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Przypusżczam: 
1/ potrzeba tego rodzaju pracy /7/.. 
11/ wyrobienie bojowe ludzi f=/ j 
Lecz trzeba pomyśleć o bilansie ogólnym=i 
Z Praca 6 skutkach i rezultatach wątplas 

WY Cila ( 
</ wyrobienie może być dobre ale w 90%.. + poziom etyczno-moralny będzie złamany” 

1 dojdzie kwostia utrzymania 1 zaspo=' 
żojenia ludzi, znacznie trudniejsza 
niż w okresie spokoju, Odpadną S£rupu= 
ży 1 bardzo łatwo będzie popaść w dru» 
gą ewentualność, 

„ewa zostanię zeryana, 
nie zasłoni, 
SLE 1 

Pewną rolę odgrywało imponowanie tej pra- 
cy /podkreślam: chęć imponowania m o odgrywa pośledniejszą 1 wtórną.rolę/ cho- 
dzi o Żmponowanie nam samym /przykład z 
ronię/» , : * 

W takim stańie nietrudno jest-o przekonas 
nie kogoś o potrzebie tego rodzaju pracy, 
'Q ofierze dla Ojczyzny” o świetlanej po+ 
staci bojowa m 1905 r., o potrzebie ż 
wyrobienia bojowego, zapartowania, odwa— / 
dze, męskości itp, | | 
SEATSZYCh oPieBa$Y — Tożwaązanio problemy 
starszych chło W ! 

1/ zabicie cjatywy /przez wojsko — TJ, 
2/ uchwycenie w twarde, sztywne ramy; 

(/' rozkaż itp. 
5/ utwardzenie sumienia, wyczuwalności itp 

= pogrzebanie. dotychczasowych zdobyczy 
a/ wychowania obywatelskie j b/ pSpółżycie 
c/ ur > Ay 
d/ nauczanie pracy: zawodowaj, s8poł86— , 

cznej, orgsnizacyjnej, wyrobienie in1cja; -tywy 16p.,samowychowanie, samokształcenie 
wychowanie ludzi: wartościowych, życiowo 

wręp 

de seczką wyrwy aiLĘ 

przydatnych; cz; ch, energicznycć ze” - Ę „ać bie tea zwy Aa kaj OAYAE PO . cyjnych Chorągwi, potem wielu Chorągwi. . 
jawiających własną inie jatywę „'' 

I gdzie indziej: 
zaRobA ca ita rszych chłopców, i «decydować czy chodzi o Szare Szeregi czy o Grupy Bzturmowe lub inną ako 8. _$0 na_; pierwszym ni6j8 zi. 
»zkoazimy ŚŚ '/Szarym Szeregom/ Cała akcja 

. 

232 

„grozi rozbiciem. Jaki jest sgtosunek do 
wojska? Czy wiemy cQ będziemy robić? 
Czy unikniemy dwoistośói? > , 
Czy uamy prawo decydować za ludzi i zmui- 
szać ich nieuczciwie? 
Nie lepta 
do tegD? 
Co robić z elementem ogpadającym? 
Podwójna praca to bluf". 4 k” Jesżcze, 1 jaszczai ZĘ 

macie zaufanie i spokój wewnętrzny?) 
Czy macie ćwiadowość, że napewno dobrze : 
£obiuy, Czy żadnych aktupułów 1 wyrzutów 
nie uacie? 
Jax radzicie sobie w dwoistej roli?" Ż 
Czy uamy prawo zdecydowac i pożneaz 0 
4bóo tak jest/ ludzi do takiej roboty?” ©, 
( Bie była łatwa ta docyzżzja ani dla Nam 
eźzelnika ani dla inaycu Lnstrulctorów = | 
nie była łatwa dla niektórych z tych, 
którzy ze względu na swój wiek /22 latat/ 
prodyspozycje psychiczne, osobiste prze= 
życia /Alek stracił Z ojca u 
netkę miał w więzieniu/ winni byli przeć . do walki już dzisiaj, którzy byli - wydaż 
Js się - znaleźć.w niej pole do wyżycia . 
nię wreszcie w prawdziwej żołnierce. * . | 
powtarzam: piaał to zwykły dowódca.druźya 

„uy, podharcnistrz od 

J wykorzystać elementy skłonne. 

Gzy 

lku zaledwie mie=/ 
bięcy, jeden z najodważniejszych niewąt=| 
pliwie ludzi w warszawakiej szturmówca L; 
bohater "Argenału" - na miesiąc przed t 
sxcją 1 swą w niej, jakże owocną śmierc 

sównocześnie zdawano sobie sprawę, że 
podjęcie właśnie tej niezwykle trudnej! * 
gaużby, jest wielką niepowtarzalną 828 SĄ 

8 „88% ono spełnieniem -— wreszcie — . 
jHieL przytłaczająóej większości har=. 
R X o takiej właśnie walce mam; 

rzyli i w takiej właśnis walce widzieli 
swoją żołnierską /czy tylko żołnierską?/ 
gługbę "dziś"; 

$adęusz Zawadzki "Zośka, o rok młodszy 
"Alka" jego dowódca /1 to dowódcś przm 
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kraczający: go funkcją 6 dwa szczeble, bo mie tyiko huicowy "0entrum" ale zastępca "Jerzego, dowódcy całych GS/w liście pi- Sanym pod Koniec lutego 1943 r, do awego „komendanta Chorągwi arpeumentował; 4 ZNÓW ' zozwijan skróty i GsS8zyiruję tekSt/T"" ->Potkałom się niedawno ze zdaniem, że szkoda nas,że kto inny mógłby to robić,” że "elitę" którą nie wiem dlaczego mamy _ być,trzeba zakońserwować na przyszłość 7% (do innych celów. Odpowiedziałem: przecież: Wielka Dywersja jest logiczną konsśkwene. cją "Wawra; jak dotychczas grubo miej. * jiabsorbującą ogół Starsżych Harcerzy niż i "Wawer W ciągu trzech miesięcy w zada= | 
miach łącznie nie wzięło jeszcze udziału: 20% stanu Starszych Harcerzy, Odpowiedzia! mo: a może i "Wawer" był błędem,może nia. 
traeba było nas tam pchać i narażać na straty, Może — tylko jedna uwaga: nie «4 głoby wtedy, wogóle pół B8zarych Szeregów, 
nie byłoby całego "Południa" /tj, hufca 
G8 "Południe" - T8/, bó oni swoją służbę 
w "Wawrze" widzieli,nie gdzie indziej i 
|konsekwettnie widzą ją w Wielkiej Dywer— 
sji 1 w przyszłej walce", zj || Nie, nie było to wszystko proste, nie 
łatwy był start Geesów,-I tutaj także An 
senał stał mię prawdziwym przełomem. Nie-. 

-. bez przyczyny niedawno wydana książka je: 
dnego ż czołowych żołnierzy "Paragola" mf 
"Kopcia" nosi tytuł: "Zaczęło Bię pod Ar 
sonałem; Zaczęło się tu bowiem wiale,nie. 
tylko, a może nawet nie tyle w zakresie 
walid zbrojnej, ile przede wszystkim w 
zakresie. świadomości młodych żołnierzy,w 
dich przeżyciach i kształtujących dalsze 
życie doznaniach, 

(.. Te przełomy w dziejach warszawskich 
GS towarzyszyły istostnym sukcesom w pra- 
cy. wychowawczej innych pionów organiza” 

; Wiosną 1942 r. rozpoczęły SzSz ekgpe=; 
myment, który był aa 
szych w dziejach Związku i mógł mieć /a* 
częściowo i miał/ zasadnicze znaczenie 
ala powojennego rozwoju ZHP, .2 e 
phm Stefena Mirowskiego "Bolka Prauwdzica 

órego obserwacje życia nieformalnych ;. 
rup dząecięcych stały się elementem + 

. Hptalizacji późniejszych ważkich decyzji, 
Mtworzono w Warszawie najpierw jedną ah 
ną drużynę złożoną z chłopców w wieku 124 
-14 lat,a niastępnie dalsze, i gdy okaza+ 
ło się, że takie formy konspiracji nie 
przerastają możliwości instruktorskich ' | 
ani nie powodują strat /wśród najmło 
szaroszeregowców nie było w Warszawie LO | 
końca ani jednej "wsypy'/ zdecydowano "1 
utworzenie nowego pionu organizacyjnego o 

ptonimie "Zawisza« Stało się to tym z 
bardziej możliwe, Że w międzyczasie na= * 
uczono się w sposób bezpieczny organizo=' 
wać nie tylko wycieczki i biwaki ale na- 
wet obozy. A więc harcerska żasada Świe 
żego powietrza zastała znowu wprowadzona 
do harderskiej praktyki. 

, Do pracy wsród "zawiszaków” udało się; 
czasem wciągnąć nie tylko stosunkowo 

iczne grono instruktorów Chorągwi War | 
zawskiej, ale zwerbowano tu kilku młos. 

dych ludzi spoza harcerstwa, którzy w 
glągu lat 1940-194]| powołali do. życia i 
prowadzili ponad 100 - osobową grupę mło- 
dzieży, nie posaiad doł nazwy e którą by, 
można od nazwisk *"wodzów' określić jako 3 
grupę Olsztyńskiego, Szatyńsziego i Jaźe: 
wińskiego. 3:4 
+ „Jakie to były motywy,które sprawi ży, że 
zaobaćrwowana przez Bolka" w parku "Dre. 
Bżera” zabawa w dziecięcą konspirację da 
ła się punktem odbicia dla objęcia 24 
harcerską roczników, która dotąd świadow: 
„mate i ze względów zasadniczych były pozo 
stawióne poza Związkiem? Otóż ,u podstaw 
tej decyzji stały dwie konstatacje i do 
strzeżenie ich dalszych niebezpiecznych 
konsekwencji, ż | 
1/ W wyniku trwającej juź ponad 8 lata, 
a mogącej trwać znacznie dłużej QaPROJAę 
jóałe młode pokolenie Polaków może się po: 
dzielić /już się dzieli/ na dwie wyraźne 

A 

,;, miej jakieś 

| do objęcia jakiś pozycji 
EPOCE 

głównie doznania 1 doświndczen 

„ choćby ze względu na ozraniczoną pojen 

z najdoniośle j— j: 

| Rz o doświadcze. 

wyodrębnione grupy, czy racześ gorie: Pierwszą z nich Stanow JUż stanowią ci, xtórzy wojn czynnie, głównie dzięki przy do organizacji konspiracy Ga, Którzy /jeżoli przeżyj ; = A 3 u wartości 

„ Ń Fesz 2,4 ę.przę 
3 1812 AGA 

DACYBKi 
189gŁ0ŚĆ, w życiu Kal turalny 8 Vakóe w głównie tajnej = nauce szkolńej AA wersyteckia j, nie zmarnowali gli tych - kilku lat życia /ważnych zwłaszcza dia młodego człowieka/ i do nowej: rzeczywi e tości wkroczą nie tylko pod rozwiniętymi sztandarami i z durnie podniesioną głową: 2 poczuciem społnionego obowiążku i aś wiadoczeńień w pracy organizacyjnoj, alo również z częściowym bodaj przygotowmiów 

w moli zawodo=) 

"rugą grupę utworzą z.kolei tacy ułow dzi, ludzie, którzy:ż lat wo jn; wymie GTi 
lae cacy wne,którzy — tak jak tamci = przeżyli |. nędzę głód i ptałą niepewność jutra a naćż wet mogli ponieść podobna syratży wśród najbliższych, którzy. « bardziej nlż osi m nie mogli zaspokoić swych podstawowych potrzeb kulturalnych - a Jednocześnie ". pozbawieni zostali tego-o00-tak bandzo * hb opłoaahęśi młodemu człowiekowi? WŁASNEGO? rodowiska rówieśniozego własnej oręani=" zaćji,w xtóroj nie tylko można się bawi ale także dać upust potrzebie działania 4 ekspansji. EMEA „_ fem podział na ludzi Podziemia;ludzi iczymu i biernie. oczekujących, pizebiojga: 

3a07 Płonowo przeź wszystkie rocmniki 
ność organizacji konspiracy jnych,>sIlawzżt 
się szczególnie. drastyczny. w układzie” pó 
aiomym, Qutaj już nie. część populacji z.: 
csła populacja,z recji swego wieku, maj 
(ddowała się bez Bwej winy bezapelycyjnie: 
w owej drugiej grupie najberdziej póxnzy: 
wdzonych. Gzoziło to podziałem użodych |. 
Polaków na dwie obce sobie grupy społecz) 
ńe,dwa pokolenia, oraz lawinę najgorszych 
skutków tego zjawiska w okresie powojsn=; 

m. ga żółte ora rd 
27 Kolejne spostrzeżenie dotyczyło już - 
ściśle harcerskiego podwórka, Miienmano' 
słusznie,że obećni harcerze z hufców Sza- 
roszżenegowych po kilkuletniej konsplracj 

j L - trudno przewidzieć jak długotrwałej: ; 
-— fazie walki jawnej /powstańczej? party” 
zanckie j? żatawcii będą niezależnie sd 
paroletnich pozoru pa r JUż potega 
rzałymi, którzy po wyjściu m woj ej: 

% w życie dorosłe sa wrócą już do 0r* 
ganizacji młodziężowej, z wyj blem nie. 
abyt licznej grupy. instruktorów 1 xandy=: 
datów na a weccoi o wyraźnyn zaciędu: 
do prac chowawczej. * NAA CCC 
U Brad tem wywołałby powstanie dużej i 
trudnej. do zapsłnienia przynajunie j w 
pierwazym okresie, luki organizacyjnej w 
odrodzonym ZAP, Oto 4 jednej strony sta—. 
nęłaby do pracy mała garóć struktorów 
starszych, często "przdwojennych, a 2 drum 
giej masy chłopców, spragnionych zadra | 
mych im przez wojns przeżyć, ale bez żżd: 

a, żudnych własnych. dar: 
nań z życia harcerskieg, żadnych umie jęt 
ności, Skąd: w takim wypadku wziąć Kada 
ry funkcyjnych: POWY przybocznyci 
kto miałby stanowić ów kwag, zakwaszająg: 
całe tekę IZ mę skle lie dA 
mogli na v*ę rolę sp E 
siojsi zażopoy w Só 12=15 18% którzy” 
w powojenne "pojutrze" wejdą jako ucznao: 
wie starszych klas szkoły powszechnej 1 
miższych klas gimnazialńych, 

/- Zarówno względy ógólnospołeczńe Jak 1 
przyszłość Związku Hurcarstwa Pol act ego 
wskazywały na potrzebę wcią alęcia SE 
ŚSz8z młodzieży młodszej, dziecii Tym ban 
dziej,że zarówno ich własna, dziecięce 
zabawa w konspirucję, jak 1 narastający 
napór na organizacje dórog AZ tuż 
ówdzie posługiwały się już 13 14 = lótw 
kami, rodziły niebezp: aczeństwo Gtpat  
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WARSZAWA 26 Marzec 1 (787 

O POWOŁANIU 
WASZEGO POKOLENIA 

Stanisław BRONIEWSKI „ORSZA” 

  

ANDRZEJ SMOLEŃSKI 

Odznaki Pamiątkowe 

Oddziałów Powstańczych 

WARSZAWA 1944 
Chcemy przybliżyć naszym czytelnikom tekst gawę- 

dy Naczelnika-Szarych Szeregów - Stanisława Bronie- 
wskiego /„Stefana Orszy"/ wygłoszonej podczas trwa- 
nia Rajdu ARSENAŁ 86, 

Jesienią 1940 roku wydały Szare Szeregi swoją 
pierwszą broszurę,Nosiła ona tytuł: „O powołaniu 
naszego polkolenia"„Autorem ukrywającym się pod 
pseudonimem „Andrzej Brzoza", był harcmistrz Le- 
on Marszałęk, późniejszy trzeci z kolei i osta- 
tni Naczelnik Szarych Szregów,Jego długie rozmo= 
wy, wiedzione późną wiosną i latem tegoż roku z 
pierwszym Naczelnikiem Szarych Szeregów harcmi- 
strzem Florianem Marciniakiem, zrodziły ziarna , 
z których wyrosła broszura, 

Czas tych rozmów był szczególny.Każdy dzień 
przynosił komunikaty o łamaniu się najpierw Ho- 
landii, następnie Belgii, a na koniec Francji, 
tej w mniemaniu przeważającej części naszego na- 
rodu, największej europejskiej potęgi.Z każdym 
dniem gasła nadzieja na krótką wojnę pod znakiem 
zapytania mogła również stawaćidlawielu stawała 
nadzieją na zwycięstwo w ogóle,Po tym przyszła 
niemiecka parada zwycięstwa, Hitler pod łukiem 
triumfalnym w Paryżu, mianowania zwycięskich ge= 
nerałów feldmarszałkami, deszcz orderów — to 
wszystko, co tak oddziaływuje na ludzką wyobra= 
źnię.W tym ogłuszającym zgiełku dla wielu słabą, 
niedostrzegalną prawie pociechą było to, że ka= 
tastrofalna klęska francuskiej potęgi, której 
zabrakło „tylko" sił moralnych, rehabilitowała w 
Świetle oczywistej prawdy naszą polską wrześnio— 
wą klęskę z przed pół roku, wynikającą ze słabo- 
ści materialnej Świeżo ze 130-1letniej niewoli 
wychodzącego państwa, któremu właśnie „tylko" si- 

  

ODZNAKA PAMIĄTKOWA ARMII KRAJOWEJ   
ły moralne pozwoliły stanąć do walki, a potem 
stosunkowo długo i tak rozpaczliwie bronić wol- 
ności i honoru,Dla wielu też trudne do zauważe— 
nia było to, że w powziętej przez Anglię decyzji 
dalszej walki mimo wszystko, dostrzec można było 
zarodek przyszłego zwycięstwa.Dla większości był 
to czas zgaśnięcia wszelkiej nadziei, czas nocy, 
czas zejścia do dna, 

Człowiek nie może żyć bez nadziei, bez jasnej 
perspektywy, ku której zmierza.1 nie jest chyba 
małością człowieka, że zawsze mając, a raczej za- 
wsze mogąc mieć nadzieję na nagrodę wieczną, pra- 
gnie równieź tu, na tej ziemi dla siebie, dla 
swych bliskich, dla swego narodu życia w praw 
dzie, dobru i pięknie,Każdy człowiek, a może 
szczególniej człowiek młody.Nie można przeto by= 
ło kierować organizacją młodzieży, organizacją 

mającą w programie wychowywanie młodych, bez za- 

palania przed nimi wśród nocy,- zapowiadającej 
się na długą noc — jasnych celów, których Samo 

t już nadzieją.Szare Szeregi były istnienie jest 4 s © 

organizacją m zieży.Szare Szeregi mia Swym 

programie wychowywanie młodych - oto gleba, na 
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- Młode oddziały s«esoessosceseczeezeHa+002 str,» 
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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNE GO 

   



której z ziaren owych rozmów wyrosła broszura 
„Andrzeja Brzozy”. 

Treść broszury stanowił postulat naprawy uste- 
rek w naszym charakterze narodowym, wraz z oczy” 
wistym npelem do młodych, by do pracy nad ową na- 
prawą stanęli, by zaczęli od siebie.To był ów 
perspektywiczny, ożywiający cel.Wśród analizowa= 

nych w broszurze usterek narodowego charakteru 
zna jdowały się takie jak brak dyscypliny wewnę— 
trznej, wyrażający się niedostatkiem dyscypliny . 
myślenia 1 dyscypliny uczuć; obok tego brak dzie- 
lności osobistej, a ponadto brak kultury religij- 
nej, politycznej i kultury pracy.,Sprawy rozważane 
były spokojnie ze staraniem o maksyma lny obiekty= 

wizm, argumentowane przekonywująco.Dziś po blisko 
pół wieku, po długim prażeniu się w tyglu prób 1 
doświadczeń, stwierdzić można, że niektóre z tych 
usterek znikły, inne straciły swą ostrość, lecz 
są takie, które niepokojąco się rozrosły, a także 
1 takie, które w nowych warunkach dopiero się u- 
jawniły.Lecz jednocześnie widać wyraźnie zaryso= 
wane wówczas przed młodymi wielkie pole znojnej 
pracyj pole tworzenia Dobra,Na owym dnie taka pra- 
ca i jej potrzeba stawała się nadzieją samą, 

Obecnie po przeszło pół wieku jest też ciężko; 
Jest ciężko i młodym,Inaczej - „bo nigdy ten Sam 
człowiek nie wchodzi do tej samej rzeki" - ale 
jest.więc nie tylko graniczące z absurdem długość 
czasu czekania przez młodych na mieszkanie, „na 
ognisko rodzinne"; nie tylko plany poprawy warun 
s życia za lat piętnaście i więcej, gdy ci mło= 
dzi przestaną być młodymi; lecz obok tego brak 
nadziei, by można było oddziaływać na te Sprawy i 
na otaczający człowieka XX wieku brak prawdy na 
bezmyślne, lub choćby tylko krótkowzroczne ni- 
azczenie ziemi, jej skarbów, jej krajobrazu, zie= 
mi, którą w ten sposób „czynimy sobie poddaną",„na 
zmierzanie ku katastrofie.Ten brak nadziei od 
działywania, to szczególnie dla młodych,zdrowych, 
którzy by chcieli „mierzyć siły na zamiary” — dra—- 
nat mogący doprowadzić do rozpaczy, lub co nie 
mniej złe, co raczej gorsze, dramat premiujący 
bezwolnych słabeuszy, w których lęgnie się egoizm, 

a gdy mowa o Sprawach szerszych, o kraju = cynizm, 
A wiąc znów dno,A więc znów potrzeba nadziei, 

Tradycją wielu już lat, młodzież harcerska,dla 
której bliska i Żywa jest epopeja Szarych Szeregów 
zbiera się gromadnie w rocznicę akcji odbicia wię- 
źniów pod warszawskim Arsenałem, a więc w dniu 26 
marca, lub jeśli domaga się tego układ dni tygo= 
inia, w Innym możliwie bliskim dniu,Walną zasługę 
ma w tym gromadzeniu się młodzieży warszawski Hu- 
fiec Mokotów.Nosi on imię Szarych Szeregów i do- 
brze wyczuwa, że ten dzień 26 marca jest godny 
być symbolem: przez braterstwo i służbę, jak po= 
dsiedział w „Kamieniach na szaniec" Aleksander Ka- 
nińskię przez bohaterstwo Tadeusza Zawadzkiego = 
„Zośki” 1 jego przyjaciół, przez cierpienie i po- 
stawę w cierpieniu Jana Bytnara — „Rudego",Dobrze 
wyczuwa to wszystko corocznie gromadzącą się w 

jarszawie harcerska młodzież, = tak jak wyczuwał 
to już wtedy pierwszy Naczelnik Szarych Szeregów 
"lorian Marciniak.Stało się też pewną tradycją,że 
;'zczególniej, gdy odszedł na wieczną wartę Aleksa- 
nder Kamiński, młodzież harcerska domaga Się w ten 

irieg mojej gawędy,Jako jeden z nielicznych, któ 
rzy pozostali - nie mogę odmówić,W gawędach tych 
nie opowiadam historii akcji pod Arsenałem - to 
ałodzież zna, to umie przeżywać sama — lecz w at- 
nosferzó tych przeżyć mówię jej o sprawach, które 
anie się wydają D z i Ś najważniejsze dla nieję w 
ce roku innym, nowym „dziś"”, lecz co roku w dniu, 
ctóry obok wszystkiego bliski jest pierwszego 
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dnia wiosny — okresu młodości, rodzącego się ży= 
cia, nadziei, 

Wydało mi się, że w 1986 roku muszę Wam mówić 
o nadziei właśnie, o perspektywie, która przed 
Wami jest, która = tak bardzo chcę, by była w 
Was, O światłach, ku którym idziecie.Wiecie do= 
brze, że Szare Szeregi swój cały program zawarły 
w kryptonimie: Dziś = Jutro — Pojutrze.W 1986 ro- 
ku będę więc mówić o Pojutrze,+Gdyśmy w czasie 
wojny nasz program tworzyli i gdyśmy go równo= 
cześnie realizowali, owo pojutrze jawiło się ja= 
ko przyszła praca w wolnym już kraju,lo mieliśmy 
w oczach i to było nam potrzebne by wiedzieć, jak 
działać dziś, by coraz dokładniej widzieć nasze 
jutro, a więc coraz realniej być do niego przy= 
gotowanym,Lecz już wówczas, gdy biegły dni wojny, 
ukazywały się coraz to nowe elementy pojutrza, 
odczytywalińmy coraz bardziej szczegółowo, coraz 
dokładniej jutro, reagowaliśmy ustawicznie na 
coraz większą chyba zmienność dziś,Bo sprawa 
jest i wówczas pomyślana była dynamicznie, a nie 
w statycznym bezruchu,Kiedyś, chcąc przedstawić 
ową dynamikę tkwiącą w konstrukcji Dziś - jutro 
i pojutrze, uciekłem się do porównania z będącym 
w marszu oddziałem wojskowym, któremu z każdą 
chwilą ukazują się coraz to nowe horyzonty.Teraz, 
aby się nie powtarzać, a równocześnie, aby odejść 
od zbyt zmilitaryzowanego przykładu, zarysuję 
przed Wami codzienne doznania samochodowego kie- 
rowcy,Musi on jednocześnie prawie odruchowo rea 
gować na to co tuż przed kołami - na kamień le- 
żący na drodze, jednocześnie oceniać szybkość 
wyprzedzanego za chwilę samochodu i szybkość te 
go, który się zbliża i będzie wyprzedzał, a ta- 
kże jednoczesnie rejestrować to wszystko nowe,co 
ciągle ukazuje się na horyzoncie, bądź w kręgu 
Świateł reflektora; rejestrować i ustosunkowywać 
się do tego.Nie będę więc mówił, co kiedyś sta- 
tycznte było naszym pojutrze, lecz o tych stale 
nowych otwierających się przed nami obecnie ho- 
ryzontach,Tylko w ten sposób będziemy bliscy 
Sza Szeregom; bliscy postawą i duchem,Świat 
jest Wielkim zakręcie,Każde pokolenie wprawdzie 
ma ambicje twierdzić, że ono właśnie przeżywa 
zakręt, że ono samo i jego czas ma charakter 
szczególny, ważny.Nie trzeba nam licytować się z 
praojcami i ojcami, wystarczy stwierdzić, że je- 
szcze nigdy przedtem w zarejestrowanych dziejach 
ludzkości stopa człowieka nie stanęła na księży- 
cu, jeszcze nigdy człowiek nie przeżywał doznań 
wyzwolenia się z zasięgu grawitacji ziemskiej, 
jeszcze nigdy w ciągu minuty nie można było uzy” 
skać połączenia z na jodlegiej6zyni miejscami na 
ziemi, przesyłać i słyszeć głos, nadawać i wi- 

dzieć obraz,jeszcze nigdy Papież nie rozmawiał z 

Dalajlamą, nie przemawiał do młodzieży islamu, 
nie odwołana została anathema rzucona przez pra= 
wosławie i na prawosławie, ale też jeszcze nigdy 
ludzkość nie posiadała narzędzia mogącego zni= 
szczyć kulę ziemską, mie dobiegała do wyczerpa- 
nia szeregu, kiedyś zdawało się niezmierzonych 

bogactw, w sposób ważący nie pustoszyła obszarów 
czystego powietrza, czystej wody, roślinności 
życia w kierunku trudnym do przewidzenia nie po- 
czynała zmieniać klimatu, nie uzyskiwała możno- 
ści manipulowania cechami przyszłych generacji, 
jeszcze nigdy idąca w postępie geometrycznym 
eksploatacja demograficzna nie otwierała tak do= 
strzegalnie problemu granic możliwości wyżywie- 
nia wszystkich, a jednocześni nigdy jeszcze  lu= 
dzkości nie groziła utrata sposobu porozumienia 
się między sobą - języka, nigdy jeszcze słowo 
nie przestawało tak cokolwiek znaczyć, nigdy je- 
szcze... Można by mnożyć te „nipdy", ale chyba 

wysturczy.Wwystarczy, by spostrzec, że w tym wy 
liczonym przydługim już szeregu są zjawiska,któ- 
re mają granice nieprzekraczalne, po prostu kres. 
I wystarczy, by spostrzec, że istotą niebezpie= 

czeństwa na tym niewątpliwym zakręcie dziejów   

 



jest ogromny postęp w opanowywaniu materii i mi- 
mo cieszących kroków, niedorozwój spraw ducha, 

Możecie zdziwić się, zaniepokoić w jakim celu 
mówię to do Was i rysuję obrazy, mające w sobie 
cechy katastroficzne, jakim celu mówię to, mimo 
że zapowiadałem jako treść dzisiejszej gawędy: 
nadzieję, jasne światło przed Wami,W tamtym o” 
statnim stwierdzeniu, że istotą jest niedorozwój 
ducha, macie punkt wyjścia do odpowiedzi na ów 
niepokój.w sprawach ducha, w Sprawach potrzebnej, 
ba, koniecznej, ogromnej kontrofensywy na tym 
froncie, nie powinniśmy wszak być bezradni - to 
nasz front,'prawdzie mimo tego punktu wyjścia, 
niepokój jeszcze ciągle trwa: bo cóż ja jeden, 
nas kilku, kilkunastu, a choćby i kilka tysięcy,, 
Spróbujmy odpowiedzieć — rozumować wspólnie ra- 
zem, 

Zacznę, bo tak tylko można, od każdego z nas, 
Muszę jedynie przypomnieć, że postawa każdego z 
nas to temat, który był w wielu moich gawędach, 
prawie w każdej gawędzie,wWięc dziś mogę już nie 
powtarzać o czasie, który każdemu dany jest w 
życiu i który bardzo szybko upływa, o pracy nad 
sobą, o wypełnianych wzorach tej pracy Andrzeju 
Małkowskim i Janie Bytnarze - teraz po Świerzym 
zakończeniu pracy o Florianie Marciniaku, dodał 
bym jeszcze i jego postać.Mogę.już nie powtarzać, 
Lecz zaakcentuję tylko jedno.Jedno, ale niezmie- 
rnej wagi: to praca nad sobą, jeśli ma stanowić 
początek owej kontrofensywy = musi przejąć ka= 
żdego z nas do końca stać się cząstką naszego 
powołania, naszą życiową pasją, 

Zródłem uzdrowienia świata jest zmiana stosu= 
nku człowieka do człowieka,Zastąpienie egoizmu, 
myślenia osobie, o Swoim interesie, swojej przy= 
jemności = otworzeniem się dla innych, dla bli= 
skich, dla dalszych, dla ludzi,.,. Każdy z nas 
współżyje stale z dwiema, trzema, czterema So 
bami.Spróbujmy robić wszystko tak by nie nam 
lecz tym osobom było dobrze, przyjemnie, łatwiej, 
Spróbujmy, będzie to wymagało jakichś drobnych, 
lub większych wyrzeczeń własnych„Spróbujmy! Ja 
wiem, że będzie to bardzo, bardzo trudne,Wiem, że 
jeśli ten wielki trud przełamiemy, to potem 
wss zy B t ko będzie już łatwiejsze; każdy na= 
stępny krok i dalsze, aż na krańce świata,1! wiem, 
że najtrudniejszy także będzie ten pierwszy dzień 
a może pierwsza godzina, pierwsza minutą, Potem 
nadejdzie w pomoc dobre przyzwyczajenie i nasze i 
wokół nas,Zacznijmy! 

A potem następny Krąg,Każdy w Swym bieżącym 
życiu styka się z ludźmi: ze współpracownikami, 
ze znajomymi, ze znanymi tylko przypodnie, Jeden 
ma takich kontaktów pięćdziesiąt, inny setkę, je- 
szcze inny więcej, lub nawet znacznie więcej, I 
znów spróbujmy tak pracować, rozmawiać, być = tak 
zachowywać się w biurze, fabryce, szkole, insty= 
tucie naukowym, na ulicy, w tramwaju, autobusie, 
kolejce, w okienku, by padały tylko dobre skowa, 
by wyciągała się kiedy trzeba pomocna ręka, by 
towarzyszył uśmiech,Nawet jeśli coś trzeba zro» 
bić naszym kosztem: ustąpić, poczekać,,, I nie 
mówmy, że nas nie stać na takie straty czasu - 
czyż my naprawdę tak wykorzystujemy czas, tak go 
nie marnujemy, nie trwonimyj przecież nie raz 
choćby stojąc w kolejce możemy systematycznie u- 
łożyć sobievw mózgu argumenty, tezy do rozprawy 
naukowej, artykułu, gawędy harcerskiej, czy do 
wypracowania szkolnego.To wszystko już nie jest, 
po tamtej pierwszej trudności, takie trudne, 
Kończąc mówić o otaczającym nas kręgu ludzi prom 
ponuję Wam jedno zadanie: jeśli w Waszym towa 
rzystwie toczy się rozmowa, której treścią jest 
tzw, obgadywanie kogoś /niestety często połowa 
lub ponad połowa czasu na to jest w rozmowach 
zużyta/ = zmieńcie temat, zagajcie coś o nartach, 
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Jeśli to zima, lub o żaglówkach, jeśli latoż mue 
sicie tylko mówić ciekawie i atrakcyjnie, żeby 
tamten „zgniły" temat nie powrócił, 

Wszystko to, o czym było do tej pory = to 
środowisko, w którym już jesteśmy, które wokół 
nas jest,Stary generał Baden-Powell twórca. ska= 
utingu, a więc pnia, z którego wyrosło harcerstwo 
rzucił hasło: Szukajcie przyjaciół.Rzucił je na 
wielkim międzynarodowym zlocie skautowym, tzw, 
Jambore, gdzie na paru kilometrach kwadratowych 
roiło się od młodzieży z całego świata.Jemu w 
tym haśle chodziło o no wy ch przyjaciół, 
Aby przyjaźń się szerzyła!Przepraszam Was, lecz 
boję się, że dziś w końcu XX wieku, muszę powie 
dzieć, na czym w ogóle polega przyjaźń,Otóż na 
myśleniu o tym kimś, kogo nazywamy przyjacielemg 
na przeżywanie jego zmartwień i radości, na po= 
mocy gdy mu potrzeba; w sumie polega więc ona na 
tym, do czego w swym testamencie wzywał Aleksa 
nder Kamiński - wielki harcmistrz polski: na da= 
waniu, a nie na braniu,Szukajmy takiej przyjaźni, 
takich przyjaciół.Szukajmy intensywnie.Z każdego 
spotkania, z każdego wyjazdu, obozu, wycieczki 
wracajmy z zadzierzgniętą nową nicią,Mój druży- 
nowy, ten który odbierał ode mnie Przyrzeczenie, 
harcmistrz witold Sosnowski, gdy prowadził nasze 
wycieczki, wszędzie natrafiał na znajomych, na 
rzyjaciół właśnie, którzy go serdecznie witali; 

Kiedyś radziłem młodym, kiedyś robiłem też to sa— 
mo, by zakładać gruby brulion, w którym będzie 
każda odwiedzona wieś, miasteczko, miasto = na= 
zwiska, adresy,Dziś radzę zapisywać w sercu, aby 
ktoś umiejący tylko podejrzliwie myśleć, nie za 
interesował się brulionem, że to jakaś „siatka"ż 
Podtrzymujemy te serdeczne więzi,Czasem trzeba 
coś przesłać, jakąś książkę świeżo wydaną w te= 
matyce interesującej przyjaciela, czasem parę po 
prostu słów, gdy tam na przykład w jego okolicy 
jakieś wydarzenie, choćby biegun zimna w Jabło= 
nce, czy jak-przed laty odcięcie komunikacji na 
Helu,Powiecie, że to kosztuje, że to kosztuje 
czas,Daj Wam Boże, abyście tak intensywnie gos- 
podarowali swoim czasem, że te minuty już by Wam 
zaważyły; a te parę złotych? - przed chwilą po- 
wiedzieliśmy: lepiej dawać niż brać, 

Serce ludzkie jest pojemne; pamięć ludzka też 
SĘ pojemna.A ponadto może to już spostrzegli 
cie, a jeśli nie, to na pewno spostrzeżecie, że 

1 jedną i drugą pojemnością rządzi jednakowe pra- 
wo; niematerialne prawo.,Im więcej to serce objęło, 
tym bardziej wzrosła jego pojemność ,Im więcej 
pamięć zapisała, tym więcej ma wolnego do zapi 
sywania miejsca.Więc poza krag najbliższych,poza 
kontakty codzienne, poza ścieżki wycieczek, czy 
miejsca obozów, poza naród, kraj = siępajmy do 
innych.Realizujmy to, co miał na myśli Stary Ge— 
nerał, rzucając hasło Szukajcie przyjaciół, Sta= 
rajmy się ich wszystkich zrozumieć, ich wszy= 
stkich odczuć,Wszędzie toczy się walka dobra ze 
złem: jedni w tej walce są bliżej, PoŻ dalej 
od zwycięstwa.Starajmy się zrozumieć dobro wszę= 
dzie.Nie tylko nasze egoistyczne dobro,Od takie- 
go rozumienia jako naród nie zubożejemy - wzro— 
niemy,Jan Paweł II napisał w orędziu z 1 sty= 

cznia 1986 rokuł Trzeba brać pod uwagę dobro 
wspólne danego narodu, uwzględniając zarazem do= 
bro wyższe — dobro wspólne całej rodziny  naro= 
dówe.» 

To dobro wyższe, dobro wspólne wymaga wyrze= 
czeń.Ludzie są różni,Każdy jest inny.,Każdy jest 
indywidualnością,Ta różnorodność to nasze wie 
lkie bogactwo i wielkie szczęście,Jakim koszma= 
rem byłyby jednakowe, totalne szeregi,,.lecz,aby 
ci zindywidualizowani ludzie mogli ze sobą 
współżyć, współdziałać, darzyć się uczuciem,  



przyjaźnią, każdy musi ze swych chceń, swych wy= 
obrażeń trochę ustąpićz właśnie z myślą o tym 
drugim, ze zrozumieniem tego, że on jest inny, 
może inaczej chcieć, inne mieć wyobrażenie; Nie 
wolno kształtować drugiego człowieka na swój o= 
braz i podobieństwo.To mógł tylko Bóg i to w mi= 
liardach różnych osobowości właśnie;A więc isto= 
tnym elementem współżycia, miłości jest  wyrzem 
czenie,Na tej prawdzie jest zbudowane małżeństwo, 
na niej musi opierać się wychowanie — wiedzą lub 
powinni to wiedzieć rodzice, nauczyciele, instru- 
ktorzy harcersca.Narody też są indywidualnościa= 
mię różne drogi kształtowały tę różnorodność, 
czasem PDZ skrzywienia, tak jak i te 
wspomniane na wstępie usterki w naszym charakte= 
rze narodowym,Narody pracują nad sobą — historia 
pracuje nad narodami,Powstaje ich tożsamość, I 
znów jakie to szczęście, że są różne tożsamości, 
że jest całe to bogaetwo,A jednocześnie jakie to 
wszystko trudne,Tu też trzeba wyrzeczeń, Bywają 
dwa narody, które mają wspólną ojczyznę, mają 
wspólną wielką miłość,Trudno zrozumieć to komuś, 
kto nie miał Wilna, kto nie miał Iwowa,A ileż 
takich Siedmiogrodów, Wojwodin, Zaolzi,Te tony 
dźwięczały kiedyś w trudnym rodzeniu się współ= 
czesnej Algierii, te same dźwięczą dziś w Pale 
stynie.I nie ma innej rady — trzeba wyrzeczeń 
dla „dobra wyższego” - dobra wspólnego „ rodziny 
narodów'„,Trzeba wyrzeczeń jak dla stworzenia,bu= 
dowania wspólnoty rodzinnej; 

My, Polacy mamy tu azczególne doświadczenia, 
Zbudowaliśmy kiedyś wspólny dach Rzeczypospoli- 
tej Obojga Narodów i mógł największy nasz poeta 
w najbardziej polskim poemacie wołać „Litwo, oj= 
czyzno moja.,,.'.lecz, jak w rodzinie zły obcy 
człowiek potrafi zmącić, rozbić, tak i tu gdyśmy 
byli spętani, obce wywiady, obce propagandy  ju= 
dziły, uniemożliwiały dojrzewać dobru,Były i na 
sze winyj one może więcej uczą: nie umieliśmy 
stworzyć Rzeczypospolitej Trojga Narodów$ cho” 
ciaż był i tam wspólny dach,I znów ileż w  tru= 
dnych czasach mieszało tam obcych rąk,lle boha= 
terskich zrywów obu stron: Ogniem i mieczem,,,'" 
Ciężkie doświadczenia bardziej uczą niż czasy 
spokoju 1 dobrobytu.To chyba też swoisty dramat 
historii,Doświadczenia uczą,Ci bliscy za miedzą 
są nam szczególnie bliscy,Trzeba wiele nieraz 
przewalczyć w sobie.,Trzeba dać wzór przewalcza= 
nia, wyrzeczenia.Dla większego dobra, 

My, Polacy mamy i inne szczególne doświadcze- 
nia.Nie nosiliśmy nigdzie zaborczego miecza, Bo 
nawet jeśli złośliwi wypatrzą nam Sammosierrę i 
San Domingo, to my wiemy, że szliśmy tam za wo= 
dzem, który bił naszych zaborców, który jeden 
wiosną 1812 roku był bliski ich złamania,! wie= 
ay ponadto, że ci Murzyni z San Domingo i ci Hi 
szpanie nie widzieli w nas żadnych okrutnych 
ciemiężycieli,Kiedyś w Niemczech w pierwszych 
miesiącach po wojnie żołnierz amerykański = Mu- 
rzyn, widząc mój polski mundur powiedział, że 
czarny Murzyn chętnie pomoże białemi Murzynowi, 
Coś w tym jest: nasze cierpienie, nasze straszli- 
we zawody, nasze sytuacje zda się bez wyjścia, 
nie tylko uczą nas, lecz pozwalają powoli w świe- 
cie rosnąć jakiejś ogólnej, cichej, nie krzyklie= 
wej sympatii dla Polski.Dlatezo tak niepomierne 
szkody wyrządzają niektórzy nasi przedstawiciele, 
niektórzy „turyści", niektórzy prymitywnie, a 
łapczywie handlujący„Dlatego tak bardzo aktualne 
dla nas właśnie jest hasło siania dobra, hasło 
„Szukajmy przyjaciół"„,właśnie teraz, gdy świat 
musi stać się wielką wspólnotą w swej wielkiej 
różnorodności, w Swym wielkim bogactwie tożsamo= , 
ści narodów,Właśnie teraz, gdy technicznże kula 
ziemska stanowi już jedno, a duchem jest od tego 

Pułk „BASZTA* Zęrupowanie „KRYSKA” 
(Mokotów) (Czermaków) 

    
daleka,Teraz, gdy Papież w swym noworocznym orę= 
dziu widzi nie tylko znany dramatyczny konflikt 
Wschód = Zachód, lecz gdy wskazuje na narastają= 
ce pęknięcia, niezrozumienie Północ = Południe$ 
tu może więcej niż gdzie indziej potrzeba wyrze= 
czenia, przezwyciężenia egoizmu, potrzeba serca 
i prawdziwego, daleko sięgającego rozumu,O0to na= 
sza kontrofensywa,0to w niej nasze polskie szcze- 
gólne zadania i możliwości „Józef Piłsudski, wie= 
1ki Polak mówił, że Polska skazana jest na wie- 
lkość,My odczytujemy, że to ra taką wielkość, 

Zatytułowałem dzisiejszą gawędę „O powołaniu 
Waszego pokolenia" „Nawiązałem w ten sposób do 
dawnej gawędy Leona Marszałka „O powołaniu  na= 
szego pokolenia".„Podobieństwem jest wielka  po= 
trzeba nadziei, Światła i to, że na nadzieja wy 
rasta z wielkiego zadania, stojącego przed nami; 

Jest w tytule różnica,Tytuł tamtej dawnej ga- 
wędy jest mi bliski; byłby mi bliższy, niż tytuł 
mojej gawędy,lecz dziś musi być mój tytuł, Taka 
jest prawda, bez żalu, może z zadumą,Dziś możemy, 
ba, musimy tylko przekazywać Wam myśli; może rom 
zpoczyhać razem, lecz dalej prowadzić je, rozwi 
jać, zmieniać w mirę otwierania się nowych hory= 
zontów, będziecie już Wy,To musi być Wasze,Musi= 
cie o tym powiedzieć; nasze, 

STANISŁAW BRONIEWSKI 

4Stefan Orsza"/ 
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Arsenał dziś 

SO Od kilku lat w gmachu Arsenału 
zadomowiło się na dobre Parstwowe 
Muzeum Archeologii, Fakt ten nie 

był dziełem przypadku, Arsenał jest gmachem za= 
bytkowym, a losy jego na trwałe wplecione są w 
historię Warszawy i Polski, Dlatego dziś, pa= 
trząc na Arsenał żal, że nie udało się uchronić 
go przed działamiem czasu; Mimo licznych remo- 
ntów i renowacji prowadzonych od ponad 5 lat 
stan jego pozostawia wiele do życzenia, I łak 
na ironię losu to co zostało już odnowione po 5 
latach w zasadzłe nadaje się ponownie do napra= 
wy. A zabytkową częścią Arsenału pozostała i to 
w zmienionej formie jedynie zewnętrzna część 
murów, Co natomiast mieści się wewnątrz budynku? 

Przede wszystkim jest tu zgromadzona część 
zbiorów muzealnych pochodzącach z wykopalisk 
prowadzonych na terenie Polski i za granicą,Nad 
zbiorami tymt czuwa zespół archeologów oraz 
szereg pracowni konserwatorskich; 

, Znajduje się tu pracownia 
konserwacji matali zajmująca 
się konserwacją żelaza i brą= 
zu, a także metali szlache= 
tnych ze złota i srebra, 

Pracownia ceramiczna pro= 
wadzi konserwację naczyń z 
gliny i krzemionki, a także 
rekonstrułuje brakujące fra= 
gmenty. 

Pracownia kopiz wykonuje 
kopie zabytków robiąc formy 
w sylikonie, a następnie od= 
lewy z epidianu, 

Są tu również pracownie 
konserwacji materiałów ró” 
żnych takich jak np, szkło, 
tkaniny, a także pracownie 
antropologiczne i archeolo= 
giczne zajmujące się konser= 
wacją i badaniem kości  lu= 
dzkich i zwierzęcych, 

  

      
  

      

Jest wreszcie pracownia rysunkowa wykonująca 
dokładne rysunki i szkice zabytków oraz praco= 
wnia rentgena i fotografi, 

Muzeum dzieli się na szereg działów np 
dział Biskupin czy dział numizmatyczny, 

W gmachu Arse= 
nału znajduje 
się również 
biblioteka,ma= 
gazyny, admi 
nistracja mu- 
zeum i pokoje 
gościnne oraz 
sala wystawowa, 

W muzeum od czasu do czasu organizowane są 
tawy, choć przez pół roku wisiała kartka 

„Zmiana ekspozycji". Ostatnio muzeum gościło wy= 
stawę rzemiosł artystycznych „Arsenał 87", a w 
przyszłości ma nastąpić otwarcie nowej wystawy 
„Skarby kultury Polskiej” wystawianej obecnie 
we Włoszech, Zapraszamy wszystkich do jej obej= 
rzenia przy okazji zwiedzania Warszawy, 

Jan 
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ze Śpiewnika p, Motka 

MŁODE ODDZTAŁY 

Płonące zorze na rozstajach, 
Świtem znaczą szlak = na bój ! 
I wolność wstaje zorzą krwawą 
Wolność służby znak — na bój ! 
Miliony M z mundurów szarych 
Salutują świt : - Czuwaj ! 
W szeregach młodych dusz 
W oddziałach MFG 
Na służbę prowadź przodowniku 
Tropem krwi we mgle = na bój, 
M jest z Tobą, z M jest przyszłość nasza 
Bóg tak chce I 

Rozśpiewany świat, pędem kul 1 serc 
Polska ma czternaście lat, czternaście lat 
Rytmem marszu bije hasło t 
Każdy Polak brat ! 
Z drogowskazów = na bagnety 
Z piersi wiara, z oczu skry 
Imię młodych dziś Zawisza 
Zawisza to właśnie my ! 

Jesienne noce, gwiazd kompanie 
W polskie rzucą wsie = na bój ! 
Z gwiazdami srebrny rozkaz spadnie 
Że już czas na siew — na bój I 
Miliony M z mundurów szarych 
Salutują świt : - Czuwaj '! 
Kompanie młodych gwiazd 
W oddziałach młodych rój, 
Prowadź z kurzawą przodowniku 
Tropem krwi we mgle 
Zwycięzka gwiazda = przyszłość nasza 
Bóg tak chce ! 

Rozśpiewany Świat sss. 

MIŁOŚC GS=a 

Może visa, może stena 
Może wolisz RKM=a 
Może colta, thomigana, 
Więc wybieraj ukochana 
Jeśli nie chcesz tej maszynki 
No to proszę filipinki 
Parabelkę lub waltera 
Co chcesz luba, to wybieraj, 

Seria z peemów 
I pełen gaz 
A potem nic nie mów 
Jeszcze nie czas 
Na drodze łatwo można wpaść 
I znów samochód trzeba kraść, 

Bo w G5S=ach 
Chłopaki są tam na schwał 
A dziewczęta każdy całować by chciał 
Na akcję jeżdżą jakgdyby na bal 
Mają dryg do całowania 
Do Niemców dziwny żal, 

Seria «+2 
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Trochę astronomii 
W-mnaszym harcerskim życiu, - zwłaszcza w polu; 

- na czoło zagadnień z zakresu techniki harcowa”= 
nia, wysuwa się uparcie terenoznawstwo, Warto 
Jrzypomnieć, że : 
- bez znajomości orientowania się w terenie, 
- bez umiejętności posługiwania się mapą, 
- bez praktycznej znajomości przyrządów i przybo”= 

rów terenoznawczych, 
- bez sztuki rysowania szkiców i planów, 
nie ma mowy o rozsądnej wycieczce, rajdzie, biwa” 
ku czy też obozie letnim, trudno bogacić swą wie= 
lzę i poznanie kraju, Czytelnikom pragniemy u- 
porzytomnić, 1ż nie wystarczy terenoznawstwo prze 
studiować z książki = tu trzeba praktyki, , 

Chcemy w tym materiale przedstawić sposób zna” 
jdowania stron świata przy pomocy „Gwiazdy Polar- 
nej" 1 przybliżyć kilka pojęć z dziedziny astro- 
nomi, które ułatwią nam poruszanie się w tych za= 
"adnieniach, 

Niebo najpiękniej wygląda ciemną nocą, Trudno 
jest jednak zorientować się od razu w masie świe- 
czących punktów. Dlatego tym, którzy z trudem od- 
najdują Wielki Wóz polecamy na początek zmierzchy 
Li pełnie Księżyca = widać wtedy tylko najjaśniej- 
sze gwiazdy i czasem planety, Mając punkty orie- 
atacyjne można szukać słabszych gwiazd i mniej- 
'zych gwiazdozbiorów. 

Ogromną przyjemnością jest obserwowanie nieba 
rzez lornetkę - można przyjrzeć się dokładniej 
fakturze powierzchni Księżyca /w kwadrze bardzo 
*yraźnie widać kratery, które rzucają wtedy dłu- 
41e cienie/, warto poszukać Plejad, galaktyki w 
„ndromedzie, a nawet gromad kulistych, Aby nabrać 
wprawy w posługiwaniu się lornetką, należy naj= 
>lerw szukać obiektów widocznych gołym okiem; 

Dżienny i roczny ruch Ziemi powoduje, że to,co 
widzimy na niebie zależy od pory dnia i roku, W 
"olsce duża część nieba nie chowa się nigdy pod 
noryzont; inne gwiazdy wschodzą i zachodzą,co noc 
> 4 minuty wcześniej, Z tego powodu wcześnie nad 
ranem można zobaczyć gwiazdy, które będą widoczne 
wieczorem po upływie kilku mięsięcy, na ogół w 
innej wysokości nad horyzontem, Rys, 1 wyjaśnia, 
jak zachodzi pozorny obrót nieba dla obserwatora 
ną naszej szerokości geograficznej, 

05 or zenit 

Gwiazda 

Polarna 

  

Rys. 1. wi 

Gwiazdozbiory okołobiegunowe 

Kilka dużych gwiazdozbiorów widać w Polsce w 
ółnocnej części nieba przez cały rok, Jest to 
«en obszar, który leży na tyle blisko bieguna, że 
11mo dziennego obrotu nieba nigdy nie chowa się 
od horyzont, Gwiazdozbiory te nazywamy okołobie= 
,unowymi; gwiazdy do nich należące zataczają w 
'woim pozornym ruchu łuki, których wspólnym śro” 
ikiem jest biegun północny, wyznaczany przez 
'wiazdę PolarnĄ, 

Wielka i Mała Niedźwiedzica 

Oba te geiszdozoiory, znane u nas częściej ja” 
'9 Wielki Mały Wóz, były wyodrębnione już w 

WIELKA p 
NIEDŹWIEDZICA 
wg HEWELIUSZA 
Rys. 2. 

czasaeh przedhomerowych 1 oba są związane z mitem 
o córce arkadyjskiego króla Likaona, Callisto.Jak 
przystało na królewnę, Callisto słynęła z urody, 
lecz długo pozostawała samotna, W starożytnej 
Grecji niewiele jednak pięknych kobiet uchowało 
się przed wszechwładnym Zeusem, Tak więc Callisto 
została matką, a synowi dała imię Arcas, Miłość 
bogów przynosi ludziom mniej szczęścia, niż się 
wydaje - zazdrosna żona Zeusa, która srogo mściła 
się na jego licznych kochankach przemieniła Ca= 
1listo w niedźwiedzicę, Arcas, gdy dorósł, został 
myśliwym, Któregoś dnia polował w lesie i trafi- 
wszy na ślad swojej matki zamierzał w niewiedzy 
swojej przebić ją włócznią, Zeus, pragnąc zapo= 
biec matkobójstwu, zamienił także i Arcasa w nie- 
dźwiedzia, po czym razem z matką przeniósł między 
gwiazdy, 

Zadziwiająco wiele kultur wiąże te dwa gwiaz- 
dozbiory właśnie z niedźwiedziem, Zaś np, niektó- 
re plemiona afrykańskie widzą w tych konstelacjach 
czerpak lub chochlę, i 

W chwili obecnej oś obrotu Ziemi skierowana 
jest niemal dokładnie na Gwiazdę Polarną, osta= 
tnią w ogonie Małej Niedźwiedzicy, Ta właśnie okom= 
liczność powoduje, że owa niewibitna gwiazdka 
wskazuje pódróżnikom północ, 

Jak odszukać Gwiazdę Polarną? Najpierw wyszu- 
kujemy na niebie Wielką Niedźwiedzicę /jest bar- 
dziej widoczna niż Mała Niedźwiedzica/, Cztery 
gwiazdy tego układu, ułożone w czworobok, wyobra=— 
żają niejako cztery koła wozu, zaś trzy dalsze 
złamgny dyszel wozu, Podobnie jest i z Małym Wo= 
zem, Odległość zawartą pomiędzy dwoma ostatnimi 
kołami, przedłużamy pięciokrotnie, natrafiając na 
końcową gwiazdę dyszla Małego Wozu, Ta właśnie 
gwiazda jest Gwiazdą Polarną, 

GWIAZDA 
POLARNA 

W ogonie Wielkiej Niedźwiedzicy, czyli w dyszlu 
Wielkiego Wozu, znajdują się dwie ciekawe gwiazdy: 
Mizar i Alkor, co po arabsku oznacza Koń i Jeż- 

_ dziec, W starożytności służyły one jako test wzro- 
ku, znajdowały się bowiem tak blisko siebie, że 
tylko ludzie obdarzeni doskonałym wzrokiem mogli 
je rozróżnić, Dziś już nie stanowi to większego 
problemu, 
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Te dwie gwiazdy nieprzypadkowo znajdują się 
tak blisko siebie, Są one ze sobąs:związane grawi- 
tacyjnie, ale ani Mizar, ani Alkor nie są poje- 
dyńczymi gwiazdami. W przypadku Mizara można to 
stwierdzić za pomocą zwykłej lornetki, W sumie u- 
kład Mizara i Alkora jest układem sześciokrotnym 
i nie jest to nic wyjątkowego, W naszym sąsiedz= 
twże prawie co druga gwiazda posiada jednego bądź 
wielu towarzyszy, W układach takich może zachodzić 
wiele fascynujących zjawisk, jednak ich badanie 
napotyka wiele trudności i dobrze poznane są tyl- 
ko układy podwójne, jako najprostsze, 

Na rys. 3 pokazane są zmiany w wyglądzie Wiel- 
kiego Wozu w ciągu długiego 6€zasu, SĄ one spowo-— 
dowane tym, że gwiazdy nie są nieruchome względem 
Słońca, lecz poruszają się z całkiem sporymi prę- 
dkościami. Jednak wskutek ich odległości obserwo= 
wane zmiany położenia są bardzo małe i ich mie- 
rzenie wymaga dokładnych obserwacji przez wiele 

lat. 
  

A 

Atkaid 
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We współczesnym świecie coraz częściej czuje- 
my: się zagubieni w niekończącej się zabudowie 
d„ielkich miast, a nawet ich dzielnic /np, Ursy= 
nów w Warszawie/, jednocześnie coraz mniej pe- 
wnie potrafimy poruszać się w lasach, Przygnia- 
tany szarością cywilizacji człowiek szuka je- 
inak bezpośredniego kontaktu z naturą, 

Już prawie sto lat temu wymyślono imprezy_na 
orientację, /pierwsza narciarska odbyła SIĘ "w 

jć r, w Norwegii/, łączące wypoczynek umysło- 
wy z fizycznym, będące antidotum na codzienne 
problemy i stressy, Ich ogólnodostępność przy= 
siąga na świecie wiele tysięcy ludzi /w ogrom= 
iym festynie na orientację „ORINGEN" w Szwecji 
bierze udział corocznie kilka'lziesiąt tysięcy 
ludzi z całego Świata/, Uczestnikami są zarówno 
izieci, młodzież jak i osiemdziesięcioletni 
staruszkowie. Zróżnicowana skala trudności tras 
[| terenu, podział ze względu na wiek oraz płeć, 

»ozwalają dobrać trasę najbardziej odpowiednią 
ila siebie. Nie jest wymagany również żaden 
pecjalistyczny 1 drogi sprzęt; przy pewnej 
prawie można sobie poradzić nawet bez kompasu, 
. Imprezy na orientację stanowią atrakcyjną 
'ormę czynnego wypoczynku w postaci gier, zabaw, 
larszów, imprez sprawnościowych itp. Udział w 
Mch pozwala rozwijać u uczestników, a szczegól- 
je u młodzieży, samodzielność podejmowania de- 
;yzji, umiejętność poruszania się w nieznanym 
erenie, odporność psychiczną i fizyczną, wy= 
'rwałość w dążeniu do celu itd; 

. 

NA CZYM POL5GAJĄ IMPREZY 
NA ORIENTACJĘ 

Uczestnik otrzymuje od orzaniza- 
torów szczegółową mapę terenu z 

zaznaczonym położeniem punktów kontrolnych, Pu- 
nkty te należy odnaleźć wybierając drogę między 
nimi według mapy i własnego uznania, Nie jest 
to trudne. dużo przyjemności daje możliwość sa= 
modzielnego odnalezienia punktów /bez udziału 
kibiców/ polegając głównie na sobie i mapie,na= 
potykając czasem zwierzynę i oglądając partie 
lasu nie widoczne od strony dróg i szos, 

Orientowanie się w terenie nieznanym oraz u- 
miejętność posługiwania się mapą 1 kompasem 
przydaje się w wielu sytuacjach, zarówno w tu 
rystyce jak i w życiu codziennym, A jeżeli na- 
dać temu formę zorganizowanej imprezy w regula= 
minówych ramach '1 z elementem rywalizacji, to 
otrzyma się tzw, impre zę na ori e- 
nt a c j'ę /ino/, Bez względu na formę /turys- 
yctnay rekreacyjne, bądź sportowe/ 1 dyscyplinę 
np. piesze, biegowe, narciarskie, kolarskie, 
pooewa itp./ ino sprowadza się do jednego za- 
sadniczego celu ' je w 
z ry Żty1 o/ Koapdku 4 pow odnie” grej BADY + 
nych miejsc w terenie /punktów kontpolnych — PK/, 

CO TO DAJE ? 

Częsty udział wyrabia w sposób skuteczny, a 
przy tym ciekawy, szybkość podejmowania decyzji 
i refleks, zwiększa sprawność fizyczną, pozwala 
także na sprawdzenie własnych umiejętności i po= 
równania ich-z umiejętnościami innych, Przy 
czym udział osób rutynowanych, nie powinien 
przestraszać początkujących, Uważam, że start w 
imprezie należy traktować przede wszystkim jako 
wypoczynek na Świeżym powietrzu z mapą i kódmpa= 
sem, 

Licząc się z faktem, że trudno słowem pisa- 
nym przekonać kogoś do czegoś, czego się /nie- 
potrzebnie/ obawia lub na czym się nie zna,pro- 
ponuję udział w imprezie przynajmniej raz, dla 
sprawdzenia czy to co piszę powyżej jest zgodna 
z prawdą i dla ocenienia na ile ino są atrakcyj= 
ne, 

PODZIAŁ Ino 

Aby przybliżyć czytelnikom temat proponuję 
zapoznać się z 'uproszczonym podziałem i krótkim 
omówieniem sposobu rozgrywania imprez na orien= 
tację, 

Imprezy na orientację dzielimy : 
1. Ze względu na rodzaj, na : 

a/ turystyczne - polezają na pokonaniu trasy 
i odnalezieniu w terenie, z pomocą mapy 
/zapewnia organizator/ i kompasu punktów 
kontrolnych ÓPK/ w określonym limicie 
czasowym. Wygrywa drużyna, która zaliczy 
największą ilość PK 1 nie przekroczy |1li- 
mitu czasu, który powinien być tak dobra— 
ny, aby umożliwić spokojne przejście tra- 
sy /oczywiście przy bezbłędnym jej poko 
naniu/, Punktacja końcowa uwzględnia spó- 
źnienia ponad limit czasu, nie odnalezio- 
ne PK, oraz wyniki różnego rodzaju konku- 
rSów krajoznawczych 1 topograficznych, 
Klasyfikacja prowadzona jest w katego— 
riach wiekowych : dzieci- TD, juniorzywTJ 
seniorzy=TS 1 otwarta-TO,Dużą popularno- 
Ścią cieszą się w Polsce i Japoni, 
rekreacyjne - dla początkujących w orien- 
tacji turystycznej czy też sportowej,Tra- 

3y są krótsze i proste orientacyjnie,Cza= 
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sami bez limitu i klasyfikacji np, trasy 
rodzinne, Dla najmłodszych trasy wyznako= 
wane są w terenie kolorowymi wstążkami, 
sportowe - polegają na odnalezieniu w te- 
renie kolejno wszystkich PK naniesionych 
przez organizatora na mapę, w jak najkró= 
tszym czasie, Brak potwierdzenia jakiegoś 
PK wyklucza zawodnika z klasyfikacji.Czas 
liczony jest z dokładnością do 1 sekundy, 
Klasyfikacja prowadzona jest w kategoriach 
wiekowych 1 z podziałem na płeć, Z imprez 
na orientację są one na świecie najpopula= 
rniejsze, 

„ Ze względu na formę, na ! 

a/ 

b/ 

c/ 

, Ze 
rtu, na : piesze, kolarskie, kajakowe, nar- 

indywidualne - uczestnicy pokonują trasę 
indywidualnie /na ogół są to imprezy spo 
rtowe / 
drużynowe — w imprezach turystycznych = 
uczestnicy pokonują trasę w zespołach 2-5 
osobowych w kat. TP /dla początkujących/, 
oraz w zespołach 2-53 osebowych w pozosta= 
łych kategoriach; 
- w imprezach sportowych - jest to klasy= 
fikacja drużynowa klubów i sekcji biegów 
na orientację w formie ligi; W Polsce od= 
bywa się rywalizacja o Drużynowe Mistrzo= 
stwe Polski 1 Puchar Polski w bno, 
sztafetowe - rozgrywane w imprezach Spo= 
rtowych, gdzie na ogół trzech zawodników 
kolejno pokonuje swą trasę, 
względu na dyscyplinę turystyki lub spo- 

10 [4ŃU imo KIRA ABER 
Zachęcamy wszystkich do udziału w imprezach na 

orientację, które w naszej drużynie znalazły wielu 
zwolenników, Już od 10 lat co roku organizujemy tu= 
rystyczne imprezy na orientację pn.: ORIENT /w ro- 
cznicę Powstania Styczniowego/, ZAW=O0R /w rocznicę 
Akcji pod Arsenałem/ oraz PODKUREK, Początkowo były 
to imprezy wewnętrzne, cieszące się coraz większą 
popularnością wśród turystów i harcerzy, Obecnie 
zaliczane są do Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i 
Mazowsza w marszach na orientację, Spośród 16 imprez 
w br, 6 najlepszych wyników uczestnika zaliczanych 
jest do tej punktacji. Imprezy te posiadają rangę 
imprezy wojewódzkiej, a czasami ogólnopolskiej, co 
oznacza 2 lub 3 pkt na Odznakę Imprez na Orientację, 
którą można zdobyć startując w tego redzaju impre— 
zach. Konkurs ten rozgrywany jest w tym roku już po 
raz dwudziesty, 

Ze względu na to, że w imprezach tych startuje 
wiele drużyn harcerskich grono instruktorów harcer= 
skich, którzy są organizatorami 8 imprez w tym roku 
postanowiło wprowadzić specjalną klasyfikację har= 
cerską, Są to /już/ III Harcerskie Drużynowe Mi= 
strzostwa Warszawy i Mazowsza w Imprezach na Orie- 

ntację, Zaliczają się do tej punktacji 4 najlepsze 

wyniki z 8 ino turystycznych oraz 2 z 5 ino sporto= 
wych. Punktacja w mno prowadzona jest w dwóch kat, 
TP /dla początkujących/ oraz TS /dla zaawansowanych/, 
W zależności od umiejętności uczestników drużyna 
wystawia zespoły 1-3 osobowe na trasach TS lub 2-5 
osobowe na TP, Na trasach TS zwycięski zespół otrzy- 
muje 30 pkt, a kolejne 27,25,23 itd, zaś na trasach 
TP : 20,17,15 itd, Rezultatem drużyny w poszczegól= 
nych imprezach jest suma punktów uzyskanych przez 
wszystkie wystawione zespoły, Wygrywa drużyna z naj= 
większą ilością punktów, 

A jak przedstawiała się rywalizacja drużyn w II 
Harcerskich Drużynowych Mistrzostwach warszawy i Ma- 
zowsza w InQ0 w roku 1986 : 
1. 22 WDH-y,„Matecznik” 
2. 66 wWWDH „Mazury” 
3, 199 WDH 
4. 20 wDH=y 
5, 42 WDH 
6. 22 WDH „Płowce” 
7. 200 WDH 
8, 81 WDH 
9. 303 WDHiZ 

Kolejne miejsca : 144 WDH, 20 WDH-ek, 26 TDH, 79 
WŻDH-ek, 51 WDH, 245 WDH-y „Derlicz", 145 WDH-y„Wa- 
dera", 118 wDH, 61 1 23% WDHiZ,. 38 WDH, 152 WDH,145 
WDH-ek „Wiosna*, 79 WŻDH-y, 13 wDH, 82 WDH-y, 37 WDH 

357 pkt 
236 
178 
142 
138 
134 
100 
87 
86 

7 wDH, 02 WDHiZ, 44 WDH, Zastęp „Sokoły", 3 WDH,157 
WDH, 288 WDH „Trampy", 65 BDHiH, 88 wDH „Rodło”, 70 
WDH, 2 SZDH, 414 WDH, 50 wWDH-ek, HKT „Świerszcze", 
219 WDHiZ, Drużyna „ładość", 67 WDH, 20 WDHst,, 
Szczep 3 gf jeg" 104 WDH, 150 MDH, 240 WDH „Hura— 
an", 105 WDH atra". 

marszo-czołganie itp. gan", 105 » Opracował : Korbal 
Ze względu na porę dnia, na % DO ZOBACZENIA NA ITMPREZTE 

a/ dzienne - start pierwszego uczestnika e 

/drużyny/ następuje nie wcześniej niż go- £ ZAM AM m. 
dzinę po wschodzie słońca, a ostatniego LOL 4BR z < Ń, | | A 

nie później niż 150% limitu czasu przed Ć M NAZ £ 

b/ a - start POEDoZnCO RZN y W WOZÓW N | „zb 

tępuje nie wcześnie godzinę d VAL ROWU i WaS 
po zachodzie słońca, a ostatniego nie pó ś | WA 4 2 ż taj 

uc A 4 

MAJA 

ciarskie, podwodne, motorowe, speleologiczne 
itp. Ostatnio w Polsce organizatorzy ino 
wprowadzają nowe sposoby rozgrywania imprez 

np. wielokomunikacyjne, autostopowe jazdo- 
biegi, długodystansowe, nietypowe, speleoc=   zachodem słońca /wg KInO0 ZG PTTK/, 

niej niż 150% limi zasu przed wsoho= 
„ dem słońca /wg KInO ZG PK/, 
o/ wieczorowe - zo jeszcze mało spopula= 

ryzowana, start odbywa się przed zachodem 
słońca, a powrót z trasy już po zapadnię 
ciu zmroku; a 

Batalion „ZAREMBA—PIORUN” 
(Śródmieście Południe) 
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