
ekaperymentowanie, wypracowywanie nowych doświadczeń, 
Wielki» miasta powinny się w ZHP stać w większym niż 
xiedykolwiek atopniu laboratoriami harcerskimi, two- 
rsącymi nowy dorobek, Także - choć nie wyłącznie - 
w przedstawionej sprawie: w jaki eposób uczynić har- 

  

waniu zjawiska. Kaczej - poważnie się zustanowić nad 
tym, co zrobić, by haroeratuo atało się ponownie 
«trakcyjne dla ohłopoów, w każdym wieku i każdym śro- 
dowisku. Także, jeśli należą oni i należeć mują do 
drużyn, prowadzonych praez reprezentantki płoi pięk- 
naj. Oczywiście rzecz nie tylko i nie przede wszyst- 
kim w zastanawianiu się. Otóż wiadomo skądinąd, że 
współczesne haroeratwo, to równocześnie liczebnie 
najpierw wieś, a dalej - małe i Średnie miasta. Nato- 
miast w dziecięco-nłodzieżowym pejsażu wielkiego mia- 
Sta, mimo, że stale postępuje urbanisacja kraju, a 
w wielkich miastach mieszka już 30% ludności Polski 
- harcerstwo się liczebnie zuniejsza lub rozwija sto- 

oerstwo ut. dla ohłopoów, dziś i jutro? 
Oczywiście, wymaga to zapału wielu twórczych iu- 

atruktorów 1 instruktorek /a może w odwrotnej kolej- 
ności?/, a także rzetelnego zuintoresowania harcera- 
kich władz wszelkich szozebli. To ostatnie wydaje się 
Szczególnie trudne. Alo sądzę, że jeśli poważnie po- 
myślimy o perspektywach Żwiąsku, to te i inne waźne 
sprawy będą możliwe do załatwienia, to potrafimy po- 
konać kolejne progi i trudności. 

To wszystko co wyżej napisałem nie oznacza bynaj- 
mniej, że martwi mnie lub niepokoi duża liczebność 
płoi pięknej w haroerstwie. Przeciwnie. Niech Was 
będzie jak najwięcej, Może zać sposób powinien pole- 
gać na tym, że to Wy przyciągniecie ohłopaków? 

  

iosenka miesiaca: 
Muz. I.bunajewski = 
sowa polskie: N.Kaczyńska 

Jak te miło wędrować z plecakiem 
drożynami z daleka od miast, Br” p Cą 
gdy plosenką witają nas ptaki, 
gdy piosenką rozdzwoni się la 
Jak to miło nocować w namiocie 
1 raniutko na jasny wyjść Świat, 
a tu szumią zielone paprocie 
1 wa liściach wesoło gra wiatr. 

Ref. Wędrujemy, wędrujemy 
ścieżynami zielonymi 
czy to słońce czy to deszoz, 

Miko. WĘDROWAĆ! 

-epter Del Tiobsjęgt l *r| 
JEŁTO mto uĘDROLAĆ Z PLLCHKAEM DŁJŁYNANI 2 DALUKA 0) 

PE AAA | 
MIAST GDY OSEHKA <(AJĄ M4ż, TIAXI GDY PioOsEWKĄ RoŁpźwowi s1€ 

DOE PYNIN SZEW 
= JACTD | MED MOCAUĄC M MMIOCIE IRA MIUTKO MA JASWY NC 

»sórujeay po ojozystej maszej ziemi (PP Płyrejteeretlitropplroprry| 
by ją poznać wzdłuż i wszerz. 

Jak to miżo pod cieniem jarzębin 
iść na przełaj, to w górę to w dół, 

gęstwę boru przeniknąć do głębi 
pojąć życie owadów i ziół. 
Łykać słodkie pachnące jugody, 
poznać kwiaty z zapachów i nazw, 
pod drzewami się uczyć przyrody, M 
gdy s drużyną idziemy przez las. 

Ref, Wędrujemy .+-+- 

harcerskie.pl 
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SEME + KEENIENENE PROPOZYCJE 
Politechnika kiukowska - że sprzedazy zukuiatury 
Jmstriktoray źlutu 50-leuia Hascarakiego Swybownictwa w Krośnie - 5 uugród 
deroklub Krukowski - se wprzodaży kartak lotulozych 
Kazinierć Więtrcycii - źraków, ul.dalia 9/8 
Bzcaep Lotniczy "Słoneczne Dregi” - ze aprzadaży kartek, regulaninów 
Drużyna Żuchów "Mienzknicy śąki" Kodlaiczka - ze wpraedaży chorągiewek /akcja zarobkowe / 2 Pionkowska Drużyna Harcerek - ze Gprzeduty chorągiewek /akoja sarobkows/ BuP Choryslew kiukowsla - że materiały progrumowe na imprezę Nieobogowej Akcji Letniej Szczep Lotniczy "Srebrzyste Paki" - zo sprzedaży chorągiewek /akcja sarobkowa/ 
Ssosep Lotniczy "Słoneczne Drogi" - we sprzedazy chorągiewek /akcja sarobkowa/ ŻRP Hufiec Skawina - we eprzedaży chorygiewek /ukcja zardławi/ 

iasu + Warsza 

ieniy Chorągwi Krakowskiej 

KOLŻCJ sprźedaży ai Ją nr j© | 
(al procen 
ków, ul.Galla 9/8 

ycka - Kraków, ul.Galla 9/6 

Wojciech ląk - Kruków, ul, Lublańsk. 
|98: ŻĘ fan = 

6. chórgieyiei. ukcja za. ra, 
telczarskiego 26a/65 

/ Śomcki, gp siano 6a/65. 
ek Bieżanowaki - Kraków, zje 

pwd Małgorzata Bieżanowai SEM pm, 
Marien Markowski - kraków, ME "a 
Wacława Krodkiewaka - Kroków, psfatie 
Cyryla Sluda - Kraków, ow.Uzygzo 1/116 
Saceep Lotniczy "Słoneczne Drogi" > uupefaiowie |do a zaroł EWY 

  

Z) 
7.T.voyda - Warszawa, ul. Erasińskiego 187119 — | 

Tomaat Litwin - Kraków, 03,2 łotego wieku 54/42 
Auna Swiątek-Hedwan - Warszawa, ul, Szękapira a/is5__ ;— 
Marian Kedwan - Warszawa, u1, Brazylijuka ao, | 
Jerzy Świątek - Warszawa, al, Zjednoczenia! 11/53 ER 
Jerzy Krozek - Jazz Singer Kraków 30. ów.Na Stoki 
"bizniew Makowski - Kraków, 08,Szkolne 4/32 
Jamies Naguloki - Warzawa, ul.Odyńca 73/10 —— 
Tomasz Kędzierski - Świdnica, ul.Słowackiego w 
łura popularyzatorów lotnictwa - Besniechowa /dj 
Ucaestnicy kursu populsrysatorów lotnictwa 19 
Uezestnicy Kursu popularyzatorów lotnictwa - doj 
Danuta tioszka - Kraków, ul.łokietka 57a/107 
Aniela Jaczewska - Warszawa, ul.Seekspira 4/235 
4mna Świątek - Warszawa, «l.Zjednoczenia 11/53 

1.050,- 
300 - uczestnicy ge Skawiny/ 300, - 

Srebrzyste Ptaki* - Besmiechowa 453,66 

» loterii fantowej dla horcerzy - Besaiechowa 

Żespoł Szkół Budowlunych Nr 1 w Krakoyie, ul.Żłotej kielni 1 - dochód w zabawy 
Mlktor Lesiuk - ruków, oa.Dąbrowatcuaków 22/48 
Kużsuu Lotnictwa 1 hatronautyki - kraków, b.lotaisko OByżyny 
Mudrzej Bielak - Kraków, ul Słomiana 25/16 
Modelurnia lotnicza "Ikar" Katowickiej Spółdzielni M1 
Wózef kogut - 17-224 Bieaowice , woj, Słupak 
Andrzej Byczuk - Waiszawa, ul.Nowosądecka 1/1 
Slutstaw Geiega - łukowice Brzeskie 39 
ka Edwavd Nowak - Sosnowiec, ul.Wojska SA e 46 BSACicj] Uszutowski Szkoły Podatunowej w 
Flotr Utuoczya - Mublin, u1.Sapitalus 
83 trel - Kreeszowica, Rynek -Ć 

JW 43 

- se apraedaży kaviek lotniczych 

satkaniowej - Katowice, ul,Wierabowa 42 

God 4ie, ku, Witkowo 

* $temiroaice, woj, Słupek 
LOS Deldu - Poznań, ul,Hibneia 65/28 
19 Kielecka ! I dżyna ilureeizy, kouenda liufca - Kielce, ul,wiotiewskiego 3/5 LOWE Hicwtoż - deeszów, ul,Akujenicka €  
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+. trwała bohaterska walka Warażawy i jej miesz 
kańców, 
Rozpoczęła się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17. 

Jedyna w tej skali bitwa II wojny światowej o metro- 
polię europejskiego państwa, w której jedną so stron 
były oddsiały armii podziemnej, 

*21 lipoa 1944 zebrali się na rosmowę trzej polscy 
genorałowie: "Bór" - Tadeusz Komorowski, "rzegorz" - 
Tadsuaz Fełotyński oraz przybyły w maju z W.Brytanit 
skoczek spadochronowy "Kobra" - Leopold Okulicki, by 
omówić zaistniałą sytuację. Ta narada "trzech", jak 
ją później naswano, miała doniosłe znaczenie. Odbyli 

ją w jednya a lokali konspiracyjnych w Alejach Hiepo- 
dległości. Decyzja © podjęciu walki o łarszawę zapa- 

dła około południa, wieczorem gen."Bór" przesłał do 
Londynu drogą radiową depeszę - meldunek, który 
brzaiał: 
"Qoeniam, że na froncie wschodnim Niemoy ponieśli 
klęskę... Zmusza nas to do stałej i pełnej gotowości 
do powstanie. Z tego względu wydałem rozkaz stami 
czujności do powstania z dniem 25.VII. godzina 001, 
mie watrzynując przez to dotąd wykonywanej "Burzy". " 
W tym to mniej więcej czasie do Warszawy zaczęły przy 
dywać jednostki niemieckie: dywizja panoerna SS "Wi- 
king" oras jedna z najsilniejszych jednostek tego ty- 
pu w Wehrnachcie Pellschiru-Panzerdivieion "ilermann 
Uoering". Wojska te weszły w skład 9 Armii, dowodzo- 
nej przez gen. Kioolausa vom Vormanna, któremu Hitler 

  

„„diamentami 
strzelaliśmy 

do wroga... 
OBuuie Powstania Warazawakiego, w pierwszych 

jego dniach - 4 sierpnia 1344 roku, w obronie Pałacu 
Blanka ma Placu Zeatralayu poległ żołnierz batalionu 
*Paramol" - Krzysztof kamil Baczyński. 

Kilkanaście dni później poległa w innej ozęści 
miasta młodsiutka żona posty, Barbara, adresatka wie- 
lu jego pięknych wieraży miłosnych, 

*0 Barbaro, o Barbaro, 
Śmiało z nami naprzód idź, 
Be wesoło z naszą wiarą 
tawet uosea w piachu ryć.* 

Krayastof Kamil Buczyński uroduił się 22 stycznia 
1921 roku w Warszawie. W roku 1939 ukońozył gimnazjua 

im. Stefana Batorego. W czasie okupnoji był studentem 
polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, uozęszona- 
jąc na tajne komplety. Był ozłonkiem redakoji konspi- 
racyjnego uieaięoznika "Droga". 

Woseśnie odkrył w uobie powołanie literacki: 
W światku literackim Polski Podziemnej jego wieroze 
zaczęły w pewnym momencie budzić żywą uwagę. W roku 
1942 ogłosił pod pseudonimem Jan Bugaj "Wiersze wy- 
brane", które stały się ważkim wydarzeniem literao- 

kim, Pooząwszy od 1942 roku pojedynoze liryki "Krzy- 
sztofa" pojawiały się na łamach podziemnych ozazopism 

a także w konapiraoyjnych antologiach poezji, "Pieśni 
niepodległej" i "Słowie prawdziwym”. 

archiwumiani Gi GGEWIEGIKIE WERKE RAZ EZPZECZZ SE ZZZWOAÓCZÓWRKNE 
harcerskie.pl 

DEMI + EEEE MOTYWACJE HEER 
ślecił utrzymanie przedmieścia warszawskiego. 
wżołnierzy niemieckich było w Warszawie w dniu 1 sier 
pia około 15 tysięcy, w tym dwie kompanie 654 bata- 

liomu pionierów, które zaminowały i oohraniały mosty, 
stanowiące tak ważną pozycję w mieście, sporo lotni- 
ków s obsady Okgoia i Bielan oraz koncentrujące się 
za Woli, Boernerowie i okolioy pododdziały dywizji 
pancernej "Hermann Goering". Płk. Paulowi Ottonowi 
Geivlowi, dowódoy SS i policji dystryktu warszawskie- 
go podlegało ponad 5 tysięcy policjantów, żandarmów 

1 S3-uanów. Do tego należy jeszcze doliczyć różne 
oddziały Werkschutzu i Bahnsohutau." 

Po godzinie 13 na Żoliborzu padły pierwsze strza- 
ły. Również na Woli 1 w północnej ozęści Śródmieścia 
wybuchły walki, Już w pierwszych godsiaach było jaa- 
ne, że Praga, Okgoie, Ochota nie zostały opanowane 
prues oddziały AX. Powstańcy odnieśli jednak znaczne 
gukaesy w Śródmieściu /wraz a Powiślem i Starym Mia- 

stem/, na Woli, opanowano również Żoliborz, ozęść 
Marymontu, Mokotowa, Czerniakowa i Sadyby, 
"Oddziały powstańcze walozyły z godną podziwu odwagą 
4 poświęceniem, za 00 im szozodrze przyszło płacić 
krwią... Całó miasto dzięki masowemu udziałowi jego 
mieszkańców pokryło się barykadami, kopano również — 
gdzie się dało - ziemne umoonieniś,i rowy przeciw- 
OŁołgowę... Oddział Kadywu "Kolegiun A" prowadzony 

przes por."Stasinka", zdobyż wielkie magazyny zaopa- 
trseqiowe 38 po krótkotrwałej, lecz krwawej walce, 

Został w niej ranny ppor."Koluub" - Krzysztof Sobi. 
szozański, którego pseudonim staż się później synbo- 
1lem oałego walczącego pokolenia 4X... ilastępnego dnia 
2 sierpnia zginęła m.in, sanitariuszka "Danuta" — 
Kryatyna Krahelska, ranna przy opatrywaniu kolegi, 
autorka piosenki "Hej, ohłopcy, bagnet na brośl", 
Posowała ona przed wojną prof, ludwice Witschowej do 
rzeźby Syreny i jej postać odlana s brąsu zdobi do 
dzisiaj pomnik nad Wisłą u wylotu Tamki,. 

Wiemoów na wiadomość o wybuchu powstania ogarnęła 
wściekłość, Rozkaz dla wszystkich formnoji brzuiał; 
"darszawa ma być zrównana s siemią i w ten sposób ua 
być atworzony odstrassający przykład dla Buropy". 

W.dniu 5 sierpnia do Warszawy przybył 33-Obergrup- 
peuftihrer 1 gen. policji Brich von dem Bach, któremu 
powierzono dowództwo wszystkich oddziałów niemieckich 
walczących z powatańcani, Jego plan to jak najszybsze 
przebicie się ku Wiśle a potem niszozenie sił powstać 
ozych w poszczególnych "kotłach", Razem z von de Ba- 
ohem przychodzi do Warszawy cała straszliwa niemiecka 
technika wojenna. Odtąd miasto będzie nieual bez 
przerwy bombardowane, ostrzeliwane s najcięższych mo- 
śdzieży typu "Ihor", podpalane miotaosani miu... 
Nienieckie przeoiwuderzenie dnia 7 sierpnia kończy 

  

Publikowane wówozaa wieraze Baczyńskiego były tyl- 
ko oząatką tego oo po nim zostało w rękopisie i szosę 

śliwie ocalało, ukryte i pieosołowioie sabespieczona 
przez watzę poety. 

W wierszach Baozyńskiego uderza przede wszystkim 
wyraz wewnętrznych zuagań posty, Jego indywidualne 
fkłonności artystyczne i typ wyobraśni wiodły go ku 
liryce ozystej, wyrażającej poetycki zachwyt dla 
Świata i jego piękoa lub ku poesji podejmującej wiel- 

kie sagadnienia filozoficzne 1 moralne, latomiast 
otaczająca rzeczywistość stawiała go wobec zadań Bu- 
pełnie innych, wobec społecznych oosekiwań na poezję 
patriotyosuą i żołnierską. Stąd uie tylko przejmują- 
Qu, ale i głęboko tragiozna tonacja wielu wierszy 
poety. Patrząc na swych towarzyszy broai, młodych 
Ohłopoów - żołnierzy Polski Podziemnej, Baczyński od- 
Szuwał konflikt pomiędzy ozystością ioh postawy, a 
wielką grą polityczną, której byli pionkami+ 

Żołnierza suukli, Twarzyczki jagna 
a uo06 Giemne trą mię i gniotą, 

lądy się łamią, sypie się ałoto 

1 ohyba pancerz zieui 2a olasny 
pęka, rozundza 1 grawi, 1 grzał. 

fwarzyozki Jaaueł ua widnokręgach 

urmie jak oęgi gus *ig 1 kruazą, 

0 moi chłopoy, juaże umi ówiaty 
odkupić jedną rosdurtą duasą? 

- pisał w jednym s ostatnich swych wierazy "£ lasu" 
121,06.1944/. 
W wierszach Buozyńskiego nie ma dosłownego, natrętaż 

go relacjonowania rzeczywistości, Jest klimat tawsego 

OBasu, nastrój nieustannego napięcia. 
Poezja jego była tragiosna, bezlitosna, męska, ale 
nie beznadziejna. Młody poeta i żołnier marzył 
w uiej ozęato o miłości 1 pięknie: 

"Gdy broń dymiącą s dłomi wyjuę 
++. Bo przecież trzeba znów pokoohuć. 

++. Bo przecież trzeba snów miłować... 

"Dnia 4 sierpnia odbył aię pogrzeb podokorążego 
"Krzysztofa", który padł w pałacu Blanka. Grób wgko- 
pano na podwórzu, ajawiło się mnóstwo powstańców 1 oj 
wilów, oiało głożono w ziemi, odópiewano hyua narodo- 
wy 1 zasypano mogiłę, Czy apoóród obeonyot. ktoś orieu 
tował się, że zginął wybitny poeta? Krzysztof kuuil 
Baczyński sostał trefiony przez niemieckiego strzsl0a 
wyborowego w głowę, gdy trwał na posterunku w peiuau 

Blanka. Pod koBieo sierpnia jego grób przysypuły śru 
zy strzaskanej budowli 1 matka dopiero w stycz: 
1947 roku rospoznała ayna po słotym łańcuszku u: suyi 
% uwedalionem praedstawiającym ów.Łraysatofa. " 

DE oi ki Pa c ii BAD KA Z ZO Ko  
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MESMEMI HISTORIA. KENEEENENENA + SEE 
się utratą przez powstańców Woli, 

*... Dzielnica Wola płonęła, żołnierze niemieccy 
1 ukraińscy s pomocniczych formacji zaczęli mordować 
ludność cywilną. Wkraozali tem, gdzie byli pewni, że 
mie saskoozą ich powatańcy, mieszkańców wypędsali 
x domów, stawiali ich pod ścianę, w chwilę później 
roslegała się sali Nie obohodsiło Niemoów, oży 
ktoś brał udział w powstaniu, osy nie — mordowali 
wazystkich mężczyzn, domy zaś podpalali... 5 sierpnia 
na Woli stał się dniem kaźni wielu tysięcy Polaków. 

Dsielnica ta spływała krwią. Strzały plutonów egzeku- 
cyjnych mieszały się x odgłosami walki. 

„.. Każda z dzielnie żyła niejako własnym życiem. 
Organizowano pomoc dla uchodźców z innych ozęści mia- 
sta, oddziały powstańcze wprawdzie okrzepły i żołnie- 
rue stawali się prawdziwymi frontowcani, ale woiąż 
brakowało amunicji i broni ciężkiej." 

W opisach powstańczych często spotyka się wsmiankę 
© przechodzeniu kanałami Ściekowymi. Rsadko kto jed- 
nak wyobruża sobie, jak taka wyprawa wyglądała. 
W kaiążce "Ludność cywilna w Powstaniu War! wskin” 

xnajdujemy opis takich wypraw: "Chodzenie w kanałach 
było męczące, przykre i wobeo bezpośredniej stycznośw 
oi ze ściekami niebezpieczne dla zdrowia, W najmniej 
asych kanałach przełazowych /0,90-1,10/ x 0,60 metra 
osłowiek normalnego wzrostu mógł poruszać się tylko 
w posyoji skulonej 2e zziętymi kolanami /w kucki/ 

często dotykając głową, ramionami wilgotnego sklepie- 
mia górnego, a bokami i rękami wilgotnych sklepień 

booanych. Strumień ścieków sięgał co najnniej powyżej 

kostek aż do kolan. Szło się kanałami w błotnistym 
lepkim osadsie pełnym gwośdzi, skorup i tym podobnych. 
W kanałach panowały stale ciemności, Jeśli dodać do 
tego, że Wiemoy uinowali kanały, że korkowali przej- 
ścia, wrzucając we włazy worki s piaskiem, belki że- 
Jasne, grus 1 tym podobne rzeczy, to dopełni się 
w przybliżeniu obraz grozy wiszącej nad uczestnikani 
tej makabrycznej przeprawy. A biada temu, kto  ja- 
kiohkolwiek powodów wszedł do bocznego odgałęzienia 

kanału, Błądzącego czekała niechybna Śmierć". 
*19 sierpnim gon.Reinefarth przystąpił do dalszego 

gwałtownego 1 nie przebierającego w Środkach nataroia 
ua Stare Miasto. Samoloty, artyleria, pociąg panceray 
rozpoczęły od rana swój morderozy ogień. Stare mury 
nie wytrzymywały naporu, zaczęły się kruszyć i domy 
osuwały się na bruk, zasypując oddziały powstańcze 
1 ludność. Kto mógł, schronił się do piwnicy, na uli- 
each leżały trupy łączniczek, trafionych odłamkami 
pocisków w ozasie pełnienia obowiązków. Nie było od- 
einka, który by nie poniósł ogromnych strat. Niemcy 
pragnąc za wszelką ęenę zdobyć jak najszybciej Starów 

kę zaczęli stosować taktykę "spalonej ziemi"... Nie- 
przyjaciel woiąż napierał na Stare Miasto. Przewaga 
jego w sprzęcie i ludziach była ogromna, mimo to dom 

zz 
Ma czo 

Wie bój się nocy - ona zamyka 
drzewa lscąoo 1 ptasie tony 
w uledostrzegalnych, mrooznych uużykach, 
w przestrzeni kute - złote demony, 
które fosforem sypiąc wśród blasku 
wznoszą się białe, modre, różowe, 
wsnoszą s'ę w lejaoh żółtego piasku, 

w olmuraoh rześbione unoszą głowy, 
Wie bój się nocy. Jej puchu strzegą 

krople kosmosu, tabuny zwierząt; 
oozy w mią otwórz, wtedy pod dłonią 
uoczujeos ptaki 1 oiche konie, 
zrozumiesz kształty, które nie kaune 
przez oiebie idąc - tobą się ataną. 
Nie bój się nocy. To ja nią wiodę 
ten strumień żywy przeobrażenia, 

duchy ówieoąo ierząt pochody, 
które zaklinam kształtów iuienien. 

Ułóż wezbrane oazy w kołysoa, 
ciało na skrzydłach jannych demonów, 
wtedy przepłyniesz we mnie jak listek 
opadły w ciepły tygrysi pouruk. 

/2W.411.1341 r./ 

Oddsielili cię syneozku, od wnów, 00 jak motyl drżą, 
nhaftowali ci, synsozku, suutne oozy rudą krwiń, 
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, 
wyszywali wisielowni drzow płynące morze, 

Wyuozyli uię, syneozku, ziemi twej na pamięć, 
gdyś jej ścieżki powyoinaż żelaznymi łzami, 

Odohowali cię w oiemności, odkaruili bochnen truóg, 
przeaierzyłeś po ouaoku najwstydliwsze « ludzkich dróg. 

I wyszadłoć, jasny synku, £ ozarną bronią w noc, 
4 poozułeć, jek się jeży w dźwięku minut - zło, 
Zanim padłeś, jeazoze ziewię przeżeguwieć TĘkĄ. 
Czy to była wula, synku, ozy to zeroa pęsłot 

(marsao 1944 ra/ 

S are Miasto stanie wię grobem drugiego s młodych, 
wybitnych postów okupacji - Tadeuszu Gajcego, strze)- 
os "fopora", żołnierza bataitouu "Chrobry I*. £oleg- 
mie ou 16 sierpnia pzy uliay Przejazd 1/), dziń nia 
istniejącej, położonej ma wprost Araenału. Pizeb 

chiwummersz ===" STERÓW DAROÓORZ COREY TAZNIWCE) r 
arcerskie.pl 

ze”. © BEI MOTYWACJE EEEE 
wództwo trontu wyrażało w awoich ocenach uietadowo) e 
wie z sytuacji: "Polscy bundyoi w Warszawie waluzą 
tantastycznie 1 zaciekle, Uzyskune przeż własne od- 
dsiały wyniki po trzytygodniowej waloe są nikże mino 
wsparcia licznymi, najbardziej nowoczesnymi Środkawi 
walki". Fieiscy sami przyznawali, że musieli "walozyć 
o każdy piewal kamień", a jeden s korespondentów wo- 

Jjennych podamał, że żudma miasto uie doświadozyło po- 
dobnego piekła"... Teras już nie tylko dni, als 1 no- 

ły mię stra: Dogasały pożary waniecone 
pooiekaui, gruz pokrywał jezdnie zarzucone cekłasi, 

lonymi ścianami, wyrseuymi kostkami s bruku, Uieu- 
na letnie niebo rozjaćniało się na moment w blesku 
rakiety owy Świetluym borem pocisku. Mury konwulayj- 
uie drżały, wstreąwane wybuchuui — artyleria ostrze- 
liwała Starówkę, ludność kryła eię w piwnioaab, po- 
trzaskane budynki dawały ooraz uniej pewne schronie- 
nie, na ulicach leżały nie pogrzebane cułoki, nie by- 
ło miejsca na groby... ludzie schodzili do kanałów 
by przez przessło cztery godziny, a ozasem i dłużej, 
1ść w oieunościuch, pod nogani chlupotała woda m n: 
ozystościumi, odór zutykał płuca, przenykaży się 
azozury apłoszone masą maszerujących. Ostatnie placów 
V1 polskie wycofały się pod ogniem uncierającej pie- 
ohoty niemieckiej, a w ciwilę po ich wejściu właz m 
sypały grusy guachu Sądu Apelacyjnego, strzaskanego 
w nalocie, Na Starym Mieście zostało jeszcze 200 uz- 

  

omtery dni hitlerowcy atakowali placówkę pohor, "Ghnu- 
ry" - Zdzisława L.Stroińskiego, również poety i pray- 

jaciela Gajoego. Kiedy nis mogli jej zdobyć ozołgami 

1 mataroiani piechoty, podeszli piwniomui i wysadzili 
dom w powietrze." 

Tadeusz Gajcy, urodzony 8 lutego 1922 roku w War- 
Szowie, waturę zdał już w czasie wojny, w liomum kalę- 
ty Marianów ma Bielannoh, po osym studiował filologię 
Polską na tajnych koupletaca Uniwerzytetu Warszawskie 
80. Wazedł w skład grupy poetyckiej Sztuka i Naród, 
która w lutach 1942-1944 wydawała ozusopiomo konspi- 

Tacyjne o tym sumym tytule. Po tragiczuej ómieroi 
4.Bojarekiego 1 A.Trzebińskiego byż ostatnia - od 11- 
śtopada 1943 do wybuchu powstania - redaktorem aa- 

S<elnym tego pisma, W vzusie okupacji wydał pod paeu- 
donimem Karol Topornicki dwa zbiory poetyckie: "Widuf 
11943/ 1 "Grom powazedni* /1544/. Ubok wierazy poso- 
stawił m.in. sztukę pt."Homer 1 Orohidea", 

Gajcy w owej poezji reprezentuje w zasudzie tea 
08m nurt, oo Boozyńnki, Ubu 1oli kształtował bowieu 

klimst taj samej epoki 1 zuamienne dla niej gusta 

watępującego ułodego pokoleniu. Ionurh, Bro0znA atuo- 

«tera tej poeaji wywołaia jest nutłokiam wizyjuych 

Obrasów, oryginulnych 1 niepokojących metafor, wyra- 
żających bolistersteo młodych żołnierży t rozuuienia  



  

NE MOTYWACJE 
brojonych żołniersy AK, ozęść z nich dotarła innymi 
własami do głównego kanału, osęść zginęła w czasie 
tego pruenuresu, idąc na ślepo bes przewodników, a 
większość ukryła się wśród ludności oywilnaj, Zostało 
w aspitalach i piwnioach ponad 2500 ciężko rannych 
żołnierzy oraz 5000 rennej ludności cywilnej. W oiągu 
2 września Niemcy jeszoze ostrzeliwali dzielnicę 

1 mio wierząc, że to już koniec polakiego oporu, moru 
domali bezkarnie rennych i ludność, rozwścieczeni, że 
im się wymknęli powstańcy, Zaczęła się gohenna boha- 
terskiej ludności Starego Miasta, której zoatało j 
ezoze około 35 tysięcy, Rannych palono żywoem lub do- 
bijano, rozpoczęły się znane już w Warszawie z Woli 
mordy i gwałty, A dowódoa Grupy Armii "Środek" gen. 
płk Reinhardt nakazał poprzes gen. Vormanna von dem 
Bacha, by "masa sdolnych do pracy mężczysa i kobiet 
została użyta do pracy w obozach koncentracyjnych", 
osyli skazana na powolną zagładę - zaś "jedynie kobie. 
ty s małymi dsiećmi zostaną przyjęte jako robotnice 
polskie przez Głównego Pełnomocnika dla mobilizacji 
mik roboczych". 

"Starówka została wyizolowana od wszystkich pozo- 
stałych dsielnio 1 poddana całopaleniu, Starówka 
przeszła do legendy, bo nie snaża słowa KAPITULAGJA" 
- pisaż.w piezwszą rooanicę wybuchu powstania na ła- 
mnch powojennej "Rzeczypospolitej" Antoni Bida, 

Położenie ludności cywilnej w Śródmieściu, na Mo- 
kotowie i Żoliborau stale się pogarszało, John Ward, 

WWESZEZCH + WSE 
pilot brytyjski, który uoiekł z niewoli hitlerowskiej 
1 w czasie powstania pełnił funkoję jedynego korespon 
denta ozasopism oudzoziemskich, w dopeszach na Zachód 
przedstawiał położenie ludności jako tragiozne, "Za- 
paa żywności gwałtownie maleje, kaszy nie ataroza. 
Zapas wody zależy wyłącznie od deszosu i studsien, 
Drugim poważnym problemem jest wielka ilość zmarżych 
1 zabitych, ohowenych w płytkich grobach, które kopie 
się pospiesznie w niemieckim ogniu. Groby ciągną się 
wzdłuż ulio, z których wyjęto bruki na barykady, 

w ogrodach, na podwórzach i na pustych miejscach, Sy- 
tumoja dzieci, a szczególnie niemowląt, jest najbar- 
dziej tragiozna, ponieważ matki nie mogą karmić po 

trząsach, które przeżyły” - pisał. 
23 września Ward przekazał następne sprawosdanie na 
Zachód, w którym pisał: 
"Mieszkańcy Warssówy żyją obecnie literalnie w rui- 
uach. Całe Śródmieście całkowioie zniszozone, Dokona- 
ły tego miotacze min zapalających i bomby lotnicze, 
Niekiedy sami Polacy wzniecali pożery, by wyrzucić 
nieprzyjacielą, O wodę bardzo trudno, Ja sam myłem 
się dziś po ras pierwszy od sześciu dni, a 1 to wiel- 
kie szozęście, Aby dostać wiadro należycie ozystej 
wody trzeba stać w kolejce 4 lub 5 godzin, O żywność 
jeszcze trudniej, Nawet żołnierze » czołowych rautów 
otrzymują całkieu niedostateczne racje, zwykle około 
4 uncji /ponad 10 dkg/ gotowanego jęcznienia na dzień 
O chlebie, szczerze mówiąc, nie słyszy się woale". 

  

konieczności walki, a zarazem melancholijne przekona- 
nie o zmarnowanej młodości, mieuchromnie zbliżającej 
się śmierci, o zatracie wielu wartości i piękna ży- 

sia, 

Wooą, gdy miasto odpłynie w sen trzeci, 
a niebo czarną przewiąże się ohmurą, 
wstań besszelestwie, jak ozynią to dzieci, 
i konchę ucha tak przyłóż do murów, 
Zaledwie westohuiesz, a już oię doleci 
z samego dołu pięter klawiaturą 
w szumach 1 gznerach skłębionej zamieci 
minionych istnień bolesny głos ohórue 
"Bluszozem głogów apod ruin i zgliszoż 
paiemy się nocą nad dachy i sen, 
tobie Warszawo, 00 w annoh naszych Śnisz, 
mucąc wrześniami żałobny nasz trea”. 

- Biegłam rankiem po obleb do piekarni 
/ohleba dotąd ozekają tam w douu/, 
a ja leżę s koszykiem bezradnie, 
tuż za rogiem nie znana nikomu... 

- Właśnie ręką ohwytałem za granat, 
żeby ozołgi przywitać nim oelnie, 
siemia była opękana, zOrAnA - 

ungle Świat m1 się zućwił vaierteluie,., 

00a 

- Myśmy ubie wyniosły na nostaoh, 
jeszcze kocem okryły mu nogi, 
bo krzyczeli dokoła, że pożar... 
Ja na śwtstku piesiami "Mój drogil..." 

"Bluszozem głosów spod ruiu i zglissoa 
pnieuy się nocą nau dachy i seu, 
tobie, Warszewo, 00 w snach uuszych śniez, 
nuoąo wrześniami żałobny nasz tren". 

Słuchaj tych głosów żałoanych żarliwie, 
miu brzesk poranny uoiszy je w uiebie 

1 nowe uiąato w napiętej oięciwie 
dut tryumfalnysh na nowo pogrzebie, 

Słuchaj tych głosów, boś po to szozęśliwie 
o0alon sosrał w tragloznaj potrzebie, 
być omleb powszedni łamał wprawiediiwiej 
1 żył za tomtych 1 za siebie lepiej. 

Jak mie kochać atrzagkanych tych uurów, 
tego miasta, 00 mocą odpływa, 
kiedy obie s grackiego marmuru - 
1 unarła Warszana,i żywa. 

W dniach 24-27 Niemoy przystępują do zdecydowanego 
suturmu na Mokotów, który zostaje przez nich opanowa- 
ny. W dwa dni później nastąpił upadek Żoliborza, 

Po 63 dniach, kiedy dalsza walka była niemożliwa — 
brakowało broni, amunicji i medykamentów dla rannych, 
a w mieście panował głód - 2 października 1944 roku 
© godzinie 21.00 przedstawiciel dowódcy AX - płk dypl. 
Kasimierz Iranek-Osnecki, znany pod: pseudoninem 
*Heller" 1 płk dypl."Żyndram" „ Zyguunt Dobrowolski, 
podpisali w kwaterze von dem Bacha w Ożarowie pod 

Deszcz, jesienny deszcz, smutne pieśni gra, 
mokną ma nim karabiny, hełmy kryje rdza, 
Wieś po rosie w dal, w zapłakany Świat, 
przemoozone pod plecakiem osieunaście lat, 

Deszoz, jestenny deszoa, bębni w hełmu stal, 
młody żołnierzyku, gdzieś, w nieznaną dal 

Gdzieś, daleko stąd, noo zapada znów, 

jasna główka twej dziewozyny ohyli się do anu. 

Piosenka napisana w roku 1943 przeż M.Matuaskie- 
wioza /ps."Rysiek"/, maturzystę gimnazjum im.W.Gór- 

skiego w Warszawie, zamordowanego w Stutthofi: 

Piosenka rozpowszechniła się szozególnie wśród 
Szłonków batalionów Szarych Saeregów "Zośka" 1 "Pa- 
rasol". 

lelodia piosenki jest parafrazą arii « opery Q.Bi- 
zeta "Poławiaoze pereł", 

Pałace 

Pałacyk Mtiohla, Żytnia - Wola 

Bronią jej ohłopoy od "Parasola". 

Warszawą akt kapitulacyjny, 
"Warszawa nie ua już żadnych szans obrony. Zdecydowi 
łem rozpocząć rokowania - poddanie na pełnych prawach 
kombatanckich, które Wiemoy usnają całkowicie" — te- 
legrafowsł "Bór" do Londyau, 

Nagle, po tylu dniach bojów sapanowała sduwiuwają- 
om cisza. Wszysoy byli zaskoczeni 1 nieuul każdy na- 
słuchiwał ozy nie odezwą się na nowo atrzały, Wieść 
o kapitulacji błyskawicznie obiegła miasto, 

Bilans powstania jest tragiczny. Zginęło 18 tysię- 
cy żołnierzy, przeważnie najeartościowszej, najbar- 
dziej otiarnej młodzieży, Blisko 25 tystęcy zostało 
raunych. Straty ludności cywilnej, poległej i zamor- 

dowanej prźeź wroga wyniosły około 150 tysięcy osób. 
Zginęło równiet 3744 żułuierzy 1 oficerów I Armil 
Wojska Polskiego, którzy w połowie września aforsowa- 
11 Wisłę 1 przyszli z powocą powstańcom, Miasto w B0% 

legło w gruzach. £ 24 724 budynków Warszawy zburzono 
oałkowioie 10455. Z zabytkowych 987 budowli ocalały 
64. Zburzono 25 kościołów. Spalono Politechnikę 1 
większość zabudowań Uniwersytetu, Zniożozono gunchy 
64 szkół średnich 1 81 powozechnych, Spalono 14 bi- 
bliotek, w tym Bibliotekę Narodową. Przepadły archi- 
walia, dzieła sztuki, wajątek miliona mieszkańców 
miasta. 

Warszawa i jej ludność krwawo płaciła za żądzę 
wolności, 

Choć na Tygrysy mają Visy, 
to wurszawiaki fujne urwisy są. 

ref. Usuwaj, wiara, 1 wytężuj ałuch, 
Pręż gwój młody duch, pracując a dwósh, 
Czuwaj, wiara, i wytętaj słuch, 
Pręż awój młody duch jak s'al. 

Każdy ohłopaosek ohoe być ranny, 
Sąnitariuszki - to śliczne panny, 
Więo gdy eię trafi kula Jak 
Poprosisz pannę, da oi bumiaka, hejl 

ref. Czuwaj, wiara ... 
% tyłu sa linią dokowniki, 
Iotendentura, różne uarzyki 

Gotują zupę, ozarną kuwy, 
Takim oposcbem wsloą sa sprawę. 

ref. Czuwaj, wiara ... 

autorem alów piosenki był piećniara "rarasulu" — 
"Złutsk" Józef Szozepański, ktory akomponował jĄ 

pod dachami pałacyku Mtohlu, gdzie ateojonownłu je- 
go drużyna w Ożucie powstaniu,  



  

EEEE MOTYWACJE WEEEEEEENEA + EEEE 
gz s wielu tysięcy żołnierzy biorących 

udział w powstaniu warszawskim byż dowódca 8 drużyny 
III plutomu kompanii K1 pułku "Baszta" - kapral pod 
ohorąży Tadeusz Kubalski, ps."Zbroja". Jego wspomnie- 
mia aą dramatycznym zapisem jednej s największych tra- 
gedii II wojny Światowej, Oczyszozony z fikoji lite- 

raokiej sapis przybliża te sierpniowe dni 1944 roku. 

*1 sierpnia. Nigdy potem "Bassta" nie poniosła 
tylu strat podozas jednej akoji. Jeszoze daiś robimi 
mię simno, gdy pomyślę o naszym óÓwozesnym usbrojeniu, 
Przez niekończące się, puste pole, między wsią Zagoś- 
einiee a terenem wyścigów konnych na Służewcu, nacie- 
raliśmy s gołymi prawie rękami, 

Nasze pierwaze powstańcze rozczarowanie: 1 peem 
s 3 magazynkani, 2 pistolety z garócią amunicji i za- 
rdzewiały karabin bes pazura wyciągu, a więo nadający 
się do oddania tylko jednego strzału /1/ i dla każde- 
go s 11-osobowej drużyny po 2 "sidolówki", granaty 
domowej produkoji, Na pół godziny przed siedennastą, 
godziną "F", nie wiedziałem jak to podzielić, 

Tego dnia rano nikt s nas nie spodziewał się, że 
to już, Moi ehłopoy od paru dni zgrupowani w mioszka- 
miu rodzioów "Sępa" /Macieja Szachowskiego/ przy Pań- 
skiej życzyli, bym wrócił z odprawy dowódoów drużyn 

sporej ilości broni i amunioji z większą jeszcze wia- 
rą zaatakowalićmy trybuny, zamienione w bastion obron 
my. Jego liczne gniazda karabinów maszynowych nie 
milkły. Po każdym kolejnym ataku wracaliśmy na pozy- 
oje wyjściowe z wieloma rannymi, 

W trzeciej godzinie walki z ust do ust podawana 
wiadomość: od strony Okęcia zbliża się tyraliera 

niemieckich wozów pancernych z dużym oddziałem lotni= 
ków. Odwrót 1 tragiczny w skutkach bieg przez odkryte 
pole. Przeklinaliśmy wtedy decyzję wyznaczenia godsi- 
my "I" na popołudnie zamiast na godziny nocne. 

Gdy wreszoie w bezpiecznej odległości przysiedliś- 
my w ogródkach obok zabudowań na peryferiach liokotowa, 
przygnębieni milczeliśmy, Oczywiście cieszyła zdobyta 
broń, lecz szokowała ilość rannych i zabitych, Dowód 
Qa kompanii - porucznik "Wirski" osobiście ohłopoom 
dziękował i obiecywał Krzyże Waleoznych, gdy my mie- 
liśmy ówiadomość, że uoiekliśmy spod krzyża drewnia- 
nego 

W późną noo dowódoy poliozyli stan: z kompanii 

atakującej Niemców na wyścigach w sile 320 osób w peł 
nej gotowości bojowej pozostawało około 200 powstań 
ów. Z mojej drużyny na szczęście ranny został tylko 
"Baśka" /Marian Ciborowski/, 

Bardzo krwawo okupiły wybuch powstania pozostałe 

wspomnienia 
powstańca 

w domu przy Senatorskiej s pomyślną wiadomością. 
W południe, cztery godziny woześniej, cieszyliśmy się 
z decyzji o wybuchu powstania, teraz z powodu nędzne- 
go wyposażenia chcieliśmy, aby zagon kapusty nigdy 
się nie skończył. Ale ogrodzenie wyścigów roBło w 0-, 
oczach. : 

Długie serie z niemieckich karabinów maszynowych 
dodały nau odwagi 1 uskrzydliły, Próba zatrzymania 
ma płocie żołnierzy "Baszty" nie udała się. Tak zde- 

oydowanie posuwaliśny się do przodu, że pewnie i bos 
usbrojenia w pierwszej ohwili zepohnęlibyśmy Niemców 
do obrony. . 

Po opanowaniu drewnianego baraku i po zdobyciu 

harcerskie.pl 

kompanie "Baszty", atakujące m.in. bastion niemieoki 
przy ul. Narbutta i Kazimierzowskiej oraz Fort Moko- 
towaki, podozas zdobywania którego zginęła większa 
ozęść kompanii 01, 

W tę pierwszą noc powstaniową zbudowaliśmy jeazoże 
barykadę przez Puławską, w sąsiedztwie przedłużenia 
Al.Lotników. Przygotowywaliśmy się 'już do obrony no- 
wych pozycji, leoz łącznik przyniósł wiadomość o wy- 
oofaniu się całej kowpanii do lasów Kabackich. 

* 
2 25 na 26 sierpnia. To druga z powstańczych dat, 

która szozególnie utkwiła mi w pamięci, Dwie kompanie 
"Bassty" i batalion "Ryś" otrzymały wówosaa zadanie 
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NIE: > CTEWYCEESM 
połączenia Śróduieścia 5 Mokotowem poprzez Sielce 

1 Ozerniaków. Jeasoze wtedy szliśmy do przodu, zdoby= 
waliśmy broń i amunicję, a nawet braliśmy hitlerowców 
fo niewoli. 

Sądne dni. W huku, w kurzu, o głodzie, Moja drużym 
ma pierwsza weszła do moono strzeżonego klasstoru Ma- 
garetanek przy Czerniakowskiej. Dół był nasz, a wyże 
sze kondygnacje klasztorne - Niemców, Wzajemne wypy- 
ohanie trwało kilka dni. Nieprzyjaciel poniósł duże 
straty, a my zanotowsliśny jeden z poważniejszych 
sukcesów, ohoć 1 s klasztoru w końcu musieliśny s 
wycofać. 

Z walk o klasztor najsilniej utrwalił mi się obras 
woale nie bohaterski, Jakby to było wozoruj, woiąż 

widzę pałające niesamowitym blaskiem ooży rannego 
powstańca. Niesiony na noszach poprosił o zatrzymanie, 
mastępnie odwrócił głowę w moją stronę i spotkały aię 
hAsze spojrzenia. Po wiek trwającej chwili on sięgnąż 
Po własną manierkę i podał mi ogromnym wysiłkiem, Wy- 
mowny gest, Mnie już niepotrzebna — zdawał si$ mówić, 

Wtedy go poznałem. Ocknienie, qhodziliśmy przecież 
do tego sanego gimnazjum, miosskał w jednym z domów 
Przy Krasińskiego 20, Powstańcy unieśli nosze, a ja 
Pozostałem skanieniały, K*lxanaócia minut później 
uświadomiłem sobie, że może ów nieszosęśnik chciał 

006 przekazać swojej rodzinie, Natyohniast odezukażem 

HISTORIA EEEE 
ohłopoów z noszani. Za późno. Jego blada twars, ros- 
wiohrzone ciemne włosy i te jego oczy, : 

* 
27 września, dla walosącego Mokotowa dzień ostat- 

ni, Wyczerpani do granio wytrzymałości, zdziesiątko- 
wani, przeskakiwaliśwy jak koty s brany do bramy, 
* piwnicy do piwnicy, nawet do kanałów nie zoszliśny, 
Gdyż rozeszła się wiadomość, że Niemcy zasypali 
przejście do Śródmieścia, 

£ godziny ma godzinę pętla zaciskała się. I pozo- 
stał nam już tylko skok na Dolną, gdzie rotuistrs 
"Garda" postanowił w ogóle nie kepitulować, Jeżeli 
go wesprzemy, może wspólnie przebijemy się z tego 
piekła za miasto, 

Prawie na ozworakach, tuż nad ziemią, sa wszelką 
oenę pokonać Puławską! Udało się i tylko po to, by dowiedzieć aię, te "Garda" opuścił ten rejon przed 
dwoma dniami 

Jasza 20-0sobowa grupa zajęła jeden s budynków, 
Zamiast Niemców przyszły płaczące kobiety, Błagały mas, ażebyśmy się poddali. Po raz pierwszy od cywilów usłyszeliśny taką prośbę. Nie byliśmy już ich obroń- sami. Podohorąży "Irka" wyszedł s dużą, białą chustą, 
my za nim." 

POWSTAŃCZE KOLUMNY OPR. płim W. POPIOŁEK 
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EEEE KULTURA 
rka poznałem już wcześniej. Ha jednym z biwa- 

ków. szczupły, z nosem wcale nie zadartym, bo przy- 
krótkim. Aż dziwne. Pasowałby wtedy do licznych, ło= 

buzerakich piegów i rożeśnianej twarzy. I zdawało się, 
że żarty wypełniają go jak radość i optymizu. Nie jak 
pusta bufonada 1 kawały na poklask, Ale właśnie jak 
radość pełna radości. Był podziwiany i ogromnie lubia 
ny. Szczególnie wtedy, gdy gitarę brał do ręki i żar- 
tem rymowanym kpił sobie z ludzkich przywar i haroer- 
skich złabostek, Nieoceniony przy ognisku, Nawet gdy 

uderzał w strunę snu to słowem, 
gestem wywoływał salwy Śmiechu; Zdawało się, że riigdy 
mie zaznał żalu, goryczy, pretensji, żółci. Kąśliwy, 
to prawda - ale serdeczny. Niemożliwe, by jego twarz 
była smutna, trudno .było postawić koło jego imienia 
ałowo: konf” *kt. A wigo Arek... 

Przyjechał na obóz jakby doroślejszy. Ale już w 
pierwszym dniu zaznaczył swoją obecność. Przy kopaniu 
dołu na Śmieci. Zabrał ze sobą Jurka. Określili miej- 
sce, zabrali łopaty i z okrzykiem "żadna praca nie 
hańbi" zniknęli za krzakami jałowca, Zająłem się sta- 
wianiem namiotów, budową kuchni, jadalni, tydawałem 
polecenia, gdy zjawił się Jurek. Ściszonym, lecz w 

promienin kilku metrów dobrze słyszalnym głosem oświad: 
czył, że oto Arek właśnie przed chwilą odkopał... 
czaszkę! Całkiem poważnie! Oczodoży, szozęka.,. na 
głębokości jakiegoś metra. I znów kawał...? Ale na- 
tychmiast uświadomiłem sobie, że nasz teren sąsiaduje 
bezpośrednie z wiejskim cmentarzem... Być Może to pra- 

wda? Ruszyłem. Wa miejscu kilkunastu komentujących ga- 
piów, 00 te nie wiadomo skąd, ale być muszą. Arek stał 
ma krawędzi i kijem próbował oczyścić ów niesamowity 
okaz. 

- Druhu, proszę spojrzeć. Szkielet ozłowieka,.b 
- Qdsuń się. 

Rzeczywiście, na dnie, lekko przysypane piaskiem 
ale wyraźne, znane z biologii kształty i kontury, Po- 
prosiłem o wodę. Wie, nie zasłabłen, choć przyznaję, 
że poczułem się nieswojo. Chlusnąłeu pełnym garnkiem 
w otwór. I jeszoze raz. A już później ohciałem chlus- 

nąć w Arka, który krztusił się wprost od śmiechu, Na 

SEWEBEGOE 
dnie leżał kanień, zwyczajny kamień, choć bardzo przy. 
pominający ludzką czaszkę. Nie dowiedziałem się jak 
go tam umieścił, Jurek był z nim przecież onły czas, 
Tej tajemnicy nigdy nie zdradził. Choć o innych powie. 
dział, gdy spokojnie, po męsku analizowaliśny wydarze 
nia, a właściwie cały splot wydarzeń, 

Zaczęło się od dnia kiedy poznał długowłosą i cien. 
nooką. Na obozie. Na pozór nic specjalnego się nie 

zdarzyło, Dalej błyszczał dowcipem i olśniewał jego 
celnością. Tylko tyle, że przeważnie w pobliżu tej 

hm Roman: Ficek 

owiada 

yny. Na; „ Zawsze tak się jakoś składa- 

ło. Zwyczajnie. Niechoący czasem też pomógł w asyście 

przesadnej gracji. I tylko w czasie festiwalowych po- 
pisów jego błękitne oczy jakoś dziwnie Śledziły każdy 
ruch śpiewającej. Oczywiście akompaniował jej z zupeł 
nym spokojem, choć gratulował oałkiem niepoważnie. 
I tylko jeszcze w czasie marszu na pobliską plażę nie- 

” eo silniej pochwycił jej ramię, gdy potknęła się o 

wystający korzeń, A co, miał jej pozwolić upaść, 
Przy okazji nie omieszkał wygłosić tyrady na oześć 
upadających kobiet,.. , a właściwie szlachetnych męż- 
czyzn! Że to niby, gdyby nie oni, oi wspaniali męż- 

qzyźni to... Uczuł jednak dreszcz, gdy przy pokonywa- 
niu przeszkody eparła dłoń na jego ramieniu. I jakby 
tęskniej Śpiewał przy wieczornym ognisku. A może mi 
się tylko zdawało? 

W nie lada żywiole był w ozasie statystowania w 
filmie! Kilkunastu naszych chłopoów spotkał ten zasz- 
ozyt. Nie mogło wśród nich zabraknąć Arka. Hiesamovi- 
oie ucharakteryzowany, wypacykowany, w peruoe jak 
stóg ałomy był nie do poznania. Qdyby nie jego dodat- 
kowe, poznane juź wcześniej atrybuty, Tak nienatural- 
ne a wybitnie pasujące do wyglądu - i tak naturalne 
w ogólnym wyrazie, w komediowej jego konwencji. Obo- 
sowa widownia zenosiła się od ówieghu, on zaś najbar- 
dziej był ucieszony, gdy wódz księżycowego plemienia 

kazał go ohłostać i nurzać w lepkim, gliniastym bło- 
cie. 

Dobry,to był chłopak, Z uśmiechem organizował, pra- 
oował, pomagał. I był tam, gdzie konflikt innym zagl4- 
dał w oczy i serca, Nie żeby wykpić, ośmieszyć. Przy- 
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majnniej nie zawsze. Ale by rosładować napięcie, by 
sprawy na pozór w swym tragizmie ogroane ziniojszyć; 
sbagntelicować, sp: zić do 
By, poprzez już spływające łzy, wydobyć uśmiech; by 
uśmiechem do reszty je osuszyć, 

Sympatią nie darzył tylko ratownika, i że nie dla- 

tego, że sam doskonale pływał. Ratewnik - student, 
owszem dość 1 , nie się 
sbytnio. w obozie. Myszkował tylko, jakby błyskał inte. 
lektem. Szczególnie w towarzystwie dziewoząć - i wte- 
4y, gdy /mimo zakazu/ w ozasie poobiedniej óiszy gry- 
waż z tymi s podstawówki w karty. Tak, byli tacy, któ- 
rzy go podziwiali, którym swoją niezależności inpo- 
nował. Ale byli i tacy; którzy okazywali szozególną 
wdzięcznóść, To oi, którym próbował sprzedawać karty 

pływackie, Arek mówił mu, że wydaje tym małym ohłop- 
00m przepustkę na tamten Świat, I ostrzegał głuptasów, 
że kupują sobie niezbyt zasżozytny tytuł... topielca. 
Ozy mióż zawiadomić komendę, ozy miał zostać donosi- 
oielem? Czy udawać, że nio nie wić, nio nie widział? 
A jak któryś s tych ohłopoów rzeorywiócie utonie? Co 
robić? Odłożył sprawę do następnego dnia. I do dziś 
mie wie, 00 w końcu uczyniłby, Bo zdarzyła się rzeoż, 
6 której nie bardzo potrafi jeszcze mówić... 

Tego wieczoru miał wartę, Pogodzić było, Jasna póź 
aż zinnś; jódnak jakaś tęskna, suutna. W jej 

i szczelniej otulił się Kocęa, Usiadł f ńie lar- 
dzo świadomie, ćhoć stale, kierował oczy w stronę na- 

miotu ż długowłosą, Słyszał kiedyś, że gorącą myślą 
skżowisk iokó i innoge osłowieka, Myślał o 

niej, Ś budowała żywy 

ruotiomy obraz, Oto wychodzi s namiotu powoli, w zwol- 
mieniu. Lekko płynie w jego stronę. Uśmiecha się 
Nie; nie ohoiaź zasnąć, więć hagle stanowczo przetarł 
$oży; I natychmiast na moment jó przymknął, Czyżby 

Śnił? Z namiotu, rozglądając się niespo- 
kojnió; wyszła długowłoza dziewozyra, 

i jakby spłoszona znikła w oieniu następnych sosea. 
Serce uderzyło mocne, mocno, Chyba wiedziała; że miał 
wartę? Radoważ się ogromnie spiesząc jej Ślądóm. I na- 
tychmiast inna myśl go poraziła. Wychylił głowę zza 
jałowca 1 jak sparaliżowany wpatrywał się w stojącą 

obok bramy parę. To była ona i ratowmik? 

Już prawie nieświadomie przycisnął gwisdek do ust. 
Jenżcze do tej pory słyszy jego przeraźliwy ryk. 
Pytania kadry zbył milozeniem. Rzucił się na pryczę 
i wtulił twars w poduszkę, Słyszał jeszcze dalekie, 
bardzo dalekie, niewyraźne komentarze rosbudzonego 
obozu. 

Nie uśmiechnął się; gdy ranć otrzymał wytknigóie 

za bardzo głupi i niestosowny kawał, lie uśmiechał sig 
1 później, gdy decyzją komendy ratownik opuszozał 
obóż. loże uratował któregoś z ehłopoów, ale jest mu 
oiężko, bardzo ciężko: I w jego dozńoh mie ms już fa- 
tości. 

lek. med. Bolesław Leonhard 

*HR" mr 4 z 1983 r. ukazał się mój artykuł "Źró 
Ała, dzieje i przyszłość zasady abstynencji w haroer- 

stwie”, w zwiąsku s którym otrzymuję ciągle zapytania 
Ponieważ stale się powtarzają - pragnę odpowiedzieć 

Według ich ozęstości - po kolei. 
= Artykuł podkreśla wyłącznie stronę profilaktyczną 

= Gmy autor nie widzi, że 10 punkt Prawa jest przede 
WBzystkim probierzem ideowyn? 

Otóż 1 widzi 1 docenia i potwierdza, że jest takim 
Probierzem na pewne. Naruszający go s reguły nie po- 
trafią sobie przypomnieć treści posostałych punktów, 

ohociaż na sweją obronę twierdzą, że przyłapane ich 
tylko na złamaniu tego jednego. Służą s pewnością 
szozarze swojemi nałogowi a mniej bliźnim, których ze- 
truwają dymem tyteniowym,ozy posorując pracę, tak bar. 

dze przeszkadzającą im w ofiarnym "spożywaniu napojów 
alkoholowych". 

Ale abstynencja to nie tylke probiers harcerskości 
Wprowadzając ją de 

amieniającą społeczeństwo, Pisał © tym w "Jak skanoi 
pracują" /Kraków 1914, str.329/: "Nie wystarczy sam 

zakaz, trzeba koniecznie rezumnie go uzasadnić i po- 
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magać de przestrzegania ge właaną wolą", lecz później 
zapomniane © tym. Dzisiaj, mine wielkiego postępu wie- 
dzy - iastrukterzy nie posiadają jej mi na posio- 
mie zalecanych przez niego broszureki dr Matti i ALIA 
Trygg-Heleniua "Przeciw alkoholismowi" /Kraków 1906/ 
1 L,Popielskiego "Tytoń i jego wpływ na ustrój" /Imów 
1911/. A przecież ta ażgumentacja wzmacnia postawę 
abstynenoką również jako próbę haroerskości, 

— kuter jako lekars milozy © szkodliwości nałogów. 
Dlaczego? 

Dlatego, że tytuł aie ten. Pytającym chedzi głów 
nie o toksyczność alkoholu zależnie od dawki i stęż: 
uia we krwi, więc podaję orientacyjnie: 

— kutor nie Bzkoli instruktorów na kursach! 

Te już nie pytanie, ale oskarżenie. O tyle bozza- 
sadne, że mino moich efert - nikt maie o to nie prosi 
a niektórzy nawet uciekają w popłochu. Poza kursami 
w bardzo ideowych dyskusjach - pada nawst retoryczne 
xaproszenie do dyskusji z faktycznym odebraniem gło- 
su, typu "powieds coś, tylko nie o tęj abstynencji", 
W ramach Koła Abstynentów im.A,Małkowskiego działają: 
cege od 1972 r. zorganizowaliśmy kilka kursów specja 
nie dla kadry ZHP, zawiadamiając wszystkie komendy 
bufoów krakowskich. Ileść zgłoszeń, liozba uozestni- 
ków - te bardze mizerny odzew, Ukończyłe te kursy za 
ledwie kilkanaście osób, zainteresowanie niai wobeo 
potrzeb w tej properoji było żadne. Świadozy to o zu 

DAWKI, STEŻENIE ALKOROLU I OBJAWY U MEŻCZYZNY WAGI OKOŁO 70 KO 

Wódka 409 Spirytus 

140% vo1./ wal 

loa5/ 

Spirytua 
w 

gramach 

Organizm 0,028 0,021 
wolny od do - do 

trunku 0,44 0,33 
Noraa 

nały 
kieliszek 

20 ml 

Stężenie alkoholu we krwi i okutki oraz objawy zatrucia /w na- 

wiaeach autorzy doniesień/ 

0,00035 do 0,0055 promille. Poziom fisjologiczny, oznaczony 
metodą ADH. Praktycznie: sero. /Blicher 1 inni, 1958/ 

0,1 promille, Drobne zakłócenia wzroku, słuchu, koordynacji 
ruchów, Możliwość zgonu u osób z chorobą wieńcową. Wydalanie 
dawki s organizm trwa 1 godzinę /Hidge, Kraepelin, Carusso, 

Bing, Kulisiewios/ 

"głębszy" 
kieliszek 
50 ml 

"setka" 
2 "głąbsze" 
100 ml 

*ówiartka” 
250 ml 

0,3 promille. Prawnie: stan po użyciu alkoholu, uchwytny pro- 
bierzem trzeźwości /1llg, Markiewicz/. Samopoczucie wzrasta 
kosztem samokontroli: wypadki drogowe 1 w pracy /VamoBi/ 

0,6 promille. Prawnie: nietrzeźwość. Zaburzenia wzrokowo -móż- 

gowe, niezborność trwające do 24 godzin /Mdbius, Smith, Wood 
head, Xulisiewicz/ 

1,6 promille. Agresja i depremja, bruk samokontroli 1 sbornoś- 
ci. Stan upicia, groźba wypadku drogowogo wzrasta 128-krotnie 
/ueopold, TamoBi/ 

"pół litra" 

500 ml 

Zazuączem, że 0,1 promille stanowi już tzw. stęże- 
nie progowe; dawka uznaną za małą zalecana przez nie- 
których kardiologów w poataci koniaku zabiła niejedno 
go pacjenta, Stężenie śmiertelne waka się od 4-6 pro- 

oającym mi, że nio ma ten temat mie opublikowałau pre- 
ponuję dokładne przejrzenie "Problemów Alkeholizmu" 
ur 12 z 1983, znajdą tam artykulik "Alkohelemia jako 
wyras normy i patologii", de którego uzupełnieniem 
może być "Alkohol jakó narkotyk" w "PA" nr 12 £ 1976. 

mieco powyżej 3 promille: upojenie ciężkie. Częste zgony u 

osób s wadą serca, miażdżycą itp. /Jakliński 1978/ 

pełnej znieczulicy na klęskę alkoholizmu 1 nikotyniz 
mu, © oderwaniu od życiu, do którego należałoby mło- 
dzież przygotować, uzbroić, Środki są, prelegenci oze 

kają, kurs rusza,tylko chętnych nie ma. 
Pressę więc nie ponawiać tego pytania - zarzutu, leo 
znaleźć najpierw chętnych do osezo szkolenia. 
— 3kąd tyle wiadomości bistorycznych? Czy harcerze 

działali w organizacjach abstynenokich po II wej- 
mie światowej? 

NG . DREEEAREEM VOGLADY. SEEREE 
Z relacji weteranów ruchu, z arohiwalnych dokusen- 

tów i przede wazystkim » archiwalnej prasy abatyneno- 
kiej /"Przyszłeść”, "Przyszłość dla ludu", "Przyja- 
giel ludu", "Uyzwolenie", "Świt", "Skaut", "Trzeźwość 
"yłeasież", "Młodzież Abntynoncka" itd./ Pe II wojaie 
liozba harcerzy w PTWzA i SKP nie była wielka, jednak 
działał np. hm dr Piutowski w SKP warszawskim a phm 
Klempka w krakowskim, Pierwsze krakowskie koło absty- 
mentów w 1972 akupiżo przeważnie harcerzy, prezesem 
sostał hu dr Marian Pieczarkowski, prowadzący je na- 
dal. 

W warszawskie Stow.Niepijących i Niepalących ABSTYKEU 
QJA powstała nawet Sekoja Harcerska, lecz podobno har 
oerze zaproszeni na pierwsze sebranie w większości 
oznajnili, że te mie ma sensu, ia! jeżeli ktoś tego 

msu nie widzi - to czeka go jeszoze daleka droga, 

okryżua i bardzo zawiła de celu, który jest tak blis- 
ko. 
W SKP gdańskim dsiała owocnie i wytrwale pierwszy po- 
wojsnny Uaczelnik ilaroerzy ha Michał Sajkowski, dzia- 
łają w SKP haroerze śląscy 1 poworecy oraz wielkopol- 
soy, 

— Dlaosego tylko © harcerstwie? 

Bo na temat, bo to najstarsza i najbogatsza w tra- 
dycje organizacja młodzieży, be z tego powodu ma 
pierwszeństwo. Bo mine pewnej poprawy woele nie j 
tym ozym ma być, bo dumne hasłe "uharoerzenia" społ: 
osaństwa trzeba zacząć od... harcerstwa. Be harcerst- 
we ma wszystkie warunki i dane, bo wreszcie i my jes- 
teśny harcerzami. 

Wiechże to na razie wystarczy. 

  

hm PL 
Piotr 
Niwiński Guo vaDis (3) 

harcerstwo starsze 

y być drużyną atarszoharcerską, zastępem 
starszoharcerskim, harcerzem starszym - wystarczy ro- 

sumieć i realizować idee 
1 z innymi, z zastępem, drużyną, w domu rodzinnym, 
Ww szkole, w osiedlu, w miejscu pracy, Takiemu stano- 
wieku niejednokrotnie dawaliśmy wyraz, I byliśmy za 
nie krytykowani, Bo harcerstwo to nie tylko idea, ozy 
ideologia, to nie tylko ruch, organizacja, to także 

metoda, system pracy. Nie może być ponoć dobrego har- 
Oerstwa bez stopni, sprawności, systemu zastępowego 

itd. Że fakty mówią inaczej, że np. gdzieś w Zielono- 

górskiem działają "Korozakowoy" ze swym własnym Bys- 

temem praoy, że w przeszłości nigdy ze stopniami, 

sprawnościami nie było najlepiej, a mimo to działały 
bardzo dobre drużyny? Ortodoksi nie przyjmują tyćh 
faktów do wiadomości, Reforr=torów - racjonalistów 
odządzają od ozoi i wiary. Trudno. Życie i tak jest 

sprawiedliwe - przyznaje rację faktom." 1/ Druhowie 

Stefan Wajda i Ryszard Wojciechowski tak oto niezbyt 
zuchęoająco ujęli potrzebę konstruowania systemu pra- 
sy choć w odcinku swe- 
go serialu "W odpowiedzi 0.F," wyraźnie zaznaczyli 
oni, że "metoda starezoharcerska jest rozwinięciem 
metody harcerskiej. Tak jak rozwinięciem metody har- 
cerskiej jest metoda zuchowa. /-/ Precyzowanie, ukon= 

kretnianie metody starszoharcerskiej to już nadawanie 
tym wytyoznym praktycznego kształtu, to poszukiwa 
nie wzorów metodycznego postępowania." I słusznie 
jeśli rzeczywiście metoda /lub metody/ starszcharcer- 
ska stanie się udziałem i codziennością przeciętnego 
drużynowego. Wiele Środowisk mogłoby poszukiwać, tak 

jsk Korozakowcy, znamion swoj własnej metody. W koń- 
cu różnorodność -rozwiązań jest jedną dróg starszego 
harcerstwa, ale dlaczego stopnie i system zastępowy 
to droga dla... ortodoksów? 
Wracając do ozęści III cytowanego cyklu © harcerstwie 
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btarszym muszę zaznaczyć, że autorzy nie odcinają się Pio świóżym, ożyrosya myśleniem, pobudsane do rozno- 
  od potrzeby metody. 
Udowadniają, że metoda taka powstała, bo *w Hydziale 
Starszoharoerskim GX ZAP od początku przywiązywano 
ogromną wagę do konstruowania systemu pracy stars£o- 

3 metodyki kiej. 
% myślą o tych wszystkich, którym nie wystarczy idea, 
program, Przyrzeczenie 1 Prawo Harcerskie, Z myślą 
o pomocy drużynowym i drużynom." Zgoda, ale z jednym 
sastrzeżeniea, Z własnej praktyki wićm, że idea, pro- 
gra, Przyrzeczenie i Prawo wstępującym do organiza- 
eji nie wystarczą, gdyż jest to albo za mało, albo 
za dużo. Dla prawidłowego odbioru tych elementów ko- 
nieozne jest stworzenie sprzyjającego klimatu odbioru 
trzeba wzbudzić akceptację idei, przyjęcie programu 
za własny, uznenie Prawa 1 Przyrzeczenia za własny 
wybór życiowy. Nio z tych ozterech ów nie 
dmieje się samo z siebie, Jest to ozęsto żmudna praca 
wymagająca drobiazgowych zabiegów w procesie budowa- 
nia starszoharoerskiego zespołu, wszystko jedno jaką 
motodą, ozy Korczakowców, czy też systemem zastępowym 

ju, do łcania się w NO48,%/ Znsozy to, że 
Ruch rodzi się na bazie, lub, Jak kto woli, podstawie 
organizacji, Sav z siebie pochłonie tak wiele "pali 
wa” ideowego, że po prostu upadnie, bardzo szybko. 

Ruch 1 jest twóroą nowego po to, by 
wyrwać struktury, ozyli zastępy, drużyny, a w końcu 
też 1 komendy harcerskie z marazmu i stagnacji, 5 har 
cerstwa jednego roku, ule też te właśnie zastępy 
i drużyny mają harcerzy starszych w ruch wprowadzić, 
Obecnie trzeba sobie powiedzieć jasno, że osią ruchu 
było naprawianie struktur, ezukanie"prawdziwego ha- 
oerstwa", czyli, że mimo wysiłków ruch miał nustawie- 

nie "do wewnątrz" organizacji. Sądzę, że poprawe pra- 
©y podstaw ruchu, czyli struktur znacznie ułatwiłaby 

. otwaroie harcerstwa starszego na sprawy i problemy 
3 ie odnowy od 

podstaw metodyki byłot; tym konstruowaniem guachu po 

kolei od fundamentów, co jest warunkiem koniecznym 
dla harmonijnego pobudzania zespołów starszobarcex 
skich. Druhna Dewitz w "Perkosie" postulowała dostar- 
  lub patrolowo-sekcyjnya, albo metodą 

Istotny jest fakt, że do świadozości celów harcerstwa 
starszego zezpół musi dochodzić - żeby rozumieć trze- 
ba zrozuńieć, a to Bamo % siebie się nie stanie. SĄ- 
dzę, że-nie tędy droga. Już pisałem w poprzednich za- 
wędach o stawaniu się ruchu starszoharcerskiego 

obok drużyny, Przytoczone powyżej fraguenty również 

to potwierdzają. Otóż ruch może zrodzić organizacja, 
ozyli system, struktury, które zaczynają z czasem 
kostnieć lub sztywnieć, zeciskając, tłumiąc naturalny 

pęd do nowego. Struktury muszą być nasycane przez 

harcerskie.pl 

szenie zom "ładunku hunani 
nia /-/, które = jak się okazuje - jest niezbędną wi- 

taminą potrzebną ludziom w ich wzajemnych kontaktach? 
Korezakowcy i ich system to dobry przykład na popar- 
ele tej myśli - gdyż oni mają system - trudny, jedy- 
ny, bo gdyby był łatwy 1 prosty - nie byliby wyjąt- 
kiem, Ale "realizatorani najónielszych programów pe- 
dagogicznych w przeważającej większości bywają ludzie 
bardzo ofiarni i pełni zapału, ale o skromnych tulen- 
tach 1 niezbyt wielkiej inwencji " */, dlatego w prze- 
otętnej harcerskiej Pólsce trzeba od podstaw budować 
zręby ruchu, łączyć w harmonijną całość wszystkie 
nsposoby ma harcerzy starszych" wą właściwej kolejnoś- 
Si. Tak już jest w harcerstwie, że naruszenie tej za- 
sady wobeo zastępów 1 arużyn powoduje zawsze niepowo- 
dzenia i konieczność rozpoczynania całego cyklu_sys- 
żenowego od początku, Zaś sama idea, ruch, program, 
Prawo to tylko elementy systemu, nierozerwalnie zwią- 
zane ze stopniami,  sprawnościami, systemem zastępo- 
wym ozy też patrolowo-sekcyjnym, lub innym - jak kto 
woli. ilajlepsze doświadczenia starszoharcerskie dowo- 
dzą, że sposobem na harcerstwo starsze jest różnorod- 
ność 1 wszechstronność działania, poparta Świadonoś- 
cią celów do osiągnięcia nie tylko przez zespół, ale 
1 pojedynczego harcerza. 
Dochodzenie do tej świadomości to budowanie zrębów 

zespołu starszoknrcerskiego, to początek drogi. 

Motysy ur 20, liaroeratwo starsze, /i: odpowiedzi 
0.P./ oz.11I 

uotywy nr 18, larceratwo starsze /i odpowiedzi 
v,P./ cz.ll 

3/ gn nr 2/82, Jak rozumieć ruch sterszoharcerski 
K,kKoźniewski, Czerwony Haromistrz, atr.B2 

cd 
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Motto: 
» tabakiera dla nosa 

osy nos dla tabakiery?...” 

ai pewnej instytucji harcerskiej, 
Ba środku "sceny" dwoje aktorów zdarzenia: Om - w ty- 

pio amanta, wspaniały, potrząsający bujną grzyw 

władocy 1 męski, ona - skromna sehukana hufoora ja- 
-kiegoś guinnego hufoa, Kuestia: ona - cicho i nie- 

Śmiało tłumaczy, iż plan czy ooś podobnego s dokuman-- 

tavji obozowej zostanie złożony z pewnym opóźnieniem, 
% uwagi na to, że druhna komendantka obozu akurat 
zdaje egranin na studiach, bo niestety jest ntudentkę. 
0x - Oóż to, kogo obohodzi?! Jak się podjęła, to powi» 
2R wypełniać awoje obowiązki! /fu dla uzyskania 
atektu konieczny jest napoleoński ruch ręki/. 

Otóż to! Jeśli się podjęła — niech wypełnia swoje 
Obowiąski. Tylko oo to są obowiąski? Wsględem Kraju 
jak najesyboiej ukończyć studia i służyć swoją wiedzą 

Ala budowy lepszego jutra. Względem rodziny jak naj- 

Asyboiej kończyć studia, by stanąć ma własnych nogach 
 iultyć finansowo awoim rodzicom, Względen zanej sie- 
bie - jak najszybciej 1 jak najlepiej spełnić przyję- 

$) ma siebie obowiązek studiowania. Prawo Harcerskie 
Jest jednoznaosne w moralnej ooenie naszych obowiąs= 
ków, Hamy świecić przykładem również w życiu prywat- 

mym, Student powinien studia robić sgodnie s termina- 

mi i w miarę swych zdolności z jak najlepszymi wyni- 

kami, Dlaczego więc według pana s instancji koniecz- 

mym jest stwarzanie tu konfliktu moralnego? Przecież 
dwudniowe spóźnienie w dostarozoniu jakichś nieznier= 

Bie ważnych papierów nie wywróci akcji w oałaj chorą- 

Gwi, a nie sdanie egzaminu w terminie pociąga sa sobą 

określona koosekwónoje, gwykle dlu delikwanta miesbyt 
prsyjenno, I nie kaźdy wykładowca przyjuujo tłumacze. 
Mia typu ",.. ja mam na głowie dokumentację obosową 
1 uie mogę dlatego podejść do egzaninu...”. Katdy lo- 
Giesnie myślący ozłowiek powie, że jednak egsanin 
jest zprawą ważniejsną. ?uorzenie niepotrzebnych wy- 
borów moralnych jest działaniem antysyohowawozym 
1 przy okasji odstręcza od dsiałalności w Związku 
instruktorów, Nadmiaru instruktorów w ZEP nie ua, Pra- 
wie w ogóle brak tekich, którzy oddani są całym 86x- 
eu Haroerstwu i potrafią dla swojej drużyny, saozepu, 

hufca poświgoić bez reszty swój wolny ozas, swojo 
umiejętności, zwoje serce, 

Może poprzednie słowa trącą górmolotnym stylem, Gla, 
szanomiy Czytelniku, ozy nie łatwiej by się żyło, gdym 
by trochę tej górnolotności funkojonowało ua co dzień 
w osynach, a mie tylko w słowie? 
Dlaczego nie potrafimy- jako instanoja słożona s ludsi 
biorących pieniądze za etatową praog w związku mło 
dsieży, który w swej podstawowój masie akłada się 

s działacsy społecznych — okazać tym ludziom serca 
1 wyrosuniałaści? Przecież w dobrze pojętym interesie 
tej organisacji i wszystkich jej instańoji, prsedu 
wszystkim etatowych, powinno być posyskanie i utrsy= 

niem ręki, które karmi, bowiem bos iustzuktorów upó- 
łecznych nie będzio Haroeratwa; Dlaczego więć arogan= 
©ja usadowiła się na szozębiach naszej organizacji? 
Sądzę, że winniśmy właśnie wkładać wysiłek w to, by 
jek najwięcej naszych instruktorów kończyło studia, 
stawało się cenionymi pracownikani, dobrymi fachowca 
mi, technikami, robotnikami, by obowiąski swe wykony- 
wali uczoiwie. Motywacja ich dobrej pracy winaa wyni- 
kać s haroerakiego wychowania, które przeszli. Dobrą 
organizację pracy, właściwe podejście do ludsi, życze 
liwość 1 zrozumienie dla swych problemów winni sna- 
leść w instancji, Tu teś powinni sualeść pomoa w sy- 
tumojsoh trudnych. Wajozęściej tak się dzieje i każdy 
wypadek odwrotny boli tym berduiej. Wie można się od- 
grodzić od ludzi murem z papieru, bo,po pierwsz: 
cienka to zapora, m, po drugie, nie ta organizacja. 
Dlaosego więc ktoś żąda wyboru moralnego między egza- 
minem na studiach, a terminowym złożeniem papieru? 
Wie od rzeczy będuie przypoanieć, że terminy +asji 
wiosennej na studiach zbisgają się z naszymi przygo- 
towaniami do akoji letniej, Czy mamy wykluczyć studen 
tów s tej skoji? Czy może przejść na uystem obozów 
letnich dla atudentów? A kto będzie prowadził druży- 
ny? Dalej dziewosynka s Ćwsej klasy, bo nie ma komu 
podjąć się tej pracy? Dlaczego najpierw mówiny a po- 
tem myślimy? Dla 
stej ludzkiej 
swoją ważność aroganoją? Dlaczego jesteśmy nieżyczli- 
wi? 
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C» tam majatrujesu? To pytanie skierowane do 

dsiecka w wieku przedszkolnym najczęściej wyraża za- 
niepokojenie. Bo czasem wynikiem manipulacji malucha 
jest wypatroszony miś, czasem popąuta zabawka, Toze- 
brany budzik albo też wbite młotkiem w parkiet gwoź- 
dsie, kwiatek wycięty nożyczkami x Azorzystego obrusa 
lub ilustracja z cennej książki. Często zdarzają się 
przy tym skaleczenia, słyszy się o oparzeniach a na- 

drużynowy sushów, który zakłada drużynę z uczniów 
klasy pierwszej, albo usupełnia skład już istniejącej 
drużyny. Nie uda mu się ominąć trudności, bo będzie 
musiał pracować z drużyną prowadząc zbiórki, w więk- 
szości typowe, a jeśli typowe to posiadające składnik 
zmeny majsterkowaniem, 0o więo robić? Doatosować naj- 
sterkowanie do najmniej sprawnych, czy może podciąg 

nąć do poziomu najlępssych, a może niwelować różnicę 
i a   wet porażeniach prądem. Dziecko © 

skłonnościach" jest zwykle saliczane,do trudnych i a= 
ły wyniłek kierowany jest na obrzydzenie mu tego 00 
się 2 tymi skłonnościami wiąże. Co prawda niektórzy 
rodziae dochodzą do wniosku, że różnego rodzaju nie- 

pożądane manipulacje zą skutkiem braku zajęcia dla 
dziecka. Dlatego kupują szęsto zabawki, starają się 
wypożnić ozas dziecka spacerami, oglądaniem telenizji 
ftp, Ma szozęście maluch, którego tata dopatruje si 
w synu przyszłego inżyniera, dlatego kupuje zabawki 
konstrukoyjne, "nałego stolarza”, pozwala ubrudsić 
rączki przy "naprawie" rowerka. Ale większość dzieci 
jent odeiągana od tego rodzaju zajęć nakazami, zaka- 
zami oraz całym systemem nadzoru. Jest jeszoze przed- 
szkole. Zajęcia prowadzone są w licznych grupach. 
Dlatego wychowawozyni nie ryzykuje zajęć indywidual- 
nych w posługiwaniu się narzędziami /bo dziecko może 
eię skaleczyć/, niechętnie udostępnia zabawki konstru 

koyjne /bo te łatwo się psują/. Lepiej jeat dać dziec 
ku bezpieczną plastelinę lub kredkę. Dlatego dzieci 
miejskie przekraczające próg szkoły wnoszą różny po- 
sag w zakresie sprawności rąk, wiedzy i przyzwyczajeń 
swiązanych z uajsterką, Od zupełnie bezradnych do my- 
kazujących się zadziwiająco dużymi umiejętnościami. 
Nie przeszkadze to ani jednym ani drugim być dobrymi 
vozniami. Dopiero za pewien czas będzie miał prołiemy 
uauezyciel zajęć praktyczno-technicznych, Woześniaj 
se zjawiokiea tak wielkiego zróżnicowania spotyka się 

przez podoi drugich? 
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, Najlepiej by było 
przydzielać każdemu zadanie na miarę jego możliwości, 
Ale nie zawsze jest to możliwe, wiele jednakowych xa.. 
dań musi być wykonywanych równolegle przeż wszystkich 

  

część pierwsza 

a więo mogą być dla jednych za trudne, dla drugich 
zbyt łatwe, jednych zrażą, drugim wydadzą się nudne. 
Jednym z możliwych wyjść jest wykonywanie zadań nie 
sałkiem indywiduslnie; dwójkani, trójkami, mieqzejąc 

* mnięj zaawansowanych z lepszymi pod tym względem, ale 
bez uświadamiania dzieciom celu takiego doboru 1 wska 
zująo na konieczność pomagania sobie wzajemnie. Ocena 
wykonanej pracy też będzie obejmowała daną dwójkę ozy 
trójkę, W żadnym wypadku nie można ganić tych, którzy 
mimo chęci 1 wysiłku nie osiągnęli pożądanego rezulte 
tu, ani też przesadnie wychwalać sprawnych, a tymbar- 
dziej jeszcze stawiać ioh za wzór do naśladowania, 
Ganić trzeba za lenistwo, przeszkadzanie innym, ohwa- 
lić za pomysłowość, staranność, porządek, pomaganie 
kolegom. Ale musimy wrócić do tematu: Co z tymi zain- 
teresowaniani uejsterkowskimi dzieci w wieku zuchowym 
Nie ma zainteresowań wrodzonych, a tylko takie, jakie 
zostaną ukształtowane przez dom, przedszkole, później 

szkołę,oraz środowisko rówieśników. To ostatnie w tor 
ganizowanej formie daje drużyna zuchowa. Ogronnie du- 
żo zależy od talentu i umiejętności drużynowego, od 

atmosfery panującej w drużynie. Generalnie można 
atrierdzić, że dla dziecka jest to interesujące 00 
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saspokaja ciekawość 1 sprawia przyjemność. Przynaj- 
mniej w pierwszych trsech latach zuohowania. Cieka- 
wość rozbudza sam temat oyklu ozy zbiórki a przyjem- 
ność wyzwala uczestnictwo w zabawie. Zabawa w kogoś 
lub v 0oś bardzo określonego i temu podporządkowane 
są wszystkie ozęćci składowe sbiórki, w tym również 
majsterkowanie, 

Majsterkowanie w systemie zuchowym 
Majsterkowanie w formie pionierki wśród harcerzy, 

w formie tzw, robótek wóród zuchów-dziewoząt było zna- 

ne /a nawet podziwiane za granicą/ na długo przed re- 

formą ruchu zuchowego dokonaną przez Aleksandra Kamiń 
skiego i jego współpraćomników. Ale dopiero oni pod- 

  

mieśli majsterkowanie do rangi działu, przedmiotu wy- 
szkolenia zuohowego. Oto co pisze na ten temat A.Ka- 
miński w "Książce wodza zuchów": "Chłopoy ogromnie 
lubią majstrowanie ... Byłoby dziwnym, gdyby ruch 

suchowy nie wykorzystał do swych oelów majaterkowskich 

£amiłowań ohłopoów. Szczególnie, że majeterkowanie 
znakomicie harmonizuje z ogólnymi wytycznymi zuchowe- 
680 wychowania. Przecież nio lepiej 0d majsterkowania 
mie wyrobi zaradności w oodziennym życiu, poczucia 
obowiązku 1 rzeozowości, nie ma odeń lepszego Ćwioze- 
nim na kształcenie zręczności rąk, a bystrość inteli- 
genoji dużo może majsterkomaniu zawdzięczać." 

Tak więo na nowo ukształtowany w pierwatych la- 
tach trzydziestych nystem zuchony /ohłopięoy/ obejmu- 

je majsterkę 1 wiąże z nią duże nadzieje. Wspomniana 
"Książka wodza zuchów" jedną trzecią swej pojemności 
poświęca właśnie majsteroe. Ale jakiej? - majsteroe 

odpowiadającej zainteresowaniom zuchów, służącej za- 

bawie, powiązanej ze sprawnościani, Równocześnie wy- 

rabiającej systematyczność, poczucie porządku i este- 

tyki, umiejętność współpracy, Już wówczas autor prze 

METODYKA EEESENE 
podzielić okres kształcenia zuchów na otapy, "roboty 
ręczne” rozdzielić na pewno systematyczne grupy 
i gruntownie zacząć pracę "od podstaw”, Ala tak poję- 
tej systematyczności nie wolno wprowadzać do drużyn 
suchowych... My dążymy do tego samego oclu odmiennymi 
drogami. Będzie to na pemmo m dużą korzyścią dla zu- 
ohów." Tymi drogami smierzali zuchmistrze /£ przerwą 
wojenną/ aż do 1949 roku, Zmieniły się cele wychowa- 
mia, a wśród nich szozególną pozycję zajmowało wycho 

wanie do pracy, kształtowanie od małego dziecka zain- 
teresowań różnymi działami wytwórczości i służb. Ka- 
mykowska mojsterka nie kłóciła się z tą tendencją. 
Postanowiono ją jednak bardzo szeroko roswinąć oraz 
przeszczepić do drużyn haroerskich, Powstaje, przy 
ogromnym wysiłku całego Zwiąsku, gęsta sieć ośrodków 
metodycznych - dsiś nazwalibyśny je majsterkowniani, 
W salach wyposażonych odpowiednio społeczni i etatowi 
instruktorzy szkolili drużynowych i aktyw dziecięcy 
w zakresie modelarstwa /lotniozego, szkutniozego, ko- 
łowego/, napraw sprzętu domowego, chemii praktycznej 
1 in, Działać saczęły złożone z dzieci koła zaintere- 
sowań technicznych /1 mie tylko/, W następnym roku - 
1950 ośrodki metodyczne powiększone o zajęcia artysty 
o©zne, a miejscami również o naukowe i sportowe przy- 
brały nazwę Domów Harcerza. Pod tą nazwą znalazły śię 

„na początku 1951 roku w strukturze Organizacji Haroer 
skiej ZMP, a za rok ZMP przekazaż te placówki resorte 
wi oświaty, Mało kto, łącznie s Ministerstwem Oświaty 

j1 Wychowania, pamięta, że niektóre z dzisiejszych Pa- 
jłaców Młodzieży /np. w Tarnowie/ oraz liczne Młodzie- 

żowe Domy Kultury zostały założone przez ZHP. Mało 
kto pamięta, że przejęte przes resort oświaty placów- 
ki były sobligowane do niesienia pomocy haroerstwu 
m.in, w zakresie rozwijania zainteresowań technios- 
nych, w tym najsterkowania, Związek wyrzekł się w 1957 
domów haroerza jako wytworów "uialonego okresu", ozy- 
niąo sobie krzywdę, W kolejnych atatutach placówek 
wychowania pozaszkolnego ooraz mniej dawano miejsca 
dla haroerstwa. Ostatni statut już o mim nie wspomina. 
Domy haroerza zostały przemianowane na Dony Kultury 
Dsieoi i Młodzieży, a później jessoze w iłodzieżowe 
Domy Kultury, Posnikały pracownie zajęć teohnioznych 
a « mimi koła "Sprawnych rąk", "Majsterkowania", któ- 
re były miejscem zdobywania doświadozeń i kształcenia 
kadr w tej specjalności, Był to drobiazg wobeo wiel- 
kiego planu kształcenia politechnioznego, do czego 
przygotowywał się cały system szkolny, Każde dziecko 
miało stopniowo zdobywać umiejętności posługiwania 
się podutawowymi narzędziami produkoji, być wprowadza 
ne w słożone procesy techniczno 1 organizacyjne zakło- 
dów pracy, zapoznawać się x najnowocześniejszymi osią: 
gnięciani przemysłu, 

W tya czasie pojawił się podręcznik pt."Zuchy", 
którego autorem jest Marek Wardęoki, były kierownik 
Wydziału Zuchowego GK ZHP, prywatnie znakomity uaj- 
  Widywał, że majsterkę będą -ioieli gorliwoy 

do przedmiotu szkolnego. Pisze więo tak: "Być może 
słusznie byłoby ze stanowiska metodyki robót ręcznych 

uterkowios. Na taki p k czekali ini 
suchowi. "Księga wodza zuchów" znakomita, kiedy uka- 
zełu się po raz pierwszy i drugi, w coraz więkuzym 
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stopniu sterzała się, Również w dziale "Uajaterkowa- 
nie". Marek Wardęcki zaprezentował w "Zuchach" zupeł- 
nie inne podejście. Kamińskiego inspirowały zaintere- 
Bowania dzieci, Wardęokiego oele, którym ma służyć 
majsterka. Pisał: "Nie będzie wykwalifikowanym robot- 
nikiem, dobrym choćby dobrym 
domu ozłowiek, który w odpowiednim ozasie nie wyrobił 
sręosności paloów, nie zdobył elementarnych umiejęt- 
wości wykonywania samodzielnie ozegoś własnymi rękami 
/.../ Majsterka zuchowa nie tylko wyrabia zwinność 

palców, stwarza również możliwości kształtowania pod- 
atawowych nawyków pracy: Trzeba srobić plan, przygo- 
tować odpowiedni materiał 1 narzędzia, pamiętać o hi- 

EGRENGFEW + EG 
kłady prao w ogromnej przewadze "męakich". W pemnyn 
miejsu jednak umieszcza uwagę, że dobrze zrobi dzię. 
wozętom, jeśli nauozą się wykonywania rzeczy dotąd 
usnawanych za właściwe tylko dla ohłopoów. Nigdzie 
nie zachęca ohłopoów do "babskioh" zajęć. Ale podręcz. 

nik wielokrotnie też podloga 
prawom starzenia się. A nowego jakoś nie widać, W dzię. 

le majsterki dość daleko odbiega praktyka od tego oc 
pisano w "Zuchach" 1 "Książce wodza zuchów". Przy- 

Xłedem niech będzie wielka akcja szkoleniowa CAS '82, 
To przed czym ostrzegał Kamiński, a nie akceptował 
Wardęoki stało się oiałem. Złośliwi porównywali pro- 
gram majsterki CAS 82 do programu zasadniczej szkoły 

  gienie i pracy, DA 
terminowości wykonania"/.,/ Majsterkowanie bardziej 

skomplikowane ukazuje rolę wspóźpracy ludzi i podzia- 
łu pracy w produkoji /np. fabryka zuchowa oparta na 
zasadzie podziału pracy/ Wardęcki w "Zuchach" tyle 

samo miejsca co Kamiński w "Książce wodza zuchów” 
poświęca majsterce. Sprawia ponadto wrażenie, że nie 
oałkiem uwolnił się od wpływu swojego poprzednika, 
Przynajmniej w jednym ważnym miejscu. Kamiński pisał 

podręcznik dotyczący wychowania zuchów - ohłopoów, 
Wardęoki - dziewoząt i chłopoów, a mimo to dał przy 

obróbka drewna, obróbka mótali, obróbka 
szkła itd, A wigo nie zainteresowania dzieci są ważne, 
nie cele jakim ma służyć majsterka, ale upodobnienie 
się do programu zajęć praktyczno-technioznych w szko- 
16. I ten dydaktyzm w xłym znaczeniu, musi budzić za- 
niepokojenie. Zresztą nie tylko to. To 00 musi mart- 
wić to przede wszystkim poziom przysposabiania z za- 
kresu majsterki kandydatów na drużynowych, Ale o tym 
napiszę w następnym numerze "iR"-a, 

druh franek 

  

hm Tadeusz Gaweł 

(hancenf ma ni. 
ozasu kiedy ukazał się "Patrol beskidzki" 

„o Dyakowskiego upłynężo ponad 70 lat. Opisane 
życie harcerzy przebywających w górach chyba nie straż 
oiło nio ze swego uroku. I obeonie widzimy jak mło - 
dzieży tego typu "haroowanie" przypada do smaku. 
Z moich długoletnich doświadczeń wynoszę opinię, że 
dzieje mię to zarówno w środowisku miejskim jak i 

kiego odpowiedzialny jest każdy z nas, kto nosi gra- 
natowy i srebrny sznur, Aktywność osobista, angażowa- 
nie się do trudu i pokonywanie go daje nie tylko in- 
struktorowi satysfakcję, ale mimo woli to się udzie- 
la młodzieży, wpatrzonej w nas i dzięki nam doznają- 
0ej amtysfakoji z przynależności do wspólnej organi- 
zacji. 

  
jaki Gry nie satraciz 

powabu. Nawet może bardziej zauważa się to w Środowi- 
sku wiejskim. Jednak cokolwiek powiemy, zawsze wyroś- 
nie nam sprawa dobrej pracy zastępowego i udziału 
w programowaniu drużynowego. 

Doświadczenia z obozów wędrownych i zimowisk orga- 
nizowanych dla dzieci wiejskich potwierdzają w całej 
rozciągłości sens naszej pracy. Oto młodzież w wieku 
11-15 lat w środowisku wiejskim, gdzie dominuje wgra 
fiku dnia praca w gospodarstwie, również. ma prawo 
oglądania piękna jezior, poznania czaru ląsu w Gor- 
cach, szumu potoków, oiazy i samotności pobytu w 1e- 
sie, Za przeżycie harcerstwa, ułatwienie odnalezienia 
sensu życia, ułatwienie"połknięcia bakcyla" harcera- 

1 na wsi musi więcej poświęcić ozasu ru- 
ohowi, Pracuje on w specyficznych warunkach, bez te- 
ga wielkiego zaplecza kadrowego, którym dyspomuje du- 
że miasto, Jednak, przy dobrej woli i pewnym wysiłku, 
musi zjednywać do pracy podobnych sobie zapaleńców, 
Już przy stanie dwóch, czterech osób można zrobić 
wiele. Pracę należy rozkładać równomiernie, włączając 
do niej młodzież klas ósmych. W nięktórych zadaniach 

konieczne są ścisłe kontakty komendanta hufca z in- 
struktorami z miasta. Starać się należy o pozyskanie 
do pracy w harcerstwie osób z rolnictwa, administra- 
oji, jednak na długo baza pozostanie w kadrze nauozy- 
oielskiej. 

Dużą atrakcją dla młodzieży jest urządzanie prze- 
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FEE + KENEEEEE_ DOSWIADCZENIA EEE 
glądu pieśni. Czason zaproszeni możemy być na spotka- 
nie s "Sentorami wsi", I wówozus dajeny im to 00 mn- 

| gy, najlepsze piosenki horcerokie. 
Ghociaż nie jest to zauważalne na bieżąco, to jed- 

> pak świadomi ausiny być tego, że patrzą na naszą pra- 
| 0 rodzice. Często wą oni zapracowani 1 nie mają moż- 
 qiwości kontaktowania się z nami, ale poprzez dzieci, 

gqsiadów, opinię, która wyrasta w środowisku - stają 

ię naezyni sprzymierzeńcami, Wieś ma w pracy harcer- 
skiej swoiaty urok. Wbrew opiniom cząsem krążącym na 
temet trudności z udzielaniem dzieciom pomócy finan 

|sowej - stwierdzam na własnym przykładzie - rodzice 
są berdzo ofinrni. 

Doznałem również dużej pomocy ze strony władz tereno- 
wych. Przecież w Urzędzie Gminy, G3-ie, banku, skle- 
pie są rodzice, krewni, znajomi dzieci, poznawani 
przes nos ludzie. I jeżeli do nioh zwrócimy się 
s prośbą - udzielą nam wsparoia, Trzeba tylko choieć, 
działać, wciąż nowa stawiać obie zadania i realiso- 
wać zamierzenia. Rosnąć wówozas będzie opinia ażusz- 
ności istnienia harcerstwa w Środowisku wiejskim, 
Efekty wzbudzą raoiekawienie, zdrową zazdrość 1 ++ 
pozyskiwać będziemy wciąż nowych harcerzy, sympatyków 
działaczy, wspierających ruch. 
udo nie robiąc - nie dziwny się, że wokół nas jest 
pustka. 

zespół starszoharcerski 
phm Józef Biedruń HR 

EE. haroerz może pracować w pęjedynkę? Możć 
Może nawet w pojedynkę, samotnie pełnić ałużbę, być 
użytooznya ojozyźnie, skuteoznie.praoować nad sobą. 
Jednakże te działania nie będą miały szerszego odz 
mi. Istotą pracy Harcerstwa jest działanie 
|gespołowo. Jedną z zalet metody wychowawczej harcer- 
Btwa i jednym z celów wychowawczych jest przystosowa- 
mie młodzieży do pracy zespołowej. 
lie chodzi tu o zespół formalny, lecz o zespół 500- 
mentowany karnością, dysoypliną i haroeraką ambicją. 
Chodzi o zespół czujący potrzebę działania w swoim 
gronie i dobrze się w tym gronie rozumiejącym. 
Gzy takim z6spożem dla haroerzy starszych woże być 
drużyna? Może. Wydaje się jednak, że taki zespół był- 
by zbyt liozny, aby móc realizować w nim wszystkie 
formy pracy harcerskiej, Drużyna jest w sam raz do 
Większych zadań, gdzie zastęp nie podołałby zadaniu 
z uragi na swój stan liczebny. 

A może właśnie zastęp jest tym idealnym zespołem dla 
starszych harcerzy? Chyba tak, W zastępie mozą się 
 srealizować rozliozne dążenia pojedynozych harcerzy 
1 sprawdzić w zespołowym działaniu, Zastęp jest ide- 
Glną "paozką" wycieozkową, trudno zać sobie wyobra- 

mić drużynę na "prywatce" we współczesnym mieszkaniu, 
Każdy zespół harcerski potrzebuje przewodnika, 

 Zastęp - zastępowego. Musi być on dobrym moderatorem, 

znajdować pośrednią drogę, aby dążenia wszystkich 
głonków rastępu mogły się w jego zastępie zrealizo- 
wać, W działaniach zospołowych auai być przywódcą, 

W polu - dowódcą: 
Osy łatwo być zastępowym zastępu starszoharoer- 

 Bkiego? Osądźcie sami. Swojego zastępowego powinien 

wybrać zastęp, a wszyscy członkowie zastępu powinni 
aktywnie z zastępowym współpracować. Wydaje mi oię, 
że takie wybory powinny być przeprowadzane raz na rok, 
po przyjęciu przez zestęp programu pracy. Przecież 
nie każdy zastępowy nadaje się do prowadzenia różno- 
rodnych działań przyjętych jako program pracy. W do- 
drze zgranym zespole w zasadzie każdy może podjąć się 
połnienia funkoji zastępowogo - przewodnika, Jeśli 
nim jest instruktor harcerski, lub harcerz posiadają 
oy wyższy stopień /HO, lub HR./ - tym lepiej. 

Ony skład zastępu ma być atały? Nie jest to konie- 
ożne. Szozególnie w okresie podejmowania zadań lub 
praoy w dziedzinie zainteresowań, specjalności - skła- 

dy zastępów mogą ulec przemieszaniu. Jedno zastępy 
mogą się rozformować, iune zaś powstaną, 
Dlutego proponuję roozny cykl pracy zastępów. Praca 
krótsza niż rok nie da pożądanych efektów i aatystak- 
oji, a może uda się ją kontynuować w roku następnym, 
a może przez kilka kolejnych lat? Wtedy zastęp się 
utwardza, nabiera "ciała" - może w końcu przerodzić 
się w krąg lub klub specjalistyczny, 

W tezach do dyskusji w drużynach przed IV Chorąg- 
wianą Zbiórką Przedstawicieli Harcerzy Starszych 
znajduje się punkt: "...Przyjęcie jako zasady dobro- 
wolności i elastyczności w formach organizacyjnych 
1 praoy metodycznej, przy zachowaniu dyscypliny pro- 
gramowej /tj. konsekwentne wykonywanie założonego 
zadania/...", 
Mam nadzieję, że rozważania o harcerskim zespole tę 
tezę rozwijają! 

Czuwaj! 
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MEU POGLADY NUESENUEZH + wa + KA HISTORIA KEEEEM 
| akacyjnie Szanowny Druhu Naczelny! 

Ozęść pierwsza - refleksyjno-aktualna 
Siedzę sobie nad potokiem w Rabce-Ponicach, plecki 

ogrzewa mi ałoneczko, atopy ohłodsi woda, lasek szumi 
Parę godsin temu wyjechali uczestnicy akoji "Dzieci — 
dzieciom", o której pisałeś w "HR 
lla głębsze podsumowanie jeszcze za woześnie, bo po- 
dobno s dystansu jest jakby szersze spojrzenie. Podo- 
bno, Przez akoję przewinęło się ok,250 dzieci z sześć 
oiu haroerskich zespołów plus jedna grupa z domów 

dziecka. Przygotowaliśmy pięć imprez dla dzieci w ra- 
bozańskiej muszli koncertowej oraz kilkanaście /jeśli 
nie kilkadziesiąt/ seansów filmowych i występów na 

koloniach i w sanatorium im.Pstrowskiego. Do Insty- 

strony tj. Urząd Miasta 1 Ominy w Rabce i Komenda 
Nowosądeckiej Chorągwi nie mą w stanie zmienić istnie 
jącej sytuacji, Nadzieje na poprawę bazy są tak mini. 
malne, że prawie ioh nie ma. 
Dlaczego więo o tym wszystkim piszę do Ciebie? - za- 
pytasz zawsze dociekliwy Sz.Dh,Red, Ham nadzieję, żo 
te moje rabozańskie wątpliwości przeczytają instruk- 

torsy jeszoze przed układaniem tekstów uchwał na kon- 
ferenoje i spróbują przełamać w sobie głęboko zakorze 
mioną chęć pisania pięknych programów, bez zważania 
na organizacyjną atronę ich realizacji,/00 ja uozyni- 
łem/, Chęć owa nie tylko jest głęboko zakórzeniona, 
ale ma już dość bogatą tradycję. 
I to tyle wątpliwości znad potoka. 

  

tutu Matki 1 Dziecka nie mogliśmy wejść » powodu in- 
fekoji, pozostałe sanatoria nie były zainteresowane 
naszymi propozycjami. A w ogóle wydaje mi się, że 
Wieprzetarty Szlak jest już na tyle hermetyczny, że 
trudno go rosbić go inicjatywą z zewnątrz. 

Ozęść druga — historycznie refleksyjna 
Przez pięć lat trwania akoja doskonaliła się pro- 

gramowo, To znaczy program się konkretyzował 1 dzi- 
siaj można powiedzieć, że jest już właściwy szkielet, 
wokół którego można budować następna jego warianty. 
Tak więo oel jest, metoda jest, program także, nie ma 
tylko bazy do jego realizacji. Jestem pewien, że ze- 
społy artystyczne przygotowujące dodatkowo /prócz wy- 
stępów/ harcerskie festyny, olimpiady, widowiska itp. 

po nielekkiej przecież dla dziecka prąoy, muszą zna- 
leźć godziwe warunki aanitarno-bytowe /prysznia, gar- 

deroba, minipralnia, sala prób itp./, a tego niestety 

w Raboe nie ma, Nie da się, tak przynajuniej myślę, 
pogodzić prawdziwego "puszozaństwa" z prawdziwą /ozyt, 
«stredoną/ pracą artystyczną, Nawet przy właściwym 
rozumieniu potrzeb akoji, ebie zainteresowane 

Część trzecia - naukowo-refleksyjna 
Ciąg dalszy kursu "Jak zostać komendantea" 

Wstęp. 
Wykonanie zadania postawionego na tej lekoji wymaga 
od kandydatów niejakioh umiejętności dyplomatycznych. 
Lekoja 2. 
Jak wspoaniałem w poprzedniej lekoji kandydaci "pono- 
ami" /oznaczymy ich kryptonimem KP/ oras kandydaci 
"nowi" /w skrócie K/, zaczynają działać w różnych 
kierunkach, choć działania ich są dość podobne. Mają 
one na celu zdobycie sobie właściwego zaufania i us- 
nania. I tak "KP" wyjeżdża w teren, rozmawia z kadrą, 
haroerzani, odnawia stare przyjaźnie i znajomości. 
Nie od rzeczy jest przygotowanie serwisu zdjęciowego 
z obozów 1 innych imprez harcerakioh, który pozwoli 
nam przypomnieć wspólnie przeżyte ohwile wóród daw- 

mych, ohoć przez nawał pracy zaniedbanych przyjacióż, 

Przy okazji szozerych 1 bratnich rozmów wtrącamy, że 
moglibyśmy to i owo załatwić, oczywiście po wyborach. 
W kampanii niestety - czas goni, Znajomi arozumie. 

że oferty są aktualne jeżeli przejdziemy. 
"KN" natomiast wyrusza w stronę taw, "czynników". 
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Gzukamy wejść i już wewnątra /wyłącznie wewnątra/ pre. 
zentujemy swoje wizje poprawy mytuaoji na naazym 

mtozeblu, oparte o wieloletnie obserwacje, tym Głęb= 
Bze, że prowadzone z pewnego dystansu, Wszak stalińwy 

| boku 1 nasa kąt widzenia był jakby pełniejszy, Nie 
możemy zapomnieć zapewnić wszystkich, których traebą, 
że na nas można liczyć, 
Uwaga! Tych znajomych, których nie spotkamy ną na= 
azych obu drogach akreślamy 3 listy konkurentów, 

Q,d,/może/n+ 

Nowelka 
W pewnym województwie Kuratorium Oświaty 1 Wycho- 

mania porozumiało się z Komendą Chorągwi, Celem tegoś 
porozumienia była wspólnie organizowana międzynarodo- 

wą akcją letnia, Jedną strona /KOLW/ zabezpieczyć mia- 
ła organisację akoji, druga /KCh/ realizację programy 
Stale naiwni harcerze myśleli, że do spraw orguniza- 
cyjnych należy m,in, załatwienie autokarów, przewodni 
ków, biletów, dyplomów, nagród, zatrudnienie tłumaczą 
itp, De programu » gotodyczne przygotowanie dzieci do 
odbioru tych dóbr, Znów nie mieli racji, Okazało się, 

te do programu należy wasystko, sa wyjątkiem zatru- 

dnienia peronelu oraz saopetrssnia kuchni 1 magazyny, 
Publicznie przypomniał o tym kompetentny człowiek, 
którego aórka przyjeżdżając na tę wspólnie prowadzoną 
placówkę nie została potraktowana tak jakby sobie te- 
go przypominający życzył. 

Menente! Współpraca jest dźwignią handle; 

reke a f 

  

| mistoria knitatcemitwm 
Madeą piaama* 

hm Andrzej Bukowski 

powsinogi 
Ebieszczadzkie 
  

W... 29 lipca 1984 roku odszedł na Wieczną Wartę 

dh phm Stanisław Struś, Odszedł s naszego grona jeden 

3 najżerliwszych instruktorów, którzy w latach 1945 

1949 oraz po roku 1956 organizowali krakowskie har 
oerstwo, Odszedł jeden z Bi 

osłonek komendy tego niezapomnianego kursu, Stanął 
ma Wieosnej Waroie w roku jubileuszowym 25-1ecia pom 

tania tej niezwykłej drużyny instruktorakiej, Od- 
szedł mój najbliższy współpragownik i Przyjaciel 
% pierwszego kursu drużynowych w Kosarsyskach w 1957 

roku i s ostatniego kursu podharomistrzowskiego, prom 

tak oicho 1 spokojnie, jak oicho i 
Qałę Swoje pracowite, sasngażuwane harcerskie życie, 
Był jednym z tych, którzy bez dźwięcznych fanfar, bez 

bioia w dzwony pięknych haseł realizowali pracowioie 
1 okromnie, z pełną odpowiedzialnością i poświęceniem 
ten, jek go określił Gałozyński "nasz trud uparty, 

trud niezmienny, nieustanne kształtowanie". Spoczął 
na podgórskim omentarzu, w tej dzielnicy prastarogo 
Krakowa, którą ukochał 1 dla której poświęcił wazyst-i 
kie Swoje harcerskie i instruktorskie umiejytności. 
Dla jej rozwoju, dla w niej 
młodzieży, Nie doczekał jubileuszowego spotkania "Po-| 
wsinogów Bieszozadzkioh", którym również poświęcił 
miemęłą oząstkę Swojego życia, żegnamy Go w głębokim 
smutku i żalu. Żegnamy, ale pamięć o Nim pozostanie 

w nas do końca naszych harcerskich dni, I pamięć tę 
będziemy nieść wśród nas 1 naszych młodasych braoi-i 
haroerzy jak żagiew wielkiego ogniska, przy którym, 
we wsp s Ni hartowały się nasze 
charaktery. I nieść ją będziemy także po to, aby Jego 
Ślad na trudnych leoz zawsze prostych i jasnych dro= 
gach naszego harcerskiego działania ocalić od zapo=   

  

mnienia, 

archiwum SST = GEFOUKFEN ETU FRA OKIZO ROT Z EDOEAAA OR 
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EEEEEEX HISTORIA 
Nie wiedzieliśmy, że z wandy taka wspuniała poetxa 

i do tego jeszcze tak pełna humoru. Żawstydziły się 
zastępy kursowe i postanowiły też coś napisać, Jak 
to? Tylko Komenda ma układać wiersze i piosenki? Po- 
szeptali coś między sobą 1 wyznaczyli zastęp "Kozice" 
do zrealizowania tego trudnego zadania, "Kozice" mę- 
ozyły się wieczorem w namiocie, ale wreszcie "rydaży" 
na światło dzienne doskonałą piosenkę, Śpiewaną na 
melodię "Ballady dziadowskiej": - "Na Starym Mieście 
kożo Dantyszka". Podejrzewam do dnia dzisiejszego, 
że autorką słów była Danusia Rosner, która już wtedy 

zdradzała duże zdolności literackie, które potem za- 
owoooważy doskonałymi piogenkami, układanymi przez 
nią dla Operacji Bieszczady 40 ozy też z innych oka- 
aji. Danusia pisała 1 słowa i melodię, w czym dziel- 
nie sekundował jej /1 sekunduje nadal/ jej mąż, Józef, 
ozołowy skrzypek Filharmonii Narodowej w Warszawie. 
4 oto piosenka "Kozio", krytykująca obóz i jego Ko- 
mendę /najlepszy dowód, że nikt aię nikomu na kursie 
nie "podlizywał"1/: 

Gdzie ta Komenda rozum podziała, 
że nas w Bieszczady wywlekła, 
Przez cały tydzień zimno telepie, 
a woda za kark nam oiekża! 

Robić nam każą, jeść dużo dają, 

ozłeka ganiają do świtu, 
Choćby oi wszystkie gnaty odpadły, 
zawsze gadają: "do kitu!". 

szofera mają, 00 pieszo jeździ 
bo mu się "łazik" wciąż psuje, 
żeby zamydlić oczy Komendzie 
udaje, że reporujel 

Z doktora lepsza też jest figura, 
bo nawet czasem coś robi: 
I całą dobę w swym szpitaliku 
myszy na łóżkach swych łowi. 

Kwatermistrz oięgiem produkty liczy, 
wzdycha nad kromeczką chleba, 
Ghciałby zapewne, by uczestników 
wyżywiła manna z nieba. 

Trzymaj się druhu choćby ua brzuchu, 
ohooież oi pot » czoła cieknie, 
Tylko uważaj, bo ci podharoniatrz 
ozaaem zprzed nosa ucieknie! 

Wszystkie te piosenki i wiersze — łącznie £ moim wier 
szem /cytowanym ma wstępie odcinka 
rze 5/84 HR/ i z "ilymnem Fowsinogów Bieszczadzkich" 
zaliczyliśmy do dorobku kursu. 4oże "dorobek" to zbyt 
oficjalne, powiedziałbym "urzędowe" 
nie tych lepszych czy gorszych liryków lub panegiry- 
ków poetyckich. Raczej należałoby powiedzieć, że ilu- 

strują one atnosterę kursu, że mogły powstać tylko 
tam, w Bieszczadach, w tym gronie przyjaciół, w krę- 
gu tych wieczornych ognisk, których iskry rozpalały 
geroa bratnie uczestników 1 komendy i wyzwalaży 
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z tych sero wszystko, 00 w nich było najlepszego. 
ja takim tle, w takim nastroju ukłudano wiersze i pio. 
senki, Ten nastrój zmuszał niejako do pisania, do po- 
zostawienia przyjaciołom swoich uczuć przekazywanych 
w różnych formach, w tym również w poetyckich. I po- 
tem - w 25-letniej działalności "Powsinogów" - powsta 
wały dalej strofy wierszy wspomnieniowych, powstawały 
gawędy i opowiadania, spisane w wydawniotwie jubileu- 
szowym jakie opracowujemy na nasze 25-lecie. A Danu- 
sia Rosner, jako się rzekło, twórczyni całego cyklu 
piosenek harcerskich s własnymi słowami, w niejednej 
z mich nawiązywała do naszego kursu i niejedną z nich 
nam poświęcił a 
imi obozowe biegły szybko jeden za drugim, zbliżał 
się nieuchronnie koniec kursu. Z każdym dniem "Powsi- 
uogi" stawały się ooraz bardziej zadumane, chociaż 
ćwiczenia i wykłady goniły jeden za drugim i nie po- 
zostawiały wiele ozasu na rozmyślania, Zbliżała się 
wielka, trzydniowa konferenoja programowa Komendy 
Chorągwi, na której grono najlepszych, najaktywniej- 
szych działaczy ze wszystkich 27 hufoów /a tak - tyle 
ich wówczas liczyła Krakowska Chorągiew!/ miało prze- 
dyskutować podstawowe założenia programu Chorągwi na 
rok harcerski 1959/1960, opracować szozegółowo każde 
z tych założeń i przyjąć wstępnie program, który 
w przyszłości sami będą realizować. Ci właśnie,00 go 
układali. Była to jedna » najcenniejszych i najtraf- 
niejszych inicjatyw ówczesnej Komendy Chorągwi, a kon 
kretnie jej Komendanta dha hu Bogusława Rybskiego. 
W budowaniu tego programu znaczącą rolę miały odegrać 
"Fowsinogi Bieszczadzkie" - ostatnie dni naszego pro- 
gramu zmierzały do przygotowania materiałów praktycz- 
nych /praca drużyn, kręgów, hufoów/ właśnie dla po- 
trzeb konferencji instruktorskiej, obradującej i bu- 
dującej program Chorągwi. wywiązaliśmy się z tych za- 
dań bez zarzutu. A przy tym w trzy ostatnie dni mu- 
sieliśmy praktycznie pomagać przy organizacji końfe- 
rencji, zakwaterowaniu jej uczestników, organizowaniu 
im czasu, no i stale pokazywać nasz obóz i opowiadać 
o mim, tłumaczyć nieskończoną ilość razy funkcje po- 
sztzególnych urządzeń /np."semaforów" wskazujących 

czy latryna jest wolna czy nie!/, relacjonować prza- 
bieg zajęć kursowych, Ale również z niekłamaną duną 
1 zadowoleniem odbierać liczne "ochy" i "achy", wy- 
krzykiwane w zachwycie to nad kawiarnią obozową, to 
nad przepysznym fotelem dla Ryśka iróblewskiego, wy- 
konanym przez niego bez niczyjej pomocy z grubych ga- 
łęzi i konarów leszczyny. Był to istny majstersztyk 
pionierki obozowej — fotel, na którym można było sie- 
dzieć wygodnie jak w klubowcu, a nawet bujać się 
w przód 1 w tył jak na bujaku! Fotel ten zresztą, jak 
1 kawiarnia obozowa został przewieziony do Krakowa 
1 eksponowany na wielkiej wystawie' krakowskiej Chorą- 
gwi, zorganizowanej w październiku w parku dr.Jorda- 
na, obrazującej obozownictwo 1 pionierkę krakowskich 
drużyn, Kawiarnia, nazwana na wystawie "Cafe pod chu- 
staui", była niezwykłą atrakcją Krakowa, odwiedzaną 

przez tłumy mieszkańców rozkoszujących się snakiem 

26 

E| . TZEENCTCAM 
kawy, parzonej obok na kuchni polowej zbudowanej 
przez "Pucka" - Władka Pilińskiego według najlepszych 
tajników pionierskiej metody obozowej. A obok wejścia 

do kawiarni bujażł się wspaniały fotel Rydka, który 
przeszedł wszelkie próby wytrzymałościowe, nawet pod 
ponad 100-kilogramowymi amatoremi bujania się na nimi 

Trzydniowa konferencja programowa w Smereku opra- 
oowała najlepszy w historii Krakowskiej Chorągwi pro- 
gram działania na rok haroerski 1959/1960. O wartości 
$ego programu Świadozy nie tylko to, że w zasndzie 
wyczerpywał on wszystkie istotne potrzeby środowiska 
haroerakiego 1 stanowił "encyklopedię" działania dla 
każdogo, nawet najsłabszego instruktore, O wartości 
tego programu ówiadozyło również 1 to, że kiedy 

s przyczyn - do dzisiejszego dnia rzetelnie nie wyja- 
śnionych - "rospędzono" jeden z najlepszych, najbur- 
dsiej poświęconych pracy i bezinteresownych składów 
Komendy Chorągwi, ludzie mali duchem, którzy kryty - 

kowali s ironioznymi uświechani tych, których udało 
im się - w ich pojęciu - "pogrążyć", potrząsali egsem- 
plarzawi programu, wyśmiewając go i nazywając pogar- 
dliwie "zieloną książeczką", Czasem najlepiej o war 
tości dzieła świadczy bezsilna złość tych, którzy 
nigdy nie będę w stanie dzieła takiego stworzyć, 
a jego popularność 1 wysokie oceny wśród tych, którzy 
z jego treści korzyatnją, pogłębiają tylko bezsilność 

1 każą krytykować dla samej krytyki, bądź też w myśl 
nie najpiękniejszej polskiej przywary, że "na pocnyże 
drzewo każda koza skacze", Uistoria lat późniejszych, 
% zwłaszoza roku 1365 w Krakowskiej Komendzie Chorąg- 

wi wykazała aż nadto wyraźnie komu można powierzać 
ster działalności programowej i wychowawczej wóród 
Bzerokioh rzesz krakowskiego harcerstwa, 
Konferencja progromowa w Smereku kończyła się w tym 
samym dniu, w którym "Fowsinogi Bieszogadzkie” zany- 

kały swój dwutygodniowy pobyt w pięknej krainie poło- 
nin. kończyła się centralnym ogniakiem inatruktor- 
skin, połączonym © tzu, "godziną szozerości", Istnia- 
ły wówczas pewne rozbieżności w łonie krakowskiej ka- 

dry instruktorskiej /w pojęciu szerokiego województwa 

krakowskieso/, niedomówienia, różne półzdania czy pu 

Słówka wypowiadane przy różnych okazjach, najczęściej 
niestety pod nieobecność tych, których oxe dotyczyły, 
lub raczej - nazwijmy to po iwieniu - "dotykały". 
I właśnie ta godzina szozerości miała doprowadzić do 
Wyjaśnienia wszystkich tego typu niedomówień, preten- 
uji, podejrzeń a nawet pomówień, Nie spełniła ona 
jednak swojego zadania. Pozostały nadal, zawieszone 
jakby w powietrzu, niewyjaśnione sprawy, które — po- 
Wiedznmy to sobie dzisiaj otwarcie - nie były sprawami 

W całym tego słowa znaozeniu, Hogły oo najwyżej za- 

Błużyć ra miano "sprawek" wysuwanych przez ludzi ma- 
łych duchem, nie mających odwagi wypowiedzenia się 
Taz a dobrze wobeo oałej braci inatruktorskiej, Nie 

mających zresztą żadnych rzeczowych argumeatów .poza 
Drzysłowiowym ny 1 oni", r- ktorych przenież nie 
można niozezo trwałego zbudować i które to argumenty 

Stają się zerem w zetknięciu z prawdziwym dorobkiem 

HISTORIA : EEEE 
progranowym 1 organiznoyjnym ludsi znających swoje 

| zadania 1 realizujących je konsekwentnie w swej dziam 

łalności. Tak więc, jako się rzekło, ma tym ogniaku 
nie nastąpiło oczekiwane otwarcie się wszystkich gero 
1 dusz iostruktorskich i w tym zakresie ogniako nie 
spełniło swego zadania, Żoha i reperkusje tych roze 
dźwięków w krakowskim środowisku instruktorakim odbi- 
ły się, niestety, w niedługim czasie i doprowadziły, 
wprawdzie pośrednio ale w niemażym stopniu, do znian 
osobowych w Kowendzie Chorągwi, Czy korzystnych? A na 
tym tle rómież do bardziej lub mniej udanych prób 
zdeprecjonowania opracowanego na konferencji inotruk- 
torskiej w Bieszczadach programu Chorągwi Krakowskiej 
na rok 1959/1960, o czym pisałem powyżej. 
Ognisko instruktorskie trwało bardzo długo. Siędzie- 
liśmy przy nim - członkowie komendy kursu - jak ma 
szpilkach! Przecież tam, w obozie, ozekają "Powsinogi 
Bieszczadzkie", osekają na ostatnie, przyjacielskie, 
niemal rodzinne ognisko! Przecież tam właśnie jest 
nasze miejsce, wśród "4ilkołaków", "Czortów" i "Ko 

zio", tau powinniśmy ćpiewać ukochane piosenki har 
cernkie, tau wsłuchiwać się w trzask płonących gałęzi 
i w bicia bratnich serc! Pędziliśny zatem do obosu 
po skończonym ognisku instruktorakim jak wichreu gna- 
ni. Obós spał - była już prawie 1? w nocy! Staszek 
PoduBowski, który pozostał, jako dyżurny osłonek ko- 
mendy kursu,w obozie, zrełacjonował nau krótko nie - 
wesołą sytuację. "Powsinogi" po prostu były arodze 
zawiedzione. liczyły na ten ostatni wieczór ze swoją 
ukochaną komendą, przygotowywały się do tego ogniska 
A tu taki afront! Wszyscy ozekają a komendy nie ma. 
W końcu, zawiedzeni 1 autentycznie zasmuceni poszii 
spać, Bo 1 jak długo można czekać? 
Ogłaszamy natychniast alarm! Staszek trąbi, Ronek Ney 
wali w powietrze ne swojej służbowej TIT-ki /wykonywał 
wówozma w Bieszczadach badania geologiczne z ramienia 
Akademii Górniozo-Autniczej i s uwagi na nadal nie- 
pewny teren otrzymał odpowiednie "uzbrojenie"/, Usta- 
wiany następy na majdanie, Krótkie słowa usprewiedli- 
wienia i przeproszenia i zastępy otrzymują zadanie 
rozpalenia swoich własnych ognisk na trzech poblis - 
kioh wzgórzach otaczających koblinkę naszego obozu, 
a po nkońozonych ogniskach wrócić do obozu z zapalo- 
mymi głorniami dla rozpalenia nimi wspólnego ogniał 
kursu. Przepiękny byż to widok kiedy e trzech stron 
schodziły połoninami olomne postawie niosące w rękach 
płonące głownie, jak świetliki, jak gwiazdy świecące 
w oiemią noo, Ten widok nasunął mi motto do ostatniej 
gawędy przy naszym ognisku, I dlmlago zacząłem ją sło 
wemi miokiewiczowokiej "Ody do młodości": "...zastrze 
lmy myśli w jedno ognisko i w jedno ognisko duchył.." 
Jak urozórse i jak łatwo zarazew płynęły wówozas 
£ moich ust, nie — z mojego seroa, słowa gawędy, Iló- 
wiłem o kursie, o przyjaźni, o harcerskim, tustruk- 
torskim posłanniotwie, o Służbie, o Ojozyśnie, uówi- 
łem po prostu o naa - o "Powsinogach Bieszozadzkich". 
I wplotłem w słowa tej gawędy przepiękne myśll ks.bi- 
skupa Włudysława Bandurskiego, zaczerpnięte a jego 
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sbioru przemówień pt. "Ducha nie gaście", lecz dosto- 
sowane przeze mnie do harcerskich postaw i dążeń, 
uówiłem ua zakończenie mniej więcej tak: 
*,., My, drogie druhny i drodzy druhowie, żegnać się 
mie musimy. Między nami snują się tysiące nioi, które 
łączą uoznoia i myśli, czyny splatają w całość, serca 
dźwigają 1 siły mnożą. Wtedy winniśwy się żegnać, 
gdybzómy mieli iść iunyui drogami, gdybyśmy miy mieli 
tak rozejść, iż w pracy dla naszej ukochanej Sprawy 
nie spodziewali się spotkać, A że harcerzani jenteśny 
1 hsroerzami będziemy, więc zawsze będzieny razem. 
A zatem nie pożegnania słowem przemawiać trzebu 1005 
wołać: do zobaczenia! Tam, gdzie stać będą oi, którzy 
nie przestaną pracować dla Polski 1 dla Związku i za- 
pału w tej pracy nie stracą. Do zobaczenia! Spotkamy 
mię zawsze na jednej Służbie, na jednym obronnym azań- 
Qui". I dałem "Powsinogon" na zakończenie gawędy mój 
wiersz, wyżej już przytaczany. Cisza zapadła wielka, 
słychać było tylko trzask głowni w dogasającym ognis- 
ku i charakterystyczne pociąganie nosem - to bardziej 
wrażliwi ronili łzy wzruszenia. Wzruszeni byli wazys= 
©y, ja ohyba najwięcej. To był przesież najpiękniej 
szy obów, najoudowniejsze harcerskie dwa tygodnie 
w tylu latach instruktorskich przeżyć! Nikt nie odcho: 
dził od ogniska, chociaż dawno już odśpiewaliśmy 
1 "do odwrotu głos trąbki wzywa” i "bratnie słowo 30- 

bie dajem" i "związani węzłem braterskiej miłości" 
1 wreszoie hejnał "idzie noa", Nikt nie odonodził od 
mieniących się tysiącami iskier, dogasających głowni 
mimo tego, że na wschodzie, gdzieś w okolicach Poło- 
niny Caryńskiej niebo zaczynało już różowieć, Wikt 
nie poszedł już spać tej nocy, a właściwie tego ran- 
ka. Wyczerpany fizycznie, a przede wszystkim nerwowo 

/za wiele wrazoń na jedną noc!/ do granio ludzkich 
uożliwości, pisałem w namiocie ostatni rozkaz obozowy. 
I znowu, jak każdego dnia, stanęły na majdanie zwarte 
szyki wzorowo umundurowanych "iilkołaków", "Czortów" 
i"Kosio", I znowu naprzeciw nich na swoim zwykłym 
miejscu stanęła cała komenda kursu. Osobiście ozyta- 
a ostatni rozkaz, Czytałem go płynnie do słów: 

mie rozwiązuję drużyny kursowej...", Wówczam 0oś 
we mnie pękło, coś podeszło wysoko do gardła i wypły- 
nęło gorącymi łzami przez zmęczone i zaczerwienione 
niewyspaniem oczy, Czy to było tylko zmęczenie? Trzy 
razy zaczynałem od nowa ozżytać ten ustęp rozkazu 

1 trzy raty głos łamał mi się, oduawiając posłuszeń- 

stwa. Przemogłem wreszcie tego niespodziewanego goś- 
oia, który dostał się do mojego gardła 1 wykrztusiłem 

rozkaz do końca. A potem, po apelu, odszedłem prędko 
na skraj majdunu i uwiudłem z twarzą w dłoniach na 
kłodzie zwalonego drzewa. I pamiętam jak dzić, że 
przybiegł do unie równie wzruszony jux ja Staszek 
$truś, Objął unie serdecznie a mocno, uoałował w oba 
policzki i tak - dwa stare chłopy, które.z niejednego 
pieca chleb już jadły - siedzieliżny na kłodzie drze- 
wa i, nie ma się co wstydzić, płakaliómy jak bobry! 

Już ża parę chwil trzeba było jednak się zabrać do 

ogromnej pracy likwidacji obozu - po południu podsta- 

wiano amnochody po sprzęt. Likwidacja obozu przesża 
równie sprawnie jak jego stuwianie, "Powsinogi" nią 
po raź pierwszy i nie po raz ostatni stanęły na wygo. 
kości zadania. Wróciliśmy pociągiem Ł Zagórza do krą 
kowa, niektórzy uczestnicy żegnali się z nami, wysją. 
dając już w Tarnowie. Umówiliśny się na spotkanie dry. 
żtymy wa wrześniu, z okazji rozpoczęcia roku horoen- 
skiego. Nie wiedzieliśwy wówozaa, że tych spotkań by. 
dsie znacznie więcej, że będą one odbywać wię później 
prawie 00 roku aż po jubileuszowy rok 1984 - rok 252 
lecia "Fowsinogów Bieszczadzkich", Postuwiżem sobie 
za cel przekazanie wspomnień z okresu kształcenia ka- 
dry instruktorakiej w latach 1957-1960, lie miejsca 
tu więo na opisywanie dalszych losów "Powsinogów Bie- 
szozadzkich", Jeżeli wydamy przygotowaną przez naa ną 
25-leoie Jednodniówkę jubileuszową, to w niej będą 
mogli zainteresowani przeczytać o dalszej pracy tej 
niezwykiej drużyny kursowej. koje wspomnienia z kursu 
zakończyć ohcę krótkim o,isem - refleksją z pierwsze- 

go pokursowego spotkania "Powainogów", jakie miało 
miejsce właśnie z okazji rozpoczęcia roku haroerskie- 
go 1959/1960 w dniu 12 września 1959 roku, Iniojato= 

rem spotkania byłem ja saw, następne spotkania miały 
wielu iniojatorów, z niezapomnianym i nieocenionym 
"Kubą" - Józefem Budką /obeonie haromistrzem Polaki 
ludowej/ na ozele, Tenże "Kuba" jest chodzącą ency- 
klopedią "Powsinogów Bieszczadzkich" - znu wszystkie 
adresy, pamięta wszystkie zdarzenie, prowadzi własny 
indeks nazwisk i dzięki niemu możemy w każdej chwili 
odtworzyć aktualny stan drużyny i zawiadomić wszyst- 
kich jej członków o kolejnym spotkaniu, Ale wracaw da 
Zlotu w dniu 12 września 1959 roku. Zawiadomienie 
o Zlocie naptsażem wierszem i rozesłałen wszystkim 
uozestnikom. uieli z tego wiersza wyczytać wasystkot 
miejsce Zlotu, cel, umundurowanie, prograw. Oto zawie 
domienie: 

Wiech sławne rowsinogi ze wszystkich świata stron 
Przybędą do Krakowa na srebrny trytki ton. 

Niech dwunastego września, w wieczoruy cichy O%a8 
Pod lorbertunek nurem o szóstej ataną wra. 

Tam, gdzie Rudawy fale, gdzie wioła w słońcu lśni 

Zastępy w peinej krasie bieszczuizkie wsponną dni. 

Na podkrakowskich łąkach biwaku spędzim noc, 
więc ciepłe weź okrycie oraz prowiontów moo. 

działam w defiladzie zakończy się zlot nasz 
Włóż uundur młodzieżowy i w uśmiech oblecz tware» 

Czekany, Wie zawiedziesz, jak nie zawiodłeć nas 
W bieszczadzkie dni tęczowe, w przyjaźni złoty 0288» 

Pamiętaj: 

Bieszczadzkie Powsinogi niech żyją, 
azósta wieczór, chusta, polowy strój. 

Czuwaj! Zzuj! 

jtawili slę prawie wazyscy, Biwak rozbiliśmy na tere” 

mie posiadłości uieocenionego druha Bogusia Langusla+ 

drużynowego "Czarnej Trzynaatki" - w Przegorzołach 

„.. a lekars pyta: 
Co pani jest? 
Tesa sjazdowa! 
To niech pani przyjdzie jutro... 
Dlaczego? 

- Bo ma jutro zarejeatrowało się pięć pozosta- 
tych. ++ 

Memaż zauważyłem na biurku redskoyjnym poważny 
tekst w odzewie na pojawienie się w "Hotywach" 
dyskusji, a mając do dyspozycji miejsce na 80 

ly tekstu _ uprzedzan sprawę i wkręcam swoje 
grosze do tego dokumentu w lekkin, jeszcze waka- 

stylu. 
jemy soble sprawę z prastyk powstawania tego 
eyszoowań - są one na pewno dziełem nieujawnione. 

lub *...poprzez owoich radnych związek zyskuje w ra- 

„daoh narodowych ważnego sojuszuika,..". Po pierwsze — 

model ruchu młodzieżowego musi być tworzony tradycją 
działających swiąsków a nie może być określeniem ieo- 
retyoznym, do którego powpycha się różne organizacja, 
a po drugie - ZHP w zdecydowanie wielu środowiskach 
ma w podstawowych strukturach rad narodowych autenty- 
©xnego sojusznika i nie decyduje jedynie obecność 
w nich instruktorów ZUP, a praca 1 wyniki ruchu społe 
oznęgo jakim jest harcerstwo, - 

Guriozalnie ciekawy partykularyzą odnotowujemy 
w dwóch stwierdzeniach: "...I Ogólnopolskie Porun Zuch 
mistrzów stwierdziłie, że zuchowy system todyczny 

jest nadal atrakoyjny. Może by tak mniej pewności. 
Wystarozy wyjść na podwórko i zobaczyć w 0o się bawią 
dsieci, posłuchać opinii rodzieów, którzy, niestety, 
  iłu konkretuych osób, które je a na- 

przedstawiły do zatwierdzenia ozłonkom Rady 
mej. Hiby wazystko w porządku, ale niestety za- 

ło konkretnej, porządkującej, tonującej a nawet 
tycznej redakoji tego tekstu. Stąd poszczególne 

I0y pimane są w różnych czasach i w kilku trybach, 

imie się powielają i również, niestety, wyklucza. 
e "..w przedzjazdowej śm: powinniśmy sfon 

aa, %0 stwierdza się u.in, w następnych akspl- 

+.ZMP ua zapisany w awoim programie postulat 
atwa spraw młodzieży..." czy "...wyohowanie 

tyozne jest istotnym elementam programu wycho- 

ZAP..." Autorom po prostu trudno jest się 

Ś czy mamy jakiś program, ovy wszystko... £i- 
od nowego sjazdu. 

fazach pojawiają się niepotrzebnie razem elomen- 

6, Wprowadza to tylko zamieszanie 1 czasem wręoż 
łowie. Szereg aformułować jeat 00 najuniej dys- 

inych, jak np. "... niectędne stało się obeonie 
owanie własnej wtsji przyszłości ruchu młodzie- 
oraz określenia miejsca ZAP w tym ruchu...” 

sbiórek 1 nie- 

chęć dzieci do udziału w nich, Ale Porum jest innego 
zdania... "...w harcerntwie starszym niemal od pod- 
staw zbudowaliśwy pełną konstrukoję metodyczną w od- 

| niesieniu do drużyny 1 oałego związku. Takiej reformy 

systemowej w harcerstwie nie przsprowadziliśny od da- 
wna..." Tylko kto to wazystko widział eprócz druhów 
W.1W., którzy opisali ją w dodatku w jednym eguzupla 
rzu /ozęść podobno zaginęła!/, o onym Świadozy fakt 

nieukazania się zakończenie epopei starszoharcerskiej 
" "Hotywach", W wyniku tej niebywałej w skali haroex- 
stwa reformy jest jeszoze podobno w kraju kilkuset, 
uo może trochę więcej, harcerzy sturszych..+ 

Jest również w tezach parę dramatycznych pytań 
w stylui Jak przełamać niechęć niektórych komend oho- 
rągwi i hufoów..., Jak spowodo aby harcerskie ko- 

meudy realicowały w pełni tę fuakoję?,., Wstyd, że 
takie mamy problemy tam gdzie funkojonaje kodęka pra 
oy, 4 meża tak kilka osób na zieloną trawkę dla przy 
kładu? 

Tyle na dziś - » drobną uwagą - w przyszłości two- 
rząo podobne dokumenty trzeba brać pod uwagę, że bę 
dzie je czytać instruktor prezentujący przeciętaą la- 
teligenoję, ale mimo wszystko zdolny do włanuych prze- 
myśleń i sądów, ozusy wszystko wiedzących, wspaniale 
robiących 1 wających jedynie młuszną receptę, winęły. 

archiwum 
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Ou oatatnio od przyjaciela list, z któ. 
rym - ze względu na istotne i ważkie myśli w nim za- 
warte - postanowiłem zapoznać PT Czytelników w dzi» 
siejszym felietonie, 

Niepomny ostrzeżenia redaktora z "Ha Tropie", 1i- 
Oząa się z wszelkimi konsekwencjami, udałem się na 
wozasy - pisze przyjaciel - do Szkoły Harcerstwa Stan 
szego "Perkoz", Już po tej pierwszej denunojacji do- 
myśliłem się, iż przyjaciel podjął tę bohaterską de 
oyzję dla dobra własnych dzieci. Przez wiele lat za- 
niedbywał je zresztą, uozestnicząc w wielu obozach, 
akojach i imprezach, zapewniając radość i przygodę in- 
nym dzieciom . Wozasy udały mi się znakomicie - konty. 

miała, cudowne jesioro, jedzenie 
obfite i urozuaicone - poza jednym wyjątkiem -przez 
omły turnus serwowano nam kawę zbożową, herbata, jak- 
by był to jakiś rarytae, nie pojawiła się ani razu, 
I tak podobno już od pół roku. AI Ham oię tutaji - 
pomyślałem - nie dość, że wszystko miał pod nosem, to 
jeszoze narzeka na brak herbaty. Pewnie by choiał, że- 
by kwatermistrz szkoży, mający 00 robić - zawracał 
sobie głowę jakąś tam herbatą. Przecież w szkole har- 
Serakiej ważne jeat, by ooś, w przerwie między zaję- 
ciami, zjeść a nie popić! Malkontent jeden, 
patrzcie go! 

o00 

TRZY PIÓRA 

list z shs 

z EEEE IEC IOZOCK 

ak jak oo roku wrzesień i październik to okres 
rozpoczynania nowego roku harcerskiego. Następuje peł 
na mobilizacja drużyn i szozepów, zuchów, harcerzy 
1 iqstruktorów, Powinny już być opracowane plany pra- 
cy 1 plany wychowawcze, Jednak tegoroczna jesień bę- 
dzie inna niż poprzednie - wchodzimy bowiem, na razie 
w związkach drużyn, w ozas kampanii przed VIII Zjaz- 
dem ZHP. Ha konferencjach sprawozdawczo- wyborczych 
podaumujemy nasze sukoesy i porażki, a także w opar- 
oiu.o nie wytyczymy dalsze plany na harcerskim szlaku 
służby 1 przygód, Tradycyjnym obyczajem 0 w ten cha 
rekteryzuje się uaktywnioną działalnością - „truktor- 
ską, prowadzi się ożywione dyskusje, określa własno 
marzenia i pomysły służące dalszemu twórozenu rogwi- 
janiu idei ruchu harcerskiego, Jęat to ważne zadanie 
dla harcerzy starazych 1 korpusu instruktorskiego. 
Ukazały się już "Tezy do dyskusji,..", które powinno 
się uważać za punkt wyjścia do rozmów iustruktor- 
szioh. Przestrzegałbym natomiast przed inatrunentel- 

ROZWAŻANIA 

GASNACEJ WATRZE 

jednak 
drużyna! nym truktowaniem owego dokumentu - nie można romawiać 

w kręgach inatruktorskioh tylko o tezach bez pogłę- 

archiwum 
harcerskie.pl 

NIZEJ  EEENEN W KREC 

Dalszy fraguent liatu przytaczam w całości: 
w... Mając, jak to na urlepie, wiele wolnego ozasu, 
postanowiłem Łapoznać się z życiem, budynkami 1 wys - 

trojem Szkoły Harcerstwa Starszego. Z życiem się nie 
gapoznałen - trudności obiektywne - a. 1 też nie 

stwierdziłem takowego na terenie całego budynku, £wy- 

jątkiem komendanta szkoły, s którym miałem przyjemność 
spotkać się raz na zebraniu ogólnym. Obiekt szkoły 
gham od powstania i poza recepoją /której widoczny 
przez okno tył wyłożono obskurnywi płytami/ oraz bar- 

dzo prymitywną salą kominkową /2 uroozymi, o zgrozo! 
krzesołkami/ nie stwierdziłem zmian, które wskazywa- 

łyby, że budynek zmienił przeznaczenie. O, przepra- 
szem — w Uollu wisi wypalony w drewnie, w bardzo złym 
smaku i kaztałoie Krzyż Haroerski /podobno za kilka- 
naście tysięcy/. Na zewnątrz budynku zbudowano zupeł- 
mie prosty i nieciekawy tor przeazkód godny najwyżej 
ogródka jordanowskiego. Szkoda, bo warunki terenowe 
znakomite, zabrakżo pospolitej inwencji. W trakcie 

turnusu jakaś firma za oiężkię pieniądze przebudowywe- 
ła pomost i budynek przystani nad jeziorem. A prze- 
o0ież można by było zorganizować haroerskia obozy OHP 

| se oskóż budowlanych - w samych sobie harcerzy star- 
szych - i metodyczniej, i logioaniej, i taniej. Suut- 
me refleksje osłodził mi duży,urodzaj podgrzybków. 
Będzie za zimę dobrych kilka zup, dużo pysznej kapus- 
ty i innych kulinarnych delicji, które będę popijać.. 

bienia problemu o rozważania nad ruchem harcerskim — 
w całej jego złożoności. 

Myślę, że teraz — w oztery lata po poprzednim Zjeź 

zie ZAP - przyjdzie nam prowadzić dyskusję w spokoj- 
miejszyn okresie, sprzyjającym rzetelniejszej ocenie 

1 pogłębionej refleksji nad stanem harcerstwa. W wie- 
lu dziedzinach osiąznęliśny niezaprzeczalne sukcesy, 
w wielu obserwujemy powolny lecz widoczny postęp, 
miemniej mą także takie płaszczyzny, w których nie 
zanotowaliśwy większych zrian. Wbrew wielu opiniom 
Głoszonym przez "etatowych" naprawiaczy Związku uwa- 
żam, iż sprawy proceduralne, formalne 1 nie mające 
decydującego znaczenia dla haroerstwa jako całości 
należy uznać za drugorzędne w odróżnieniu od takich 
problemów, jak up. programowanie i planowanie pracy 
drużyny. 6 tej dziedzinie, decydującej właściwie 

© sukcęnie wychowawczym, oprócz chwytliwego hasła 
*drużyna podatawowym źródłem prograzowania" nie osią- 
gmęliśmy ooraławiających sukoeców. Drużyny mocne po- 
Zostały takiui, Gle - 00 ie*ctuiejnze — słabe są na- 
dal słabyni, I w pierwszych i w drugich brakuje dru- 

U EM 

herbatą". 

o00 

Zasuciły unie słowa przyjaciela. Przecież Szkoża 
Haroerstwa Starszego funkojomuje już ponad rok, Czy 
tax trudno było opracować kilkuletni program tworże- 
nia szkoły, ale w operoiu o przebywające kursy - tak, 
aby każdy s nich wzbogacał wyposażenie o trwały 6le- 

mt. W istniejącej praktyce działania zaprzepaszcza 
się ważny walor karoerskiego wychowania jakin jest 
praca, Słyszy się jedzak, że ma 100 srekrutowanych 
osób przyjeżdża 15-20 haroerzy. 4 może powiedzmy o 
tym otwarcie, przedatuwny sytuację taką jaka ona jest. 
Będsie wtedy uozoiwiej - wielu teoretyków haroerstwa 
starszego /ówiadonie s małej litery - bo dlaozegóż by 
mieło być inacsej/ miast budować dalej utopijne pro- 
gramy - zejdzie na ziemię, Czy tak trudno w środku 
lasu, ba - pięknego lasu, urządzić harcówkę i oałą 
szkołę? Czy nie można w miejsce wątpliwych grafik po- 
wiesić w każdym pokoju haroerakich stjęć będących do- 
robkiem setek klubów fotograficznych? Gzy mie trzeba 
przeanalizować zasad rekrutacji, będących w dalstyu 
oiągu typowo aduinistracyjnymi 4 stworzyć systemu 
koztałcenia drużynowych i funkoyjnych? Fouie ktoś, 
że są to drobiasgi - ale właśnie z drobiazgów składa 
aię życie, 

ibs 

EOOCOGOGOGEGGGEI g > GEEGGCGCEFOOGCOCECOGOGE 
1 

żynowych m podstawowa baza, s której powinni się oni 
- drużynowi - wywodzić, jest nadal niespełnioną ne- 
dzieją, Mam oczywiście na myśli ruch starszoharcerski. 
W dalszym ciągu obserwuje się tendencję do tworzenia 
kolejnych kręgów instruktorskich różnych nazw i celów 
przy zuniejszającej się ileści tych najpotrzetniej- 
szych - metodycznych kręgów drużynowych. 

Dlatego prepommję, by prowadzić dyskusję o wszyst= 
kich problemach prucy drużyn zuchowych, harcerskich 
i starszcharoerskich, a z uniejszą worwą i siłą pod- 
ohodzić do rozważań teoretycznych, nie uwzględniają- 

©ych realiów dnia dzisiejszego. Punkojonowanie struk- 
tur, referatów, rad, działów i wydziałów must być ros- 

patrywane pod kątem oh przydatności do tworzenia sła- 
ściwych warunków dziełania drużyn. 

Proponuję w Wacsym kręgu rozpocząć dyskuaję przed- 
jazdową od własnej oceny oraz vd wysłuchania racji 
przede wszystkim drużynowych. 

szystkiego najlepszego w nowym roku harcerskiej 
służby, wnuk 
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2YCH STER CZYLI ?ORĄDMIŁ PIĄ KIEROWNIKÓW 

- (wersje i 
16.10 - wypełnianie listy obecności, powita: 

nie 

- rozdanie pierwsze /druków/ 
- zapowiedź tematów na następne uehrą 

nie 

- drugie rozdanie /komunikatów/ 

16.35 

16.40 

16.45 

uie_ (wergją II(:_ 
- ozekanie 
- powitanie 

- omówienie zwracanej dokunentacji 
- pierwsze rozdanie /w/w dokumentaoji/ 
- drugie rozdanie /zawiadomień/ 

- "Głupia odpowiedź na głupie pytanie” 

/przystowie/ 

- pytania b 

16.08 

16.15 

16.25 

16.35 

16.45 

17.05 odpowiedzi 

Zebrunie_ /wersją III/1 

tacina * wio - łacina 

  (sbranie odwołuae z ważnych/niesnanych * przyczya, 
[% niepotrzebne skreślić/ 

pibózątka, podpia 

NUMKIS PRARSTAT OARERE QUAM AMICIS - lepiej obywać 
się bos pieniędzy, niż bes przyjącióż 

WULIJS LOGUS ?IBI DULOIOR BS8R DEBE? PATRIĄ - Żadne 
miejsce mie powiuno być oi milsze nad 
ojozysnę /0i1cero/ 

WULIA POTŚWIIA SUPER LEGES B39B DEBET - Żadne władza 
mie powinna być ponad prawem 

WULLA RÓGULA SINE BICEPZIOWB - Nie ma reguły bez wy- 
jatku 

BUDA VŹRIRAS - Naga prawda 
NOTA BBAB! /1.B./ - Zauważ dobrze! - Mówić 
SOVUS REI, NOVA LEX - Nowy król, nowe prawo - Nowa 

miotła lepiej wymiata 
HOW OMNIS WÓRIAR - Nie wszystek uarę 
NON LICE? - Wie wolno - Wie godzi się 
30H DIOTIS, SED PACZIS - Wie słowami, gle czynami 
NATURA SANA?, MŃDIOUS GURAT - Butura usdrawia, lekar 

tylko leczy 
NAVIGARE SEORSSE EST, VfVERE NOW ES? NBOEJSB - Żeglo” 

wanie jest koniecznością, życie nią 
nie jest 

KE OBDB MALIS - Wie ustępuj przed słem 
NBO PLJS ULTRA - Ani kroku dalej 
NEMO - Nikt     

  

  

  

  

  

HARCERZE "BIESZCZADZCY” OMEGA 

KONTRAKTOWI 
Znajowy instruktor opowimia, że w Bieszczadach wy- 

stępuje specjalny typ harcersa "bieszczadzkiego". To | 

taki, który z cywila przedzierzga się w haroerza, do- 
jeżdżając do Sanoka, aby następnie dumnie paradować 
w mundurze przez przeciąg turnusu. fiektórsy twierdzą 

ża w rogatywoe chodzi nawet do kąpieli, Do oech cha- 
rakterystycznych takiego haroerza należy niezauważa- 
nie środowiska apołacznęgo, 60 powoduja niechęć i ne- 
gatywną ocenę Operacji przez mieszkeńców, 
Przykładeu dzieła takich haroerzy jast - zbudowany 
przy pomocy kilku wyspeojalizowanych przedaiębiorstw 
- most na Sanie, tak wąski, że nie mieści się na nim 
furzanka, Budowniczowie z dumą podkreślają, że dzięki 
temu dłużej przetrwa - ten pomnik egoizmu 1 bezmyśl- 
mości. 

Sądsiłem, że to jedyny powstały w okresie Operacji 
gatunek, ale znajomy student wyprowadził maie z błędu 
Występują bowiem na Operacji także harcerze kontrak-   

tówi, Są to studenoi przebrani w mundury harosrskie 

/e0 na to uchwała w eprawie wyłączności używania mua 
duru?/ Mój rozmówca mówił z odrazą /udawgną?/ o takim 
obozie, Stwierdził, że mimo, że nie przepracował na 
takim obozie ani godziny, otrzymał zaliczenie turnusu 
Dla porównania,znajomy radiooperator nie otrzymał za- 
liczenia turnusu, poniewuż jego staniom nie zaajdowa 
ła się w Operacji, a jedynie na jej terenie, ale ra 
diooperstor pracował w sieci operacyjnej, Lustreoja 
Naczelnika na terenie stanicy wyglądała w ten sposób 
że powiadomiona woześniej komenda wysłała uczestników 
na zajęcia /opalanie/ w teren, Na ogłoszony elucu 
stawiło się trzech służbowych, Student twierdzi, że 

tylko ten wybieg zapobiegł kompromitacji, bo noruel: 
zbiórka trwałaby około pół godziny. 

Ohoę wierzyć, że opi. przypadki są jednostkowe 
/no, powiedzmy, atanioowe/. 0 odkryciu kolejnych ga 

| 

| 
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tunków haroersa bieszozadzkiego powiadocię. 
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PIOSENKA - jest stałym elementem naszego harcerskiego 
życia. 
A oo pisał o piosence Jan Jakub Rousseau 

| w "Słowniku muzyosnyn" z roku 1767? 

PIOSENKA - Rodzaj uałego wiersza liryosnego, bardzo 
krótkiego, który zwykle traktuje przyjemne 
tematy, do których dodaje się melodie, aby 
były śpiewane przy okazjach towarzyskich, 
jak przy atols, z przyjacióżmi, ze ową ko- 
ohanką, a mawat samemu, aby na kilka ohwi” 
oddalić sundzenie, jeśli się jest bogatym, 
oraz aby lżej znosić nędzę, jeśli jeat się 
biednym. 

Cytując Jeremiego Przyborę możemy powiedzieć: 
"Piosenka jest dobra na wszystko..." 

Według iuformaoji Komisji Do Spraw Piosenki, w lipeu 
DA pierwszym miejscu obozowej listy przebojów snala- 
tla się piosenka ludowa "Nie lij dysou, nie 11j*, 
la dzlszych miejscach: "Denuczowe lato", "ly się simy 
lis botny",   

. 
Pomóż sobie say 

00 
lepiej zrobić jedną kiepską imprezę, niż kilka 

000 
Owszem, jast taki jeden inatrukter, do którego mau 
pełne zaufanie, ?o ja. 

118 
0000 

Od redakcji: 
1 jak tu uie pątrzeć s nadzieją w praysałość?i 

|| OGtoSzEniA- 
lubię słońce, oiepłe morze, czysty piasek i wodę, du. 
re towarzystwo. Oozekują propozycji. , 

Wiudomość w redakeji 

iągku z pogodą odwołujewy se30n ogórkowy, 
Waose Lny   

aiiwsicajkck    
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pod Krakowem, Wieczorne ognisko przypomniało nam, jak 

żywę, bieszozadzkie wieczory, Było dużo wspomnień, 

dużo gawęd, dużo piosenek, Były pierwsze podkładki 

zielone, wręczane przeze mnie symbolicznie tym, któ- 

rzy pierwszym rozkazem roku 1959/1960 otrzymali sto- 

pień podharonistrzowski. Tym, którym najprędzej, 

w myśl piosenki druhny Wandy Andrusikiewicz "spełniły 

się myśli szalone", A rankiem, w regulaminowym szyku 

marszowym, wapaniale umundurowani, wyróżniający się 

obazowymi zielonymi chustami z krakowską krajką prze- 

maszerowaliśmy przez ulicę Księcia Józefa, przez wał 

Rudawy na Krakowskie Błonia, gdzie byliśmy niemałą 

atrakcją uroczystego apelu wszystkich drużyn krakow 

skich. A potem defilada przed trybuną w ulicy Baszto— 

wej, w takt marsza granego przez wojskową orkiestrę, 

Przed naszą drużyną pchaliśmy naszego kursowego "ła-_ - 

zika”, niezmiennie zepsutego, na którego szybie prze— 

dniej wypisalióśmy wielkimi literami: "Kolumna trans= 

portowa Bieszczadzkich Kursów Instruktoraskich". Otrzy- 

maliśmy największe brawa. Ale nie o to nam chodziło». 

Każdy z nas wracał myślą do tych dwóch tygodni prze- 
żytych wspólnie przed niecałym miesiącem w cichej do- 

linie Wetliny, I każdy był ogarnięty wielką radością, 

radością płynącą z poczucia prawdziwej przyjaźni, 

z poczucia więzi z innymi, z przeświadczenia, że je- 

steśmy razem i z przeświadozenia, że będziemy razem 

jeszcze przez wiele lat. Tak, już wtedy wiedzieliśmy, 

że tak prędko się nie rozstaniemy. Już wtedy umówi- 

liśmy się na następne spotkanie w listopadzie, na 

tradycyjne "Andrzejki". Stop! Tym sposobem zacznę 

opisywać wszystkie ńasze spotkania i nigdy nie zakoń- 

ezę tych wapomnień., Bo też jakże trudno je zakończyć! 

I w którym właściwie miejscu, Skoro one się jeszcze 

do dnia dzisiejszego nie skończyły i nie wiadomo jak 

długo trwać będą. Bo nie wiadomo kiedy odejdzie na 

Wieczną Wartę ostatni z "Bieszczadzkich Powainogów", 

4 tylko wtedy nasze wspomnienia i życie naszej wspa- 

niałej drużyny może się formalnie zakończyć. Fenomen 

wPowsinogów Bieszczadzkich” trwa, Niech trwa bez koń 

cał : h 

Na zakończenie kilka danych statystycznych, dotyczą 

„©ych obecnego stanu instruktorskiego "Powsinogów": 

Stopień Haromistrza Polski ludowej posiada dzisiaj 

10 "Powsinogów" 

EREG==| HISTORIA  EMEEGENEESE + EEEE | 
Stopień Haromistrza posiada dzisiaj 10 "Fowsinogów" 
Stopień podharomistrza posiada dzisiaj 7 "Powsinogów" 
Wszyscy wymienieni wyżej instruktorzy pracują nadal 

czynnie w Związku. Pozostali pracują dorywczo w stop- 

niu przewodnika, po kursie nie byli w stanie przez 

długi ozas pracować systematycznie i aktywnie, Prze- 

szli do rezerwy, ale na spotkanią "Powasinogów" przy- 

jeżdżają w miarę swoich możliwości i utrzymują kon- 

takt korespondenoyjny z członkami drużyny, 

W roku 1983, a więo w 24 lata po kursie, a w 25 lat 

po rozpoczęciu zajęć rocznych w roku 1958 - z inioja- 

tywy i konkretnego działania Danusi Rosnerowej - "Ko- 

sioy" spotkały się "Powainogi Bieszczadzkie" po raz 

pierwszy od pamiętnego obozu na jego autentycznym te- 

renie! Danusia, prowadząca stanioę Chorągwi Stołecz- 

'nej w Lisznej koło Cisnej w ramach akoji "Operacja 

Bieszczady 40", zaprosiła nas do awojej stanicy, 

Pomimo dalekiej odległości i uciążliwego dojazdu przy 

jechało w Bieszczady 20 "Powsinogów", niektórzy z żo- 

nami i dziećmi. I dzięki staraniom "Kozicy" mogliśmy 

tak jak wtedy, w sierpniu 1959 roku, stanąć znowu na 

majdanie obozu, nie bardzo zmienionym od tamtego cza- 

su. Mogliśmy popatrzeć znowu na łysy szozyt Połoniny 

Wetlińskiej, zakreślić krąg wokół miejsca, gdzie stał 

maszt obozowy i przypomnieć bieszazadzkim połoninom 

i szczytom słowa i melodię naszego hymnu "Bieszczadz= 

kie słońce na połoninach", Mogliśmy także wziąć udział 

w spotkaniu wszystkich stanice w Bukowcu: i tam, w mo -— 

jej gawędzie, o którą prosili organizatorzy akcji, 

przypomnieć uczestnikom "Operacji" ciągłość biesz= 

ozadzkiej służby organizowanej niegdyś przez nas, 

Myślę, że spełniliśmy dobre zadanie wobec harcerskiej 

młodzieży, której pokazaliśmy, że naprawdę "całym ży- 

ciem..."*. A gdzie spotkamy się na 25-lecie? kioże bę 

dzie już po tych uroczystościach, kiedy ten odcinek 

wspomnień ukaże się w "Harcerzu Rzeczypospolitej"? 

I "Powsinogi" rozpoozną swoje i"ugie 25-lecie, Dla 

Polski, dla Związku, dla młod::.tvy, Bo tak trzeba, 

bo tak nakazuje Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie, 

które obowiązuje nas wszystkich, I tych z siwymi wło- 

sami i zgarbionymi postaciami również. 

Czuwajcie, kochane "Powsinogi Bieszczadzkie" l 

KONIEC 
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