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J/ sronikarskiego obowiązku odnotujmy, że jest 

to kolejny, 25-ty numer "Harcerza 

Cieszymy się z tego małego jubileuszu, cieszymy się, 

iż w trudnych społecznych waruukach możemy kontynue- 

Rzeczypospolitej". 

wać naszą harcerska służbę, Otrzymujemy coraz więcej 

listów, zwiększamy prenuneratę i poszerzamy krąg na- 

szych współpracowników, Pozwala to z optymizmem pa- 

trzeć w przyszłość. Nie ukrywamy, że powodzenia pisma 

pracowników z terenu oałego kraju. fylko tą drogą bę- 
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upatrujeny w dalszym powiększaniu Zrona naszych współ: 

dziemy mogii zaprezentować problemy różnych środowisk 

opisać życie drużyn i szczepów, rozpropagować nowaton 

szie rozwiązania programowo-nuetodyczne oraz przedsta 

wić oiagle wzbogacającą życie haroerskie - żarliwą 

dyskusję instruktorską, idącą w kierunku zwalczania 

niekorzystnych tendencji i budowania wizji społecz 

nej stużby instruktorskiej. by harcerstwo możło być 

ruchen autentycznym i społecznie akceptowanym, must 

umiajętnie, z całą odpowiedzialnością za los powie- 

rzonych mu dzieci i młodzieży łączyć ponad 70-letuią 

tradycję z wymogami świata współczesnego, nugi być 

organizacją żywą, szybko reazującą na probleny i ża- 

potrzebowania własnych członków - oy wytyczając har- 

oerski ideał i sposób na życie wychowywać dzieci 

i młodzież na gorących patriotów własnej Ujczyzny, 

Nie bez znaczenia będzie tu fakt - dla jakiej Polski 

będą wypełniać swoje obowiązki, Nie miejsce tu na ro- 

bienie wykładu, leoz jedno jest pewne i vezdyskusyjne 

- dla Polski iudowej, dla Polski sprawiedliwosci spo= 

ź4ecznej, dla Folski, której każde z nas jest córką 

i synem, 

SĄ to na pewno rys Fri słowa i poważne sprawy - 

ale harcerska służba dla społeczeństwa to też wielka 

sprawa. W skomplikowanych dziejach naazego nurodu har 

cerstwo zawsze starało się służyć społeczeństwu i pań 

stwu. kiamy wiele ohlubnych na to dowodów, z daniną 

krwi włącznie. Haroerski gystem wychowawczy to nie 

tylka ćwiczenie fizyczne ciała ale przede wszystkim 

duoha. Każda narcerka i harcerz musi znaleźć uwoje 

miejsce w życiu, by po zakoiczeniu służby w haroer- 

skicn drużynach w dalszym ciągu realizować harcerski 

atyl i sposób życią. Bo harcerzer. 

Także na naszym odcinku służby, redazując "iarce- 

rza Rzeczypospolitej" będziemy w dalszym ciągu rozwi 

jać naszą podstawową dewizę - tworzenia piuma przez 

iarcerzy dla harcerzy, 

byc = to na zauwszżę, 

uiczymy w tym wzzylędzie na 

daszą pomoc, 
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Słowianki” w TY Kraków 

W programie Telewizji Krakowskiej w dniu 24 grudnia 1984 r. w audycji Wigilia w Dwójce” występowały 
=Małe Słowienki*. Spotkanie ma żywo prowadził redaktor Bronisław Gieślak. 
Pięćdziesiąt harcerek s drużyn wokalnych zaśpiewało trzy piosenki: 
1. "Hasz Śliczny Kraków" - melodia z Szopki Krakowskiej wg wiereza Anny Libery zanotowanego przez Oskara 

Kolberga w roku 1871, w układzie mutycznym Józefa Makovicza 
2. "Dziecięce sny” - słowa i muzyka Zofii Konagzkięwica w układzie muzycznym Mariana Korzonka 
3. "Pestorałka o wiicsku i owieczkach" - ze starego zbioru kolęd i pastorałek podała Antonina Czech. 
Akompańiował przy pianinie dh phm Marian Korzonek, który przygotował piosenki wokalnie. 
w kilkugodzinnym pobycie w studio TV Kraków harcerkom 1 druhowi Marianowi towarzyszył Komendant Szczepu 
hm PL Janusz Francuż. 

piss do nich | 

Jeśli masz kłopoty i Luujes%, te potrzebna jeBt Ci pomoc w ich rozwiązaniu, jeśli w pracy z zastępem czy 
drużyną zdarzą się trudności, s którymi nie możesz sobie poradzić, jeśli podczas zbiórek masz kłopoty na- 
tury wychowawczej z zuchani, harcerzami, funkcyjnymi, jeśli nie wiedzie Ci się śle, ale chcesz, by było 
jeszcze lepiej i chcesz z rady jeóli sią z jakich 
książek 1 materiałów korzystać przy opracowywaniu zbiórki - 

NAPISZ DO NICEI 

Pamiętaj, że są instruktorzy i instytucje, do których możesz się zwrócić a prośbą o pomoc. Na Twój list 
czekają: 

1. Harcerska Poradnia Programowo - Metodyczna *inpula" 
ul.żubardzka 3, 91-022 łódź 

od siedmiu lat prowadzi działelność poredniczą. Jej instruktorzy specjalizują się w poradnictwie wychowaw= 

czym. 

2. Harcerska Poradnia Metodyczna "Krąg" 

ul.Gdańska 15, 83-300 Kartuzy 

przedmiotem szczególnej troski instruktorów tej poradni są sastępy i drużyny młodzieżowej służby ruchu, 
Swoją działalność prowadzą od sześciu lat. 

3. Harcerska Poradnia Programowo - Metodyozna "Puls" 
Komenda Hufca ZHP, ul.Piastowska 17, 45-012 Opole 

od dwóch lat prowadzi intensywną działalność poradniczą wśród harcorzy i instruktorów Zwiąsku, 

4. Harcerska Poradnia Programowo - Metodyczna "Koncept" 
ul.łużycka 67/37, 30-693, Kreków : 

powatałą w 1984 roku, specjalizując sję w poradnictwie z zakresu metodyki harcerskiej. Ża zaliczeniem 
pocztowym prowadzi eprzedaż i wysyłką materiałów programowo -netodycanych. 

5. Harcerska Poradnia Programowe - Metodycana "Spec" 
Komenda Chorągwi ZHP, ul.Nowa 2, 18-400 Łomża 

rozpoczęła swoją działalność w bieżącym roku, specjalisując się w prowadzeniu poradnictwa dla zastępów 
1 drużyn ze środowiska wiejskiego. F 

. śwoje proble- 
  Wszystkie poradnie działają w ramach ruchu 

my i kłopoty nogą do nich zgłaszać harcerze 1 instruktorzy s terenu całego kraju, 
Każdy list jest czytany uważnie, a odpowiedź przesyłana w terminie 14 dni. 

NIE ZWLEKAJ I 

2 

NMEME © 500070 
"Tax się złożyło, że równocześnie dostażem dwa 

kolejne numery "HR"-a: 10-ty i 11-ty; podwójna porcja 

lektury i refleksji. W numerze 11-tym użalił się Druh 
Redaktor, że odbieram uu chleb, pisząc o kulturzeg 
oóż, nie obiecuję poprawy. Ża to słowo wstępne "Od re 
daktora” z nuneru 10-go nasunęło mi refleksje znacz- 
nie głębsze. Oczywiście, nie po raz pierwszy; ale G4- 
dzę, że dotknął w tym wstępie Druh kedaktor sprawy 
kapitalnie ważnej, bodajże jednej z najważniejszych, 
o jakich warto powiedzieć także w przeddzień VIII Zje 
zdu ZHP. 

km TR OlgierdCji 
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Otóż, pisząc o praktyce planowania pracy w druży- 
nach, zauważył Druh Redaktor, że są te plany pisane 
dość podobnie, mianowicie rządzi nimi tzw."Czerwony 
1 zielony kalenaara", 00 prowadzi do ich uniformiza- 
oji'1 nudy. Oznnoza to, zdaniem Szanownego Druha Re- 
daktora, krok do tyłu w stosunku do zamiaru unacnia- 
nia drużyn, uohwalonego przez VII Zjazd, świądozy 
© powrocie do stylu przcy od imprezy do imprezy. My- 
ślę, że to 'miestety prawda, ale sądzę też, iż trzeba 
się temu zjawisku przyjrzeć nieco uważniej. . Także 
głębiej zastanowić się mad tym, ozeuu tak jest. 

Zacznijmy może od tła terminologioznego. Pisałem 
już, także w "HR'-ze, że jeśli o drużynie /1 w ogóle 
haroerstwie/ myślimy przez pryżaat planowania pracy 
planu praoy, i w ogóle akcentując tylko słowo 
*praca", to jest to jakieś wykoślawienie tego, co 
w tym harcerstwie rzeczywiście robimy, Jest to myśle- 

mie stylem tych, którzy rządzą, organizują, wychowują 
którzy traktują to co w ZHP robią jako swoją pracę 
wychowawczą ozy organizacyjną. Nie jest to natomiast 
myślenie z punktu widzenia harcerza, także starszego. 
Mie po to dzieci i młodzież wstępują do drużyn i ZHP, 

by oto w niqh pracować, by realizować opracowane przeą 
kogokolwiek zmyślne plany pracy. Harcerstwo kojarzyć 
«ię im powinno z przygodą, ze służbą, ze specyficznym 
haroerakim stylem życia. Vozywiście wszystko to ma 
w haroeratwie swój wymiar wychowawczy, wszystko da 
uię ująć jako element praoy wychowawozej drużyno- 
wego, wiele zadań - głównie służby społecznej, zwła- 

NASZ RUCH KEES 
szoza w harcerstwie starszym przybiera postać pracy, 
także konkretnej pracy fisycznej. Ale też istotnym 
walorem haroerstwa jest ta opisywana niedawno je, 
własna kultura, gdsie nie rozdzielamy tak ostro wo- 
wnątrz haroorstwa tych podstawowych rodzajów aktywnoś 
01 człowieka: zabawy, nauki, pracy, Uniemy niepostrze 
żenie przechodzić od gry do ałużby, zawsze się czegoś 

doząc, a to wszystko — umiejąc zachować klimat radoś- 
oi że robimy to wspólnie, w słusznej spraw: 

Tek więc, jeśliby w drużynie jedyną osobą, organi- 
zującą całokształt jej działalności, był druh druży- 

SIĘ 
CHCIAŁO CHCIEĆ! 

nowy, a planowanie pracy tylko jego osobiscie s0D0— 

wiązywało, można by od biedy s tym się pogodzić, Ale, 
jak głosi obowiązująca "Instrukcja w sprawie organi- 
zacji i zasad działania drużyny haroerakiej", to 
"drużyna harcerska samodzielnie planuje swoją pracę" 
/pkt 3.1.1./, a drużyna sterszoharcereka "aanodziel- 
nie prograuuje awoją pracę" /pkt 3.3. podobnej in- 
strukoji starszoharcerskiej/, Albo wigo drużyna pla- 
nuje tylko preoę, a reszta życia drużyny nie podlega 
planowaniu, albo w inatrukcyjnym /1 potooznym/ rozu- 
mieniu wszystko 00 robi drużyna i oo się w niej dzie- 
je - jeat nazywane pracą; wozystko zatem objąć winno 
planowanie. Ale planować /lub programować/ ma,sgodnie 
« instrukojami, drużyna a nie sam drużynowy, Czy na- 
kłaniając zatem do planowania drużynę, a więc każdą 
harcerkę i każdego harcerza, czynimy roztropnie, uj- 
uując całokształt życia zbiorowego drużyny nazwą "pra- 
9a"? Myślę, że szozęśliwazy był dawniej używany 
w tym sensie termin "plan zamierzeń drużyny". Zamie- 
rzać można wiele, nie tylko tak brzydko nasywaną "re- 
alisację zadań", Po aóż obrzydzać dzieciom harcerstwą 
po Go harcerzy uczyć za młodu, że ałowo "praca" jest 
tak pojemne, że wszystko da się pod nie podoiągnąć? 
Myślę, że żatwiej dołożyć cegiełkę omobistego "chce- 
nia" pojedynożego harcerza do "planu zamierzeń", niż 
poważnego"planu pracy". A przecież zależy nam na tym, 
by drużyna robiła także i to, czego po prostu chcą 
jej ozłonkowie; nie tylko to, oo dalej patrzący wycho 
wawoy, którzy potrafią maagżtować do swoich celów 
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4 zamiarów, i nie tylko te co wynika s tuw. prynoy- 

piów. 

Myślę jednak, że uporozywe kojarzenie wszystkiego 
oo się w harcerstwie robi z pracą /1 wychowaniemi/ - 
nie jest konieczne również w odniesieniu do instrukto 
ra. Po prostu - ohyba lepiej, by mu się jego instru- 
ktorowanie kojarzyło nie tyle z pracą, robotą, tru- 
dem, obowiązkiem - ile z wychowawczą przygodą, radoś- 
oią z jej przeżywania, pasją, Nie jest przecież obo- 
jętny klimat, w jakim się owo instruktorowanie odbywa 
wpływa bowiem na 
Wie jeat też obojętny język, Reis się posługujemy 

w myśleniu o harcerstwie. 
Właśnie wskazane przez Druha Redaktora wspólne 00- 

chy konstrukcyjne owych nieszozęsnych planów pracy 
objawiają - jak ui się wydaje - jeden z na, 
problemów współczesnego harcerstwa: w tych planach 
mie widać mianowicie, żeby w tych drużynach ktoś cze- 
goś choiał.,, Za takimi planami nie widać żywego 
człowieka. 

Po to by harcerstwo było huroerstwem, a drużyna - 
drużyną harcerską, musi być dużo dobrych chęci 
żywych ludzi. Po pierwsze - chęci drużynowego, żeby 
w "jego" drużynie było dobrze 1 ciekawie, żeby kształ. 
towali- się w niej na modłę Prawa i Przyrzeczenia - 
harcerze, żeby » tą drużyną można było ważne i warto- 
ściowe osiągać cele. Drużynowy musi tego choieć,- kon- 
kretnie i realnie, z tymi oto dziewczętami i ohłopca- 
mi, w tym oto środowisku, w tej oto szkole. Ale to 
gie wystarcza, Harqerki 1 haroerze do tej oto drużyny, 
do harcerstwa - przyszli z jakiohó pobudek, każda 
1 każdy z nich czegoś oczekuje i czegoś choe, choć 
nie zawsze potrafi to nazwąć. Czy to, ozego oczekują 
1 czego ohoą - mieści się w"planie pracy drużyny”? 
Jeśli nie, jeśli oczekiwania zostaną zawiedzione, 
a chęci niespełnione - długo w drużynie miejsca nie 
zagrzeją. Taka drużyna nie wytworzy swej własnej kul- 
tury, własnego życia, własnego stylu, będzie rodzaje 
tramwaju: jedni wsiadają, drudzy wysiadają. Trudno, 
by z niej wyrastali harcerze z prawdziwego zdarzenia. 
Plany na i sie- 

REESEGNK + FE 
gam ozkgoś naprawdę choe: może to być doświadczona 

koleżanka z sąsiedniej drużyny, starszy instruktor 
s komendy hufoa, oioszący się mirem wśród ludzi, Ka- 
wet ów minimalistycany program "przetrwać jakoś przez 
ten rok" również można przebudować pozytywnie: "Popro 
wadź przez rok, ale na ten czas umawiamy się, że prze. 
każess drużynę, która: ..."; 1 tu, na miejscu, usta- 
lamy owo minimum, Fo minimum przeniknie do planowania, 
uruchomi działania drużyny, zastępów, haroerek i har- 
oerzy, a kiedy Pewriai pa własne i konkretne, 
tudzież iągenia, łatwo mogą się 
odmienić motywacje i sea 

Ale to tylko jędna atrona medalu - "choenie" in- 
struktora - drużynowego, Bardzo ważne, jako że "dla 
ohoącego nie ma nio trudnego". "Choący" sam się upou- 
mi o ski na kura, o ki, o wizytację. 
Sprawa bardzo trudna, bo po to, żeby się ohoiało dru- 
żynowamu, musi odozuwać, że choenie charakteryzuje 
również jego szefów, tych "z góry". By własną osobą 
wpływać na "chcenie" drużynowych, nie wystarcza kon- 
takt tylko listówny, poprzez roskazy i wytyczne, lub 
"na baczność” na zbiórce czy odprawie, A zatem wiele 
to wymaga od komend hufoów, Druga strona jest jek 
jeszoze trudniejsza: żeby im się ohciąło chc: 

gerkom i harcerzom w drużynie. lia początek aa 
z kapitałem zaciekawienia, oczekiwań, różnych osobic- 
tych chęci. Zderzają się w drużynie z ... no właśnie, 
s ozym? Jeśli z ohęciami i dobrą wolą drużynowego, to 
jest nadzieja, że będzie dobrze. Gorzej - jeśli z pu- 
stką, pozorami, z brakiem perspektyw. Trudna sztuka 
drużynowogo to nie tylko nie wygasić tych oczekiwań 
1 ohęci harcerek i harcerzy, ale także wzbudzić nowe, 
ukazywać dalsze perspektywy i możliwości, zachęcać 

do czynnego udziału w życiu drużyny, wiązania z nim 
swych aspiracji i nadziei. By było to wszystko realną 
własne chęci harcerek i harcerzy muszą się uwidacz- 
niać także w planowaniu życia drużyny, uwzględnianiu 
tego, oo sami zeohoą. Muszą się nauczyć odwagi ujaw- 
niania, czego rzeczywiście chcą, A drużynowi muszą 
z kolei nauczyć ośmielania do zgłaszania własnych 

potrzeb i ohgoi - a to wymaga zdobycia ich 
  

lonego kalendarza”, podobnie jak wszelkie inne "ścią" 
gane" skądkolwiek, świadczą więc o tym, że w tych dru 

żynach nie ma niczyjego własnego choenia.” Motywem 
jest jedynie, żeby plany podobały się komuś z zewnątn 
lub żeby w ogóle jakieś byży... słasnego chce 

o jo: 

uzy zatem można cos zmienić w tej sprawie, np. pi- 
sząa dobre rady w podręczniku, wygłaszając wykład na 
kursie lub spotkaniu kręgu pt."Jak planować pracę 
w drużynie", lub robiąc coś temu podobnego? Zrobić 
to wszystko można, ale rzecz nie w tym. Podstawowa 
sprama, to obudzić w instruktorze "choenie". Także 
w tej druhnie, która wszystkimi siłami broniła się 
przed "wzięciem harcerstwa* 1 prowadzi wprawdzie dru- 
żynę, ale z moonym postanowieniem, że z rok odda ją 
komuś nowemu, Obudzić "ohoenie" może tylko ktoś kto 

harcerskie.pl 

zaufania. Muszą zatem drużynowi znać awoich harcerzy, 
każdego z osobna, być każdego z nich - ... druhem, to 
znaczy serdecznym przyjacielem. Wtedy planowanie 
w drużynie staje się sztuką kompromisu między "choce- 
niem" drużynowego, a "choenien" wszystkich harcerek 
1 harcerzy. Z ozasem wytwarza się awoisty rytuał ta- 
kiego planowania, jako element wspominanej tu już 
ozęsto kultury drużyny. 

Otóż ta druga sztuka - co i jak zrobić "żeby oni 
choieli chcieć", ozyli zbudowania włacnej kultury 
w ćrużynie, jest rzeczą i łatwą 1 trudną, łatwą dia 
kogoś, kto sam wyrósł w dobrej drużynie harcerakiej. 
Szalenie trudną dla kogoś, kto haroerstwa uczył się 
z książek lub należał do drużyny z nazwy tylko har- 
oerskiej. Pomóo tu może dobry kurs stacjonarny, jeśli 
nie jest nastawiony głównie na poszerzanie wiedzy te- 
oretycznej o harcerstwie, ale praktycznie wdraża 

EMC  (OMEÓG UE 
w stworzony umiejętnie w drużynie kursowej klimat 
kultury harcerskiej. Może pomóc działalność dobrego 
kręgu instruktorskiego, jeśli zbiera się on ozęsto, 
dopracował się własnej kultury, a jego szefostwo cha- 
rakteryzuje się aktywnym "chceniem", 

Ta umiejętność "żeby oni choieli ohoieć", tak traf- 
nie nazwana przez Wyspiańskiego w "Weselu", jest 
oczywiście ważna nie tylko w harcerstwie 1 na jego 
użytek. Przede wszystkim jest potrzebna w dorosłym 

życiu społecznym i politycznym. Nabycie jej w haroer- 

W KREGU EEEE 

stwie, choć niełatwe, jest jednak stosunkowo najpros- 
tsze. Więo nie marmujmy okazji i szansy. Tym bardziejy 
że przedstawiony przes Druha Redaktora wskaźnik - pla. 
ny pracy drużyn - bardzo nas dziś niepokoi. 

le Coś nie mogę się odkleić od różnych spraw kultu- 

ry. Ozary, ozy 007 Może tu tkwi jakieś ukryte 
choenie? 

Przed VII Zjazdem ZHP 

o drużynie 

*... Centralnym zadaniem całego Związku jest 
pomoc drużynom i tworzenie warunków do wycho- 
wania w nowych i Wy- 
„mika stąd konieczność daleko idącej reorgani- 
zacji. 

Od VII Zjazdu ZHP powstała w harcerstwie starszym 
pełna konatrukcja metodyczna w odniesieniu do drużyny 
1 całego Związku, niemal od podstaw. Została wypraco- 
wana nowa inatrukoja w sprawie działania drużyn star- 
szoharcerakich, wprowadzono nowy system stopni, za- 
twierdzono nowy sytem sprawności, powstał system zna- 
ków służby. Uchwała VII Zjazdu ZHP przyjęła ostero- 
letni plan umacniania drużyn. Jego realizacja miała 
doprowadzić do tego, by każdy ozłonek organizacji 
mógł znaleźć miejsce w ciekawie i dobrze pracującej 

drużynie. Nie wszystkie założenia planu potrafiliśny 
ohyba jednak wykonać, znaleźć najlepsze rozwiązania, 

Uchwała zjazdowa zakładała, że od momentu jego za- 
<ońozenia nie powstanie ani jedna drużyna bez spełnie 
nia podatawowych wyrunków powodzenia jej pracy, Tym- 
ozasem woiąż jeszcze większość drużyn powstaje nie 
dzięki temu, że jest dobrze przygotowany drużynowy 
Ale dlatego, że są "dobre chęci" i zapał. Są to nie- 
wątpliwie rzeczy 'igtotne, ale nie najważniejsze, sko- 
ro praktyka wykazuje, że zapał ten wypala się bardzo 
Szybko i ponad połowa zakładanych drużyn nie wytrzy- 
muje nawet roku, Nie byłoby to być może zjawiako tak 

częste, gdyby Komendy Hufców wykazały większe zainte- 
nowo 

«ymagały realizowania próby drużyny, a sam okres 
próbny traktowały nie jako sprawdzian dla drużyny, 
sle ozas opieki i pomocy że strony harcerskiej konen- 
dy. 

Gwarancją dobrej pracy drużyny jest stosowanie 
w praktyce elementów metodyki. Zwłaszcza jednak w re- 

alizacji wymagań na stopnie daje się odozuć ogromne 
zróżnicowanie poziomu. Istnieją środowiska, w których 
wszystko odbywa się zgodnie z regulaminem, istnieją 
poradnie, których celem jest pomoc w zrozumieniu idei 
zdobywanego stopnia i realizacji poszczególnych wyma- 
gań, są też komisje zajmujące się nie tylko "unioska- 
mi s przyznanie stopnia", ale i przygotowaniem odpo- 
wiedniej foruuły obrzędowej, by jego nadanie wiązało 
się s określonym przeżyciem, które przyponinałoby 
także o obowiązkach przyjętych na siebie wraz ze zdo- 
byciem danego stopnia. W większości Środowisk jednak 
tak do stopni, jak i sprawności ozy zhaków służb pod- 
ohodzi się bardzo "płytko", najważniejszą rzeczą jest 
zdobycie podpisu, po czym już oałą wiedzę można za- 
pomnieć - nie daje się tam zauważyć żadnego jej prak- 
tycznego wykorzystania, stopiań jest traktowany jako 
Sel sam w sobie, a nie element kształtowania osobowo- 
ści. 

Osią planu umacniania drużyn miał być realizowany  
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w znienionej formie Ruch Drużyn Jatandarowych, mający 
określać wysoki poziom pracy. Wiele spośród drużyn - 
wyróżniających się pod wieloma względami — nie choe 
jednak do tego wapółzawodniotwa przystępować, mając 

wciąż przed oczyma obraz Ruchu przes Zjasdem - wystar 
ozyło, by drużynowy w porę zgłosił udział, później 
umiejętnie wypełnił ankietę, wypisując tam najróżniej 
sze - zgodne i niezgodne z prawdą rzeczy, bo przecież 
nie znalast się nikt, kto by to sprawdził, ony ahoóby 
zantanowił się, na ile są to wiadomości prawdniwo = 
a instancje zażatwiały już całą resztę, przysyłając 
po kilku miesiącach dyplom 1 plakietkę, Znalazła aię 
1 taka, którą udało się przekonać, że teras Ruch ten 
wygląda inaczej, ż6 są inne zasady przyznawania tytu- 
łu. Rada drużyny zapoznała się więc z nowym regulani- 
mem i po burzliwej dyskusji postanowiła w tym roku 
do Ruchu przystąpić, napisała odpowiedni meldunek 
1 złożyła w Konendzie Hufoa, Przes oały rok drużyna 
pracowała bardzo dobrże, podjęła szereg ciekawych 
iniojatyw, Dzięki rozśpiewaniu, dobrej pracy pów 
opartej na stopni 1 
waniu biwaków, wędrówek, haroów — także dla zaprzyja- 
śnionych drużyn młodszych, imponowali innym, słabszym 
drużynom, które często starały mię brać z nich przy- 
kład, przenosić ich działania na właany grunt, Nie 
zabrakło też prao na raeca hufca, Przedstawicieli in- 
nych, głównie ałabszych drużyn z terenu hufca zapro- 
miła na swoje Święto Drużyny, 00 stało mię jtki 
ich cyklicznych spotkań, ma których było-miejsoe nie 
tylko na rozmowy o."ważnych sprawach harcerstwa star- 
szego”, ale i na wspólne rozwiązywanie problemów, 
przedstawienie ciekawych propozycji na zbiórki. Dzię- 
ki umiejętnemu wykorzystaniu własnej historii, do- 

z niej a zwż Ś 
mie tylko drużyna miała swoją specyfikę, ale i zastę- 
PY posiadały własne, niepowtarzalne oblicza, 
Tymczasem zbliżał się konieo roku wytężonej pracy, 
należaże ją podsumować, Zgodnie z regulaminem RDS 
drużynowy złożył w KH meldunek o wykonaniu zadań 
związanych z ubieganiem się o tytuł drużyny eztanda- 
rowej wraz z zaproszeniem na zbiórkę podsumowującą. 
Niestety, mimo. zapewuień, nikt z KH nie znalazł czam 
by wziąć w niej udział. Podobnie było i z próbą koń- 
Gową - no bo czy dla trzech drużyn w hufcu warto coś 
organizować? Ale najgorsze jest chyba to, że w tej 
instancji nie znaleziono nawet ozasu na to, by podpi- 
sać piano do KCh o przyznanie tym drużynom tytułu 
Drużyny Sztandarowej /bo sam meldunek do KCh napisała 
w imieniu KH także jedna z tych drużyn - inaczej za- 
pomniano by, że w ogóle coś takiego ma terenie hufca 
funkojonowało, chyba że pisano by jakieś sprawozdanie 
z pracy hufca ozy tp./. Czy więc należy.się dziwić, 
że więcej nie dadzą się już "nabrać" na tę "inność" 
Ruchu Drużyn Sztendarowych i do niego nie przystąpią? 
Zmiana samego regulaminu nie wystarczy, by móc uznać 
wykonanie założeń ożteroletniego planu umaoniania 
drużyn. By Ruch Drużyn Sztandarowych stał się popular 
my i naprawdę określał wysoki poziom pracy drużyny, 

musimy przede wszystkim znienić apoaób myślenia o nim. 

Drużyny miały oumodzielnie programować awoją pracę, 
kierując mię potrzebami haroerzy, najbliżanego órodo- 
wiska oraz wskazaniami Uchważy Zjazdu dotyczącymi 
harcerskiej służby. Poziom pracy drużyn nigdy nie był 
jednolity - i tym razem rychło okazało się, że druży- 
my i komendy nie do końca były do takiej sanodzielno- 
ści przygotowane, że wiole środowiak nie potrafi s0- 
bie stworzyć ciekawego i atrakcyjnego dla wszytkich 
programu, nie dorosła do tego, by w peżni, samodziel- 
nie o sobie decydować, 

Praca każdej drużyny miaża raz w roku podlegać 
ocenie, przy otym wynikało to przede wonystkim m Ohę- 
«i pomocy metodyczno-progranowoj, W praktyce nato- 
miast w większości środowisk takiej oceny nie dokonu- 
je się, a jeśli już ona ma miejsca, to najczęściej 
mie jest traktowana jako bodzioo do zastanowienia 
1 przeanalizowania działań drużyny podozae minionego 
roku, z wyciągnigożem odpowiednich wnioaków przy pla- 
nowaniu pracy w roku. następnym. 

ważne dla podniesienia po- 
siomu pracy drużyny ma dobrze zorganizowany samodziel 
my obóz. Tymozasom w większości ohorągwi jest to 
woiąż jeszcze forma mało popularna, Wynika to w dużej 
mierze z breku własnego sprzętu drużyny, jak również 
ze złego podejścia harcerskich instancji, które za- 
miast służyć pomocą niejednokrotnie utrudniają jesz- 
cze i ją pracom do tego 

typu obozów, udaremniając wszelkie wysiłki młodych 
„dustruktorów, O wiele ozęściej udaje się zorganizo- 
wać obóz wędrowny drużyny w oparciu o sohroniska PTSM 

1 PITK. 

Gzęsto spotyka się twierdzenie, że dobry poziom 

pracy prezentują drużyny istniejące dłużej, posiada- 
jące tradycję i dorobek. Nie zależy to chyba jednak 
od stażu drużyny, ale od ludzi, drużynowego m jego 
omobowości, zdolności przywódozych - także wieku 
1 doświadozenia, Bo choćby drużyna miała i 70 lat, 

wszelkie swoje doświadozenia spisane w dokumontacji 
1 kronikach drużyny - jeśli drużynowy nie będzie 
umiał odpowiednio tych doświadczeń wykorzystać, nie 

na wiele się to zda. Przecież większość tych drużyn 

poza "sławnym imieniem" niewiele różni się od drużyn 

młodych - młodzi ludzie przychodzący do drużyny mą 
wszędzie tacy sami. I tym "świetnym" drużynom zdarza 
się przeżywać różnego rodzaju kryzysy, "waloty i upad 
ki". Szansą dla nich mogą być jedynie np. zastępy. 
Jeżeli drużyna ma moony system żastępowy - o cow tychi 
starych drużynach z tradycjami chyba łatwiej - i do- 
brych zastępowych, potrafiących się zorganizować, to 
drużyna jest w atanie dobrze pracować i bez dobrego 

drużynowego. Natomiast sana historia, tradycje, obrzę* 
dy 1 zwyczaje drużyny mają niewątpliwy wpływ na jej 
zbiorową osobowość, kształtowanie się ducha drużyny, 

stanowią o jej pewnej odrębności, tylko jej właściwym 
obliczu - stąd także wynika zapewne większa popular 
mość tych drużyn, W drużynach "starej daty" ozęsto 
istnieją także tzw. "Kręgi Totemowe", skupiające by- 

NEM * KENNINNEJ METODYKA EEEEEEEE 
łych ozłonków drużyny, którzy z różnych względów wy- 
oofali się z aktywnej pracy, ale zawsze służą doświad 
ozeniem i pomocą przy organizowaniu różnych haroer- 
skich imprez, obozu itp. 

Za dwa miesiące nasi przedstawiciele zbiorą się 
na VIII Zjeździe, Tych kilka refleksji kieruję do 
tych wszystkich, którzy będą dyskutowali nad przy- 

szłym kształtem uchwały Związku. A może nie zmie- 
miać,.. Z tej, dobrze przecież oceniahej 1 przyjętej 
przez Związek, tak wiele zostało do zrobienia, i te 
spraw ważnych. 

phm TERESA ELŻBIETA FILIP (cep ) 

  

SZECAGM 
POD TRZEMA GWIAZDKAMI I 

W iutowym mnerze "Horoerza Rzeczypospolitej" 
ubiegłego roku ukazał się pierwszy artykuł w nowo 
utworzonym dziale zuchowyu tego miesięcznika, Pilni 
Czytelnicy zapewne pamiętają, że byłem pełen obaw ozy 
obowiązkom prowadzącego ten dział podołam, Niestety, 
wątpliwości znaldzły w praktyce potwierdzenie. - Dru- 
hu Pranku - mówił mi na początku Naczelny - wasza ro- 
la sprowadzać się będzie do dokonywania selekcji ma- 
teriużu, który spływać będzie z terenu, na czuwaniu 
nad właściwym profilem. Niestety, sprawdziły się ra- 
<zej przewidywania Kompetentnego, który widział ra- 
ozej mnie samego jako autora. A zrobiłem co mogłem: 
napisałem kilkadziesiąt listów do starszych i młod- 
szych zuchuwych instruktorów z prośbą o przekazanie 
zuchowemu działowi HR-a swoich doświadczeń i przeny- 
Śleń. Uczoiwie zaznaczyłem, że mój Naczólny jest czło 
wiekiem honoru, ale honorariów nie wypłaca. Nie wiem 
ozy to było powodem, że oczekiwanej odpowiedzi na mo- 
je listy nie było. Owszem, tylko tego rodzaju: "ostat 
mio brak mi czasu", "nio sądzę, aby to 00 napiszę było 
oiekawe!, "man w tej mierze przykre doświadczenia 
2 inną radakoją" itp, ita. 

4 tu 00 uiesiąc Naczelny albo telefonuje, albo za- 
treysuje na sohodauh Komendy Chorągwi i przypomina 
© podjętych /dobrowolnie!/ obowiązkach. Tylko raz uda 
ło mi się 2 tego obowiązku "wykręcić" - numer 6/84 
był poźwięcony "Operacji Bieszczady 40", a jak wiado- 
mo, w tej ukoji żuchy nie uczestniczą, Jeden raz 
dział <ostał zasilony opracowaniem druha Leona Dny- 
trowakiego /ur 10/84/, ga oo mu jestem niezniernie 
wdzięczny, Również jeden raz udało mi się uzyskać 

»bszerną wypowiedź druha Krzysztofa Kaczmarka - nowo 
mianowanego Kierownika Wydziału Zuchowego Głównej 
śwatery. Niestety, zunim wywiad znalazł si$ w rękach 
Gzytelników, nowy kierownik znalazł się w szeregach 
IP 1 przes rok nie będzie mógł epełnisć pokładanych 
w nim nadziei, oczywiście tych związanych z ruchen 
zuahowym, Aż dziewięć razy pisać musiałem gam, Z-cze- 
go trzy razy to co napisałem mogłoby być zaliczone do 
metodyki /sprawności, najsterkowanie/, Czy reszta, 
pokrewna felietonowi, była potrzebna, mam dziś wątpli 
wości. Czasem odnoszę wrażenie, że aniejszym złem by- 
ło nio nie pisać i narazić się jednemu Ilaczelnemu, 
a nie większej ilości ludzi, a wóród nich również tym przeze mnie wysoko cenionym, a nawet podziwianym. 
Trudno, stało się. Jedyną'moją pociechą jest to, że 
nie wszysoy 2 nich ozytają HR-a. A że takie rzeczy 
się zdarzają, posłużę się przykładem; 
W numerze 4/84 pisałem krytycznie 0 zuchowych spra- 
wnościach. Adresatem był zespół roboczy "Sprewności" 
powołany przez Forum Zuchnistrzów w 1983 roku, Pod 
konieo 1984 roku zespół ten zebrał się w Oleśnicy. 
Byłem przekonany, że moje propozycje będą przyna, 
mniej wspomniane wśród kilkunastu innych oprącow 
tego typu opublikowanych w "Zuohowych Wieściach" 
1 "lotywach". Jakże się zawiodłem: okazało się, żę aikt z szacownego grona HR-a nie miał w rękach, nawet sama przewodnicząca zespołu /a wieć mogła, bo jej in- 
atytuoja HR-a prenuneruje/. Waprawiłem to rozdając Szłonkom zespołu parę kwietniowych egaemplurzy 1 za- chęcając do przeczytania artykułu na etronie 4. Wielką satysfakoję sprawiła mi natomiast odpowiedź 
na jeden z artykulików - wietożem. Zwykle roukoje 
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miały oharakter ustny. Telefonicznie lub bezpośrednio 
otrzymywałem zbawienne rady, źe podobna działalność 

może mi nie przysporzyć przyjaciół i powinienem to 
wszystko nieco oględniej. Pytałem wówczas: A kto to 
będzie czytał, jeśli będzie oględne, łagodne, niekon- 
fliktowe? 

Zdarayło się, że coś nieprzyjemnego napisałem, jak 
zwykle nie wymieniając nazwiska osoby, którą miażem 
na myśli. W rezultacie ta właśnie qaoba mnie pochwa- 
liła /”aleś mu Franek dosolił*/, a dwie inne się 
obraziły. Nie próbowałem prostować. i 

Wśród dziwnych pytań jakie otrzymywałem, ozęsto się 
powtarzało: Co oznaczają te trzy gwiazdki przy tytu- 
le? lam teraz okazję, aby zainteresowanych zawiado- 
mić, że mogą one oznaczać gwiazdki zuchowe lub sto- 
pień starszoharcerski Harcerza Rzeczypospolitej - 00 
kto woli. ie mają nie wspólnego ze stopniem poruozni: 
ka ani z gwiazdkami na butelkach mocniejszych trunków 
Wie ze względu na 10. punkt Prewa, ale dlatego, że 
mógłbym je umieścić dopiero po trzech latach, A w tej 
chwili upłynął tylko jeden. 

archiwum 
harcerskie.pl 

KERÓGENEENCH| © ZBDARE| 
Jest taki zwyczaj, że zauykając rok, należy napi- 

sać oo dalej, 
W pierwszym rzędzie muszę wywiązać się z obietnio. 
Będzie więo "Rozważań nad zuchową majsterką ozęść 
trzecia”, będą wspomnienia z wojaży z BUT-em "Harotu- 
rem" /ohociań wspomnienia już się zacierają/, Choiał- 
bya podjąć jeden z ważnych problemów haroerstwa — 
problem pracy autentycznie społecznej, "Smak dawania" 
- to oykl, który proponuję druhom: Stanisławowi Chlad- 
kowi, Leonowi Dnytrowakiemu, Adamowi Kiewiozowi, Mar- 
kowi Wardęckiemu oraz tym spośród Czytelników, którzy 
zechcą się na naszych łamach o tym wypowiedzieć, 
Będę też choiał informować Czytelników o różnych bie- 
żących sprawach dotyczących ruchu zuchowego. Na przy- 
kład w jednym z najbliższych numerów mam zamiar opi- 
sać przygotowania do Ogólnopolskiego Zlotu Kręgów 
Pracy - Wałoz 85. Aby tylko udało się nam drukować 
HR-a regularnie... W przeciwnym razie inforuacje bę- 
dą spóźnione, a tym samym mniej warte. Gdyby tylko 
to od nas zależało. 

Czuj! 

DRUH FRANEK 

WOEEE 

Zima tego roku zawituża w góry w połowie paź- 
dziernika. Śnieg pokrył gorozańskie hale i tatrzań- 
skie turnie, spychając piękną złotą jesień w doliny, 
niczym w piosence. Nie pora to jeszcze deski smarować 
1 na stoki ruszać, ale przygotowania czas najlepszy 
ozynić, ze awierzyny wszelkiej przykład brać, by mróz 
1 wiatr, i zaspy Śnieżne braci akautowej nie zasko- 
ozyły. Zima, czas białego szaleństwa - jak spędzimy 
ją w tym roku? 

Jak zwykle, od grudnia do maja: wycieczki slalomy, 
zipowiska, szkolenia i zabawy. W harcerskim gronie 
ozaa będzie szybko mijał 1 niepostrzeżenie wiosna 
swoim ciepłym oddechou stopi białą pierzynę, zostawia 
jąc nam wspomnienia, którymi do następnej zimy żyć 
nam przyjdzie. 

Spytacie może, w jakim to gronie czas tak szybko 
mija, że zima,zwykle długa i nudna,zbyt krótką wyda- 
wać się zaczyna? Niejedną taką grupkę znaleźć mogli- 
byśmy, a ta, o której mówię Szarą Siódomką się zwie 
1 w grodzie podwawelakim GAWRĘ swą znalazła. Lat kil- 
kanaście minęło już od dni, kiedy pierwsze kroki na 
deskach wielu z nas stawiało. 

Zaczęło się zwyczajnie: grupa instruktorów posta- 
nmowiła nauczyć się jeździć na nartach. Pojechali na 
zimowisko, na kura kadry narciarskiej, by potem z ba- 
gażem wiedzy i doświadozeń organizować harcerskie 
zimowiska. W narciarstwie dostrzegli /nie oni pierw- 
si/ siłę, która zdoła przyciągnąć dziewczęta i ohłop- 
oów do wspólnej zabawy i pracy. lie omylili się, Nar- 
oiaratwo w Siódemce stażo się ozęścią harcerstwa. 
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Śnieg, mróz, wiatr, ciemny las, noone harce, ogni- 

aka pod wygwieżdżonym niebem, duch okautowy, w grona- 
dzie ludzi gór tworzyły ści, prze- 
radzającą się s nadejściem dnia w radość i wesołość, 
ohęć zabawy i wspólnego przebywania. 

Warty na nogach dodają siły, wzbogacają haror"skie 
działania o elementy naturalnego współzawodnictwa, 
wyzwalają aktywność każdego harcerza, hartują młode 
oharsktery, uczą życia w zgodzie z przyrodą, zaohowa- 
mia się w trudnych warunkach, współżycia z innymi 
druhami, 

Zatrzymajmy się na chwilę! Wielu ludzi jeździ 
przecież na nartach i nie takiego nadzwyczajnego 
w tym nie widzi, Wielu harcerzy dobrze jeździ na nar- 
tach, a przecież nie mają takich doświadozeń! Tak, bo 
same narty to jeszoze nie harcerstwo! Przypomnijmy 
sobie słowa użyte parę zdań wcześniej: na początku 
była grupa instruktorów, potem było narciarstwo, Nar- 
oiarstwo, ohoć często bywa celem, powinno - powiem 
więcej - musi zostać tylko środkiem do realizacji har 
cerakioh: celów. 

Mając na uwadze tę podstawową prawdę zagłębimy się 
w mechanismy napędowe narciarskiej maszyny. 
Słów kilka o formach haroerakiej zabawy w narciarstwo 
zajmie teraz kolejne linijki papieru. 

Po pierwsze, narciarstwo uprawiane w Siódenoe nie 
jent wyczynem. Posiada elementy sportu i rywalizacji, 
90 w zgodzie pozostaje z harcerską metodą wychowania. 

Po wtóre, jazda na okrągło na wyciągu to nie to, 
o 00 nam chodzi, Nauczanie narciarstwa powinno iść 
w kierunku wszechstronnego wyszkolenia, ze zwróceniem 
uwagi ma jazdę terenową w różnych warunkach śniego- 
wych, na trasach ńieprzetartych ale bezpiecznych, 
a uwzględnieniem zdobytych dotychczas umiejętności. 
Szkolenie pod okiem instruktorów prowadzone zgodnie 
2 programem PZN, urozmaicone zabawami na Śniegu, sys- 
tematyczna nauka pługu, ześlizgów, krystiani i śmi- 
gów prowadzi'do zdobywania coraz to większej wprawy. 
Jedynie wszechstronny narciarz, przyzwyczajony do 
różnych narciarskich niepodzianek, może bez obawy wy- 
ruszyć na turystyczne trasy aby samodzielnie wędrować 
po górach. Wracając do wyciągu, jest on rzeczą nie- 

zbędną w trakcie szkolenia, Wyciąg pozwala na dużo 
Bzyboze postępy w nauce jazdy na nartach. 
metody nauczania narciarstwa zakładają jako warunek 
konieczny azkolenie z pomocą wyciągu. 

Po trzecie, naroiarstwo to nie tylko jeden dwu- 
tygodniowy wyjazd w ozasie ferii, to cały oykl przy- 
gotowań: zajęć teoretycznych, wycieczek, zawodów nar- 
oiarekich, rajdów. Spróbujmy prześledzić narciarski 
kalendarz od listopada do maja ozy ozerwca, Warunkiem 
powodzenia każdej akoji, a zwłagzcza takiej, która 
nosi w sobie potenojalne niebezpieczeństwo, jeat do- 
bre przygotowanie ludzi i sprzętu ne każdą ewentual- 
ność, Stąd, przygotowując się do zimy, musimy pamię- 
tać zarówno o kondycji fizycznej jak i o sprzęcie 

narciarskim odpowiedniej klasy. Biorąc pod uwagę wy- 
sokie ceny 1 puste półki nie jest to rzeczą łatwą. 

Praktyka pokazuje, że mimo przeszkód nie wolne nam 
rezygnować z wysokich wymagań w zakresie ekwipnuku, 
bo odbywałoby się to © zdrowia naszych 
harcerzy. Bezpiecznikowe wiązania i buty s klamrami 
oraz narty s krawędziami to minimum, niezbędne do 
jazdy na nartach, 

Przegląd ekwipunku 1 ostre zasady kwalifikacji to 
jeden z warunków simoviaka bez wypadku! 

Takie powtawienie sagadnienia powoduje, że kalen- 
darz narciarski rozpoczyna się w listopadzie. Zada- 
niem na ten miesiąc jest zorganizowanie zbiórki dru- 
żymy i zaproszenie na nią instruktora narciarskiego 
oraz załatwienie zajęć na sali gimastycznej, przygo- 
$towujących do sezonu. liależy również przeprowadzić 

wycieczkę drużyny w nowych,aimowych warunkach, spraw- 
dzić obuwie, ubiór, rękawioski. 

Gdy nadejdzie grudzień i pierwsze większe Śniegi 
pokryją góry, ruszają wyciągi i kolejki. 

Grudzień zwykle wykorzystujemy na naroierakie rożjeśc 
dżanie. Dooieramy sprzęt, naciągamy ścięgna, a potem 

święta! 
Styczeń, to ozas wycieczek przygotowawozycii, każdy 

uozeatnik zimowiska bierze udział w wycieczce! am 
dzielimy się na grupy narciarskie, oceniany poziom 
umiejętności, przydzielany instruktorów. 

Dwa tygodnie lutego to zimowisko. Od rana do wie- 
ozora w każdych warunkach, z wyciągiem czy bez, kil- 
kuosobowe grupy pod kierunkiem instruktora ćwiczą jax 
dę ma nartach. Oczywiście zajęcia naroiarskfe wyniki 
ją z przyjętego przez nas planu pracy narciarskie 
simowiska. 

Zdobyte umiejętności procentują w następnych zimo- 
wych i wiosennych miesiącach. Wycieczki do końca * 
kwietnia, zawody narciarskie, turystyka narciarska - 
Sto kilke interesujących propozycji. Dla wtajemniczo- 
nych jazda na nartach kończy się w maju lub czerwcu. 
dystarczy pojechać w Tatry lub Karkonosze, gdzie nar- 
oiarzy o tej porze roku dość sporo. 

Wracając do głównej myśli, czyli zasad organizacji 
harcerskiego narciarstwa, nie sposób pominąć podsta- 
wowej sprawy szkolenia instruktorów narciarskich. Od 
parunastu lat haroerze i instruktorzy harceracy mogą 
uczestniczyć w kursach na stopnie Denonstratorów 

PZU oraz P ików I PZU, orga- 
nizowanych przez Harcerski Klub Narciarski - Halny. 
Posiadanie w szozepie własnej kadry narciarskiej bar- 
dzo ułatwia realizację programu narciarskiego. 

Uzupełnieniem do tematu szkolenia narciarskiego 
w szozepie Szarej Siódemki niech będzie parę zdań 

o BENE. Dla niezorientowanych wyjaśniam, że jest to 
nazwa harcerskiej Stanioy położonej w Gorcach na zbo- 
ozach Turbacza. Jest ona oelem sobotnio - niedzielnych 
wypadów, miejscem zimowisk i zawodów narciarskich. 
Niewątpliwie rozwój szarosiódemkowego narciarstwa 
nieodłącznie związany jest z BRNB, 

W Środowisku krakowskim jest wiele przykładów po- 
wiązania naroiaratwa i realizacji zadań harcerakich. 
W zależności od warunków każdy azozep 1 drużyna ina- 
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czej rozwiązują uwoje problemy, W tym zakresie wiele 

w tej dziedzinie zależy od iniojatywy i ohgoi poświę- 

oenia paru godzin. Zapewnić można wszystkich drużyno- 

wych, że warto. Narciarstwo dobrze przeplecione £ mo- 
todyką harcerską to jeszcze jedna atrakcyjna propozy- 
oja dla harcerek i harcerzy. 

  

CORAZ 

hum. Mieczysław: „Login 

kazała się ostatnio nakładem oficyny wydawni - 

czej Krakowskiej Komendy Chorągwi ZHP interesująca 

pozycja, której autorem jest znany 1 ceniony propaga 

ter lotnictwa druh Kazimierz Wnętrzycki, Książka "Zu 

chowe lotnictwo” ma nieduży nakład /1000 eg / a sa” 

wiera wiele do wy 1 
nie tylko na esy 

Regulamin sprawności "lotnika" kierowany jest przede 

wszystkim do zuchów. Proponowane przez druha Wnętrzy-: 

ckiego Lotnictwo poszerza nasze dotychczasowe horyze- 

mty o zakres tematyczny ledwie znany wycinkowo, po- 

zwala przypuszczać, że zuchy bawiące się w lotnictwo 

opanują przynajmniej podstawową wiedzę lotniczą 

1 przyswoją sobie umiejętność konstruowania deli 

latających. 

Sam regulamin sprawności z jego obfitością gmnęd, 

baw 1 wymagań zajmuje w 3 

pozycji jedną trzecią, stanowi jakby pretekst do 

przedstawienia całej złożoności problematyki lotni- 

czej s historią pionierów latania, technologią, inży' 

mierią lotów oraz z meteorologią. 

Czytelnik biorący tę książkę do ręki z pewnością 

suróci uwagę na trzy propozycje podstawowych modeli 

przedstawionych przez autora do samodzielnego wyko- 

nania. Latawce, konstrukcje kartonowe i balon Gą 
w tej książce najprostszymi modelami do wykonania 
s surowców na ogół jeszcze doi ych w qaszych pla- 

cówkach handlowych lub z własnych domowych zapasów 

czy resztek gospodarczych. Ten fakt stanowi niewątpl 

wie o praktycznym walorze tematyki skierowanej do 
atkich chętnych, aiezależnie od ich możliwości 

jaterialnych 4 przynależności do jakiejkolwiek orga- 

nisacji. Tak więc ewentualny czytelnik i konstruktor 
w jednej osobie, jeśli nawet nie należy do kółka mo- 
delarskiego, nie należąc do aeroklubu jest w atanie 
sam podjąć próbę wykonania najprostszego modelu la- 
tającego, Trzeba docenić praktyczność i dostępność 
materiałowo-organizacyjną propozycji modelarskich tej 
książki, bo znane są dobrze wszystkim kłopoty i trud- 
ności zaopatrzenie! 

Każdy czytelnik, jeśli tylko zechce zorganizować 
we własnym środowisku najskromniejsze zawody latawców 
modeli kartonowych i balonów, może korzystać ze wska- 
zówek regulaminowych, jakie druh Waętrzycki przemidu- 
jąco zamieszcza przy omawianych typach modeli. 

Nie jest to pozycja adresowana do drużynowych zu- 
chowych przygotowanych tylko do pracy w oparciu o 
standarty cykli sprawnościowych, lecz do tych instru- 
ktorów, którzy poszukują stale nowości w zabawach 
x zuchami - i oto przecież idzie w metodyce zuchonej. 

Bo Lotniotwo to tematyka wymagająca od drużynowych 
samodzielnej pracy w oparciu o teksty źródłowe /prso- 
dstawione na końcu tej książki pr. jej Autora/, 

a więc literatury fachowej dostępnej w bibliotekach 
lab w prywatnych zbiorach; ponadto wymaga od uich 
zdolności manualnych i przysłowiowej "suykałki* przy 
budowaniu modeli latających. 

lotnicza z jej poszerzonym sakre- 
sen jest a w cyklu spi 
wym przeanaczonym dla najmłodszych członków ZHP? 
wydaje się, że częściową odpowiedź potwierdzającą 

znajdujemy w istniejących już drużynach i szczepach 
lotniczych, które patronują drużynom zuchowym o oha- 
rakterse i obrzędowości lotniczej. 

Czy każde środowisko będzie mogło w wymiarze dosta 
teeznym realizować sprawność "lotnika" w drużynie zu- 
chowej według propozycji druha Wnętrsyckiego? Przede 
wszystkim będzie to zależało od samych instruktorów, 

10h h p. j1, zaanga- 
żowania i siły przekonania, tj. od tych cech, które 
nabywa się przez lata pracy z zuchami £ kursy szkole- 
miowe, Środowieko nie powinno być żadną barierą socjo 

logiczną 
W jaki sposób instruktor zuchowy wytłumaczy bar- 

dziej skomplikowaną technologię i Jak przełoży na pro 
aty język dzieci w 10 roku życia trudniejszą termino- 
logię s techniki lotniczej czy modelarskiej? W zaloże 
ności od tego jak to zrobi, tak zuchy będą dochodziły 
do abecadła wiedzy lotniczej i konstrukcji latających 
A że podnosi się dzięki tomu poprzeczkę wymagań, wzbo 
gacając jednocześnie zabawę zuchową, tym lepiej. 

Korzyści jukie wynikają dla harcerstwa z toj ksią: 
ki trudno mie doceniać - przyszłość najlepiej je zwe 
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Dotarż do mnie "Głoa z nizin” /HR 9/84/ i muszę 
przyznać, że przeczytałem go dwukrotnie, aby nie 
skrzywdzić łutorki pochopnym sądem. 

Jeśli zrozumiałem dobrze druha Wnuka, te liczył 
on raczej na wywołanie w kręgach instruktorskich dy- 
skusji o tym, oo robić, żeby było lepiej, albo ści- 
Ślej - co robić, żeby zgodnie z uchwałą zjazdu druży- 
na rzeczywiście znajdowała się w oentrum uwagi, a pod 
atawowym kryterium oceny instruktora była jakość jego 
pracy i jego postawa. Wynikiem takiej dyskusji mógłby 
być artykuł prezentujący jej przebieg i wnioski. Za- 
miast tego Autorka serwuje Ozytelnikom kilka uwag 
dość luźnie związenych z poruszonym w felietonie "Szu- 
kamy drużynowych" tematem, a już na pewno nie jest 
to z tezami tego felietonu polemika. 

Ostetecznie do sięgnięcia po pióro zmusił anie 
akapit dotyczący kar. Praguent ten wydaje mi się po- 
ważnym nieporozumieniem i wymaga, moim zdaniem, odre- 
dakoyjnego komentarza, 

Dh Wnuk pisał wyraźnie o nadużywaniu kar. Ja pod 
tym określeniem rozumiem nazbyt ozęste lub nieuzasa- 
dnione stosowanie kar. Zdarza się to najczęściej mło- 
dym i mało doświadczonyz instruktorom. Do nich, jak 
podejrzewam, należy również Autorka artykułu. Świad- 

ozy o tym wyraźnie określenie kary jako atrakcji 

1 przyjemności /sic!/, 
Zarówno kara jak i nagroda należą do głównych 

Środków wychowawczych jakimi dysponujemy. Od nich za- 
leży w głównej mierze osiąganie wyników wychowawczych 
ozy dydaktycznych - ocena bardzo dobra czy niedostate 
ozna jest właśnie pewną formą nagrody czy kary. Nie 
sposób żyć bez nagród /w najszerszym tego słowa zna- 
ozeniu/, bo spowodowałoby to stałe niezaspokojenie 
potrzeby akoeptacji. Kara również jest konieczna, ba- 
dania psychologiczne wykazują, że najlepsze wyniki 
daje stosowanie kar i nagród, na drugim miejscu znaj- 
dują się wyniki osiągnięte przy użyciu samych nagród, 
a na końcu - przy użyciu samych kar /00 chyba suge- 
ruje kutorka artykułu/. W dalszym ciągu artykułu sta- 
wia ona znak równości pomiędzy nagradzaniem, co jest 
synonimem wyróżniania, a faworyzowaniem, które ozna- 
cza zupełnie co innego, 

Należałoby tu jeszcze dądać, że kierowanie drużyną 
winno ewoluować od autokratycznego do denokratycznego 
w drużynie starszoharcerskiej zuś regułą powinny być 
stosunki partnerskie, a stosowanie nagród ozy kar 
opiniowane przez zespół /trudno sobie wyoorazić, że 
świadoma dyscyplina podpowie zespołowi ukaranie har- 

oerza przegonem/. Wreszcie, na sposób postępowania 
w stosunku do wychowanka, w tym na vtosowanie właści- 
wych Środków wychowawczych, winno mieć wpżyw również 
jego bliżaze poznanie, bez którego nagroda ozy kara 
może wywołać skutek wręcz przeciwny do zamierzonego, 

Być może mój głog wynika z aiezrozunienia tekstu, 

ale nawet przy powtórnym czytaniu odeorułem wypowiedź 
4utorki jako nawoływanie do stosowania wyłącznie kar, 
które na dodatek miałyby być przyjeane i atrakcyjne, 
dlatego też uznałem ustesuzkowanie się do tego poglą- 
du xa potrzebne. Jest to równocześnie dowód na to, że 
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Wśród 10 działaczy s ZAP w Niemozbch, biorących 

udział we wspominanym już przeze mnie kursie instru- 

ktorakim dla działaczy spoza granio kraju w Brennej 
w lipov 1936 roku, poznałem druha Ryszarda Knosałę. 

Zetknąłem wię 2 tym nazwiskiem już wcześniej - no- 
sił je rektor szkoły podstawowej w Berlinie w latach 

dwudziestych, u którego mój ojciec, jako u rodaka ze 
Śląska Opolskiego, wystarał się o salę szkolną dla 

popołudniowej, pozalekcyjnej nauki języka polskiego, 
prowadzonej przez Pilię Towarzystwa Szkolnego "Oświa- 
ta" w Berlinie Wachodniu, I chociaż Ryszard nie po- 

atał podharomistrzem. Odtąd kierował jako Komendant 
Hufoa na Warmii i Mazurach hufoem Wachodniopruskim, 
który oficjalnie wobeo władz niemieckich firnoważ 
Leon Włodarozak, dyrektor "Rolnika" w Olsztynie. 
Aktywny w szkole i poza nią Ryszard był wzorem pol- 
skiego działacza społecznego, od roku 1935 do 1 wrze- 
śnia 1939 roku był przewodniczącym polskich konferen- 
oji nauczycielskich na Warmii 1 Mazurach. W paździer- 
miku 1938 r. objął kierowniotwo Polskiej Szkoły w 01- 
sztynie. Z tego też okresu pochodzą znajdujące się 
w archiwum poznańskim tajne pisma s rejencji w Pile, 

  trafił wyj. t0 jednai 
znalazłem w nim także bliskiego mi brata harcerza 
s rodzinnych atron Śląska Opolakiego. 

Ryszarda Knosały: "...dhia 4.06.1938 r. do- 
trazące odebrania Knosele zezwolenia ha nauczanie”, 
Y dopisku: "Do pana Decernenta U 5 w miejscu z proó- 

RYSZARD KNOSAŁA 
hmTR Mweł 

g. . / / 

„tyszard urodził się 21 lutego 1907 r. w Żelaźnie 
koło Opóla jako syn chłopa - uczestnika powstań Ślą: 
kich. W Żelaźnie ukończył szkołę podstawową. W 1922 
roku wstąpił do Seminarium Nauczycielskiego w Tarnow 
skich Górach, gdzie 18 czerwca 1927 r. otrzymał dy- 
plom nauczycielski, W tym samym roku rozpoczął pracę 
nauczycielską w Piekarach Śląskich. Następnie ukoń 

ozył Wyższy Kurs Nauczycielski w Poznaniu s zakresu 
historii. W maju 1932 roku słożył drugi egzamin nau- 
ozycielski z wynikiem bardzo dobrym. W roku 1933 po- 
wołano Ryszarda Knosałę do Polakiego Konsulatu w Lip- 
sku, aby powierzyć mu opiekę i wychowanie w duchu poł. 
skim młodzieży polskiej stale zamieszkążej w Saksonii 
Prowadził kursy nauki języka polskiego, koła sportowe 
- sam także był dobrym sportowcem i posiadał dyplom 
sportowca i Złoty Medal w biegach i skokach. Przede 
wszystkim jednak zajmował się haroerstwem polskim. 
Do harcerstwa wstąpił podczas nauki w Seminarium la- 
uczycielskim w Tarnowskich Górach, a trzeba podkreś- 
lić, że był zapalonym karoorzem, Toteż w czasie jego 
zawodowej pracy w Fiekarach Śląskich opiekował się 

tamtejszą drużyną haroeraką w szkole i działał także 
jako harcerz w społecznym pojęciu. 
W maju 1935 roku objął kierownictwo polakiej szkoły 
w Chabrowie pod Olsztyneu, gdzie zastał już zorgani 
zowaną drużynę harcerską, nad którą objąż opie. 
Podozas wakacji 1936 roku ukończył wspomniany już 
kurs inetruktoraki w Brennej, po ozym mianowany z0- 
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bą, Za wazelką oenę odmówić Knosale zezwolenia za na- 
uozanie i spowodować juk najszybsze usunięcie go ze 
szkolnictwa. W razie podjęcia odmiennej decyzji nale- 
ży powiadomić Oddział A 11". Niemcy nie zatwierdzili 
go na stanowisko dyrektora ani profesora Polskiego 
Gimnazjum w Bytomiu, uważając go za zdecydowanego 
wroga. 

1 września 1939 roku aresztowany przebywał sześć 
dni w Olsztynie, 7 września razem z innymi działacza- 

mi olsztyńskimi sostał wysłany do Hohenbruch pod 
Kłajpedą. W połowie marca 1940 r. przewieziono Ry- 
szarda Knosażę do obozu koncentracyjnego w Działdowie 
gdzie z grupą więźniów przeżył doświadczenie prowa- 
dzone dla ustalenia minimum środków odżywozych dla 
ozłowieka. Gehenna ta trwała pełnych sześć tygodni, 

Ze 150 więźniów z tej grupy przeżyło tylko 20 osób, 
reszta pomarła z głodu. Po kwarantannie pozostażych 
odżywiano racjonalnie i pod koniec kwietnia przewie- 
siono ich do obozu koncentracyjnego w Dachau r 3756/. 
Przez prawie pięć lat swego pobytu w tym obozie ka- 
torgi 1 śmieroi Ryszard pełnił różne odpowiedzialne 
funkoje. Zajmoważ się pooztą obozową, Był też tłuma- 
ozem obozowym i w sądzie grodzkim w zakresie języków 
polskiego, ozeskiego, rosyjskiego ,i angielekiego. 
Pozornie są to w takim życiu obozu koncentracyjnego 
drobne i nio nie znaczące funkcje, a jednak Ryszard 
Knosała właśnie na tym stanowisku oddał nieocenione 
usługi bardzo wielu swym towarzyszom niedoli. Był, 

NE +60 
bowiem mie tylko tłumaczem, z precyzją przekładają- 
cym podawane sobie wiadomości na urzędowy język nie- . 

= miecki, ale przede wszystkim w jego tłumaczeniu poda- 

wane fakty zatracały swoją wagę, a więzień okazywał 

się tylko niezderą lub ofiarą nieszczęśliwego wypadku 
czy zbiegu niesprzyjających okoliczności. Ryszaru był 

świetnym hologi 

w lot rozpoznającym charaktery, wady i nawyki po- 
szozególnych gestapowoów i umiał ich indywidualne 
skłonności wykorzystać dla dobra więźniów. Do niego 

zwracali się wyozerpani, aby pomógł im dostać się 
do lżejszej pracy, chorzy i inwalidzi - aby ich bro- 
niż przed "transportem inwalidzkim", który azedł tyl- 
ko do... centralnego krematorium w Linzu. 
Razem z Ryszardem działał współwięzień, także tłumacz 
Jan Donegała. Inny współwięzień - Bronisław Najnigier 
autor książki o obozie koncentracyjnym pt, "Powrót 
z daleka" pisze o "niezapomnianym tandemie tłumaczy - 
Ryszardzie Knosale i Janie Domagale", 
Ryszard, który nie zaniechał ani na ohwilę swej polo- 
nmijnej społecznej działalności nawet tam, w najtrud- 
miejszych warunkach obozowych, opiekował się w szcze- 
gólmości młodzieżą, a spośród niej zawsze mu bliski- 
mi haroerzani, Należał także do grupy konspiracyjnej, 
która powstała w obozie. Z głodnymi dzielił się os- 
tatnim kamałkiem ohbleba, rozpaczających pocieszał, 
niejednokrotnie przekazywał treść listu rodziny, któ- 
ry władze obozowe konfiskowały z rożnych, najczęściej 
formalnych względów. 

Ryszard Knosała został w obozie zamordowany 
zaatrzykiem tyfusu plamistego w lutym 1945 roku. 
Śmierć tego towarzysza niedoli w chwili, gdy do obozu 

dochodziły detonacje dział zbliżającego się frontu - 
zasmuciła szczerze wszystkich. Wbrew zakazom zbito 
szybko trumnę i wystawiono zwłoki na widok publiczny. 
A potem rozpoczął się długi pochód kilkunastu tysięcy 
więźniów, aby oddać hołd pamięci zuarżego towarzysza, 
który przea lata byż dobrym opiekuńczym ducheu, za- 

święta 
% naszych wysprzątanych mieszkaniach 
Rosną sztuczne choinki 
Wspomnienie kołacze się w głowie 
Obijając się o sprzęty, biegamy 
Żeby wazystko było śnieżnobiałe 

A potem pracowicie tworzymy 
lajewozerazy uśniech na twarz 
I międey barazczem a rybą 
wszystko gra 
Fateą zaczniemy narzekać 

Kozważać tę oaarną przyszłość 
*lejeny w siebie CZii.0ii 
/nazak ryba lubi pływać/ 
żeby nam w końcu 
* ciemności mózgu zabłys? 
Gwiazda betlejemska 

NASZ RUCH  KEEEEM 
waze gotowy do usług, serdeczny, koleżeński, szozezy, 
/Wżadysław Wach, Człowiek zasad - Kwartalnik Opolski 
1960, nr 2/22/, a 
Złożone w latach młodzieńczych przyrzeczenie harcer- 
skie: Mam szczerą wolę... nieść chętną pomoc bliśnin= 
wypełnił w najcięższych warunkach w sposób doskonały 
/fenryk Kapi ki - ZEP w 1960/ 

Pracownicy sądu powiatowego w Dachau już w lutym 
1945 r. umieścili tablicę poświęconą pamięci haroerza 
Ryszarda Knosały. Napis na tablicy zaczyna się od 
stów: *Bamięoi Wieliiego Człowieka 1 doskonałego tłu- 
aaoza, 

Sylwetkę Ryszarda Knosały przedstawiło wielu auto- 
rów książek i ozasopisą i oprócz wymienionych piszą 
© nim Wojciech Wawrzynek w "Pamiętniku Opolanina", 
Tadeusz Oracki w Słowniku Biograficznym..., Stefan 
Plis w Polskim Słowniku Biografioznym, Otylia Grot 
w "Gdy zabrakło miłości", Władysława Knosaża w "Była 
nas gromada spora" i wielu, wielu innych. 

Przechowywaną potajemnie urnę s prochami Ryszarda 
Knosaży przewieziono do kraju i pochowano z honorami 
w Olsztynie 2 listopada 1946 roku. 
Ryszard był odznaczony brązowym medalem Śląskim "Ża 
długoletnią służbę /1938 r./ 1 pośmiertnie Krzyżem 
Grunwaldu II klasy. 

Upamiętnienia 

W Olsztynie imię Ryszarda Knosaży nadano jediej s ulic 
oraz przyjęła je w 1960 r. Szkoła Podatawowa nr 1. 
Jego imię przyjęły również drużyny harcerskie w Upsz- 

tyohu i przy Szkole Podstawowej w Ukoie orex szczep 
harcerski przy Liceum Ogólnekształoącym w Olsztynku. 
Sztandary poświęcone Ryssardowi Knosale posiadają 
szkoły w Olsztynie i Olestynku. 
27 października 1980 roku miasto Olsztyn ufundowało 
pomnik nagrobek w alei dla Zasłużonych na cmentarzu 
<omunalnym. 

 



  

EMME PROPOZYCJE EREBEEM + EGE 
W sprawozdaniu Rady Chorągwi Krakowskiej, które 

przedłożono Delegatom na IX Chorągwianą Konferencję 
Sprawozdawozo-Wyborczą, amówiono bardzo krótko reali- 
sację założonego programu z dziedziny kultury. Spo- 
dziewałam się, że usłyszymy słowa krytyki lub pochwa- 

ły na temat tego co zdołaliśmy w minionej kadencji 
pracy Komiaji 1 Wydzimłu Kultury saproponować hufoom, 
Niewiele jednak mówiło się na Konferencji o kulturze 

artystycznej, więcej ozasu poświęcono /i ałusznie/ 
kulturze bycia i harcerskiemu morele. Ciekawe propo- 
gycje nt. działalności kulturalnej w skali ohorągwia- 
nej p 11 tylko i z yć 
W kilku słowach chciałabym zatem ustosunkować się na 
zamach "laroerza Rzeczypospolitej” do ich wypowiedzi. 

hm PL Jadwiga Skiba 

iasti a" w dniu Harcerskiego 
Startu Chorągwi. 

Zącytujmy za Słownikiem łyrazów Oboych /red.Władysław 

Kopaliński - 1967/ 00 oznacza drugi osłon w/w hasła: 

a/ Faste - nazwa pochodzenia włoskiego "zabawa" 

/"Peate-Farina e Porza” - zabawa, chleb 

i siła - hasło Burbonów syoylijakioh 
w Neapolu, 1738-1860/ 

b/ Festyn - nazwa pochodzenia francuskiego "zabawa 
ogrodowa ludowa, uroczystość lub bal, ban- 

kiet - uczta - biesiada" /Peaton, Pestin/ 

o/ Pestum - nazwa pochodzenia łacińskiego - "święto" 
Przed pierwszą wojną Światową j jeszcze w latach mię- 
dzywojennych do najbardziej masowych zabaw ludowych 
Krakowa zaliczane były Wianki na Wiśle, lajkonik 
1 Podgórska Rękawka, Jak bawiono się na Ręj 

wiem. 
3: ól uroku świętu 

atara tradycja i ia 
w ich najbardziej malowniczej ozęści. Pisze o tym 
bardzo ciekawie w swojej książce pt."Historie spod 
Kopca Krakusa" /W.L.Kraków-1972/ - Roman Kiełkowaki. 

Wokół kościółka św, Benedykta ustawiano mnóstwo 

kremów i straganów z różnościami. Obok dowocjonalii 

/fodpuat/ piękne błyszczące paciorki i krakowskie ko- 
rale, pierścionci z patrym oczkiem i gliniane koguci 
ki. Tuż obok zwoje kiełbas 1 stosy pieczywa, beozki 
£ piwem, drożdżowe kołacze i serniki. Przez cały 
dzień gościły tu tłumy mieszkańców Krakowa, głównie 

PEPRRORZROWESZEZERECEE STORE ASO EEKO40 0, 00 

harcerskie.pl 

przedmieść, przybyłe dla zabawy i radości. Wraa 
śmiech, kolorowe baloniki, wesołe katarynki s papuga-i 
mi i wróżbami w kolorowych kopertach, wspaniale wiru-i 
jące karuzele, wyścigi w workach, słup, na ktorego 
szozycie była suaozna nagroda, Jak pisze R.Kiełkowski 
- "po konkurencjach sportowych ogólny nastrój zabawy, 
dotąd huczny i radośnie zgiełkliwy,ulegał w miarę 
zbliżającego się wieczoru stopniowemu przyciszeniu, 
Temperament młodzieży wyzywał się teraz głównie 
w tańcach na zielonej murawie, przy dźwiękach nie- 
amordowanych orkiestr. Królowała polka, przeplatana 

lmym waloem.", To opis jednego z festy- 
nów - zabaw ludowych, jakich w dawnym Krakowie odby- 
wało się wiele. Wspomnieć je należy z łezką melancho4 

festyn 
lii w oku, ginie tradycja i choc organizuje się i te- 
raz podobne imprezy /Emaus, Wianki na Wiśle z nowym 
zwyczajem jakim jest”Światło i dźwięk/ to nie jest 

już to samo. Częściej spotyka się fostyny w miastecz 
kach i wsiach, głównie jako oprawę kościelnych odpu- 
stów. ludowych Dożynek i Święta ludowego. Jak dawniej 
zroluje vu karuzela, z której teraz najbardziej cie- 
szą się dzieci, strzelnica, wiszące girlandy koloro- 
wych żarówek 1 stragany pełne tandetnych i kosznar- 
nych pamiątek. Grają strażackie orkiestry, na drewnia 
mym podium kręcą się w nowoczesnym tańcu liczne pary, 
raozące się w przerwach kufelkiem zimnego piwa i 00 
nieco mocniejszym trunkiem, Nierzadko takie festyny 
kończą się niewesoło a po całej zabawie pozostaje 
*kao" i stosy papierów na placu, gdzie wesoło kręciła 
się karuzela. 

Pamiętając z okresu dzieciństwa ludowe zabawy na 
Bmausie, Rękawoe itp., nie mogę obecnie 

iedzieć, że mi ł "teatyny". 
Wie chciałabym też wiązać tej nazwy - bardzo starej 
a obecnie znaczącej już zupełnie coś innego - z har- 
oerską imprezą, choćby odbywała się ona według sta- 
rych zasad i metod. Mam nadziej,, że Druhny i Druho- 
wie z Myślenie zgodzą się z tyu, aby proponowaną 
przez Nich imprezę nazwać po prostu "Festiwalem har- 
oerskim", A zatemi 

<8sEe 
Drugi ozłon hasła pochodzi z języka francuskiego 
i oznacza okresową uroczystość, składającą się z im- 
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prea /również konkursów/ artystycznych oraz spotkań 
kulturalnych. Mała Enoyklopedia Powszechna PUK /1970/ 
twierdzi, że "festiwal" to ałowo pochodzenia żació- 
skiego i oznacza uroczystość złożoną z imprez artysty: 
onych, spotkań, zorganizowany oykl imprez, uroczysty 
przegląd dorobku artystycznego to połączony - kon- 
kursem i nagrodami, 

A zatem oykl imprez kul odby- 
wających się w jednym dniu, np. w niedzielę. 
Do taclego cyklu imprez mogłabym zaproponować: 
1. Konkurs piosenki harcersziej dla drużyn i zespołów 

artystycznych Chorągwi /sala teatru/ 
Kabareton harcerski ozyli przegląd zespołów kaba- 
retowych i teatralnych, £ 

harcersk 
1 satyrycznym /sala teatru/ 
Batradowy koncert harcerskich zespołów pieśni 
1 tańca lub tanecznych /Rynek Główny, Błonia, Park 
Jordana/ 
Przegląd ańatorskiego filmu harcerskiego /aala ki- 
nowa/ 
"Spotkanie harcerakich działaczy kultury i instru- 
ktorów zajmujących się działalnością kulturalną 
w Chorągwi /sala Domu Polonii/ 

6. Konkurs tańca dyskotekowego /sala Domu Kultury/ 
1. Wystawa fotografii i poozsty harcerskiej /eala Douu 

Kultury/ 
Byłaby to rzeczywiście piękna i urozułaioona iupreza 
kulturalna Chorągwi Krakowskiej, tym piękniejsza, gdy- 
by mogła odbywać eię oo roku 1 s udziałem kilku wię- 
kazych zespołów artystycznych Związku, Impreza taka 
wymaga jednak wysiłku nego 

Hasło III -_"Erak-Jenboreg" - osyli Międzynare- 
dowy Zlot Haroerski w Krakowie. 

Według encyklopedii j.w., słowo "Jamberee" pochodsi 

z języka angielskiego i oznsczai 
a/ wesołą zabawę 

b/ spotkania turystów, muzyków itp. 
©/ «loty skautowe, krajowe i światowe 

nas zatem to trzecie określenie: Przypon- 

nijmy, że I Jamboree skautowe odbyło się w roku 1920 
w Londynie, II-gie w 1924 w Kopenhadze a III zorgani- 
zowano na terenie Anglii, w Arrowa Park /1929/. 

W 1933 roku odbyło się Czwarte Jamboree, tym razem 
na Węgrzech /G8d8110/, Ostatnie przed II wojną świa- 

tową zor w 1937 roku na terenie Holandii, 

w miejscowości Vogelenzarz. 
jlazwa "Jemboreo" w pojęciu harcerskim związaną jest 
śoiśle ze spotkaniami skautów świata. Pomijając już 
fakt, że Związek Harcerstwa Polskiego nie należy do 
Międzynarodowej Organizacji Skaptowej, to organizacja 
imprezy o podobnym charakterze, a więo na skalę Świa- 
tową jeut w chwili obeonej w naszym kraju niemożliwa, 
Chociażby ze względów finansowych. mi 
loja propozycja, modyfikująca nieco pomysł myślenieki, 
to "Zlet- Krak" - Harcerskie Zloty Przyjaźni, ergani- 
zowane w Krakowie 00 5 lat, Pożądany byłby udziaż 

w tych Zlotach delegacji bratnich organizacji dziecię 
cych NRD, ZSRR, Węgier i Czechosłowacji. Rok 1985 to 

ież y Rok Młodzieży”, którego, ha- 
słem wiodącym jest ałowo "pokój"! Zlot zastępów lub 
drużyn najlepszych w hufoach i delegacji bratnich 

ą 
  

1 określonych funduszy. Niemożliwa jest też do prze- 
jrowadsenia na początku Roku Harcerskiego. Bardziej 
realny jest drugi kwartał roku /np. maj/, gdy praca 

harcerska idzie już normalnym rytmem, s: ispoły arty- 

styczne przygotowały nowy program, a wiosenny uaj 
sprzyja już ulioznym imprezom. Takie "Kulturalne Powi- 
tanie Wiosny w Krakowie" spotka się może z przychyl- 
mym przyjęciem harcerzy i instruktorów naszej Chęrą- 

Swi. Huszą oni jednax zdawać sobie sprawę z tego, że 
aiezbędna będzie ich pomoc przy zorganizowaniu takie- 
80 kulturalnego "kolosa". 
1 wreazoie: 

n dzieci « krajów to 
znakomity sprawdzian dla tych krytykowanych obecnie, 

a moim zdaniem najważniejszych jednostek harcerskich 

- zastępów. Ury i zabawy terenowe, konkura potraw 
polskiej i zagraniosnej kuchni, kiermasz książki, po- 

kasy wodniackie i lotnicze, festiwal piosenki gloto- 

wej, konkurs plastyczny "Kraków ZXI wieku", i wress- 
sie to, o z myśleniokiego projektu podoba mi się 
najbardziej - praca na rzecz miasta Krakowa, Wiele 
jest tu przecież do arobienia, « dla hareerakich rąk 
mie ma rzeczy nieuożliwych. Taki "zwariowany" Zlot 
wymaga jednak sporych nakładów finansowych, akoepta- 
0ji włada miasta Krakowa i wytypowania dużego tereju  
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poua miastem /wykluozam kategorycznie Błonia Krakow 

gkie/, gdzie młodzież będzie się czuła swobodnie, 

gdzie będzie woda i las, Kilka kilometrów za Krakowem 

to miewiela, uwłaszoza gdy będą do dyspozycji autoka- 
ry omy pociąg. Proponuję Dolinki w rejonie Zabierzowa. 

Na zakończenie Zlotu można zorganizować wapaniaże 

ognisko, np. na Rynku Głównym /1/ przy współudziale 
Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, połączone 
s gwiaździstym wejściem poszczególnych hufoów do Ryn= 

listów od Was, drodzy Oaytelnicy, Najbardziej intere- 

suje mnie,oo myślą o mojej propozycji Instruktorzy 
s Myślenie i wszystkich hufoów m.Krakowa, Jeżeli uwa- 
żacie, że to wszystko co tu zostało napisane jest po- 
trzebne i dobre do zrealizowania - napiszcie, sadzwoń 
0ie, przyślijcie telegramy, wystukajcie teleks, Wy- 

dział Kultury i Propagandy Komendy Chorągwi, przy Wa- 
szej oozywiście pomocy, przystąpi do pracy, Twórzny 
wapólnie chorągwiany program, może przyosyni się on 

1ch h 1 
  ku, s pochodniami i śpiewem, a nawet 

mi, Mogą mieć studenci awoje Juwenalia - 

gerze mieć awoje Harcerskie Spotkanie s Krakowem, 

Artykuł ten traktuję jako materiał dyskusyjny. 
Qozekuję - oczywiście o ile to możliwe dość szybko — 

  

do 

instruktorów, i ponownie zawiązany zostanie Chorągwie 

my Bratni Krąg, w którym dobrze będzie żyć i pracować 
na rzeca wspólnego dobra - polskich dzieci. 

  

LIST Z NOWEGO | 

INoworooznie Szanomny Druku! 

Nowy Rok / każdego 
natohnąć ohęoią podsumowania i nakreślenia. 

Podsumować - podsumowałem, z nakreśleniem gorzej. 
Podsumowanie zacząłbym od tego, że przeczytałem 

kolejne HR-y, Przeczytawszy zmartwiłem się ździebko, 

że inni oały czas o ważnych sprawach, a ja ciągle 
miepoważnie. Już miałem nawet zrezygnować i pisać li- 

aty wyłącznie do oiotek, ale pomyślałem, że trzeba 
zakasać rękawy i podoiągnąć się. Rozejrzałem się za 

jakimó podręcznikiem i na moje szczęście wpadł mi 

w ręce pewien dokument wydany przez o harcer- 
ską /do użytku 
ny przez ludzi uczących i pouczających aż Rzadki 

GEKÓWEINWSZZUKYSEEZT EPOCE TTEZE TEZY GZOÓE O ÓÓCE DEOROM OD 
harcerskie.pl 

- SĄCZA 

ten periodyk natchnąż mnie myślą aby, oparższy się 
o jego głęboką myśl, dokonać samooceny i zobaczyć jak 
to mię tu i ówdzie mówi, gdzie jestem i dokąd idę, 

uchwałę o i realizuję. 
Jednak"realizacja podjętych uchwał odbywała się 
w trudnych warunkach natężenia procesów społecznycł 
..» przy wielu różnorodnych kłopotach wewnętrznych 
1 zewnętrznych". Pocieszam się, że "nie działaliśmy 
1 nie działamy w warunkach wyoboowania i abstrakoji", 
ale anyż "tradycyjnie dobre kontakty", "głównie na 

j". Od się ur 
ły mnie "inicjatywy, które satysfakojonowały kadrę”, 
w tym także maie. dreszoie wziąłem się za siebie 
1 "aformułowałem kierunki działań i zadania..., zmie- 

rzające do pełnej realizacji decy- 
sji wynikających s uohwał...". Trzeba będzie "w,nad - 

16 
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ochodzącej xadencji wzmóo intensywność wysiłków... 
w zakrosie podejmowania zadań"..,"Reasumując należy 
etwierdzić, że zadania wynikające... były realizowane, 
lecz efekty nie są w pełni zadowalające". 

"nie podjąłem wystarczających działań, aby program 
ten zrealizować w pełni". 

Uff! Wydaje mi się, że jak na pierwszy reż to wy- 
starczy. Zacytowane fraznenty zostały wynotowane 
z 10%objętości całego materiału. Jak widzisz, nauka 

nie idzie w las i już dociągan. 

rych i nowych regulaminach, © słabej bazie, o spra- 
«nościach itp. itd, Ani przez ohwilę nie powyślałem, 
że są to błahe sprawy, Przeciwnie — bardzo ważne. Ale 
na ioh załatwienie mamy 4 lata między konferencjami, 
la konferencjach szkoda na nie czasu. 
Hujwyższa władza hufca, chorągwi, harcerstwa powinna 
zająć się tylko i wyłącznie aprawani, które decydują 
o kierunku naszego marszu, a nie jakiego koloru mają 
być getry. Wielu dyskusjom przysłuchiwałem się przed 
1 w czasie kempanii i ni 
  Nie w tym jednak rzecz, Źstetyczny „ jakim 

to językiem pisane, ale jakie myśli zawiera, 

Mój przypadek składania sprawozdania z działalności 
niestety nie jest przypadkiem odosobnionym. Wiele, 
zbyt wiele dokumantów harcerskich zawiera tego typu 
bełkot. 
Jak więo można, pytam aię, mówić o nowych kierunkach, 
o nowych formach, o nowym myśleniu. ++? 
Go to jest? Lenistwo myślowe? Wygoda? A może nie ma 
© czym pisać? 
Podeprę się truizmem, aby wyłuszczyć zasadniczy temat, 
Harcerstwo to specyficzny aposób życia, Inne obyczaje 
inny język... Inni, "normalni" ludzie patrzą na nas 
jak na cielę o dwu głowach. I dobrze, niech patrzą. 
Mamy prawo być inni 1 inaczej myśleć. Mamy prawo mieć 
inne, dla "normalnych" niezrozumiałe /ozyt. śmieszne/ 
Obyczaje i postawy. Ale przecież te "śmieszne" posta- 
wy uznaliśmy za własne. Bo jeśli nie, to po co w tym 
wszystkim tkwić? Zawsze można powiedzieć dziękuję, 
pomyliłem się. Mylić się - rzecz ludzka, więc nie 
powinno się mówić od razu — odszedł, bo się nie spra- 
wdziż, Może zostanie wspaniałym przewodnikiem turysty 
oznym? Ale ci, którzy pozostali winni bronić swej 
1aności. Więcej, przekonywać do niej iunych. Małych 

1 dużych. Człowiek podlega procesom wychowania od 
pierwszego do ostatniego dnia, A my widzimy tylko 
dzieci jako materiał wychowawczy, a do dorosłych sami 
ataramy się upodobnić w imię szecunku i dobrych ukła- 
dów. Pewnie - tak wygodniej. Dlatego spróbuj mi wyja- 
śnić, Analitycznie Drogi Redaktorze, kogo przekona 
do harcerstwa moje sprawozdanie z działalności poje- 
4ynozego haroerza? 
Dołóż, Wieleprzewidujący Redaktorze, do poprzedniego 
wyjaśnienia jeszcze jedno, Czy na przykład ustępujący 
komendant miast referatu wprowadzającego nie mógłby 
wygłosić gawędy? Komu by to przeszkadzało? Myślę, że 
zaproszeni w takich okolicznościach Dostojni Goście 
nie poczuliby się urażeni tą harcerską formą wprowa- 
dzenia w obrzęd, uroczystego podsunowania pracy har- 
aerskiej, I obojętne czy rzecz ma się przy ognisku, 
szy na sali konferencyjnej. Coraz więkaza liczba in- 
struktorów i to niestety tych z bogatym doświadoze- 
aiem uważa, ze styl i fason to dobre dla maluczkich. 

My na azozęście wyrośliśmy 2 tej dziecinady! 
lia nieszozęście ta aprawa ma głębsze aspekty, Rezygnu 
Jąo ze specyficznej instruktorskiej atmoafery, bardzo 

SzęBto rezygnujemy także z inatruktorskiego myślenia. 
Dyskutujemy na konferenojach o brakach w CSH, o sta- 

o "g |. 0 czym 
w najlepszym porządku? W porządku jednak nie jest. 
Stragiły się gdzieś po drodze kiedysiejsze onoty, któ 
re były drogowskazami, przede wszystkim dla młodziezy, 
ale przecież nie tylko, Ani się nie spostrzeżemy jak 
uozaiwość, kultura i inne wartości humanizmu jako 08- 
tatni Mohikanie przeniosą się do rezerwatów, Kto więc 
ma zapobiec tym moim katastrofioznym wizjon? Odpowiem. 
Oczywiście my, instruktorzy!... Czy złyszymz już tę 
salwę śmiechu? A zgadnij kto się tak radośnie Śmieje. 
My, instruktorzy, Nie twierdzę, że wszygoy. Ale po- 
myśl. Gdyby postawić taki koleżeński warunók - oi, 
których to śmieszy, niech oddadzą swoje krzyże harcen 
skie. Ho, ilu by zostało? Chciałbym wierzyć, że wszy- 
soy, 
Na szczęście jest nadzieja. Tą nadzieją jest kulturą. 
Nie jeat zakodowana w genach, jak słusznie zauważyłeś 
1 zanim ozłowiek sam zacznie na nią i na siebie pra- 
oować, ktoś musi pomóc, A kto ma pomóc? liy, instrukto 
rzy. Zauważ ile w jednym liście nałożyłem na nas obo- 
wiązków, a wszystkie niełatwe, niepopularne, ozaso- 
1 pracochłonne. Ale cóż - ałużba. Idźmy dalej. 
Kultura to wiele dóbr, a dobra mają to do siebie, że 
kosztują. Jeżeli wspomniałem o kosztach, to ohoiałbym 
dorzucić swój głos do ogólnej dyskusji o podwyżkach 
sen żywności. To, że uszozupli budżet domowy, to ja- 
sne. Czegoś tam mniej będzie można kupować. Oczywiów 
sie nie żywności, bo jeść trzeba. /liistoria azstuki 
ana przypadki, że niektórzy twóroy kultury nie doja- 
dali, nie sna natomiast przypadku, aby obywali się 
bez jedzenia odbioroy/, Także nie da się uszozuplić 
wydatków na usługi, bo dojechać do pracy trzeba, 
iwiatło też musi się świecić /swłagzcza po wapadnię- 
ciu zmroku/ itp. 

udzie więc jest źródło oszczędności? W wydatkach na 
kulturę. Trzeba będzie zrezygnować z książki, kina, 
koncertu, płyty... 
skoro więc trzeba tak ukształtować ceny żywności, aby 
do niej nie dokładać, proponuję dokładać do kultury, 
Niech książka kosztuje od 20 do 100 złotych, album - 
200 do 500, enoyklopedia- 1500 /Wielka/, kino - 20, 
« bilet do teatru - 50 złotych, 
Gobowiązuję się bezpłatnie ułożyć dla Ministerstwu 
sultury i Sztuki cennik na wszystkie "usługi" leżące 
* jego gestii. O ozym - proszę, abyś powiadomił zain- 
teresowanych. 

P.3. 1. Jeżeli Druhna Ursula Krysaałowioz odozuwa 
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brak wewnętranej satysfakoji, zuęczenie, nurtują ją 
wątpliwości, ma poczucie obowiązku 1 świadomość przy- 
musu, a do tego mie chce zrezygnować z prowadzenia 
drużyny, to jest na najlepszej drodze do postawy in- 
struktorskiej o jakiej w prywatnym uniwersytecie ma- 
rzy Dziadek przy gasnącej watrze. 

P.S. 2. Wydajesz, Wytrwały Druhu, tę swoją gazetę 
już ozwarty rok. Pisują w niej zwykli i niezwykli in- 
struktorzy. Prezentują swoje poglądy, Dzielą się wąt- 
pliwościami, podsuwają pomysły, jedne doskonałe, inn 
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takie tam, Czy mógłbyś mnie oświecić i zdradzić ta- 
jemnicę jak Ty to robisu, że oficjalne ozynniki 1 ich 
organy prasowe nie zauważyły do dnie dzisiejszego 
ohadzającego także po oficjalnym podwórku Harcerza 
Rzeczypospolitej? Rozwiej moje wątpliwości - jesteś- 
my prasą harcerską, czy nie? Bo jeśli tak, to trzeba 
by było, aby ofiojalne czynniki od ozasu do czasu 
odpowiedziały na postawione w HR-ku pytania, 
Zaznaczam, że nie jest to pytanie retoryczne. 

pudwz z P 
R? TTE TWA 

HM MAŁGORZATA MĄCZKA 

Hiaroerski Zespół Pieśni 1 Tańca "Uałe Słowianki* 
/wtóry przedstawiany jest z okazji jubileuszu 10-16- 
oia istnienia/ od pierwszego roku pracy ma liczne po- 
twierazenia słuszności swoich poczynań artystyczno - 
wychowawozych. 

Najstarszym dokumentem i pierwszym wyróżnieniem 
dla zespołu jest dyplom z podziękowaniami za udziaż 
u artystycznym spotkaniu młodych w Kielcach w 1976 

roku. 
Cto treść tego dyplomu: 

"III Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży 
Szkolnej Kielce - 76 

Dziękujemy. 
Harcerskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca 

"każe Słowianki” z Krakowa 
za udział w artystycznym spotkaniu 

ułodych 
Wasza zaangażowana postawa, umiejętności 
artystyczne, inicjatywa i pomysłowość, 
uśmiech stanowią © idoowo-wychowawozej 
i artystycznej wartości Postiwalu" 

Zaznaczyć należy, że zespół "Małe Słowianki" wyjechał 
do Kielo po pierwszym roku pracy i goszozony był 
przez organizatorów poza konkursem, 
W wyniku miłej współpracy z gospodarzami oraz w uzna- 
niu poziomu prezentowanego programu artystycznego, 
jak również za haroeraką postawę zespołu został zakwa 
lifikowany na festiwal do Kielo w kolejnym 1977 roku. 

Wyjazd na Pentiwal Kultury Młodzieży Szkolnej do 
Kiele poprzedził udział "Małych Sżowianek" w Ogólno- 
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polskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Siedlcach. 
W maju 1977 roku "Haże Słowianki" otrzymały swoją 
pierwszą nagrodę. Była to Nagroda Publiczności Pesti- 
walu określona w dyplomie "za wspólną zabawę z publi- 

oznością”. Niezapomnianym osiągnięciem 11-osobowej 
reprezentacji Zespołu utrwalonym na zdjęciach i taś- 
mie magnetofonowej jest wspólny ópiew całej publiczno: 
śoi z zespołem piosenki "Na majówkę", Refren; 

"Na majówkę, na majówkę, 
razem z mamą, razem z tatą 

na wędrówkę, 

Tam gdzie łąka, tem gdzie las, 
gdzie nie było jeszcze naa, 
Na majówkę, na wędrówkę" - 

Śpiewano i nucono w Siedlcach przez trzy dni w róże 
nych miejscach miasta, 

W lipcu 1977 r. Ogólnopolski Pestiwal Kielecki 
przynosi zespołowi drugą nagrodę, Jest to "Srebrna 
Jodła" za pracę w warsztacie artystycznym zespołów 
ludowych. 

Innego rodzaju osiągnięciem dła zespołu jest dwu- 
krotny udział "Małych Słowianek" - w latach 77 i 80 
w Harcerskich Sp "” 

KULTURA EEEE 
wiodących w Krakowie w dziedzinie piosenki i tańca. 

W Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Pozalekcyjnych 
w roku szkolnym 1983/84 w Krakowie s zespołu "iałe 
Słowianki" brały udział z odpowiednio opracowanym 
progranea wokalnym dwie drużyny: "Kalinki" oraz "Sa- 
sanki" i zdobyły I miejsce. 

Liczne pisa przechowywane w archiwum zespołu po- 
twierdzają uznanie dla ozłonków zespołu, w mzczególno 
ści za artystyczne 1 wychowawcze osiągnięcia. 
Dla przykładu kilka cytatów: 
- "Dyrekcja Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań 

Oświatowych w Krakowie serdecznie dziękuje Harcer- 
skiemu Zespołowi Pieśni 1 Tańca "Nałe Słowianki" 
za piękne występy dla nauczycieli w dniu 19.11.1979 
roku. Życzymy dalszych sukcesów i liczymy na możli- 
wość oglądania występów w przysnłości, w czasie na- 
szych imprez dla nauczycieli". 
/życzenia spełniły się już kilka razy. Wp. w dniu 

5 maja 1984 roku, kiedy to Oddział Doskonalenia la- 

uozycieli otrzymywał Medal Komisji Edukacji Harodo- 

, "Małe Słowianki" konoertowały w auli WSP dla 

wszystkich pracowników ODH i zaproszonych gości, 

  

które organizowali Komenda Chorągwi Katowickiej, Ośro- 
dek Kultury i Sportu w Chrzanowie i Ośrodek Telewizji 
Polskiej'w Katowicach. Powyższe kontakty spowodowały 
kolejne uznanie i wyróżnienie dla "kałych Słowianek", 
jakim niewątpliwie było zaproszenie do Zamku w Pszczy- - 

nie, gdzie do programu telewizji "Kalejdoskop Gwiazd” 

nakręcono film, Program realizowała Telewizja Kato- 
wioka i kilkakrotnie w ogólnopolskim programie tele- 

wizyjnym pokazywano "Hałe Słowianki" towarzyszące 

grającym na fortepianach Andrzejowi Żubkowi i Micha- 
łowi Banasikowi. ą 

W swoim mieście "Małe Słowianki" otrzymały uznanie 

nadane przez Komendę Chorągwi w postaci "Złotego laj- 

konika" w ozaaie organizowanych w lecie Międzynarodo- 

wych Spotkań Artystycznych. Tę nagrodę zespół zdobył 
dwukrotnie: w 1979 1 1980 roku. 

a 13 października 1984 r. w Filharmonii z okasji 
«Dnia Nauczyciela" dla wyróżnionych nauczycieli 
woj. miejskiego krakowskiego/. | 
*W imieniu Załogi Fabryki Opakowań Blaszanych 
wArtigraph" składamy gorące podziękowania za uświet 
nienie wspaniałym występem naszych uroczystości, 
zorganizowanych z okazji jubileuszu 50-lecia istnie 
nia naszej fabryki. Występ "Małych 'Słowianek" był 
dla wszystkich głębokim przeżyciem." 3 
116.1.1979 r./ 
*w imieniu Głównej Kwatery ZIP składam perdeozne 
podziękowanie Kierowniotwu, Instruktoroa i Zespoło- 
wi za duży wkład pracy oraz zaangażowanie w przygo- 
towaniu konoertu s okazji 35-lcoia ZHP w Folace la- 

dowej. s 
Koncert, który odbył się 10 atycznia 1980 r. w Te- 
etrze Dramatycznym w Warszawie był głównym skoentem 

  Największym i "Małych Słowi jk" w kra- 

ju była zdobyta w roku 1970 "Złota Jodła" na VI Ogól- 

nopolakim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 
w Kieloach. 

Niezapomniane wydają się chwile na Kadzielni 

w Kielcach, gdy ogłaszano wyniki, Łzy szozęścia pły- 
nęły po policzkach ozłonków zespołu i kadry; Gratula- 
oje dla zespołu były tym większe, gdyż równocześnie 
"Małe Słowianki” zdobyły na tym festiwalu miano "iiej- 
mil Zespołu". D sukcesów arty 
wychowawczych na festiwalach kieleckich było zdobycie 
W lipou 1984 roku najwyższego uznania Jury XI Peati- 
walu jakim jest "Jodła Przyjaźni”, 

*W kolejnych latach zespół poprzez swoje drużyny 
uczestniczył w wojewódzkich przeglądach dsiałalności 
artystycznej zospołów pracy pozalekcyjnej, przeglą- 
dach organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Wycho- 

wania w Krakowie, W każdym z tych przeglądów "Małe 

dłowianki" były wyróżniane i należały do zespołów 

35-1eoia j Służby Polsce Ludowej 
dostarczył jego uczestnikom wielu wzruszeń i nieza- 
pomnianych przeżyć," 

—*" Dyrekcja Domu Kultury Kombinatu etalurgicznego 

Huta im. Lenina w Krakowie składa tą drogą serdecz- 
ne podziękowanie Waszemu wspaniałemu zespołowi orax 
jego Kierowniatwu za piękny koncert, który odbył 
Się w dniu 27 września 1981 r. w Nowej Hucie w trak 
oie widowiska "Serce roście 
Do osiągni ysty zespołu sa- 

liczyć należy również wyjazdy zagraniczne. Ogółem 
w okresie 10-leoia swego istnienia "Uułe Słowianki" 
uczestniczyły w 9 obozach zagranicznych, gdaie dawały 
koncerty i zdobywały wyróżnienia, Były to wyjazdy do: 
Buzgarii /1978 - 1 obóz - 90 osób/, Belgii /1979 - 1 
obóz - 25 oaób/, Francji /1981 - 1 obóz - 47 osób/, 

NRD /1983 - 2 obozy - 48 1 20 osóbi 1984 - 1 obóz - 
20 osób/ 1 Czechosłowacji /1984 - 3 obozy po 40 osóbń 
Temu tematowi pośyięcimy odrębne wspomnienia,  
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halny 
przeszedł... 

W ostatnich moich rozważaniach o spodziewanym 
halnym wpadłem pod koniec zapisów w ton proroczy. 
Proroctwa sprawdziły się szybciej niż tego oozekiwa- 
łem 1 w zupełnie innym charakterze, fakt ten na- 
suwa mi reflekaje czy nie pore byłaby zmienić podpie 
na "Prorok" lub "Kruk" - który wykrakał,.+ 

HNadszedł bowiem halny! Tym razem zaczął wiać wie- 
czorem, chociaż już przez „ostatnie trzy doby widać 
było ohmury nad pasmem Jasienicy. Co przezorniejsi 
1 bardziej doświadczeni bacowie napomykali ooś gaździą 
o takich możliwościach, ale ten spokojnie pykał gazem 
w rytmie poloneza. No i wreszcie halny się pojawił. 

Zwalił się w pradawną dolinę Wisły i zawiał wyjąt- 
kowo solidnie. Wiadomo, że temu cyklioznemu w naszych 
okolicach zjawisku towarzyszą zawaze efekty uboczne. 

Bo to 1 w gazetach pojawia się więcej nekrologów - 
tych, dla których było to zbyt ostre "dujenie", to 
znów podaje się informacje o zwiększonej liczbie in- 
terwencji pogotowia ratunkowego, albo po prostu czę- 
ściej zapalają się światła w oknach tych, którzy od- 
liczają środki nasercowe. 

Nie odnotowywano tym razem statystyk skutków ubo- 
oznych, gdyż rachnistrze skupieni byli na stwierdza- 
niu prawidłowości głosów - ale chyba i tym razem 
w niektórych rodach było podobnie. 

Wiatr jak wiatr - wieje. Halny jak halny - zwiastu 
je wiosnę. Nie warto by się więc dłużej: zastanawiać 
nad tym faktem, ale zwykle obok informacji o jego 
skutkaob indysidualnych podaje się szacunkowe straty 
w gospodarce, 0 ile talie występują znacząco dla pew- 
nych jej działów. Ponieważ tym razem wiał na szacown« 
miasto, pełne zabytków, praojców i eksponatów naszej 

  

archiwum 

ohlybnej przeszłości, warto zbilansować przynajnniej 
ten dział. 

Eksponaty muzealne lub takie, które przynajuniej 
dostały się już na listy ochronne zdobyczy ludzkości 
mają, jak wiadomo, swoją wartość i wiek. Wiok mówi 
o ich wozegnym okresie wyprodukowania. I chociaż pro- 
dukoja w tych odległych czasach była solidna, a bra - 
ków produkowano znacznie mniej, eksponaty muszą, 
rzecz oczywista, być już nieco nadwyrężone kolejnymi 
wiatrami historii. 

Halny - ohociaż zwiaatun wiosny - ma to do niebie, 
że nie myśli lecz wieje, skoro powstała taka różnica 
ciśnień w atnosferze, Tak było i teraz - zawiał i wy- 
miótł... 

Straty w mieście znaczne, ale ponieważ to, czym 
żyje społeczeństwo, rodzi się na urodzajnych podkra- 
kowskich ziemiach, więc nadzieja winna być matką nie 
tylko głupich. Cieszmy się więc, chociaż czasem trud- 
no śmiać się przez łzy. Szkoda oo prawda trochę sza- 

 gownych i charakterystycznych ozdobników, dobrej kla- 

sy zabytków, które'halny uszkodził w najbardziej in- 
tymnych, najozulazych zakamarkach osobowości. Ale 
przyda się wreszcie czea na remont — spokojny, prze- 
myślany, przywracający dawny blask i splendor. 

Gdy wieje wiatr historii, muszą być straty przy+ 
padkowe także i nieprzewidziane. Co wnikliwsi meteo- 
rolodzy konferencyjni dostrzegli takie zawałowe sytu- 
aoje również pośród o wiele, wiele młodszych od "ramo- 
11% Nie była to jednak żadna satysfakoja, lecz po- 
twierdzenie gwarowego śląskiego powiedzonka, któ: 
przytoczył Gustaw Morcinek w swym "Pokładzie Joanny" 

"Kto komu służy wiernie - Ten mu ze to pierdnie 
Można by się jeszoze zastanawiać bardziej racjo- 

nmalnie dlaczego w naszej Ojczyźnie nie docenia się 
siły napędowej wiatrów?! Ileż tu pożytku, ukrytych 

rezerw. lo tak, ale by mieć pożytek z tej siły natury 
trzeba te zjawiska badać, rejestrować dane, wniosko- 
wać i tworzyć modelowe rozwiązania, które, mimo że na 
pędzane wiatrami znad urodzajnych polskich pól, mogły: 
by dać pożytek także i tym miastowym pewniaczkom, Ob- 
serwacje mają jeszcze także ten walor, że potrafią 
przewidzieć czasem kataklizmy, zuniejszyć ioh szkodli. 
we skutki, Niestety, takiej agendy nie powołano, a i 
© kwalifikowaną kadrę pomiarowców ostatnio trudno, 

Balny przeszedł, a że wiał przez bezśnieżne poła- 
eie sal nawiał nam sporo liści na górę. Liście to róż 

ne - opadłe jesienią, dorodne w brązowo-ozerwonych ko 
lorach, i takie, które po prostu zabrały się z powie- 
wem. Trzeba. nam teraz ozekać aż zazielenią się kolo- 

    

  
  

rem khaki na wiosnę życia organizacyjnego. Ci, którzy 
lubią prowadzić obserwacje, niech bacznie upatrują 
zmian w barwie, bo z zielonych liści można upleść 
równie łatwo wieniec zwycięstwa co i laur na mogiłę, 
a sły by był to wiatr, co wśród mogił hula... 

4 jako rzekłem - wykrakałem proroctwo, więc wypada 
«i podsygnować dzisiejsze rozważania nowym kryptoni- 
mem i z racji jego niezwykłości odzywać się rzadziej 
- bo mam widocznie dar szybkich przepowiedni. 

Dziadek - Prorok 20 

  

KM + KUKE KULTURA ARGE 

nowie godni OJCÓW 
1970. 

hmPL JERZY KRZYWOSZEWSKI 

    

   
    

       
   

   

Otrzymaliśmy rozkaz: 
ogień w sobie wzniecić, 
sięgnąć do sero, 
umysł rozpalić w głowie! 
Powierzyliście nam największą wartość: 
Dzieci! 
Surowiec - z niego musi powstać CZŁOWIEK I 

I trzeba było podjąć marsz, 
za krokiem krok, 
wykuwać szlak... 
I uśmiech musiał zdobić twara. 
Za rokiem rok, 

przez tyle lat... 

Budował ojoieo tyle lat 
piękny, potężny nowy dom: 
my mówiliśmy dziecku - Patrz! 
Uoz się budować, tak jak on. 

Zaorał ojciec ziemi szmat, 
zasiał i zebrał złoty plon; 
my mówiliśmy dziecku - Patrzi 
Ucz się pracować, tak jak an. 

Ojciec maszyny puszoza w ruch 
1 grają zgodnie niby dzwon, 
a z nami idzie maży zuch 
uczyć mię myśleć, tak jak on. 

Dwadzieścia pięć minęło lat..+ 
Tęczowy szlak, słoneczny naraz, 
sa krokiem krok, w szeroki Świat... 

Drużyno, ozuwaj! Ucz się! Patral 

  

Otrzymaliśmy rozkaz: 
ogień w sobie wzniecić, 

sięgnąć do aero 
1 porwać je ku słońcu! 
Powierzyliście nam największą wartość: 

Dzieci! 

Tak jestl Synowie będą godni Ojoówi 
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N md Beskidem Śląskim powoli zapada noo, U podnó- 
ża Błatniej w obozach harcerskich kończy się kolejny 
dzień przy iskrach dogasających ognisk, Dźwięk sygna- 

łówki rozchodzi się w przestrzeni jak kręgi na wo- 
dzie, oznajmiając porę oiszy nocnej. Ostatnie pomruki 
życia, wydobywające cię spod niewidocznych już dachów 
namiotów, wychodzącym na wartę przypominają, że jest 
po capstrzyku. la tle granatowo-ohaurzastego nieba 
rysują się cienię strzelistych sosen, które Gzarną 
plamą zakreślają leśną Ścianę przylegającą do szeregu 
ostatnich namiotów. Jeszcze tu 1 ówdzie odzywają się 
ptaki, uspokajając się jednak wraz z szumem drzew, 
£ dala dobiegają delikatne tony solowych popisów wie- 
ozernych skrzypków. Królowa zaroku - noo - zawładnęła, 
bezgranicznie swoini włościami, wznosząc się majesta- 
tyosnie nad gniazdem uśpionych druheu i druhów, 

Bylwetki chodzących wartowników przesuwają się po- 
woli w prześwitach namiotów, informując przypadkowych 
obserwatorów, że tutaj się czuwa i pilnuje snu. 

Przed rozpoczęciem nowej doby śladem wartowników 

rusza wierny towarzysz ich wędrówek, druh instruktor 

służbowy. On pierwszy dostrzega migotanie zblitają- 
<yoh się latarek, dyskretnie przywołuje wartowników. 

Od strony lasu, ze światłem latarek -zbliża się 
trożny stukot harcerskich pionierek, niezdarnie 

atąpających po wystających korzeniach arzen i wilgot- 
myeh kamieniach, Nio nie widać - tak oiemne — tylko 
te światełka... 

Kiedy szum i szuranie butów zbliżają się do ostat- 
niego naniotu na odległość ok.10 metrów /oiemno - tru 
dno obliozyć/, rozlega się komenda: - stój,kto idzie? 
- ganiast odpowiedzi nerwowa krzątanina potykających 
się nóg, nakżładająca się na szepty 1 półszepty pona- 
glających, przesuwająca się wsdłuż namiotów przylega- 
jących do lasu. Kolejna komenda podszyta nerwowym 
podnieceniem i tym razem nie zmusza niezidentyfikowa- 
mych do odzewu. Podenerwowany rozwojem wypadków in= 
struktor rzuca w kierunku ukrytych przybyszów kamień 

mocne nerwy... 

9 
śry 4 zabaw 

hascessktsch idoli 

ponad ich głowami. Przynosi to natychmiastowy skutek. 
Odzywa się głoa: - niefajna to prawa rzucać kamie- 
niami, druhu... /imię nieważne/ 

Odpowiedź w swojej istocie zdumiewająco trafna, 
ale w odniesieniu do poprzedzającej ją sytuscji zupeł 
nie bez sensu. 

Następuje okres ohaotycznej wymiany poglądów /nie 
bez wpływu na ciągłość oiszy nocnej/, Krzyżują się 
oburzenie zę zdenerwowaniem, strach z brakiem rozwagi. 
Koniec wyjaśnień jest jeszoze bardziej niespodziewany 
Przybysze jak przyszli, tak odohodzą - bez słowa prze- 
praszan. Detal, urobiazg, nio się nie stało... 

Natura raz wybita ze snu £ trudem wraca w biolo- 
giozny rytm nocy. Atmosfera ciszy nocnej zakłócona 
w środku głębokiego snu reaguje ozujnym sennym niepo- 
kojem. Instynkt Natury przewidział najwiękezą niespo- 
dziańkę tej niezwykłej nocy. Tuż po godzinie drugiej 
do bramy jednego 2 podobozów przybywa kondukt rozba- 

„"ionych sług ducha leśnego, który swoją radością choe 
się podzielić z sąsiadami. Napotkawvzy mur niegrozu- 
mienia, tym energiozniej domaga się poparcia warto- 
wników dla tej mioji przyjaźni, Do akoji wkracza moc- 
no roześlony, poderwany ze snu, druh odpowiedzialny 
za porządek w obozie. Zdecydowanie narusza szeregi 
duszków, s których wyłuskuje najbardziej aktywnego 

1 mocno go obłapia za szyję. Ten "serdeczny" uścisk 
skończyłby się fatalnie, gdyby nie yrzerwąż tej wymia 
my "sympatii", jak się później okazało, druh zaopa- 
trzeniowiec zgrupowania, w którym miały miejsce opisy 
wane wydarzenia, 

Zastęp służbowy całkowicie wybity z wartowniozego 
rytmu, kadra dysząca egzekucją radykalnej sprawiedli- 
wości, plao apelowy złowieszozo rozjaśniony białkami 
o0zu wyrwanych że snu - to efekt kóńoowy nieprzenyślu- 
nych zabaw, 

Następne godziny przynoszą oiąg dulezy, Od rana 
rozwija się dyplomatyczna korespondencja, której no- 
słaby pozazdrościć wytrawna dyploanoja. Następują kon- 

archiwum 

frontaoje zainteresowanych stron, Gżówni autorzy 

1 animatorzy nocnych haroów jak tarozą zasłaniają się 

zasadami akautowskimi i metodą wychowawczą, Są jedno- 
oześnie praktycznymi doguatykami i idolami realizowa- 
myoh tendencyjnie treści, 

Jaka to przyszłość maluje się przed drużynami pro- 
sadzonymi przez takich 1d0117! Ile jeżzose niespodzia- 

gek przygotują oni swoim wychowankom i napotkanym na 
1oh drodze drużynom harcerskim? 

Warto ioh szukać miedzy nami i przyglądać się ich 

ZE 

poczynaniom, być może w porę uprzedzimy ich niesamo- 
vity zapał do "piohcenia* mocnych wrażeń. 

?.8. Zainteresowanych tymi zogadnieniami odsyłam do 
ciekawego, moim zdaniem, artykułu "Harcerskie 

iziwaki" - "Motywy nr 21 z maja 1977 roku, w którym 
smajdziecie interesującą analizę zjawisk poruszanych 
1yżej. 

ETYREE> 
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Śnieżny mrosił mnie szkwał, 
wicher zwiewał ze skał, 
ale wszędzie jak druh 
ogięń oiepło mi daż. 

Mój ogienku, twój blask 
wśród najdalszych świecił mi dróg. 
Mój ogienku, twój blask 
Szozęście mi przywabił na próg. 

Świeć mi wszędzie jak dziś, 
oiemną nocą mi bżyszos. 
Jałe życie przez świat 
za twym blaskiem ohoę iść. 

/Ogienek - G.Registan/ 

Przy kominku ciepły płomień 
Siąglę lato przypomina, 
spójrz, za oknem jak w zamieci 
tańczy z mrozem biała zima, 

Jeat sroga zima, a © lecie już myślę nieśmiało, 
kiedy z wiatrem i złotą kulą ałońca 
znów wyzuszę na włóczęgę wspaniałą. 
Ale jest zima, mrós trzaska i rysuje figury 
byle jeszozę tak dotrwać do la! 
potem opuścić szare miejskie mury. 

£rzy kominku ciepły płomień oiągle lato przypomina 

/0ozekiwanie - P.Prankowios/ 

opa: hhPL JADWIGA SKIBA 
spotkanie: 2 

— 

Mrok na schodach, pusto w domu 
mie pomoże nikt nikomu, 
Ślady twoje śnieg zaprószył 
żal się w Śniegu, żal się w Śniegu zawierudzył,.. 

Trzeba teraz w Śnieg uwierzyć 
i tym śniegiem ośnieżyć. 
I ooienić się tym oieniem 

1 pomilozeć, i pomilozeć tym milczeniem, 

Śni się lasom las, Śnią się deszoze. 
Jawią się raz w raz znikłe'naje. 
I mijają znów, i raz jeszcze 
a ja własnych snów nie poznaj 

/Śni się lasom laa - B.Lośnian/ 

Monotonnie prószy biały śnieg, 
białych nocy simny puch 
Ty sza siedmiu gór, zza siedmiu rzek, 

nie powrócimz nawet myślą tu. 

Wiem, że nawet dawny, błahy wiersz 
nie przypomni o mych snach. 
Poprzez miasto idzie wzdłuż i wi 
oisza sła... 

/Gisza - W.Opłow/ 

Bad polami już zapadła noc, 
oiemne niebo pełne gwiazd,  



      

SMUDUSEWA KULTURA WUSW + put wa 
wszystkie niby srebrne iskry drżą, 
siejąc migotliwy blask. 

Dźwięosą dzwonki u skrzydlatych sań, 

po bezdrożach trojka uknie, 
pędzą konie w zaśnieżoną dal, 
tam, gdzie ty wyglądasz mnie... 

/Nad polami - W.laksynin/ 

Pojedsiemy kuligiem przes las, 
niech nas śmiechy wesołe dogonią, 
w śnieżnym kurzu niech zgubi się ozas, 
Śpiące sosny się nisko pokłonią. 

Pojedziemy kuligiem przez wieś, 
gdzie rój dzieci otoczy nas diegien, 
sawieziemy wesożą im pieśń, 
białą radość obsypaną śniegiem. 

Jurandowym uknąc sslakiem, 
gdzieś spotkamy się nagle 
z legendarnym Krzyżakiem, 

kłusującym na dlable. 
Diabłu oko się świeci, 
wiatr osnaga mu skórę, 

chyłkiem. lasem przeleci 
s przerażonym konturem, 

4 wesoży nasz kulig niech gna 
białym szlakiem harcerskiej przygody, 
by Historię zgubioną we mgłach 
łączyć z nową, tworzoną przez młodych. 

/Wesoty Kulig - J.Krzywosnewski/ 

Zima Świat zmieniła, jakże inny las, 
Ostre głosy dzwonków wśród śniegowych czap. 
Zając przebiegł drogę, zostawiając Ślad, 

Spada puch z gałęzi dotkniętych przez wiatr. 

Kuligiem, kuligiem jedziemy w ten ozas. 
Śnieg pryska spod kopyt, ucieka nam las. 

Kuligiem, kuligiem, drogami wśród drzew. 

Wesoła zabawa, piosenka i śmiech. 

W śniegowej pościeli drzewa mocno śpią. 

Strumień skuty lodem przerwał piosnkę swą. 
Słońce roziskrzyło padający śnieg. 
Zima świat zmieniła, jak bajkowo jest. 

Kuligiez, kuligiem jedziemy w ten ozas. 
Śnieg pryska spod kopyt, ucieka nam las, 

Kuligiem, kuligiem, drogami wśród drzew. 
Wesoła zabawa, piosenka i śmiech. 

/kuligiem, kuligiem - A,króz/ 

Woo wigilijna ozarodsiejsko 
na ziemię zsyła srebrną ciszę... 
Wyozarowaną pieśń anielską 
w dźwiękach kolędy rzewnej słyszę... 

Już pierwsza gwiazda Świeci juano,.. 
Niebo ku ziemi się nachyla 

Każdy kolędę nuci własną 
Trwa wigilijna święta chwila... 

W dźwiękach kolędy rzewnej słyszę 
wyczarowaną pieśń anielską... 
la ziemię zayła srebrną ciszę 
noc wigilijna czarodziejako... 

/Wieraz wigilijny - W.Zechenter/ 

Śnieg rojem drobnych gwiazd prószy 

i białą szatą kryje świat, 
za nim stary mróz zaśnie 
szyby jak w baśni 
w arebrzysty stroi kwiat. 

W,dal ciągnie sanki koń siwy, 
melodia dzwonków płynie w urok, 
w taką jasną, grudniową noo 
strojna zima wita liowy Rok. 

/s tiluu "Świąteczna Gospoda"/ 

2 wesołą piosenką, z muzyką i tańcem 
między opłotkami idą przebierańce. 
Weaożo śpiewamy, do okien pukeny, 
liej, kolęda, kolęda!... 

Dokąd tak idziecie? Gdzie waa wiedzie Śoistkaj 
Idziemy przes wioskę, pukany do mieszkań. 
Wesoło Śpiewamy, życzenia składany. 
Hej, kolęda, kolęda!.., 

Zima nie przelewki, mróz nau azczypie nosy, 
każdy dla rozgrzeski drze się wniebogłosy, 
Piosenka rozgrzewa, kiedy się ją śpiewa. 
Hej, kolęda, kolęda! ... 

Stary Rok odchodzi, Nowy Roczek bieży, 
więc ohlebem i solą przyjąć go należy. 
Wiechże szczodrze darzy wszystkicn gospodarzy. 
Hej, kolęda, kolędal... 

Z wesołą piosenką, z muzyką i tańcem, 
idą wiejską drogą wiejskie przebierańce. 
Worek życzeń mamy, życzenia składamy, 
Hej, kolęda, kolęda!... 

4 że mróz dziś tęgi, mamy dla rozgrzewki - 
gorące życzenia 1 skoczne przyśpiewki. 
Życzenia składamy, ło śpiewamy. 

ilej, kolęda, kolęda! 

Stary Rok już odszedł, a my raźnym krokiem, 
idziemy przez wioskę razem z Nowym Rokiem. 
Wiechże szozodrze darzy wszystkich gospodarzy. 
Hej, kolęda, kolęda! 

/Przebierańcy - W.Chotomaka/ 
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PROBLEMY 

EWA w pracy drużyn i szozepu jest baxdso 

wiele, ja ograniczę się tylko do spraw kwatermistrzow 
skich, w swiąsku s funkoją jaką pełnię w Szosepie. 

Zacznę od - wymagany w 

1 szosepach pełnego regulaminowego umundurowania, 
Niestety, w sklepach CSE są braki w pełnym zaopatrze- 
miu. Mundury - breki rozmiarów, szozególnie dużychy 
chusty - w Szozepie obowiązują ohusty koloru bordo - 
w handlu są prawie niedostępne, a jeżeli już są to 
w bardzo małych ilościach i tylko stylonowe, nie na- 
dające się do noszenia przy mundurze, Wyglądają bar 
dzo brudno - prześwieca przez nie mundur, są bardzo 
gstywne, nie układają się na mundurze. Dawne ohusty 
setynowe bardzo ładnie prezentowały się na mundurze - 
obecnie niedostępny jest również materiał tego koloru. 
Wie pomaga zamawianie w handlu ozy u /pro- 
dukoja cała wg rozdsielnika dla POLSPORT-u/. Niedo- 

stępne aą,dawniej będące w sprzedaży, inne drobiazgi 
mp.: numerki drużyn, sztuce itp. Wymieniłem wyżej je- 
dynego handlowca zaopatrującego haroerzy i instrukto- 
rów w artykuły nie tylko mundurowe. CSH prowadzi 
sprzedaż sprzętu biwakowego, obozowego, drobnego spor 
towego i osobistego bez specjalnych preferencji dla 

harcerzy. aby y 1 
towary mundurowe, sportowe, biwakowe sprzedawane były 
przede wsyzetkim dla harcerzy, np, na koiążeoski har- 
oerakie, lub wyznaczony jeden aklep prowadziłby sprze 
daż tylko na zbiorowe zamówienia szozepów - nie bę- 

dzie towar wykupywany w oelu dalszego handlu na pla- 
Gach targowych /np. buty sportowe trampki/. 

Hastępnym problemem jest zaopatrzenie i ceny sprzę- 
tu biwakowego i obozowego. Skromne fundusze szosepu 

/wypracowane przes drużyny/ nie wysterozają na rakupy 

uprzętu sportowego, biwakowego, obozowego w ilościach 
potrzobnych do działalności, a jedynie na drobne re- 
monty i naprawy. Obecna reforma "trzy 8" nie posvala 
ma dotowanie do 'gakupu sprzętu przes zakłady pracy 
/uakłady opiekuńoze/. Co robtó, jak namioty użytko 
wane od kilku do kilkunastu lat /8-15/ - "dwójki" na 
obozach, biwakach oraz duże "dziesiątki" na obozach 

są już techniosnie zużyte, - są kłopoty s dokupieniea 
linek na dooiągi, nici, farb... Posiadam w Szozepie 

"dziesiątki", które już dziesiąty rok są w użyciu 

1 drobnych napraw, ale posiaden jessoze na- 

mioty s lat 62-68, oieknące już i rozsypujące się na * 
szyciach.Takioh napraw nikt wo własnym zakresie nie 

wykona, Usługi drogie - naprawy nieppłacalne. Nowych 

kupić mie można - brak funduszy - obecna cona namiotu 

"dziesiątki" 0k.41.500,-, NS - beczka kosztuje dwa 

razy więcej. 

kowych przes zakłady pracy, oraz wprowadzanie ooras 

to nowych ograniczeń w biwakowaniu, braki wody pitnej, 

zanieczyszczenia wód powierzohniowych, naostrzenia 

, braki w 

w żywność, 
Kolejnym wielkim problemem jest działalność klubów 

specjalnościowych. Przy Szozepić jiaża klub żącznośm 

oi "Rartek" SP 9 ZAŁ. Znów największą bolączką jest 

brak funduszy. Posiadamy w klubie radiostacje lampowe 
jeszoze przedwojennej produkoji. Pracowały całą woj- 

pracują do tej pory - ale niestety ponad dsuletai 

okres pracy i 
sprzętu przyczyniło się do szybkiego zestarzenia się 
sprzętu. Stoją obeonie nadajniki KP. £ powodu braku 
lamp. Nowoczesne transirvery są dla nas, ze wsględu 

na oenę, niedostępne /kilkadsiesiąt - kilkaset tys.sy 

Nawet zbudowanie najbardziej prymitywnego nadajnika 

wymaga kupna osęści - jeden tylko filtr kwaroowy ko- 
sztuje ponad 6,5 tys,sł. Czy początkujący krótkofalo- 
wiec - uozeń może sobie na taki wydatek pozwolić? 

Wie będę tutaj poruszał spraw programowych, ale 
nasuwa eię jedna ważna sprawa - samokoztałoenie i in- 
formacja aktualna dla młodego instruktora - drużyno- 

wego. Bardzo mało jest publikacji z propozycjami 
działania, Powinien być wydawany w KCh biuletyn in- 

tormacyjny wydziałów progranowych /ezozególnie star- 

ssoharoerskiego/, w którym będą akomasowane wiadomoś- 
oi, informacje, propozycje dsiałania, aktualności -  
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w ilościach dla każdego drużynowego /tu podoba mi się 

wydawnictwo ONG - pismo wydziałów programowych Kroó- 

mieńskiej Komendy Chorągwi/. Podobnie, o zmianach 
przepisów - szosególnie finansowych - łatwiej się do- 
wiedaieć w innych KCh, niż we włacnej Komendzie Hufoa 
Bardzo dobrą serią wydawniczą była Biblioteoska Druży 
nowego. Szkoda, że nic się ostatnio s tej serii nie 
ukazało, i azkoda, że wydawnictwo to. jest. w małym na- 
kładzie - jeden egseuplars na azozep - uważam, że po- 

Chodząc ulicami pięknego aiasta krakowa zachny- 
omy się urokiem czasu zaklętego wo wabaniałe poaniki 
przeszłości. Krakowskie zabytki są perłami drehitektu 
Ty. co prawda nieco znatowiałymi na skutek działania 
imnych pomników - industrializacji, ale zawsze... 
Nieodazielną całość z substancją materialną miasta 
stanowią ludzie. Ludzi w Krakowie sporo i woale nie- 

błahy odsetek stanowią ludzie młodzi, To omi nadają 
miastu tę żywotność, Tak, postanowiłem przyjrzeć się 
tym młodym Krakowianom, KĄ ciekawość wzbudziło krót- 
kie zdanie wygłoszone przez ucznia górnych klas szko 
ty podstawowej, Gtóż ów młodzian rzekł do awej kole- 
żanki, równie młodej, wskazując na figury apostołów 
przed kościożem św,św, Piotra 1 Pawła;"Ale są w p...' 
Myćlę, że chciał w tem sponób wyrazić awoją ooenę 

rchiwum 
harcerskie.pl 

winien być egsemplarz na drużynę. 
To byłoby tylko kilka przykładów problemów in- 

struktorów Szozepu, s jakimi spotykają się w pracy 
instruktorskiej. 
Uwżam, że organizacja powinna być bardziej dotowana 
1 dofinansowywana, w celu poprawienia dalszej dzia- 
łalności programowej, 
Od tego zależy nasza przyszła praca instruktorska. 

1 nie znalazł w zasobie znanych sobie ałów innych - 

przytoczone były wyrazem bezgranioznego zachwytu. 
Dworzec kolejowy Kraków - Łobzów w godzinach wie- 

'ezornych był sceną inndj"zabawnej"młodzieżowej przy- 
gody. Oto pociąg pospieszny relacji Krynica - Katowioe 
zaatakowany został gradem kamieni, Osiem osób odnio-- 

sło rany. Powie ktoś - "niewielki margines" młodzie 

ży, bo tak w ogóle młodzież mamy wspaniałą, a Śli są 
tylko jej wychowawoy. , 
Pogląd ten jeat chętnie lansowany od wielu lat, Od 

tak wielu, że poprzednie pokolenie "wspaniałej mło- 
dzieży" dzisiaj okazuje się "złymi wychowawcami". 

Wychowujących moglibyśmy podzielić na dwie kategorie: 
maturalnych - czyli rodzioów 1 instytuojonalnych - 
czyli szkołę, kościół, organizacje młodzieżowe /w tym 

1 ZHP/, społeczne, sportowe. Największy udział w wy- 
„obhowaniu, w kształtowaniu charakteru, zasad moralnoś- 

oi życiowej powinien mieć dom rodzinny, a w nim ro- 
dzice - matka i ojciec. Ich odpowiedzialność nie koń- 
oczy się na dokonaniu aktu poczęcia. Dziecko wszak 
rodzi się w pewnym sensie bez "zapisu", a wychowanie 
daje mu "zapis" zacad postępowania. Dlatego przyjęta 
dość powszechnie przez rodziców zasada, że ich pocie- 
cha jest najcudowniejsza i najlepsza pod słońcem, 
A to zwalnia od wychowania - słuszną nie jest. Brak 
ożasu na wychowanie dzieci z uwagi na ciężką i Źle 
płatną pracę w PRL, a co za tym idzie konieczność 
przebywania dzieci woiąż na ulicy lub w bramie bloku? 
Toż to śmieszne! Czy w sobotę i niedzielę też rodzi- 
de nie mają ozasu? Przejdź, Drogi Czytelniku, około 
godziny 20 przez któreś z osiedli krakowa. Cóż uj- 
rzymz? Powszechny ystem wychowania podwórkowego. 
Dzieci na polu - w domu spokój, Kto ma więo te dzieci 
wychować? Ano, instytucje wyliczone poprzednio, ża 
wychowanie dziecka czy młodzieńca odpowiada jego nau- 
ozyciel, jego wychowawca, jego drużynowy. Jaki jest 
dobowy ozaa oddziaływania tych instytucjonalnych wy- 
ohowawoów w atosunku do naturalnych? Dlaczego ma od- 
powiadać za wychowanie przede wszystkim szkoła, a nie 
przede wszystkim rodzice? Dlaczego wychowanie ma być 
oderwane od domu? Dlaczego nie nadać odpowiedniej 
rungi 1 odpowiedzialności wielkiemu dziełu kreowania 
ozłowieka, jakim jest rodzioielstwo ? 

MrZZ m" 
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Ga * 1975 roku Gżórna Kwatera ZAP ogłosiła 
konkurs na wapoanienia dawnych harcerzy pt, "Moje 
harcerskie lata", nadoszły wspomnienia wielu zaa- 
wansowanych wiekiem weteranów ruchu harcerskiego. 
Jednym s nich był Karol iiiziołek z Krakowa. Ten, 
urodzony na przełomie naszego wieku mężozyzna 10 
należał do ludsi, którym dane było ohodzenie do 
normalnej szkoły, uczenie się chociażby nawoż w 
siednioklasowej nzkole podstawowej, zie mówiąc już 
o dalszej nauce. Był to jeden z chłopców ulicy, 
który owoje wiadomości zawodowe zdobywał w cięż- 
kiej pracy u majstra, a podstawowe nauki ozytania 
4 pisania pobierał w nieistniejącej obecnie szkole 
rzemieślniczej, w której lekoje odbywały się wie. 
osorami po dniu ciężkiej pracy, Jako uczeń w rze- 
miośle ślusarsko-nochanioznym zafascynowany został 

KAE 
'W pierwszym dziesięcioleciu dwudziestego wieku, 

nikt nie zajmował się życiem prywatnym młodych 
ćhłopoów, zatrudnianych w fabrykach ozy warszta- 
taoh rzemieślniczych. Uczeń - robotnik, niewiele 
anaczył - był tym gorazym gatunkiem człowieka, 
który czasami w nagrodę za swą pracę u majstra 
dostawał pasem po skórze. Wspomnieć przy tym trze- 
ba, że w owych czasach za naukę zawodu trzeba by- 
ło jeszoze płacić majstrowi. Wysokość opłaty ua- 
leżała od zawodu w jakim uczeń choiał się kształ- 
oić, Oprócz tego, każdy uczeń musiał się liczyć 
z koniecznością opłacenia cechu rzemieślniczego, 
do którego musiał należeć, kasy ohorych - dzisiej- 
szej Ubezpieczalni Społecznej - a po osteroletniej 
nauce zawodu musiał się bogato wykupić w czasie 
wyzwolin. 

Dzień pracy uoznia był różny. Nie pracowano tak 
jak dzisiaj przez 8 godzin na dobę, lecz 10 - 12 
godzin i więcej. Zależało to wszystko również od 
tego ozy uołeń był na właanym, czy na majatrowej 

ohlebie. Trudno więc było w takich warunkach myś- 
leć o haroerstwie. Trzeba było dobrze się uwijać, 
ażeby urwać się dwa razy w tygodniu wieczorem od 
17 do 9-tej na zajęcia w drużynie i w każdą niedzie- 

MOJE DEKA TA O 

ruchem skautowym i wras s podobnymi sobie byż jek 
nym s współuczestników nowo założonej Robotniczej 
Drużyny Skautowej w Krakowie. Wspomnienia swoje 
napisał niewprawną do pisania, ciężką ręką rze- 
mieślnika ślusarza tak, jak to widział po tych 65 
latach przeżytych od tautych wspaniałych dla niego 
dni. Niech Was nie rasi to, że dla niego skauting 
1 harcerstwo to jedno i to samo, aloe tak to dzi- 
siaj oruje i tak pisze, Przygotowując dla Was ten 
artykuł, utarałem się oddać w nim ducha w jakim 
reportaż ten został napisany, niemal w oałości - 
s małymi jedynie skrótani i zaianani do czasu Tos- 
wiązania drużyny na skutek działań wojennych w 

16 roku, Późniejsze lata to lata wojenne i wo- 
jenne losy autora. Dając Wam próbkę wspoznień stą- 
rego skauta, zachęcam do szukania wśród Waszych 
anajomych naszych haroerskioh korzeni. Jeżeli tro- 
piąc je znajdziecie podobnych oiekamych ludzi, na- 
piszoie do nas, a ich wspomnienia i doświadczenia 
może będą dla Was natohnieniem do oiekawego pro- 
gramu zbiórek na teaat naszej historii, 

L 
lę. Wie było to łatwe, Famiytać przy tym należy, 
że po ciężkim dniu pracy u majstra, trzeba było 
ohodzić wieczorami na naukę w szkole rzenieślni- 
ozej, która trwała od 6-tej do 8-mej wieczorem, a 

w niedziele jeszcze dodatkowo od 10-tej do 12-tej. 
Thk jak nauka zawodu u majstra trwała ontery lata, 
tak też przez te cztery lata trzeba było chodzić 
do azkoży, 

Niu jednak zacznę opisywać naszą pracę w druży- 
nie, muszę wspomnieć wielkie święto jakie odbyło 
mię w Krakowie 15 lipoa 1910 roku i jakie zrobiło 
nie tylko na mnie wielkie wrażenie. Było to odsło- 
nięcie pomnika Grunwaldzkiego. Byłem wtedy 11-iet- 
nim ohłopoem. Mieszkałem z rodzicami w Rynku Głów 
nym. Jak to chłopiec, wszędzie musiałem się wois- 
nąć i wszystko zobaczyć, A była to wielka patrio- 
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tyozna manifestacja, tym więkaza dla mnie, że oze- 
goś podobnego nigdy woześniej nie widziałem, Prze- 
ahodziły różne delegacje z kwiatami i wieńcani, 
Wieńce posiadały szarfy biało-czerwone, a odbywało 
się to wszystko przecież pod zaborem austriackim, 
Wazysoy się nawzajem pozdrawiali okrzykiem "Czożem 
Bracie!". Pochód szedł z Rynku w ui. Floriańską, 
a dalej na plac iatojki. Niesiono - nie wspominaną 
dziś, może przes zapomnienie - dużą postać - ma- 
kietę, kobietę w bieli, której 4 rąk i nóg wisiały 
kajdany. Symbolizowała ona postać Polski okutej 
w kajdany pruez zaboroów. Wszędzie było widać i 
ałychać płaczące na ten widok kobiety, Były to dla 
mnie ohwile, których do dzisiaj nie potrafię zapo- 
mnieć. W to wielkie świąto zbratania się całego 

Warodu widać było wielki patriotyzu, chęć wszyst- 
kich służenia jednej sprawie, sprawie odzyskania 
niepodległości Polski, Takich chwil, o takim nas: 
leniu emocji, nie przeżywałem już nigdy, Od tego 
ozasu zaczęło się organizowanie w Krakowie różnych 
swiązków narodowych, takich jakap, Strzelec, Dru- 
żymy Bartoszowe, Harcerstwo. 

Te pierwsze drużyny harcerskie powstały przy 
szkołach średnich tj. gimnazjalnych - realnych, 
szkole św. Anny, św. Jacka, Sobieskiego i innych. 
Powstała również drużyna żeńska. W październiku 

1912 roku powstała nasza Robotnicza Drużyna Skau- 
towa im. Lelewela. Organizatorami naszej drużyny 
byli starsi wiekiem harcerze z pierwszej drużyny, 
a to: student medycyny druh Więckowski i student 
prawa druh Stecki. Za swoje pieniądze wynajęli lo- 
kai przy ul. Franciszkańskiej na naszą świetlicę. 
Tu jednak byliśmy krótko, Drugą naszą świetlicą 
została poczekalnia stacji kolejowej "Zwierzynieo”, 
likwidowanej kolei obwodowej /biegnącej nasypem 
po trasie obecnej alei Trzech Wieszczów - przyp. 
£.2./. Był to spory lokal, w którym przetrwaliśmy 

do początków I-szej Wojny Światowej w sierpniu 

1914 roku. Czynsz za lokal i skromne zakupy ekwi- 

punku skautowego opłacaliśmy ze składek miesięoz- 
mych, które wtedy wynosiły po 50 halerzy, Były to 
skromne pieniądze wobec naszych potrzeb, ale dru- 
tyna składała się z młodzieży robotniczej - prze- 
ważnie z uczniów zawodu — 1 nie atać nas było na 
płacenie większych składek, Żadna też z bogatszych 

drużyn nie kwapiła się z pomocą dla naszej robot- 
niczej drużyny, a byliśmy zbyt dumni, żeby kogo- 
kolwiek prosić o dotacje, 

lazwa "skautowska" i "akaut" była stosowana w 
naszej mowie jak wiele różnych nazw i języków, 
Określenie "harcerz" w polskiej mowie zrodziło się 
dopiero po odzyskaniu Niepodlęgłości /w 1919 roku/, 

ale idea harcerska i patriotyzm były w nas gorące 
1 pod mianem "skaut". la początek zebrało się nas 
dwa zastępy po 12 druhów, lecz każdy z nas był zo- 
bowiązany wprowadzić nowych druhów. Namawialiśny 
więc w miejscu pracy pewnych, że będą podporządko- 
wani idei harcerskiej, że nie zawiodą ambicji 1 ho 

noru harcerskiego. Nie istniały dla haroerża rze- 
omy niewykonalne, Było to wpajane każdemu, kto 
ohoiał zostać harcerzem, Tak też z biegiem ozasu 
uzbierało się nas dwa plutony, po dwa zastępy każ- 
dy tj. około 50 druhów, ilazwiska tych pierwszych 
to: Garbarski ludwik, Alik, Szalacha Tomasz, Ska- 
łoń, Nalberozyk Maksymilian, Boner, Misiołek Karol, 
Kowalski, Cyankiewioz, Żelechowski Maksynilian, 
Szafraniec Józef, Sendur Józef i in. 

Z poouątku zajęcia prowadził druh Więokowski - 
dusza osłowiek /późniejszy pułkownik 4 pp./. Były 

to przygotowania do złożenia ślubowania - dziś 0- 
kreślanego jako przyrzeczenie harcerskie, poznawa- 
nie prawa haroerskiego i obowiązków harcerza, Do 
dsiś pamiętam wpajane nam takie punkty jaki "Har- 
cera jest wierny Bogu i Ojozyźnie, spełnia miaien- 
nie rozkazy i obowiązki", "Jest bratem drugiego 
harcerza* - "Spełnia dobre uczynki", "nie pija 
i nie pali" itd, Na owe czasy, każdy 2 nas był ba- 
rdzo przejęty tymi obowiązkami i sumiennie je prze- 
strzegał, up. za palenie papierosa groziło usunię- 
oie z drużyny. 

Na zajęciach w świetlicy mieliśmy stałe Bzkole- 
mie, ponieważ nie wszyscy z nas posiadali bodaj 
minimalną wiedzę. Nie istniał wtedy na ziemiach 
zagarniętych przes zaborców przymus nauki w szkole 
dziennej. Kto był z zaboru carskiego, ten był z 
reguły prawie półanalfabetą. Dopiero nauka zawodu 
i harcerstwo szkoliży na pewien poziom wiedzy 
ogólnej, a drużynowi - rekrutujący się ze studen- 
tów wyższych uczelni - mieli u nas pełne ręce ro- 
boty. Szkolili nas z różnych przedmiotów: historii 
Polski, języka polskiego, z rysunków potrzebnych 
nam później do nauki topografii, śpiewu i polskich 
piosenek, alfabetu Morse'a, który każdy musiał 
umieć na pamięć, teorii zajęć wojskowych jak poz- 
nanie karabinu 1 teorii strzelania itp. Dzisiaj 
takie szkolenie może się wydać niejednemu śmiesz- 
ne, ale wtenczas nie tylko dzieci nie miały wykss- 
tałoenia nawet podstawowego, ale i rodzice niektó- 
rych z nas byli ciemni, la naszych zbiórkach był 
prowadzony dziennik zajęć i obecności. Zresztą, 
ohoąc należeć do haroeratwa - jak już wspomniałem - 
musiało się podporządkować prawu harcerakiemu i dys- 
cyplinie. Gdy już przeszliśmy pewne przeszkolenie, 
w ten drugi dzień w tygodniu gdy mieliśmy zbiórkę, 
a raczej było to wieczorem, maszerowaliśmy na Błonia. 
Tam odbywały się różne ćwiczenia wojskowe, maazero- 
wanie przy śpiewie, ćwiczenia polowe, gimnastyka, 
nauka sygnalizacji itp. Nikt nan tu nie przeszkadzał, 
pamiętać trzeba, że Błonia byży wtedy za miastem, za 
rogatką wolską. 

Na zbiórki przychodziliśmy w naszym odzieniu co- 
dziennym jakie kto miał. O mundurek było nam trudno. 
Nie każdy miaż forsę na kupno bodaj tej wołnianej 
koszuli. Pewne panie gdzieś szyży koszule mundurowe, 
ale kupowali je lepiej, sytuowani rodzice swoim dzie- 
oiom z innych drużyn, my zaś czekaliśmy aż trafi się 

|| RADNA 
okazja. Spodenki były frąszką, oboinało mię wysoko 

nogawki u spodni i obszywało samemu, przecież har- 

oerz wszystko potrafi. Pończochy kupowało się w skle 

pie 1 kapelusik z paskiem pod brodę. Jak znókż 1 

stracił fason pomagała stearyna, żelazko 1 £ powro- 

tem był sztywny. Cały ten ubiór był w kolorze khaki, 

Odznakę harcerską otrzymywało się przy składaniu 

ślubowania, była metalowa, okrągła, na obrzeżu wia- 

muszok w koło s listków laurowych, w órodku z lilią 

harcerską 1 napia "Czuwaj". Odznaka była ażurowa, 

Dla odbicia jej i żebyśmy się różnili od innych, 

pod odznakę podkładulićny ozezwone sukno, symbol 

ludzi pracy, 
Do ćwiczeń, zamiust karabiru, służyła nam na ra- 

sie laska drewniana - konieoznie jesionowa o długo- 

śoi dwóch metrów, taka, żeby na niej można było 

przeskoczyć Rudawę z jednego brzegu na drugi tj. 0- 

koło 6 metrów, Ze zdobyciem laski nie mieliśmy 

więkazego kłopotu. Byli wśród nas druhowie stolarze, 

wystarozyło małe zamówienie u nich 1 na drugie spot- 

kenie laska była gotowa. Że zdobyciem obuwia mieliś- 

my sporo kłopotu. Wiejeden z nas usłyszał w domu: 

łazisz wszędzie po mokrych polach, niszczysz buty, 

a nie tylko ty je potrzebujesz. Najbardziej pożąda- 

ne były buty wojskowe kupione na tandecie, Mogły 

mieć wiele przyszczypków, ale musiały być z podków- 

kami i gwoździami wbitymi w różne figury. Wiadomo 

HISTORIA  KEEEEEME 
było później po śladzie kto i którędy szedł, 

Zarówno teren, na którym odbywaliśny ćwiczenia, 

jak i same ćwiczenia były zawsze ubezpieczone. Ma- 

szerowaliśmy w szyku ubezpieczonym ze strażą przed 

nią i tylną, bo nigdy nie wiadomo było ozy i gdzie 

nieprzyjaciel nie zrobi nan zasadzki, a nieprzyje= 

oielem były dla nas wtedy i inne drużyny, które też 

ćwiozyły na Błoniach. Gdy się było na tyle nie08- 

trożnym, że dało się podejść innym, robiono sobie 

z takiej drużyny pośmiewisko. Nie tylko chodziło 

się na Ćwiczenia. Gdy nadeszła pora prac polowych, 

niejednokrotnie pomagaliśmy rolnikom w polu. Pewna 

część z nas była synami rolników i znała robotę 

gospodśrską na roli. Gdy rozbijaliśny nasze obozo- 

wisko ohoćby pod lasem, to przychodzili chłopcy 

pobliskich domostw popatrzeć na nas i na obóz może 

nawet z zazdrością, pogawędzić z nani, Wyjaśnialiś- 

my im cel i zaszczyt jakim było należenie do har- 

gerstwa. 

Ha podstawie rękopisu byłego har- 
oerza Drużyny Robotniczej w Krako- 
wie, dha Karola Misiożka, zebrał , 
i do druku przygotował 

hm Zbigniew Zahorski 

cdn. 

piosenka miesiąca: 
muz. J.Kaszyoki 

Wisła płynie, kraków mija, RZA TM Osarnecka 
dalej wstęgą przez krej cały, 

a nad Rynkiem lot gożębi 
właśnie mija się z hejnażen. 
Bo to miasto najpiękniejsze, 
miasto nasze ukochane, 

w nim historia życiem tętni: 
Sukiennice, Huta, Wawel. 

Ref. Podejdź do nas, usiądź z nami, 
patrz jak nasze ałońce świeci, 
wspólnie razem zaśpiewamy 
my harcerze, polskie dzieci /bis/ 

Tobie serca, tobie śpiewu, 
nie żałuje harcerz żaden, 
nasza wioena, naszu radość, 
niechuj będzie oi przykładem. 
Dla was uśmiech, dla was słońce, 
chodź, zaśpiewyj razem z nami, 
niech popłyną wspólnie pieśni 
między morzem a górami, 

Ref. Podejdź do nas... 

/Piosenka Harcerskiego Zespołu 
Fieśni i Tańca "Kałe Słowianki"/ 

HARCERSKI POLONEZ 
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REEEEZEGE POGLADY. REMUWERRSSNI + ME 

zabawa 
w konferencję 

Żsmsze się zastanawia? 6 renoj. sprawozdawozo-wyborowa. GR to pytanie pozbawione logiki, 5 Gzy ma to być zbiorowe osądzoni <ych władzę indywidualną, 
stępoów, ozy włądze kolegialne a więc komendy oda l Zady. Omy ma to być podzunowanie pewnego okremu 

uwagi na potkn: ŁY wychowawcze orag wytyczenie acne GI LMUŻYn, azomapów 1 hufoów, Czy ma to być dysputa instruktorska prowadzona przez wybranych passa cieli środowisk instruktorakich, której nadrzędnym - lem będzie dobro pojedynczej harcerki i harcerza - o©zy totalna krytyka wszystkich i wszystkiego bez okre. Ślenia pozytywnych elementów doskonalących naszą har. Serską ałużbę. Czy wreszcie ma to być gremium przed. stawicielskie upoważnione do wyboru najlepszych z naj. lepazych do przyszłych władz - rady, prezydium, komen. Sy, komiaji rewizyjnej 1 instruktorskiej, Nie są to Pytania bez senau, gdyż praktyka konteremoji sprawo- zdawozo-wyborozej jeszcze raz wykazuje, że tkwi w tyn systemie jakieś nieporozumienie 1 brak logiki postępo 

Wbrew pozorom,nie jesi 
o cóż się okazuje. 

eee Jak na dobrą Sprewę to praktyka wykazuje, iż emo. oje wyboroze przesłaniają oażą wartościową tendenoję budowania nowego programu, wyszukiwania istotnych wan tości 1 metod dalszego postępowania. Pierwsze głosy na konferencji są nijakie, zręcznie omijające istotę problema. Nikt się nie ohce wychylić, Jest jeden wyją $ek - można /1 jest to w dobrym szaku/ bez ograniczeń krytykować władze centralne. Zawsze modne tematy CSH 1 "Harcturu", zwłaszcza zręcznie i demagogioznie wypo wiedziane, zyskują także aplauz słuchaczy, 
Tak mijają ohwile w oozekiwaniu na postawienie wnio: 

„pląsy 
.po_harcerskich_tamach_ 

drużyn 
sztandarowych 

kształcie 1 treści. 
czytania. 

Przypomnijny w ogólnym zarysie, że w odzewie na odznaczenie Związku Harcerstwa Polskiego Ordoren Sztandaru Pracy I kl. - GK ZHP ogłosiła oBólnopolskie współzawodniotwo drużyn i szozepów, nadając mu nazwę Ruobu Drużyn Sztandarowych. > I tak od ponad 10-oiu lat GK ZHP z uporem godnym podziwu, wbrew setkom zastrzeżeń 1 kontrowersji, ogła- gza Go roku nową edycję RDS, W nieruchawym regulami- mie nia się nie zmienia a harcerskie komendy zmuszane Są do prowadzenia tego współzawodnictwa wśród drużyn, Wszyscy mają tego serdecznie dość. Z roku na rok spa- da liozba uczestników 1 osiągane mą w ostatnich la- tach właściwie nie liczące się nawet w skali hufca efekty, 

Serdecznie zachęcam do jego prze 

z
 

O 
archiwum 

NEM: * GOGH 
sku o udaielenie absolutorium ustępującym władzom, 
Ponieważ ordynacja przewiduje ten wniosok dla włada 
jako całości = awykle przechodzi jednogłośnie, choć 

wntrzymanie się od głosu należy do dobrego tomu, 
Wszystkie siży zachowany dopiero na kreślenie, kraśle 
nie i kreślenie kart wyborosych, Rnocje rosną, a. 
oaakamy na sprawozdanie komisji wyborozej, złożenie 
gznurów byłych władz i przygotowanie przes komiaję 
skrutacyjną kart wyborozych, Woześniej, żeby było 
śmieszniej i demokratyozniej, zgłassony kandydatów 
s sali w ilości ile się da — by nabawić się joszoze 

w wybory kandydatów na kandydatów do władz, Jest rze- 

ozą oczywistą, że komisja wyboroza na swojej liście 
mie może umiościć wszystkich, gdyż ograniczają ją 
woześniej uchwalone ilości mandatów, lUożna natomias. 
rgłosić z sali np, 30 osób na dziesięć miejso - wie- 
dząo, że w takim wypadku będzie można głosować wielt- 

krotnie - ponieważ głosy, zgodnie z prawidłani meteme- 
tyki, będą się zawsze rozkładać, Ale oóż, jeat to ua- 
sże prawo i dlaczego mamy z niego nie ritorzystuć, 
Wreszcie są karty wyborcze - teraz lekki azua, Demo- 

kratycznie niektóre Środowiska podają numery do skre- 
Śleń - ozyli zabawa na całego. Bez refleksji o dal- 
szym losie harcerstwa, jego rangi w społeczeństwie 
1 ważności wychowawczej, Każdy kto znany - do skreśle- 
nia. To jeat demokracja - że ołówkowa i bez sensu - 
mało kto zauważa, Teraz co poniektórya poxażemy jaka 
w nas siła. Prawda jest niestety okrutna. 

Bo akote głosowania dyskunja się saostrea - j0 
mie należy się obawiać, że głosy bez rozeądku, dena- 
gogiozne i często żenująco płytkie spowodują dla mót - 

©y konsekwencję w postaci jego skreślenia. Teraz do- 

Na nio sprawozdania 1 krytyki /pewnie dlatego, ze 
prawdziwa cnota krytyk się nie boi/, na nio głosy wo- 
łejące o rozsądek i zmienę całkowitą kcnoepoji ADR, 
Teraz to już tylko naduieja w Zjóźlzie ZHP. Tylko ozy 
po to się go zwołuje? 

4 przecież można by zwołać na spotkanie dwućciestu 
trzydziestu praktyków, metodyków i programowoów i o- 
pracować w jedną noo /bo wtedy się najlepiej »racuje/ 
nowy system współzewodniotwa drużyn i szozepów, Dziw- 
na to mytuacja, gdyż - jak dluga historia harocratwa 
= to współzewodniotwo drużyn było zawaze jednym s ne*- 
atrakoyjniejszych elementów programu i systemu wyaho- 
wawożego. , 7 

Qzy tak trudno wykorzystać w praktyce to masowo 
zjawiako w zastypach, drużynach, szozepach 1 hufoach 
do opracowania tylko dalazej ozęści — ozyli zakończe- 
nia na szozeblu centralnym? 

Recepta wydaje się prosta: primo - zmienić nio nie 

POLEMIKI KEES 
piero można sobie pogadać. Wszystkie chwyty dorwolona 
I oo oiekawe - starsi panowie, o których już ktoś na” 
piaaż, że ioh marzenia o harcoratwie są nie na ozasie 
1 po prostu robią złą robotę dla ruchu harcerskiego — 
oałą swą zgorskniałość 1 wrogość do dzisiejszego har- 
oermtwa przelowają młodziutkim obłopcom, niedoświad= 
osonym, nie rozumiejącym jeszcze wielu spraw i 10h 
wypychają na trybunę, liech wohodzą w życie 'oażkowi= 
ie zagubieni i tragioanie bezideowi, Niech beskryty- 
lanie reprezentują pożałowania godna gierki politycz 

ne starszych panów, którzy m całą swą ideą pc zostaną 

w oieniu, Tak po prostu bezpiecznie - niech się nara- 
żają młbdsi, liieoh oni wohońzą w życie wykoślawieni 
moralnie, zas jednak zrozumieć, że haroeratwo to 
idea ałużby dla społeczeństwa 1 kraju. Ozas pri 
mącić i zrobić m.ejsoe tym, którzy w haroeratwie ohoą 
służyć 1 dla haroorstwa oddać swe najpiękniejsze lata. 
Uwag zrozumieć, że w harcerskim kręgu wszyscy podają 
sobie bratnią dłoń s troską © swoich wychowanków, 
a prywatę uprawiuć należy gdzie tndziej, I może od- 
ważniej - nie zaoła.iając się ideami ruchu harcerskie 
go. Bo jemt to dla harcerstwa zbędny balast. Można 
Jię nie zgadzać z wieloma sprawami, można, a nawot 
trzeba, walozyć o nowe ideo i cele — ale trzeba to 
robić kulturalnie, spokojnie, bez nienawiści i jadu. 

4 efektem korferenoji pozostał: najsłabsza w hi- 
storii tej jednostki uchwała programowa, Jest to nie- 
svety zlepek postulatów, które mogłyby być sformuło- 
wane na każdej ionej, kiejakiej naradzie. 

Oałe szezęcoje, %e isvnieję jeszcze drużyny 
1 szazepy, baróerx. i haróerze, którzy służą ludziom 

i niekoniecznie muszą wiedzieć o "osiągnigoinoh" tej 
konferencj?.. 

mówiqoą i nic związaną z naszymi tradyoja:t, a wrgo% 
mylącą, uazwę współzawndniotwa oraz oprzeć jego idsu 
a wymogi stopni hsrearskick i tradycyjnegó programu 
wychowawozego; secundo - skonstruować „ystem kończe- 
mia wspóźzawodniotwa na każdym szozetlu na zlotach 
urużyn - wykorzystując cprawdzone "iegi haroerskieę 
tertio - „os,awić na jakość współzawodnictwa kosztem 
ilości, ustanawiając np. po 40 drużya z każdego piona 
jako laureatów wsyć tzawodniotwa, a na zlocie oentral- 

nym wyłonić symbolicznie trzy drużyny najlepsze. 
Musi taxże zostać opracowany cały mystea spopularyzo- 
wanie w środkaóh mazowego przekazu dorobku tyok dru- 
tym, by stanowiły one wzór do naśladowania dla innych 

Tych pomysłów są setki - tylko nikt niz ohoe się 
za nie zabrać. Dlaczago? 

ERZECETY 
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KULTU RA__IRENENWWNNN + M 

KOONTZ IE 

CZ.ŁACINY - MINUS! 
J iko się już rzekło / na stronie trzeciej/, do- 

stałem równocześnie dwa numery "HR"-a, a w nich dwa 
odoinki "łacina contra łacina". I otóż zachciało mi 
się powybrzydzać. Oczywiście, za inicjatywę, za pro- 
wadzenie tego kącika należy się P.T.Redaxcji oraz 
Osobie Prowadzącej - ocena bardzo dobra, Ale, zaraz 
spróbuję wykazać, że do tej oceny należy niestety 

dopisać - uinus; ź 
Pe pierusze - zawiniła korekta, która nie wychwy- 

siła dwu "literówek". W numerze 10-tym w zwrocie 
"R./ET.I./ = REX BP IMPZRATOR - Król i władza" ma być 
"władca" a nie "władza"; "władza" to byłoby w znacz 
niu "imperiua", Natomiast w numerze 1i-tym zapisano 
"IACITIO GONSENSU - Za milczącą zgodą". "Tacitio con- 
sensu" jest bez sensu; ma być "Tacito oonsensu". 
I tyle byłoby do korekty, j 

Po drugie - mam jednak pewną pretensję do Osoby 
Prowadzącej Kącik za naduierną ufność pokładaną 
w książeczce C.Jędraszki iacina na co dzień, Odnosi 
się to do "REQUIEM - sza żałobna" w nunerze 10-tym 
oraz "TEMPORA KUTANTUR SED KOS WUFA4UR IN ILLIS - Cza 
sy się zmieniają i my zuieniany się wraz z nimi". 
Tak to wprawdzie zapisano we wspomnianej książeczce, 

HM PL OLGIERD 
FIETKIEWICZ 

ale co do "Requiem", to wyjaśnienie nie wystaroza. 
Słownik Wyrazów Oboych np. odsyła do hasła "rekwiem", 
a w nim czytamy: "rekwiem - ... w Kościele katolickim 
Śpiew i muzyka do mszy za zmarłych lub zespół specjal. 
nych modlitw; rzadziej - msza za zmarłych”. Przy ozym 
samo słowo "requiem" to czwarty przypadek od "reqiuea 
- odpoczynek"; jest to po prostu nazwa wzięta od 
pierwszych słów części tekstu mszy. 
2 kolei tekst "Tempora mutantur sed nos..." podaje 
w takiu brzmieniu - z "sed" - tylko wspomniana ksią- 
żeozka. Wszystkie inne zamieszczają tam nie "sed" 
lecz "et" /czyli nie "ale", tylko "i"/, zgodnie » pol- 
skim przekładem /choć rzecz nie jest taka zupełnie 
prosta, jako że w tym zwrocie użyto passivun - strony 
biernej, a także dlatego, że używa się w tym popular- 
nym zwrocie różnego szyku: "nos et" lub "et nog", 00 
Jednak nie zmienia sensu/, Tak więc, przy dalszym ko- 
rzystaniu z książeczki C.Jędraszki zalecałbym nie 
traktować jej na zasadzie "Roma locuta, odusa finita', 
Tudzież pamiętać, że "Quidquid agis, prudenter agas 
et respioe finem".   Valetel 

Od autora: MEA OULPA 
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Ozego życzyć Wam w tym roku, 
Moi drodzy Czytelnicy? 
Qzy pogody, ozy też zdrowia? 
Różnych pragnień nikt nie aliozy 
Skrytych tam gdzieś na dnie duszy 
Jedno czego Wam dziś życzę 
/%ak nie życzył ohyba nikt?/ 

By straciło awoją ważność 
powiedzenie: 

"Z breku laku dobry kit" 

CZYTELNIKOM 

Aby nie wierzyła w to, 
Że jakoś to będzie. 

KOMENDZIE 

J.karpia za to, że w wigilijny Wieoczó! 

ratując mu życie wyciągnąwszy Bo planie? w» Soęti| 
łem ob. rozgrzać na pi dosłem do domu 1 pragną k 

8 dnia obtoczeniu w jajku 1 bułce, Znisz0%0: 
ć. bowiązuję się odkupić 

Sz 2 Czesław Roztargniony 

Przepraszam ob 

SZANOWNI CZYTBLNICY 

« swiązku z wynikami osiągniętymi w roku 1984 |. 

uy © 50% atawki za ogłoszenia w naszym kąciku. Jes! 

paź do Waszej dyspozycji. Czekamy na nowe, oiekawe 

dzugie ogłoszenia. 

UWAGA! UWAGA! 

<ASIKI ZyDIEJ CASTKI 
Oferta 

Klaszozę każdemu, 

Byle ważnemu   + Wierny zast dz: 

Temu klasz056 

Kto go głaszoze 

Pozynista 
» 

Nie wierząc, że już lopsze idsie 

Mowy Rok witał w pijanym widzi 

fispomnienia wotorana 

Pawniej my s Nim 
On z nami 

4 teraz sami 

KULTURA EEEE 

BRE 
Użody mężczyzna przedstawiony 'pó”raz*pierwszy 

pannie nie podaje jej ręki, Tak panny jak mężatki 
młodę nie ściakają ręki młodemu mężczyźnie i pierwsze 
swoich nie wysuwają /.../ Wizyt nie składa się przed, 
godziną pierwszą w południe ani po godzinie piątej 
/.../ Wizyta etykietalna trwa piętnaście 'dq dwudzie- 
stu minut /.../ Przychodząa z prośbą trzeba być wa 
fraku i biużych rękawiozkach, 
Wie zastawszy w domu, zostawia się zagięty bilet wi- 
zytowy jeden, jeśli przychodzi się tylko do pana, 
a dwa jeśli odwiedza się i panią /.../ Bilety wizy- 
towe powinny się odznaczać prostotą i nie mieć brze- 

gów sł h. Powinny zawierać imię, nazwisko i ad- 
reg, ale ani herbu, ani tytułu, ani zawodu, bo to 
oznaoza pewną próżność, Kobiety nie mają nigdy adre- 
su na swoich biletach wizytowych /.../ Mężozyzna, 
spotkawszy na ulicy znajomą pannę lub młodą kobietę 
idącą samą nie powinien jej towarzyszyć. Przyłączyć 
się może tylko wtedy, jeśli dwie kobiety idą razem 
»../  Impertynenokie przyglądanie się kobietom przez. 
»inokle dowodzi złego wychowania /.../ Mie można 
« kobietą rozmawiać mając kapelusz na głowie i oygaro 
1 ustach... 

/Stanisław Broniewski "Igraszki z czasem, 
czyli minione lata na oensurowanym"/ 

facinat=— tacini? 
SATUR VENTER 508 STUDENT LIBEŃCER"- Pełny brzuch nie 

uozy się chętnie 
SCAMNUM ASINORUM - OŚla ława 
SCBLERATUS AMOR HABENDI - Zbrodnioza żądza posiadania 
SCIRE PACIAS - Abyś wiedział 
SOLAVUS SALTANS - Tańczący niewolnik /symbol nieazozę. 

Śnika nie ozującego swej nędzy/ SBOTIO ŃUREA « SBOTIO DIYINA - Złoty podział 
SBDES APOSTÓLICA - Tron apostolski, papieski 
SB DEFRNDENDO - W samoobronie > 
SENSU LARGO - W szerokim rozumieniu 
SENSU STRIGTO - W ścisłym snaczeniu 
SBMEEL SORIPTUM, DEQIES LĘCZUMI - Raz napioz, dsie- . sięć razy przeczytaj 
SBMPER AVARUS EGET - Choiwegu zawsze mało 
SBRO, POST DAMNUM SAPIENS SOLET ŁSSE POLONUS — uądry 

Polak po szkodzie    



    

BERNENE HISTORI. EEKUGLOW © vo 
* z rsecmy przykrych przeżyliśny oberwanie chmury. 

Po oałych tygodniach słonecznej pogody spadł nagle 
ułewny deszoz. Ulice samieniły się momentalnie w ruą= 

©e, glimiasto-żółte potoki. W jednej ohwili ustał 

wszelki ruch i rojne dotąd m to supełnie wynarło, 

Potem powoli przerzucoano tu ż ówdzie kładki, akakano 

po kamieniach /z przygodani!/ ti wykorzystywano sa- 

we pejzaże pani domu o świetnie oddanym kolorycie Mo- rza Czarnego stanowiły niejako rekapitulację naszych dotychczasowych przygód z wodą i pogodą, Pun domu 
oprócz własnych rześb prezentował bogate zbiory sztu- kl zastrzeżone zakazem wywozu z Turcji, Pu można byżo sobie dokładnie oglądnąć cuda techniki stanowiące wy- kładziny ścienne znanych meczetów Świata, 

wyprawa 
miast ohodników niskie murki odgraniozające ogrody od 
ulicy. , 

V efekcie, by wyglądać jako tako, wstąpiliśny do wspa 
miałego salomu, gdzie ozyszozono buty. Wśród purpuro- 
wych brokatów i pluszów obramowanych słotem bordier 
1 frędsli liczni klienoi siedzieli na podwyższeniu 
* obszernych fotelach, a nieco niżej, na wysokości 
ich stóp pracowali pilnie maii cnżopoy, 
Przysnam się, że tylko oberwanie chmury mogło unie 
zmusić do skorzystania z tego rodzaju usług i ohyba 
do następnej klęski żywiołośej nie grozi mi wstyd ja- 
kiego tam doznałen, Chłopcy po unyoiu butów mokrą gąb- 
ką rosprowadzali pastę gołą dłonią po skórze buta — 
to było niesłychanie żemujące, tym bardziej, że obażu 
Sujący mnie chłopak był mniej więcej moim rówieśni- 
*iem. Po tym wrażeniu 
wała moją uwagę sprawna, szybka, rzec by można błyska 
wiozna, praca czyścibuta. Zmieniające się co chwila 
rodzaje szczotek, kolorowych flaneli i pluszów, a na koniec lakierowanie pędzelkiem brzegów podeszwy i ob- 
Sasów - było dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Jesz- gze bardziej ode mnie jednak zaskoozony był chłopiec, 
bo dsiękując podałem mu rękę. Soenka wywołała zrożu- 
miała ubawienie w oczach szefa 1 kasjera zakładu. 

Sama panorama Stambułu, najstarszej dzielnicy Is- $anbułu, warta była przyjechania łodziami s Konstancy a cóż dopiero za wrażenia czekały nas przy zwiedzaniu O 
Jastym oioerone był Polak, artysta rzeżbiarz, osiadży * Konstantynopolu, ożeniony z Pranouzką, malarką, poj zażystką. Zwiedzanie ich pracowni poza osobistym uro- kiem gospodarzy niało walor wprowadzenia do unratonu turyatycznego, jaki miał niebawem nastąpić. Akwarelo- 

Zwiedzanie Konstantynopola zajęło nam dobrych kilka 
dni. W Haga Sofia pod ogromem kopuły gubi się poczu- 
oie perspektywy. Dopiero przechodzący pod przeciwle- 
głą ścianą świątyni muezzin orientuje swoimi wymiara- 
mi o odległości jaka nas dzieli. Szanując zwyczaje 
zdjęliśmy buty przed meczetem, alę zdjęliśny też i 
ozapki i pięknie przyklękliśmy, wchodząc jak do kościa 
ła. Podniosły nastrój jaki atwarza wspaniała archite- 
ktura Bisancjum nie wszystkim się jednak udzielał: 
w meczetach pod ścianami widywało się kapłanów piją- 
oych kawę, a Anglicy wykładali aię na wznak i przez 
lornetkę oglądali mozaiki na stropie. Byliśny oburze- 
ni takim zachowaniem się turystów z kraju, w którym, 
sdawać by się mogło, obowiązuje jakaś kindersztuba, 
1 to nawet bardzo ostra, 

Nasz pi k ł nam filar, w którym, według 
legendy, zanknięty został kapłan odprawiający mazę 
świętą w chwili wtargnięcia Turków. Po prostu kamie- 
nie filara rozetąpiły się 1 zamknęły za kapłanem w mo- 
menoie konsekracji. Taka piękna legenda. Wielu innych 
słuchaliśmy z największym zainteresowaniem, ale oozy- 
wiście wszystkich nie sposób spamiętać. Ż mnogości 
wrażeń pozostaje odozucie ogromu Świątyni i niepowta- 
rzalnie podniosły nastrój jaki wywołuje architektura 
bizantyńska. Wychowani w asoezie uskrzydlonego gotyku 
nadwiślańskiego byliśmy zaskoczeni odmiennością na- 
stroju jaki stwarza olbrzymia kopuła wysklepiona wyso- 
ko ponad naszymi głowami, oharakterystyczne, rozpro- 
Szone oświetlenie i modlitewna cisza, 

Człowiek jest jednak tylko człowiekiem, Po wyjściu 
na pełne słońce i żar godzin południowych przechodzi- 
liśmy wzdłuż wysokich aurów zaporowych, Wtedy Andrzej, ten sam, który po baranie potrafił oddawać hożd eptu! 
nowi nie zaprzestając jednocześnie wybierania wody 
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s dna łodzi - zamoczył filar. Julo rugnąż go oburzony, 

te bezozeńci, jakby nie było, byłą świątynię ohrześ- 

oijańską - a na to przewodnik: - Tutaj można, druhu 

koaendancie, nikt mie widzi, a te mury wybudowali Tum 

oy - tu następują daty 1 imiona "odnośnego" sułtana. 

0 poczuciu humoru naszego przewodnika mieliśny się 

onać jeszoze niejednokrotnie. 

kojce: saa Achmed - to już mie to, to jakby s0- 

NEM + BETWEEN HISIOK A (iEZMEAZ 
oe, oraz niewyczerpalne zasoby wody do picia, Ogląda- 
ne przy okazji zwiedzania podzieanego jeziora pod żop- 
kapi, tłumaczą fakt wytrzymania tyloletniego oblęże- 
mia miasta, które w starożytności było praktycznie 

nie do zdobycią. Rozległość omentarzy, do których 
podjeżdżaliśmy statkiem przez Złoty Róg, ogrom pała- 
ców 1 ogrodów sułtańskich, sprawiał, że ocena potęgi 

ciąg dałszy 

czarnomorska 
bór w Warszawie. Rzecz urzędowa i oficjalna. Choć wy- 
posażony w sześć minaretów, dużo późniejszy, już nie 
taki opatynowany tradycją, stanowi syubol oficjalnego 
kultu ruligijnego Państwa Otomanów. Wiele jeszoze in- 
mych moszetów zwiedzaliśmy choćby po to, aby skryć 
wię przed żarem południa, przed którym ucieka wszyst- 
ko 00 żywe - 1 uiasto staje się wymarłe, 
W półmroku meczetów wiał przyjeany chłodek od majoli- 

kowych całościennych kompozycji w kolorach lapis lasi 
li, osy sieleni worakiej. To znów cała gama kolorów 
niebieskich od błękitu jasnego nieba, poprsez ultra- 
maryng do oieanych granatów uspokajała o0ży 1 zmęczo- 
ne upałem seron. Szozególnie ciężko odozuwał upały 
rzeźbiara - Sławek, ale krzepił się kawką aż do bicia 
serca - i znów narzekał. W podcieniach meczetów, poza 
ozęścią sakralną można było posilić się soczystym ka- 
wonem ozy winogronani i magryść chlebem. Niewiele 
trzeba było do szozęścia w tym uroozym mieście, Dopie- 
ro po południu głód dawał znać o sobie i szliśmy na 
pilaw do pierwszej lepszej garkuchni, Przes okno może 

na było sobie pooglądać piękny, grubosiarnisty, Śnież. 
nobiały ryż, myty i przesypywany przes sita. Gotowa 
potrawa podana dymiąca na talersu suakowała nam sna- 
komioie, pomimo tego, że drobne włókienka mięsne to 
była chyba baranina, 00 do której moglibyśny mieć nie 
jakie zastrzeżenia ozy uprzedzenia z powodu niedaw- 
mych złych doświadczeń, 

Rosległość Eonstantynopola, stolicy cesarstwa, a 
Później całego Islamu, nie powinna nikogo dsiwić, nie 
mniej jednak przyzwyczajeni do oiaanoty miast europej 
Akich podyktowanej óredniowieosnyni względami obron- 
nymi, zasięg uurów ooenialiśwy jako ogroany 1 zaiste 
imponujący. Obszary, na których można było ohować ou- 

sułtańskiej natrariającej na skuteczny opór w grani 
oach Rzeczypospolitej, każe równocześnie podzielać 
podziw Turków, trwający po dziś dzień, dla dzielnych 
rycerzy Lechistamu. 5 
W kościele świętej Ireny /Guiewu Bożego/ zauienionym 
na meczet, a później ua muzóum broni, wśród lioznych 
eksponatów broni włoskiej, niemieckiej, franoiskiej, 
a właściwie z całego ówczesnego Świata, pokazano 
tylko dwie polskie szable. lia zapytanie 
dlaczego tak mało widzi się broni polskiej, pomimo 
długoletnich walk jakie prowadsiliśmy niegdyś se sobą, 

kustosz powiedział: . 
- żywenu Polakowi nie można było odebrać broni, a 
przed śmiercią ją niszozył,.. 

Muzeum archeologiczne męczy ogromem sal i mnogoś- 
oią eksponatów, Od olbrzymich bloków kamiennych s pła- 
skorzeźbami egipskimi i babilońskimi do szeregu sarko- 

fagów starożytnej Grecji i Rzymu, w tym wspaniały gro- 
bowiec Aleksandra Wielkiego - jeden s licznych uwa! 
mych za oryginalne, jak oświadozył nasz dowcipny oi- 
oerone, - oprócz tych dużych, wręcz olbrzymich obiek- 
tów wpadających w oko, nuży masa drobnych detali s o- 
kresu kultury helleńskiej 1 właściwie niewiele się 
s tego pamięta po wyjściu s zawrotem głowy na pełne 
słońce. 

Bardziej dostępnych doznań dostarcza museum kostiu. 
mologiozne w salach pałaców sułtańskich, Naturalisty- 
one lalki woskowe przybrane w stroje janosarów, do- 
stojników państwowych, kościelnych 1 wojskowych róż- 
mych czasów, ustawione w malowniczych grupach. Było 
00 oglądać, więo zostażem nieco w tyle, W chwili gdy 
wazedłem do katowni wydało mi się, że kat podnoszący 
właśnie topór nad głową skazańca urugnąż - sarosiło 
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anie od stóp do głów - i czym prędzej dołączyłem do 

grupy. /Niemądry... Przecież każdą wycieczkę obserwo- 

wało dyskretnie dwóch umundurowanych pracowników mu=" 

zeum!/, Na koniec, ku niemałemu zawodowi niektórych 

zwiedzających, okazało się, że harem jest pusty... 

/1 to od wielu lat!/. Ale i tak oglądanie sobie sal 

o takiej tradycji wywołuje dreszczyk uienałej sen; 

sacji. Panie, z innej grupy, miały wypieki na twa- 

rzach. My - obojętnie... . 

Martwiłem się raczej tym, jak będę aalutował przy 

słożeniu wieńca pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza, 

Julo, a z nim cała wyprawa wpadła w karby protokołu 

uyplomatyoznego: wizyta u ambasadora RP, nisyta u kok: 

sula, złożenie wieńców na grobie Nieznanego Żołnierza 

przyjęcie w ambasadzie, występ w Domu Polskim, występ 

w młodzieżowym klubie młodotureckim itd. 

Ponieważ Kemal Paaza symbolizował wazystkie war. 

tości narodowe, a więc i ponnik Nieznanego Zołnierza 

to był po prostu pomnik Kemala Paszy. Na pięknym pla- 

cu Pery zabrzniała polska komenda, u stóp pomnika spo- 

czął potężny wieniec z białych i czerwonych goździków, 

Przyjęcie u anbasadora Rzeczypospolitej w Bujuk De- 

re wypadło imponująco. Aubasada mieści się w stylowej 

willi, za którą tarasami wznoszą się ogrody pełne róż 

i wszelkiego innego szlachetnego kwiecia. Takie właś 

nie garden party dane nam było przeżyć, Przyznam, że 

byłem nieco speszony pompą s jaką się to odbywało, We 

wnękach zieleni ustawiono stoliki z napojani, kanapka- 

mi i desrem. Ot, po prostu, spacerowało się, rozmawia 

jąc, od stolika do stolika, a tam urękawicznieni 

"1 wyszamerowani lokaje, niemal wycięci z obrazów 

Watteau nakładali na talerzyki cuda garmażerii. Były 

to garnirowane, piętrowo ułożone na bułce wędliny, wy- 

cięte sztancą w formę gwiazdek, serduszek, kuleczek, 

owali itp. Było na co popatrzeć,.. ale pojeść tośmy 

sobie nie pojedli i gospodarz wyprawy musiał wydać po 

powrocie do przystani nornalną kolację: chleb, ementa 

1er i herbatę z cytryną. Nie można było na nas zrobić 

oszczędności, 1 * 

Bujuk Dere było siedzibą całego szeregu placówek 

dyplomatycznych, które tu właśnie miały swoje letnie 

rezydencje. Tak ułożyły się stoaunki sąsiedzkie, że 

najchętniej korzystaliśmy z uprzejmości ambasady 

austriackiej, wypożyczając jachoik spacerowy do prze- 

jazdów przez Bosfor i na wycieczki. 

W sąsiedniej przystani stały w stałej gotowości jach- 

ty Kemala Paszy. Nasze wachty odbywały się niejedno- 

krotnie na pokładzie któregoś z nich, bo stale byliś- 

my zapraszani na kawę. W ogóle było miło, a otoczenie 

przystani pełne uroku. W pobliskim meczecie stacjono- 

wało wojsko. Przez wiele godzin ćwiozyli pilnie musz- 

trę w szyku luźnym i w szyku zwartym. Świetne wojsko, 

Takiego nie widziałem dotąd na Bałkanach. Szozególnie 

pięknie prezentowali się oficerowie w angielskich 

trenczach. 

Dni biegły nam rączo i z przygodami. Codzienne kąpie- 

le w Bosforze i niepowtarzalna soeneria starego ale 

bujnie żyjącego miasta - bajka! 

Życie ma jednak swoje prawa i umie się o nie upom—- 

nieć. KaBe kupił sobie na bazarze fez. Oryginalny, 

sztywny turecki fez z podszewką i wykładziną z cien- 

kiej skórki. Niestety, pierwszy napotkany policjant 

"zwrócił mu uwagę, że noszenie fezów w Turoji jest za- 

bronione. Przyjęliśmy to jako paradoks, jak zakaz gry 

w piłkę nożną w Anglii /albo u nas na Krowodrzy w kli. 

peę/. Dopiero cicerone wyjaśnił nam w czym rzecz: euro. 

peizacja Turcji /atroju, pisma i życia/ musiała iść 

takimi drogami. Podobnie jak swojego czasu Piotr Wiel- 

ki, teraz Kemal Pasza wydał zakaz noazenia bród-i fe- 

zów. A tu KaBe, nie dość, że wdział fez, ale jeszcze 

na dobitkę nosił szatańską bródkę. Julo i Bolek pielę- 

gnowali bródki, chyba hiszpańskie - w trójkącik, Sła- 

wek, ozyli Barnaba okalał twarz kapucyńskiego wymiaru 

zarostem, naokoło twarzy - jak lew. Trochę podpadaliś- 

my, 

Zakaz koranu dotyczący przedatawiania ludzkiej po- 

staci w malarstwie i rzeźbie został przełamany - naj- 

pierw przedatawiano pomniki Kemala Paszy, Oprowadzają- 

cy nas po Konstantynopolu artysta urządził onegdaj wy- 

stawę właanej rzeźby w Domu Polskim na Perze. Ku swemu 

niemałemu zdziwieniu przyjął gratulacje od jednego 

ze zwiedzających, który awój podziw dla postaci oda 

liski wykutej w alabastrze wyraził tymi słowy: 

- Już dużo widziałem pomników Kemala Paszy, ale takie 

go jeszcze nie widziałem!... CDN 
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