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Koniec roku szkolnego i znów wielkie harcerskie 

działanie - Akcja Letnia 85, Przedsięwzięcie to przye 
gotowuje się w zasadzie od zakończenia zimowisk, a na 

wet i woześniej. Podozaa obozów podsumowuje się oało- 

roozną pracę wychowawczą, bilansuje się wszystkie 

sukcesy i porażki, wytycza zadania na nowy rok pracy 

harcerskiej - służby ludziom i krajowi. Zdecydowaną 

większość obozów przygotowują społecznie całe 

zastępy kadry instruktorskiej. Niestety, jak wnoszę 

z całej sterty nowych przepisów finansowych i organi- 

zaoyjnych - twórcy tych utrudniających życie dokumen= 

tów nie zdają sobie sprawy ze społecznego charakteru 

harcerskiej akoji letniej. Oto przykład: radosny 

urzędnik w Ministerstwie Oświaty i Wychowania wydał 
ostatnio zarządzenie, iż zakłady świadczące na drodza 

współpracy z harcerstwem i litości nad dziećmi usługi 

w postaci wynajmowania autokarów i często ganochodów 
oiężarowych, same muszą pisać prośby do GPN o kilkam 

dziesiąt litrów benzyny. Następnie taką prośbę trzeba 

podbić i podpisać w Kuratorium OiW, później w Komen- 
dzie Chorągwi. A potem już tylko opieczętowana piamo 

należy dostarczyć do GPN - tam paliwo wydadzą tylko 

Da upoważnienie zakładu pracy, Zejdą na to wszystko 
trzy dni, W kogo to bije? Właśnie w społecznika, któw 
Ty musi się zwalniać z pracy, brać urlop itp. A jak 

było dotychozas? Po prostu Komenda Chorągwi otrzymy» 
wała pewną ilość talonów benzynowych i rozdycponowy= 

wała między potrzebujących, Ale było to proate — ozye 
14...» za proste, Cóż innego może robić urzędnik = 
utrudniać i utrudniać aż do oałkowitego zniechęcenia 
społeczników. A jakby nie patrzeć - dzięki ioa poświę 
ceniu i zaangażowaniu wyjedzie z naszej Chorągwi pra= 
wie 16 tysięcy /tak, aż tylel/ dzieci i młodzieży, 

W celu właściwego przeprowadzenia akcji powołuje 
się aztaby przy różnych instancjach, zespoły doradcze 
itp, Ale są one bezsżtlne wobec ograniózonego urzędnt 
ka w centrali, Kto to zmieni, kto ulży społeaznikon; 
kto pohamuje władzę urzędników? — a może ich awierzch 
nicy posłuchają "dołów"? Tylko nie wiem czy mają 
©za8 - przecież nuszą podpisać kolejne "trafione" 
rozporządzenia, . 

„Jeśliby to ode mnie zależało » wysłałbym twórców 

tych przepisów do przeprowadzenia kilku obozów w przy- 
gzłym roku. Murowane sbicie nadwagi i początki shoro= 

by nerwigowej. 

Jednak zobowiązanie i przywiązanie do służby dzieo. 

ku dopinguje większość kadry, która podajmuje walkę 
z wiatrakami... i dalej organizuje obozy, Chwała im 
za to. Ale czy wytrzymają jeszoze rok, dwa? 

P3. Równolegle z ogłoszeniem podwyżek na wyroby 

mięsne opisany wyżej urzędnik zawiadomił już 

dawno skalkulowane i przygotowane obozy © zmianie 

osyli obniżeniu stawek żywnościowych. Gdzie tu logi- 
ka? Ano właśnie, ursędniku — gdzie? 
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AXCJA LETNIA DUŻ, TUŻ 

Chociaż pogoda nie sprzyja takim działaniom, nasz Pełnomocnik, wraz z Wydziałem Organizucji Wypoczynku 
trudzą się nieustannie nad organizacją krajowej 1 zagranicznej akcji obozowej, 
Szacunkowo rozmiary akcji zostały określone następująco: 
ok.18000 uczestników akcji, w tym 12800 harcerzy, 3900 zuchów 1 1 300 harcerzy starszych. 
Zastępy NAL obejmą Swym oddziaływaniem ok. 20000 uczestników, w tym 15000 harcerzy i 5000 zuchów, z tego 
sorgenisowane stanice Hieobozowego lata odwiedzi 2 000 jego uczestników. Najwięcej krakowskich harcerzy 
będzie w tym roku w Sądeckiem 1 Pilskiem, ale zsznaczą również swoją obecność pokaźną ilością obozów 
w województwach: gdańskim, koszalińskim, krośnieńskim, suwalskim, szczecińskim i zielonogórskim, 
Axoja sazraniczna ukierunkowana jest przede wszystkim na kraje socjalistyczne, a więc:NRD i Czechosłowacja 
oraz Rumnia, Bułgaria i ZSRR /Kijów/; nieliczni wyjadą do "drugiej strefy" - do Pinlandii 1 Wielkiej Bry- 
tanii /"Kało Słowianki"/ oraz Jugosławii /Szczep "Czerwone Maki" z Hufca Nowa Huta, ale na taki wyjazd - 
wiadomo - trzeba zasłużyć/, Będzie kontynuowana również "Akcja - Francja", 
Przygotowany został szeroki wachlarz krajowych obozów specjalistycznych - ekologiczny, filózoficzny, astro- 
nomiczny oraz tradycyjnie już, po raz czwarty organizowany, ogólnopolski plener plastyczny na Głodówcę. Jak 
się dowiadujemy, wyniki tych plenerów będzie można podziwiać na specjalnej wystawie w galerii Spółdziel- 
czości Mieszkaniowej. 5 Ę 

ze harcerki 1 harcerze wezuą w czasie tegorocznej akcji letniej udział w kontynuowanej "Operacji Biesz- 
ozady" oraz Festiwalu Artystycznym w Kielcach /"Małe Słowianki" 1 HZA "Erak"/, 
frzeba też wspomnieć o naszych wakacyjnych gościach. Przyjazd na teren naszej Chorągwi zaawizowali już har- 
cerze z Chorągwi Gdańskiej, Elbląskiej 1 z Białej Podlaskiej /obozy wędrowne/, oraz Kaliskiej, Konińskiej, 
Pilskiej 1 Sieradzkiej /obozy stałe/, a także suchy z Dobrej i Kazimierza /Chorągiew Konińska/, Krasnegosta- 
wu, Piekar Sląskich, Piuza, Sanoka, Sompolna, Wronek 1 Włocławka. Wszystkim 
drogą życzenia udanego pobytu w naszym mieście 1 województwie, 

Tylko w czasie pierwszych 10 dni lipca na obozy wyruszy 75 jednostek z ok. 7000 uczestników, co pracowicie 
wyliczyli instruktorzy Wydziału Organizacji Wypoczynku. 
Teraz tylko trzymać kciuki za pogodą!  /3W/ 

naszym gościom przeżazujemy tą 

*RBLRCFILMN" IUPORKUJE 

27 maja br, komendant obozu "Brązowych sznurów" zatwierdził program mini-kursu kinematograficznego "Proubork 
85", którego realizatorami jest ekipa harcerska s "iarcfilmu", Kurs, trwający od 15 do 25 lipca br. będzie 
dzielił się na zajęcia teoretyczne 1 praktyczne, Harcerze sapoznają się m.in, z techniką organizacji 1 plano- 
wania imprez kinematograficznych orez £ przepieani i możliwościami zorganizowania "Harcerskiego Klubu Kultu- 
ry Filmowej". 
18 ozerwca br, odbyła się narada działaczy "Harofilmu" związana z akcją "Proubork 85" 1 przyszłością 
"Rarefilm". /HC2/ 

UROCZYSTOSO W HUPCU KRAKÓW - PODGÓRZE 

29 eserwca br, w Szczepie "Owieśdzistyn" przy Szkolo Podstawowej nr 61 1 XV Liceum Ogólnokształcącyn v Pro- 
kociuiu /Bufieo Kraków - Podgórze/ odbyła sią podniosła uroczystość z okazji 40-lecia reaktywowania po II woj- 
nie Światowej działalności harcerskiej w Prokocimiu /jednym z założycieli barcoretwa prokocinekiego był 
w 1311 r. Stenisław Pigoń/ 1 40-leoia uroczystego wręczenia sztandaru ówczesnej 17 Podgórskiej Drużynie far- serzy /29 czerwca 1945 r,/, W uroczystościach breł udział pierwszy powojenny sztandar ufundowany przes mł- żeństwo Steców. Iuprezę prowadził przewodniczący harcerskiego kręgu Seniorów Prokocimskich dh ha Stefan Schab. Ż-oa Komendanta Bufca Kraków-Podgórze odozytał Specjalny Rozkaz Komendanta Rufoa 1 wręczył nadane przez Na- czelnika ZRP Bonorowe Odznaki Rady Przyjaciół Earoeretwa, które otrzymali: Wojciech Maludy, Maria Balog, Zbigniew Kusiak /przes 40 lat fotoreporter harceraki/ 1 Bronisław Marseo. /HC2/ 
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Zunjne tak 

wprystyce niniej 

mie tlo przed-NAlmorrkich, ile po-ilAl-ovskich; nie 

ane żysie nio wykluczua tago, że 
refleksje będą miały charakter 

należy tego w yć ze zlikwidowanym 

już uiesłownej pomięci PONAImem, lecz „ nio zawsze 
żyjnie przestrzczunjm cyklem produkcyjnym naszem 

KL mieszczą się na przeciwnych 

pierunach tzw. harcorskiego utylu życia 

refleksje 

powy, 2ajlepiej nawet przeszkolony, nie- 
rzeczy "nie przeskoczy", Przęde wszystkim 

otrafi dowiedrlć się tego, co chcą te właśnie 

konkretne dzieci w tej oto wsi - robić 1 zrobić, 
szuć, Po prostu one czósem nie wiieją 

nazwać po imieniu /uozenie się to nazywa: zwerbalizo” 
swych potrzeb, chęci, oczekiwańj trzeba im w tym 

pamóg, e także - wykazać intuioję i wrażliwość, 

0 Olgiczd Fietkiewież 

przed-|"/._.owskie 
Wracając jedruk do rzeczy, czyli Nieobozczej 

kkcji Letniej ZP, chcę tu od razu nawiązać do «oich 
poprzednich reflzksji "0 kojarzeniu 1 rtereotypach". 
Podejrzewan bowiem, że dla większości P.T, Czyżelni- 
ków WAL, kojarz» si; właśnie z pewnymi stereotypuui, 

Wyniku czego wzruszą oni zapewne ramionami 
4 westchną: "Gie zrobić dła tych 
biednych dzieci ze wasi, które nie mogą latem wyjechać 
na wakucje, Ho więc, oczywiście będzie się znowu 
W harcerskich komendach oprucowywać kolejne zadania 

Trzeba 0! 

1 konkursy, korzystać ze "Świata iłodych", do tego 

trzeba zorgenizować owe tradycyjne bazy, atanice, 
przesyłać raporty, wszystko to ię policzy 1 
będzie... Bowim prawdziwe harcerstwo latem, to obozy, 

kursy, no i jeszcze rćżne akoje,,.". I może wynik 
Okaże się tuki, że kolejny NAL liczbowo spadnie, 

jakościowo nie bzyśnie, a oatatni entuzjaści NAl=u, 

którzy upatrywali w nim zalążek autentycznego Środo= 
wiakn owsgo hurcerstwa na wsi, zwątpią do reszty... 

W co zwątpią? Nikt mie ma przecież powodu wątpić 
w to, że wfejskie dzieci, że zuchy i harcerze na wsi 
mają latem dużo wolnego czasu /wiom, wiem o pracach 

polowych! o opiece starszych dzieci nad młodszymi 

takżes 1td,/, że mają chęć przeżyć coś niezwykłego; 
że mogą samodzielnie wiele zrobić, jeśli się je do 
tego zuchęci, przygotuje, ośmieli, podpowie, kle.nie 

a i gozota, lecz muii się 
6 żywy człowiek, który chęć 

działunia wyzwoli, Oczywiscie, wiele znaczy dobrze 
przeprowadzone szkolenie zuatępowych, ale sam 13-14- 

Wo 1 sam zastępowy nie potrafi również załatwić ra 
przykład seansu w kinie, autokaru na wycieczkę, przy 
jazdu srcheologa, który wyjaśni oo kryje okoliczny 
kurhan lut grodzisko, Potrzebny jest ktoś doroały, 

lub prawie dorosły, który... jest harcerzem, To zńa- 
czy, nie tylko formalnie należący do ZHP, ale wiedzą 

cy, że latem na wsi żyją, mieszkają harcorzej ktoś 
kto pamięta, że także i wtedy "harcorz spieszy innym 
2 pomocą", że jest potrzebna jego harcerska służba, 
nawet jeśli zawodowo jeat właśnie na urlopie, czy 
feriach szkolnych, 

Przede wszystkim warto pamiętać, że harcerstwo 

oboonie większość swych członków w wiekiu uczniów 

szkoły podstawowej rekrutuje ze wsi. Zdecydowena 
z mich mniejszość wyjedzie na letni obóz harcerski, 
na szkolne kolonie czy nad morze « rodzicami, a nawet 
jeśli tek, to przecież nie na całe wakacje, A zatem, 

praca drużyn wiejskich nie może być planowana w poer- 
spektywie tylko obozu, lub w ogóle bna perspektywy 
lata, z założoniem, żo wskacje są prywatną sprawą hon. 
oerzy plua inicjatywy komend, Przeciwnie: być woże 
tok należałoby planować pracę wiejskich drużyn, by 
apogeum toa działalności przypadło na Środowiakowe 
lato, a perspektywy takich planów były konkurenoyjne 
w stosunku do innych możliwości, By warto było się 
do tego przygotowywać przez dłuższy okres, 

Jako się rzekło, powinien być przy tym na miej- 
scu ktoś dorosły, a więc instruktor, lub prawie do- 
rosły; w domyśle: horcerz starezy, Choć nie widział 
bym też nic złego, gdyby to byli tukże na przykłna 
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    ealizucję zaproponowa: 
Raczej o to by w swoim korkre 

, organizow 
oie harcerski 

oł - także inny 

      

    

  

stażem, z dobry 
  

  

   
tu zrobić, Ale przez niektóre bariery nie 
się sami, Rzecz nie w tym, by jakoś tan zaj 
biedny dzieciom, lecz by latem ns wsi + 
Seratwo, Dobre harcerstwo ląten wiąże się w obie stro. RV £ harcerstwea "śródrocznyn": w czasie roku szkolne. go drużyny powinny się do niego przygotować, dorobek lata na własnym podwórku może stenowić istotny impula do dalszej dobrej pracy £rodowiskowej, Sukces NAL-n może ośnielić wymierających już optymiatów oć środo- wiskowej pracy hurceratwa wiejskiezo i zastępów 
dowiskowych, 

  

yła dobro 

    

    
  

  

  

Kłopot właśnie z instruktorani, 
funkcjonuje tu niedobry stereotyp: póty 
późi szkoły, Latem są wakacje, drużynowe-naucz 
mają pałne prawo do zasłużonego urlopu, 
/tekża od dzieci/, I tak wracazy do por: 
Kiedyś na łunach "HR"-a problemu: czy inst 
harcerzęm? Jeśli jest — to "nie ma sprawy 
Na drużynowa uda gię ma wypoczynek, zrobi ws 
trzeba, by w czasie wokacji harceratwo nie 
anem.., letnia, Jećli rie jest, to,,, 
Szy można wtedy w tej sprawie liczyć nu harce 
dzych? Może by tak opi, niekoniec: 
-kich Rad różnych s. 

hader ozęato 

  

      

     

        

nie na forum wyso 

  

bli odpowicdzieli na to pytani jBo jedno jest pewne, Ge wsi, w której latim nie na 

  

rzy. Zwłaszo     
harcerstwa, tym aszym nie ma też harce 

KAZIMIERZ KOŹNIEWSKI 

Kilka stów 

  

    

        

ujących do tego 
może tnn być wiele dzieci, 

h zapisany 
Jak więc widać, nie tyle i. 

pojęcie obrosło st       

    

     
   

  

   

YJ w czasie 

  

ym miejscu za- 
ukcję "Kraków-730 

wowych, 
     Y się wiele młodzieży dojetdżającej i im kicj, pochodzącej ze wat, Może warto w tym gronie podyskutować, czy harcerze starsi nie chcieli- by przyczynić się do tego, by się dzieciom na wst "łasne trodowisko wydzło ciekawsze, barwniejsze i bo- 

taze? By 1 

    

    odzieży chciało się tam wracuć po skoń= 
h chwil, a zarazem skoro trzeba i można nierało siłan 

ży zrobić? Ale 1 dla 
także ciekawy, anbi 

  czeniu szkół, skoro pr 

  

  i młoazie- 
      Jskich otarszych + 

  

rzy to 
eren pracy, nawet na zasndzie 

. Hoże warto byłoby sp 

  

dojszdu 1 doako: 
trować t. 

    óboj 
  1ć spene- 

właśnie odcinek haroorakiej służby, w któ- 
z młodszymi i na ich czele nożna 

xłaćnie, co moż propor 
e, na cały kraj? 

stwo, 

    

rej raze 

  

ws_ystko ma        

  

to także ha 

20 wdzięczne dla 
oię nim, bo te dzieciaki naprawd? burd 

  

rstwo, 
     zajmujących , 

  

o chcą. 
  

  

„zamkniętych kotach” 
Pzaazcja "Harcerza Rzeczypospolitej" zdecydowała się na druk fragmentów mojego pamiętnika - przedwojen- nego i wojennego, Jesten wdzięczny, R mnie o kilka słów o tej książce, 

© losach tej książki, 
Najpierw był zamysł napisania 

Hłodzi ludzie, którzy zaniorzają 

  

cja prosi 

Domyślam się, że 

+ pomleści, 
zostać pfoarzami, Ra Ogół zaczynają od książek, od powieści uutobiogram ficznych, Pewien mądry publicysta, ozłowick 3 wielom Szłmięcioletnim doświadczeniem, powiedział si w roku 1944, w jeszcze okupowanym Krnkowie: do literatury 
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młodzi 

  

ludzie wchodzą powieściami autobiograficzny- 
matoniast ludzie dojrzali 1 s 

dzą do literatury ina 

teatralne i art, 
Ja byłem 

miałem iwie dwadzi 
się sam, w pojedy 
cz 

   

    

    

  

zej celi węgie 
20 - by to rok 1941 - zaaresztowany zostałem na dwarcu w Budaposzcie jako ostatni "pieazy* lub "lądo- 

wy" kurier rządu polskiego do krajn /po anie już 
wszjacy skakali/, Węgrzy 

    ego aresztu ślod- 
    

mieli awój plan; nie prze- 

archiwum 

  

całyni m 

  

„ aby nie munieć 

  

słucii 
niczezo przekazywać Wien 

tej celi i w myślach układałem 
6 o młodym Poiaku, który 

tapo = ucieka do Wojska 

łaziłem kąta 

  

» Znudzony, 

  

w kąt mojej niesi 

  

pomiaść - oczywiście pow 
- gdekonspirowu 
Polskiego na zachód, 
dnlcj... lewst wymyśliłem sobie tytuł tej mojej 
pierwszej powieżci: "Rok ziemi obcej", ILapiracje łate 

we do odgadnięcia: ziemi obcej do polokiej,..*. 
W więzieniu mogłem tylko myśleć, nie miałem ant 

      przez g: 
potem wraca jako kurier i tak 

   

    

akravku popieru, ani kawałeczka ołówka, 9 grudnia 

1942 roku zostałem z więzienie węgierskiego zwolniony 
-m musie innych zwolnionych po to, by tym gestem 
dobrej woli uwiarygodnić podróż speojnlnego kuriera 
«ogierskiego, które, 
wysłać do Londynu, pragnąc nięco się wykeraskać ze 
awojej fatalnej sytusoji politycznej, Po uwolnieniu 

    

    

  © admirał Horthy zamierzał vajnie 

  

siedząco w Budapeszcie miałem możliwość pisania — zam 
zależało mi nie na 

  

brukło wi natomiast okłonnoś 
pisaniu, ale na jak nojazybszym powrocie, przez "ziae 
lonq", do kraju, do okupowanej Warczawy, W czerwou 
1942 roku zamiar ten stał się rzeczywistością — 1 w 
kilka miesięcy później, gdy już cuły, z głową,zanu- 
rzony byłem w naszej, polskiej konspiracji, w delega- 
turze i u Szuryc! 
Teofil Syca, redaktor codziennej guzety podziemnej, 
abym napiaał su w rodzaju reportażu z wojaka 
polskiego na zachodzie, W oiągu paru miesięcy, 00 ra- 
no wystukując tę 
przed Powstaniem 
bicowy maszynopia zatytu 
Ale to Już nie była powieść — to byż pumiętnik -/ze 
Wżęlędów konc„iracyjnych - pozbawiony nazwisk 1 wy- 
raźnej chara 
Sku polskim we Francji £ w Szkocji w latach 1940-41, 
"Rok ziemi obcej" już nle zdążył — aozywiście = uka= 

żuć mię w podziennym wydawnictwie, Ale że jeden 

    

Szeregach, zwrócił się do mnie 

      

eńć na maszynie, na porę dni 

  

awaxim, oddałem mu dwustustro= 

  

owany "Rok ziemi obcej", 

     terystyki oaób/ « mojego pobytu w wojm 

  

z: maszynopisu ocalał w którejś 
mógł on być moją pierwszą propozycją 
złożyłem w 1946 roku w "Czytelniku", 

inak ten wiwlki £ sławny "Ozytelnik" 
założony przez Jerzego Borejszę w iublinie. 
Był to "maży" krakowski "Czytelnik", czyli spółdziel- 
uia wydawnicza, jaka trzy lata przed wojną została 

aołożona w Krakowie, przez Leona Kruczkowskiego, 
Franciszka Czarneckiego, Zygnunta kysłakowskiego, 

Mleczynłewa Lewiiskiego 1 całą grupę pisarzy oraz 

działaczy lonicowych, socjalist h i demokratycz- 
mych. Tan "Czytelnik" wydawsł przed wojną w Krakowie 

1b0.42*, 

z paru 
z moich skryt 
wydawniczą, j 
Mie był to j 

  

ep lar:     
   

        

Gazetę oodzienną oruz tygodnik "Albo, , 
A w Warszawie "Orkę na ugorze”, która była moją publi- 
cyatyczną koląbką, Stąd po wojnie, w 1946 roku, tra 

fiłem z muszynopisem "Roku ziemi obcej" właśnie da 

mojego niejako "Czytelnika", 
Jes: iią 1946 roku "Rok ziami oboej" ukazał się 

Jako woja druga kajążka, choć napisana w 
Pierwszą wydaną - ohoć napisaną później — była po- 
wieść "Szozotka do butów". 

      

śniej. 

IADCZENIA EGER 
1 tak zaczęły się "Zemknięte koła", "Rut zieni 

oboej" wkrótce otrzymał tom drugi "Przez dziesięć 
wojen” - o podróży z Londynu do Budapesztu, przez 
oceany 1 Afrykę — w tym semym małym "Czytelniku", 
Hapisnżen tom trzeci: "Dwa bratanki” — jak wokazuje 
tytuł - o pobycie w węgierskich więzieniach, Ale już 
był rok 1948 i mały "Czytelnik" przestał istnieć, 
« dużego "Czytelnika " już nie interesowały awantury 
i przygody akurat "lodnyiakiego" kuriera, 

Przez kilka lat ani nie było mowy o wznowieniu 
h tonów, ani o publikowaniu trzeciego, 

AŻ przyszedł rok 1956 i lat » I wtedy juć 
mogłem wrócić do moich wojennych puniętników, Tylko 
ża już chciałem 1 mogłom napisać je zupełnie inaczeji 
z nazwiskami, w formie znacznie obszeruiejszej, sty 
listzcznie lepszej, W 1957 roku nakładem "Isklo7'" 

ła mię, wydana bardzo łądnie, książka obszerna 
Zanknięte koło" /zwracam uwagę na llozbę pojedyn= 

ozą w tytule/, Pamiętnik z lat 1940-43, od wyjścia 
z okupowanej Warszawy do powrotu do tej samej Warsza- 
wy, W trzy lata później również w "Iskrach" wydadu 
została inna kaiątkat "Różowe cienie! - moje wspamnie- 
nia z lat szkolnych i harcerskich 1930-1939, do wybu» 
chu wojny. Teraz już można było myśleć o ozymó 

większym, I oto m 1965 roku w jądnym dużym tomie 
wyszły moje wapomnienia £ lat przodwojennych i wojen= 
nych, od 1930 roku do czerwcą 1943, Ten tom miał być 
jenzcze większy - obejmował czas aż do lata 1945 rolu 
do chwili gdy, opuściwazy konspirację, zacząłem normal 
ne, jawne życie dziennikarza w "Przekroju". 
Niestety! Zaczęły się korowody z "edakcją 1 innymi 
instytucjami - w rezultacie wyszedł najpierw gruby 
tom "Zamknięte koła”, a dopiero potem w 1967 unackaia 

szczuplojszy tom "V podziemnym Świecie", który 
oczywiście pierwotnie nosił tytuł "W podzieunym pańw 

  

  

   

  

  
     dwóch piurws 

  

uki 
   

atwiev, 
W piętnaście lat później Wydamniotwo Liternokię 

zaproponowało mi, żebym przygotował pontórne wydanie 
obu tych tomów "Zamkaiytych kół" /liczba unogał/. 
To właónie wydanie, dwa tomy poprawione, uzupełrione 
/między innymi o bardzo istotną wójenną korcsponden= 
cję z haromistrzem Guataweu Radvańskim, moim pruyja= 

olelen i irutynowym warszawakiej Szesnastki, lotni- 
kiem w RAP-ie/ ukazało się w 1985 roku - 1 onę chyba 
Już astateoznie zamknie mojo obraohunki z przedwojań- 

   ną i wojenną przegzłoś 
Owy "Zumknięte koła” będą miały ewoją powojenną 

kontynuncję - ozaa pokaże! 

LA 

Takie są dzieje tego paziętnika, Który - 1 to mi 
się wyduje bardzo charakterystyczne - dopiero teraz 
w 1985 roku, rzbudził prawdziwe zainteresowanie. 
O więle wieksze niż w latach powojennych 1 większe 
niż w lotach sześćdziesiątych, 

NA NASTĘPNEJ STRONIE PIERWSZY 

FRAGMENT PAMIĘTNIKA 
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MEEMEK DOSWIADCZENIA umow + MAW |mm METODYKA 

c= 

1. 
tym ozasie absorbowały 
mnie dwie pasje: rower 
1 krzyżówki, 

  

z W 
sh wtajemniczeń kolarskich udzielił mi 

j uliczce Drysiek Kontkiewicz, właściciel 

      

pysznego "ierrena". On miał rower, ja - stary zbiór 
znaczków pocztowych, zbieranych w wieku lat ośniu, 
bardziej z pedago; pasji ojca niż z własnej 
ochoty. Drysiek natoniaat zbierał zaaczki i w zamian 
za poszczególne egzemplarze pozralał mi przejechać 
się na swym rowerze. Potem,odnalazłszy na iarszałkow- 
skiej, nie opodal placu Zbawiciela, dokładnie w miej- 
gcu, gdzie po latach zbudowano Trasę Łłazienkowską, 

welodrom, tam się przeniosłew, Rower podkradał godzi- 
ny nauce szkolnej. Był to może złodziej pierwszy, 
ale nie ostatni, 

Inne godziny zabierały mi'rozrywki unysłowe", 
W popułurnym, doskonale redagowa piśmie dla mło= 

dzieży, w "Iukrach", namiętnie rozwiązywałen wszelkie 
krzyżówki, rebusy, logogryfy, Dnie całe spydzałem 
otoczony słownikani, katalogami, atlasari, kalondarza 
mi, encyklopediani. 

Za dobrze rozwiązane zadania wygrywałem książki. 
Wśród nich trafiły mi się "Horce młodzieży polskiej" 
Sohreibera i Piaseckiego, których pierwszy nakład 
ukazał się w 1912 roku i był podstawowym podręczni- 
kiem dla nowego, harcerskiego' ruchu młodzieżowego, 
los, który obdarzył mnie tą ksi ,żką, był ODOMIAIA 
© jny £ szyderczy, Wtedy bowiaw n.e mogłem watąpić 

do harceretwa! 
W konsekwencji welodromu i krzyżówek na trzeci 

kwartał przyniosłem do domu dwie dwóje: ze Śpiemu 

4 z... polskiego. Roćzice, przerażeni perspektywą pow. 
żarzenia klasy, zabronili mi jakichkolwiek zajęć do- 
datkomych. I to dopiero było karą, Z dnia na dzień 
połowa klasy zaczęła nosić brązowe, metalowe główki 
wilczęne, a js zostałem pozbawiony radości i, waruczeń 
pierwszych harcerskich zbiórek, 

Przeżywałem to boleśnie, O harcerstwie marzyłem 
od paru lat. Kiedyś, dawno, od starszego kuzyna, 
Jurka Hryniewieckiego, dostałem na imieniny "Książecz- 
kę Larcerza" Henryka Glassa. Nio mnie wtody jej autor 
mie obchodził, Ani to, że był wśród pierwszych pol- 
ekich hurcerzy w Kijowie, ani jego wysoka ranga harc- 
mistrza Rzeczypospolitej, ani jego polityczna endecka 
ruchliwość, Pasjonowałem się tą kniążką będącą sumą 
wiedzy o technice harcerskiej. Jak budować szałasy; 
jek rozpalać ogniska i kopać polowe kuc 
poznawać tropy zwierząt, Węzły, I masa, masa innych 

e, jak roz 

tejemnio żywota harcerskiego, doskozale korespondują- 

6 

i Korola Maya i Fenimore 

geioliterową nażwę węzła 

ć rebus narysowany znakani semafora, wysyła” 
łem w*Qo trafno rozwiązania, 

Bałem aię, bardzo Łułem się repetowania! Pokonać 

polonistyczne kłopoty ortografi 
mi stosunkowo łatwo, ( 
wobec ksi 
Byłea głuchy jak pień i ani rusz nio mogłem opanować 

Na kartce 
wypiaałom kilkanaście wymagunych ćwiczeń aolfeżowych, 
aelfożu, Zdobyłem się na krok ostateczi 

ale nie nutani, tylko literaxi, "Do-si=a01-72,++" 
dalej. Wykułem mechanicznie na panięć, Wystar- 

czyło powiedzieć numer Ćwiczenia, natychmiast recyto- 
wałem bez żadnej troski o ton, ule z wyr! 

wolą, "Kacper" wywoła, tylko spojrzę na numer ćwicze 
nia i będę jechał, 

Kacperski do tablicy w ogóle muiu nie wywołaż, 
uocnął ręką na mój Śpicwaczy talent. Postawił 
Puźcił do klasy trzeciej, 

Za tę promocję dostałem w prezencie rower! Mój 
własny rower, Poczciwej austriackiej sorki "Puch", 
rodzinny 3 ekim, Szalałom po 
ulicach Warsz echałom na szkolne podwórko, 
by z uśmieche 

szożeniaków, młodszych o cmłe dwa lata, męczących się 
na wstypnynegzaninie, Akurat trafiłem na przedobozową 
zbiórkę drużyny, Spod muru, z boku, ressu z kolegami, 
którzy już byli w drużynie, ale na ovóz jeszcze ich 
nie brano, zazdrośnie obserwowałem obrzęd spraudza- 
nia rynsztunku, W pewnej chwili podbiegł do naa tam 
necznym krokiem młody człowiek z ogromnym nosem i za- 

zości obserwować ciężkie przeżycia 

pytał, czy nie znany chłopom, który nazywa się Koźm 
niowski, Koledzy wypchnęli mnie spośród siebie, Młom 
dzienieo z dużym nosem kazał czekać, 

Przed frontem drużyny wielkonony odczytał rezul- 
taty rozrywek umysłowych ogłoszonych w "Sulinczyku"., 

wNastępujący drukowie zdobyli nagrody książkowe, .„". 
Na ostatnim miejscu usłyszełom moju nazwisko, 

Nieprzytomny 
go naczelnego reduktora "Sulinczyka", druha Gustawa 

z wrażenia z rąk samego długonoco- 

Radwańakiego, odbierałem bezcenną dla unie książkę: 
"Kapitan łamigłowa”. 
do której tak gorąco pragnąłem należeć! Wtedy z: 
nie przypuszczełem, czym dla miie stanie się w przysz 
łości 1 "Sulimczyk", i sam Gutok Kadwański, 

oczynałem wal 

ły skok na ścieżkę dru: 

je kończąc drugą klusę gliuna- 
u wraz ż nią okres, który nazwałbym dziecińm 

nt W klasie trzgiej wystąpiły w moim życiu te 

wątki, które w pewnym sensie trwają w nim po dziś 
dzień, 

TERENU TRZ TŁA 2 RE PO wk IIA OKU 0 HF „AOOWE 

harcerskie.pl 
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Janusz Wojtycza HE 
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M... jest się przyznawać do porażki, Jednak 
zmobilizowany przez uważuego czytelnika czuję się 

zmuszony jeśli już nie do kontynuowania to przynaje 

mniej do poczynienia pownych wyjaśnień dotyczących 
dalszego oiącu naszego "serialu", Z "Drużyną" rozsta- 
liśmy aię po spotkaniu z Radą Drużyny i ustaleniu ple 
Du pracy na okres próbny, Teraz trzeba było przeszko= 
lić kuurę drużyny. Tak się szczęśliwie złożyło, 
że miałem w najbliższych planach kurs. Wiedząc z ob 

Serwacji /harcerz ma oczy | uszy otwarte/ a także 
Bladań puni dyrektor, że chłopoy palą, zawarłem z ni- 
mi dźentelueńską,choć jednostronną umowę, że się od 

tego nałogu przez okrea trwania kursu powstrzymują, 

Kura był dobry,choć uczestnicy reprezentowali bardzo 
zróżuicowany poziom, lioże nawet za burdzo — dlatego 

moi Średnio pilni podopieczni wypadli bardzo bludo 
W stosunku do zasadniczego peletonu, złożonego 
% bardzo ambitnych kandydatów na instruktorów repre= 
zentujących dobre — jak sądzę - drużyny, W tej zytu= 

40j1 zgodnie « zasadą, że "awój ciągnie do swego", 
ałatai uczestnicy utworzyli własne "kółko zaintereso- 
Wań" 1 otarali się nie przomęczać, Na ozczęścia kura 
Biał charakter wstępny 1 dlatego zarówno Jarkowi -dru 
Żynowemu jak i jednemu z przybovznych kura można było 

zaliczyć, Jednak okazało się, że druhowie ci w 'awoim 
pokoju 1 w swoim gronie "podkurzali", Nie jest to 

ŚziŚ nieatety problem rzadki. W podobnej aytuacji, 
a szczególnie na kursie instruktorskim,konendant sta= 

64 UMER 51 + ARENAKA 
je wobeć dylenatu: "czystości" roalizowanego przez 
siebie modelu harcerstwa, ożyli zgodności przekazywu= 

nych słów z ozynuni oraz zachowania dopiero 00 stwo 
rzonej atmosfery zospoła, której w wypadku odesłania 
z kursu kilku uczestników może już się do końca obozu 
nie da zrekonstruować, Nie jestem woale skłonny tego 
drugiego argumentu lekceważyć, mając na względzie 
nasz narodowy temperament 1 przekorę nastęlatków. 
0 znaczeniu takich sytuacji dla ddlszego rozwoju in- 
struktorakiego uczestników kursu sum miałen okazję 
się przekonać, I uądzę, że w przypadku kursu inatrux- 
torskiego nawet, «dy przekroczenie 10 punktu pruwa 

stażo pię ogólnie znana, lepiej omówić z uczestnikami 
całą sprawę, uznając stan rzeczy za naganny,ala grupy 
nie rozbijać, niż ryzykować konflikt, który w naju 
oatrzejszej formie doprowadzić może do rezyganoji 
z udziułu w kuraie więkazej grupy uczestników, A tuką 
sytuncję nawet bardzo doświadczonemu instruktorowi 
trudno będzie "spacyfikować", W naszym przypaoku 
windomości nie wyszły poza najbliższe otoczenie, 
zresztą wśród tych, którzy się o sprawie dowiedzieli, 
postawa taka spotkała się 2 jednoznacznym potępie- 
niem, tak że nie wysagała nawet podjęcia jakiobś dziu- 
łań wychowawczych. Ponioważ do końca kursu zostało 
już nie dużo oz 
rzeczy tolerować, 

Problem powrócił, kiedy zaliczający kurs otrzymy- 
wali tym samym prawo do uczestnictwa w kursie druży- 
nowych,planowenym na pół roku i obejmującym trzydrion 
we rozpoczęcie, następnie przygotowania do zimowiska 
/programowe i organiznoyjne/ realizowane w zastępach, 
zimowisko kursu oraz pisemne opracowanie planów pracy 

u,postarowiliśny iatniejący atan 

druzyny i obozu, Bie onoąo ryzykować powtórzenia się 
sytuacji łamania przez kandydatów na instruktorów pra 

haroerskiego komenda nie przyznała chłopacu prawa 
udziału w kuraie drużynowych, zresztą ich 
iczenie były też burdzo słabe - dostateczne, Za 

kończenie kursu zbiegło się w czacie ze zwiększonym 
zuinteresowaniea drużyną ze strony kierownika wydzia= 
łu starszoharcerskiego macierzystej komendy chorągwi 
jak również kosendanta chorągwianej szkoły iuatrukto- 
rów - speojaliaty od atarnzych harcerzy zrenutą, 
Ponieważ uiałem w planie wyjazd ałużbowy,a jak cię 
później okazało czekał unie jeczoze jeden wyjażd ,tym 
razem trzymiesięczny, zuwiadomiłem o tym lojalnie 
drużynę 1 jej opiekunkę, Mój serial plunowałew jako 
zbeletryzowany poradnik dla młodych drużynowych, 
którego w przeciwieństwie do niektórych ideologów ru- 
chu starasoharoerskiego, nie potrafię pisuć "z bulie 
tu" a tylko w oparciu o obserwowanę 
realia organizacyjno, Stąd też wypada mi przeprosić 
wszystkich tych, którzy "Drużyną" się zainteresowali, 
a może nuwet z nią zeprzyjaźnili 1 obiecuć, że w 
przypudku nawiązania bliższej wapółpracy z podobną 
do opiaanej drużyną powrócę do rozpoczętego oyklu, 
licząc, że na kolejne odoinki będziecie oczekiwa: 
2 nieciery liwością godną "Shoguna" /ozyt, aloguna/» 
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SM HISTORIA  KEEEUEKUWNNE + szum 
£ Polski wyjeżdżamy z czternastodniowym opóźnienien, 
Cuterdziaści godzin w podróży, w tym ponad trz 
«i w pociągu, Wreszcie Paryż! Jest wczesne popołudnie 

    

1 słońce, słońce, słońce, Pociąg zwalnia. Nim wiedzie 
my między stacyjne budynki i cały widok zakryją druty 

trakoji kolejowej, zauważany wspaniałą bryłę 

  

   Sacre-Coeur, odbijającą bielą od szar 
góra lodowa od fal morskich. Dworzec - co za ulga, 
Czy tylko ktoś na nas czeka? Wyglądamy przez okna, Są. 
Kamień z serca. Przenosiny nasze ogromne 
samochodów i na kwaterę, Mijamy Plao Republiki, Plac 
Bastylii, jeszoze jakieś trzysta metrów i jesteśmy 

luźna relacja z nobyłu 
nowosadeckich aa 
speleoklubu tatrzańskie 
we Francji w lipcu 1983 

    

w domu, Nasza paryska buza mieści się w starym budyn- 
ku w maluteńkim zaułku, Wąska uliczka przegrodzona 
w połowie swej kilxkunastometrowej długości kutą bra- 
mĄ; Bruk pamięta zapówne czasy, kiedy gdzieś tutaj 
walozono, aby w dniu 14 lipca zburzyć ponurą sąsiad- 
kę pobliskich domów - Bastylię. 
W "naszej" kamienicy zajmować będziemy dwa mieszkania. 
Część aypialna w przygotowywanym do remontu mieszka- 
niu Bidou, które przypomina na razie magazyn budowla- 
ny s dodatkani armntury wszelkiego rodzaju. Warunki 
pionierakie w centrum Europy. ?o na drugim piętrze. 
Pierwsze piętro, mieszkanie Jean-Jaoqueaa , to kuch- 
nia, jadalnia, zmywainia, łazienka, pralnia, klubo-ka- 
wiarnia i klub międzynarodowej książki i prasy. Czu- jemy się jak u siebie. Gospodarze są przemili, 
Jean-Jacques - gospodarz, a zarazem szef grupy Speleo 
34. Lat 28, wysoki, chudy, włosy z minionej-epoki hip- pisów, do tego broda i wąsy, Jest nauczycielem ogrod- niotwa w szkole średniej pod Paryżem, jeździ niewiel- 
kim "renault" i motocyklem "yamaha", Dla przyjaciół 
1.3. /ozyt. Żi-ż1/, 
Jego dziewczyna - Plorance /w skrócie Plo/, skośnooka studentka medycyny, z niewielką znajomością języka ro- 
syjskiego, Samochodem J.J, z przyczepą /Prancuzi mó- wili "sisiepa"/ jeździła 140/h. Doskonała kucharka, 
nosiła swoją kotkę na space 
Alain, zwany Bidou - właściciel naszej sypialni, Toż pauożyciel,uczący matenatyki w najmłodszych klasach, Zapalony motocyżlista posiadujący potężne BIN, na 

  

w koszyku, 

  

którym podobno wyciągał ponad 170 km/h, 

8 
archiwum 

harcerzy 
łazów 
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      nooig — 

    
934 suką Sonin, jedną z najsłyn. 

'. None jest z zawodu zooteg 

  

Ym psem ua Korsyce, Po. 
J. - jest jego bratem, 

strz patelni, w Alpach gł 

    

      ny kucharz, 
jego kucharakie hobby wszystkie nasze k 

    

1 wyrażały gotowość wyjścia za niego za mąż, 
I wreszcie Patryk - z mnie 

  

mi szansami u większ 
91, za to najbardziej wrażliwy na w 
dycyjnie pięknych Polek, 

    

Mimo zmęozenia myjemy się, pruebierany i ruszamy w Paryż. J.J. na wrotknoh. Próbujemy zresztą wszy 

  

= 

  

   mchcie, 

którzy posiadają 40 numer obuwia 1 pobliskie. Łazimy Po mieście przytłoczeni ruchem, gwarem, a przede wsz stkim upałem, do jakiego my, ludzie z gór, nie joste 
my przyzwyczajeni. W pewnym 

katedrą, w której sohr: 

da. Dawno min 

  

omencie stajemy przed 
nienia szukała piękna Esmeral 

Y Już dni tragedii, miłości 1 o szpet- 
mym dzwonniku mało kto pamięta. Przed Notre-Dame ja- 
0yś młodzi ludzie rozdają prospekty reklamujące ja- 
kiś koncert, paru chłopców jeździ po chodnikach na 
wrotkach, Strzelają aparaty fotograficzne licznych o 
tej porze różnobarwnych turystów, Wchodzimy do środ 

ka. Wewnątrz katedra robi wrażenie jeszcze obszern: 

  

  

  

szej niż na zewnątrz, Wielka przestrzeń przytłacza 
ozłowieka, mino że we wszystkie strony smują się tłu- my zwiedzających. W Środkowej nawie odbywa się msze, Grupa ludzi biorących w niej udział nie zwraca uwagi 
fa roje turystów. Ci ostatni zresztą traktują wier- 
nych jak kolejną osobliwość tego wspaniałego zabytku. Wzajemną tolerancję obu grup regulują gęsto rozwie - 
szone tabliozki z napisem "Silence", 
Przed katedrą ruchliwy tłum w pełnym słońcu jest prze 
oiwieństwem uroku 1 dostojeństwa jakie zostawiliśny 
za wielkini drzwiami, Na katedralnym placu "produku- 
Ją się" wszelkiego rodzaju artystyczne dusze, Blega 
*k1 pan w jasnym garniturze wygrywa nu uuksofonia uta 
sdarty z epoki swingu. Kilku Murzynów próbuje aprze- 
dać plastykowe latające gołębie, Obok mżody chłopak — 
mim, z twarzą na erlekina, wydobywa 00 chwilę jakięć 
rekwizyty ze stojącej na ziemi waliseoski 1 podąża za 
<oraz to innym przechodniem, parodiująo go tak, aby 

  

ki naszych tra. 

m co 0 
parodlowany nie spostrzegł się. iłobi to tak długo, aż 
purodioweny orientuje się, lub po prostu opuści plaa 
Raczej nie zdnrzało się, uby ktoś się z tego powodu 
obrażał. 

Haprowdę zmęczeni wróoiliśmy do domu około óamoj. 
Gospodarze przygotowali uroozystą kolację, jedzoną 
na raty, ponieważ stół nie mógł pomieścić wozystkich 
obeonych w mieszkaniu, Było mnóstwo jarżyn, sałaty, 
owoców, do tego jakieś sosy, ryż, coń tam jeszoże, a 
wszystko to należało skonaumować przy pomocy autontye 
oznych chińskich pałeczek, Jedni się denerwowali t 
głupio ozuli, innych znów bawiła ta sytuacja i of 

"dość szybko podłapałi system, Najrięcej frajdy mieli 
naei Francuzi, ełe w końcu zrobili łekoję pokazową 
i wszyscy ayci i zadowolenż wyruszyli zwiedzić "Paria 

by night? 
Praez następne dni od rans dó wieczora "zaliczóliómy" 
Paryż. Kto był ten wie, kto nie był niech się wybie 
rze i zobaczy, 
Już ma drugi dzień "iaiolaty" ten. dwóch najnłodazych 
uczestników, e przy tym dobrych grotołazów, wybrało 
Btę do sklepu ze eprzętem speleologicznym, Kupili go= 
bie, mówiąc po laioku, przyrządy do zjeżdżania i wy- 
Ohodzenia po linie, Późnym wieczorem, kiedy kamienica 
już spała, usłyszałem jakieś dziwne sznery. Wychodzę 
fa klatkę sohodową i co widzę? Nasz młody kolega, z po- 
£ardą epojrzawozy na schody, wohodzi za pomocą owych 
przyrządów po spuszczonej z poręczy drugiego piętra 

linie. Zaważe byliśmy nieufni i nie ua się co dziwić, 
że młody człowiek najpierw sprawdził, potem wyż orzy- 
ataż, 

Po kilku dniach w Paryżu, postanowiliśmy ruszyć na 
podbój mroczn;ch podziewi, Ekipu podzieliła się na 

    

   

  

dwie grupy. Jciną - a ambicjami sportowymi - stanowi- 
11 "Hałolaty", Prezes plus najlepszy z Francuzów Bi- 
dou, a druga, powszechnie nazwana nieambitna, to wszy. 

£0y pozostali. Intereay obu zespołów były sprzeczne, 
Ale w końcu doszło do kompromisu, Ustąpili oczywiście 
uniej ambitni, Spór prowadzony teatralnym szeptem po- 
Został w aferze jednonarodowej, Francuzi nie brali 
udziażu, 

Targ targiem, jako bazę wypadową obraliśmy sohie 
niewielką miejsoowość 30 km od Grenoble, Jechaliśmy 
tan ozteroma samochodami piekielnie rozgrzaną auto « 
stradą około ośniu godzin, Na miejsce dotarliśmy wie- 

Szorem. Po oienku rozbiliśmy dwa namioty w ogródku, 
nieopodal - jukby tu powiedzieć po polsku — zagrody, 

Francuzi zainatalowali się w budynku, oo oczywiście 
wywołało w dauskiej części Ekipy komentarze, Qdyż, co 
by (u powiedzieć ,przysłowiowa rycerskość Francuzów 
nie wytrzymuje próby mimo wszystko z nadwątloną może 
troszkę, ale zawsze rycerskością sarmacką. 

Rano wataliśmy wypoczęci i zadowoleni z życia, 
Zwłaszcza żę Pilip watał wcześnie 1 przyrządził aż 
nadto tradycyjną owsiankę z oukron, masłem i kukao, 
00 jednak nie wszystkim mogło przejść przez gardło. 
Na szczęście gtunęły na wysokości zadania naszę kole- 

żanki 1 zrobiły prawdziwe polskie kanapki, Z kolei 
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HISTORIA KUKE 
Francuzi nie mogli się nadziwić pó 00 to wszystko kro. 
ić, skora można zjeść bez krojenia. Nie po raz pietw- 
szy i nie ontathi wyłoniły się różnice zdań Go dogi 

obu traktowania kuchni, 
Po śniadaniu ambitni, zwani z tutornicka "Łójąrza- 

mi" zaczęłi pakowcć sprzęt pottzebiły do jaskini; któ- 

rej dńo znajduje śię ponad 800 mótrów poniżej otworu 
wejściowego, Władowali to wezystk6 dó jednego saitocho 
du, my pozbierólićmy resztę 1 mima źbliżającego się 
już południa wyrusżylfśwy po sławę łutysty-jaskinioń- 
od, 
Pisrwcza grota oddalon« była od miejsca taazego pode 
toju pontd 40 kilometrów, Jachaliśmy tóm owymi słya- 
nymi drogami alpejskimi, Koledzy zą świetnymi kierow- 
Gami, ale jadąc Wąriutką; wprawdzis asfaltową droży.. 
LĄ, zawieszoną między nfebów ć ziemię; doznawałem emo 
©31, jakich dawho bie zdurżyło ut wię przeżyć. 

Minęło ńfómało dni i załiozyłem ładnych paręseć 
tilometrów,zanim przestóły na mnie działać szybkość 
i odległość wżośy od dna doliny, która w niejednym 
ufejscu wynosiła 200-300 m. Jazdy te, choć przesadnie 
emoojomujące, miały jedną dobrą stronę. Podjeżdżaliś-- 
my zawsze prawie pod sam otwór jaskini. 

Pierwszą jaskinię, do której wsazliśny wybrali Yra 
nouzi. Chcieli zrobić nam przyjemność, Jaskinia nie- 
trudna, horyzontalna, tsn, korytarze są raczej, a wła- 
śoiwie przeważnie, poziome. Otwór jaskini znajdował? 
się 100 metrów od szosy i była te największa odległość 
Jaką muaieliśny przebyć piechotą w całej naszej 

działalności jaskiniowaj we Prancji, fejść trzeba by- 

ło na czworakach. Piernsza sala, jak to zwykla bywa, 
była najbrzydaza. Pełno tu nawianjch liści; dużo aie- 
mi, oblepione błotem kamienie, W tej wstępnej salce 
ubrudzilićmy sobie błotem ręce 1 siedzenia, bo właś 
nie na nich trzeba było zjechać paręnaście metrów w 
AŚX. Następnie miało być jak w jaukini, Czyste ściany, 
piękna szata naciekowa itp, itd, Nio z tego. Im dalej 
tym większe błoto, Ha dodatek drogę zagradza 7-metro= 
wy próg, ne który dostajemy się zm pomocą aluminiowej 
drabiny oblepionej błotną mazią, Wyjście z tej drabi- 
ny wygląda jeszcze gorzej,' Trzeba wyjść na coś co 

przypomina szklaną kulę, pokrytą wspomnianym dłotkiem 
Parę minut taplania się i pierwsza niespodzianka, Ba: 
spodzianki były przewidziane już wcześniej, te pierw- 
sza to stawek, Wyglądało, że trzeba będzie brodzió po 
kołańa w wodzie, Część ludzi przetaplała po wodzie. 
Mniej ambitni z mniej ambitnych zaozęli wyszukiwać 
sposobu obejścia pułapki, Okazało się, że cą jakieś 
stopieńxi, chwyciki i w rezultacie tylko jedną nogę 

trzeba postawić w płytkiej już wodzie - hopl 1 po 
strachu, a w butach sucho, Dalej był chytrzejszy no- 
ment, Wprawdzie za jeziorkiem zniknęło błotko 1 kory. 
tarz stał się czysty, ale wysoki do tej pory strop za- 
ozął się powoli, ale stale obniżać, W końcu zmusił 
nas do powrotu "na ozworaki". Kiedy już byliśmy tak 
nisko, a jeszcze trzeba było aię sohylić, zobaczyliś- 
my tuż przed nogem wesoło błyskającą taflę wody, Tu 
już zrobiło się beznadsiejnie, Trzeba było "na mokro” 

  

   

     



Na szozęście dałaj korytarz roższerzył się tak, że da- 
ło się wędrować dość awabodnie. 

gle słyszymy jakiś szum, jakby z daleka nadjeżdżał 

pociąg, a po ohwili dochodzimy do podziemnej rzeczki, 
Wody w niej nie za wiele, ale płynąc po etopniach ka- 
miennych wspaniałyni kaskadami, w zankniętej przestrze 
ni, "gada" jednostajnym ni to szumem, ni stukotem, 

Kaskadami można się zachwycać, ale tylko do chwili, 
w której trzeba wejść do wody, Z druhem 
zwanym Generałeu,postanawiany za wszelką cenę zrezyg- 
nówać z tej wątpliwej przyjemności. Ponieważ korytarz 
ginął nad naszymi głowami w mrocznych czeluściach, 
próbujecy górą. Ambitni z nieanbitnych zginęli gdzieś 
w przodzie, Nie wiemy, czy idą rzeką, ozy jakąś inną 
drogą. Wspinamy się więc w górę 1 okazuje się, że tam- 

tędy puszcza. Znajdujemy cały szereg półek, gzymsików 
ławeczek itp, Szło się wprawdzie z większym ryzykiem, 
ale o wiele przyjemniej, bo coś się działo, a po dru- 
gie - sucho! 

Obsesyjnie piezę o wodzie, ale w jaskini jest jej 
naduiar. Bez przerwy kapie, sączy się, cieknie, ciur- 
ka i 00 by tam jeszcze można wymyślić. Ściany są mok- 
re, na każdym stalaktycie krople mody, w zugłębie - 
miach woda, w powietrzu także woda, tydeje się, że 

wszystkie oiuchy przesiąknięto aą wilgocią, Wszystko, 
ozego dotykn się pod ziemią jest mokre /choć zdarzają 
się też jaskinie suche - my byliśmy w mokrej/. Do te- 
go temperatura niższa od tej na powierzchni o dobre 
2090, 

Za nami dwoma powędrowała jeszcze na górne kondyg- 
nacje kołeżunka dobrze zapowiadająca się na grotołaz- 

kę 1 przedstawiciel bratniej nacji Patryś, Naeza "pry- 
watna” droga wyprowadzała nag niestety oovaz wyżej 
1 ohoć w jaskini jest oiemno 1 nie widać jak wysoko, 

to gdzieś tam pod skórą wysokość się czuje, Odległość 

od dna wzrastała i, jak to najczęściej bywa, wzraata- 
ła również trudność "wspinaczki", Przechodzilićny 

rzyśkiem, 

z jednej ściany na drugą, przy różnej między alui 
ległości, a z dołu słyszeliśny potok, 
Odwracam się w 
zapowiadająca się" nie ozuje się na naszych półkach 

t pewnie, a jej ruchy nie mają nio wspólnego z tzw 
"balansowaniem w ścianie", Wreszoie przemogła się 1o- 
świadczyła, że na dziś ma dość 1 wraca, OŚwiadczenie 

pewnym momencie i widzę, że "dobrze 

to przyjęliśmy z pogardą w oczach 1 ulgą w sercu, że 
nie musimy się dalej pelytać w ciemnościach 1 będzie 
na kogo zwalić woześniejsze wyjście, Niestety "dobrze 
zapowiadająca się" przeżywa autentyczne załamanie. 
Próbujemy pomagać, bagatelizować, prowokować, brać na 

huki - nio nie pomaga, Zatkało dziewczynę. Sytuacja 
tregikomiczna, Nie możemy sobie poradzić trzech chło- 
pów z jedną dziewczyną, a znajdujemy się, jak to mó- 
wią sterzy górale, w brzyćkim miejscu. Jaskinia niby 
łatwa - pozioma. Nie mamy kawałka liny, żeby zmonto- 
wać jakieś ubezpieczenia, Jesteśmy bezsilniyI nagle 
do naszej dyskusji i przekonywań włączył się Patryś 
1 coś tam zaczyna tłumaczyć naszej załamanej koleżan- 
oe, Nikt z nas nie zna francuskiego, ale o dziwo, po- 
maga, Dziewczyna zaczyna reagowac jedynie na to G0mó- 
wi Patryś, Wobec tego my dajemy za wygraną 1 idziemy 
naprzód, pokazując drogę, 
Zszedłszy na pierwszy poziom apotykamy pozostałych 
członków grupy, którzy w międzyczasie oblecieli /po 
wodzie/ jeszcze drugie tyle jaskini. Jeszoze raz prze: 

piekielne dwa jeziorka, przy czym przez to pierwsze 
/itoząc od otworu/ przenosi mnie na plecach J.J, 
Przed samym wyjściem robimy "oyganione" zdjęcia /bł>- 
na i tak zginęła/ 1 jesteśmy na słoneczku, 
Wydawało się, że wohodziliśmy pod ziemię przed ohwilą 
ale ze zdziwienieu stwierdzamy, że minęły od tego mo- 
mentu oztery godziny, Przebieramy aię 1 po chwili j 
dziemy do domu na kolację. 
Jutro pójdzteny do następnej, tym razem"naszi 
kini, 

" jas- 

pwd DONATA WAJDA 

zeglarstwo czy 
komputer ? 

7 „ Go zuważe przye 
stwa było puszozaństwo - sa na łonie przyzody, kontakt 
z naturą, rozwijanie i 

ywanie stopni 1 
erze odkrywali n 

cze ab wszechstronny, Zaczęły 

powstawać drużyny żeglurakie /pieruaza już w 1919 ro- 
ych drużyny 

rozwój J 

ku/, w latach trzydzie 

10 
lotnisze, potem 

dzieży nowymi SAóbą saaać 

wi - dlnozogo więo nie wykorzystać 
toresowań w pracy harcerskief 

pecjalizacja w drużynie harcen- 
rozwinąć ty 

ja poriuna być 
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NM + KINEM PROPOZYCJE KEEEEEME 
skiej i jk wprowadzać, Do ogólnej dy 
ma ten toant 
Kslęż;cowego z hufcu 
Krtgu możca było spotkać się z instruktorami reprezen- 

również członkowie Kręgu 
owa Huta, Na otwartej zbiór 

gujocyai lotnictwo, żeglarutwo 1 nodelarotwo oraz do- 
miedzieć się o wożliwoć u tych spe= 1och wprowadzeni 
ojalności lub ich elonentó swoich druży 

GOTNTETYO repre 
oicoh Bąk z Insp 
fan toż może się zwracuć knżdy zninteresowany tą te- 

ndy Chorągwi. 

Instruktor naszej chor 
elanenty 1 

wości zninteresowania harcerzy, 
wycieczkę do Muzeum Lotnictwa 

1 hstronautyki na torenio byłego lotniska, lub 
nau Błonia ną liare za Niedzielę Lotniczą. 

czynny udział w iim 
przyjść 
Badrósiej zaawansowani moją w ąć 

M istrzostwa Balonow prezuch tukich jax kwietniowe Miotr 
Zawody Latawców we wrześniu lub iiistrzostwa Karto” 
nówek w erudniu. Modele samolotów, balenów czy nawet 

rakiet można wykona kierunkiem instruktorów 
w hercerokich klubach modelarskich czy pracowniach 
Donów Kultury /mówił o tym druh hm PL Bronisża 
Śmietlik z ICK/, bądź te 
pektoracie Lotni 

truktaż w Inn= 

MODZLARSTWO 
Być Śl jest w druż 

tokdwić, 
nienych wcześniej klubów 
Domów Kultury. 
keztułoić będą 
jak syst 
pracy pozni 
Tównież spogoby 

ŻESIA 
Tym zwrócili się harcerze, Już w 1919 poku na Dalekim 
| odnie, we Władywostok lufiec doktora Józefa 

Jakóbkiewiczn żeglował po zatoce Złoty Róg na szulu= 

0 Wył 

poch wiosłowo-żaglowych, Po powrocie do kraju harce 

dlaczego ? 
ecie, 
do czynu 

Zapytam was, choć nie w 
lecz gorycz zuusze unie 

tylu jest na świecie, 
1 sukinsynów. 

gdy po: 
Gdy rzeczywiatość 
Tak trudno wtedy 
W prawdę, w człowieka, 

w spraniedliwoś: 

tąsnęli za sobą innych. 
j horcerznmi-żeglarzani spotkać się dziś rmjłatwieś 
podozas ukoji letniej. Sądzę, że wiole osób marzy 

«wnień do prowadzenia jachtu, obse1= 
jeztorach żaglówki, Podozua roku, 

o posiada 

BAZ można wziąć udział w otwar 
tych pływaniach nu WiŚle, Bagrach w Kryspinowie lub 

s, Można uzyskać odpowiednie kwolifikacje 
żeglarza i sternika jachtowego+ 

niłaa tylko trzy, niejuko tradycyjne;pror 

rakcyjnienia całorocznej pracy drużyn, 
a wiedzy naszych harcerzy i zdobywania 

Ści w nowych dziedzinach. Istnieją toż inne. 
czepu "Niezowodni",dysponująo odpowied 
rzyłi klub minikonyuterowy, Instrukto= 

gerze nie tylko bawią się tutaj, grając 
r gry telewizyjne, ale również uczą się podstaw proż 

sanie, Nie można tu, rzecz jaaną, mówić o gpo= 
sputerowej druty, y czy szczepu — „de to 

Nie namawiam nikogo do odrzucenia dotychozaso- 
tod pracy i poświęcenia ich dla wprowadzania 

ecjalności, ule być może jest kilku chętnych majm 
aterkowiczów, którzy urządzą w drużynie Święto latau= 

0a. iloże parę oaób zdobędzie stopień żeglarza lub 
uprawnienia ratownika, z czego skorzysta cała drużyną 
urz jając na przykład żeglarskie wędrówki na obozie 

letnim, Jakiś harcęrz zdobędzie sprawność meteoręlogą 

m zastęp zorganizuje zgaduj-zgadulę na temat rozwoju 
polskiego lotnictwa czy wielkich bitew morskich, 

znajomość programowanis ułatwi życia uzctepo= 
wecu, kwatermiatrzowi,.. Propozycje można by mnożyćę 

Drużynowy powiniea ponagać harcerzom w rozwijaniu 

ich zaluteregowań. Mie tracąc więc 2 oczu korzeni 

harcerstwa, nie bójmy się wprowadzania elenensćw gpa= 
ojalizacji, bądźmy otwarci na nowości, bo przecież 
"Hercerz chce wiedzieć więcej niż wie 

Stojąc u progu dojrzałości, 
Gdy nagość prawdy mnie przeraża, 
Gdy oburzony bezwstydnością 
Nagle poznaję prawdziwe twarze, 

Wiem, że dorośli czasem płaczą, 
Upokotzeri swą niemocą 
I nagle mali, cisi, bledną 
I głośno nercu im $rzepodą+ 

1 basnie i rycerze, 
Dlatego pytem, choć nie wiocie, 
To gorycz zmusza mnie do Qzynu; 

czego tylu jest na świecie    
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4 żarliwi instrukta 

"świeca", 

aka 
ść ców gurka, SZE%Ć 
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Ostaćni rozdział "Wartości ideowa w drużynie” 

akcentuje potrzebę zapaniętania, że jesteśmy ruchem 

młodzieżowym, nie tylko społecznym,alc również ety 

mym. Autor - piszący książkę w latach powojennych 

| uświadamia drużynowemu konieczność stosowania w ży= 

ola znond etycznych, Przypomina zniszczenia w aferze 

hm PL Tadeusz 

życia moralnego dokonane przez wojnę 1 lata okupacji. 
Przychodzi w tym momencie drużynowemu z ponocą Prawa 
farcerakie. "Jest ono duszą kareurstwa. Jest to 
zbiór nakazów moralnych, określających ideał pełnego 
1 doszonałego człowieka, przykrojony na miarę 
chłopca..." 

Radra instruxt a nem i słowem daje wyraz 

przekonaniu, że praca jest jedyną miarą wartości 
człowieka, jest jedynym środkiem postępu i dobrobytu 
w kraju...". Wsłuchaj się ,dzisiejszy druhu drużynowy, 
w te słowa, wypowiedziane na piemie już w roku 1946, 
Waaże harcerstwo może nadal, tam gdzie jest solidna 
pracu w drużynach i zastępach, kontynuować myśli, 
właśnie te myśli, które wypowiedział Władysław 

Szozygieł prawie 40 lat temu. Potem powtórzyli t. 
myśli inni, 

kutor omawia, podobnie jak w poprzedniej pracy, 
kolejne punkty prawa Harcerskiego, Uczymy się w ten 
sposób dzisiaj analizy treści prowa, I w tym też tkwi 
wartość tej książki, Autor snuje przed czytelnikiem 
wartości płynące z harcerstwa: atmosferę harcerską, 
Obrzędowość, rolę przyjacielskiej usługi, rolę jaką 
spełnia ogniako, pieśń, przyrzczenie harcerokia, Pod- 
Powiada jaku powinna być sylwetka ideowa harcerza 
według zasad wychowania harcerskiego, Prawo rysujące 

tę sylwetkę ideową jest busolą, Drużynowy musi zdoby= 

wać umiejętność realizowania tego ideału, Całe harcer= 

atwo - powiuda władysław Szczygieł « jest tym środ- 
kiem realizacji. Rozważania o pozycji "Jak prowadzić 
drużynę harcerską" zakończyć wypada przytoczeniem 

słów uutora - "Druhu drużynowy! W pracy swojej kieruj 
wię miłością polukicego chłopca. Bądź jego serćzosnym 

przyjacielem, Praca twoja jest oząstką wielkiego wym 

siłku wychowawczego aałego narodu w kierunku przebu- 

dowy moralnej człowieka, Przebudowa ta idzie w duchu 

przyjaźci ludzi wobec siebie, odrodzenia człowieczek 

stwa po strasznej wojnie, sprawiedliwego zorganizow: 
nia życia Polaki 1 budowy pracą lepszego świata, ++". 

(1902: 1960) 
3 

wjak prowadzić drużynę harcerską" - to pozycja, 

bez której drużynowy nie obejdzie się w pracy z drużzy 

ną. Warto pomyśleć o jej wznowieniu, Pomoże w pracy 

tysiącom drużynowych, którzy przesteną pracować intu= 

toyjnie, samotnie, 

W Bochni ukazał się w 1933 roku, w jednodaldwoe 

wydnnej z okazji dwudziestolecia pracy temtejszegą 
Koła Przyjaciół Harcerstwa artykuł "O przyszłość 
starszego harcerstwa", Jest on niejako dyrektywą 
1deologiczna, z którą do harcerstwa starszego, do 

kadry instruktorskiej zwraca się jej komendant. 
/N tym to czasie Władysław Szozygieł pełnił funkcję 
Komendanta Chorągwi w Krakowie/, Ha treść "gawędy" 

składają się myśli wyrażające potrzebę uwzględnienia 
w pracy harcerskiej tematów światopoglądowycł, konie= 

czność zbliżenia mię harcerstwa do spraw "obiektywnić 

istniejących w rzeczywistości ówczesnej, konieczność 

aktywnego udziału harcerzy w życiu codziennym," 
Haromistra Szczygieł zwraca uwagę ne to, że 

",..światopogląd powstaje z dążeń do zrealizowania 
ujęcia myślowego i uczucioweprzaczywist ości. ,,*+ 

Mad wyrobieniem światopoglądu trzeba pracować i wal 

ozyć, gdyż światopoglądu nie otrzymuje się gotowego; 

uatomiust trzeba'go zdobyć... Według niego "cała 
ta praca myślowa wasi być głębiej £ planowo prowadzo- 
na w drużynach £ gromadach starszoharaerski0h++.", 
Zwrunca uwagę, że właónie wiek młodzieży starszoharoen- 

skiej sprzyja tworzeniu się określonego światopoglądu 
1 wtedy krystalizuje się oharakter, Zauważa też 
słusznie, że podstawą światopoglądu jeat prawo harcen.  
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skie, Uważa za konieczne rugowanie z języka ołowa 
"interes" - jednostki czy grupy, a za konieczne uzna” 
je wprowadzunie na czoło spraw ałowa "Służba", 
Dostrzega potrzebę tworzenia nowego typu człowieka, 
który umie być bezinteresowny, a "służbę” i poczucie 
odpowiedzialności uważać potrafi za fundament postawy 
ideowej. 

Tak więc już 50 lat temu /1933/ Władysław Szczyjde 
opowiedział się za przysposabianiom młodzieży harcor- 
skiej do umiejętności odmawiania sobie nadmiaru dóbr 
materialnych. Ukazaż już wówczas konieczność walki 
£ typem życia konsuapoyjnego. Mówił: głosimy idoał 
surowości życie i obyczajów, zdolności do obniżenia 
stopy życiowej i egoizmu osobiatego. ++" 

Drógę do realizacji takich zamierzeń widział"w wy- 
chowaniu spartańskin,,.". Stwierdził, że pokolenie 

madohodzące będzie prowadzić wytęśoną pracę. Dostrzęgł 
u podstaw wszystkiego co nas otacza leży sprawa 

Wiepodlepłości Polski. I dlatego dopominał się "izbo= 
gacenia wiedzy o państwie, roli Polski w rozwoju dzie 
jowym, roli zbiorowego obowiązku wobec państwa, wspól- 
nego działania wszystkich organizacji społecznych, 
I to dopiero są - według niego » podstawy światopo- 
glądu. 

Wychowanie nowego pokolenia przez służbę w harcer= 
stwie ma,jego zdaniem ,dopiawadzić do ukształtowania 
osobnika odpowiedzialnego i umisjącego pracować, 
Toteż dążyć należy do podniesienia etyczności życia 
gbiorowego, poszanowania pracy, zdobycia zdolności 
do wysiłku i działania, uniejętności podejmowania de- 
oyzji,.sdobycia wiary w siebie 1 innych, uzyskania 
solidarności w działaniu i pracy, Wymionione cechy 

można osiągnąć przez podniesienie zaintoresowań inte 
1ektuslnych w drużynach starazoharoerskich, rozbudza- 
mie zainteresowań światopoglądowych na wszystkich 
etapach życia harcerskiego, począwszy od zbiórek do 
obozów włącznie, Sprawy światopoglądowe /ideologisznej 

są według Szozygła tak pamo ważne, jak wychowanie 
gospodarcze, pionierka czy obozowniotwo, 

Artykuł ten,pomimo, że powstał pół wieku temu 
jest dowodem zaangażowania harcerstwa w sprawy cpo- 
łeczno-połityczne 

W 1913 roku ukazażu się oryginalna polaka po- 
więść harcerska "Patrol Beskidzki", której autorem 
jest snany przyrodnik i wielki przyjaciel młodzieży 
Bohdan Dyekowski, W drugim wydaniu tej powieści w ro- 
ku 1947 znajduje się przedmowa, napisana przez Włady- 
sława Szczygła, W tej to przadnowie ukazuje się kilka 
cech osobowych Władysława Szozygła., Wychodzi na jaw 

jego troska © dobro wychowania nowych pokoleń, wcho- 
dzących w ruch harcereki, duch obywatelski, dostrzega 
potrzebę odbudowy kraju ze zniszozeń wojennych i kom 

niecznóść przebudowy ustroju społecznego w kraju; 

Widzi on konieczność zuiany psychiki i charakteru 
młodych pokoleń, Oba eleńenty decydują, zdaniem auto- 
ra przedmowy, © mąszym bycie teraz i w przyszłości, 

haromistrz Szozygieł zwraca uwagę na fakt wciiodzenia 
w szeregi harcerskie ogromnej liczby młodzieży, 
zwłaszoza robotniczej i chłopskiej, Toteż mając 
w świadomości emutne doświadczenia sześciu lat wojny 
uważa, że książka "Patrol Beskidzki" pokazuje jak 
można zaszczepić nowe wartości: odwagę, męstwo, Samo- 
dzielność, braterstwo i służbę drogą pokojową, Akcen- 
tuje wartość książki w idei zbliżenia bezpośredniego 
1 uozuciowago młodzieży s przyrodą, 4 przecież to 
zbliżenie do przyrody jest najistotniejszym elementem 
harcerstwa od jego narodzin w 1911 roku .po dzień 
dzisiejszy, Książka o przygodach na tle przyrody, 
o życiu oboz wym, 0.poszukiwaniach przyrodniczych 
i wycieczkach krajoznawczych powinna - zdaniem Szczy- 
gła - porwać każdego chłopca... Bohdana Dyakowakiego 
mazywa - zupełnie słusznie - wielkim przyjacielem 
przyrody i harcerstwa. Apeluje, by "Patrol Beskidzki" 
"był dla zastępów nie tylko beskidzkich" lecz takżo 
dła sudeckich, warmijsko-mazurskich, morskich i in- 
nyod rozaianych po całej Polsce - przeżyciem haroer- 
skim. Podkreśla również znaczenie postawy o ponad 
czagowej wartości przedstawionej na kartach vego 
wydawnictwa, a charakteryzującej się umiłowaniem 
przyrody, oddaną służbą Polsce i jej ludowi. 
Ujamnia również ewą postawę pacyfisty, pisząc że "Ide 
ały nis powinny polegać na wyrabianiu w młodzieży 
dążeń wojennych i krwiożerczych iastynktów..." 

Po wojnie Władysław Szczygieł wapółuczestniczył 
w powołaniu do życia Światowej Pederacji Młodzieży 

Demokratycznej. Należał do grona propagatorów idei 

1 doświadczeń doktora Jordana, Dostrzegając zagrożeni 
zdrowia młodzieży, pracował nad tym problemem, Władza 
harcerskim przedstawiał program działanie w zakrenie 
walki o zdrowie młodego pokolenia, Czynny był we wła 
dzach Naczelnej Rady Haroeraviej. Rozwijał działal- 
ność w wielu komórkach tej rady. Ogromny był jego 
wkład w wychowanie i kształcenie wzrastających kadr 
ingtruktorów harcerskich. 

0d 1956 roku brał udział w wypracowaniu założeń 
ideowo-wychowawczych Związku Harcerstwa Polskiego. 
Był współtwórcą prawa i przyrzeczenia harcerskiego 
/tekatu z roku 1946 i 1956/. Po renktywomsniu haroer- 
stwa na dwu Zjazdach Walnych, wybierany był do składu 
Naczelnej Rady Harcerakiej. 

Tematy na kursię szkoleniowym podharomistrzow- 
ekim w roku 1957/8 /"Służba instruktoroka", "Wędrow- 
niotwo, obozowzictwo, puszozaństwo, obrzędowość w dru- 
żynie”, "Biwakowanie", "Rys historyczny Ghorągwi 
Krakowakiej"/ pozwalają uchwycić "ducha harcerakiego" 
Władysława Szozygła, 

Mały Bzozegół - gdy w roku 1957 w maju, drużyna 
instruktorska im, Szarych Szeregów orzy WSP w Krako= 

wie urządziła ognisko 1 przyrzeczenie w Podgórkach 
- saproszony hm Szczygieł zjawił się o godzinie ówu- 
dziestej drugiej, odebrał przyrzeczenie, wracał 0 pół- 
nocy do Krakowa na piechotę, Liozył wówczas 56 lat. 
Chwalił, dooeniąż, cieszył się gdy widział, że poczy- 

PERO ZER EZREORAC OOOO OPO CETTÓDEE OZZIE 
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| nu JW 
la kadry ins: aktorskiej zniarzają wciąż do orguni- 

zowania zajęć w terenie. lewet tych, które korozyły 
się koło północy, Terenca działań był Las Wolski, 
Podgórki, Skały Twardowskiego, OLcowania z przyrody, 

ruch na wolnyu powietrzu - to były pasje Władysława 
Szozygła. Tego cuoiał od wszystkich funkcjonujących 
w Związku. Prawiziwy "wyga harceraki". W artykule 
wOzłowiek i przyroda" napisał: Zżycte się z przyrodą 
4 haroerski do uiej stosunek pozostanie w człowioku, 
jako traeły dorobek jego pogląda nu świat..." 

Był zastępcą Komendanta Chorągwi do roku 1330, 
Po lim ks. Marlanie iuzarze Komendantem Chorągwi 
Miejskiej w Kraxowie. Pełnił tę funkoję dwukrotnie: 
w latach 1930-34 oraz od sierpnia 1939 do wybuchu 
wojny, kiedy to przypadio mu w udziale zajęcie się 
organizowaniem Pogotowia wojennego, A gdy hitlerowcy 

wkroczyli do kraju, zanim Warszawa zorganizowała Bię 
w Szare Szeregi, w Krakowie istniało dobrze działają- 

HISTORIA REESE 
se Harcerstwo czasu wojny, Przy współudziale aruba 
Szozygła zaczęła działać grupa instruktorów, w -ronia 
których znaleźli stę między innymi: Tadeusz Wąsowicz 
"Baca", Bugeniusz Pik, Seweryn Udziela, Stanisław 
Okoń, w listopadzie 1939 roku objął komenianturę Cho- 

«+gwi Staniszaw Rączkowski - pseudonim "Stach", 
Druh Szczygieł włączył się w tajne pauczenie, Był wy- 
bitnya teoretykiem i praktykiem wychowania mżodzieży 
metodą harcerską, co znalazło wyrez w artykułach za- 
mieszozonych-w redagowanyn przez niego miesięczniku 
dla kadry instruktorakiej "6 Kręgu Wodzów" i pubi 
acjach, o których piszę w innym miejscu, 

Do druha Hładysława Szozygła odnieść można myśl 

Stanisława Szozepanowskiego "Człowiek dopiero jest 
człowiekiem, jeśli żyje w v>'die idei" 

Na mcztle Kładygława 32. sła, znajdującej się 
na Cmentarza Salwutorskim, us.. sz0z0n0 napis, lapi- 
darnie określający jego ponte- 
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Pierwszy ruz trawa sunosiejka 
la cały ugór, stojąc w zielu, 
Jzuatnęłn ku anie, 
= Nauczycielu! 
I zaraz cały świat ugoru, 

63 pszonki do dzikiego chaielu, 
Po dwukroć wionął 
= Nauczycielu! 
I wazystkie 

rodzictelka: 

olk,sze: 
byłu dla wóu 

W 
I do znie ka zikie sieło 

ołało - głód tak wożać może 
y od lat wielu: 

żkołol Szkołoł 

Sau bzłez chwastem, Jukże mało 

fTryptyk nau 

m rzecz. W jej pięknie 
przeżyłem długich lat trsydziości, 
Deió w dośmiadozenisch azukam akrzętaia 

ielski, $, Czernik/ 

jyabolu, znsku pałuej treści, 
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myślą rzeźwą 
ale prawdy szuka, 

żywą rzeźbą 
sztukn. 

"zywa* 
Ileż przykłudów mam w 

Bo nasz materiał nie 
Lecz s pulsującej rtęci. 

Porównań tyle! Wezmę wiejskie 
Z pieśni, co piykaie Flaska bosu, 
Widzonie nam nauczycielokie: 
Wulatuje przepióreczka z prosa, 

Jak matks: chłopoa pouczała, 

tak mum skrzydełek jej nie ty 
oto i tajemnica cała - 

nie łamiąc piórek mądrze soimytuć: 

a sidła? Jeśli siecią ręce, 
W które ma schwytać się przepióreczka, 
To obu dłoniom odduj strce, 
Bo w tej klateczca - pomyśl — córka. 

I pozyśl dulej, Runorodnie 
Jakbyś przenikał piocnky wiejaką, 
W jej pięknie ludzka prawda godnie 
Odda twą rzecz nuuozycielską. 

iPraepióreczku, S, Czernik/ 

RS 
Przyśnito mi siy wieczorem, 
/miecie jak we śnie bywa czusem!/, 
Że byłów,,» panem profeatrem, 

I - ża uozyłen naszą klasę, 

Ale uię Czułem - jak to we Śnie - 
Sobą 1 Panem równocześnie, 
Pan = to były ręce 1 głowa, 
A ja - to dolna połowa... 

Więc idę rano przez podwórza + 
w trempkąch... i w Pana garniturze, 
Wzaśoiwie tylko! w marynarce, 
Bo od dołu - to byłem harcerz ... 

Idę do naszdj klasy i ourzęż 
- Ho, ja dopiero im pokeżę! 
Takich jak ja, nauczycieli — 
To omi wcalo nie widzieli! 
Bo najważniejsze, proszę wiertyć, 
To mieć podejście do młodzieży...» 

Pędzę do klamy jak na skrzydłach, 
A moją klasn - jak mnie wita? 
Zamiast krody - kuwałek mydłat 
Gąbka - za szafą jest ukryta! 
W kałanarz wetknął ktoś oubulę! 
stół - atrowentam zachlavany! 
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Fruwają papierowa kule - 

A wszyscy wyją jak pawiu 
/Pauiętum dobrze, bo przedwczoraj 

Tak witaliśmy profesore..,./ 

łem. Jak dam sobie radę 
zeproszeniem, wyjącym stadeu 

Jakich mam użyć ałów 1 gestów, 
Kiedy ja jeden - a ich czterdziestu?... 
Krzyknąłen: - Spokój! 
Krzyknąłon 
Ale mnie nawet nikt nie słyszał... 

- Cisza! 

Stchórzyłum, Co tu gadać wiele. 
Kawei schowa ie do azatni 
Wołającz - byłen unuczycielem 
pieruszy raz... i ostntni! 

Płatego teraz sh 
nie trze 
1 może 

Więc pytam: - Panie Profesorze, 
jak Pan to robi, że Pan może? 

Więc my... więc ja... przepruszem Pana! 

/Straszny sen, H, ferlikowska/ 

Kiedyśwy weszli w progi szkoły 
I s trudnych kart elemeatarza 
powstał wiedzy świat nieznany 
1 nowych marzeń, 

Gdyśmy się trudnych dat uozyli 
1 cyfr pisali dłu, > 
był zawsże z nnuś, woiąż tłunaczył, Ś PAY kop A 
poprawiał błędy 858 SRGAM 

spędził, h rzędy - 

aa ten, któr 
I nim pracujemy długie luta, 
jak przyjaciel w jednej szkole, 
tylko, że siedzimy w ławkach 
a 0a - przy stole, 

Hitech nadurennie 
tylko od re 

Bez trosk ż3 

ie tra 
u bieguie do 1 

będzie, syty u 
Dwa tylko musi przepędzić 

łonów. 

z tronul 

Tylko, że my jesteśmy młodzi, 
%k on wie dużo — widział wiele. 

Teroż się w szkole zuów spotkany 
2 nauczycielem 

Wiersz o wieiklej wdzirozności, K.T, Gułozyński/ 

/llauczyciel, dj, olnencee/ 

no 
aię ć 6 ko, kłuniaj się z wydcka, 

AUGSW ysoka nisko cię kłaniaj Łodzi Fabrycznej! 
» wierchów czyli regli, z Horskiego Oka 

itom się kłaniaj a uźmiechem ślicznym! 
2 owych ti 

W szkole, pawiętcm, jako młode dziacię 

PS WODA Kleniaj «ię ażozytow podniebnym, twardym 1 plęknymi 
A tmoje "Czuwaj" im krzyknij, 
A zowoza kłeniaj się córko ludziom maleńkim, 
Bo to są ludzia ogrouni, Żebyś wiedziała, 

erko małal 
jakie aiy różne glupatwa robi w szkola. A 
Albo się miauczy albo nogą tupie, 
ażbo się inne rzeczy robi złupiu. 

tej Polsziej — ja 

Kyaoki Giewcnt, wysoki! A pod nia płyn 
Potokiem, „ potokiem, oria wiekóa, 

„, oórka, Ba górach « myśl o płziniał 
głazów = myśl o człowiuku, 

/to córki w Zakonani 
= Iruguont - 

Choś nus dzisiaj więcej wolno, 
bo matura już w kieszeni, 
bo alę ma już to ńwiadectwo dojrzałości, 

tęskno num za gwarem szkolnym 
1 to chyba aiz nic zmieni 
chociaż zawsze się murzyło o wolności, 

otesorze, pół 
ofosor 

ś e bltoko zaa, 
, wynłuchnj póki czag, 

Dziś żegnamy szkolne mury, 
2ych dobrych profesorów, 

przez naa wkradł się'eiwy włon ms waze skronie, 
dziękujemy za matury, 
zn wykucie trudnych wzorów 
duż olo dzieci lucz dojrzałe stare konie, 
rofeeorze, póklś jes! blisko nas, 

"Profesorze, wyałuchaj póki Cza9ę 

?ą piosenką cię Żegnamy profesorze, 
nasze myśli będą zawozo z tobą azły, 
łą piosenką, przeprnażuny - profoaorżę 
za kłopoty epruszezy i zs łzy, 
To jest nosze, profesorze pożegnanie 
« niełatwo nau się rozatać, 00 tu kryć, 
przyrzekamy rozwiązywać twe ać 
jsk uczoiwie i mądrze żyć! 

j Poofescrze,  



KUEEESEM IISIORIA EEENENENENI + M: 

> GSBPEO 

25 lat uosył w VII Gimnazjum im, Adama iliokiowioze 
w Krakowie. Do przejściu na emeryturę pracował jesz 
oze w gimnazjum w Ujanowioach. 

Od wybuchu I wojny Światowej do grudnia 1916 ro- 
ku służy w wojsku sustryjackim, W latach 1916-1923 
działa czynnie w harcerstwie." 1916 roku w Stryju 
zakłada drużynę skautową, W 191€ roku prowadzi druży- 
nę skautów w owym Ta: 

w Szaflarach. « styczniu następnego roku, po śmierci 
druha €. Bartoszewicza, obejmuje w krakowie hufiec, 
W lipcu 1919 roku pod jego komendą wyrusza ż Krakowa 
w Beskidy obóz, W 1923 roku razem z J. Szablowskim 
wydaja jednodniówkę III KDH pad tytułem "Co każdy 
Trzeciak znać powinien”. W tys też roku otrzymuje 
mtopień przewodnika, We wspomnieniach napisze krótko: 

. miałem już za sobą TO-letnią praktykę nauczy- 
cielską,.. W tym 10-letnin okresie zójnowałem się 
ozynnie organizowaniez drużyn akautowych ozyli har- 

OLD 

. Urządza dla niej ćwiozonia 

WĘGRZYNOWICZ 
q. harcerz 

krajoznaica 

e erć wieku temu odszedł na wieczną wartę..+ 

W pond stuletnim ruchu krajoznawozym 

1.75 lat istniejącym harcerstwie ogromną rolę odogram, 

"Świat takich nauczycieli ohwalił 11 nauczyciele. 
a ohodząc nauczyli. 1 otwali zs to, że uoząc chodzil1, 

Znalazł zaszczytne miejsce w ich gronie Leopold 

Węgrzynowicz, 
Urodził się 19 września 1881 roku w Tuchowie 

koło Tarnowa, W Bochni naukę pobierał jego ojciec - 

- późniejszy kierownik poczty w Dobrej. W tej to 

miejscowości przez trzy lata ieopold Węgrzynowicz 

uozęszoasł do szkoły podatawowoj, Klan; ozwartą ukoń- 

omył w Pilinie. 6 latach 1892-1900 uczył się w gim= 

mazjum w Howyn Syczu, Studia w Uniwersytocie Jagiel- 

lońskim odbywał w okresie 1900-1905, Po 1906 roku 

L. Węgrzynowicz poznał Kazimierza Lutosławskiego, by 

pod jego wpływem watąpić do towarzystwa Bleuzise 

0d 1906 roku do wybuchu I wojny Światowej był 

kolejno blibliotekarzem Towarzystwa Uniwersytetu Du= 

dowego w Krakowie, prefektem Bursy Urzędaików Prywat- 

nych we Lwowie, nauozycielem gimnazjalnym we Lwowie, 
w Kutuch, Borazozowie, Stryju, lowym Tergu. Przez 

18 

hm Tadeusz Gaweł 

aerskich, toteż gdy osiadłem w Krakowie zastałem mt 

nowany Kouendantem Krakowskiego Hufca Harcerskiego 

'W lutach 1919-1923 podlega mu 8 drużyn, obejmują 
200 druków, 

bależy do Polskiego Towarzystwa Krajcznawczego, 

Organizuje zajęcia krujoznawcze w ołach, w któr, 
uczy, Jest kierownikiem wycieczek. £ inicjatywy 

sora ludonira Sawickiego zakłada i orgenizujo od 

roku Koła Krajoznawcae Młodzieży Szkolnej 4X / 

Wybrany w 1927 roku przewodniczącym Komiaj 
joznawczych !żodziezy Szkolnej /XKKA43/ rozwija w ska 

11 Polski ruch krajoznawczy, Uzewnęt. ia cechy 

się do odbyci 

mkowia, Poznaniu, Vilnie,Krze: 

Bydgoazczy, Lwowie 1 Warszawie, luicju 
mie wystaw prac krajoznawczych młodzież; 

Powołuje do życia pisemko krajozuawczo "REI LOT 

Ukazały się 24 roczniki zawierające 289 zoszytów - 

źródło pomysłów i bogatej wiedzy o kraju ojczyat 
W róźniejszyu Okresie, woboc atużego rozwoju 

kół krujoznawczych, L. Yęgregnowicz zumierza utworzyć 
która byłaby autanomi ogól 

u rodzaju ZP, a wzszcie 
organizucję, 

Początkowo projcistuje 
organizację typu 2 
Gdy w Krakowie rozwijuły ażę ilurcerskie Koła Kraj 
anewoze, które w stadium początkowym nie miały doś 
wiadczenia prograrowego, leopold Węgrzynowioż kon 

odzieży Krejoznawszej + 

CD. NA STR. 26 

harcerskie.pl 

  

ZWIADOWCA** 

1. Odbył marsz w teronie 
wadług podanych azymutów 
długości około 4 km, pr. 
niósł w panięci meldunek 
do odbiorcy. 

podszedł niepostrzeżenie 
do obserwowanego obiektu 
w nieznanym terenie, odda 
lonego 00 najuniej o 1 km, 

a Ożiisczonego tylko na mapie /nie może to być teren 
wojskowy, chroniony tajemnicą państwową/, Wykonał 
eleoone zadanie i niezauważony wycofał się. Po powro- 
ofe wykonał szkio przebytej drogi. z zaznaozoniem 
oharskterystycznych punktów orus złożył raport z wy- 
ników zwiadu. 

3. Dotarł w mocy do wyznaosonego miejsca odległego 
© 3 km posługując się wyłącznie mapą 1 buselą 

4. Przeprowadził różnymi technikami /wywiad, obserwa- 

cja, badanie dokuwentów/zwiad na określony temat, 

sobrał różne materiały, sporządził treściwe doku» 
menty, wyniki zwiadu zaprezentował sastępowi,dru- 
żynie, 

Przeprowadził wywiad miejscowości lub terenu obo- 
zomego, terenu gry haróerskiej, Sporządził £ wym 
wiadu pełny raport /położenie, kakażt, rodzej otc= 
czenia, roślinności, zabudowania, Śtds««/o 

Sprawność może być formę realizacji zadań na stopnie 
wędrownika i Haroerza Orlog0, 

18 
  

--—= >£ a 
  

POLARUIK 7 

1, Uczestniozył w minowej wy- 
prawie /pieszej lub naroiar- 
skiej/ do wyznaczonego celu 
oddalonego © so najmniej 
10 kn. 

Skompletował i zaprezento- 
wał kolegom praktyczny i od- 
powiadający wymogom zdrowot- 

mym ubiór oraz niezbędny ekwipunek uozeatnika zimowej 
wynrewy, 

3. Wspólnie z kolegami zbudował igloo oraz zaprojekto- 
wał funkojonalne wyposażenie jego wnętrza, 

4, Ugotował,w warunkach zimowych prosty posiłek biwa= 

kory, 

5. Zorganizował zimowe zajęcia lub gry dla młodanych 
kolegów, up. wyprawę na biegun, dzień w atacji po= 

larnej, wyścigi zaprzęgów, konkurs rzeźby Śniego” 
waj, 

6, Uczestuiozył w siuowyn dokarmianiu zwierzyny, roze 
poznaje jej trop na śniegu, 

7. Zbiera materiały i opracowania na timat wypraw, 
odkryć 1 badań polarnych, w tym także udsiażu 
polskich polarników, 

Sprawność może być formą realisacji wymagań z progra” 
mów prób na stopnie tropiciela, odkrywcy i wędrowi= 
ka, 
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ORGANIZOTOR NAUKI 

WŁASNEJ 7% 

1. Opracował tygodniowy rozkłud 
swoich zajęć, uwzględnił 
w nim wszystko, onym się zaj- 
muje w kolejne dni, m.in. 
lekcje, zajęcia pozalekcyjne, 
dojazdy do azkoły, przygoto” 
wanie do lekcji, etałe obo- 
wiązki domowe, ozas na wypo- 
ozynek w różnej formii 

2. Przedstawił kolegom opracowany przez miebie plan 
lut sposób przygotowania do lekcji na kolejny 
dzień, 

3. Zorganizował sobie miejsca do praoy w douu /pokój 
lub rącik nauki/, zadbał o prawidłowe wyposażenie 

doświetleniv, zadomonatrował oo najuniej jeden 

sprzęt lub ursądzenie wykonane do kącika nauki 
- samodzielnie, 

4, Opracował i zademontrowsł kolegom ćwiczeń 

odprężających, stosowanych podozaa przerw w nauce 
własnej. 

sprawność może być formą realizacji wymagań « progru- 
mów prób na stopnie: ochotnika 1 tropiciela. 

     



  
  

ax 
TOPOGRAP SAZIOROGA* 

1, Wyznsozył strony świata 
Sprawność może być formą zaliczenia wymagań % progra- 

nia golub powiększy plan uiauta jego części /albo mów prób na stopnie cohotnika, tropioiela i odkrywcy. 
wadług przedaiotów terenonoh 
w bezgwiezdną noc i w dzień 
oraz według słońca i zegarka, 

Dokonał poniaru niedostępnyh 
obiektów w torenie - wygokoś: 

ci drzewa, szerokości rzeki, 

ocenił odległość w różnorod- 
nym terenie z tolerancją 

do 20%. 

3. Trafi według mapy dość krętą drogą w uroznaioonym 
terenie do punstu odległego o 3 km, Zrobi z pamięci 
azskio tej drogi, odpowiednio dobierając skalę, 

4. Powiększy wycinek mapy obejmujący obsaar o promie- 
niu 0,5 ka 1 dokona sprawdzenia oraz uzupełnie- 

okoliocy/, naniesie na plan ważne informacje z prze 
prowadzonego przez zastęp, drużynę, iuny zespół 
zwiudu, 

Wykreśli z mapy szlak kilkudniowej wycieczki, wy- 

liczy szczegółowo odległości, wzniesienia, ozaa 
na marszu, 

„ Wykona azkio wybranego obszaru do przeprowadzenia 
gry terenowej /1-2 km”/ lub trasy marszu terenowe- 
go długości oxoło 4 ku, 

Sprawność możę być formą maliczenia zadań próby od= 
<rywoy, wędrownika, % zakresu terenoznawatwa, harco- 
wania, 
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> 285 
PLAWISTA * 

1. Prawidłowo zaplanował wykonam 
nie pojedynozego sadania in- 
dymidualnego lub zespołowego, 
m.in, określił cel i zakres 
zadania, teruiny realizacji 
zadań cząstkowych i całości, 

/ sposób zakończenia i podsumo- 
wania, dokonał ewentualnego 

„. przydziału zadań cząstkowych 

mniejszym zespołom wykonawców, wskazując punkty 
atyczne, sprecyzował kryteria ocen końcowych. 

4 

2. Zaplanował wykonanie pojedynozego, ale długofalowe- 

go zadania indywidualnego, zastępu lub drużyny, 
up: próby na kolejny atopień haroeraki, przygoto- 
wań do turnieju w określonej dyscyplinie lub epe- 
ojalności, wyoieozki, biwaku, 

3. Opracował plan wykonania zadania npi przygotowań 
do obozu drużyny sktadającego się z kilku elemen 
tów: plau przygotowań programowych i organizacyj- 

nych, zapewnienie środków finansowych, w tym pod- 
jęcie przez drużynę prac zarobkowych, załatwienie 
spraw forualno-prawnych wynaganych przy organiza 
oji obozu, zadania indywidualne itd. 

  
Na przykładzie własnej drużyny wyjaśnił różnioa 
między planowaniem odgórnyu a oddolnym, określił 
snaczenie iniojatyw indywidualnych i zespołowych 
w planowaniu, podał 1 omówił stosowane formy kon- 
troll wykonania plenu, 

Sprawność może być formą realiznoji wymagań na ato- 
pnie wędrownika i HO, 
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      owieki 
miejacowości, 

owadziż wraz 
pożem akoję społecznej 
walki z odkrytyni za.zro” 
żeniami naturaluego śro- 

rówadził ako 
zy ciszy", 

do próby na sprawnoś 

a przyrody i przej 

joaką: wykona 
ę powołaną do walki 

owieka lub z 
erował zdobywaniem 

dania na sto= 

4 
P, u także 

upolitej.   

1. Zbiera materiały dotyczące 
swojej miejscowości /folde- 
ry i informatory turystycz= 
ne, przewodniki, mapy, pla- 
ny, rozkład jazdy PKP 1 PKS 
1 inne/. 

2, Wakazał w swojej okolicy 
dogodne miejsce na rozbicie 
biwaku lub obozu. 

3. Pełnił służtę w punkoie informacyjnym na harcer- 
skiej, szkolnej lub środowiskowej iaprezie, 

saż najszybszą i najdogodniejszą drogę do- 
a do wyzaaoz, -g0 punktu w awoim regionie, 

  

———— >g = 2Z< 

  

INPORMATYK * 

1. Soharakteryzował i ooenił 
przydatność mikrokoaputarów 
dostępnych w kraju, a przynaj. 
mniej: ZX 81, ZX Spectrum, 
MBRITUN=1. 

2, Zastosował w programowaniu 
język Basia, mp. napisał /w 
oparoiu o wzory i literaturę/ 
program rozwiązujący podane 

zadanie uatonetyczne z przerabianogo aktualnie mate- 
riału, 

3. Opracował elgorytu, zaiuplementował, uruchomił 
1 udokumeutował samodzielnie dla co najmniej dwóch 
programów w Basio-u, z których jeden przeznaczony 

jest do zastoBowania w praktyce harcerskiej lub 
służy celom sanokształoeniowym, 

Systematycznie powiększa wiedzę m zakresu mikro- 
elektroniki i informatyki, zbiera nowości — książ 
ki i opracowania, korzysta z prasy goojalistycznej. 

5. Zorganizował w drużynie lub zastępie zajęcia 
wprowadzające w tejniki mikroelektroniki i iufor- 
matyki, 

Sprawność może być formą realizacji wyuagań £ progra- 
mu próby na stopień HO. 

  

  

PRZEWODNIK PO... ** 

/mieście, okolioy, miejscach 
pamięci narodowej, muzeach, 
placówkach naukowych, gospodar. 
czych itp./ 

Kanon wymagań sprawności: 
1. Opracował trasę kilkudnio= 

wej wyciaozki i projekt 

folderu turystycznego o niej, 

rowpropagował uwój pomysł wśród kolegów, 

2. Nawiązał niezbędne kontakty gospodarzami terenu 

Oraz obiektów i placówek ujętych w opracowanej pro- 

pozycji trasy wycieozkowej. 

3, Zorganizowa” dla kolegów ze swojego środowiska lub 

przyjezdnych /np. praebywających na obozie lub ko-   
  

lomii/ wycieczkę trasą przez siebie OpraaoWaną+ 
4. Zbiera materiały rozszerzające wiedzę o "awojaj" 

* «radie, wykorzystał je podozaa zorganisowanej i proj 
wadsonej przez siebie wycieczki, 

5, Zorganizował spotkanie s ciekawym ozłowiekiem na 
trasie wycieczki lub oddzielnie /np. jako wprowa- 

dzenie do niej/. 

Bprewność może być foruą zaliczenia wymagań « prograe 
mów prób na atopnie odkrywoy, wędrownika i HO,   

  

archiwum 
harcerskie.pl  



zestniocy 
ruposunia oboz ak 

dzie, mi portowej, zaj! 
żyną liczące s 
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YRODNIK x 

1, Był z zastępex kilka godzin 

6, Zwiedziż 

jący 1 

drzew i roślin. 
rał te 

innych. 

3. Rozpoznał po 5 ch ptaków i ssaków, 
4. Sunodzielnie wyhodował w domu roślinę /w doniczce 

lub na bulkorie/ lub opiekował się przez miesiąc 
zwierzęciem donowym /kotem, psem, chomikiem, itp/ 

oweł się zwierzętami podczas zimy /np, urzą” 
dziż karmnik, 

erwat przyrody lub park narodon 
ogród botaniozny, Odpowiednio się zacho 

donosił z leśniczym siano do paź 

    

  

    
V5DRO 

1, Był na 

srarócki np. 
gospodarki, 

sobę nie 

20 dni spędzonych na 

nińtek, troteón, 
drużyną ich pra   

  

p 

dowolnej fonuie przedytuwił wyniki jednaj 
dziedziny krajoznewstra, kultu 

sprzętu turyst     

DIE + EENNNNESM PROPOZYCJE EEG 
mx się ułoży na piśmie, to też ułoży się w głowie 

gda leci jak z płatka, Można też przeczy 
wędę napisaną przez kogoś innego, Ha przy- 

kład zackozitego taraowskiego instruktora, druha 
harómistrza fntoningo Eerowakiego. 

azkte d paze nów Druh hs A. 

ś 
1 

owski napisał tę gawędę w oparciu 
historię i legendy stołeczne, s myślą o drużynach, wieniec jest jaden niozuwodny: dby nam si e pam 

wędzita, dot 
uauszenie się jej później na punięć, ani 

jest wcześniej gawędę napinać,. ie które zdobysać będą sprawność "iaraa L Sawy", 

/ odazytanie jej zuchom, Tąk po prostu, 
Szuj! 

chuh ramek 

sksej 
HM ANTONI BEROWSKI 

darsz, jeatom błęa. ;n ryoerzen, szukam 
przygód, pocacizę za aiynnaco ryceX= 

e bory pełze dadkie- edźwiadów i oprócz sławy włam 

ponad 700 łat, w mi 
e i piękne miosto — sto- 

dziwów, Bory te zanieszki- 
wały m dy słowimiskia w nardzo oddalonych 

iw bojech, i sżnwy 

e go rodu nie cehaezą nie posiadam, dały uój Jobyśck 

Łisbie nych osadach, żonych zaledwie z paru nowi koń, zbroja rycorska, miecz 1 taraza mojego 

one z rybołówotwa 1 myśliwatwa, a rzad kraju, z którego pochodzę. Lecz wszystko to, 
której w gęstych ostypach Leśnych u twoica 

mało. zieniani tymi, nosząęcymi c o. t : a słać mcję. 
p Księstwa Czernkiego, panował kneś czerski, 

który uieszał w grodzie - Jazdowen zwanym. ź 0, bo nikt dożychozaa 
miał ukochany córkę jedynaczkę Sawę,słynną g uro- c ofiarował jej tuk niozwysłego podarunku jak ryje 

terz Warsz « uwojej duny i ułsmy, foteż po krótkim brooi, « że kneź ozersxi był potężny i bogaty 
- o rączkę pięknej k ki ubiegali liczni 
synowia nich ka także obcy rycerze, 
przybywający z dulekic! 

grymssiła i Żudnego z 
Vie podobali się 

aManin przyjęła oświ. 
. Zażndała jedynie od nicgo, 

leoz piękna księżn: dziwości h słów swoją sbroję, miecz 4 tarowę 
Ąć za męża nie chciała, opił w Wiśle, 00 młody rycerz boz wabanin uozyniz, 

chłopcy ani też znoszone przez odtył się ich ślub 1 odtąd żyli srczęólie 
mich bogato dury, 6d których b; wie, Włody rycerz okązał się rónnie gczpodarny jak 

r w ny, U atóp kneziowsisiego grodu teścia założył 
ksi 4 ły wędr z z dąteł . i rozbudował wśdką, bogatą osudę, który'od imion jej 
*anepo wówsżań Rohonią, Na jego tarczy widniał rado"  zażożyciela 1 jęgo pięknej mużponti zaczjto nazywać 

borb * i lliaty lew o ludakiej twarzy, r 

cenne kicjnoty u 

razową, Tymozunem w nurtset płycącej oyodol rzoki 
- 10 ml przynoniuz w darze, dzielny ryoorzu? — tapym Wisły spoczywały " 
tała księżniazka Sawa, 

ue tawurzyazki przygód rycerzkioh 

nłodego panu - jego zbroja, mlecz i turcza rycerską 
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iwant prze 
stat harb War tozion 
wiślanych wozyatkie herb; 
u w każlym razie trwalsza od ich wł 

© zgonie ukochanego raz 

a prryodziany w zbroję 

noce poczqł wycho- 
groby Warsza i jego 

pan, 2 czasem w księżycowe let 
dzić z nurtów Wisły I odnied 
małżonki Sowy, a czuse się po ulfeuch warm 
szawakich, Warszuwiani ótce go spostrze 

azęli alę go bać, Kiedy jednak zauważyli, że nie robi 
an iu nic złego, przyzwyczaili się do niezo, Opowia 
dając swoia dzieciom i wn a 
2 nim. Ojcowie miaste, rujcy miejsc. 
Gryfa zaczęli umieszo izerunek nu pieczę” 
Giach wiejskich, służąc”ch do pie-zztosania ważnych 
dokumectów. 

Gryf podcaua swoich dalekich podróży do wybrzeży 
Bułtyku'poznał piękną Syrorę, córkę króla Bałtyku, 
a urzeczony jej urodą i pięknym śpiewem, zakochał 
się w niej bez pazięci 1 pojął ją za żonę, Namówił 
też piękną Syrenę, aby popłynęła wraz znim w górę 
Yiały do jego ukocnunego uiasta Warszawy i tam na 
atałe w Wiśle zauieszkała, Od tego czasu w letnie 
księżycowe noce rozlegał się z nurtów Wisły jej urze- 
kujący syreni śpiew, płynący 2 letnin wietrzykiem 
ku minatu Gryfa, Po okolicy poczęły krążyć legendy 
o tajemniczej, pięknej Syrenie, która nagle pojawiła 
się w Sióle, Przez nastęne 400 lot Gryf i Syrena 
byli zo sobą bardzo szczęśliwi, eż Polakę najechali 

tstotą ś 
Toteż poda: 

nicóz 1 tarczę. Wnet poczęły krążyć po Warszawie opo- 
wisdania o pięknej ni to pannie ni rybie, która w no 
oy zawodzi swym pięknym śpiewem storaików szwedzkich 

barek, płynących po Wiśle,na niebezpieczne głębiny 
1 tan ich - upojonych jego czarem - przy pomocy SWago 
miecza 1 turezy zutapia, 
I tak te Syrena z mieczem i turozą stała się herle 
miasta atołecznego Wułazuwy, Wierna Syrena ponagi 
odtąd obrońcom Warszawy podczas rozbiorów Polski, 
w czasie wszystkich powatoń narodowych, u i pod: 
ostatni:go powatanie warszawskiego w roku 1944 prza- 
ciw Niencom hitlerowskim była obeona pośród powstui- 
oów na murach i barykadach walczącej Warszawy, liiast 
tarazawa uczoiło bohateratwo Syreny przoa wybudowa: 
jej pięknego pomnika nad brzegiem Wisły, a przez wt 
due państwowe została odznnczona, podobnie jak pow- 
atańcy, odznaczeniami bojowymi, Kiedy w oiepłe 
letnie wieczory 1 księżycowe noce mieszkańcy Warszaw 
przechadzają aię u stóp pomnika £ 
Wisły, z głębi jej nurtu dobiega do nick cicha 
dia piosenki "O mojej Warszawie", którą nuci wars 

eny nud brzegie: 

ską Syrena, pląsając wśród fsl, Może kiedyś, k 
odwiedzicie Warszawę i wy ją, drogie dzieci, usłyszy 
cie... 

  

Aj. zaqudaowych 

Jest taka przestrzeń, 

gdzie się znajdują 
te wszystkie rzeczy, 
które tu gubimy. 

Wie rozumiem, co takiego jest w Tobie, 
masz tyle wdzięku 
1 sprawiasz wrażanie, 
że zupełnie tego nie sauwarusz, 

Tek ozęsto Oię nie rozunien, 
4 może nigdy Uię nie rozuwiałem, 
Ale niech tak będzie 
Zrozumieć znaczy utracić. 
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sicy w Wurszawie, 
ł wzięło około ) tysiycy 

nasze drużyny wyjechnły z kierowa 

* Bytoniu zrze: 
u Miemszech pod kieromniotwem ho Józefa Kwietnie 
go, wyj w czerwcu z Bytomia nu dwutygodniu 
ghóz hurcerci 

seme 
przygotowawczy do Siożkowio pod Opo- 

egzaminy nu stopnie harcerskie, 

Nm + EEESGEKEE | |ISTORIA. EEEEEGĄ 
słem I sto harcerui le 

zlotu Harcerstwa Polskiego w JSpala 
wen do aruzawy, 

wziąć ucział w II Zlocie Młodzieży Polskiej 
renicy, W Farszowie zostaliśmy zakwaterowani 

Jinanzjum „rzy ulicy Górnośląskiej numer sześć, 
iegzczenia klugowe zostały wyłożone siennikani, 

które umożliwiły nam przenocowanie, Podczaa pobytu 
zwiedzt / zubytki, uvzea, zanek królem 

Wspomnienia z okazji 50-tej rocznicy 

Jubileuszowego Zlotu Związku 

Harcerstwa Polskiego w Spale oraz 
iizlotu Młodzieży Polskiej z Zagranicy 
w Warszawie. 

pociągiem £ w mun= 
sazerowaliśmy 

na polu 
Loni jnego 

oiu udziału w Jubileuszowym Zlocie Haro 
Bo w Spale. i ot 
udział instruktor polonijny z Ci © tai jed 

moczonych - 2 zuwodu, z którym się podczas 
tego poi 

P. czym w Stołkowicach wyjecha- 
ły, Jubileuszowy Zlot Harcerstwa 

mat żubra, któwy to 
liśmy na Zlot do 
Polakiego w Spale posind 
2unk wszyscy nosiliśmy na mundurach, Drużyny mę 
mlały obozy po lewej stronie rzesi Pilioy i by 
położone wśród drzew w lesie, Po prawaj atronie rzeki 
były rozłożone ż $ 
€zorem na Centri 

e obozowiska, dego dnia wić 

kszy artystyczne harcerzy, w tym równii 
polskich ż zuyranicy, Były pokazy tańców ludowych, 
poknzy zsinności, skacze i tańce z lasuen, Paniętam, 

zasio w.Spole było burdzo deszczowo, 
drużyna gina 

zowe zdooywanie sprawności harcerskich i przez kilka 
dni Lylióm z speojalną ekipę filaową, 

JÓZEF KOTLORZ 
4. cła poiomója 

aki, Byłem w Teatrze Wielkim na przedstawieniu "Pun 
Dwardowski*, Ma dziedzińcu zamku królewskiego zosta 
liśmy przywitani przez Prezydentu Rzeczypospolitej 
Polskiej - Mościckiego, Braliśmy również udział w da- 
tilndzie wojskowej na Polach Mokotowskich, W czusię 
trwania II Zlotu lłodzieży Polspiej z Zagranicy od 
włedzili anie moi rodzice, którzy wapólnie £ innymi 
dzia Związku Polaków w Niemczech przyjuchali 

zawy. Radość była ogrowza, Zwiedzanie Warozawy, 
zabytków 1 zapoznawanie się z historią Polski pogtęw 
biało na: przywiązanie do tradycji, polskości 1 ma— 

polskiej, W muzeum wojskowym na wołnym powie= 
trau siedziałem po raz pierwszy w samolocie polskia 
„i.D., na którym latali aławni piloci Źwirxo i Wie 

gura. Tyle jwspominan z tego wielkiego przeżycia. 
Po II Zlocie Młodzieży Polskiej z Zagraniay 

sżamią pojechaliśmy do Krakowa, gdzie zwiędzulić- 
ytki historycznej stolicy, zamel na Wawuia 

i katedrę, Złożyliśmy również hołd zmarłemu w tym 
roku marszałkowi Józefowi Piłaudskiemu oraz zawoziliś 
my po kilka taczek ziemi na budoweny kopiec jego 
imienia. 

To są moje wspoanienia z paciętnego roku 1935, 

kiedy wziąłem udział w obozie przygotowawczym w SŁoł- 
kowicach, w Jutileuszowym Zlocie Związku iaroeratwą 
Polakiego w Spele orur w II Zlocie Młodzieży Polakiej 
+ Żagranioy w Warszawie, 
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Man na imię Śwa, a oto inni: Pasta, Orażyza, 
roku. działany tworząc Rudę 

„ Bractwa jest chorą 
nym kręgien atarazuhurecrakiu, do którego mogą nale- 

ktycznie wszyscy, ;> przejściu okresu kandydu 

Jnóek, Szeżepań, Od pones! 
cerskiogo Bractwa *; 

nawe 
źródło 
doskwiera 
pragnienie 

fiektórzy z nas znali się wcześniej: a obozów, 
kontaktów prywatnych, wspólnych wypadów, Tworząc Radę 
satsreliśny się tak pokierować pracą Bractua, by ko= 
rzyśoi odnosili nie tylko jego członkowie, Czy nam 
aię to udąła? Chyba tak, Twierdzę tak chociażby na 
podstawie faktu, że od V Chorągwianej Zbiórki Przed- 
stuwicieli ilarcerzy Starszych Rada Harcerskiego Brac= 
twa została Chorągrianą Radą llarcerzy Starszych, 
Oczywiście docyzja ta wywołała w niektórych Środowi - 
«k.>h aprzecźwy, ale... taka była wola większości, 

Żarówno najpierw Rada "Żagwi" , jak również póź: 
miejszaą RES próbowała ukierurkować ruch atarszoharcer. 

Ski na terenie chorągwi, stworzyć podstawy wzajemnych 
kontaktów, nie tylko poprzez spotkania ladywidualnych 
osób, ule również znatępów 1 drużyn, Złużyć temi 
miałe chociażby Ghorygwiana Polowa Zbiórka Harcerzy 
Starszych w Białym Brzegu, 
Starała stę upowszechniać formy metodyki starszohare 
oęrakiej, orgunizując na przykład comiesięczne ki 
ce, 

Dążyliśwy do tega by oi, którzy mają kłopoty 
z zustępem ozydrużyną znaleźli miejace, gdzie mogliby 
się swoimi problemami podzielić, uzyskać odpowiedź 
na martujące ich pytania. Niestety, z poradni skorzys- 
tało niewiele osób, 

Sturauion RHS i ściśle wapółpracującej z nią 
gwi" /właćciwie atanowiła oma jakby zaplecze da wy- 

konysania znalerzeń Rudy/ atars:oharcerskie ukoje, 
to znaczy 0840 4 SS*84 obuadzone były w większości 
grzęz członków Hurcersklego Brnotwa, 

Na go rożu rykiego podjęliśmy 
decydję enientu o n, Z tego też wzglę+ 

du mia prez dia całej Chorągni. 
gło te podyktawane również tym, ża Wydziuł Starszo- 
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w został obsedzony, Pomas f W przew 
1 drugiej zbiórki 

isłej współpracy z Komendą Ghorągwi, Jednyt z ne 
takiego stónu rzeczy był 

tego jeat nieodbycie stę 
cją Chorą: p 

faute Zbiórki Bi 

0 tym, że Riis niezbyt do 
KCh niech świadczy £. 

nież niezor 

nie harceratwa starszego chorągwi. 
również zaproszeni nu Konferencję 

Chorągwi, 0 tym, 
mj to jsk policzek, nie .uszę chyba wspominać, 

Wiżosek z tego jest mactępujący: nie je 
ża bardzo potrzebni ani harcerzom starszyn ani t; 
bardziej harcerskim inatancjom /1 jednych i drug 

; a ból głow, 

zbyt przychylnie patrzycie na współpracę z nami /na 
przykłud żadna z drułyń nie zgłosiła chęci współpracyć 
Obe>nie Rada istn 
niej doszliśny 
wiać nas na siżę, © 
/wielu z aaa rozkręciło ruch starozohareerski ma ter 
rle Chorągwi po 1981 roku/, chęć niasienia pomocy wan 
1 waszya drużynou 1 zastępom - spaliło na panewce, 
Widząc naszą rezygnację 20 wapółpracy = wielu stę 
amiechęciło. Mając nawet poczucia wielkiej odpowie- 

dzielności za to, jak potoczą się losy naszego rue 
nie jesteśmy już w atanie zeb 
wam iaponować, Hie możemu już 

wiowej iakry w otoczca niechęci, obojętności 1 wro- 

Baści, 
+ "Dlatego też nie dziwcie się gdy usłyszycie, Ż 
w ogóle przestaliśwy d , że zaniechaliśmy pracy 
nad sobą, dle siebie 1 innych, Prawda jest tuka, 
że "nawet Źródłom doskwiera pragnienie",,, 

na dhorągwia= 
wicieli Harcerzy Starszych 

Rezultatem jest mimo wszystko kontynuowanie działai- 
ności RRS, 
W kweatii zaproszenia RHS na konferencję: dwie oatby 
z Rady były delogatani, na sali zabrakło więc m. 
dla trzech osób, By>y zastępca komendanta chor: 
tłuniczył nan ten fakt następujyąoz "Gdybyśmy das 
praaili, to konferencja mustałaby liczyć nie 2 
ale ce najmniej 420 osób." 

buta" 

W ostatnim gorącym okresie przeróżnych prze- 
mian wyrośnie ły szeregi Związku, To fazt,i 
0 tym dyckutować nie będziemy, Natomiast « 
której podjęcie jent obowiązkiem każdego instruktore 

jest .znelezienie dróg wyjścia z inpamu, Punktom wyjó- 
cia musi sta rzetelna ocena przyczyn, Jedną 

4 mich, przynojnniej dla wielu harcerskich środoniok, 

jest brok atrakcyjnego prezram 1 bazy do jezo reali- 
wocji. Bazę rozumieć należy tu jako: wyszkolona 

HM WOJCIECH BRZESKI 

jest to zjawisko nowe, oświnta dawno już ma 
„ Poza zmiększeniem niicisiu na two 

"mi w szkołuch,od wielu lat funkojomuje 
ch domów kultury, sportową działal- 

Zwiącek Sportowy, Dla młodzieży 
te aq placówki wyrpecjelizowanyca organizacji, 

takich jak LOI K, klubów sportowych, zakładowych 
domów kultury i in na przykład artystycznych; 
0 możliwościach innych organizacji należy paniętać 

O BAZIE 

ży. iiie 

ność prot 

DLA ROZWOJU 
specjalności”"= 

kaurę, miejsce dó działań, odpowiednie wyposażenia 
oraz nożli: jego uzupełniania, 

Po rozezneniu przyczyn podać trzeba projoktowe- 
ne rozwiązania, W tym miejscu chcę zaproponować Toż 
wój różnorodnych specjalności, Propozycja nie jest 
nowe, elo woiąż nio nie trnoqca na aktualności, 
Drużyny specjelnośoiowe znane są przede wszystkim 
wśród d n r 0 oh, choć działania te 

jem niektórych sreojalno: 
formalnie, wyspecjalizowane agendy, ich działalność 
znajduje w Chorągwi Krakowskiej różnorodny oddźwięk, 

i mogą rozwijać się w haruerskich 
drużynech? Przeróżne, By nie zostać podejrzanym 

ymienię tylko niektóre 1atniejące 
glarstwo, kajakarstwo, turysty 

obronne, modelarstwo, specjalności 
lotricze, kolarstwo, jeździectwo, łączność, muzyko= 
wanie i taniec, Wymienione uzupełnić należy tradycyj 
nymi już technikani harcerskini, takimi jak choćby 
przyrodoznawatwo, piexwsza pomoo, zdobuiotwo obozowe, 
budowa urządzeń obozowych 1 biwakowych, wyszywanie, 
Oraz również rećagowanie kroniki i robionie do niej 
fotografii, 
Słyszy zię czusen opinie, że specjalizacja w drużynio 

to "pójście ne łatwiznę", bo wtedy drużynowy, stając 
się znawcą wybranoj dziedziny nie zawsze potrafi wym 
łowić inne talenty tkwiące w jego haroerznoh, 

Równocześnie często narzeka się na konkurencyj- 
ność inrych form.spędzania wolnego czasu, Często 
Powodem nieobecności nu zbiórce jest kurs języka 
obcego, zajęcia sportowe, czy zajęcia w pracomi 

ohemicznej lub modelarekiej. Specjalizacja stanowić 
może więc odpowiedź na rozwój zaintereaowań młodzie= 

- mogą ono współtworzyć bazę dle rozwijających się 
drużyn speojalnościowych, Baża jest, o czym była mo= 
we, konieczn'm warunkiem istnienia każdej, w tym 
1 harcerskiej działalności, Nie trzeba przypominuć 
ilu ludzi 1 ile różnego sprzętu potrzeba do avrawnów 
go przeprowadzenia ohozu harceraiiego — 1 w tym wym 
padku baza jest warunkien koniecznym. Podobnie 
mygląde sprawa pracy drużyn speojulnościowycn. Viq 
wystarczy zapał i ohęć harcerzy i drut; ega, ty 

działała na przykład drużyna łącznościowe, porrzębny 
jest inatruktor 1 - 00 najmniej okresowo — dostęp 
do sprzętu Jeśli młoszież nie znajdzie w drużynie 
możliwości rozwoju zaluteresowań to szybko się 
zniecnęci i odejdzie, 
Gdzie więo szukać ma drużynowy porooy? Proponują 
oprzeć się, przymnjnniej w pierwszym ctapie budowy 
drużyny, na współpracujących organizacjach, które 
posiadają już odpowiednią bazę, Współpracę należy 
rozumieć szeroko, Nie należy bać się przeprowadzania 
zajęć w budynku MDK, na lotnisku Aeroklubu, czy 
w remizie straży pożarnej, pod okiem specjalisty» 
Ważne jest tylko woześniejsze omówienie współpracy 
z odpowiedzialnym za działanie placówki kierownikiem 
ozy wprost z samym instruktorem, Oozywiścio praca 
haroerska nie może zawęzić się do nauki; wszak hob« 
by jest tylko wycinkiem życia; Drużyna powinna sta 
rać się © jak najdalej idącą snnodzielność, więo 
w planach perspektywicznych ująć trzeba tworzenie 
własnego zaplecza, ale "nie od razu Kraków zbudowano* 
Wie zapominając o jutrze - dziś można wykorzystać 

sznnsę aaybkiego rozwoju w oparoiu o tych, którzy 
warunki takie już posiadają. 
Qzy współpraca taka jest tylko wymysłem autora? 
Najlepiej zapytać o to w drużynach speojalnośoiowych, 
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nazwlakałem się z tym listem, nazwlekażem 
1 miestety nie ozyniłem tego tak całkiem nieświadomie. 
Kilkakrotne próby ohwycenia za pióro nie powiodły się 
Spraw podsiało się wiele, wiele także się zmieniło, 
Także twój miesięcznik jakby trochę spoważniał 1 po= 
winienem dostosować się do ogólnego tonu, Ż drugiej 
jednak strony są w naszym działaniu przypadki, że 
można by się ze śmiechu poskręcać,.. gdyby to nie 
było azęsto takie ponure, 
Do. rzeczy, 
Nastały w harcerstwie następne nowe ozasy, Parę mie- 
sięcy po Zjeździe trzeba było przekuwać wielki dzwon 
Uahwały na mniejsze i małe dzwonki kolejnych uchwał, 
Karty te bogate w treści przesłać wyżej lub niżej, 
albo w obu kierunkach, zależy gdzie kto Wiedzi" ; 
Taraz jest krótka chwila wytohnienia, w której można 
będzie przeprowadzić akoję letnią i herceraki start. 
Potem prześlemy gdzie trzeba co trzeba i znów poozeka- 
my na kolejne wytyczne, Tak oto w skrócie wygląda 
praca instanoji z puaku widzenia harcerza. 
Gątpliwości drużynowej. 
Go /pytanie/ ja, prze: i;tny drużynowy, mem s tego 

wielkiego obrotu papierowego? Mam napisać plan pracy 
1 zreslizować go, Przedtem jeszoze ów plan należy 
zatwierdzić w komendaie hufca, a później mogę robić 
90 mi aię żywnie podoba. Acha, muszę jeszcze pamiętać, 
aby moi harosrze nie poszli w mundurach gdzie nie 
potrzeba, poszli natomiast gdzie potrzeba. Jeszoze 
tylko składki na dobrą sprawę i na tym kończą się 
przeciętnego drużynowego kontakty z instenoją, 
No, może jak będę chciał wyjecnać na obóz do NRD, to 
wystąpię z drużyną tu i ówdzie z okolicznościowym 
montażem słowno-muzycznyw. Koniec, 
Mógłbyś się zapytać, Szanownie Dociekliwy Redaktorze, 
Go w takim razie na to ja, jako instruktor chorągwi? 
Wiem co robię dla komendy chorągwi, a dla drużynowe= 
go...? Wydaje mi się, że w codziennej pracy drużynow 
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wy doskonale daje sobie redę bez naszej pomocy, 
Postawny pytanie - dlaczego? Odpowiedzi będziemy szu- 
kać na przykładach przypadków. 

Przypadek I - drużynowy z tak zwanego nakazu, ozyli 
taki,któremu kazano wziąć drużynę, a jego /drużynowe- 
8o/ całe to harcerstwo niewiele obchodzi, Ten typ 
inetruktora zawsze jest nieprzeazkolony, nigdy do 
niego nie docierają materiały, Brakuje mu pomocy meto- 
dyoznych, Śpiewników, scenariuszy zbiórek itp., a na 
spotkania kręgu nia ma czasu przyjść, bo ma za dużo 
godzin w szkole, Komenda więc nie jent mu potrzebna. 

Przypadek II - drużynowy dozgonny. Objął drużynę 
kilkadziegiąt lat temu, nauozył się wszystkiego od 
znakomitego druha Poprzednika i doskonale orientuje 
się we wszystkim od początku do końca, 
Komenda więc nie jest mu potrzebna, 

Przypadek III - drużynowy % powołania. Zna swoje dzie 
oi, wie czego on £ one chog, Potrafi wyszperać matew 
riały, które mu ną potrzebne, a jest ich obsonie pod 
dostatkiem, 

Komenda nie jest mu więo potrzebna, 

Przypadek IV - drużynowy niezdecydowany, Nie wie oze- 
go chce i bez „rzermy siedzi w komendzie. Sytuacja 
w drużynie jednek przes to nie zmienia się, 
Komenda jest mu potrzebna, ale nie jest potrzebna 
jego harcerzom, 

Pozostaje jeszoze spora grupa instruktorów-działa- 
ozy, którzy albo gdzieś oię muszą wykazać, albo zaspo- 
koić swoją ambicję, albo tradycyjnie wyjechać na 
akoję letnią, najlepiej międzynarodową, O tych, któw 
rzy przychodzą popracować nie piszę, gdyż jest to 
niewielki odactek, Tym komenda jest potrzebna, ale 
to nie są drużynowi, 
wnioge ki wymyślić takie dzieżanie, które ode 
wróci istniejącą zytuaoję, Dlaczego o tym piszę? 
Dlatego, iż uważam, że mimo deklaracji w sprawie uma- 

oniania drużyn niowiele dało się zrobić, Ho 1 nie 
mogło się dać, bo tak naprawdę nie było prawdziwego 
programu pomocy drużynie, I dalej go nie ma, 

2 innej boozk 
Kilko słów o rzeozniotwie, Coś nie za bardzo w to 

nasze rzeozniotwo wierzę, Po prostu pewne rzeczy się 
wykluczają, Są sprawy, których od lat nie można zaża- 
wić, a leżą w zasięgu kompetenoji naszych sojuazni 
ków. Niestety tu już nia da się negocjować. Od ilu 
dat pisze się tu i ówdzie, że dzieci noszą do szkół 
sbyt oiężkie teczki, Każdy wie ozym to się kończy, 
W najlepszym wypedku wadą postawy, Albo, że uczniowie 
Ślęczą nad książkami po kilkanaście godzin dziennie, 
ohoć ich nauczyciele mają kilkaneście, ale w tygodniu, 
że programy są przeładowane, a jeszcze zabiera się 
dziecion wolne soboty, O wolnych sobotach i proposy= 
ojach programowych dla dzieci i młodzieży też by 
warto pomówić, A to, żo w wojewódzkim Rowym Sączu 
mie ma dla nłodzieży ani jednej placówki kulturalnej 
/MDK jegt, ale przychodzą tam głównie dzieci ze szkół 
podstawowych to też niebłaha aprawa, choć o zasięgu 

tylko regionalnym, Częściej dyskutujemy o ruchu 
sztandarowym, który rokrocznie z końcem maja jest 
intensywnie reanimowany, aby od września zapaść w kom 
lejny sen letargiczny, Coż, kiedy ten ruch jest po= 
dobno jednym z ketieni milowych na harcerskiej drodze 
ku lepszemu. Droga biegnie już trochę innyn torem, 
alo kanień widuć, zwłaszcza z wyższych szozebli, 
Tak zresztą choą autorytety, a autorytety są od tego 
żeby mieć rację. Ja jednak wolę jednego wątpiącego 
od jednego takiego, który wie na powno, 

Polemika, 
Choiałbym przekornie trochę popolemizować z artykułem 

"Jakiego ohcę Związku”, gdyż moje niepokoje są zgoła 
inne. 

Organizacja 
Zgadzam siy, że drużyna powinna być zorganizowana, 
a jej działanie mieć ręce i nogi. Ale, na Boga, nie 
%ak jak to zostało napisane w planie pracy od A do Z, 
Musi zostać pewien margines na improwizacja, azaleń 
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cze pomysły, a w końcu na prawdziwą zabawę, 
Harcerze,według mnie, powiani sami wtedy kiedy chcą 
/a nie kiedy ta się każe/ realizować zadania na kolej- 
me atopnie i sprawności, Drużynowy powinien harcerza 
zachęcić 1 pobudzić jego mubioje do pnięcia mig wswyś. 
Inaczej przypomina to nie zabawę, a rekruokie Bzko10= 
nia. /A między nami mówiąc, to musztry unikam jak 

mogę. Mam uraz do regulaminów wojakowych./ Dzieci 

przychodzą do drużyny,bo liczą na haroerską przygodę, 

zebawę po niełatwych zwaganiach z problemami dzkoży 
1 domu, Jeśli ktoś lubi ćwiczyć zwroty, salutowania, 
meldowanie i ozołgania to jego sprawa, ale po 00 0d 
razu uszozęśliwiać tya wszystkich. 

Punktualność 
Tu się zgadzam, ohoć skwitowałbym jednym zdaniem 
"punktualność jest cnotą królów”, 

Odpowiedzialność 

Robienie tego, 00 do każdego należy, Słusznie, Tylka 
znów wątpliwości ,,. 
Zdarzyło mi się kiedyś pracować w zespole kilkunastu 
ludzi, wśród których każdy miał, jak się to mówi, 

swoją działkę, a mimo to każde działanie było wspólną 
prawą, Każda impreza była imprezą wszystkich, Nie 
robiło się wielkich podziałów obowiązków na papierte 
mie powoływało się odpowiedzialnych za wykonanie post 
ozególnych zadań, Każdy robił to, co do niego nale: 
ło, a prócz tego ao byżo w danej ohwili potrzeba, 
Po imprezie rozmawiano do wyszło, a co 
trzeba poprawió, aby następna była lepsza, Wtedy 
każdy wtrącał się do każdego, przez oo wiele spraw 
korygowano na bieżąco, To jest już niestety opowieść 
2 dawnych lat, Teras każdy patrzy awego 1 niewiele 
obohodzą go sprawy innych, choć przecież wspólne. 

Ja tamtego okresu żałuję 
Być słomym 

Jeżeli "być ałownym" i "mówić prawdę* to to zamo, 
to nie przewiduję druhnie łatwego życia, Innym podobe 
nie myślącym teże 

Odpowiedź na postawione na początku felietona 
pytanie: „..bardziej Związku dzieci niż dla dzie04, 

Jarcheeee z p. 

 



    

MIENIEM PROPOZYCJE  EEEENEENEMI + KEMEG 

„KSIĄŻKA. O HARCERSTWIE 

phm Wojciech Popiołek 

PIOTR POMIAN 
ft to jedna s ostatnich nowości na półkach 

księgarokich, Jej pełny tytuł brzmi "Piotr Pomian — 
Szef Głównej Kwatery Szarych Szeregów", Wydawcą jest 
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, której należą się 
słowa uznania za staranną szatę graficzną, 

Autorzy - Damita Kaczyńska i Godfryd Pyka przedsta- 
wiają na kartach tej książki sylwetkę Bugeniusza Sta- 
sieokiego, pa."Piotr Pomian" - twóroy i komendanta 
harcerskiej Szkoży Podohorążych Piechoty Szarych Sze= 
regów "Agricola", 

W posłowiu Danuta Kaczyńska pisze: "Piotr" nie pie 
sał pamiętników ani wylewnych listów, Był skryty, ma- 
łomówny i nieskłonny do zwicrzeń, Nie pozostawił po 
sobie pisemnego świadectwa o tym, 0o przeżywał, 00 
myślał, 00 ozuż, /.../ Z konieczności więc musieliśmy 
jako autorzy opierać się przede wszystkim na rela- 
ojach ludzi znających Bugeniusza Stasieckiego 1 5Pio- 
tra. Pomisna", Przez dziesięć lat Godfryd Pyka zpołnym 
poświęceniem szukał Śladów bohatera naszej książki 
1..,/ h jaki był naprawdę? Relacje bywają zawódne. 
Miałam możność kilkakrotnie zetknąć się z "Piotrem" 
w konspiracji, Patrzyłam na niego wówozas oczami kil- 
kunaatoletniej łączniozki, Wydał mi się berdzo poważ- 
ny. Mówił spokojnym, suchym, beznaniętnym głosem. 
Trudno mi było wyobrazić go sobie uŚmiechniętym./1«+/ 

Oboje z Godfrydem Pyką odozuwamy po zapisaniu tej 
książki wielki niedosyt, Jeazoze nie w pełni udało nam 
się pokazać "Piotra" takim, jakim byż naprawdę, /.../ 
W odtworzeniu wspomnień s okresu konspiracji jego 
działalności w Pasiece ogromnie nam pogógł najbliższy 
przyjaciel Piotra" - "Wacek", /.../ Widzimy braki 
w tym opracowaniu, ale od vzegoś musięliśny zacząć, 
Uznaliśmy, że postać Bugeniusza Staaieckiego - wspa- 
niażego człowieka, patrioty i hercerza, jego dzia- 
łalność i praca wychowawcza, której poświęcił prawie 
Qałe życie, zasługuje w połni na ocalenie od zapomnie- 
nią." 

Jan Rossman, pa."Waock" tak wspomina przyjaciela: 

"Piotra" poznałom na jesieni 1942 roku, kiedy z pole- 
cenia naczelnika Szarych Szeregów, Ploriana Maroinia- 
ka, przeprowadzaliśny szkolenie wizytatorów Pasieki, 
czyli Głównej Kwatery Szarych Szeregów. /.../ Znajo - 

mość z terenu pracy konspiracyjnej - obaj byliśmy od 
listopada 1942 roku ozłonkami Pasieki - przerodziła 
się w serdeczną przyjaźń, Razem przeżywaliśny ohwile 
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zwycięstw i klęsk Szarych Szeregów /.../ Od stycznia 
1944 roku "Piotr" przejął bezpośrednią opiekę wyoho- 
wawozą nad batalionem Grup Szturmowych "Zośka" /.../ 
Obaj często myśleliśny o przyszłości harcerstwa i har- 

oerzy, którzy w ozasie wojny nie wahali się wziąć na 
siebie ciężar najtrudniejszej haroerakiej służby - 
służby wojennej. Sposobnością do formułowania naszych 
myśli była śoiała współpraca przy redagowaniu dwuty- 
godnika starszoharoerskiego "Brzask"./.../ Nie zacho- 

wały się pisemne dokunenty, które by w pełni oddały 
myśli "Piotra" - wspaniałego żołnierza i wspaniałego 
wychowawcy, /.../ Krótka opowieść o "Piotrze Pomia- 
nie" jest opowiadaniem o tym, jak On realizował zada- 
nia, które uważeł za ważne, jak potrafił rozbudzać 
1 rozpalać ludzi i Czyny. Pragniemy, aby to opowiada- 
nie o "Piotrze" znalazło drogę do sero i umysłów mło- 
dych - harcerek 1 haroerzy". 
"Grób haromistrza "Piotra" znajduje się na omentarzu 
wojskowym w Warszawie, wśród grobów żołnierzy bata- 
liona "Zośka". Na działce "Zośki" leżą bohaterowie 
książki "Kamienie na szanieo", Leżą polegli ozłonkon 
Pasieki, Szarych Szeregów, żołnierze baonu "Zośka". 
Jest tam grób profesora haromistrza Aleksandra Kamiń- 

skiego - twóroy wspaniałych książek: "Kamienie na 
szaniec", "Zośka i Parasol" i innych, zuarżego w 1978 
roku, Znajduje się również wielka tablica kamienna 
2 nazwiskami tych żołnierzy Armii Krajowej - osłon= 
ków Szarych Szeregów - których zwłok nie odnaleziono. 

"Piotr Pomian” spoozął wśród swoich - tych, którzy 
podobnie jak on byli wierni przyrzeczeniu służby har- 
oerskiej. Wierni aż do końca." 

Książką tę ozyta się jednym tohem. Prócz materiału 
tekstowego znajduje się kilka unikalnych fotografii 
Stasieckiego. 

Warto więo wykorzystać tę książkę na zbiórkach 

lub zakupić do własnego użytku. Nakład jest niewielki 
1 warto się poapieszyć. 

1/ p.kaczyńska, G,Pyka - "Piotr Pomian - Szat Głównej 
Kwatery Szarych Szeregów", MAW, W-wa 1964, nakład 
20 tys., cena 120 złotych, stron 142. 
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      lube 
drużyn Skautowych 

Phoresze wieści o powstającym na terenie Galicji 
ruchu skautowym doszły do lublina /zabór rosyjaki/ 
ma początku roku szkolnego 1911/12. Bliższe zapozna” 
mie się z zasadami 1 ideą skautingu atało się możliwe 
dzięki sprowadzonej przez Zarząd Lubelski Organizacji 
Młodzieży Narodowej książoe Andrzeja Małkowskiego 
*Scouting, jako aystem wychowania młodzieży, .+"» 
Książka ta została powierzona Wiktorowi Krzewskiemu — 
uczniowi VII klasy "Szkoły lubelskiej" /Prywatnego 

 Oimnazjum Męskiego/ z poleceniem szybkiego opanowania 
1wżycia się w ideę skautingu, aby ją jak najszybciej 
realizować wśród młodzieży szkolnej, To trudne zadam 
nie zostało podjęte przoz F. Krzewakiego z zamiżowam 
niem, zapałem i w szybkia tempie, zwłaszoza że zna» 
lazł on wielu kolegów oddanych całą duszą nowej, 
a tak pociągającej młode umysły organizacji+ 

W efekcie na terenie "Szkoły lubelakiej" powataża 
pierwsza drużyna skautowa im, Zawiszy Czarnego, 
której drużynowym został Wiktor Krzewski. 

W tym ozasie, również na torenie "Swkoły lubelskej 
Kazimierz Dubiecki - uozeń szóstej klasy, próbował 
tworzyć oddział skautowy wśród swych kolegów, również 
4 z iunych szkół polskich. W pracy awej zetknął się 
Om z W, Krzewskim i po porozuwioniu się, wraz ze swym 
oddziałem przystąpił do drużyny oficjalnie, 

Nieco później, bo w roku szkolnym 1912/13 władze 
pierwszej drużyny skautowej im, Zawiszy Czarnego 
atanowili: Wiktor Krzewaki - drużynowy, Zyguunt Moro= 
$ewioz - adiutant, Piotr Hazurek - plutonowy I pluto= 
mu, Longin Gładyszewski - plutonowy II plutonu 
1 Stefan Lipczyński - zastępowy organisującego się 

III plutonu, Ks. Florian Krasuski był równocześnie 
kapelanem drużyny oraz założycielem, prowedzącym 
1 dyrygentem skautowo-szkolnej orkiestry dętej, 

W roku szkolnym 1913/1914 drużyna prowadziła warazta- 
ty stolarskie, Ślusarskie i introligatorskie, Brała 

też udział w pracach niepodległościowej organizacji 

*Przysziość" /Pet/, 
W 1911 roku jeden % bliskich współpracowników 

K.Dubieokiego, Tadouaz Korolko, otrzymał mandat od 

Organizacji Młodzieży Narodowej na zorganizowanie 

drużyny skautowej w Szkole in, Staszica, a uastępnie 

Jan Wierzbieki-drużyny akautowej w Szkole Handlonej, 
W ten sposób rok 1912 zastał już w lublinie trzy 

drużyny skautowe męskie liczące po ozterdziestu kilku 
chłopców, a komendę nad nimi sprewowali trzej druży- 
nowi: W. Krzewski, T. Korolko i J, Wierzbicki, 
Wkrótoe też została rozpoczęta praca nad zorganicowa= 

niem drużyny ukautowaj żeńskiej na terenie azkół: 
Handlowej i prywatnej - pani Czarnieskiej, Pierwszą 
drużynową była Mira Kunoewiczówna a lHandlówki, 
a w szkole p, Czarnieckiej jej wybitniejszą pomooni= 
oą była Stefania Beytówna /Świgielska/+ 

Praca w drużynach w okresie zimowym polegała na teore- 
tycznym zapoznawaniu się z idoą skautingu, jego dzie- 
eięcioma prawami oraz szukaniu dobrych przykładów 

w życiu polskich bohaterów narodowych, bliskich idei 
skautingu. Poznawano życie Zawiszy Czarnego, Żółkiew 

skiego, Kościuszki, Traugutta i wielu innych, 
Organizacja akautowa, jako tajna wobeo włads zabor- 

ozych, uczyła młodzież konspiracji w szerszym jeszcze 
zakresie niż to ozyniła 0,4,N, ozy inna organizacja 
młodzieżowa. Odbywały się więc, azozególnie w niedzie. 
lę 1 Święta, w mieszkaniach zbiórki, na których prne- 
prowadzano pogadanki, gawędy, dyskusje i praktyczna 
gry skautowe czyli wiązanie węzłów, naukę terenożnake 
stwa i ratownictwa, Uozono. się na pamięć prawa skau- 
towego i "Roty" Konopnickiej, którą śpiewano później 
przy większych uroczystościach na zbiórkach poza 
miastem, Prowadzono pracę ideomą w patriotycznym 
polskim duchu, Obowiązkiem każdego Skauta było spoż- 
mienie oodziennie dobrego uczynku, s czego musiał 
skłedać raport na zbiórkach, Wpajano skuutom poozucię 
karności, solidarności i obowiązku, za wszelkie wy- 
kroczenia przeciw prawu skautowemu były karoone, 
aż do usuwania » drużyny do czasu podaiągnięcia aię 
winnego do poziomu ogólnego, Pomimo to napływ młodzie 
ży był duży 1 tylko względy bezpieczeństwa zmuszały 
do przyjmowania jednostek wartościowych 1. pewnych 
a klaa starszych. 
Ne wiosnę 1912 roku zaczęły vię pierwsze potajemne 
wyprawy poza wiasto pojedynczo lub maływi grupkami, 
aby zebrać się w okolicznych wąwozach lub lasach, 
gdzie młodzi jeszose doświadozenie: skauci próbowali 
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swych Bił w podohodzeniu, pełzeniu, orientowaniu się 
w.terenie 1 innych grach polowych, Te wycieczki jako 
pewna nowość pochłaniały w tak dużym stopniu umysły 
ułodzieży, że przeżycia jednej niedzieli dostarczały 
na oały tydzień tematu do rozmów i dyskusji. W ten 
sposób początek pracy akautowaj, jako okres organi 
zacyjny, wszedł pod znakiem eamouctwa i wzajemnego 
Szkolenia się, 
W tym ozasie nawiązano też łączność z władzami skau= 
towyni w Warszawie, dokąd wyjeżdżali z raportami 
azłonkowie Komendy lubelskiej: W. Krzewski i T, Korol- 
ko, Na Zielóne Święta wszysoy trzej drużynowi zostaw 
li wezwani na kilkudniowy kurs do Świtra pod Warsza- 

wą, który był jakby oficjalną odprawą dla przodowni- 
ków pracy skautowej w Kongresówce, Tam to w prywat 
nej willi 1 w okolicznych lasach odbyli oni owój 
ohrzest skeutowy, skłądając przed instruktorem ze 
lmowa, druhem Jerzym Grodyńskim pierwsze egzeminy ze 
sprawności oraz znajomości i rozumienia prawa sksuto- 
wego. Po kuraie drużynowi, wzmocnieni pasowaniem na 
rzeczywistych skautów i nawiązanien kontaktów z drum 
hami z całej Kongresówki, wrócili do swych drużyn 
bardziej przygotowani do spełniania swej ytnoj 
soli wychowawców, 
Ha kursie tym obecny był jeszcze jeden z pierwszych 
azłonków drużyny ze "Szkoły lubelskiej", Roman Zawudz- 
ki - uczeń siódmej klaey, który następnie, mając 
kontakt z młodzieżą rzemieślniozą, w porozunieniu 
4 przy współdziałaniu z drużynowym zorganizował robot- 

niozy oddział skautowy wśród wychowanków Domu Zarob. 
kowego w Lublinie, Oddział ten, jako osobną drużynę 
robotniozą prowadził do końca roku szkolnego 1912/13, 
2 tego tytułu Roman Zawadzki brał udział w pracach 
Konendy iubelskiej, 

W czasie wakacji 1912 r. drużynowy W, Krzewski 
został wysłany na kurs instruktorski do Skolego 
w Małopolsce Wachodniej, gdzie instruktorem był druh 
Jerzy Grodyński, a wykładowcami: naczelnik Skautów 
dr Kazimierz Wyrzykowaki, prof, Ignacy Kozielewski 
i inni. Kura otworzył przed W. Krzowskiu nowe hory- 
zonty w pracy skautowaj, dając mu poza teoretycznym 
ujęciem wszystkich zagadnień, spore doświadozenie 
przez stałe przebywanie w obozie i ćwigzenia w gór= 
skim terenie, obejnujące wszystkie wtedy stosowane 
rodzaje zadań i gier akautowych. 
Toteż w jesieni 1912 r. Wiktor Krzewski rozpoczął in- 
tensywniejszą pracę instruktorską we wszystkich lu- 
belskich drużynach skautowych, zaczął wprowadzać właś 
oiwe podejście do pracy 1 stosować metody już wypró- 
bowane na terenie Małopolski, 

Od pierwszej chwili spotkał się lubelski skautinz 
2 życzliwością £ poparo 

Źródża: 

XIX '- lecie "Szkoły lubelskiej" 1906-1936; Wyd. 
lublin 1936 rok, 

  
  

PIOSENKA MIESIĄCA * 
Tdziesx en pach: 
idziesz lasem zielonym, 
trasy takie, że 
tutej sosny, tu świerki, 
tutaj dęby i klony, ge 
a tam biało lśni kora brzozowa. 7 

AJDLESŁ LASEM PACHNĄCY 

w 

cesz się w nich 

Las oi kwiatem zapachnie, 
las oi ptukiem ześpiewa 
las of rzuci do stóp borowika, 
tu cię szyszka uderzy, 
która spadając z drzewa 
do srebrnego się toczy strumyka... 

MHOLAĆ , TWWTAJ 

Lis oi cznychnie spod nogi, 

z że 
'DZIESŁ LASEH ŁELOWYM, TRALY TAMI „QE cHCESE SIĘ 

„ 

E BI 
SOWY TU MLAERKA TJIAJ DĘBY , mowy , A TAM 

  puchacz huknie nad głową 
  

lecz przyjemnie pod drzewea się leży... 
  

W lesie jest oi najlepiej 

w lesie czujesz się zdrowo 

a lae lubi 
a las lubi,las kocha harcerzy, 

/bieszczadzka piosenka harcerzy stunicy opolokiej/ 

Q wu 

harcerskie.pl 

Wydaje » 
4 powi! 
waniu dzi 
mie docenta 
Ale znam 1 

4 wspóźpraocę, 

ep moją z rzyści, Oto kilka przykładów. 
przykład zadanie "Harcerze współgospo= 

trzeni tylko ostatnich pięciu 
lat harcerze wykonali wiele prno przy budowie szkoły, 

go, że otrzymali piękną harcówkę od 
Dyrektor; oplekuj pł uni 

miejszyz sprzętem na tere 

jako mł: 

" pozwala h 
ką, życzliwością, mobili= 

ści c0 do 
wykazać się pomocą 
lizuje do nau 
obopólnych korzyści. 
keżdą urop 
wolone 34 t: 

t nie ma wątpli 
żyna tańczy 1 Śpiewa, Frawie 

etnia występami, Zadom 

Ją sporą 
nu stroje, zdobywają wysokie miejsca 

na festiwalach, rozaławiają imię drużyny, szkoły, 
siojoj ść artystyczną harce- 
rze upowszechriają kulturę na wsi i okolicy, Może 
to "zmła" kultura, ale zawsze, Jako współgospodarze 
wsi wykonują mnóstwo czynów społecznych. W ciągu tych 
kilkunastu lat stale opiekują się przystankani FKS=u 
ogródkiem przy ośrodku zdrowia, Miejscami Pamigoi 

lurodowej, Niosą ponoc osobom samotnym i niepełno= 
sprawnym. Społeczeństwo docenia działalność drużyny: 

arcerze otr: 

„ Przez swą działalni 

Ufundoweno sztandar, to uaprawię dużo. Wszystko jed 

nak było 1 jest moźliwe dzięki warunkom jukie druży= 

nie atwarza dyrekcja sakoły i rada pedagogiczna, 
śna apruwa choiałam poruszyć, to "Dr-- 

Życa i instrux torzy 

Moim zdaniem czteroletni plan usuoniaz!4 drużya 
prawdopodobnie powiódłby się, gdyby stał się cud 
1 w każdej szkole zjawił się drużynowy » prawdziwego 

łarzenta, Do tej pory o wiele więcej drużyn wykuzi= 
dorobkiem, Tymszu= 
chyba opiekunowie 

jsniej czteroletn 
moji wynika 

nie zmieniają się tak często jak druży- 
oiele, O instruktora wszędzie ciężko, 

na woi uzczególnie, Staraza młodzież wiejska uczy się 
a miesz! jozęściej w internacie, Tak, 

hy na wsi mogą liczyć tylko na in- 
struktora-nauczyciela, Hiestety większość nauczycieli 

ją, nawet jeśli mieli kiedyś 

coć wspólnego z organizacją, Pr n jest zapewne 
kilke, a jedna a nich to bruk satysfakcji z pracy 

owsgó, spowodowany małym zainteresowaniem władz 
h, czy przede wszystkim władz haroerakich, 

jodzi mi tylko o pieniądze, W każdej szkole przy 
tnie dobrej moli powinno znaleźć aię miejsce 

łalności drużyny, Masza organizacja potrzebuje 

broni się pr: 

gojuazników, a azkołą powinna nim być, Jeat to możli= 

ych warunkach, stwierdzam to 5 całą stanowa 
umie włamnych doświadożeń: 
orzanizacyjnej - to kolejny temat 

yba nikt, kto napronię źnA 
Źwiążku nie ma dziś naj- 

który prugnę poru 
zasady wychowania w na: 

mniejszych wątpliwości, co do wartości tego wychuwó» 
nie. Jednak warunki naszej pracy są gorzej niż'złe, 

tylko letniemu Czy Zinowecu wypoozyn= 
ch zuchów ozy harcerzy, Obóz drużyny to 

rzy, Mimo wielkiego wkładu pracy, 
ciągle dzieje się to samo: nie ma miajsca, nic ma 

zy, nie ma sprzętu, Środki transportu są 
zbyt dropie, Podejrzewen, że biedna wiejuka drużyna 
nigdy sobie na to nie pozwoli, bo kto to sfinansuje, 
To prawda, że harcerstwo ma swój budżet, ale jeat on 

pienię 

ardzo skromny w porównaniu np. z zakładem pracy. 
Zyład prucy zawsze wygra lepaze miejsce na kolonię 
dła dzieci umoich pracowników, Często stać go na 

anizowanie w bardzo atrukoyjnych miejaooowościach 
nawet kolonii pod numiotami, Czy opłaca się więc być 

harcerzem? Czy opłaca się służyć, brać na siebie 
tyle dodatkowych obowiązków tylko dla własnej zatya= 
fakcji 1 poczucia wartości? Byłam na koloniach i oba= 

» Znam warunki tych pierwszych 1 tych drugich, 
00 do wartości i uroku harcerskiego wypoczynką nia 
mam wątpliwości. Dlatego też uważam, iż harcerstwa 
potrzebna jest buza, wcale nie wyszukana, ale ta pode 

stawowu, jak namioty, śpiwory 1 stałe miejsca,tak nad 
sorzem jak 1 w górach, fisroerz ozy zuch powinion 
mieć możliwość aprawdzenia się na kolonii zuohowej 
ozy obozie, powiniev mieć możliwość odpoczynku w /ów- 
nie atrukoyjnych miejacach jak jego niezorgunizowany 
kolega, bez względy na to, czy jego rodzice pracują 
w uspołecznionym zakładzie pracy, Gzy są rolnikami. 
Jak do tej pory to wielu zuchom i harcerzom musi 
wystarozyć sama przynależność do ZHP, Nie wiem kto 
z.kim powinien się dogadać, ule musi to nustąpić 
jak najszybciej, kz Regina umie  



hm PL Janusz Wojtycza HR 

ofensywa 

KUEKEKE 15]; GSRUEGGONANCWNUA - UN i 
Koreapondenoja druha Janusza Cisou- 

skiego ż Nowego Sącza trafiła do naszej redakcyjnej 
teczki "uateriały do wykorzystania", Zapraszamy 
druha do dalszej wapółpracy, 

Dziękujemy druhowi Krzysztofowi Skolimowskie- 
mu z Warozawy za Słowa uznania dotyczące artykułu 
Tesauza Kuby Kozłowskiego o III Światowym Zlocia 
Heroerstwa, Podzielumy opinie wyrażone przez Druha 
na temat potrzeby kontaktów z naszymi Rodakami roz 
rzuconymi po świecie, często różnymi kolejami losu, 

będziemy się starali do tematyki tej powracać, 
w miarę dostępu do uateriałów dotyczących harcerstwa 
na obczyźnie, Dziękujemy również Druhowi za krytyczi: 
uwagi pod adresem problemów zawartych w artykule 
druha Krzysztofa Orzebyka, Redakcja zawsze szanuje 
polemiczne poglądy naszych Czytelników, choć nie 
zawsze je podziela, 

„Wszystkim uuszym korespondentom, którzy pro- 
BzĄ nag o przysłanie wydanego przez Krakowską Konen- 
dę Chorągwi ZHP "Inforwatora harcerakiego" pod re- 
dakcją hm PL W, Wierzewakiego - 1 n f o rmu j em 
my, że brak nanśrodków na wysyłkę, zaś informator 
można kupić we wszystkich sklepach (SH, 
niestety tylko w Krakowie, 

Czuwajł 
Redakcja "HR" 

rozwi mu przykład z okuzji zbliźnjącego się zgrupo 
ula kursów, konstatujemy ze zdziwieniem, że metodyków 
stale nau ubywa 1 jest ich już bardzo mało, Cóż dopie” 
ro na szczoblu hufoów -. » większości hufców nie ma 

caganych instrukcją referatów progra= 
nie ma kandydatów na ich 

conczonej niedawno kadencji władz chorągwi, 
Stównie dzięki zmienie struktury organizacyjnej 
/odejście od k pcji hufców gminnych na rzec 
większych jednostek - optymalny model to chyba dwie 
do trzech guin skupionych wokół miasta stanowiącego 
siedziby komendy hufca/ zostały rtworzone realne 

podstawy dla pruwidłowego funkcjonowania hufców, 
m dła nich obecnie zadaniem, jak również 

dla hufców miejskich, które w ostatnim okresie poważe 
nie "spuiciły z tonu" powinna być ofensywa 
metody czna; Dla jej rsalizacji będą potrzeb- 
me również pewne działania metodyczne - powołanie 
we wazystkich hufcach namiestników zuchowych oruz 
kierownizów roferatów harcerskich, Przy prowadzonych 
przez nich reforutach winny zostać bezwzględnie powo 
łane kręgi pracy drużynowycn. 

W pionie starazoharcorskim sytuacja jest bardziej 
pkomplikowana, W hufoach, gdzie działa 7 lub więcej 
drużyn powinny funkcjonować referaty starszoharcer= 

skie wraz z towarzyszącymi im kręgami pracy starszo- 
hurcerakioj, w pracy których uczestniczyliby drużyno- 

wi, przyboczui a tekże inni funkcyjni drużyn, zainte- 
TaBowań szkoleniew lub planowani do obsady drużyn. 
Taki skład kręgu uzasadniony jest, moim zdaniem, ol 
brzymią fluktusoją kadry drużyn starszoharcerskich 
/1/3 prowadzi drużynę pierwszy rok, kolejna 1/3 nie 

dłużej niż dwa lata/. W hufcach, gdzie działa od 3 
do 7 drużyn należy powołać organizatora pruoy starszo- 
harcerskiej, a drużynowych w zależności od sytuacji 
lozalnej 1 wnruaków komunikacyjnych skierować do krę- 
6u precy starszoharcerskiej w ościennym hufcu lub 
spocjalnie zoreanizowannpkrygu przy Wydziale Starszo- 
hurcerskim Komendy Chorągwi. Środowiska, gdzie dzia- 

łają mniej niż trzy drużyny, powinny zostać otoozono 
Szczególną opieką wydziału, który powinien bezpośred- 
nio metodycznie kierować pracą tych drużyn, Ich dru= 

żynowi winni być akupieni w kr,gu przy wydziale, Nie 
możemy pozwolić, żeby drużyny starszoharcerskie były 
pozostawione same sobie, co się zdarza szczególnie 
W tych przypudkach, kiedy hufoowy,tak zwany terenowy, 
Ma w hufcu około 60 drużyn zuchowych 1 tyleż haroeru 
skich a tylko jedną lub dwie starszoharo» 
W nie lepczej wytuacji są drużyny traktowane w nio- 

których hufonoh wyłącznie instrunontalnie, jako swo- 

DE + NUKE METODYKA: BEEREK 

w dla drużynowych, przybocznych 
ch funkcyjnzch drużyn "rozprosua- 

iby znaleźć również miejsce inatruk= 
torzy urlopowani na przykład na okres studiów, 

y metodycznej wydziazów naloży od 
poły doświadczonych instruktorów skupione 

wokół nich, 

Kształcenie, Kierownicy wydzinłów progranowych 
m e urzędu w skład Komendy Chorągwia- 

nej Szkoły Instruktorów 1 być wapółodpowied: ni za 

zarówno 
szkoleniu drużynowyc. jak t£ rodharcuistrzów /azkole- 

nie obejmujące zakres wiedzy i umiejętności kierowni= 
ka referatu komendy hufca w danej apeojalności/, 
Kierownicy winni również być powoływani w skłud kadry 
kursów huromistrzowskich, noże to być dła obu stron 
bardzo korzystne. 

rzalizuoję kształcenia w pionie, Dotycz 

W czasie kursów i pracy zespołów 
kierowników referatów powinny zostać wypracowane przy. 

kładowe plany pracy referatów 1 kręgów pracy wszyst= 
kich pionów, Również realizacja prób instruktorskich 
powinna owocować opracowaniami metodycznymi, ule 
instruktorzy realizujący zadania na stopnie inetruk= 
torskie, w więkozym - niż się to prektykuje - stopniu 
powinny być wykorzystywani do prowadzenia zajęć na 

kursach instruktorakich niżozego stopnia i szkoleniach 
okolioznościowych /na przykład axcja obozowa/, 
W okresie kampanii sprawozdawczo-wyborozej,wśród zle” 
canych kandydatom na stopnie instruktorskie zadań do 
wykonania, widziałbym przygotowanie krytycznej anąli- 
ży projektu uchwały lub zabranie głosu na konkratny 
temat, dotyczący metodyki czy organizacji pracy, 

I jeszcze jedna sprewa - metodyka pracy obozów za- 
granicznych. Praca tych obozów powinna być wzores 
cy metodycznej, dlatego należy in się przyglądać 
znacznie wnikliwiej niż dotychozaa, Bez względu na 

większą ozy mniejszą ilość danych wyjściowych, naloży 
wymazać poprawnych metodycznie pla: 
raystania w pracy tych obozów eleaentów metodyki harm 
oerskiej, a w programach hufoów pracy — również 
/przynajuniej w pewnym zakresie/ postuluję prowadzeaa 
szkolenia instruktorskiego. W celu kontroli realizacji 

tyoh założeń obozy takie powinny być /przynajmniej 

wyrywkowo/ lustrowane. 

Powyższe zazożenia chciałbym zocaczyć nie na ła- 

nach harcerskiej prasy ale w planach pracy wydziałów 
i komend hufoów, a'następnie w realizacji już w roku 

1985/86. Realizacja ich powinna być okresowo oceatia- metodyczna 
[5E2.: będzie o rzeczach oczywistych, oz: 

tych « jednuk nie realizowanych. 

na, Ale nie łudźmy się, że tę ofensywę przeprowądzi 
ata obsługa iuprez i ożozów hufoa, plon programowy Kowendy Chorągwi siłami trzech kie- 

Wydziuży powinny opracować harmonogramy i tematykę rowników wydziałów, muszą w niej wziąć udział hufcowi 

Apotkań kierowników referatów a Wydział Starszohar= oraz wszyaoy al, którym leży na sercu skutecząe i pra- ków wydziniów progruwonych postuna= 
ć oerski również ops-ów i kręgu pracy starazoharcerekiej  widłowa funkojonowania harcerstwa. wią zmienić pracy, zmuszemi jeateśny ogłaszać "obła= 

. Próbując podsumować ztuń kudry metodycznej cho= 
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Trzeba to nosie powiedzieć szczerze, że kiedy  



  

KULTURA" MOKON + m om KULTURA NOZNA 
  

ŁACINA contra lacima 
aa 

[BI SEMPER BST VICTOWIA, ULI CONCORDIA 857 

_ tam jest zawsze zwycięstwo, gdzie panuje zgoda 

IANUIS CLAUSIS 
- przy zawkufętych drzwiach 

1.B. = ID EST 

- to jest, to znaczy 

I,B, » IBID » IBIDEM 

- tamże, w tym samym miejscu 

I.B.S. = IEJUS CHAISTOS 

- Jezus Chrystus 

IGNIS NON BX3TfUGUITUR IGNB 

- ognie nie gasi się ogniem 

IGNORANS IGHORABITUR 
- pozostanie nieznany ten, 00 sam nio nie wia 

IGNOTUH PER IGNOTUU 
- wyjaśnienie /oreślenie/ nieznanego przez nieznane 

1 
TGNIS, MARE, MULIER - TRIA MALA 
- ogień, morze kobiata - trzy nieszozyścia   

  

  
  

Spielbergowi wierzymy, bo chcemy mu wierzyć, 
a on wprowadza nag w uwapółoześnioną nieco 
wersję baśni o Małym Kaięciu. 
Elliot ma wreszcie przyjaciela,a my drżymy 
przęz cały czas, żeby E.T, nie wpadł w ręce ludzi, 
Bo człowiekto jedyna na Ziemi istota 
zdolna do nieuzasudnionego koniecznością zabijania; 
W filmowym bajlandzie cały czas trwa obławu, 
E.?, wreszcie odchodzi 1 tylko dzieci będą 
go jeszcze wopominać w snach. 
Ham pozostaje refleksja, że największym zazrożeniem 
dla człowieka pozostaje człowiek, 

A ja jednak wolę "Wałego Kaigoia" w worsji książkowejł 
2 obrazkami!     
  

harcerskie.pl 

NN 

  

| 6/ zaśwladozenie o sianie majątkowym 

8/ opinię z uiejsoa pracy 

(2 FRONTUSŻ 4) 

W Van. Juiiun sjsmond 

SAPiEWTIAG PR PTA 
/trzepisy uądrości / 

Równie jest niebezpieczne ca dużo 
posiadać złota, 

jak nie postauać ga wcale. 
... 

itównia jeat uiebez iecznie porywać 

się śniało na wszystko, 

żaważu i stale. 
DO 

Źle jest milożeć uparcie 1 żle jest 
mówić za dużo 

... 
Kochanka waszu na mieżoia 
równie wam może dokuczyć, jak 

żona 00 mieszka w doi, 

ewani jesteście, 

... 
Wozystko oou tutaj powiedział każdy 

% was wiedział od dawna 
prawda to jest oczywista, 
wszyscy znają tę prawdę, wszyscy 

jej ałusznosć przyznają, 
nie korzysta 

UWAGA! UWAGA 
Uwaga przyszli działaczal 
Wozasy za biurkiem w atrakoyjnoj miajscowości 
vlisko atolioy. Jeszcze tylko kilka wolnych 
miejsc, 

Do podania należy załączyć:   
trzy zdjęcia legitymacyjne /lowy prof11/ 
wyciąg aktu urodzenia * 
ówiadectwa szozepień oobronnych, 
RTG płuo 

5/ wyniki buienia krwi 1 moczu 

7/.zeświadozenie o niekaralności 

9/ świadectwo ukończenia azkoły podatawowej 
10/prawo jazdy lub kartę rowerową 
11/wyoiąg z aktu małżeństwa /dla zainteresowa:.ych/ 
12/świadeotwo maturalne 

15/4yplom ukończenia studiów 

Podanie wraz z załączuikaui należy akładuć w Klum] 
rae Turystyoznym "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" da końca mie- 

aiqoa, codziennie od A » 16 t wyjątkiem aobół     i świą 

3  



  

Prosz * OkiY KREUNWENUM + EE RR : NESEDSZTUUSZE (Obi KAETEGEEF 
phm Wojciech Popiołek 

 telstyczne 

Ż, iaten 25 lutego bieżącego roku ukazała się 
seria znaczków "Rozwój pojazdów pożarniczych”, Jest 
to przegląd pojazdów pożaruiozych używanych przez 
jednostki straży ogniowej od XVIII do XX atulecia: 
począwszy od oiężkiej sikawki ręcznej z XVIII wieku 

| Amaczek o nominale 30 złotych/ poprzez dziewiętnasto” 
(wieczną sikawkę ręczną /nominał 15 złotych/ i sikaw= 

kę parową /nominał 4 złote/ do dwudziestowiecznych: 
drabiny Wagirius na podwoziu Jeloza /nominaż 20 zło 

| tyoh/, Polskiego Piata z pompą i zbiornikiem na wodę 
/mominat 10 złotychA i samochodu Jeloz do guszenia 
proszkiem /nominał 12 złotych/, Znaczki wydrukowano 
wielobarwną rotograwiurą na papierze kredowym, 

ZO 

|Ma popularyzacji Panorany Racławickiej — wiele 
kiego dzieła Wojciecha Koasaka i Jana Styki, powata- 

łej w 100 rocznicę Insurekcji Kościuezkowskiej w roku 

1894, będącej po konserwacji już w ckapozycji we 
wrocławskiej Rotundzie, Ministerstwo Łączności wpro 
wadziło do obiegu pocztowego znaczek i kartkę, Zna” 
czek ukazał się 4 kwietnia b.r, o wartości nominal= 

nej 27 złotych, Przedstawia on ozęść obrazu "5.twa 

pod Raoławiacami”, ckazującego Naczelnika Tadeusza 

Kościuszkę, który dowodził wojskami polskimi w taj 

bitwi Nakład zJaozka wynosi 5 milionów sztuk, 

Jednocześnie w dniu wydania znaczka wprowadzono do 

obiegu ilustrowaną kart pocztową, Ua znaczku opłaty, 
wydrukowaaym na tej kartoe wartości nominalnej 5 zło- 
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tych, przedstawiony jest schematyczny ryeunek, oymbo- 
1lizująoy panoramę, z napisem: Panorama Raoławioka, 

W ozęści ilustracyjnej umieszczona jest reprodukoja 

fragnentu obrazu "Zdobywanie armat przez kosynierów", 
Ukazała się również koperta pierwszego dnia obiegu 
/pDO/ z okolicznościowym atenplom pooztowym otogowa- 

nym 2 tej okazji w UPT Wrocław 1, 

PAŃ 11 kwietnia ukazał się znaczek wartości 

mominelnej 10 złotych, którym Ministerstwo Łączności 
rozpoczęło wieloletni oykl emisyjny znaczków, prezen 
tujących wybitnych działaczy ruchu danokratycznego, 
Przedstawiono na nim podobiznę jednego z założycieli 
Klubu Demokratycznego w 1937 roku, a następnie Stron- 
niotwa Demokratycznego, współtwórcy Vanifestu Lipco= 
wego PKWN, ministra kultury i sztuki oraz spraw za 
granicznych, publicysty - Winoeutego Rzymowskiego 
/1883-1950/. 

R. 1985 - na wniosek Zgromadzenia Ogólnego 
Organizacji larodów Zjednoczonych — obchodzony jest 
jako Międzynarodowy Rok Młodzieży, który będzie miał 
duże odbioie w pocztowych wydawnictwach w mielu 
krajach, w tym również 1 u nas, 
Z dniem 25 kwietnia b.r. wprowadzono do obiegu zna- 
ozek o wartości nominalnej 15 złotych, Przodatawia 
om symboliczny rysunek z liczbą "85" oraz napia 
"HASZ ROK" na tle granatowaj tkaniny dżinsowej, tak 
modnej wśród młodego pokolenia. Znaczek zoatał wydru- 
kowany technitą wielobrawnej rotograwiury na papie 
rze Krodowyu. 

W związku z IV Zjazdem ZSMP ukazała się okolicz 
mościowa kartka pooztowa, Ha znaczku opłaty wartości 
5 złotych przedstawiono młodzieńca w koszulce z ofi= 
ojalnym emblenatom XIi Światowego Pestiwalu Młodzieży 
1 Studentów "4OSKWA*85", Na stronie lustracyjnej 
przedatawiony jest graficzny znak IV Zjazdu ZSKP, 
Ponadto w Urzędzie Pooztowym, mieszozącym się w Pała 
Qu Kultury i Nauki w Warszawie stosowano okolicznośm 
Olowy kasownik pocztowy, który upamiętnia IV Zjazd 
ZSUP. 

dniem 8 maja Winisteratwo Łączności wprowadzi 
ło do obiegu 3 znaczki dla upamiętnienia 40 rocznicy 
powrotu Ziem Zachodnich i Północych do Macierzy po 
zwycięstwie nad hitlerowskim faszyzmam, 
Wozystkie znapzki posiadają wspólny znak tematyczny: 
słup graniczny z polskia orłem,napiny "Byliśmy-jos= 
$eśny-będziemy" i "40-lecie Ziem Odzyskanych". 
W konturach mapy Polski umieszozono: na znaczku o no= 
minale 5 złotych - portret kaięcia Bolesława III 
Krzywoustego /1085-1138/4 10 złotych - podobiznę Włam 

dysława Gomułki /napis:"Minister ziom odzyskanych 

1945-1949"/; 20 złotych - portret profesora Piotra 
Zaremby /napis: "Prezydent Szozecina 1345-1950"/. 
Znaczki wydrukowano wielobarmną techniką offsetową 
na papierze kredowym w łącznym nakładzie 22 milionów 
Bztuk. Ukazała się też ilustrowana kartka pocztowa 
z wydrukowanym znaczkiem wartości 5 złotych, na któ- 
rym przedstawiono podobizny Bolesława Chrobrego 1 Bo- 
lesłwa Krzywoustego. Stosowano również okolicznośw 
oiowy datownik prezentowany poniżej, 
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okazji odbytego w Warszawie VIII Zjezda ZAP 
również wydana została okolicznościowa kartka poozto- 
wa, Na znaoziu opłaty wartości nominalnej 5 złotych 
przedstawiono flagę narodową i na jej tle odsnakę ZAP, 
a w ozęści ilustracyjnej liozbę "VIII" i napis infor 
maoyjny, 

owy numeryczny zapis dat pocztowych na okolioz= 

nościowych stemplach, 
Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości usta= 

nowił Polską Normę PH-82/1-01204 - Mumoryozne sapisy= 
wanie dat 1 ozasu dnia. Według niej w zapisie dat 

podstawowy wróżnik, jakim jest rok, umieszozony jest 
na pierwszym miejscu, po nim miesiąc i dzień. 

System ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 1985 roku 
również na datownikach pocztowych, w tym także na 
okolicznościowych stemplach pocztowych. Według tego 
ujednoliconego zapisu data stosowania datownika wyra- 
Łona będzie następująco /praykładono/: 1985-06-12 
lub w formie akróconej: 85-06-12 s wymienieniem każdo- 
razowo dwóch oyfr także w razie użycia "O" przed 
oyfrą w przypadku liczb mniejszych od 10. 

Tak więc wszystkie projekty okolioznośoiowych at. 
pli pooztowych zgłaszanych do zatwierizenia wiany po= 
siadać taką postać daty, zgodną z wymogami polakiej 
noray, 

Przykładem zastósowania nowego zapisu dat jest 
prezentowana koperta z wystawy filatelistycznej "Kra= 
ków-Brutyaława-Wielkie Tyrnowo", 

Natomiast do tej pory możemy się spotkać ue atosowa” 
mien przes urzędy pocztowe jeszoza "starych" datowni= 
ków.  
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aultował prace tych kół, a jako przewodriiczący Kom 

misji Krajoznawczej słodzieży szxolnej opiniował 

i akceptował regulaminy Haroerskich Kół Krajoznaw 

Organizuje kursy dla nauczycieli, stałe oboży 

badawcze. Przyczynia się do powstania Akademickiego 

ch. 

Koła Krajoznawczego. Zakłada Polskie Towarzystwo 

Ludoznawcze Oddział w Liaanowej, Z jego inicjatywy 

powołane zostaje Prywatne Gimnazjum w Ujanowicach, 

W 1938 roku powołany zostaje na członka Komisji 

Etnograficznej PAU w Krakowie, i okresie 1939 do 

1945, pomimo wojny, jest bez przerwy w kontakcie 

z młodzieżą, Uczy wówczas w Liceum Administracyjno= 

-handlowym w Krakowie. W 1948 roku zostaje honorowym 

członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 

Natychmiast po zakończonej wojnie staje do pra 

oy w szkolnictwie ogólnokształcącym, wznawia też dzie 

łalność krajoznawczą wśród młodzieży, 31 sierpnia 

1950 roku przechodzi na emeryturę, jednak w 1957 roku 

jeszcze raz powraca do pracy krajoznawczej, Zostaje 

powołany przez ówczesnego Ministra Oświaty Władysława 

Bieńkowskiego na przewodniczącego Komisji do Spraw 

Krajoznawczo-Turystycznych. Jednakże ze względu na 

wiek jest to funkcja tylko symboliczna, Umiera w trzy 

lata później,w dniu 11 sierpnia 1960 roku w Dobraj 

koło-Limanowej, 

Leopold Węgrzynowicz pozostawił 40 artykułów 

i rozpraw. Przez całe życie dążył do rozwijania współ- 

pracy z instytucjami naukowymi, Umiejętnie wciągał 

młodzież i opiekunów do pracy w zakresie zbierania 

, eksponatów do mnzeęów, Często powtarzał: "niech poma- 

gają, opisują.»..*”. Zdawał sobi? sprawę, że młodzież 

jest przyszłością narodu, przyszłością Polski, Był 

świadom, że po latach niewoli losy zależą od młodzie- 

ży. Był głęboko przekonany o roli jaką spełnić ma 

młodzież, jak wiele ma ona do zrobienia, iic zatem 

dziwnego, że całą swoją pracę widział również w ża 

chęcaniu młodzieży do udziału w rozwoju nauki pol= 

akiej. Zachęcał również uczonych do opracowywania « 

kwestionariuszy w celu zadawania ich kołom i druży= 

nom harcerskim, Poprzez ich wypełnianie młodzież roz 

wijała swoje zainteresowunia i samodzielność pracy 

w zakresie zbierania wiedzy w określonych dyscypli- 

nach naukowych, Młodzi krajoznawoy zbierali wiadomośw 

oi przyrodnicze, etnograficzne, geograficzne itd, 

Węgrzynowicz rozwija skcję szkoleniową dla opiekunów 

kół, Fołożył ogromne zasługi ha polu krzewienia 

wśród dorosłych i młodzieży idei ochrony przyrody, 

Dążył, aby idea krajoznawoza była przekazywana kolej 

nym pokoleniom, Wierzył głęboko, że idea ta może 

mi:ć nawet upadki, ale nie zginie, Iw tym tkwi wiel. 

kość siły, którą tchnął w młode pokolenia chłopców 

i dziewcząt, Pozostawił wielką grupę ludzi rozumieją= 

cych wartosci krajoznawstwa, Harcerstwo i krajoznaw= 

stwo tworzą ludzie, o nich więc trzeba zawsze pamię- 

tać i z ich życia i dzieł, które pozostawili czerpać 

nowe siły do dzisiejszej pracy z młodzieżą, 

Wszyscy byli mu drodzy, Każdego pozdrawiał słowa- 
mi "witaj Bracie", Cenił każdego, szanował słowa, 

czas, uznawał każdą - chociażby najmniejszą pracę, 

ohętnie wysłuchiwał uwag, Korespondował z wieloma 

nauczycielami, Na każdy list dawał odpowiedź, Każdy 

w jego domu witany był serdecznie, 

W iatach 1960-1984 w Polsce powstały Koła Krajo- 
znawozo-Turystyczne, które przyjęły Leopolda Węgrzy» 

nowicza za patrona, Imię twórcy krajoznawstwa mło 
dzieżowego noszą już między innymi Szkoła Podstawowa 

Nr, 113 w Krakowie, Szkoła w Poznaniu, Szkolne 

Schronisko PTSM przy ul. Oleandry w krakowie, Między” j 
szkolny Oddział PITK w Krakowie, itd, Na grób Leopol- 
da Węgrzynowicza w Dobrej koło Limanowej przynoszą 

kwiaty liczne grupy młodzieży harcerskiej i krajo- 

znawczej, wędrującej trasami Beskidu Wyspowego. «« 

Jeżeli dla naszego harcerskiego ruchu silne 

oparcie stanowią postępowe tradycje, i przekonani 

jesteśmy jako kadra związku, że nie można pominąć 

wybitnych twórców kultury narodu, to wśród ich grona 

niewątpliwie ważne miejsce zajmuje Leopold Węgrzyno= FE 

wicz, kóry musi się stać żywym i bliskim naszej mło= 

dzieży, gdyż prawdą jest, że "nie wszystek człowiek 

umiera*"e 
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