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od redaktora 

wie sztabu kiśrującego w Chorągwi Krakows= 

kiej przyjyciem ponad stuossowej grupy młę- 

dzieży z Kijowa. Prawdziwe lato przyjaźśni,tę jednak nia 

tylko napia na okolicznościowym znacsku,czy tylko nas- 

wa akcji,lees to co po przyjeździe do Krakowa srodki 

ło się między młodymi gośćai 1 gospodarzami. 

Nłodzież radsiecka miała oowywiście przygotowany 

bogaty program pobytu.Jak w czasie podobnych obozów 

goście krakowskich harceruy mogli poznać aabytki n6-— 

szego miasta,odwiedzić interesujące zakłady pracy, 
spotkać się u ciękawyai ludźmi,ora4 posnać krakowską 
1 nowosądecką młodzież. 

Wóród kijowian byli bowiem nie tylko pionieray,slę 

również i kcwsomoloy ,któray żywo interesowali się uło» 
dzieżą etudiującą 1 precującą w zakładach pracy,cay 

tod w rolnictwie. Jest to zarye dość typowego poby- 
tu w naszym kraju zagranicznej grupy młodzieżowej, 

Jednak, tym razew normalny program zyskał sobie móc 

16 tło - program nawiqzywania serdecznych i radoanych 

przyjaźni,Podzięlona ne kilke grup młodzieś ki jowska 

przebywała po kilka doi w różnych ośrodkach obozowych 

Wszędzie wspólnie z drużynami haroerukimi, I to 
właśnie ta wapólne godziny ,wiecaorne ogniska i wsajem- 

Ł6 odwiedziny stały się bajpewniejszym spoiwem dla 

L ato Przyjaźni,fakie hesło przyjęli csłonko” 

O   

kd archiwum 
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nawiązania żywej obopółnej przy jećni. 

Harcerze zostali oczaroweni przez sympatycznych 

Kijowian,którzy mogli zsimponować dyscypliną,rozśpie- 

waniem 1 sBserokimi zaioteresowaniani, Bea kłopotów 

una jóywaii wspólny język me' awciui harcerskini gos- 
podarsami. Rsaecz w tym,że possozególne pobyty na 0» 
bągach trwały tak krótko,śż zbyt wiele było rozstun 

przerywających beTpośrednie przyjaźnie. 

Niejedna łezka zakręciła się w oku - w Gołkowiogch 

Korskwi,czy też w Krakowie 1 Nowym Sqesu,gdy przycho” _ 
dził cesę odjazdu, 

I tak "Lato Przyjaźni” staje się autentycsną przy- 
jaźną,wspólną sprawą włocych Krakowian 1 Tijowian = 
dobrze rokującą przyssłości tych dwóch brutatch miast. 
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Eńiacżiaśki (| EGmÓGKEi GIG v KEE | JE a NASZ RUCH EEEE 

spis treści: 
Chorągiew Kiakowska ZMP gościśa w lipiu 1YU-osubowy 
wbóz pionierów 1 Kuasumo!ców z Fijowa. Młodzież ukra 
ińska była serdecznie podejnowana przez nownhuckich 
harcerzy w Gołkowicach, zwiedzała Kraków 1 Mowy Sącz, 
spotykała się z ałodziezą krakowską i odwiedzała inte- 
resujące zakłady pracy. W czasie pobytu na obozach 
hurcerskich zawiązały się liczne przyjałnie, co miała 
swój wyraźny skutek przy pozegnaniach sympatycznych 
Kijowianek 1 Kijowian. 

tipcowe latu obdarowało nas w tym raku.tyłko jednym 
tygodniem słońca. Deszczowa pogoda nie odebrała jed- 
nak na obozach humorów uczestniko . wysłannicy redakcji 
odwiedzili (między innymi) obozy w ośrodku bieszczadz- 

kim "Sucha Rzeki”, kursy i obozy w Jasieńczyku, Czar- 
nym funajcu, Gołkowicach i Łopusznej. Na wyróżnienie 
zasługują zuchy 2 Jasieńczyka | obóz Dąb 
nej. W sierpniu tez będziemy was odwiedzać! 

Kochana Jelewizja 200» 
- m końcu wakacje są okazją do spotkań z młodzieżą 

pamiętała O nas. I słusznie - 

harcerską podczas obuzów 1 wądrówek. Codziennie więc 
można spotkać na srebrnym ekranie skautów piwnych 
Szkoda tylko, 2e wykonawcy jakby w tym roku zmęczeni, 
zmiąci i jacyś tacy cięłkawi. Dowcip już nie ten, 
a szkodu. Żeby program podratować, przez dwie godziny 
hasają 1 fikają nóżkami wszyscy już p.t. redaktorzy 
1 autorzy poubierani w mundurki prosto z CSH. Kedakcji 
rozrywki IV należą się jednak słowa uznania za trud 
1 wysiłek w krzewieniu pięknych harcerskich ideałów wy- 
rażonych Pranem 1 Przyrzeczeniem huccerskia przez 19 
Już let. Może banieczkę Panowie? 

1. Od Redaktora -"Lato Pisy jaźni” 
2. RS I , spis treści 
3. Olgierd Pietkiewicz," O uśmiech * 
4. Wojciech Serafiński, "Wycieczki 1 biua- 

ki* - część 2 
5. Bouśłow Sliworski relacjonuje a Brna 

o "iielkiej Encyklopedii Gier" Milonsa 
Zapletala 

6. Satyryczny Świat Druha Drucha 
1."4ydewniczy Biberaatuu" w cyklu rz 

mie ognia króena 10 

8. "Góry bez obozów" w cyklu nienalowanych 
obrazków Piotra Wiwióskiego 10 

Leomhard , "I zwiad 75- lecia harcer- 
atwe krukowak iego* 12 

10. "w drużynie Pawła" „Janusza Wojtycsy 15 
11. Piosenka miesiąca - "Nostalgia" Jacka 

Chlebdy „7 
12. "Czas na rosdrożach",kolejna guwęda 

4óolfa Ważoka -"Partysenci nad Odrą” 11 
13, Maciej ursyniec - *6KDH ea 75 lat" 22 
14.Scena literacka Jadwięi Skiby. Spotkanie 

s Krzysztofem Komilen Baczyńskim 24 
15. Magasyn Andrzeja Mrosa - "Lia" i "Pis- 

taazki” 26 
  

  

Odeszli Na wieczną Wartę 

hm Wojciech Brzeski 
Instruktor Hufca Nowa Hute i nasz redak- 
cyjny współpracownik. Iragiczna śmierć 
zabrała nłodego człowieka 1 wartościowe 
go instruktora u progu harcerskiego lata. 

hm Tadeusz Mitera. 
jenior Harzelstwa, nestoc iostruktorów 

harcerskich Hufca Krakćw-Pocgórze. Wielo- 
letni komendant tego nufca. Aktywny 
instruktor "Szarych Szeregów". był do koń- 
ca swych dni czynnym | popularnym instruk- 
torem-Dzisdkiem dla młodych, wzorem dla 
wszystkich.   
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16. Po długiej przerwia druga relacja z jaa- 
kiń Prancji-Viesława Buchojcu 28 
Akcje bojowe Grup Ssturzowych.Vo jetech 
Popiołek 32 
Piosenka 1 Przebój wszechczasów - pro- 
sentuje Wojciech Popiołek 35 
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sasadnia wiedlyc prawo się ULEaGiÓ, £ 16 Ra 

sedakoję "Hi-x*, Kolojuy vax pokręciła mi 

bakat kocekia, lujnowszy numer otrzynałom 

miedawio, m dużym ożóżnienwiea, wa to znowu redakcja 

uyowiua oię © Dowy takot arirkułu, Hógłtym saiom 

pruykesó posęimą uiuę, 1... P.T.Cuytelnicy nie otrzy» 

maliby kolejnego artykułu. Zrocutą kto wio, mo26 byo 

liby a tego wadowoluci, guyby W to miojsce redukoja 

dala coć bardniej atrakopjiog07 Tymosasen jest jakoć 

wprost przeciwnie. Jostom do Świata nastawiony bar- 

mo żyomiiwie, takao do radakoji. Chcę aży uśmiechać, 

daiuiić a innywi radością. CÓB takiego sig otażo? 

Amo, dopiaro 00 dostałem w darze uśmiech, £ i6 nds- 

hm PL C 

s 

M 
jedea. Przyznam V tajomsicy /nie wydajoie amie, pro- 

suę/, te byłow oLo na ramdos. Z duiewozyną, V Leaiaa- 

kach. Wprawdzie sałatwiuliówy tam wtedy pewne Ściów 

la określone, bardzo kozkretue sprawy, aie przynaje- 

miej dla unio, 2 porwpoktywy oamau, opsawy te nie by- 

ży najważniejsze. Lonuiejoze byłe to, że duiowonyna 

mi się podobała, że opuoerowaliśwy, pogudaliówy © 

tym 1 owym, a najważniejose, że ta dziewczyna potra- 

Fl oudomiie wię uświuohać, Troonp ję nmam i wiew, 

ma te 1 owe kłopoiy £ mmartwiania, ale przy tym 

<cagatkim ... powtórzę: potrafi Oudomiie sky uśnie= 

<baó, Taki uówmieoh wpływa wiakomiożć, Zapomina się 

Wtedy e hłoponach 1 troskuch, odoauwa radość życia, 

*boówy na krótko, A radość jest nacaśliwa: ahoę £ ja 

się uśmicchać, sousiewać Galej radość, To mie Jest 

tylko spruwa ia aasadaie Daialuogo soliamatu: męd= 

IECH 

ovynna - kobieta, Ohłopieo - 4: 
uoaż de wazysthioh ludzi, Kiedy spojrzę Ra ponure, 

jwosyna. To się va 

»afrasowane tvarnę przechodałów na wislkoniejakiej 

ułioy, na obiiasa wyrażające troski, piopakojo, sa- 

bieganie, zagubienie, a ozaczu sawióć, gonitwc LA 

onyać, niechęć, tępoty - ozuję się Śle, nioopokoje 

mY, wręox osaosony, k uśniech przypadkavogo prze- 

ohodnia poprawia mi nastrój, jakby w pouimurmy 

1eń uaówieciło na obwilę słoneczko, I aras *vli 

jeat piękniejeny ohoćby na ohviię, przychodzą lep- 

szo myśli, łatwiej $ piękażój jest żyć, To vonyntko 

prowda, da onasy mą Oiężkie, to gnębią mas ohoreby, 

klopoty rodniane, że brakuje foFsy, 86 w oskoie OBY 

blurse wnóstwo prawy, de na wozystko krak osas', 

porspoktywy tego 1 owego całki niowecoło, Czy 

dem niedaine pruygupbiająwy *"llaport  /uubiektycny/ 

© kondycji uozaia”, dokument VI Ogolnopolakiej Zuiór- 

Xi Przedstawioieni Harcerzy Staras)>h, Alo miao 

wozystko - spróbujmy nauosyć eip uóni.ohać 4 luć 

Pe pioswaze = dla maa samych. Dawno te już sauwańc" 

me, dć nawet JOŚLiI osiowiek na sobie uświ”ch moel.+ 

ta akuraa mięśni, Jaki występuje w ouacie udmiwchu, 

jakań samoczynnie poprawia nastrój. Ale praede wany 

wikia uśmiechnij się do Tuego ko.egi - Twojej kole 

sanki, do proyjucisla, do przechodnia, Mio saskaę- 

tyozaie, osy słośliwie: spróbuj nauczyć się  rraaić 

w uśmiechu swoją Syomiiwość, Bardriej niż kolorowe 

vtroje, roajaśnia ówiat myosliwy Uśmiech ua tuarsy. 

Wie tylko dulowosąt. Piana © tym Baden-Powell, mówie 
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EEEE METODYKA 
tu, piónżó, praktykowuło wielu innych ludsi. Może 

ktoś zapytać, ozcau piosę © bya pod hasłem "Nasz 

ruch*? Glówiie dlatego, że uważam, 14 

R 3 
oeray dobcze norganiuowaó, zachęcić haroorzy do Olgi 

nago urobienia czegoś, 00 jest raeozywićcie potraob- 

  

jevk przede wasystkhia antuką nauonenia się radości, 

1 organiaacją, której zadaniem jest wdratanie tej 

satuki. larooretwo ua więc uozyć oioazyć się Gym, że 

swłowisk może 006 u siebie dawać inuym, Uczyć ' ra 

dości ze wopółnoty s innymi lwdówi, oioozyć się M te- 

«o, że.ckłowiek woiąć się doskonuii, że idzie wzwyż, 

Qesywiócie - jeśli tak się ruoczywiócie dsie, Uś 

miech jest m jednej strony osnaką togo, że ktoń w 

satuce radości jua upore ażę mauosył, « drugiej - 

jeot darem dla iamych dudni, Kiedyś w hasooatwie 

trsoba było eodzieznio społniać tzw. dobre uczynki. 

Uówiech, byłe nie u litości, ieoz gycziiwy Ń bosin= 

terenowy > ted jest dobrym uozynkiem, a każdy dob= 

sy wosynak opołniamy u uówiechew, ma podwójną war- 

tość, Te samo dotyczy wouolkich uczynków, kampanii, 

akoji, onyli ubierowych dobrych uczynków, które tak= 

4 liozną się podwójnie, jośli są społniano radośnie, 

2 uómiccisa. TylO, 26 w tym pruypadki uśmiechy nie 

mosh być wrmnozowe, Po prosta trzeba duiałanie hare 

WOJCIECH SERAFIŃNSKI 

Jek ułożyć program? 
Ukłacając program, óobrze jest postawić przed aobą 

1 harcerzami jasmy 1 konkretny cel, do którego będzie- 
cie razem zuierzać, Noże nim być bieg patrolowy, wiel- 
kie ówiczenia drużyny czy chociażby gra dla całego zes” 
połu, 

Wszystko zależy od odlczłości, terenu, czasu trwa- 
nia i celu, któremu ma służyć wasza wyj Także od 

4 

ne, po co Leży W moż 

liwościach harcerzy, a zatem 00 może iu przynieść 

sadowolenie, satysfakcję, a więc i ++.uómiech. Spoć- 

ród trzech główych idei harcerstwa otarcnogo, moż 

ma kojarsyć służbę — u powagą, podołmie sunorecli- 

sację; natomiast braterstwo musi omnaomać tycziiwość 

dla ludzi, radość, uówioch, W iunyu przypudku mija 

się © cche, Varto może także wielo uczynić, by ożuż 

ba tes kojarzyła się trwale u radością i uśmiochoa? 

Z uówiechem bywa też 1 tak, jak u bilotom trazwajc 

wra, którym ratuje nas kolega w potrzebie» Mio musi 

my koniecznie paniętać, $e to właśnie od niego dosta- 

Atówy wosoraj bilot, £ jak nejazyboiej ua cię Fowan- 

Gowuó, uając u Głowy wduięozność, Rnosej paziętajay, 

byśwy to wy pomogli s kolei komuó inaenu, kiedy bę- 

daie potruobowii pomocy, Daić ja żyoaliwie i bominie- 

sresounie uśniecinę się do Ciebie, jutro może będę w 

kiopekiej formie 4 uśmiechnie się do anie życziiwie 

druh Paweł? Uómiechu traoba się uczyć, trzeba go tre- 

nować, mode nawet przed lustro. Cd. Sti 3 

posiadanych przez harcerzy doświadczeń 4 umie jątucsoi 
Tylko dokłaćne rozeznanie w waszych możliwościach przy 
niesie oożekiwany rezultat, Jeśli te wazystkie dane 
są ci znane, możesz przystąpić do ułożenia ramoweżo 
programu , 

Przykładowo przyjmij, że wyrugżasz s drużyną na 
trzy dni; piątek, sobota, niedziela, a celem wyprawy 
bądzie popularyzacja turystyki i obozowiictwa, 

harcerskie.pl 
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4 oto przykładowy ; rogrumi 
16.00-17.00 
17.00-18.30 

18,30-18.45 

18,45-19.00 
19.00-19.30 
19.30-20.00 
-0,00-21,30 
21,30-22,00 
22,00- 7.30 

7.00 
7.30 
7.30=7,45 
7.45-8,15 

8,15-8,30 
8.30-9,00 

9,00-5,30 

9.30=12,00 

12.00-13.00 

13.00-13.45 

13.45-14,00 
1400-14, 30 
14.30-15.00 

15.00-17.00 
17.00-18.05 

18.45-19 

19.,00-19030 
19.30-20.30 
20.30-21.30 

UWAGA! Jesli wórcyduje: 
4 czuo jego 

7.30 
6,00 

pitzybycie na miejsce biwaku 
urzączamy bieuk, rozbijamy namioty, skła- 
dumy ekwipunek, budujeay urządzenia biwa= 
kowe, zbierany chrust na ognisko, 
Zapoznanie arcerzy z treścią regulaainu 
ułużbosego, wartoaniczezo, przeciu-poża- 
rowego i innych w zależności od potrzeb, 
przygotowanie do kolucji 
kolacja 
przygotoaunie du ozuiska 

ogniako 
przygotowanie oo ciszy nocnej 
ciąza nocia 

eń drugi - sobota 

pobucka zastępu służbowego 
pobudka biwaku 
zaprawa porauia /giunastyka/ 
mycie i sprzątanie 
apel porauny 
śniadanie 
przygotowanie do wyprap w teren, podział 
zadań /up. zwiacy środowiskowe, odazuki- 
wanie zabytków itp,/ 
zajęcia w terenie — mini-rajd lub reali- 
zacja zwiadów środowiskowych albo zajęcia 
% terenoznawstwa, pionierki, 
kąpiel i platowanie / jeśli jest ratownik 
lub osoba posiadająca odpowiećnie upraw 
nienia/, 
zaliczanie zaćnń na spramości, przygotom 
wanie ćo zajęć poobiednich, 
przyęotowanie do obiadu 
obiad 
oopoczynek poobiedni lub o.d, przygotowań 
do zująć poobiećnich 
gra terenowa / może r zawody biwakowe/ 
nauka piosenek ogaiukowych, praga w sa- 
stępach 
przygotowanie do kolacji 
kolacja 
przygotowanie do ogniska 
oguiako na wesoło, meldunki ze swiadów 

środoniakowych, 
przygotowanie do ciazy nocnej 
cisza nocna 
z nocny / może a! 

zuj np. 
Przyrzeczenie, grę nocną albo w celu ucz 

czenia rocznicy - ognisko, niespodziankę 
mię na alarm nocny — musisz 
junąć pobudkę, 

mie musi być/ 
óniej 

trumnie pri 

Dzteń trzeci - niedziela 

pobudka zastępu służbowego 
pobuóka biwaku 

8,00-8,15 
8,15-8,45 
8,45-9,00 

zapraza poranna 
mycie 1 sprzątanie 
apel poranny/ jeśli organizo! 

Erę - poćajesz wyniki / 

śniadanie; 
przygotowanie do zajęć w zaa! 
bieg patrolowy/podzsunonanie biwaku, 
poćaumowenie biegu 
obiad 
liketćacja biwaru 
uroczysty apel/ogłoszenie nyników biegu, 
wręczenie drobnych upominków,aaliczenie 
miektórych wymagań na stopnie i aprawnośr 
c4/ 

wymarsu do niejac zamieszkanie, 

9.00-9,30 
9.30-10.00 

40.00-12.00 
12.00=13,00 
13.00-14 ,00 
14,00=15,00 
15.00-15.30 

15.30-16.00 

wyuieniony program,nożo posłużyć tylko 
kład,Czaa na poszozególne sajęcie jest uzale- 

tmiomy od flości uczestników,od ich umiejętności,ocze- 

kiweń i zaiateresowań,W kążcym przypadku gd/ bądzi 

chciał zorganizować biesk tenatyczny,jego program 

/possosególde sająciae/ powinien być temu tematowi po 

porząćkowany , 
Katdy dobry bieak,cosy wycieczka,powiaien przy- 

nieść określone efekty,Wspólau węórówka,nocha wart! 

wiecsór przy ognisku, praca, sbliży was,ułatwi nawiąza- 

mie przyjaśni,wyrobi poczucie odpowiedsielności za 

sastęp czy órużynę,Macycie nowych usiejętności=sukts= 

sów,na pewno sprasi niejednemu harcersowi zadowolenie 
4 będzię om esuł , że udany biwak jest i jego zasług „ 

Pamiętaj jednak o tym,że o powodzeniu bivaku 
będą decydować takie ozynniki,jaki 

- rówwy po*siał nadań do sykonania przes karce- 
ray przed biwakiem i po jego sakończeniu, 

+» prograa biwaku powinien składać się z rótarń 
Tora pracy/, zajęć z 

©zy sygzalizacji, 

Chodzi o to,by każdy miał swoje sadanie, Trzeba 

tek pamiętać o tym,by progra był elastyczny, Jeżeli 

ęcia s znjuą 1 zat 

ją harcerzy,warto je przedłużyć, nawet kosztem zreBYgKO- 

wania lub skrócenia innego punktu p ogramu, 

Pray układaniu programów wyciac.ek 1 bi »aków, 

mie sąponnij o'awoich harcerzach,Cennym śródłem inspi- 

racji jest także pomysłowość harcerzy.Wystarony abya 

s nimi porosaawiał o tym , © pomysły,proje.ty t prepo- 

a zyk się same,Jeśli będziesz potrafił je wyko 

atardży hurcerskiego roku,  
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korespondencja własna 
  

ożemy posazdrcńció naszym południowym eta 

dsu wopauiałej edycji "Wielkiej encyklopedii 

6ier* antoretwa Milo. Zapletala,któwej pie— 

ruomy teu *Gry w przyroda: ukazał oię u początkiem 

tr, ma półkach kaięgarekioh. Piszę o tym dła wszyst 

kich tych inetruktorów ZAP, wychowawców, nauczycieli 

s uiiku powodów. Po pierwsze wielu s iao pracując 

bespośrednio z dziećmi i ułodzieżą, ohętnie eięga po 

każdą nową kaiądkę metodyczną tym bdrdażej, Gdy jeot 

«na klasycznym ubiorem recept ma to, jak uorGanino= 

Leci, powatał popruóz wybranie spośród mich tych, 

sajbarduiej wartościowych, wiecznie aktusiuych, Do- 

bór gier, ohoć subiektywałe uzazadniony, raądzia 

ei? także swoją logiką. Autor wziął iu bowiem pod 

uwagę viak uoueastników, oh płoć, ilość osób FOUErY- 

wających 1 Środowiska, w których mogą być ano prze- 

prowadzone /małe grupy, duże zospoły/ Oren właści- 

wości psyobiosne i finyosne, jokio każda 4 Gloz może 

rozwijać lub doskonaiżó, Jak naranię ukazał oię pio- 

wyozy s outaroch sóęeitsiy przen sea 
o 

wielk. 
klopedia 

gi A Alora JE 
Zajpietada 

„sać wyshowankou w sposób uakcymalnie utrakoyJny 024 

wolny, Gorąco zatem poluoam iu i kolekojonerca givr 

uamówienie sobie przes ORPAN powyższej encyklopedii 

mimo, 18 jost ona napisena w języku oueskiw. Po dru- 

gie okoiałbym sa radą autora toj ksiąńki namówić waa 

46 tworzenia własnych kartotek gier, a być może unaj- 

daie się w naszym kraju osoba gotowa przygotować do 

druku podolmą pracę, © tym jak to uozynić napisuę 

su ohwilę, tywozacem przyjrmyjay się krótkiój oharak- 

torystyce koiąski M.Zaplotala. To miepowiarzalno w 

owoim uakrosie i treści dzieło jast owocon pomad 

trwydziosteletuioh studiów autora, spotkań i rozgów 

se specjalistami w toorii i motodyce gier z wielu 

afganistan, Syria, Cypr, 

Jordania, Japonia, RYW, USA, NRD, ZSRR, Polaka, Nu- 

munia i inno, Ten unikalny w świecie ubiór gier, któ 

re ludzkość zgromadziła na przestrzeni kilku ti 

"Olympia" towów. Kolejne tezy aatytułowane: *Ury w 

tubie", *Gry ma boiaku 1 w sali giamastycznej* oraz 

wGry w mieście” maajdą się w koięguraśach CSRS do 

końwn 1988 roku/w rocznych interuałach/, Każdy tom 

będsie liozył od 400 do 600 stron, zawierając kilka- 

set typów sier. Warto pray tym wspomnieć, Bo więk 

ozość w nich uostała tak przez aatora Jak i jego 

współpracowników, oprawdnona w praktyce wychowaw 

owej, Plorwony tom *Wieikiej encyklopedii gier” ot- 

wierają wstępne uwagi M.Zaplotala na temat funkoji 

gier w przyrodzie oraa oposobów ich organizowania. 

Na postawione prues siebie pyławie: 00 dają ozłowio- 

kowi gry w przyrodnie? - odpowiada niekcavonojcuai= 

mie oytująo fragmenty a pamiętnike wybitnego ozoakio- 

60 posty Jirziho Voikra. Są one dowodem osobotwórowej 

wartości gier w przyrodzie, Sausnastołotni wówowaa 

wieszcza odnotował w owoim pamiętniku urożonia i u= 

MGM + KNECZNSU METODYKA: EEEE 

eouvia płynące « koataktu m przyrodą, 5 kwiatami, 

druowami, » oapachon modu, wioy, traw, Jotołi poó- 

AA temu tyle uwagi to dlatego, i$ zdumiewa nio 

tylko ogromna wyażliwość młodaieńca ma doświadczenia 

4 roskosze zespołowych gier w przyrodzie, oko Ń cam 

fakt ioh odavtowanie. Mie spotkałem się w owojaj 000 

bistej pracy m harcerzami a lak subiektywnym, 

bistym sapisem aawot takich adaszeń, które Biooży « 

sobą BOgAŁY Żudunok omoujonalapoh treści, 4 można 40 

mich zaliomyć relacje harooruy z włacnych Przyrzeczeń 

+:: Oto jeden 3 Tragusntów duiennika J.Volkra: "Gra 

się zuowęła... Przywódca wiał ma skale, położonej ma 

majvysazya ponkoie polany, Myśmy wać mieli ukryć się 

góuioć za krnakami, obsorwornó, 09 robi, ale tak, by 

mas aio zauważył, Kto zobuozył wozpótko, a nie był 

praca niugo dostrueżony - wgrywa. Po trzech sygnałach 
«uisdkiom naozęła się nowa gra, Wazyacy Łgaliówy 

się se swoich miejsc do skały, gdnie otał przyuódca. 

Wygrywał tea, kto miedostruożony dopełsał do niej 

najbliżej, Jaka to rańcóć pruyciakać mocne swoją 

pieró do matki mieni, rosgrsanej Letnim słońcem I 

poresłoj wowaą trawą. Barze prsyjcano było te piosn= 

camie, głaskanie przes swoją drugą matkę > ptzyrodę. 

A mad uami roseświał siy ma koniec lazur", Kiedy ine 

miej sać odnotował: "Bęvo maa podrapane, pocięte. 

Cały jestem Ożasny od sywioy 1 mohu, Jedcukae głowę 

man jasną jak leśne ponietrze, a wyśli czyste jak wo 

da w putoku, płynącym koło obosu*, Gry w lesie Owy Ra 

lące aają takie swoją obiektwywmią wartość /relrkoncyj= 

NĄ, dydaktyuaną, psyohoterapeutyosną, społeczną/> Ma 

kilku stronach opieuje autor pow anaozenio gier 

w przyrodaie. Jedan » wstępnych rozdziałów poświęca 

Żsummioe twozaomia kaztutuki gier, Ukauuje się bowiem, 

de Jest to basduo ©-chuo w pracy « drusyną owy klacą 

smkolną, w trakcie której praybywa nam ooraa więcej 

Gier £ zabaw, uać pamięć nie Jost w utanie ioh pomieś 

©L6, Kajwygodniej jest zatew waląć pudełko, w który: 

bydzie motua ukłudać kartki o tym samym rozmiarze 
/toraat Aó - uwyskany © podciału najstary onęści 

uskusna pupiwru poduatowego/. Zapicywać je będziemy 

ać w pudcii u. Od p 

<nątku tworzenia kartoteki obowiązuje ścieła zasada ina 

Pe oworokości Ł tam umie 

Jeduiej kartoe jest tylko jedna graniweż, gdyby Wwiyk- 

©%a jej Onęóć miału wostuć pusta. Aby pousukiwanie 

edpoviośniej gry mie zabraże vmo Pori wieje casa 

waóweżo między M9 trochę więkapo Kartoniti © osa 

e»aniom rodzaju gry: Gry v przyrośżie, gry W tabie 

146. Dane na poszozególnych kartkach poviany Lró 

vakto naniesione według jednolitego wiorh. Vrkonej- 

«ie qatom w odlogiości 13 um o4 górnego brzegu wargj- 

noo biegnący widłuż kartki, gósie Lędsio nośna odno 

tować podotowone infeoruncjo: rożne) GFT, tlości u- 

onestników, wieh, potrzelne pomocy, Hauvę EFY WBO 

asczaay 2 lewej otreny kartki, wać s prawej odnolo- 

wujemy miojoco jej roakisocji/ syabolem P - pezyze- 

4a, I - tuba, B - bożcko, U - ulice, 8 - cala Gia 

mastyona. Ro środku oożna ommaczyć Kategorię wio 

kovą sg. A - gracze GnS-lotni, © - grono 9-1i-lot= 

mi, © — gracge I2-ib=letnt, D - gruose 15-10tmż £ 

otaroi/, iloćć giuowy oran nionbęónych ; mocy oto 

©yoznych. System takiego kodowania ułżatyża aan sayt> 

Mie edocukanie wiaóci?ej GrY+ Pod tym warginenoa GDÓ 

uapisujewy reguły GrT, jej treść, okarektoyatyką+ 

Wa oduretnoj strenio warto nanieść uwagi © wiaczych 

4oówiaGozoń, Kiody idsiowy na zbiórkę sobioramy ze 

eobą odpowiednią Lieóć kartomików 5 treścią gier, 

etpoviatającą sawiornonya 00105. Maji"pozya przykła 

den katogorysowania glos niech bodnie otrukiura 1 

temu caoykiopodii, gdzie gry w przyrodnie podaielik 

M.zoplotai w Auotępujący sposób: 

z. Ory ma idące 

1e Gry bem ponocy watodyomiych 

Be Ory w kamykemi © kanioninmi 

3e Gry v blkicu, iachą, kijem 2 rónsę 

4. Qry a Growmianym wałecskiwm 

3. Ory © piłką 

6. Qry u sałą półkę 

7+ Ory © ammożaną Kołką 

8. Ory © ohustą 

9. Gy s rótmyci pozocani notężycczymi 

Ti. Ory u dosta 
1. Ory bietno 

8 Gry 5 połzaniem 

3e Gry oboorwacyjno 

4. Gry u tropieniom 

3 Gry orientacyjne 

6, Gry w olowantew walki 

7. Gry s motywem akardw 

BENEMOG RO CODOYPOZCZ ZA RIKA ACODO O RZEOC A O OOEŻZDRECÓZO  



  

    
    

EEEE] METODYKA. EEEEEEEE + UiEy 
$+ Ory a motywem bajki 

9. Gry ydaktyczne 

10.Rówmo gry W terenie. 

XLI. Gry w suosególnym Środowisku 

1. Gry po drodze do lasu, na łękę 

2, Ory w marsau 

3. Uecne gry w pruyrodsie 

4. Gry na letnia obosie 

5. Ory w wodsie 

6. Gry na jednostkach pływających 

7. Gry ma śniegu. 

IV. Gry © długim osacie trwania, 

Tym osytelnikem, który obożeliby sałożyć sobie tuką 

kariotokę gior proponuję po Jednym przykładzie » wy 

mienioayoh wyżej przykładów. 

Asi. lo "ia - TU = Tu" /B/C/D/ - zaatęp/drużyna P 

Wyznaosoże na żące powierzchnię do gry © wielkości 30 

X 15 metrów i podatolcieją na połowy. Przed rovpoczę- 

eien gry dzielimy drużynę osy zastęp na dwa zespoły 

fA 1 Rf, © których każdy roustewiony jest ua swojej 

połowie pola, Kańty oułonck nocpołu będzie misł swój 

uumer, Oba uospoły będą na przemian wysyłały na połe 
preeciunika owojogo napastnika, który powinien tam do- 

tmąć jednego lub kilku rywałń i wrócić u powrotem 

40 alobie, Trudność sadania polega na tpm, de napast- 

mik w okrocie swojego pobytu na terenie przecimika 

mie możo nabierać powietrza w płuca, gdyż w przeciw 

mym razie bydzie waięty do niewoli, Zatem przed pr: 

Mfoouoniea linii strony przeciwnej powiniem po raz 

ostatni zatuorpuąć głęboko powietrza 1 od tego mona 

atakujący nie nabiera powietrza, 

śsuoż głośno "tutunó" - mówió: "u=tu=tu=bu=tu=tunbuc--* 

Broniący oię starają wywkiąć się napastnikowi i odoze- 

Xać na nomoni, kiedy zabraknie eu popiotrza i będzie 

można zatrzymać go ua własnej połowie pola gry. Jeże 

24 jednak atakujący przed novym wdoohcą zdąży powró- 

«ió na owoje pole /wystarowy, jeśli osiągnie grańioz- 

mą linię chociaż jednym jmlosm/, wszyscy przeciwnicy, 

Którycu dotknął wą w niowoli i odohodzą % pola walki, 

Qba uespoły wysylają awoioh aapastników zgodnie s ko- 
iejnością Lch numerów przy osya atakujący u sespołu 

8 woo przekroczyć graniog natychmiast, jak tylko 

Gspastaik u asopołu A wróci da owoje pole lub zosta- 

mie waięty do niewoli, Zwycięża nospół, który wośmię 

do uiewoli wosystkioh praooiwnikówe "u-Tu-Tu" jest 

grą hindueką, gdnie uznawana Jost ma Aajlopszą I naj. 

bardziej interesującą. V różnych rejonach diil wys. 

tępuje ona pod nazwą: "Kabuddi", *Dodo* lub *Cuiqugu. 

du*, owyli wyraża ałowa, które musi napastaik powia- 

rzać w dowód nionabierania powietrza do płuc: Gra tą 

Jest s Indiach traktowana jako dyscyplina eportowa*, 

md.Kl.1. "Gniazdo wrony” 4/B — zastęp/drużyna - kule 

aunaciane P. Jedon s graczy będzie wroną stszezącą 

euiesda u piyciowa jajami. Guiaude owsaonawy syuboli- 

cznie oksęgiom © Średnicy | m na polanie więduy gęate 

winą. Jajka wykonane są Bo szmat w postaci kuick, 

ule mogą bYÓ toż nimi piłeczki, Pouostali gracne zv- 

bią s różnych strun wypady w kierunku gaiazda qiara- 

Jąo aię wybrać s niego jedno jajko. lirona biocnie 

dockoła gniasda, aio kiedy dotknie /klopnie/ któr 

goń 4 nich, samionia cię s mim rolą, Tak te trwa, aż 

pięć jaj zostanie wykraćnionych 5 Gniasda wrony. Tym 

się jednak gra nie końcwy, lecz saosyna jej druga 

owęóć, Otów zawiązujomy uromie oowy /na kwótką opie 

1ę/ a wozystkie jaja ohowamy w jednym miejscu w gr 

wioniu 20 © od gniazda» Vreia ich ozuka a kiedy jun 

znajdzie, woupocy uoueostnicy rosbiegaą się dookoła. 

Wrona biorse kule osybko do ręki, by oeluyu rzutow 

trefió w uoiakających. Xaadą kulą może jednak rzucić 

*rlko ras, Jeśli nie trafi musi ją pomostawić na zio- 

mi. Traficna osoba zajmuje miojcoo wrony i kantynuu 

je jej roly, ta. albo daloj rouon niewykorzystunymi 

praes popraednioskę kulami, albo rażpoczyna Grę Od 

pocuątku broniąc guiawda u jajami /j.w./+ 

ad.1II.6, "Wa Bwiad do obozu", B/C - drużyna /obós/ 

P tabliowki s lioubumi, materieły piówienno» 

Duielimy drutynę /obów/ na dwa jednakowo liomo 506 

poły. Zwiadowcy oddulą się od torem obozowunia, nań 

wartownicy ukryją się między uamiotemi 1 innymi 0- 

biektami obozu /sgrupowaaia/, Ma obruożuch obosu 

roswieczone cą oddzielnie /ap.na namiotach, na bia- 

mie obozowej, na kuohai, przy kładce do mrola itd./ 

papierowe tablioaki m trsycyfrowymi liczbami, które 

są omjtolno oonajmiioj a odlegiości 25 metrów, Zwia- 

dowoy mają także przywieszone /jak opanka/ ma osole 

karteowki u dowolnymi truycyfrewymi liosbami. Po us 

godniomym sygnale gwiwdkiem waoxynają siy swiaóowo? 

| mskowanego zwiadowcy, który musł udać s 

  

ubliżać s różnych stron do obozu /pełzając, OzołEa- 

ją się 14pu/ 1 starają się przeczytać i odmalovać 

kartecsoe Jak najwięcej llosb m tabliczek, V ira 

sazra osasie uksych wartowiicy starają się dostrzec 

swiadowcę i Je62 Numer. V momencie gdy uda im się 

ujawniają się i Głośno wywołują wdo- odozytuć 1102! 
ę na wyznam 

some dla miewolników miejsce /ok,20 a od obozu/, 

Druha =" 

  

KULTURA  EEEM 

Tam też zgłosi eię u k>mondanta obozu, W "niewoli" 

będzte przebywać przez 10 min., po ozym moża ponow= 

mie włączyć się gry 1 podchodzić obóz, Jeżeli z03- 

tanie po raz drugi zdemaskowany atraei kolejnych 10 

minut, Gra tewa ! godzinę, po orym następujo Jej 000 

ma. Vygrywa sespół, którego członkowie rozazyfrowa- 

11 większą ilość tabliczek. Grę można powtórzyć do- 

konując zmiany ról. 

sz, 
RANO jw, "czę, 

SIAŻUJE, MĘCZAR "al 

    

Podobnie, jak oza= 

*em, wychodząc na miasto, sprawdzamy, jak Jjostośny 

ubreni 1 uozesani, żeby nio straszyć ludzi swym wyc 

lądem, Uśmiech udobi. Może więc spróbować w zastępie 

Nrabić nieustający xonkure na uśmiech? Są w życiu niee 

€uadkie chwile, wymagujące powagi, skupienia, ale nie 

$%muacza te wonle ponuraotwa na oo duień. A radość i 

Mówiech kojarzy się luduiom nie » uło- 

Mością 1 ... harosrstwoa. Mio zachęoaw do uzupolniec 

Fegulaainu mindurowego © uśmiech, Ponieważ, har- 

Srm, takte"w cywilu", powiniem uaieć się uśniuchać, 

4 czynić to ozysto 1 chętnie, 4 możę nawet przede 

Vuwystkiu instruktor? Qsy potrafi swym uświechew 2n= 

FAIĆ harcerzy? Uonyć haroorzy uśmieclać sip do lu 

4217 Oowywiócie, móstwo ludsi już © tym pisało. Ma- 

NA ja sam się powiaruaa. Ale 00 x tego, skoro uświe- 

= 
ohamy sig w harcerstwie aa rzadko? Nio to nie kosztu- 

Je poza tym, że trzeba się uśmiechu nauczyć 1 © nim 

pamiętać; mie wymaga wsadu dewvizowego, a bywa lekars- 

twem na wiele dolegliwości, Bardziej niż muzyka, ła- 

godzi obyczaje. Uśmiecham się zatem, 7a pośrońiiot- 

wem "Ima", do wszystkich P.T, Uxytelników, tyczli- 

wie 1 azozerze, a Osobę, którą sobie w tym momencie 

ję Jako mego uń Jest drulma 

R. u Krakowa, która „+ umie się pięknie uświechać. 

Moas ktoś a Cmytelni'ów, kto na eslakach Harosrakie- 

go lata 86, uśmiechnie się do unie, zamknie tan lań_ 

©uch uśmiechów? 

P.S. Przy okauji uachpona do przeczytania dwu ksiątże- 

oxsk Stafana Garozyńskiego: "O radości" i "O dawaniu”; 

obie wydane przez Mavzą Księgarnię, pierwsza w 1963 

druga w 1985 roku. 5  



GÓŻZEW POGLADY BEEGGGEGA + ME 

d wielu lat jest w naszej orgunimacji Odosu- 

walny brak dobrych wydawiiotw hiatorycznych, 

metedycznych, programowych osy beletrystycz- 

mych, Pojewiające się od Ouasu do Omasu wsnowienia 

1 nowe opracowania są kroplą w morzu i mie zaopoka- 

Jają potrzeb kadry i oałonków organizacji. Jak tomu 

zaradzić? 

lNajprostosya sposobom roswiąsania tego problomu 

byłe powołanie do życia zespołu wydawiiozogo w Cen- 

tralnyu Zarządzie Qrganinacji, a także zwrócenie uwa- 

si 1 wsparcie polityki wydawnionoj Redakcji Vydaw= 

miotw Organizacyjnych w Młodzieżowej Agunoji Vydawni- 

esej. 

Zespół Wydywaiczy Centralnego Zarządu Organiaac 

41 utonąd ed razu w powodai bieżących /1 wosorajszych 

zamówień: druków, plakatów, miaosków, plakietek, pro- 

poronyków i inuych drobiangów tak potrzebnych przy ©r- 

semizaoji lieczych iupeoa, spotkań, seminariów 1%p> 

Jego kcatakt u działalnością wydamiozą /książkową/ 

ograniozył eię do +.» zatwierdzania planów wydawsi 

owych jednostek terenowych, będąc uwykłym pośredni= 

kiem w przekazywaniu ioh do Winiotorstwa Kultury i 

Satukt. 
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10 
arcerskie. p 

1ekawą ewolucję przechodzi w ostatnich latach 

harcerska akcja letnfa. Miałem okazję przyj- 

rzeć się nieco tegorocznym lipcowym obozom, 

stąd nieco refleksji. 
Otóz kilkanaście lat temu Beskid Sądecki i Gorce były 
rajem dla harcerskich obozów. Niamal każda dolinka 

ze swoim spadającym z gór strumieniem, gościła na ma- 
lowniczych polankach harcerskie namioty. Wystarczyło 
wybrać się z Krakowa kilkadziesiąt kilonetrów na po- 
łudnie by zobaczyć przekrój harcerskiej Polski. Dziś 
harcerze w górach nie obozują. 
Znikły charakterystyczne tabliczki, strzałki przydro- 

gach, informujące, że gdzieś wysoko w dolinie są obo- 
zy. Na szlakach turystycznych brak mundurów, zaś wie- 
czorami w wioskśch podhala nie płoną już harcerskie 

ogniska, niegdyś tak popularne wśród miejscowej lud- 
ności i licznych wczasowiczów. Spisz i Orawa, Rozto- 
ki 1 Ochotnica - to nazwy wielkich | popularnych w la- 
tach 60-tych akcji harcerskich Chorągwi Krakowskiej 

- tej dawnej Chorągwi, obejmującej granice starego 
województwa. 

Spiskie i Orawskie równiny roiły się od harcerskich 

obozów - dziś jedynie w Czarnym Dunajcu funkcjonuje 
baza obozowa - za ogrodzeniem z murowanymi domkami. 
Powodów takisgo stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze w 

BE. Gcoaiime 
Nadzieja Miodzieży 1 kadry organizacji spoczęła 

ua Modakoji Vydamiiotw Organizacyjnych Młodzieżowej 

lgesoji Vydawaiosej. Ta oozywiście wznowiła kilka 

przedwojennych bestsellerów, przygotowała nowe pod 

zęozniki 4 +++ stanęła przed brakiew autorów, V tej 

aTtuaoji szef rodnkoji postawił ultimatum władzom Or- 
ganiaaoji: "wydamy kaadą ksiątko, na którą jest napo- 

trasbowanie, jak unajdaiecie autorów . 

4 o autorów Jest w osganizuoji apolocznej bardzo 

trudno. Ci instruktorzy, którzy potrafią pisaó i mie 
Ją na swoim koncie określony zusób wiedzy, umiejęt= 

mości 1 doświadoweń organizacyjnych są ... oboląteni 
kilkunastoma funkojami, z których przynsjaniej kilka 

polnią » pasją i zanngażowanisa od rena do późnej no- 

©Y. Wajprostozą drogą rosoiągnigoia doby 1 wygospoda» 

powania resztek osusu wolnego owych zapaleńców, a tym 

sazra posyskania autorów książek, jest stworzenie ode 

powiedniego systemu motywacyjnego. ;. ponieważ czas to 

pieniądz, powołane do życia w Centralnym Zarządzie 

Qrgunizacji fundusu stypendialny, I rzeczywiście au- 

$orwy wyrastali jak grzyby po doszozu, Z ozason Rada 

Fundusnu została sarzuoona różnego rodzaju i Jakości 

maasanynopicami przyszłych wydawaiotw i mogła grraacić 

przy przyjnowaniu kolejnych egzemplarzy. 

górach większość terenów od dawien dawna jest w rę- 

kach prywatnych, co znakomicie utrudnia lokalizację 

obozu, gdyż właściciele żądają Bstronomicznych opłat 

za dzierżawę. 
Po drugie - drzewo z prywatnych lasów jest też o wie- 

le droższe, Po trzecie brak wody, gdyż strumienie by- 

wają zanieczyszczone przez gospodarstwa. Po czwarte- 
w końcu - klimat w górach jest surowy, często pada 

deszcz, wieją uciążliwe wiatry, co wydelikaconym 
miszczuchom nie odpowiada. Dawniej obozy w górach by- 
ły bazą wypadową dla licznych wędrówek. Przepiękne 
szlaki górskie kusiły do nieustannej włóczęgi. Dziś 

jakoś harcerze mniej wędrują po górach - większość mło- 

dzieży preferuje wygodne podróże bez trudu dźwigania 

plecaka po bezdrożach Beskidu czy Gorców. Kadra jakoś 
nie potrafi zaszczepić harcerzom ducha węurówki. 

Gdzież więc są obozy? Cóż, głównie na północy kraju, 
w rejonie jezior. Kraków upodobał sobie Pilskie i Ko- 
szalińskie. Niektóre szczepy mają tam stałe tereny i 

ifazyny sprzętu. 
Tecuny tam piękne, lasy suche o piaszczystym podłożu 

Pożwsłają na nieokopywanić namiotów - nawet dłuższy 
deszcz nie powoduje uciążliwego błota. Klimat jest ła- 
Qodniejszy, więcej słońca i wiatry nie tak zmienne. 
Łotwiaj załatwić teren 1 drzewo na budulec. Wszystkie 

POGLADY  REEEEEEEE 

Pomysł z fuąduszem okazał się dobry, wreszcie 

byli autorzy, pojawiło się więcej oiokawych maszyno= 

pieów 1 ... powinny być atrakcyjne keiążki, Nie podo- 

tmegoł Zapoaniano O jednym szozególe-o powiązaniu 

funduszu stypondialnogo z premiowaniem zgłaszanych 

mnazynopisów 4 włączaniem 4oh do planów wydawiiozych 

Rodakoji Vydawatctw Organizacyjnych Młodzieżowej Am 

gumicji Wydawniczej. Plotka łosi, że raeoz rozbiła 

się © etat gońca, Tak, tak, potrzeina jest osoba fie 

zyosna, która raz na dwa miosiące lub kwartał prae- 

nmiosłaby ułożone w funduszu stypondialnym waszynó= 

piny do redakoji MAVu, Tam by j» przejrzano, oaconio- 

no, włączono do planu wyda'miozego i pe podpisaniu 

umowy z autorem wydano na rynsk. Tymczasem Brak gońw 

0a, a także decyzji na Jinii porozumienia i dialogu 

między zaintoresowanywi stronami jest powodem zaz- 

toju, wąskiego gardła, błędnego oła niemożności, 

Kłopot w tym, te autorzy są, maczynopisy zalegają 

biblioteczne półki, a książek nie ma kto wydać” więć 

ozy będą... Studenci medycyny mówią w takiej wytu= 

«moji: "operacja się udała, Pacjent zmarł”. 

Czas na radyka'no oięoie i roanianoję zmarłogo+ 

ARSEN 

te zalety tłumaczą harcerski exodus z południa kraju, + 
Jednak problem w tym, że dziś sytuacja znowu może się 
zmienić. Otóż północne wojewduztwa nie chcą harcerzy. 
Kompleksy jezior przekształca się w perki krajobrazo- 

we, zaś wyszukane przez harcerzy tereny najczęściej 

przejmują zakłady pracy na swe ośrodki. Wiadomo - har- 

cerze wynajdują najlepsze miejsca. 
Nadleśnictwa widzą w obozach groźnego szkodnika, który 
detergentami zakaża jeziora 1 wydeptuje ściółkę leśną. 
Sanepid zaczyna traktować obozy jak zakłady żywienia 
zbiorowego kategorii "S" - łupiąc mandaty za brak wy- 
parzaczy sztućców w środku lasu, 
Mści się brak statusu prawnego Harcerskiej Akcji Let- 
niej 1 brak centrainej polityki wprowadzenia terenów 
obozowych do wojewódzkich planów zagospodarowania 
przestrzennego. Móci się brak baz obozowych zdalnych 
grdbować wokół siebie mniejsze obozy. Mści się w koń- 
cu brak koncepcji gospodarki i utrzymywania istr.iejq- 
cych objektów, które budowane często "po partyznacku* 

dekapitalizują się. Słowem - przyszłość obozó* jest 
dziś niejasna. Duże czy małe,stałe bazy, czy tereny 
dla wymiany - sprzęt własny czy pożyczony od właścicie” 

la terenu. finansowanie przez Oświatę, czy odrębny 
status harcerski obozów? To tylko mała część pytań 
1 wątpliwości. A głównie chodzi o! to, że moim zdaniem, 
tek jak z gór, obozy harcerskie mogą zniknąć też 11 
nizin.  
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"ZWIAD 
4, LECIA 

arcerstwa 
krakowskiego 

hodziło o imprezę przygotosaną u ramach pró- 

c by baromistrzowskiej przez osłonka Chorąg- 
mianej Komisji Historycznej. Imprezę, © ja- 

kiej moznaby /od biedy/ dumnie powiedzieć, ża "ta- 

kiej joszeze nie było” /1 mniej dumnie hraki wszela- 

kie zasłaniając - powiodzny, że nie figowym ale Lau- 

rowym liściem jubileuszu/. Któż zaprzeczy, że jubi- 

leuss 75-looia trafia się nam po raz pierwszy ? 

Pieruszy zwiad - to również brzmi dumnie, ale 

od strony organizatora jest tylko próbą, pezynosię- 

cą poprawki, uwagi i wnioski dla organizatorów dru- 

giego, a może i trzeciego. Te już będą doskonałe. 
zwindu. Woale nie są skromne: haroer 

gtuo krakowskie posiada bowiem trudycje, Jakimi nie 

wogą się poszczycić inne chorągwie ZEP w Polece. To 

właśnie u Krakowie powstały pierwsze drużyny robot 

micze /J. Lewicki, ?P. Gaoók, hięczowski/, tutaj Łyg- 

mint Wyrobek zapoczątkował piersaze warsztaty okau- 

towe, tutaj na instruktorów wyrastali synowie chłop- 

Bóy głośni potoa że swej naukowej i epołecznej dzia- 

łalności: Stanisław Pigoń, Marian Luzar, Józef Kret. 

40 na łamach krakowskiego "Harcerza" /nr 4, 1914/ 

ukazał się artykuł Andrzeja Hałkowskiego poruszający 
zagadnienie stanowiska skuuta wobec krzywdy społecz- 
mej, to z szeregów krakowskioh skautów 1 baroerzy wy- 
rastali: Adam Polewka, Władysław Saolarski, Stani- 
sław Stanek, Ignacy Pik, Józef Grzesiak, Tadeusz Ho- 
tuj, Nłudysław Szczygieł, Antoni Michorozyk. A ilu 
poszło bić się w legionach pod znakiem orła polakie- 
go ? A Jan Surzycki, który padł pod Kędzierzynem 
w walce o polskość Śląska ? Ilu się biło broniące zdo- 

bytej wtedy niepodległości ? I wreszcie - czyż nie 

tutaj właśnie - pd początków ruchu - rozciągnięto 

opiekę lekarską nad młodzieżą, w większości niezamo- 
tną, wstępującą do szeregów skautorych ? Są to pyta- 
nia retoryczne dla wszystkich, znających solidne pod- 
stawy początków krakowskiego baroerstua. 

„ Z podanych wyżej założeń - wynikał 
cel zwiadu: zapoznanie uczestników  niektóryri bo- 
daj obiektami 1 miejscami Krakowa, związanymi z po- 
czątkami harcerstwa, z grobami zasłużonych dla ruchu 
naszego druhen 1 druhów, z doświadczeniem i dorob 
kiem tamtych lut, z warunkami politycznymi w jakich 

NNEEGKi + KEGÓGEGGAGA W KRECU MEK 

powotenało. Chodziło o to, uby Lurcerka - hareerz, 
którzy przeszli zwind, idąc np. z rodziną na spacer 
m stronę Błoń, mijając guach dawnego Sokoła, od ra- 

gu mogli informować, że był on rówiież pierwazą Bie- 

dzibą włudz harcerskich. Aby w nistorii naszego 
miasta mogli zawsze odnaleźć Ślady historii naszego 

muchu, 1 jeszcze bardziej ją pokochać. Ro rzeczą 

harcerską jest miłość ty dla Krakowa szerzyć. 
tri indu. Trasu ta była jodnukowa dla 

wszystkich putrcli. Oto miejsca i obiekty, którymi 
przebiegała: 
1. Podnóże Kopca Kościuszki: niejsce pierwszych 
zbiórek i gier skautowych, sąsiedztwo pierwszych bi- 

waków i ćwiczeń terencznawczych /Sikornik, Bielany, 

Las Wolski/, zbiórek uroczystych I Drużyny Skautów 
im. Tadeusza Kościuszki i przyrzeczeń, 

2. Cmentarz salwatoreki: grób Stanisława Pigonia, za- 
łożyciela i irużynonego I Drużyny Prokocimakiej i I 
Rakowickiej w 1311, grób założyciela polskiego ruchu 
abatynenckiego w 1902, prof. Wincentego Lutosławakie- 
go /Clouteria-tiyzwolcrie, Eleuaia, Związek Kowali 

1 in., które dały pierwszych drużynorych/, groby 

huronistrzów: dr Władysława Szozygła, jednego z naj- 
bardziej zasłużonych komendantów Chorągwi, Mariana 
Wierzbiańskiogo, pierwszego komendanta po reaktywc= 

waniu ZHP w Krakowie, inż. Jana Rolewicza, wytrwałe- 
go rzecznika tradycji harcerskiej. 

3. Błonia: również miejace pierwszych harców, pród- 
nego obozu delegacji skautów na III Zlot Skautów 
Brytyjskich w Birmingham w lipou 1913, który przy- 
niósł Polsce sukces w Świecie akautowym, pokazu bu- 

dowy skautowego mostu z lin 1 drewna /długośći 24 
metry, czas budowy: 32 minuty/ na stulecie Śmierci 
księcia Józefa Poniatowskiego, niezapomnianego Zlotu 
TO-lecia Harcerstwa, 

4. Park Henryka Jordana: aiejsce szkoleń pierwszych 

imatruktorów wkautowych przez Żygiunta Wyrobka, Kom 
mendanta Miejscowego Skautów w Krakowie, prowadzące- 
80 Park od 1907. 

5. Dom Harcerza przy ul. Reymouta 18: wystawa foto- 
graficzna 75-lecia harcerotna krakowskiego. 

6. Gimnazjum przy ul. Świorczewskiego 12: tu zaczy- 

nał awoją działalność abetyneńcką Andrzej Małkowski, 
Możeń gimnazjum w latach 1902-1905. 

1. Gmach dawnego Sokoła przy ul. Manifestu Lipcowego 

2f: pierwsza siedziba władz akautowych, iokal hufoa, 
izby pierwszych órużyn, Komisji Dostaw Skautowych, 
larcorstiej Kasy Oszożędności. Miejsce pierwazej uda- 

nej akcji przeciwpożarowej skautów I Drużyny im. Koś- 

Giuszki w lutym 1912. 

8. Tablica ku czci Andrzeja Małkowskiego przy ul, 
Grabowskiego 4, ufundowane przez Społuczny Komitot 
Przeciwalkoholowy w 1371, w 60-1ecia harcerstwa, 
które powatnło w 1911 jako orgunizacju abatynenoka, 
Śzięki umosu Założycieloni. 

9. Baszta Kiaów przy ul. Batorego 11 ognisko Sleusiu 
krakowskiego 1903-1914, miejsce wychowania narudowe- 
£o przybywających tu Ślązaków spragrionjch polazczyz= 

my, sanokoztałcenia i poznawania Kiokioicza, Słowac- 
kiego 1 Krasińskiego, redakcja "Iskry". kierowanej 
1 wydawanej przoz Stonteława Pigonia od 1910-1914, 

10. Gienazjum im. Jana III Sobieskiego: aiedziba 
Zielonej Trójri im. Fułanziego, najstarozej drvżyny 
krakowskiej o utrzymanej ciągłości. 

M. Szkoła przy wł. Spasowskiego 8: siedziba Czarnej 
"rzynastki Krakowakieś im. Zawiszy Czarnego, wiążą- 
cej swój początek z II Drużyną in. ienryta Dąbron= 
skiego /od 1913 zastęp Józofa Grzesiaku "Czarna W1l- 
ki" w piutonie karians Luzara, od 1918 samodzielna 
drużyna/. 

12. Pomnik Króla Jagiełły przy Placu Matejki: miejaco 
pierwszego wykonania "Roty" karii Konopnickiej, napi- 
sanej na uroczystość odsłonięcia tego pomnika /wtedy 
dłuta Wiwulskiego/ w 500-1ecie zwycięstwa pod Grun- 
waldem. Fieśń ta od 1911 była hymnem akautów poł- 
skich. 

13. Kolejowy Dworzec Główny przy ul. Lubicz: miejsce 
uroczystego pożegnania przez Zygnunta łyrobka delo- 
gacji Polski na zlot skautowy w Birninghan w 1913, 
po wybuchu wojny w 1914 - miejsce precy skautek kra- 
kowakich w tzm. Izbie Opatrunkowej dla polskich 1e- 
gioniatów /obsługiwała także żołnierzy serbskich 
1 austriackich/, kierowanej początkowo przez dr Ta« 

deusza Żeleńskiego /"Boya"”/ jako oficera Krankenhait- 

stattion, 

14. Omentarz raxowicki: liczne groby harcerskio, przy 
wejściu hm Mariana Bąkowakiego, dalej Józefa Sieńki, 
Szczęsnego Rucińskiego, za kaplicą - Zygmunta kyrob- 
ka, dalej - Jerzego Grodyńskiego, komendanta hufcs 

1917-1916, w kwaterze zasłużonych: Tadeusza Hołuja, 
dalej: Władysława Smolarakiego zastępowego "Kruków" 
od 1910, dalej Józefa 1 Zofii Kretów, przy ul. Pran- 
doty: grób Sofii Langier-Cierniakowej pierwszej zas- 
tęponej akautek, potem hufcowej, grób ostatniego re- 
daktora lwowskiego "Skauta" red. Wiktora Trantsa. 
Ponadto na Rukowicach liczne inne groby sarcjegtro- 
wane w przewodniku dr Wojciecha kolki, m, in. Stani- 
Sława Stanka, Władysłewa Mitkowakiego. Żugeniusza Pi- 
ka 1 in. 

15. Gmach dawnego II Gimnazjum Św. Jacka przy ul. 
Siennej 11: siedziba II Drużyny Skautów im. H.Dąbrow- 
akiego /m.in., akautem tej drużyny był późniejszy 

działacz epołeczny, literat i poseł na Sejm TRL Adam 
Polewka/. 

16. Biblioteka Miejska przy ul. Pranciszkańskiej 11 
dawne gimnazjum żeńskie Józefa Lewiokiogo, siedziba 
pierwszych jednostek akautowych żeńskich, izb, biblio- 
teki, radakoji czanopiam, esvalni akautowej itp. 

17. Wawel, po drodze gmach I Gimnazjum, dawnej siedzi= 
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1 ZWIĄD 75-4EcIA 
MARGESTA KKKO 

wsitso 110986 

by pieruszego zastępu "Kruków" /Władysław Suolarski/ 
od 1910, i I Drużyny im. Kościuszki od 1911 /Zygmunt 
$yrobek/ /po nim Jan Marian Dobrowolski 1 prof. Bro- 
hisław Piąqtkiemicz/. (13 miejsce pierwszych więk= 
azych uroożystości krakowskiego hufca skautów - tu 
taj 3 maja 1913 o godzinie 5 rano wnaszerowało 320 
skautów do katedry, aby rozpocząć obchody pamiętnej 
konetytucji, ostatniego wspaniałego aktu Fieruszej 
iseosyposypolitej. 

9] 8 cy zwiadu. Odprawa in= 
struktorów obaadżających punkty /"przuazkody*/ zwi 
du 1 komendantów patroli - przeprowadzona na tydzień 
przed datą zwiadu - zapowiadała udział dwudziestu 
patroli 3-3 osobowych s różnych drużyn i szozepów 
lutoów krakowskich Krowodray, Śródmieścia 1 Podgórza. 
W zwiadzie miało uczestniczyć łącznie 106 harcerek 

1 tarcorzy, instruktorów obmadzających trasy miało 
być 21, sam zwiad miał trwać od godziny 0,30 do 
16,30, 1 wiał się odbyć w ałonieczną i ciepłą sobo- 
tę 12 kwietnia 1966. 

Każdy komendant patrolu otrzymał informację 

t płanew truay amiadu, numer patrolu 1 wskaz. 

Ł4 

4 ramiąrkowe 
PLYTY mARCERŚKIE 

tyczące założenia kroniki zwiadu jako podstawy pun- 
ktacji patrolu na trasie. Każdy instruktor /instruk- 

torka/ pobrał kopertę z treścią dotyczącą punktu, 
który miał obstawiać: na podstawie tego szkicu każ- 
demu przybywającemu pod punkt patrolowi tłumaczył 
i objaśniuł zmaczenie danego miejsca ozy obiektu 
w początkach harcerskiego Krakowa. Zasady punktacji: 
to ocena postawy patrolu /meldowanie, mundur, kar- 

ność, harcerskość/ oraz ocena treści i formy wpisu 
do kroniki zwiadu. 

Sobota 12 kwietnia 1986 zaczęła się wprawdzie 

słonecznie, ule była uroźna, podobnie jak 1 parę po- 
przedzających ją dni. Kilkoro instruktorów zgłosiło 
ohorobg, u na zapowiedzianej zbiórce pod Kopcem 
Kościuszki stanęło zaledwie 11 patroli czyli 55 hur- 

cersk i hurcerzy, purę aniej licznych przyłączyło 
się do większych, aty potem orgunizator zwiadu mógł 

z dumą napieać! wszystkie patrole zmieściły się w 
pierwszej dziesiątce. Stanęli więc według ustalonej 
wcześniej humeracji - patrolami: 1+1). "Redarowie" 
/0TK/i 2+3, "Kampinoa" /70 R/i 4. "Żar" /6 KDH/, 
5, "Owiaździsty Szlak" /19 KLDH/; 6. "Żbiki" /Ł.Zie- 
liński 6 kuA/; 7. "Żbiki" /P.Jastrzębski 6 KDH/; 

NEM + EEEE METODYKA. EEEE 
Qtymcy Łuuzowu"/ /13 KLui/; 16. "Żwir" 434 

19. "yremiinki* /CTK/. 

mint był więc przeprowićznny 
jakty » forniu kry Kima inutruntor objawnieł zmiąże 
xi danego obicriu /utujsca/ £ początkani harcerstwa, 
pmatypnie patrole ustaluły co z podmiej treści i 
wcześniej ze! ch windomości, relscji itp, ma być 
uęioanu do Kroniki Zwiudu., Fotex kronikurz, od któ- 

rego osoby głównie zależał aużcun - siadał 4 wykony= 
wał swą pracę, nieraz czdubiając ją dodatkowo ezki- 
com a oawot piękuie kolorowany rysunkiea, łotea pi 
trol seldował instruktorowi wykonanie zadania i otsa, 
myssł ocenę, wpisywaną do kroniki 1 wyruszał na xo- 
lejny etap trazy. 

Ma każdym etapie patrol mógł uzyskać naksymal- 
nie 5 punktów pa całej trasie 85 możliwych. 
Uczestnicy, a w szczególności kronikarze - poważnie 

podeszli do awych zadań: patr.le zdotyły od 72,5 
do 41,5 punktów. Zwiad, mimo niekorzystnych warunków 
/siano, zaczepki na trasie, braki w obsadzie in- 
struktorskiej/ - osiągnął swój cel i to dobrze ro- 
kuje dla następnych imprez tego typu. 

Piorwsze trzy miejsca nagrodzona dyplomni 
z podpieem Przewodriczącego Chorągniarej Komiaji 

Hietorycznej zdotyły patrole: 4. "mr" /6 KDI/ + I 
miejsce: 72,5 pkt.4 24). "Kaupinos" /70 B KDR/ - I1 

miejacei 68 pkt. oraz 19. "Sprewnianki" /CTK/ = III 
miejsce: 60 pkt. 

Ocęnn zwiąży. datępnie można stwierdzić, że nie 
spowodował większego zainteresowania wyg: 
brakomało wyznaczenia ścisłych granie czanowych, że 
zbyt wcześnie otmadzono inetruktorani punkty końcowe. 

4 jedrym ze szczepów Otawiając zwiad sługznie 
zwrócoro uwagę na przygotowanie kopert dla patroli 
w razie spóźnienia. Koperty winny zawierać zadania, 
których wykonanie pozwałałoby uratować bodaj część 
punktów 1 informację, gdzie nię nają następnie mel- 
tomać » 

Przy pełnej obsadzie instruktorakiej możliwe 
byłoby wzbogacenie zwiadu /c», ukryty list z podaną 

masztrą laską skautową, ukryte laski, któryni patro- 
le próbują ćwiczyć tak, jak to robiono 70 lat cemu 
drerno 1 liny, s których będą próbowały budować most, 

1tpa/. 

Próbny charakter tego pierwszego zwiadu - dyk- 
tował rezygnację z komplikowania zadań. Zwiad miał 
za zadanie przecież zetknięcie ze śladami historii 
dotąd szerzej nieznanymi. 
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* 
mweł ukrmdkowo patrzy na zegarek. Zalo- 

P ży mu, uby tego, żo się denerwuje, nie zauwa- 

żył stojący nieopodal "konsultant", Jak bare 

dzo wydłuża się czas, kiody się nie wie, Czy wszyst 

ko przebiegnie sprawnie, W tym womencie czuje się 

Juk prawdziwy "Rafał". Ale już widza Magdo, Jak soho  
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PIOSENKA MIESIĄCA * 
Użk £ wiślanego wółu tia bhodńik a potom skybko pszó- 

kracza ulicy Powiśle przed jadącyw od strony Vuwulu 

w kierunku placu Kossaka sumochodom. Paweł zdojłwjo 

uzajkę, dając tym sygnał do Pózpoczęcia ukoji, Nade 
jgeżdłający biały fiut Miska jaki joszożć 0 jakieś 

250 wotrów od skrzyżowuńia: Stojący obok Pawła traej 

ólżopcy uarkują wyciąganie broni spod ubranych wimo 

ciupła płaszczy, Stojący po drugiej stronie ulicy 

Piotrek staje e aajdogodniejszej do oddania strzału 

pozycji. Tomek sidząc to, zajaujo stanowisko przy u- 

licy Zwierzynibckiej, W ty uowmońoie z płucu Kosaska 

$tariuje UAZ, który mając ograńiczaną widoczność na 

ułicę Powiśle rusża powbli, Tymczacda fiut mija dru- 

wą grupę uderzeniową i jest już około dwudziestupio= 

biu matrów od skrzyżowania. 

Uaż wjesdża na jezdnię ulicy Powiśle i dopióro 

tefau, włdząc zbliżająćy się pojazd przyspiesza, 

ahcąc wu żajochać drogy, jednuk fiat wymijając 6a 

zrębznie odjeżdża w ulioy Teraż 

1a uoiołąjącya Fuaża pózostająca na razie w odwodzie 

Nysć ze zuajdującą się W ALL drugą grupą uderzeniową 

ale odiegiość między buwookódami szybko się zwiększa 

3 dalsza pogóń Jedt bozcalowa, Zawraca więc na uddoę 

Zwiartyniebką i powraca na plac Kossaka, Żaskoczeńi 

zaistniałą sptuacją prźoolódiie vidźą namałowiny nA 

plundebe UaŻcCA napia *I1sVli,I9hĄ » Zamach na Koppo- 

go* 4 kotuicę, Konsultant mówi suolio: "Zgodnie z pia- 

neu* 4 ażybko się odgraca, Paweł oholałby gó © GoŚ 

zapytać ńlo słysząc w Jogo głósio wzruszenie, które 

sęasszy pua choiałby ziupemie ukryć, rozygiuje. Putrzy 

ua zogarok + jest 9.224 

Teraz uożoatniej akcji zajaują miejsca w saadcho= 

dach i udóją się na ulicę Pomorską, gdzżie na ścianie 

guachu miesżozącogo w czasie okupuoji siedzibę gosta* 

po składają kwiaty pod upamiętniającą ten fukt tabli- 

cą: Potem jadą trasą, którą przed laty uciekali z 

miojsca akcji żołnierze *Purasola", żeby dołączyć do 

patróli Hajdu Udórz poruszających siy po trasach, na 

których walożyłi owi, Wszystkie zdą Żają do Udorzn. 
Zadania przygótowane dla patroli przewidują 

26 zrżwi ikaóś! WEALOGAUjĄSYCA SOWY od 
działu 1 alejsca poŁytu ubeżpieczających go 

Jednostek podziemnej aruii, wywiady ze świadkuai tam= 

tych wuik a także nawiązanie kontaktów 4 działającywi 
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ua tym terenie uastępami £ wykonunie pożyteóżnej pra. 

Qy. Ka zakończońie rajdu pod tublicą upamiętnia jącą 

walkę stoczoną w Ozasia odwrotu na poluch pod Udorzew 

odbywu siy harcorski apel poległych. 

Taką foraę podsuwowania ukóji zaproponowały *50j- 

ki" w odpówiodzi na przyjęte przez iady drożyny ża- 

danie poszukiwańia przuz uaatypy bohatera drużyny. 

Zaproponowanym przez nie bohaterom aioliby być ueue- 

siuicy zamachu na Koppogo, lo choć pamięć akoji jost 

w środowisku krakowskich haroorzy 6żągie żywa, Zadow 

drużyna aie wpadła jeszoze na taki sposób upamiytnia- 

mia slawioj akóji. Być może powodom jest ta, że sly 

mie powiodła, Ale ozy ten Fakt woże bezwzględnie 

przesądzuć © jej Ocenie, Miała przy tym dużę znacze- 

nio propagawiówo, Do pomysłu "Sójuk" również £ innu 

aastępy dorzuciży awojw propozycje. I tak zgodnie u 

podziałem Operacji apoojalnoj na fazy działania roz- 

pocaęto tajną, alsrwową zbiórky w kawiuniołomie na 

k ło Do da o zbiórce 

był rógulamia bozpiaczeństwa - taki sam jaki obowią- 

zywuł prawdziwych uczestników ukeji "Koppo". Już ua 

miejsce zbiórki ualożało dotrzeć hiozauważonyk prace 

tajnych ugontów: Tam został odozytany rozkaz Kedywu 

KG ak połocający przystąpienie do opuracji, Uzupoł- 

miony gauędą druha Staszka - ożłonka Szarych S4oro- 

gów, który mówif o ówożesnych oeląch nu daió, jutro 

1 pojutrze 1 obowiązku pokojowej ałużby obecnie. ile 

stypaie zastypy stające się od toj chwili pierwaną 1 

drugą grupą uderzeniową orsz piorwszą i drugą Grup 

ubezpieczującą przystąpiły do kolejnych fax pruygoto- 

wania - opracowania planu ukoji 1 odskoku, w trakoie 

których miały dotrzeć do żołnierzy podziemia współprw 

odjących ż uczestnikami akoji, odazukać aiojs% zawio- 

wikania ożłonków grupy 1 organizowanych przeą sko ją 

adpraw, magazynów broni, garaży itp. s 

Wroszdiu odbyła się odprawa poprzedzająca akcję. 

ua środku sali ma dokładnie oświetlonoj plunszy znaj- 

dował »ię powiększony frugueut planu miastu ukażsują- 

cy jego stan ówczesny. Wokół zasiadły zastępy a wóród 

nich członkowie Środowiska liarceray 1 Zołnierzy Kra- 

kouskich Szarych Szeregów. Faxtypy — Grupy 

uderzenia i ubozpioczenia oaawiały 5Wojo za- 

dania a potem kolojne etapy akoji 1 odskoku. 

Żwentualae błędy korygowali świadkowie tautych dil. 

cd. na str.2g 
| archiwum 

| dRRGRKIGWEZT TOURNEE ZOTAC CE OK O OÓODBEBE 

11.NOSTALGIA Jacek chiEBDA 
NIE 2A SŁYBKO z 

Gli ja „jlJJ*zjilj i, JE 
NIE HA SPOTKAŃ UE2 POŻEGWAŃ. ŻAL HAM CZSU STRACO 

REASWISIE 

$;,%51111.slspepitiiu st 
TNAGAŃ ŻE, A > OEM Oś U z OB0t0: Czan zadumy i refleksji 

= G3F wiąże "eczoraj* s jakinó "jutron" 
*Dzieiaj" siedzi w kręgu ognia 
zesłuchane w pieśni enutne 

PIR Ej j ZE 
CIAGZA: pUny * RE-Fulksii  WĄŁE mucogAł Ł sAkUNnŚ 

pmierliiytigirEyfaJiE 
PSA!” SEDU U LŁĘCU OGMA TASŁUCWANE © ee 

+ dy ” t Anro > = | 3 

I ZWEERZNTEE 
"PERZZSRZCESJIEZSZESTEriNECiE 
JUEH „PUSMI” SIECI O UIĘCU OGMA ŁASŁUCHANE W PIEŚNI SRUTJŁ... 

Nie ma spotkań bez pożegnań, 

wzrusceń, żalu serdecznego, 

;E = wiary w przyjaźń i nadzieję 
1 sens życia codziennego 

Nie ma spotkań bez pożegnań 

uśmiech s łzami się przeplata 
między żegnaj a dzień dobry, 
okruch huroerakiego luta. 
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A Reida 
AMZANEKIE 

MŁ KB ń ABA) Ę 
PA Ż Hak 

kącie zaiłoczonoj rostuucecji w ly- *To on, Myśliwieo* - Gustaw Kobiela x Brueat: 

dułtowach siedziało dwu mężczyzn» Jedun wło- tał te słowa 2 przejęciem, Nyśliwieo miał rzadkie 

W duży u jusaych włosuci i okrąglej twarzy, gó-  ozarne włosy poprzetykane pasmami uiwiany, Ostro za- 

rysowaną szczękę, ogorzałą Oerę, potężny nochal, Rę- 

17 
vował nau otoczoniow. iwugi wyclądał na zmęOżOnuGo+  
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-0 wiał drobno, W lijcu 19kh roku z kajdankami na 

przegubach tych rąk, Serafin Myśliuioo dnukrocuio 
uciokał czwórce żandaraów i przeszodł ukrywując się, 

kilkadziesiąt kilomotrów..." Luk opisują Zdzisław iu 

siuok 1 Stanisław Drozdowski spotkanie - Już erubo 

po wojnie - ż byłym komcudantem Obwodu 1-316 a moiu 

byłym zwierzchnikiem. 

Profesor Kazimierz Popiołek stwierdza autoryta- 

tywnie: 

ronie /ohodzi o Opolszczcznę/ o jakiuś powaznłojszyw, 

zorganizowanym ruchu oporu w postuoi tujnych organi= 

zacji czy walki zbrojnej, partyzuntki; zorganizowany 

ruch oporu aiu miał na tym torenie warunków do powse 

tania 1 rozwoju." 

Życie lubi pokpić z uczonych, profosorskich wywo- 

dów, Ruch oporu powstał a istnionio w owym cząsiu pa- 

rtyzantki na Opolszozyźnie jost historycznie bozspor- 

nym faktem, Ostatecznie Serafin Myśliwiec, kilkunas- 

tu jego współpracowników - no i ja - żyjowy wbrew 

tym wywodoi, 

Lato 1943 roku wypadło wi spędzić w raciborskim 

"Resurveluzaroctt'cie"., Dyłow wtedy szofom sipsowai 

1 "mistrzen* kapunej narkozy w taatojszym bloku opo- 

rasy jnyu+ 

1 By )* 

04% 
Którejś tam niedzieli rozuawiąłem z moim Ojcu 

na podwórzu naszej chaty w Ciochowicuch kiudy przeż 

otwartą furtkę wjechało na nie dwu roworzystów: 

Pieruszego znałum, Franoiszuk* Dortol, górnik, oks- 

powatanioo, przyjaciol uogo ojoa z Miejsca Odrzańs— 

kiego. Drugi - "niech go diabli" - żachnąłcu się w 

duohu, młody, z oznaką purtii hitlorowskioj w klapiw. 

*Bortol z hitlerowcom?" Paradoks polegał na tym, że 

ja - wtody sierzant "Volrmachtu" gniowalca wię O ta- 
kie *towarzystwo" na bortlu, Rozaowa potoczyła się 

Jednak pokojowo - po polsku, Nujpieru o wszystkim, 

w czusio której rozproszono moje obiukcje m potew 

ar 

harcerskie.p 

»nio naloży przesudzać i mówić na tym to- 

Sorutiu ou06 60% łod olebis... „"* rzokł 

Bortei 1 odprowadził mogo Ojca na bok. "Nu 

szn oręanizacja - przuszodł "ad rom" Myśli 

wiuc - potrzubuja uup wojskowych, Możusz ich dostar- 

czyć?" Zrozuwiałow to Jako rozkaz. Żobowiązałow się, 

Fakt prędkiugo nawiązania kontaktu i wzajonojo 

zaufania tłuuaozy podpułkownik Zygmunt Waltur=Janku, 

komundant Śląskioco Okręgu Arali Krajowoj, Na sosji 

Towarzystw iłozwoju Zinu Zuchodnich w Opolu w dniu 

7 grudnia 1968 roku powiedział: 

"Dwukrotnio byłou przorzucany przóż Vdzę, raz w raci- 

borskio, raz w kożiolskie żoby odobrać przysięcę od 

Erupy uyżów zaufania, Przed przysięgąwdałom się z ni- 

mi w rozmowę, Dyli to dawni działacze polscy, starzy 

powstańcy Śląscy, którzy opowiadali o swoich przojś 

ciach, o swojej walco przeciwko Niomcou z taką ogrou- 

ną siłą, £ taką pasją, 2 tak zatwurdziałą polskością, 

że pojąłom ogrow patriotyzuu 4 ogrow walki narodowej 
tych ludzi, Vo przysięgi uło doszło! Zdocydoważow, 

że wiara w Polskę jest silnioj 

ewolnitom ich od tej Forualności, Stąd wielu akow- 

©ów nie miało psuudonimów, nie Lyło zuprzysiyżonycu, 

lecz nalożało do oręanizacji." 

Myśliwice wiodział przoz Dortla o unie wszyst= 

ko a zatem: "Na słowio harcorza pologają jak na Ża- 

wiszy"! 

Zorganizowanie potrzebnych aap w skali 1 do 25 

50 i 100 tysięcy Z terenu całogo Śląska nio było 

sprawą prostą, Część z nich zakupiłow - zgodniu 2 

przedłożonym zapotrzebowaniem - w odpowiednich skle- 

pach, Nio trzeba chyba dodawać, ż0 zapotrzobowania 

były sfałsz owano, Pozostała zniknęły z tajnoj kan- 

celurii szpitalnej - 00 było o tylo łatwiojszu, że 

w toj instytucji bywał nie najęorszy Łałagiwik, Uwa- 

£y poświęcono bowiuw w niej loczuniu chorych celom 

szybkiego wysłania ich na front a do części która 

oyła przeduioteu zalntoresowunia Sorafina i uojuśo 

nikt nio zagląduł. ifupy przekazywułou ludwioe Juook 

z Dziergowie, Kontakt "uusowany". Ż jej ojcen Juliu- 

5zow i bratom Zygmuntem bylcu razem w Obozie kuncent- 

racyjnym "Duchonwald", a kontakty żołnierza £ młodą 

dziowczyną nie budziły podojrzeń, 

Konepiracyjny ruch oporu powatał na Śląsku jusź= 

czw we wrześniu 1939 roku. W nocy « 29 na 30 powołu- 

no do życia Orzanizucjy Orła Białugu. Nu 

Śląsku Opolskim wykorzystano Lu Już istntoją= 

64 sioć dywersyjną pozufrontowy porucznika 

rozorwy wagistru praw Uniworzytotu Jugiollońskiugo 

Józola karola £ tnżyniora Józefa Szmuchty. Karol był 

synem karola Karolu, kolejarze-powstuica za Strzeloo 

Opolskich, zuuordowuicyo jwzoż Niuwców w 1921 roku a 

Szuochia był w trzecia poxstwiiu Ńląskiu czołową pos- 

tucią dywursyjnoj Grupy uuwollerga u pochodził £ No- 

woj Wsi Króluwskisj. Już w listopadzie 1939 roku Or- 

Gunizacja Orłu Jiuloto stała siy częścią składową 

Zwiążku Lalki Zbrojnoj a 23 twioż miesiącu Szwochta 

pizoprowadził szeroko zakrojoną akcję sabotażową u 

kilku zakładuoh przewysłowych Górnogo Śląska. 

Związok Walki Zbrojnej obejnował pięć Inspoktoru- 

tów. Dwa z nich sięguły na Opolszczyzny, Upolski 

"Skorpion" powstał w grudniu i dowodzony był przoz 

kapitana lenryia iluloka - pseudo Zabrzuski, który po 

wojnie był urzędnikiem udministracyjnym szpitala o= 

polskiego. Jago zustypcawi byli: podporucznik Leon 

Powolny - pseudo Lobrzyński i podporucznik Maksymi= 

lien Niodźwiodź - psoudo tlaks, Piorwszy był zarazow 

dowódcą obwodu na Opole, Strzvlce Upolskie, Dobro 

dzień, Olosno, Kluczbork i Prudnik a drugi objął 

działaniem Bytom, Gliwiow i Zabrz 

Rybnicki luspoktorat "Żyrura" obojnowna lybnik, 

Pszczynę, Racibórz 1 Kożlo. 10 kwietnia 1940 roku 

kapitan Pranciszuk Żymułka zaprzysiącł w lusie więdzy 

Brzezium u iłaciborzom - tau gdzie dumiej dzieliła 

Sląsk granica polsko-niemiecka - poruczniku Serafina 

Myśliwca jako komendanta Okrygu Sląskiogo 

Awansowany tymczasow do stopnia komendanta Ukrę- 

6u Śląskiego Józef harol - nowy psoudoniu Hujducki — 

€lnio 27 slorpnia 1940 roku walcząc % przeważającymi 

siławi SS w wiólańskiej willi "Lusia", Jogo następca 

Józef Szuochta - nowy pseudonim "Hutnik" zostaje uro= 

szłowany podczas szoroko zakrojonoj akcji policyjnej 

18 grudnia wraz z l56-oiowa innywi osóbawi na skutok 

<drady prowokutora, Ginio źciyty gilotyną w oddziale 

| B katowickiego więzieniu, Wraz z uiu zginęli człon= 

Kowie jogo sztubu Karol Kornas, hsawory Lazur, Jan 

llupa oraz Bonodykt i Michał Nyuarowia, 

"Wsypa" ta nio uiała żadnogo ujomnogo wpływu na 

dzialulność Sorafina Myśliwca posługującogo się w za- 

ivenosci od okoliczności pssudoniunuź: Turaw= 

nik, Adam Kojski, Pater, iotr, Józef» Fo- 

przoz żonę Arki lożka, który w tym czasie 

przobywał wo Francji, trafił szczęśliwie do Frunciaz 

ka Bortla w Miojscu Odrzańskim, Co znamianitsi dzia 

luczo byłego Związku Polaków w Niewczoch przebywali 

wo więzloniach i obozuch a ich domy były pod ohsor- 

waoją. Trzeba zatum było trafić do odważnogo "azara- 

ka", Chata Bortlów stoi na skraju wsi, niedałolo 

brzegu Odry, pokrytego zaroślawi i wikliną, niozasob- 

na ale gościnna czogo uioraz osobiście doświndezył ćm+ 

Były powstaniec przylgnął całym seroum do partyzant 

ki 1 został zastępcą Myśliwca, Sztab obwodu tworzye 

li: Józef Gawłlozek = "Kyś", Alojzy Swlurozek - "Kuk= 

lik", Franclszok Konieczny, Maksyailian Jydrzojczyk = 

*Stach" 1 Gustaw siobiola - "Zabrzeski", Kuriorką by- 

ła intoninu Konieczna, 

lortel z niezwykłym poświęcenieu nontovał swą 

sieć konspiracyjną na terento lowobrzeżnoj Odry i na 

styku powiatów luoiborza i Koźla, Koniuozny worbował 

przysusowo pracujących w I.G.-Farboninduatrio robot 

ników polskich na terenie Kędzierzyna, Świerczek - 

Kuklik skrzyknął najpiorw awoich w Zakładach Obuw= 

niczych "Otu" w Otuęoie a potea w "Hornann-Goaring 

%erko" w Zdzioszowicach, W kydzierzyńskieh rxzotnch" 

1 Starym Kożlu montował swoje trzy kompanie, przynu- 

sowy robotnik, noszący *P" na piersiach Gustaw liobio- 

la - Zabrzeski, Po arosztowaniu lluloka w Upolu jo; 

toren przejnujo Alojzy Swiorozek - Kuklik a w jogo 

miejsce wskakuje w 1943 roku drugi Alojzy Świerozok - 

Rozchodnik, 

Działalność obwodu skupiała się przede wszystkim 

na wywiadzie a nie na sabotażu, dyworsji czy buzpo- 

Średnioj walce partyzanckiej. Piętnaście gotowych do 

walki kompanii w końcowej Fazi wojny było przygośo- 

wywanych na godzinę "V* ale rozkazu do ich użycia nig- 

dy nie wydano. Co prawda dr Sulowski w jednym 2 zo- 

szytów "Tygrysa" umieścił bunkry Myśliwca pod górą 

Św.Anny 1 kazał au się tum ostrzeliwać przez wiele tym 

godni ale tak nigdy nio było. Potencjał gospodarczy 

rejonów Kędzierzyna, Blachowni Śląskiej, Zdzioszowic, 

Żawadzkiego, Oziuka, Krapkowie 1 Raciborza ważył wio- 

le w ogólnym rachunku wojennyu Nlemców, Ludzio z 

R-316 liczyli uutow ilość pociągów, ich skłudy, noto- 
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wali towary przechodzące przez aagazyny fabrycznó, do- 

wiadywali się © nówą, tajną produkcję. Prócz 

wywiadu gospodarczego prowadzono rżecz Jasna 

1 wywiad wojskowy» To Józef Gawliczek - Ryś 

nanosił na mapy rozmięszozonie dział artylerii prze- 

oiwlotniczej i zapór balonowych, on zbierał iaforuno- 

je o stanie 1 uzupołnioniuyli wojska w okolicy, Dam 

szyfrował wszystkie dane i przesyłał je luspoktorówi. 

Stamtąd woldunki szły do aliuntów, Ci nie próżnowali, 

Sam byłow świadhica dwu nalotów dywanowycu K00 bowiow- 

ców na trójkąt Zdzieszowice — Kędzierzyn - Dluchowii 

Pracujący tam wiudy mój ojciec był pełin podziwu dlu 

oelności zrzucanych bomb »pod których gradu ledwo u- 

chodził » życiem. Niemcy odbudowywali te zaklady w 

przyspivszonym tempie ale ledwo tylko ruszału produk 

oja, samoloty nadlatywały od nowa. Ź kosicom 194 r. 

zaprzestali w nich pracować, Był to ogrowny sukces 

obwodu R-316, większy niż niejedna utarczka z patro- 

lem wroga. Tutaj pozbuwiano Niomców benzyny 2 "iuua- 

Werke* i umóstwa wytworów chemicznych połrzehnych do 

produkoji wojennej. Sabotażew większym niż w wymiarzu 

fabrycznym zajmował się najpieru Związek Odwetu SIŁ 

Łorojnych Polski - Związku Valki Zbrojnej. Była to 

sieć porucznika Smoczyka, Akcję tę przejął potem "Ko- 

dyw” Śląskiego Okręgu Armii Krajowej pod dowództw 

rotmistrza Wacława Zdyba - "Zawioji". Ich współpruca 

m ludźmi obwodu raciborskiego była dobra. vykodejono 

kilka pociągów w rejonie Klucaborku, Fosowskiej i Ky- 

dziorzyna a pod Raciborzem nawet transport wojska, W 

Otuwyciy - u trzeba sobie uświadowić, że był to teren 

byłej izoszy Niomiockioj - w biały dzień wywieziono 

skradzioną ciężarówką transport butów | skór na pot- 

rzeby ruchu oporu. Falszowano też i rożprowadzano 

wóród Polaków wszelkiego rodzaju "iabonsuittel i Bok 

loidunganarki". 

Obwód rmolvorski nie uległ uigdy dukonspiracji, 

co też stanowi swolsty fenouen. Na przykład rupost 

wiarosty raciborskiego z jużdziuruika 1943 roku mi- 

wierdza: 

*Ietuivjące jeszcze w powieciu uniojszościowe Grupy 

Poluków nio wykażują nu zemuątrz poiitycznej dźłałai= 

ności. Nie mozna iż stwierdzić żudaych próż tuu 4u- 

nia jakiehkolwiuk oręanizacji. w 21 culnach uschodale= 

go terenu, włączonyćlh do powialu ruciLorakieco, ule 

harcerskie.pl 

MARCA: + c RAGE + AŃSKENNEĆ LSTORIA KOŃCE 
ujwestono Lstniuniu ruchu oporu..." 

Niucu iuncgo zdaiia był szof racitorskiugo "Gstu- 
"po* Jensen stwierdzując, łe *,,.luduość głośu 1 Fann- 

tyczaiu wyraza pogląd © kuniecznosoi odbudowy 
polskiej paistwowości nad górną Odrą." 

ważuą była też dzielulność wśród przywuso- 
wo do Wsłwuacht 'u wcielunych Ślązaków. "Akcja N" tva- 

fiala wszędzie, bo zalożało uaa na urutowaniu jak naj- 
większej ilości Poluków od zagłady: Tujna gużotka 
"Nud Odrą Czuwa straż” była dziułow sztabu Hyśliwca 
a jej grudniowu wydanie z 1944 roku nosi kolujny nu 
wer 62. Lazeika ta, oprócz wiadomości krzepiących vor- 
Su, to znaczy kiedy i gdzie Nioucou dobrze zło jono 
skóry, uczyła jak konserwowuć bro, juk obchodzić się 
z nowywi joj rodzajumi no i jak wywięiwać siy od słu- 
żby w bohruachcie. Wydano nawet pisemną instrukojy 
"Jak zostać chorym", którą rozprowadzono w setkach 
e©gzowplurzy odbitych na vycznyw powielaczu, Pracując 
w szpitalu w Wodzisławiu, spotkułow się £ wieloma 
Ohorymi, którzy korzystali z rad tej broszury. Nalo- 
żało jodnuk z niej korzystać mądrze, bo znana była 
Ona taż Niemcom. Łlecił mi wykrycie źródła samookuio- 
©zuń Komondant tego szpitala chirurę dr John, Szuka- 
łem jego oczywiscie, ale z smutkiem musiałow <aaaldo- 

6, że nio nie wskórułem, "Nie budziłow zaufania ja- 
ko szarże - skowontowałuw to rzekome niepowodzeniu - 
Choć mówiłew bezbłydniu po polsku”. 

Feralnym okuzuł siy dla obwodu - jak zresztą £ 
dla samogo "*Puchrora* izoszy - 60 za idiotyczny przy- 
padek, dzień 20 lipcu 1945 roku. Tum podłozona w "Wol- 

foachauzo* przez niemieckich spiskowców bouba Omul że 
nie zełudziła "ukochunogo przez naród wodza” a tu ou- 
dem uniknął śmierol Serarin Myśliwioo, Słuchał uchow 

przylepionya do odbiornika wiadomości z HLC w owojoj 
kwaterze w Miejscu Ldrzańskim skracając sobie Ceas 0- 
ozekiwania na Hórilu, który bydąc na objeżdzie placó- 
wok coś siy spóźniał. Nie zurewgował nawot um OLWAr= 
oiu urzwi a kiudy siy powoli odwrócił było joł zu póź- 
no! bo izby ładowało eiy czturech żandarmów wojsko- 
wych. "Iuende loch - rozkazał Foldfebel - und un dlo 
Vand!". Obok niago ustawiono żonę Cecylię L oorky Ha- 
tyldy a po chwili 1 syna Jóżefu, który zuskoozony nie 
adązył Już cofnąć sly od proga. 
"zdrada" targnyło Myśliwcem przypuszczeniw. Ale po 

omwili powyśluł: "Io niu "uvsiupo" - tylko żandarawi- 

du. Szukują Kufuła!”, 1 - niosioty - znaleźli go. lu- 

hortlm niu powrócił "e fat, t9-lotni ayn tranci szk: 
awujoj Jeduostki: mil piochoty Vetw 

maoltu w Opawie, Ukryty « polnej stodole ożu. 

kał końca wojny lub wybuchu powstanie, na 

któro Myśliwiso przuciuż przygotowywuł swoje koapun= 

1e. Skutogo kujdanami justawiii go osok lanych, Po- 

tem dobrali się do iHyśliwca. "11.4 Urzuzia na Odwio 

dzinuch tylko a słuchasz londynu?! Jua kum "Gest ipo" 

wyolónie z ciubio co tuzebu..." drwil Foidfebel, 

"Przeszukać chałupę - rzucił rozkaz - u ty dawaj ła 

py.” Szozękuęły kajdanki na przegubach komendanta ob= 

wodu, W izbie zostało dwu żundaruów. Ukno było otwar= 

te, Myśliwieo jednyw susoa znałazł aię w ogrodzie, 

pogiuł przes sad a potam przez pszenicę. Wypadł na 

madodrzaliską łąkę. Przed niu rów. Skok i ob erwany 

brzeg wali vię pod nie do wody. Wie zdążwł Jua wysko- 

Ozyć, Nad nim etuli zeiajuni żandarmi zdziwioni, ż0 

miao urządzonej koronady uie został nawet draśnięty: 

sabłoconogo postawili ua nowo w szeregu. 

»Szozegółowa rewiaja* wrzasnął Feldfobeli. Ten 

młody ozłowiek nio uciokał przecież beż przyczyny» 

Wynik rowizji był dla pojmanych druzgocący: znalezio- 

mo madawoży uparat radiowy - niskomplotny co prawda — 

l mapę wojskową 2 nasiosionywi tajnymi znakami oraz 

Jakieś spisy bydła, gysi i kur w okolicznych aająt- 

kach ziowakioh, "A, so ein Vogol bist Bu - gwizdnąd 

przez zęby Folfobol - no to poozytamy," Było ooć tua 

Po łacinie, potom sąci drzewa i dozki w motrach i z- 

mów kaczki "ki diabeł?" zastanawiał się ciągle a 

Bad nim kiwali slę zaoiokawieni żandarai, 

Kiody usłyszoli trzask drzwi, było juz za późno, 

łyśliwioo uciekł po raz drugi, Znewu padły strzały, 

Potem pugnali nad Odrę - darsanio, Myśliwiec przepadł 

w wiklinie. W nocy przumuszorował kilkanaście kilo- 

£etrów do Grzegorzowie, U Wyciąku była pizygotowana 

kuatera zustępcza, Gospodarował tam teraz syn ostat 

Miezo polskiego Sołtysa na Opolszozyźnie; ułody Ignac: 

Jego ojca, Józefa, niu było już wśród żywych, W uraie 

*poczywaly ponoć jego prochy przysłane za Lrubą op?a 

tą joszozo w 1940 r. 2 obozu koncentracyjnego "Buohea- 

Wald", gdziośwy się razem spotzali, W "piekarni", w 

której joszczu przed wojną urządziliśwy świetlicy ob= 

rudowała teraz trójka Iemao, Józef Gawłiozwk i Fran- 

©iszok Dortel. fortla zawrócił na skraju jogo wioski 

sąsiad mu życzliwy: "Szandary dopadli iaflą, potem do 

kogoś strzylali © tevaz Ozekąją na Ciwui. Mie mia 

ła senau myśl o odbioiu więźniów, Dył sam z jodnym 
pistoletem w kiorzeni. Zawrócił rower do 

Grzegorzowie+ Tam podniósł alaru, Radzili 

więc: pozostać czy zwinąć postorunak, 0o z- 

robić z drukażośą 1 magazynem broni, 

bo izby weszła stara, zaufana służąca Kawpakowa: 

*Chtoś bańtuje do łokna, 00 zrobić?" Zgasili światio, 

zuropotowali pistolety, "Ryś" podszędł do okna. Poz- 

nał ",..to Myśliwiec. wysysptał+.+ "akuty" dodał 

po chwili, "Zdrada czy ucieczka - przeleciało au 

przez głowę - ale jak, uciecaka w kajdanach?i* 

"Ubozpieczajcie - syknął, ażoch wejdą - a potam wa 

łiwy po nich i uciekamy" dodał już bezwiednie GWarĄ+ 

Podszedł, ota.rł drzwi i natychuiesż cofnął się w 

oień, bo wnętrza wszedł Myśliwiec, Był san. Przez oh- 

wilę jeszcze nie wiorzyli u potem wielkę radość i 

wielki smutok, "Co a moimi...” wtęknąk Bortel: Pręd 

ko rozkuli Myćliwo:, zabrali troń 1 rowerami. pOjEzo% 

im tylko znane ścieżynki pognałi - omijając Racitórz- 

do Brzezia. 

lgnać złożył wszystek podejrzany wateriał w s1- 

chej studni przy piokarni, przykrył 0 już dnimo prły= 

gotawanymi deskami, ną nie narzucił piasku i żwiru, 

Ale nio się dalej nie działo, Żaendarmi nie zwąchałi 

śladu. 

Cecylię bortel 1 jej oórkę Matyldę zeslłaao do 0— 

bozu koncentracyjnego a jej syn Józef otrzymał wyrok 

11 lat oiżkiego więziania, Rafał stanął przed nądom 

wojskowym swogo pułku. Wyrok *...na kobóraoodwo $ de 

zeróję z bronią w ręku.4+* był jedpoznaczwy, Został 

rozetrzelany przes pluton oguokucyjny właanoj kaspanii. 

mne, niż przewidywał, zakończeniu wojuy nie poz 

wołiło stanąć Myśliwoowi na czele »wożoh kompanii. 

Rofkaz ńie nadszodł, godzina *4* nie wybiła, 

Bortlowie wróciii de wojnie wszyscy do awojej cha- 

ty. Franciszek nie doczekał się żadnoj nagrody ani 

wyróżnienia. Zmarł zupelnie zapomiiany w 1956 roku. 

4 był najiopszym z nas. * powśedział © nia Se 

rafin Myśliwiec, kończąc nie tak dawie rozgowę © Luze 

tych czasach  



  

tedy 75 lat temu ma wycieczce w Molaztynio 

wezntowie I o.h. Wyżazej Sakoży Beainej w 

Krakowie uran ze owym opickumen dr-a Eorua- 

BEGKGG NASZ RUCH GERE + EE 
opothaliówy oię wozyscy. U tej jednej u majwiękonych 

4 aajstarocyoh polekich nekropolii nie brakuje też 

mogił poległych żołnierny powstania styomniowego 

ghm maciej Kurzyniec 
  

PEAŻZ, 
BEŻ, Z 54 
BAD? 

nem lojairoa zakładali pieruene sksiopy półniojanoj 

vz Drusymy j, aię 

nawet w aajśnielczych aarzeniach, 60 drusyna, której 

4ali podwaliny dalałać będuie przer prawie wiek. A 

tak właśnie cię stało. Rak 1986 jest bowieu rokiem 

Jubileucsu 75-lecia założenia 6 Krakowskiej Drużyny 

Harcerskiej, obecnie daiałającej jako Zaczep 6 Kro 

bowakich Drusym Uurcorckich Leśni Luduio* im. 

ToDreugutta. 

My, instruktorzy i harcerze 6 KDE, chcąc woscić 

pamięć naszych gopruedników i zaposnać się 5 żob 

eaiągnigożami u procy karoerakiej, postanowiiiówy 

zorganizować oyki inproa skiadających si9 aa obchody 
Jubileuszowe, 

Rok jubilowosowy rospoczęliśwy Ju$ 22 stycznia 

1986 roku uhióchą anónepu upamiętniającą 123 rocznicę 

wybuchu powstania styczniowego 186) r., którego 00— 

żatat dyktator - Romuald Traugutt, wielki bohator 

narodowy jest nasaym paratem, Jednym u olomontów 

sbiórki byłą gra aiojska, Zastępy zaopatrzono u ko 

porty s zadaniami wędrowały krakowekim osiakiem powo 

tania styozniowogo 1 jogobohaterów, Drulsy i druko- 

wie odwiedzili klasztor 00, Karmelitów Bosych, gónio 

pomnali postacie ojoa Rafała Kalinowskiego i brata 

Aibesta - powstańców styczniowych, dawny tajny punkt 

werbunkowy na ul. Sspitalnej, dom weteranów. 1663 - 

64 raku przy pl.Biekupim, byłą fabrykę prochu 1 na- 

prawy broni przy ul. Siennej. Zapoznali się toć © 

treścią epitafium poświęcenocp pamięci R. Traugutt 

które znajduje się w przedaionku kościoła 00. Kapucy- 

mów. Epitafium te zostało ufundowane przes oórki 

i. Traugutta. 

a 
harcerskie.pl   

3*KDH ma Gi kj lat 
«ran groków jego weteranów. Tu, przy grobie-obeliaku- 

1903 /xwat.Ra , aicopodal gro- 

bm Mariana Dubiockiego - ooobiotego sekretarza A.Tra- 

ugutta, towarzyszącego mu aż do zoneniu aresztowa- 

miaf ośdaliówy koła bokatercn. Apol Saosopu u żóp 

peamika, miawię oiosy i orukoliosną wiąsanko kwiatów 

słoteną na płycie praos majniedowych harcerzy prey 

wtórec warbiń 1 blasku pochodni ofiarowaliówy ich 

Pamigot. 

W dmiu ZR otyoznie 1986 roku harcorse i karoorki 

unosogo Szocopu zaciągnęli toń w omadio przeru hokcy- 

mych warię honorową przeć tablicą pamiątkową anajdu= 

Jęcą się w holu nassoj oskały. Sekola Podotanova 

Mr Ń w Krokowie, utosacząca się przy ui,Suolońck 3-7 0, 

w której od początku lat 0-tych dsiała *Suóvtka", 

w 1971 roku etrsysala sa patrona Romualda Treugutta+ 

© tej okasji odołonięte tabliog s pięka 4 bręsową 

rueńbą głowy RoTraugutta, uaprojektowaną przes artyc- 

tę plastyka M.Kałosyńskiego, Jost to jedna u hioli- 

eznych znajdujących się w Krakowie pamiątek związa- 

mych s naszym patrenea. Podzreólić też warto; że że 

oukoła obrała sobie za patrona bohatera działającej 

pezy niej drusyny harcerskiej, a nie odwrotnie, jak 

te najczęściej bywa 

V haroóćwce Saosepu drużyna ohłopośw 6 KD Żbiki 

1 asiewonąt 6 KDM "żar" przygotowały 2 konkurencyje 
me wystawy - gazetki poświęceno styczniowej roomni- 

er. Suosogólnie oiekawa była gazetka ohiopców pod ©- 

gólnym tytułem "R.Traugutt w Krakowie". Chłopcy neb- 

rali iaforuacje i stosowią ikonografię do tego uało 

snauogo epiaodu w powstańczej dniałalności R.Traugut- 

ta. Późniejszy dyktator, ju w stopniu gonorała wo 

Śmiu 1863 r. v Kraków 1 odbył tu szereg 

MEL + CENNE NASZ RUCH EEEE 
ważnych narad. 

A wracając de ubiórki Szowepu należy dodnó, śe 

sskoścnył ją kominek na którym śpiewalińwy powetań. 

pieści: "V krwawym polu. -.*, "Hej, otrzekcy waż 

» 1 immo, a druhowie m uustępu "Kotów" rocytowe= 

14 wierose patriotyczne, vóróa których interpretacja 

utworu "Czuwuj* Jana Kasprowiosa wabudsiła najwięk 

se usnauie. Gawędy wyśŁOGił druh phm Remigiusz 

Buohamak b.onczepowy, OLeouie owłonek Rady iufoa 

Kraków-Śródmieście O. bria ona poświęcona samotnej 

walce ReTraugutta w ostatnich tygodniach dyktatury 

4 tdci barcerakiego braterstwa. 

Tak v tym roku uosoiliśwy pamięć styczniowego 

urym i uieprawdy mówią słowa często Śpiowanej przez 

mae pieśni © Świętokrzyskich ohłoponoh, że: *Tylko 

wiekowe, omosaie modrzewie wiedzą, ozago Badno inne 

drzewo nie wio, pamiętają bowiem rok krwawej zamieci, 

szośćdzieciąty trzeci”. Hy staramy sżę pamiętać © 

mich sawsse, a mie tylko przy okazji kolejnej roczni- 

eT. Zwłaszona w codziennej pracy zastępów i drużyn. 

Jednym s przykładów jest próba końcowa na stopień 

wywiadowcy dh-a młodzika Roberta Kani. Robert w jedną 

me stycmniowych sobót wyruszył tropem powstańców 1863 

64 roku. Z Krakowa aotarh do Skały, Gduie przed 123 

laty powstańczy oddsiał Langiewicza stoczył krwawą 

bitwę s oddziałem rosyjskia, na pamiątkę której pos 

wione krzyż na tamtejszym omentarzu, Późriej Robert 

idqa doliną Prądnika przes Ojoów zapoznał a: 

<©ami, w których przebywały, walomyły lioune oddziały — 

u uiejc= 

partie powstańcze przedostające się tu s Krakowa. 

Odmajdując kolejne listy, wykonywał sawarte w mich 

tów" tea przeprowadził atak Ba Miechów, nie o0zywió- 

©ie udany. Po Ówiozeninoh ohiopcy atanęli przed pom 

mikiem wzniesionym dla uososenia bohaterów nie. 

mej bitwy na aiochowskia rynku przen społeczeństwo 

anyoh s rocznicą wybuchu 

amiowego dnia 12 marca 1986 r, uosoli- 

lhówy pamięć nażosyciela i pierwszego drużynowego 

6 KDI dr-a Hermana i.Kojmira w 67 roomnioę jego śmior= 

«i. Z tej okazji odbyła się ubiórka Kręgu Instruk- 

torakiego Szonepu 6 KDI "Leśni Ludzie" iu.R.Traugut= 

*a. Inotruktorzy i otarei haroorze spotkali aię Na 

omontarzu Rakowiokia przy grobie dr-e kormana Fojni- 

ra /kwatera lle/ , gdzie złosono kwiaty 1 uapaloao 

uniose, Bysm harcerski 1 "Rota" zakończyły tę owędć 

uroczysteści. Mastępnie w arośwoe Szosepu 6 KDB od- 

była się otwarta wieosornica poświęcona osobie dr-a 

Huiojmira. Wa wieczornioę oprócz harcerzy £ inotruk- 

terów *Gzóstki" przybył też sym dr-a H,Mojaire, pan 
iatynier Tadeusz Kojair, w latach dwwóniestych har- 

eeru IV KDU im. J.Grodyńskiego. 

Vieozór otworzyła gawęda dh-a plm Macieja Kurzyń- 

0a, w której przedstawia ou bibliografię dr-a I. 

Mojaira. U 
mikom nójęcia, dokumenty, rękopisy oran iano pasiąt- 

trakoie guvędy pokazano wezystkim u0sost- 

ki po M.kojairze. Następnie pan in$. T.MJnir 0po- 
wiadał © swym Ojou, © trudnych onacach, w których Gył 

4 pracował, Dwoje wspomiienia inż. T.hojair sakoŹśczył 

praniem: "Czy góyky mój ojoiee żył 1 byk vóróć Mao, 
jestem powy, że zapytałby się, Jek dnisiaj karcorso 

jego drużrmy realizują hasło powrotu Go uatury, Feuvo- 

  nadania s torenoanawstwa i innych technik 

przeprowadził anorog bardzo ciekawych roznów 8 mie 

sukańcani wai Ojoów. Druh Kania przeszećł całą traag, 

odmalauł wszystkie listy 1 posytymie zaliczył tę 

Dróbę. Dnia 22 otycznia 1986 r, został mu przysnany 

stopień wywiadowcy. 

Imną przygodą była wycieczka kajałodozogo Zastępu 

"lotów" u myskiej drużyny "Żbików", "Koty" pojechały 

do Miechowa, miasta na przedpolnoh którego 17 lute- 

€% 1663 roku ronegrala się krwawa bitwa. Silny oddniał 

powstańczy, któcy wyruszył £ Krakowa ohoiałzdobyć te 

miasto. Miostoty, wamiar tem nie powiódł eię i po 

©ięakiej bitwie powstańcy ponieśli klgekę. Zastęp "Ko- 

Ju £ 1 . jA ma to pytanie 

wywołała bardzo interesującą dyskusję nad zadęniani 

harcerstwa £ formami ich roalisacji dawnej 1 w dniu 

daisiejswym. Vioceór nakończył montaż literacki, ua 

który ułosyky sie wyjątki u prao dr-a Bollojntra oraa 

pośmiertne opinie o mia ludsi tej miary, 00 dr ZYG- 

munk Vyrobek, prof,Stanisiaw Ciechanowaki £ iuni. 

W osaste wieczermicy Śpieraiiówy otaro piośmi 

4 piocenki skautowe, które towarzyszyły w pracy i sa- 

bawie twóroca harcerstwa. 

Do ohwili obeenej przeprowadniiiówy dwie wyżej 

epicana improny, Maiemiast | majblimenych uśosiącnoh 
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kawek KIJLTURKA GEZER + EEE: 
Po wakacyjnych obozach, wraesteń 1 puczątek paź 

dziernika będą koiminacy jaya mowontew naszych Oboho- 

dów 75-1eoia. Choemy wtedy urwądzić uroczysty upol 

Saouopu, wystawę do.oliku w Szkolu Podstawowej nr 4, 

ognisko dla rodaioów 1 goóci m występami. Może uda 

nam się też wydać jakąć skrouną aonografię "Szóstki” 

©ran odznakę, które byłyby trwałą pamiątką po jubileu- 

sau. 

Takie są nasze plany na najbiiżeno miesiące, Czy 

uda się je nam sroalizować, pruoprowaduić poszonegól- 

ue iaprozy, tak by były oiekawe, dały pozytywne ofuk- 

ty wychowawcza, o4ae okaże, W ramnch owych możliwość 

©4 haroerae | instruktorzy "Szóstki* dołożą jednak 

wazvłkich etavuń by ten piękny Jubileusz po haroero- 

ku wowoió. 

Najistotniejszym eloaontem naszego ruchu Jest dru- 

tyna, setki, tysiące drużyn. Jedna  nioh alo oouy- 

wiócie nie jedyna , krakowska *Blękitua Szóstka” 

w tym roku obobodzi jubiluues 75-400iu. 

  

s HARCERS 

spotkanie z: 

aytafemu Kamila. re 
aczanis: 

Oadaiolili oig, apnecaku, 

Gd snów, 00 jak motył drżą, 

haftowali oi syneczka, 

smutne oowyrrudą krwią, 

malowali krajobrasy w Sóżte ściogi pożóg, 

wyszywali wiaieloami drzew plynące mor 

Wyuesyli oig, syneczku, wiemi tvoj na pawipć, 
gdyć jej ćcieżki powycinał solaznymi lzami. 
Qdohowali cię w oioaności,. 

odkarmiii bochen trwóg, 
przesiesrzyżeć po omacku 

majwotydliwese u ludakich dróg. 

4 wyszedleś, juany synku 

4 osaruą bronią w noo, 

4 poonułżoń, jak cię jeży 

w ańwięku minut - mło. 
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OPRACOWANIE : 

A hm PL Jadwiga Skiba 

Zanie padłoć, Jesuoze uiowię przeżogialeć ręką. 

Czy to była kula, synku, Osy to serce pękło? 

*Elegla o chłopaku 

Mocą ałyeny, jak ooraz blidej 

drżąc 1 grając krąg się zaciska. 

A snie przecież ndrój rześbił obyty, 

wykuśtała mnie olmur kołyska. 

4 mie przecież wody szerokie 

na dźwigarach awych uiosły płatki 

bzu dzkiego; bujne Łobłoki 

były dla enie jak uśmiech matki. 

Krąg powolny dzień ozy noo krąży, 

ostrzem toaie już przy ustach, 

« mie przecież tuk jak i ianym 

wiomia rosołu tęga - nie pust: 

4 mnie przecież jak dymu luska 

wytryskała gołybia ułodość, 

teri ma dnie świoroi wyrastum 

ja - sya dziki mygo uarodu: 

Arąg Jak uożom s wolca romcina 

przetnie Światło, mania dzień minie, 

« ja przośpię ozao wielkiej rzeńby 

2 głową ciężką na karabinie. 

KEMMM + KIENNNNNNNNNJ KULTURA. EEEE 
Obskoozony pizów zdarzeń numyi, 

kręgiem Ostrym rosdarty na pół, 

głowę ruucę pod wiatr jak granat, 

pierei ugniecia Osać Ozainą łapą; 

be te była życia nieśmiałość, 

a odwaga - gdy Śmiercią uiosło. 

Uurseć przyjdnie, Gdy się kochało 

wielkie aprewy Głupią miłością. 

*Z głową na karabinie” 

Trzeba nam było długo 166 w nienawióć 

romdarty w gwiazdy kryentał ohrupał nam pod buten 

4 dni w przesmiły, a6łty blask roukrwawió, 

na besoblioze 166 pod uwiędłą nutę 

u ohrypuących gardeł zdartą suolym ukrackieme 

V bryngi i sople krwi ouchnącej trupem 

dzie się tędy, by się stać oułowiekiem 

„aseaa00ca aaaa0ooso00o0o000000000000 

4 nocą więdły w oknach olcha okiennice 

4 ozerń wsychała z błotem w szorstki, ożędki dro 

1i0b, 

2aby ją ówit oduruszył, którym niebo pęka, 

Świt +.- jet 

bieli. 

je jeden granat spadły w gystoj 

A novą ckma w obcych, pustych miastach 

pluły naw nienawiścią w czarny kontur twaruy 

1 jekaży po nocach oharozącym budakiem 

dalekich karabinów, 

by usta nam aparsyć, 

1 buduiły gwałtownym, © żył wyprutym krzykiem, 

który sypał ele w ozuosce w rowpalony OŻóW 

a potem znów było dno nakisia cisną 

1 znów przelowające suprychy w oieuność koło. 

ZOBiANĄ, +10 

Moce ukrzyżowane zamarałymi snami, 

uostaną cosy u mroków wyranięte w łom krysztaż 

4 eony, które wyksitną pesegnile - 

- uiogaponinajkami 2+000- 

*Dni mienawióci" 

Piasek. Wiała i L 

Mazowene moje, Płaako, daleko — 

Pod potokemi azumiącyOh gwiazd, 

salwa jak pokłąsk wielkiej dłoni, 

Bya las. Pochłonął saowu Żaa 

kaski wysokie, kości i konie. 

Zda mi się, otoż tu jeszcze oRorog, 

mur granatowy, Strzały jak baty. 

Czwartego pułku ouapy i gwory 

4 jak obłoki - dymią armaty, 

Visło, pamiętaaz? Losie, w twych kartach 

widuę ich, stoją - synowie powstań 

w roudartych blusach - ziemie uparta — 

jak drzewa prości. 

+2%000040000000000000006000400000000 

Paacku, pemiętaes? Ziomie, pamiętacu? 

rzemień od broni ramię przecinał, 

twarze, mundury jek popiół święty: 

WUmuków pasiętanz? Światła godzinę? 

444000000000000000000000000004000000 

I byłeś wolny, grobie pozoleń, 

Las się sablińnia 4 piach pruywałide 

Pługi ouły, drogi u wiolkiu wonole, 

A potem kraju runęło niebo, 

Tłumy obdarte u seroa i w ciała, 

1 dynił ogniem każdy kos chleba, 

4 śmierć się stała. 

Piasku, pamiętasz? Krow onarna w supły 

wviązana > oiekła v wielkie mogiły, 

jak uło gałęsie wiły oię trupy 

dzieci - $ batów skręcone tyły: 

Piacku, te tobie szoptali lotąc, 

wracając w oiebie krwś niożą wąską, 

duiooi, kobiety, ohlepi, t0%aiez00: 

"Polsko, odexwij się, Kolsko”. 

Piasku, pamiętaes? Visio pręspłyniocz 

szorstkie owym suknem po płaszosu ploniene 

Qdy w boju padnę - ©, daj mi imię, 

moja ty twarda, żołaioraka ziemio!      
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  BEŻ WPŁYWU NA KSZTAŁT I OBLICZE ORGANIZACJI   
  

Miałem na warsztacie całkiem inny tewat, xie- 
dy spotkałem Jerzego.Przez chwilę przenknęła 

mi myśl - kanaydat do plebiscytu "1 ze 100 000". 
Stanowi wzór do naśladowania, jest wychowawcą, jest ak- 
tywnym członkiem Związku, wykorzystującym w pracy Swo- 
ja wiedzę 1 doświadczenie, ma wpływ na kształt i obli- 
cze organizacji. Niestety, tego ostatniego warunku nie 

spełnia. Pamiętam go co najmniej od 20 lat. Kiedyś - 
-szczepowy, później drużynowy, dziś - prowadzący jakąś 
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pracownię na etacie Domu Kultury. Zawsze zatrudniony, 
krzątający się, czynny, szary, przykurzony i zagoniony. 
CÓŻ, pracowitość i sumienność nie są dziś w modzie. 
W wyścigu do tacki z odznaczeniami zawsze wyprzódzą go 
Etatowo Zasłużony 1 Pieczeniacz, w tej dziedzinie nie 
do pokonania. Przemyka się pod ścianami jakby Zawsty- 
dzony z nieodłączną teczką. Na dodatek Jerzy cierpi, 
ba ktoś zarzuca mu, że nie ma (chyba już 40-letniej) 
ciągłości pracy instruktorskiej. Mój starszoharcerski 

duch się buntuje, A może by tak "odkurzyć" Jerzego, 
załatwić "chlebowy", "nasłać" na niego poszukujących 
własnego systemu wartości kandydatów na stopień Harce- 
rza Orlego, ustawić na piedestale, niech się młodsi 
od niego uczą! Ale cży to materiał na pumnik, on taki 
nieefektówny 1... komu to potrzebne? 
Znowu wraca stary dylemat "W Polsce zawsze było dużo 
orłów a mało mrówek" - jak mówił "Zośka". 

Lis 

FRZ erwe 

za  URLOPOWA 
(A.M) zz. WYDZ. WAWDU. 

   



    

BERGE: HOBRY GGGEENETEW + BBE 

cd. ze str. 16 
Do udźłułu w'*odprawio" zaproszono również hareurzy 

sturszych 4 iumych drużyn hufcu i uczniów nidżrzoszo= 

nycha 

Po odprawie pozostało już tylko ozekać, Dwukrot- 

nie zjawili siy na miejscu akcji, aby tam od godziny 

8.50 oczekiwać sumochodu, który nie nadjechał. Prze- 

bieg akoji już znasty. Dodać tylko należy, że rajd zam 

stąpił fazę odskoku 1 likwidacji a analiza i ocena 

operacji nastąpiła przy rajdowym ognisku. Natomiast 

zgromadzone w czasie rajdu relacje i gatoriały przo- 

kazano do miejscowej izby pamięci, 

Zamach na gen.Vilhelma Koppogo - wyższego dowódcy SS 

1 policji na obszar Generulnej Guberni to jedna 2 

Słośniejszych akcji bojowych polskiego podziowia. Z0s- 

tał dokonany na podatawie wyroku Kierownictwa Valki 

Podziemiej. Do wykonania zo wyznaczono specjalnie do 

tego przeszkolony i doświadczony w Ozasio realizacji 

14 podotnych akcji batalion AK "rarusol", Akcję wyko- 
nywał t pluton "Pot" pod dowództwon "Kafula" /lua Sta- 
nisława Loopolda/, Poważne trudności były spowodowa- 
ne koniecznością przerzucenia przez granicę lzoszy 
samochodów, broni i ludzi oraz dłuższyw pobytow gru 
PY nu torenie gęsto nasyconogo w okresie okupacji 
louontom niemieckim Krakowa, Dwukrotnie nio dochodzi 
do zamachu, wreszcie 11 lipca 194 roku akoja się od- 
bywa, Jednak Koppo uchodzi z życiom, Pierwsza Fazu 
odskoku przobioga nzczyśliwie, dopiero za Volbromicu 
dochodzi do pozyczki z żundaraorlą. Zostuje ranny jo- 
don £ uozostników, co jest powodem opóźnionia tempa 
Jazdy. To prowadzi do ponownogo starcia z Niemcami, 
w wyniku którogo żołnierzu "Parasola" opuszczają sa- 
wochody i wycofują aię w kierunku wsi Udórz, Udajo 
się iu odowwać i zuylić pogoń, jednak ginio dwóch z 
nich a trójka rannych wpada w ręce Niemców 1 zostaje 
później zamyczona w czasie śledztwa, Koppo przeżyje 
wojnę, żyje w RFN, gdzie pobiera "zasłużoną" owory- 
turę. 

  

Wóiesiaer SaeehaEie 

w jaskiniach Francji 
4lip znów oo6 szaty ma ruszcie nad 1ski 

Pachnie na całej łą00. Mapychamy się więc a0- 

1idnie, be jestośwy głodni 1 amęoseni, Vozoł — 

sujosy do 1 prawie 

W mocy burza Grzmoty, błyskawi: 

tatrzański 

a w końcu zdrowy 

jeszcz, Damski namiot w kaskadach ulewy 

«vakuuje się do budynku, Dżentelmeni, ezyli my udaje 

my, że Śpimy, Wii mase ga cenę utraty honoru nie 

wystawą nosa na taki doszoa; ohoć panie niśśmiało 

próbują nakłonić naa do pomocy, Zmoknięte jak kury 

uniknęły wroszoie w drzwiach domu, a "klub di 

wychowanych panów" jak na komendę otworzył oczy 

- 00 robimy? 

- Wyłazimy! Nio uam wamiaru wa pipó minut pływeó+ 

- Nie ruszę się dopóki mnie nie podloje. 

- Suuknijole się - ohoę spaól 

2 relacja luźna 
baby wych Śl - były to wa 

jednego antyfoministy i po nioh uapokoiło sig w numio- 

©ie. Macamy po oienku trawnik wokół siebie /uieliówy 

namioty bez podłóg 

sucho, Wagle ustały grzmoty £ jak na komendę przesta- 

+ ale jeczozo Just 

łe padać. Złoóliwa satysfakcją uróży dobry i mdrowy 

«ea, Rano w blaskach słoneczka x uświechom wyżasości 

swijawy majdan. Dziewczyny jeszcze suszą oiuohy, wy 

pakujewy klamoty do samochodów 1 przyczepy 1 powoli 

likwidujemy obozowiako. Trzona samochodami i przycse- 

Pą przenosiay się w poblice Grenoble. Rozbijamy na- 

mioty w rouległej dolinie, ku której opadają pokryte 

laaani ówierkowymi łagodne zbocza, Dolina, uimo że 

barduo roziegia i długa, połodona maei być dość wy- 

oko, bo prowadząca do niej droga przebiega uiędzy 

miebem a siemią. Wąska, asfaltowa Ścieżka, na której 

SEKE | SSD ORIY (BEEEE 
a trudom mijają siY dwa samochody zawieszona na półce 

opadojącoj stroną ścianą tak na oko 200 m, a uabon- 

pieczona jedynie niaiutką barierką. Do tego styl jau- 

dy naomych Gospodarzyi Przed zakrętem Ostre hamowa- 

Sam Jeżdżę 

66 dużo i lubię szybką jazdę, ale emocji Jakich 

uie, klaksou, redukoja biegu i omły © 

dosnavałow na tamtych drogach uie dostarosył mi mo 

wet pośliwe, w Jaki wpadłow ua wiadukoie przy 95 na 

gocninę- Jak sobie praypominam, jeczone przebiega 

mi leciutki drosuozyk po plecach. 

Dolina joat piękna, Na tlo wysokich po kolana, 

4ółiych traw pojedynose druowa Świerkowe wydają się 

miesal owarno.Baleko, jukivć J00 m od naazego obozu 

widać fioletową wyspę kwi jw. Tam też jest Jedyne 

w dolinie ńródło. Jaioko aa horyamntom dolina po 

prostu matka. Prawdopodobnie obuiaa się. Dopiero Jak 

w teatrze v drugim planie pojawiają się wiełkie po- 

rośnięte lasami góry. W tym rejonie Alpy n*e mają wy- 

sokogórskiego typu. Mie dowiodzieliśwy się, w jaki 

sposób kończy się dolina. Mimo, że 1iśwy 

kilka wypraw *do końca*, jakoś do końca nam nie wy” 

sało. Uprzojma propozycja Pranousów pedjechania 00 

mochodem wydała nam się 

przysłuchiwalićmy oię grupie kilikunastolatów sąpindu= 

jęcych s mai, którzy przy ogmieku uprawiali żatno ry- 

kowieko, jakiego mie powotydciaby sig Nawet Jarocin, 

V nas nio do pomyólenia. 

Kuohknig ursądsiliówy w pobliżu wielkiego oisu> 

PrsyGotowalnia pod jego rouiotystymi kanarami. Obiora= 

lai, umywalni i wyparzacsa mio było. Bio kyło wielu 

rseozy, a przede wozystkim mieżonych, onorwocych i 

fioletowych pieczątek na arkuesu Jokaliacyjnya, Aro 

Huaua arosstą teń Bie byłe. 

Uaaiety nasze stały JO metrów od traktu -2- , mię 

Quwy wysokia siolakiem, Jeden polo, Q dwa połącsyiiśwz 

w rodzaj sypialni i magazynu oprzętowęgo. Wozystkie 

wiktuały tesynaliówy w przyczepie pod racrAtycznyu 

Świerockiem, Miako w kartonowych pojemnikach nio ak= 

wasiło się przem trzy tygodnie i podotno sankoważo 

jak świeżo, 

BPrzgotowujemy kolację, ale poniewć robią to panom 

wie, robota mio iósie jak po maćlo, Datowozymy 5 Gł0- 

du są sło. 4 mie ooże obojóć 

4ię bom komentarzy, ale te tylko pogureza oytukcję, 

be zastęp kucharzy już całkiem prowokacyjnie gusdr3> 

  

miejsca, jakim jest park narodowy. My, połocy turyóm 

©i, nauczeni u nabożeństwem podohodzić do każdego 

zarnądzenia naszych włada ochremiarakioh nie mogliśm 

sy saanąć w namiocie roabitym w PARKU, a ©0 dopiero 

Jeśduić pe niu samoukodea. Inna rueou, że ahoć u po- 

litowaniem w sorou ioburzeniem w oku patrzyliśwy 00 

daliuunie, jak nosi koledzy jadą samochodom do Źródeł 

ka po wodę dla całej ekipy, to jednak ohgtuie m miej 

wasyacy korayataliśwy: 

Duiwiło naa w tych Alpach j 

ohoóby ucówki, Wielkie to, omerwone,a uie grym. 

bo dolina, Rosległa, wielka, dość ludna, przy wjeś- 

daie box sulabauu  Jedua blaszany kubeł i ani jed 

Mego Świecia, I to najduiwniejaze, wyruszaliśwy 00— 

duieunie rano u obomu wssysoy, pozostawiając go bez 

opieki 1 nigdy aio mie zgluęło, ami mo opraytu, ani 

% jedzenia. Przepraszam, ktoś nam ukradł duży alumi- 

Mlowy gususk do przywożenia wody, Ja do dwiń wiecu! 

%e był to Duch Gór, vbrańcny ua te oodsienne samocho- 

dowe oskapadny do śródine 

Aby nie wpaóć w Kowplukoy wiousorami m lubością 

stę aioniżość 

Duiowosyny jednak wolą pocierpioć 4 poouokać. 

W końcu trucba było dać za wygraną i podać kolscję, 

Jemy już przy sacdodzącym olonoouku. Gospodurne wyciąć 

gają śpiwory i układają się przod namiotami, Generał, 

Gośka 1 ja sostajomy przy ognicku, reezta wiani do 

namiotów, Boo jest gwiaśdsiota A bardzo ciepła. iły 

jak logondarni globirotorwy na trawie pod gołym nie- 

bem. Zosypiem, kiedy wiejki księżyc wychodzi nna naj- 

Wiisosego wmęiasionia, Nagie budsę sig, wydejo ai a: 

de ktoś jest w poblicu. Podnoszę dolikatnie głowę £ 

widzę aiowielkiego pom, dobierającego sty do naszego 

jodnenia. Zwierzę też zauważyło, de mie Śpię Ń czwych- 

męło za leżący nicopodal duzy pioń, Vstaję 1 ubieram 

waupotko, 00 mie jest przomusosone dła nassogo nocne 

go goźcia, a sostawian tylko dość pokaśną kupkę kości 

u kurosaków, 

Kladę się wygodnie i obserwuję przybysza. Zapach 

oiągnie, a strach trzyma. Zaczyna biegać jek wakadża 

sogara, tam i u powrotem. Ceraa biżsoj 1 blidoj. 

Wrenuoie dopada smakołyków, porywa kilka 1 omyk za 

pień, Za chwilę już odważniej przypada óo "otclu" 4 
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kooczńikóii HOBRY BAGGEZZG + EE 
pałnazuje przypuikową kalucję, JoGt uiowiojki, kuć 

*y 4 chyba ozaruy, ale w Świstie kciężyca nie dałbym 

sa tą głowy. Ba szyl mm obrożę M metalowym ksążkium. 

Kiedyć jekić oułowiek był jego przyjaciołom, ale juś 

daić do ludni mio ma zaufania, Może kiedyć eiy sgubi. 

a moce był ozyimć kłopotem i został po luduku wyrzu= 

ocny a akogaysiojszego domu, 

Kudlace przychodnią do na 00 200, als nie udaże 

aię odozyskać jego zaufania, V obozie nasuya mieszkał 

1may, auoła aryatokratyczny przedatawicień tej samej 

rasy. suka a 

$micoanie wyślądają Lu. 

dray w środku luta zakładają kosauie Flune- 
podhossulki, jakieś austry, kalesony, grube 

akarpoty 1 do tego scieplane buty gumowe. Ale ponie- 
waż v tej dolinie prawie wasyecy oię du takich mali 
emalii, nio wyvoływało to specjalnego zaiateresowanie. 
Hack 0a głowę, woda do lampy, lampa du puoa, woz: 
ma plecy i siup, do dmiury w nimi, 

Zjeżddawy ua oiedaoniach me tray motry £ tu pier- 
wasa miecpoduianka, Nastypua dsiura, tym razem w 

  s puaa- 

ka 4 specjalnym psia sostawea witaminisowanym. Spała 

w uamiocie, ale jakoć nigdy nie ubudzia jej nocay, 
uaposmiany 4 ohyba trochę zdaiowały kuzyn. oo naie- 

fala do niego. Buick za to był Sonin. Tak nazywała 

się dalmatynka, Kto nie zdążył watać praed jej połud- 

Mą, miał się a pyszna, Sania po wonysikich leżących 

biegała, Lisała żoh, fikala kosły i udzieraża Ópi- 

wory, Całe 601. że L lubiła opaó jes: dłu- 

Ge, długo po wochodzio ołońca. Zresztą jak na góre 

kie wyprawy, ustawaliówy nieprzynwoicie późno. Oko 

do 9. 

Na Śniadanie Frenousi pitraczą okropną aaałycę 

akladającą się u płaikówowslanych, mleka, kakao, do 

tego góra oukru i dżemi, Oobyda, De popioia także ka- 

kao w płynie lub uieko, rzadko herbata. I jeszcze na 

4osorak oirano sorki. Zapaszoki 

*jesy nacuyśka 1 robimy naradę pod hasłem "co robimy"o 

4iina oświadcza, że Za Ladue pieniądze aie wohodzi 

4a żadnej jaskini horysontalnej, laniwoo proponują 

dzień na słoŚcu,.» Tylko nasi gospodarze mio nie wów 

wią. JJ pakuje do worków sprzęt dl. każdogo, Filip 

£łuoze karbit 1 ładuje do lamp, Po chwili bez słowa 

wakładają koabinoseny i rusnają w popruek doliny, Miu 

mie rozumiemy. 

Maio odwraca oiy i mówi: Przyjdźcie sa pół godmi- 

my Po atu metrach znikają, Jakby się zapadli pod mie- 

mię, Mamy jeszose pół godniny, kłudniewy cię na Ópi- 

worach i ohłeniewy ołOŃce oałym Ciałem. Jost gorąuo 

mimo *wozosnej* pory, Musimy aię naładować oiepłew 

ua długie godainy ponuBej ciemnej wilgoci. Ale że 

wozystko, 00 dobre, musi się skończyć 1 nasz Czaa 

eiepłogo lenintwa też dobiegł. 
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kantałoie duwonu. Do bardso pochyłogo t pokrytego 

piargica dua dobro pięć metrów. Duwon tak się rocz 

raa, że nie ma jak oprzeć móg. Patznyny dowkoła, ale 

ani kawałka liny, Jak te Gubojady tu ły, Not 1 

qylozat. Przymiorualiówy cię m różnych airoa, ale 

mie puszowa. Ładnie nae uruądziii. Skoosyć s pierw 

suego piętra w takie rumowiako? Nie ma mowy, Połami= 

ne mogi. 

Mueimy jednak jakość tem piekielny dawon pokonać. 

Mamy kawałek liuy, s niego uwiązujomy pętip 1 na 

niej opuanozazy Javka na dno, Potem jemu na ramiona 

1 po takiej tywej drabinie ochoduimy niżej. Jest su- 

uho, ale okrojnie uiasno. Kto maie zna, ten wio, te 

do oiaznych pomieszczeń mogę mieć niozym mie uwasad. 

mieną awersję. Przeciakam aię Jednak 1 dochodwy do 

duóch otworów, Ooupwiócie oba Oiaanel Tu jest Już 

stanowieko i lina mikuąca w Jakiejć studni. Vpinan . 

«ię w tę linę, zdejmuję u ploców worek- nie ma siły, 

sobym się z nim omiościa , przywiązuję go do pasa, 

wrzucam do studni 1 nie dowierzając ani przes wowent 

wkiręconym w ścianę nitom, wpusuozam nogi na workiwa, 

a potem już całą resztę mojej siomskiej powieki, Stu- 

dnia jest tak Oiasna, Go nio można opojrzeć W dół. 

Zresntą każda próba popatrzenia w kierunku dna uio= 

bezpiecznie przyliiża płomień lamyki do liny, Ponu= 

wam się w dół, Juk klatka windy w szybie, Jostom na 

dole, Krótkie korytarzem dostaję się do ogrumiej sa- 

11. Dekorowane przez ailiony lat kroplami oierpliwej 

wody podzieene salony wyglądają fautautycznie. 06- 

wietloae migotliwymi płomieniami karbidowpuł Luny 

kamienne ouda mienią się wosystkimi odcieniami bieli, 

sółoi, ouarości, brązów... Vivlkie onlo i aulońkie 

«roty, rzeki i Jeziora, ogrosno korytarze, oinano 

*rury"+++ Tu, pod ziemią Natura pozwoliła eobio ua 

sywiołową praosadę. 

BMGE-- , OGGGGGGG |1OBRY EMMERREMI 
Sala kończy si przepaścią. Cztery piętra niżej 

widać światełka Filipu i Patryka. Start do następ= 

negy sjazdu nie wyglądał obiecująco. Z nieprzyzwoi= 

oie vąckiej półeczki. Do tego nity wkręcane s4 na 

duóch przeciwiogłych ścianach 1 zwisa « nich pętla- 

« gdrieć po órodku dynde dopiero lina zjazdowa. Całe 

to "urządzonte” oddalone jest 0d moich stóp © dobry 

wstr w poziomie 4 w pionie. Żeby nie wystartować a 

półsoski iotue owoLodnyu, przyplaaa ai dodatkową 

liską zwaną w języku fachowym łużew do opecjalnie 

40 tego 06lu przyżotowanego stunovieka | próbuję 

sięgnąć ręką po ling. Huazę uklęknąć i zawionąŚ o0a- 

1ym ciężarem na dożu. Wiszę głową w dół £ odległość 

do dau dmiunie mi rośnie. Wio ma się 00 zaatanowiać, 

Myślenie nikomi jeszoze nie wysało ńa zdrowie. Przy- 

oiągum linę, wpinua potzłu, sprawdzam, ozy dobrze i 

oddając duszę cilom wyżozym daję nura głową w Gół, 

Goś jęknęło, uio wiem, ozy lina, ozy ja. Przez chwi- 

1ę udaję wahadło, kiwująo się od ścłany do Ściany. 

Kiedy wszystko wróciło na swoje miejsce, a jak w dal- 

ssya oiągu posiadau wepólnocę duszy £ Oiała, pełen 

oeptyaiawu £ pogardy dla tezęsących portkami na półce 

koleżanek 1 kolegów zmierzam do ubawioniego dna, ma 

Jąc nadzieję, że to już ostatnia studnia w tej daiue 

rue. dle nie, Ozekała Bao następna atrakcja. Kolojna 

studnia opadała pod kątom. Zajść normalnie na nogach 

1 owsntuałuto na rękach nie było możliwości, a Zjeże 

dżając na linie trzeba xę00 poświęcić trzywaniu 6ogo 

uiesaczęsnogo potulu. Było do wyboru, alto na plecnoh 

Viukąo niowilosieruie kością ogonową © wystające ozęóć" 

©ń skały, eibo na brzuchu obijając kolana £ Łokołe. 

V połowie diogi przez mękę wiąłom dość i nawst zaczą 

lea kombinować, jak wrówić do góry, bo jek to awykle 

bywa poobijacy aiałouw zarówno przód, juk 1 tył. Zaw 

że się Oukowiakowi ndaju, żo jak sobie odmieni, to mi 

będzie lopiej, niestety, uazwyczaj go ohwiiowej ul= 

due przeżywa cię więkone katu. lila dodatek było za 

VWądko - w jaskiniach otunowoso za dużo jest wąskich 

przejść - 1 nie można było zuienić przyrządu do ujeż 

dżania na przyrząd do wychodawniia. 

Naresncie posiowy koryterzyk, Ladny, Ani wąski, 

mni usoroki, Gladaiutkie i omysts Ścianki, Jakby 00 

%rliko wyszorowano. Pod noguai ohodniozok rówaiutki, 

jak płyty rynków naszych wajewódzkich miast, Polna 

kultura, Iduięwy eobio jak ma niedzielnym spacorku, 

«le każdy z nas pod skórą wzuje, te długo to nie po- 

trwa. Nasz wygodny korytarzyk jak na zamówienie zmio- 

nia się, przybiorując kształt przypominający wprzek- 

roju klepsydrę, * tym, te przez dolny zbiornik przopły- 

wa woale niepłytka rzeka, Vłazimy do górnugo, Trzeba 

166 na ozworakauch lub spuściwazy nogi do dolnego 

abiornika przesuwać się na siudzoniu podtrzymjąe rę 

kami, Oba varłanty wymagają niesamowitego wysiłku, 

ponieważ Ściany są polne różnych wpatępów 1 baz przor= 

wy © 006 oię 004 zadzopia, Worki trzywamy w nębnoh, 

stanowi dodatkową atrakcję. 

To Już nawet nie jest przopyohanie, Bardziej przy- 

pomina walkę w mapasnob, WVydajewy jakieś postękiwa= 

mie, pojękiwania, Wygrażamy sobie i Ścianom, Generał 

kinie £ stęka un zaianę zarzekając się, że więcej do 

jaskini nie wojdzie, V powuym mouenoże Kryśka poślixg- 

uęła sig, obsunęła i doałowaie zaklinowała v azyjoce 

naszej klepsydry+ 

Sytuacja dramatyczna. Wie może aię aama wydostać 

u pułapki. Zaczyna się dusió, a nikt z mao nie może 

jej pomóc. Genorał odwrócony Go niej tyłom £ na dodu- 

tek nie może się oofaąć, bo aię klinuje, Alina Jost za 

daleko, W końcu jakimś ruchow rohbacakowyu udaje się 

jej dostać do górnego korytarzyka. Przez dłużewy 

je uzupełnia zapue powietrza w organiźmie oipżko 

dysząc. Vreszoie atajemy na noguoh i po łudzkuę owy - 

14 pionowo wędrujewy daluj. Vłaściwie *rezyncy uają 

dość £ pownie ohgtaie by wróciłi, ale porapokty 

klopsydry poha mao Jak najdalej dd togo nieniłego 

miejsca, Zwłaazoza, że £ tak tu trzeba będzio wróció. 

Jako rekowponsctę Matura przygotowała dla nas suorog 

wyjątkowo pięknych niewielkich salsk 2 nadzwyczaj 

bogutą szatą nacżokową. Robimy udjgoia, siudary i 00 

Xto ma do jedzenia, wyciągu z worów, Jostośwy pod 

uiedią juś trzy godziny, Franovtż namawiają nas na 

dalouą wędrówkę, ale póniowań trzeba ió6 potokium, 

a man na e buty, rosyguuję: Generał też, Wraogzy 

4a klopsydry i ta nama wordęga+ Uoqerał jest wśoich 

ły, u mo mie ma na owym sią wyładować, najwięcej ob 

rywa cię workowi, Suarpio nim, tłuoue, sużywając dał 

Ko więcej energii niż w rueowywiatości potrzebą, 
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Pedohodsimy do pochyłej studni, Wpinam się w liny 

4 do góry» Vohodzouie po linie przypomina Ówiozenie 

przysiadów, Podciąga się mogi, aały przyrządzik sa- 

«iska się, Grotolau podnosi się do góry, obciąża dru- 

<gi prayraędsik praytwierdzeny de paca piersiowego, 

godoiąga Bogi i powtarza się oaża zabawa. kyjście z 

daję 

stę 40 wielkiej ali 1.0 mało nie mjeżdaam w GÓŁ m 

wrażenia. W sali widsę dość Sporą grupę krasnoludków 

ubranyoh « komkinezony, w kaskach s opołówkami+++ 

Myślałen, że mi a 'psozemęowania coś się porobiło. 

Wystawiłom głowę 4 otworu i ozek.m, kiedy mi przeje 

4aie. Patrzę, © kraaneludki wpinają się po Jednomi 

w nacsą Limq 1 kolejno umaikają w górne. Pomaga im 

jaskini to kilkaset lub więcej przysiadów. Wy 

gesy tym królowa Śnieżka, w kombinezonie. Odoa: 

kałem, 22 ujawa zniknie i podazedłem do liny. Była 

prawdatwa. Nieoałkiem przekonany 00 do jej prawdni- 

wości, sacząłem mimo stko pozy jej pomocy posu- 

wać aię do góry. Krasnoludki aa dobre gdaloć uaiknę- 

ły, a ja juś w całkiem uioziym tempie suolasiem się 

na powioruobni. 

Dopiere w kilka óni później zobaczyłem tę samą 

<skipę krasnoludków wędrującą obok naszego obezowi cha, 

Tym rasom ujawisko oglądali takto moi kolodny Okana- 

ło się że wo Franoji opoleoiogia Joot drugim po piłce 

nośnej sportem /?/ , jezeli chodzi e ilość ludsi 

uprawiającą ją, © zaczynać można po nakończeniu 10 

roku tycia, U mac mie do pomyślenia! 
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PHM WOJCIECH POPIOŁEK 

4 moueniu utworzenia Grup Szturmowych, tje 

listopada t9k2 roku do pierwasoj akcji miuę- 

4 ło niespełna 2 miesić 

Ze strony dowództwa opracowano plah akoji dywersyj- 

mych, których zadaniem było rówoczesne uszkodzenie 

(qinli kolejowych 1 urządzeń dworoowych na dowozowych 

trasach kolejowych biegnących ma front wschodni « 

V noo sylwestrową s Ji grudnia 1944 na ! otyca- 

uie 194) roku pięcioosobowy patrol waronawakich Grup 

Szturmowych pod dowództwem T,Zawadzkiego "Zośki" 

waiąż udział w akoji "Wieniec II". 

W wmiku przeprovadzonych działań wysadzono w 

powietrze pociąg towarowy ze osprzętem wo jekowyme 

ORZEKA 
harcerskie. 

SE. nocsaiti 
Zniosowoniu ulośla lokomotywa i sześć wagonów. 00 

soswatorem akoji był major J.Kiworski "Lipiński", 

gtórego ooema całego przedaiywaigola była pozytywan. 

Akoja poć Kraśnikiem była traktowana przez Gcwódz- 

tuo Kadywu jako sprawdzian wartości bojowej 4 wsz 

koleniowej Grup Saturmowych. 

Kolejna skoja miala miejsco 2 lutego 1943 r. Pray- 

owynkiem do niej byłu woześnicjsze aresztowanie ine 

truitora wyoskoleiia huroorskiego w Szarych Snuregnoh 

por. lua Jana Błońskiego "Suma", W Ślad za nia gosta- 

po aresztowało rówież jego rodaloów i jedną a dwóch 

sióstr. | 
Ioh uioszkanie przy ul.Braokiej 2) zostało opie- 

ozętowano. Wwydarzeniu tym nie byłoby może nie groś- 

nego, Gdyby nie to, że w mieszkaniu tym znajdowało 

się mnóstwo materiałów konspiracyjnych. Sohowana by- 

ła broń,prara i arohiwalne dokumenty konapiracyjne. 

Postanowiono zatem wszystkie wymienione rzeczy m 

mieszkanie wywisść, Drugiego lutego pojechały oięta- 

rowe samochody pod dom na ulicy Brackiej. Usbrojeni 

ohłopcy poczęli wynosić nujoenniejsze r! 

pobiec wszczęciu alarmu zadecydowano, uby uikogo m 

przygodnych ludsi nie wypuswozać u podlegającej akc 

Ji klatki wohodowej. Ta decysja postawiła kilkumaatu 

<Ghłopoów biorących udział w akcji w obliczu bardzo 

groźnego RR soeeóstia. 

vDom okazał się niezwykie ruchliwy, vo chwila 

ktoś wohoduił na klatkę sohodo: po ohwili kteć wy- 

ohodzia z położonych przy miej miesukań. Mozynoy 0Ż 

ludaie zostali natrzymani. koja przedłużała się 

ponad miarp: tłum rósł, nerwy uapinały się, Wreszcie 

wiadomość o tym, że w kamienicy dzieje mię 006 dniw= 

REZ, Mimo poprzecinunych telefonów jakoś wydostała 

się na miasto. Nadosuło kilku taw, granatowoch połio- 

jaatów, Chłopcy, wgodnie u sytunoją, usiłowali naj 

pieru do nich przemówić, a potem ich rozbroió+ Nies= 

(sty, w bramie wywiąsuła się stomelenina, + 

oji uginął 19-1otni Kazimiera Pawłowaki "Paweł", lek- 

akoja nostała akońw 

W ak= 

ko rauuy został Janek Bytnar. «oe 

©sonu, Jej akutki dlu roduiny Biońskich były trękion= 

Av. Ojoieo Janka został rowatruelany". * 

1. Qwuga a sióstr była żoną por, "Jeruego" Ryszard 

Biułowa, d-ca 08 "Jerzy" 

2, St.froniuwaki, Całym życiem.++, 2.157 

HISTORIA  EEEEEEEM 
Marzec 1963 roku uagłeał się ha zawąze w kiatorii 

Qsup Suturaowych. Prologiem do wydarzeń było »rosi 

towanie phm Henryka Ostrowakiogo "Hańka", konezdania 

hufou OS "Praga". Aresutowanie nastąpiłże dnia 17 aa 

ca. V osaoie przesłuchań najprawiopośodnioj natrafi0— 

no na adres Janka Bytnara, V nocy s 22 na 2] marca 

1943 raku gestapo arosztowało bufoowago SAD-u, OsT- 

1i mufoa "Południe" hm Bytnare Wraz u Ojcem 

Rospocuęie się bostialekie ókodatwo. Pruoprowadsi= 

11 je gostopowoy Lange 1 Sohulu. Aresutowanie J.Byt- 

nara było wielkia wstrząsem dla warszawskich GS, 

uwłaszoza dla grona ujbligezych przyjscióż u T.Zaw= 

dzkia ra czele, W głowie Tadussa od rasu poustała 

myśl odbicia kologi w osnsio transportu pros miastoe 

Planowana na dzień 2) marca 194) roku akoja "Mek- 

syk I" nię doszła do skutku a uwagi ha brak ugody 

włada wojskowych, V trzy dni później, 26 uaroa akcja 

została przeprowadzona poaiędzy godniną 17.30 a 17.4350 

Była owa kamieniem węgielnym o5orogu przysułżych akoji 

miejakioh Armii Krejowaj. dospośrednia finałem jej 

byłe odbicie "Rudego", aroantowanygo wonańkiej tio 

Ostrowakiogo £ 23 więńniów, Przeouła oda dć historia 

Makork ZZ. * 

Była największym duialaniem bojowym an żarenie 

Varanawy, Rami w akoji zostali Alek DawiGovki 

pod nazwą *akoji pod Arsenażen" 

*alok" umarły 30 zaroa i Taduio Hrzyżowieś "iuntygan" 

- zaarły od ren 2 kwietnia, Skątowany prueg gostapo 

Bytańr umarł 30 marca. V omacie akoji w ręce gostać 

po wpadł "Bubert" Lenk , któcy uastyjnie 

uostał zamordowany. Axoję Przeprowadziłc 28 todnie- 

Ruber 

rzy © Średniej wieku 21 lat. V wyniku odpraw ax 

w Kadywie, skierowano wiosek do kierowiotwm walki 
oywilawj o zatwierdzenie wyroków śni woj na gostn= 

poweów prowadzących Śledztwo w sprawie Bytuacaet 

Langego, Sobulza oraz Soamora. 

Wyroki te zostały zatwierdzono i w opurodu 4 nie 

Kedyw KG AK wydał rozkazy ioh wykonania warozawskia 

Gruposz Ssturmowym, 03 "Jerzy". 

V imieniu "Rudego" 6 mija 1943 roku została „rze- 

prowadzona akoja na obersokarfAhrera lerborth Sahul- 

ma pod dowódstwea T.Zawadukiego "Zośki". 

Plan przewidywał porwanie asefa wydziału...i do 

wiedaonia się, 00 teń gostupo wie o Saarych Żuore- 

sach. VobeQ oporu Sohulua, wyrok na hiogo wydany 

33 
został wykonany na ulicy Kokotowskiej.    



  

BG HISTORIA MGM t EMGE Gi + mo | Un MERY 
Wala Langu Został aubiiy ZŻ maju = © ukoji dowo 

dsonej pracn "Miraklegu" k.Zopadku, sań Sumaer do 

pierold lipa, * 

*050 tuaegy dala, kiedy zginął Śwhula tj, 6 maja 

ostał acuezkownuy Naczelnik Sauryvh Saeregów km 

Vioriua Maruiaiak "Nowak* praca poaaańskie gostupo, 

Areautowanie nastąpiło w godalaie 14,45 w odasie OLin= 

du który opozpwał harolniak w Jadłodająi "Panie Do- 

mu* na M.wyu Świocle, 

tłeruozym zadaniem £0 akcja *Kakayk IV". Ż 

1. HR-3 4 5 GŃ Logoś autor 04 redakoji 

Wyrok na Sommara został wykonany piuwz uoópół © Od- 
daiału *Oajau" orguninacji "Motor", 

h Kryptenia akcji bojowych CS: Naksyk Ł - odwołana 
akcja pod Arssnaica, Kaksyk LI — aukcja 4a Gmin 
tem, Waksyk III - pianuwana akoja odbioża więśnić. 
ua pł.Starynkiowioza. 

WVoneśniegsza akoja *Mokcyh ILI* planowaua była 

ma placu Stacynkiwnioza, zakładając, so trasu atako- 

wanej więśniarki praobioguć będzie ui,Koszykową — 

pił.Starynkiawicza - Żelazaa, Popraedui projekt wyBu- 

mięty przen Miżka Cieplaka, 

niu żelazna - Twarda odpadł 

£y ruch w tym miejscu. ikoją "Kaksyk LI" «iłu n00- 

akowania ma skruygowa— 

waglydu na bardo due 

vań areadisowana, Gdy w kwietniu 1943 roku aresato- 

wana Tytusa Tracińskiego — puaynóduę młodszej *Po- 

marańczarni ", 

Niestety, akoja nie dosuła do skutku, wywiad 

s al.Szucha donosił, Tytue ale jest wożony uwykłą 

wiyśniarką, Po ar: aniu Floriana aarządaeno odŁi- 

Oise. Kiejsce wyznaczono ma odoinek ul.Kosuykowej po- 

mizdsy Mokstowską a Karozałkowską ma 8 maja: Dowódcą 

akoji *Mekwyk TV* został T.Zawadźki, Niestety, kun- 

wój przejeżdżający amieinymi traaani przujęoiuł tugo 

dnia Alejami Ujasdowakimi niw akręcając w ulicy Kossy 

kową, Akoja nie odbyła się, 

Po gorientowania się w wytumoji *Orwsa” zurządził 

mastępną akcję tuu. *Chicago"*. Polegała ona au dwóci 

elamentach: me kązących po mieście patrolach rozpo 

mawozych 1 trwającej pełnej gotowości do uuiki. 1 tya 

raze nie dopisałć szuzyście, Gdyruipoczynano ukoję, 

aute gostapo wiożło już Waroiniaka do Poznania s0cha- 

omowską osową do OsłAWiLiGgO Wiyziuniu - Fortu VI1. 

las jeszcse przygotowywuno akcję polegającą na UV0i 

mieniu Aasoiniaka, Nosiła owa kryptoniu "Hiqda 60:-* 
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4 miała poioguć na jogo odliciu a pozaańskiugo więzie- 
Qia, bądź w aawya Forcie VII, dub toż w Oauwie owantu- 
alnego transportu, bouż w ozusie przygotowywaniu do 
<koji uwolałonia *Nuwuka* aadosśla « Poznmuła wiudo- 
ość o wywieniuniu go do obozu kudrantrucy juugó. 

W parę dni po odwołaniu akcji "Chicago" miału znów 

miujsco pouażue bojowe wydaruwiiw, 

była te akcja *Celustynów", Oddział poda dowódae 

"em T.Zawadzkiego w nocy u 20 maja 194) roku około 

40d%.1.45 dukonał odbicia więłażów traueposkowanych 

spsojalupa Vaguuso=wiginiurką A Majdanka do Oświęci- 

mia, Uderuuuie nastąpiło ma aiaoji Celontyuów linia 

kolejowa Otwock - Wasazawa 

Miuo truduych warunków, w obliczu etojąosgo Opo- 

dal pod wyGualva pociągu Wojskowego akoja uowtała 

praoprowadaona w pałuza powodzuniem. Wiyżniowie z00- 

tali uwsluiuui, Niomisoka zuługa konwoju wybita. Bo 

stroais własnej dwóch uabitych. Wie byli to jednak 

Sałonkowie Grup Sziusmowych, le04 obuont na ukoji 

dwaj oficerowie przybyli « kagiii: poz, St.kotorowiou 

*Kroa* 1 por.W.Stysło "Jan LIL", 
* dniu 27 maja togua roku pod dowództwew kpt. 

"kluga" wespół bojowy warszawakiuh Grup Sztuswowych 

dokonał akojł poa kryptonimem "SB", Uelea jej Lyko 

adobycie ohioranu putasu do produkoji środków wybuuho- 

wych « niemiwokich magazynów położonych nu waire: 

kim Targówku, D-oą grupy, która opanowała uagazya fub- 

Frki okowiozuej przy ul,Siarozanoj był "Mnoiok", 

n.Bittnor.  Akoja uowtała wykonana oprawie 
Ma ź O siorynia 1943 roku wyznaczył Kodyw ukoję 

awnią "Taówa Vsolodnia*, akoja pologuła na Jednoozua- 

mya uderzmniu kilku oddsiażów na poszonugólaw poate- 

runki niemieckie obsadzujące ażucuny kordon granica 

nY pomiyday taw. Ueuoralną Gubernią, a tów, Ostlandun. 

V *Taómie Wschodniej* GS przypadło zaatakowanie 

posterunku miwaiookiogo w rejonie Wyszkowa ua lugium, 

» ulojecowości Siaczychy, Gbok G> warazawakich wyżna- 

©sono również oddziuł GS Chorągwi Mazowieckiej. 
Dowódcą ukujł wyziaczano Ardrawju kowockiugo. 

W moasuoie kuyzysu ukoji Tadeusz Zawadiki podoruał 

wsżystkion do ataku, Pieswszy wpadł do atrwżuicy i tu 

trafił go świertoiny strzał, Zgiaął | czywódca *"Fuau- 

rańczarni* wspaniały orómulautor £ wykonawca wavara- 

kiej słuaby, prawdaiey wódz GS. 

Śmierć "Zośki" aauknęła piowwosy ukieu dziejów 

s£aroszorogowych Grup Satarmowych, 

lutym br. w wypełnionej po brzegi Boli "Shri= 

ne Auditorium" w Los kugełes odbyła cię już 

po raz 26 urouaystość ogłoszenia laureatów 

dorcosrej nagrody "Grumuy* stanowiącej odpowiednik 

*Oscara* w dziedziuie nagrań płytowych. 

Za najlepszą piosenkę minionego 1965 roku uznano 

*Ue are the World", w której ideatyomiie ronpoczyna- 

jący się refiea, Śpiowany joct przes Ń) gwiazdy ane 

rykańskiej piosenki 1 wady. 

Piosonka "Ve are tho World" otrzymała także dwie 

inne nagrody "Oranay": w ) orupr 

*pop" i jako najlepsze nagranie video, 

'Taklch sukossów nie zanotowała w historii muuyki 

Pop tadna giupa uusycCuna ani piosenka, 

Utuór tea just znany ma całym Świecie, i s dużym 

cej Afryki, powyólał wtedy © wiołkiej muzyce . gd"ooj 

ujednoozeniem wieńu gatunków muzycznych - od Foch 

poprsez folk, pop po bluoue Aby uzogod takiego dŁ0- 

umó, potrzebna ku to była wielka idea i głolkie 

gwiasdy - tym ranoa najwiękaso griendy muzyki u Sta= 

nach Zjedacesonych. 

Beiafonto natychniaat sięgnął po telefon. V ki - 

ka minut jedoń s Bajwiękezych producentów płyt na 

Świecie 52-letni Quiroy Jones zastuł jake piernejy 

saposnany s pomyslem, Odpowiedź byla błyskawiuzna 

4 - kiście, zobimy( , W uwi aku u 

tym wstrzymał' wsnystkio swoję inno praco. 

W miącu drziomie kilku dał wapólnie sorgmyito 

no aukoję "UJA For Afriea", 

Jones powierzył skomponowanie muzyki Miohaehcu.. 

  
ź <a kLić go 

Wwauechozaców". 

Pomysłodawcą OałoŚci był liarry Belufonte, niegdy= 

aiejaay "król oalypso", Oglądająu nagranie vidGe Soy 

Połu gwiazd "Band Aid", który powstał s iniojatywy 

Wola Geldofa — do nagrania piosenki "Do They Know 

1t'a Christana?*, będącą wyrazem pomocy dla głodują 

4 Lieanelowi Rachie, itórzy dostałi na 

te dw dni, Vówozac to obaj napisali piosenkę "Ve 

are tho Vorlć 

Suporgwiazacz piosenki country Kaany Ragara udos= 

%ęgmia uwoje prywatne nitudie Lion Saro w Las kige= 

lea do Gokonania nagrań.   | arRUR - EZ ORZOZRADZEAYANWRZAWAZKAEĆ 
harcerskie.pl  



      

(MNZSEGGE LIORBBY MME OGG + nii 

| Prasz nastypać «stozy długie wieczory Liousl We 11 wako a better day just ycu and me 

|  Bichie Miokael Jackson, Steve Wonder 1 Qinoy Jones, Wę are the world we are the ohildran 

| | pochyleńi nad pianżnow i synutesatoremi Oras sparadn= Ve are the cisea who mako a brighter day 

| | cą olektroniozńią dokonali pierwszych nagróóc So let'a start giving" 

W następuym dużu kaacty s próbnymi nagreninai Następaie solową partie śpicwają Bob Dylan, Kay 

aireżowane do najwiękezych gwiasd uawrykańskiej muxy- Chartos, Stevie Uondór, Bruce Spirngstonn 1 Janes 

kł móstały rozowlanć po Oałym Świecie. Iagrań, by w międzyczasie kilkukrotnie suśpiowaóć 

dódnoczeośnie postawiono jednoznaczny warunek: prześ wszystkich relzóno 

oAbvołutóa tajemnica. Nikt u sounątrz nie może dowie- Od godziny 22 do demej rano następmego dnia Wszys- 

| 

| | 

duieć ai$ © przeduięwiięciu*. cy wogestnicy nagrania dAli 5 siebie wszytko. Quincy 

U dwa tygodaie od powstania pomysłu, 26 stycznia JoseG wapozinając to powieduiałk: *Kiedy rato ałucha= 

1985 roku studio Konny Rogarsa stało aly miejsca 

spotkania najsżynniejowych gwiazd amorykańskiej pżow 

| saeuki, których notywom przewodnim była pomoc głodu ję 

łiówy gotowego nagrania,wszyscy płakaliówy. Wiedzie 

Atówy, te dła każdego a nao udział w tym był wielkie 

przywi Lejom*» 

eej ACryce. Boulizator nągrań Quiucy Jogos ż Lionel Inicjatywu H.Bolufoąte, jak i muzyków anorykańc 

| Richie zaplanowali wazystko jak w mod rku. kich Gxau płyta "We are the World" zostały przyjęte 

| Jako pierważy » gwiazd przybył do studżo 27-16tnżi 

| Michael Jackacz, Pe nim Bruos Springsatośn, Botte Mid 

|| a1er, później przybywają dumni: Ray Charles, biolotni 

una Oałym Świecie z ogroumyw eatuzjazmoa 4 aplauzeme 

Wszystkie roózgłoście radiowe natychmiast "puściły" 

w eter piosenkę, która praez kilka tygodui była powta- 

rzana kilkasotkrotzże.   
Rohórt Allen Żiaworman ozyli Bob Dylan, "Królowa au 

| lu* Biana Rosa wprowadza coicaniałcgo Stephena Judkia= Największe tytuły prasowe donosiły: *Czterdzieśm 

| śż, bariż JSszatiiego Stoto Uoadera Jośt tes Wżikie oi trzy wielkie gwiazdy ułącuone w pieśni nadziei wz 

| Mełotn, Pauł Śiaóż, dioatry Anita i Ruth Pointeże noszą głos przeciw głodowi*e 

Po upływie godziny studio wypsłnia sżę: Ją wózys= Siagiei a nagraniem piosonki *Ve are the Worid* © 

Gy: przedatuwióiełe jazzu, country, rooka, soulu, okxeślany jest uianom *płyty wszechozasów* czy "Naj-   | blucgó, Chbć każdy aa dwoje wysnaczone dokładnie micja- pardziej zaszczytnej płyty Świuta”. 

| 

j| 

| 

o8, % śtudiu anie można śię swobodnie ruszyó, - Piosenka, którejtreść, najkrócej mówiący sprowa= 

Rvzpoozyntkją się KAGIARIAŁ 0 dza się do tego, że wszyscy jesteśwy duieómi tego 

| | | sda aró the worid we ure tho ohildren sanogo Świata, mamy jedno wycie, powimuiśwy pomagać 

| Wo areo thó anoś who mako a brighter day sobie £ kochać się, zajmowała pźecwsze miejsoa na Świa 

| S6 let'a śtaśt giving towych listach praebojów przez wiele tygoduł. 

| Tnara'ś a ohożce va'ro wakiug   | | We”r6 ouving Our own lives ita true 
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