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Bieszczagj/ 
Plzosrzo mają to do siebie, że lubią być wszędzie, 

a najczęściej tam gdzie tworzy się coś nowego, zapa- 
dającego w młode serca i umysły, Gdy harcerz połknie 
bakcyl ciekawej, pożytecznej i noszącej znamiona do- 
brej, pracy społecznej - czyni cuda. Znany z historii 
harcerstwa zryw niepodległościowy, piękne wychowawczo 
a tragiczne zarazem dzieje "Szarych Szeregów", udział 
w odbudowie kraju z wojennych zgliszcz, czy, w cza 
sach pokojowych, obrosłą legendą akcję "Frombork 1001" 

Do tego dochodzą setki akcji regionalnych, służących 

rozwijaniu i tworzeniu nowych wartości kulturalnych, 

społecznych i nawet gospodarczych. 

Jest wielu przeciwników dużych, centralnych akcji 

erskich, Ich argumenty trzeba brać pod uwagę przy 

konstruowaniu dalszych zamierzeń, Myślę, że już to 

zrobiono, szczególnie w ostatnim czteroleciu, wycią- 

gając wnioski idące w kierunku większej rozwagi, lep- 

szego planowania, korelacji zamiarów z możliwościami 

i przede wszystkim oceny korzyści wychowawczych. 

W tym roku kończy się /?/ zaplanowana na dłuższy 

okres czasu harcerska "Operacja Bieszczady 40". Z tej 

okazji postanowiliśmy poświęcić temu tematowi oały 
numer "Harcerza Rzeczypospolitej". Gzynimy to z dwóch 

Powodów. Po pierwsze - uważamy, że jest to za duża 

sprawa, by skwitować ją tylko pojedynczym tekstem 
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okolicznosciowym, po drugie — zakończeaic operacji 

zbiega się z 40-tymi urodzinami Polski ludowej, rocz” 

nicy jakże ważnej dla każdego Polaka. 

Czy akcja się udała, oczy są efekty - a jeśli tak — 

to jakie, oczy był sens ją podejmować, czy już ją za- 

kończyć, ozy kontynuować - to pytania, na które trze- 

ba sobie odpowiedzieć, Z premedytacją numer otwieramy 

"Harcerskim Manifestem Bieszczadzkim” - czyli tym co 

postanowiono przed laty - by poprzez teorię przejść 

do opinii, komentarzy, a nawet do propozycji przy- 

szłościowych. 

Jak to zwykle bywa, poglądów i opinii co do dal- 

szego funkcjonowania Operacji jest wiele. Najlepiej 

skorzystać z pomysłu Olgierda Fietkiewicza, który za- 

proponował zakończyć operację a kontynuować obecność. 

Be Bieszozady to urokliwe miejsce, pozostawiające 

każdemu przybyszowi pewien ślad na duszy, A harcerska 

dusza to umiłowanie przyrody, walka ze złem, ochota 

do dalszej społecznej pracy i przygody. Ten, kim za- 

władną Bieszozady - niech ma dokąd i po oo wracać. 

Oddając kolejny numer monotematyczny /przed rokiem 

pisaliśmy o ZHP w Niemozech/ mamy nadzieję, iż wywoła 

on zainteresowanie Czytelników. Liczymy na listy 

i dalsze materiały do kolejnych numerów, 
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JERZY HARASYMOWICZ 
»Bieszczady « 
Czernieje kadłub spalony 
Stado wilków w rekwijach się ćwiczy 
Pod nogami wiatr rozwiewa stare księgi 
Pisane ozerwonym patykiem cyrylicy 

  

Z głodnej cerkwi święci w łapoiach 
Ghodzą stadem po sadzie zdziozałym 
Trianguł jak maszt statku się cuwieje 
Błądzą lasami głosy pomordowanych 

Brodata bizantyjska twarz horyzontu 
Kainowe domeny zarosłe jałowcem 
W cerkwi ruski Bóg z którego zdarto pozłotę 
Nie wiadomo czy nie był banderowcem 

Kiwają się głowy jak cerkiewne banie 
Konserwator ikoną jak dziecko się zachwyca 
Ikóna ma czarną twarz Kaina 
I siedzi w mroku jak wilczyca 

Czernieje kadłub gór spalony 
I tylko wiatr i pustka i szare żagle jestrzębi 
1ą drogą mówi chłop prowadzili świętego Włodzimierza 
W niemieckiej bluzie szedł jak zwierz zarośnięty   
  słowo od autora 

zemu moje wiersze mieszkają w górach? To znaczy 
przede wszystkim moja liryka wywodzi się z gór. Cze- 
mu? Czy ja wiem? Może dlatego, że duża część mego ży- 
oia w górach pozostała. Tego życia lepsze i te najbar 
dziej dramatyczne wydarzenia. Karpaty żo rzeczywiście 
był i pozostął mój pokój do pracy, mój dom, „Wielu lu- 
dzi pytało mnie: - Zapewne masz już jakąś willę, ja 

kiś dom w górach? Tyle pracujesz, tyle zarabiasz, le- 
żysz po prostu na pienińdzach. 

Jak miałem mówić, że nie mam? Haturalnie, że mam 
- mówiłem każdemu. Bo inaczej nikt by mi nie uwierzył. 
Pracuję dużo, to fakt, zaś leżę nie na pieniądzach, 
tylko na zawilcach. Zaś mój dom prawdziwy mknie 
x chmurami. Jest zbudowany z wierszy, czasem nawet do 
rymu. Pojawia się najchętniej nad Caryńską Połoniną. 
W ogóle coraz bardziej przemieszcza się na wschód, 
Jemzoze dalej niż Bieszczady. Gdzieś tem, gdzie są 
szozyty Peraski, Papadźi, Sywuli, Bo stamtąd zeszło 
z gór w doliny moje nazwisko. Gdzieś z Dołyny, z Bo- 
horodozan. Moje nazwisko to namiot, pod którym kryje 
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się kilka Narodów, Dwa z nich najwaźniejsze stanowią 
trzon, bukowy rdzeń tych wierszy. 

Piszę na dwie ręce. Dwona liściastymi piórami, Staj 
ram się zbliżyć i ludzi, i góry. Zapewne jest we mnie 
00ś z raroga lub jastrzębia. I to ohyba dosłownie. 
Moje skrzydła są prawdziwe, zwykłe, Mój wiersz napra- 
wdę krąży nad łemkowską wioską. Niełatwo jest mnie 
wypłoszyć znad jakiejś doliny. Na stole mam lichtars 
oerkiewny, lecz piszę po polaku. Należę do polskiej 
kultury 1 zarazem do unickiej cerkwi, Która przecież 
uznaje papieża Polaka, Nie za wielu potrafi to pojąć. 
Jednak są tacy, którzy widzą w mojej pracy nawet por- 
ną misję. Zbliżenia Narodów, Zbliżenia nawet pojedyn- 
ozych ludzi. Nie wiem, czy jest tak naprawdę. Jestea 
całkiem prosty. I jeżeli nawet coś się dzieje, coć 
nazywane poupatycznie Zbliżeniem Narodów, dzieje się 
to niejako poza mną, Wtedy jak piszę? Buduję w olimu- 
rach nad Karpatami ten wspólny dom ludzi, zwierząt 
i ptaków i - jak to powiedzieli - Narodów. 
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ZA DZIESIĘĆ LAT 

harcerski 
manifest  , 
bieszczadzki 
1975 

Przychodziny w Bieszczady bośmy tu potrzebni. 
Partia, państwo 1 ziemi tej włodarze stworzyli nam 
Szansę, bośmy na miarę sił naszych wzięli oząstkę 
współodpowiedzialności za ich przyszłość, Piękno i za- 
moby Bieszczadów są bowiem dobrem ogólnonarodowyn, 
Ghceny brać udział w jego ochronie 1 poanażaniu. Dsi- 
Siaj, jutro i pojutrze. 

Osobliwością tej ziemi jest zbyt mała ilość rąk de 
pracy. Brak ten szczególnie daje się we znaki w cza- 
Sie naszych letnich wakacji, Choemy tu zatem nie tyl- 
Ko odpoczywać, chcemy tu pracować, budując sami sobie 
miejsce odpoczynku i warsztat pracy, 

I 
W eiągu dziesięciu lat "Operacji Bieszczady" atwo- 

<ó sieć stanio, z których każda będzie trwałym 
nad głową i ośrodkiem wypoczynku 120-150 har 

SErzy, a jednocześnie warsztatem potrzebnej w tym oza- 
Bie Bieszczadom pracy, liaroerskie Drużyny Służby Pols. 
se Socjalistycznej działające w szkołach ogólnokoztał. 
p 1 zawodowych gą bowiem rezerwuarem rąk nie ty1- 

do pracy niewykwalifikowanej, Nasi młodzi fachowcy 
nają ambicję pokazania, że niemało już umieją, Ich 
R: może tu być potrzebna w produkcji i usługach, 
EŃ 80 pragnieny znaleźć trwałe miejsce w bieszozadz. 
a planach gospodarczych i pragnieny, by osią dzia- 
Ę 25M stanicy był jej plan produkcji lub usług, 
A BO a nie zawiedziemy, 
4 any dzisiaj ile będzie tych stanic, Ich 

uzależniona jest od ilości potrzebnych stale 

rąk do pracy, do produkcyjnych zadań, które istnieć 
będą nawet w odległej perspektywie. 
Dlatego też powiadamy: "Mów oo chcesz robić, a powie- 
my czy jest dla Ciebie miejoce w Bieszczadach, Takie 
SĄ potrzeby - ozego się podejmujesz? 

ir 
w ciągu dziesięciu lat ohoemy stworzyć w Bieszcza- 

dach oparty na samoobsłudze młodzieżowy system turys- 
tyczny - sieć hotelików turystycznych. W perspektywie 
przy każdej stanicy powstanie hotelik z 20-30 miejsca 
mi pod dachem 1 pole namiotowe, na którym w razie po- 
trzeby można będzie ulokować w namiotach do 100 osób, 

111 
W oiągu dziesięciu lat chcemy w promieniu 5 do 6 

kilometrów od każdej stanicy stworzyć mikrorejon tu- 
ryatyczny stwarzyjący wszystkim chętnym możliwość ko- 

rzystania z piękna Bieszczadów tak, by jednocześnie 
zachować je w atanie nie tylko nienaruszonym ale po- 
mnożonym dla przyszłych pokoleń, Powstałe przy stani- 
sach punkty informacyjne ałużyć będą każdemu turyści. 

w 
W ciągu dziesięciu lat budując i wyposażając sta- 

nice powiążemy ioh zaplecze i działalność kulturalną 
z tą samą działalnością w środowiskach stałych miesz- 
kańców tej ziemi, Służyć powinny wspólnemu dobru = 

sokiej kulturze tego regionu, o  
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W oiązu dziesięciu lat zbudujemy sobie tutaj dobre 
warunki życią i odpoczynku. Nasze stanice właściwie 
wkomponowane w krajobraz zbudowane zostaną tak, by ze- 
bezpieczyć nas przed niespodziankami przyrody, w spar. 
tańskim standardzie zabezpieczyć jednocześnie pełny 
komfort higieniozno-zdrowotny. Ścieżki zdrowia 1 boi- 
aka stworzą warunki ćwiczenia sił, świetlice i praco- 
wnie - ćwiczenia ducha i możliwość twórczej działal 
ności, 

vI 
W oiągu dziesięciu lat chcemy stworzyć tradycję 

funkcjonowania prawdziwie demokratycznego systemu za- 
rządzania oałością harcerskiej tutaj działalności, 
systemu opartego na samorządności uczestników i demo- 
kratycznej kulturze wychowania, 
Chcemy, by aystem ten z jednej strony gwarantował ko- 
mendantom wszystkich szczebli: 
- warunki ponoszenia odpowiedzialaości za życie, zdro 

wie i bezpieczeństwo młodzieży, 
- warunki realizacji zadań instruktorskich, w Bzcze- 

gólności realizacji programu drużyn starszych i Ope 
ra034 Bieszczady, 

- warunki odpowiedzialności za gospodarkę, 
a jednocześnie wszystkim samorządom od Ilarcerskiej 
Rady sieszozadzkiej, rady stanie po radę każdej dru- 
tyny dawał niczym nie ograniczone prawo: 
- wypowiadania się w sprawach operacji i przekazywa- 

nia komendom opinii o ich pracy, 
zatwierdzania planów działania i dzielenia zadań 
między zespoły, 

- ocemiania wykonania tych zadań, 

- faktycznego decydowania o zdobytych pracą środkach. 
Pragniemy by ad stworzonymi prawami i ich przestrze- 
ganiem czuwały demokratycznie wybrane straże praw i 
by wszystkie konflikty, także między uczestnikami i 
inatruktorami,przez nie i tylko przez nie były załat- 
wiane, zgodnie z opracowanymi w ciągu tych lat zasa- 
dami, 

VII 
W oiągu dziesięciu lat choemy stworzyć tradycję 

Harcerskiego runduszu bieszczadzkiego. Powstawać on 
będzie z pieniędzy zarabianych tutaj przez wykonywa- 
mie zadań 1 świadczenie usług, a także ze Środków, 
które z myślą o operacji gromadzić będzie cała orga- 
nizacja. Chcemy, by Pundusz ten służył nie celom har- 
oerskim, lecz wprost rożwojowi tej ziemi - w podzięce 
za gościnę i w poczuciu za nią współodpowiedzialności 

VIII 
W ciągu dziesięciu lat chcemy dążyć do tego, by 

wśród ludzi tu podejmujących pracę 1, absolwentów szkół 
średnich i wyższych więcej było b, harcerzy, ozłonków 
socjaliatycznych organizacji młodzieżowych. 
Sądzimy, że sprzyjać temu będzie ruch o tytuł "Żasłu- 
żonego Bieszozadom” i związane z nim przywileje, po- 
pularyzacja ogólnych warunków pracy i osiedleń oraz 
działalność Centrum Wychowania, które będziemy pona- 
gać budować, a następnie prowadzić w sposób harcerski 

1x 
W ciągu dziesięciu lat chcemy stworzyć powszechne 

zusady i prawa szanowane przez ogół przyjeżdżającej 
tu młodzieży. Powinny one zakładać, że za pobyt i ek. 
sploataoję zasobów tego regionu płaci mu się pracą 
1 troską o zasoby jego piękna. 

x 
Ważną drogą realizacji tych celów jest przyjęcie 

zasady, że w operacji Bieszczady uczestniczy się w 
nagrodę, Przyjazd tutaj możliwy będzie zawsze tylko 
w drodze wygrania konkursu równorzędnych zespołów, 
przyjazd powtórny - uzyskania ponad przeciętnych wy- 
ników w ozasie pobytu, 
Zasada ta obowiązywać będzie także w dalszej przysz- 
łości. Także, gdy po 10 latach, kiedy zbudujemy nasze 
stanice i warsztaty pracy i przetworzymy powstające 
w istniejące, gdy operacja Bieszczady przekształci 
się w normalnie działające "Harcerskie Gospodarstwo 
Bieszczady" - swoiste młodzieżowe przedsiębiorstwo, 
które swoim istnieniem, sposobem pracy i oechami sa- 
morządu wskazywać być może będzie drogę doskonalenia 
ozynnego udziału młodzieży szkolnej w rozwoju socja- 
listycznej ojozyzny. 

SEEM + UZEEEEEM DOSWIADCZENIA HEER 
| roku 1974 Związek Harcerstwa Polskiego określił 

dla całej organizacji perapektywiozny program pracy 
w j, która miała na 

lecie Polskiej Rzeczypospolitej ludowej. 
Był to program Harcerskiej Operacji "Bieszczady 40" 
przyjęty Uotwałą Prezydium Rządu Hr 58/75 s dnia 23 
uaja 1975 r. Wynikał on z programu spożeczno-gospo- 
darozego rozwoju Bieszozadów oraz przyjętych przes 
lojewódzką Radę Narodową w Krośnie kierunków rozwojo- 
wych województwa. Program ten pełnił inspirującą rolę 
wobec chorągwi i hufoów harcerskich, pobudzając lies- 
ne iniojatywy i naśladowniotwo. 

prao związanych jest z turystyczuya sugospodarowaniem 
Bieszozadów /trasy turystyczne, zjazdowe, wyciągi nar- 

/. Wspiera ten murt działalności prowadzenie 
hotelików pod namiotami na około 600 miejsc. Mogą 
w nich za symboliczną opłatą znaleść schronienie wę- 
drujące grupy młodzieży i indywidualni turyści. 

Bezoennę prace wykonują uczestnicy operacji na 
rzecz leśnictwa i rolnictwa, Ich wartość - a są to w 
większości prace niewykwalifikowane - polega przede 
wszystkim na tym, że bez harcerzy nie byłyby wykonane 
£ powodu braku rąk do pracy /zbiory siana, uprawy le- 
Śne, ochrona lasu, melioracja agrotechniczna, zbiory 

hmPL Piotr kapa 
hm PL Stanisław Puchała 

hm _ Anatol Tkacz 

dziesięciu latach 
Przez dziesięć lat, w okresie letnim,6-8 tynięcy 

harcerzy ze szkół ponadpodatawowych realizowało jego 
Zadania w Bieszczadach. Jest ten program przykładem 
prawidłowego wychowania przez pracę i umiejętnego 
słączania młodzieży do realizacji planu społeczno-go- 
spodarczego państwa, Ten świadomy i ozynny udział do- 

Łod * tu 

ralnej regionu trafnie odpowiadał potrzebom społecz 
aym i spiracjom młodzieży, Wybór działania, autenty- 
ozne potrzeby i wiek uczestników złożyły się na pory- 
mającą atmosferę wielkiego ozynu, w jakiej żyje mło” 

dzież harcerska obozująca w Bieszczadach, 
Realizacja zadań związanych z działalnością idec= 

logiozną wprowadza młodzież we właściwy sposób w pod- 
Stawowe mechanizmy życia w społeczeństwie soojalisty 
Sznym i w prawa nim rządzące oraz kształtuje umiejęt= 
mości i pozytywną ambicję odgrywania roli jak najpo- 
żyteczniejszej dla ogółu. 

Młodzież pracuje głównie w czterech gałęziach go- 

runa leśnego/, Przez cały czas harcerze prowadzą fa- 
ohowe punkty naprawy maszyn rolniczych, samochodów 
1 sprzętu radiowo-telewizyjnego. Turyści i mieszkańcy 
korzystają również z pomocy medycznej organizowanej 

przy wydatnym wsparciu wojska. 

Działalność harcerzy jest praktycznym przełożeniem 
na język hasta „ Mie- 
Śoi mię w niej codzienna praca na rzecz kształtowania 

obywatelskiej świadomości, rzeczywista współodpowie- 

dzielność za rozwój regionu, aktywna wspieranie wy- 
siłków państwa. W Bieszozadach ma. to gwój wymiar 

szczególny ze względu na legendę 1 rzeczywistość tej 
ziemi, Harcerze wnoszą tu większy element dyscypliny 
społecznej, ładu i porządku, przełamują mit o ziemi 

zapomnianej przez wszystkich, 
Te elementy splatają się z potrzebani wieku roz- 

wojowego uczestników akoji, z ich chęcią przeżywania 
rzeczywistej przygody, angażowania się w wielkie, ale 

potrzebne Krajowi aprawy, poddawania próbie siebie 

1   spodarki: leśnictwie, rolnictwie, 1 tu- 
rystyce, Wiele z tych prao wykonują harcerze ze szkół 

Zawodowych, posiadający już określone kwalifikacje 
/leśnicy, budowlani, elektrycy, hodowoy/, W latach 
1975-1980 nie było np. w Ustrzykach Dolnych budowy, 

Na której nie pracowaliby w lecie harcerze /szpital, 
domy mieszkalne, dom handlowy/. Podobnie było w in- 

nych guinach, gdzie budowano pola ot: 

nowych wartości. 
Zadania wychowawcze są realisowane z dobrymi efek- 

tami, Uczestniczyło już w nich ponad 60 tysięcy har- 
oerzy - dziewcząt i ohłopoów, Owocują one w postawach 
młodych, w więzach harcerzy i instruktorów z regionem 
w atmosferze zainteresowania i akceptacji społecznej 

wobeo Związku Harcerstwa Polskiego, W tym terenie też 

sieani   

We, pawilony sklepowe, stację benżynową, drogi, Wiele 
są 'do 

pracy s najstarszą młodzieżą harcerską. Dobrze to 
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EEEE NASZ RUCH 
służyło harcerstwu, Akcja obroniła się swoim dorob- 
kiem i zaangażowaniem inatruktorów również w latach 
1980-1961. 

Przez cały czas nasza praca w Bieszczadach znajdo- 
wała uznanie 1 pomoc władz partyjnych 1 adninistracyj 
nych województwa krośnieńskiego, Doceniają one wymien 
me znaczenie akcji dla środowiska i jej aspekty wy- 
ohowawcze. liimo to nie udało się jednak zrealizować 
dwu zaniarów o sie- 

Związki harcerstwa z Bieszozadami mają o wiele 
dłuższą historię, niż mogłoby się to na pierwszy rzut 
oka wydawać. Pierwsze kursy polskiego skautingu już 
w 1911 roku odbywały się m.in. w Skolem, to znaczy 
m Bieszczadach Wschodnich, wtedy znajdujących się na 
terenie Galicji należącej do Austro-Węgier, gdzie ze 
Iwowa, kolebki harcerstwa, było stosunkowo niedaleko 
Prawdopodobnie tamże, w lipcu 1 sierpniu 1911 odbył 
się pierwszy obóz pod namiotami, kurs zorganizowany 

km 12 Olgierd CFietkiewicz 

NIET. ME © Bażai . 
ci baz dla turystyki młodzieżowej w Jieszozadach w 
oiągu całego roku i wybudowania ośrodku Bzkolno=wy- 

chowawczego w Uatrzykach Dolnych. Zamiar pierwszy po- 
winien być zrealizowany, choćby miało to nastąpić w 
odleglejszej perspektywie, 

Bieszczady będą jeszcze długo terenem stwarzający: 
dogodne warunki dla pracy wychowawożej z dorastającą 
młodzieżą. Dlatego opowiedzny się za kontynuacją 

ij Służby Bi 

pewne piękne meldunki. Warto na pięć przed dwunastą 
spojrzeć na sprawę nieco z wysoka, sponad wysokości 
Tarmioy i Halicza, i z dystansu większego niż Ustrzy- 
«i, Krosno i gmach przy ul.Konopniokiej w Warszawie. 

Przede wszystkim wyluuia się pytanie podstawowe, 
Operacja krojona była na lat 10, miała planowo zakoń- 
ozyć się właśnie teraz - w roku 1984. Więc 00, zakoń- 
ozyć ją ozy przedłużyć, skoro nie można było wszyst- 
kich zakładanych oelów oniągnać? Skoro oiągle jest 

ZAKONCZYC 
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przez Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", 
Lecz darujmy Bobie już historię. Darujmy zatem za- 

równo liczne akcje i poczynania Chorągwi Rzeszowskiej 
jak również "Bieszczady 58", centralną akcję w ramach 
fiaroerskiej Akoji Letniej Młodziezy starszej — nalsńs 
1958. Nie zajmiemy się też analizą Harcerskiego ilani- 
festu Bieszozadzkiego 1975 "Za dziesięć ląt" /ohoć 
właśnie dziesięć lat upływa/; tekst został ogłoszony 
m.in, w "Harceratwie" /numer 9 z 1975 r./ i każdy mo- 
że z łatwością przekonać się osobiście, na ile nakre- 
Ślona tam wizja została urzeczywistniona. Do historii 
przeszły też gwałtowne ataki studenckich obrońców 
pierwotnego charakteru Bieszczadów przed zagrażający- 
mi'im ponoć harcerzami; bdrcerze ani nie ucywilizowa- 
11 Bieszczadów, ani ich nie zadeptali... Podobnie z 
obrońcami biednych harcerzy przed nadmierną eksploa- 
tacją ich samych, zapędzaniem do pracy kosztem waka- 
oyjnego wypoczynku, Harcerze w Bieszozadach nadal 
chętnie pracują 1 coś ich w te Bieszozady stale gna, 
choć warunki są tu ciągle trudne. 7 

Kończy sig"Operacja Bieszczady 40", właśnie zaczy- 
mamy obchody 40-lecia Polski ludowej, które było wy- 
wołaniem dla jej podjęcia. Operacja wkracza w kulmi- 
naoyjny swój punkt, będą sporządzane sążniste sprawo- 
zdania i bilanse, wręozene odznaczenia, powstaną za- 

dużo roboty, a harcerze są chętni? 
źroblem to niebagatelny, ponieważ w sprawach za- 

równo małych jak i dużych powinniśmy być konsekwentni 
/ehoć nie zawsze uparoi/. Powinniómy się też nauczyć 
odróżniać że ozym innym jest zadanie, kampania, ope- 
racja, które mają swoje konkretne oele, czas trwania 

planowane efekty, a czym innym patronat nad jakąś 
sprawą, kierunek służby, oznaczające różnorodne dłu- 
gotrwmałe działania nekierunkowane na dalekosiężne 
cele społeczne, w ranach których można określać i o- 

miągać kolejne cele etapowe. Dawno zakończył się pa- 
miętny "Frombork" - "Operacja 1001 - Frombork", ale 

oto znów pojawiają się tendencje powrotu harcerzy do 

Promborka. Ale czym innym jest harcerska obecność we 
Fromborku, czym innym - podejmowanie kolejnych akcji 

ze względu na kierowane z zewnątrz zapotrzebowania. 
Sądzę, że podobnie jest w Bieszczadach, Skoro harcer- 
stwo z Bieszczadami tak mocno się związało, oelowa 
1 pożyteczna będzie dalsza harcerska obeoność w Wle- 
szczadach. Ale nie akoja, nie operzcju, nie patronat, 
nie "Harcerska Służba Bieszczadow". Po prostu - kul- 
tywowanie zwyczajów, że harcerstwo starsze late. jest 

w Bieszczadach obecne, stanowi załogę : 
tu bieszozadzkich stanio, podej 

trzebne tu zadania, umożliwia urou 

uje równor 
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swej harcerskiej przygody. Ale niech koordynatorem 
tej "harcerskiej obecności w Bieszozadach" będzie już 
dalej Chorągiew Krośnieńska, lub jako współgospodarze 
- blok chorągwi ś ń 

Przemyska, % mandatu centrali, która np. ciepłą rą- 
ozką da na ten oel etaty, samochód, namioty, Podobnie, 
niech dalszą "harcerską obecność" we Fromborku gnaram 
tuje Chorągiew Elbląska, jako gospodarz teremi, Głów- 
na kwatera powinna pomoc; po- 

trzebnych specjalistów, ale... 
Ale marzy mi się takie harcerakie lato, kiedy np. 

zaatępcy Naczelnika ZHP nie tyle są komendantami wiel- 
kich centralnych akoji: Bieszosadów-40, Pestiwalu Kie- 
leckiego, Manewrów Techniczno-Obronnych, Centralnej 
Akcji Szkoleniowej 1 innych, w tym nawet - pełnomocni- 
kiem NAL, ile mają ozas i chęć, by odwiedzać rozrzu- 
oone po Polsce zwykłe obozy, a nawet — zastępy HAL. 
By nie tyle przewodniczyli naradom, odprawom sztabów, 
witali dostojnych gości, ile mogli gawędzić z młodzie 
łą przy ogniskach, prowadzić zajęcia na kursach obo- 
zowych, dać się s bliska poznać zwykłym 
nieodświętnie - jako instruktorzy i harcerze, Podob- 
nie inni wybitni instruktorzy ze skórzanymi sznurami 
- nie tylko do roli groźnych wizytatorów. Bowiem cen- 
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tralnych akcji jest teraz, o dziwo, wcale nie mniej, 

niż w momencie, gdy fr: się ich nadni w go- 

Tących dniach VII Zjazdu ZiiP. 
- Czy to źle, że w Bieszczadach nie zbudowaliśmy 

kompleksowych stenio, o wysokim standardzie, że nie 
powstał tu zbudowany przy udziale harcerzy "polski 
Artek", że poprzestaliśmy na skromnych hotelikach na- 
miotowych dla młodych turystów? Chyba dobrze. Może 
tylko nie wykorzystaliómy szana na to, by więcej tu 

latem świadczyć usług młodzieżowym /w tym i harcer- 

Skin/ turystom. Taki turysta potrzebuje niewiele, ale 
musi mieć zapewnione pewne minimum: mieć gdzie tanio 
Się przespać, tanio coś treściwego zjeść, no i mieć 

dostęp do informacji i porady turystycznej. Nie tylko 
* Bieszozadach. Oczywiście, wielu z nich dźwiga namio- 
%Y 1 tymność, wytrawni turyści doskonale wiedzą po go 
fu przybyli 1 są wyposażeni w mepy 1 przewodniki tu- 
Tystyczne. Ale nie od razu zostaje się wytrawnym tu- 

TYBtĄ, Tasiemcowe kolejki przed nielicznymi barami 
W Ustrzykach Górnych czy innych popularnych miejgoo- 
"ościach też o ozymć świadozą./Jaką popularnością mo- 
Słaby się cieszyć harcerska kuchnia polowa, wydająca 
Sboćby grochówkę 1 czarną kawę zbożową! Ile mogłaby 
Przy tym zarobić!/. Cóż, Bieszczady były i są nadal 
SZANSĄ wypracowania wzorca takiej "służby młodzieżc- 

wej turystyce", jaki można szerzej spopularyzowaćj 
4 także wzorca harcerskiej turystyki, kultury turys- 
tycznej na szlaku - również do sprzedania na zewnątrz. 

Dal: obecność w. mogłaby ti 
mu sprzyjać, ohoć jest to zadanie aktualne nie tylko 
w tym regionie Poleki. 

Mówiło się kiedyś chętnie, że Bieszczady stały się 
poligonem metodycznym HSPS; tu np. wypracowano Straż 
Praw 1 różne Pojęcie 
HSPS w Związku zarzucono, miejsoem wypracowywania 
różnych propozycji dla harcerstwa starszego stały się 
głównie starazoharoerakie akoje szkoleniowe 1 polowe 
zbiórki harcerzy starszych. Na pewno są potrzebne ta- 
kie poligony i możliwości pilotażu nowo wprowadzanych 
koncepcji, ale nie powinno tu być przywilejów i mono- 
poli dla akoji centralnych. Potrzebne jest dostrzega- 
nie takich możliwości dla harcerstwa starszego nie 
tylko pod okiem zgromadzonego na miejscu kwiatu in- 
struktorów, nie tylko na SAS-ach, PZUS-ach, w Biesz- 
ozadach, we Fromborku, na obozach naukowych, Potrzeb- 
na jest /a zateu 

ruohu!/ wszędzie tam, gdzie latem przebywa młodzież 
atarszoharcerska. A także umiejętność zbięrania do- 
świadczeń i inicjatyw zewsząd, oo wymaga wszakże ru- ohliwości od druhów se skórzanymi sznurami. Jest to 
jednak trudniejsze, niż w tych czy innych laborato- 
riach, ale może mieć szerszy zasięg. 

I w tym większym stopniu w ruchu starszoharcerskim 
powinno być ohyba osiągane organisowanie sobie let- niej służby 1 przygody - własnymi siłami, Nie na za- sadzie wyjazdu na gotowe, dokonywania wyboru spośród 
akoji, zorganizowanych przes innych, 

Cóż zatem "po Bieszczadach"? Starszoharcerska tu 
obecność - to po pierwaze, W jej ramach - prace kon- 

dorobek w stylu "Bieszczadni- ków", w tym dalsze wypracowywanie modelu harcerskiej 
służby turystyce, a także - 00 ważne i nowe — urucho- mienie Harcerskiej Stacji Naukowej i Wszechnicy, 00 
iniojuje krakowski Krąg Białej Podkładki, Wiech po prostu latem coś się ważnego i ciekawego w tej har- serakiej Polace dzieje, w tym coś takiego, żeby byżo 
warto w Bieszczady właśnie pojechać; nie tylko front 
pożytecznej pracy, ale właśnie bieszczadzki jarmark artystyczny, rajd góraki i inne, po harcersku organi- 
zowane, atrakoje. Po wtóre - rzetelne zebranie i prze. analizowanie wszystkich dotychozanowych doświadczeń, 
także metodycznych, s myślą o doskonaleniu i upowaze- 
ohnianiu. 

Nim jednak będzie "po Bieszozadach" - czeka nas 
finiss wielkiej Operacji. Niech będzie barwny, efek- 
towny. Zasłużyli na to ci wszyscy młodzi ludzie, któ- rzy włożyli tu sporo serca i rzetelnej roboty, 

Harcerska obecność zaczęła się w Bieszczadach bar- 
dzo dawno, nie powinna zakończyć się chyba nigdy, Ale 
tę oto "Operację Bieszozady-40", jak każde inne zada- 
nie, należy zakończyć, podsumować, wyciągnąć wnioski. . Jak zawsze w dobrej robocie, oby tak zawsze w har- oerstwie! 7  



EIESE= MOTYWACJE 
Gdy przed kilkona laty ukuzały się "Góry i do- 

licy po mojemu" otrzymałem wiele listów od znajomych, 
które utwierdziły mnie w przekonaniu, że góry dla 
wielu ludzi nie są tylko krajobrazową sceną wyciecz- 
kową, lecz obszarem bogatych i wszechstronnych prze- 
żyć, przygód i doznań. Świat gór, mimo wtargnięcia 

doń cywilizowanych urządzeń, jest woiąż jeszcze krai 
ną pierwotności, nieco obłaskawioną, lecz wciąż jesz 
oze dziką, do której człowiek coraz bardziej tęskni, 
"to były również nasze góry i doliny" - mówili mi 
bliscy i dalecy, doznawałem więc najpiękniejszych » 

GÓRY | 
uczuć, że po prostu opowiadażem za nich im samym O 

górach, . 
Dręczyło mnie jednak woiąż, że nie opowiedziałe: 

wszystkiego z mego obfitego emocjonalnego wędrowania 
po wszystkich zakątkąch naszych gór, także poza kra- 

jem, w różnych częściach Buropy. Domagało się coś 
mnie, aby wrócić jeszcze raz w góry i dać peęłniejszą 
panoramę, Mówi się często, że góry wszędzie są inn 

te zmieniają je pory dnia i nocy, roku, pogody i nie- 
pogody, nastrój człowieka, który je przemierza, To 
praw: ale również jest prawdą, że trwa w nich coś 
wspólnego, Chodziny więc po nich wśród tych dwóch 
prawd - przeciwieństw, a zawsze szukamy jeszcze inne, 
swojej prawdy o nich, Szczęśliwy naprawdę ten, kto 

znajauje wszystkie. Ulatego, gdy spotykałem się z mło. 

dymi ludźmi w górach ozy schroniskach, na spotkaniacł 
w różnych środowiskach i przy dzie: jaątkach różnych 

sposobności, i zapytywano mnie, jak tó właściwie po- 
snaje się góry - odpowiadałem zawsze krótko; chodzić 
1 czytać, Cóż może być prostszego jako recepta na do- 
bre krajoznawstwo, Ale sty to naprawdę wszystko? Trze 

ba to jeszcze wszystko przeżyć i przetworzyć, a na tt 
nie ma jak dotąd recepty w naszym wszystko regulują- 
cym świecie. 

Dręczyło mnie woiąż, że zagubię się w 
historii ludzi, którzy kiedyś wydreptywali pierwsze 

tropy Ścieżek na halach i połoninach karpackich, gdzie 
wtedy olbrzymie stada bydła 1 na pół dzikie konie z0- 
stawione przez pastuchów na wysoczyźnie spasały wyso- 
kie, nigdy nie koszone trawy. Męczyło mnie, że histo- 

ria zapomni .o tych, którzy przed iluś tam laty szli 
pierwsi za Goszozyńskim, Polem, Zejaznerem, Zapałowi- 

BDETSPNĄ + WDT 
czem, Korzeniowskim i innymi, aby poznać Beskidy, Że 
pójdą w zapomnienie oi wszyscy, którzy sto lat temu 
budowali pierwsze sohroniska, przecieruli pierwazo 
szlaki. Bałem się, że już może nie przemówi puszcza 
karpacka głosami grubej zwierzyny, Świergotem ptactwa 
łomotem walonych przez wiatr i topory lasów - jeżeli 
nie spróbuję o tym opowiedzieć,o tym co pamiętam 
sprzed przeszło pół wieku. 

Chciałem więc ich przypomnieć, jak przedzier..L 
się przez lasy, ciekawi Świata, który gdzieś od źró- 
deł Olzy uciekał grzbietumi gór na wschód i na połud 

DOLINY 
Władysław Krygowski 

niowy wseiod, ku źródłom Uzerewusżuw, %u busowinskim 
pastwiskom, i dalej, i dalej, zawsze nad początkami 
wód rzek i potoków, nad początkami dziejów Karpat, 
przed którymi zatrzymały się kiedyś ordy rzymskich 
kohort, pędzące z równin Pannonii. 

Chodziłem tam dzieckiem, chłopcem i młodzieńcem, 
chciwy gór i dolin, lasów i zwierząt, życia leśnych 

drwali, myśliwych, gospodarzy i pasterzy-ozabanów. 
Co już zanikało na zachodzie, tam w rozłogach karpac- 
kich jeszcze trwało i wołało mnie zimnymi rozgwież- 
dżonymi nocami, bystrzynami potoków, wabiło Świeczka- 
ui w oknach podgórskich żydowskich karozem, nawoływa- 
miem podpitych, swądem ognisk i żałosnym Śpiewem, Zdy 
ktoś we wsi pomarł, 

Chciałem odtworzyć krajobrazy gór i obrazy ludzi 
sprzed pięćdziesięciu i więcej lat, aby uprzytomnić 
dzisiejszemu człowiekowi, jaka to przepaść czasu roż- 
warła się, grzebiąc w sobie dawny świat, zasypane 

Herkulanum odeszłych pokoleń, Przeowałowały nad nim 
dwie wojny, jedna atraszliwaza od drugiej, stratowały 
ludzi, wypaczyły moralność, zdeptały uczucia, wykar- 
ozowały z ludzi ludzkość. 

Chodziłem więc jeszcze raz po dawnym Świecie gór- 
skim i odtwarzałem, 00 utrwaliła moja pamięć, moje 

W li 1 piarżystych kolebach 
wiodę dalej nie dokończone rozmowy z ludźmi możego 
pokolenia, a także ze sterszyni, przywołanymi z daw- 
nych fotografii, Czasami zdawało mi się, że budzę ich 
ze amm lub sam zapadam w sen, by znaleźć z nimi wapól 

ny język. Czasami zdawało mi się, że wszystko oo przy 
pomina mi snująca się pamięć śni mi się w jakimó nie 
kończącym się Śnie, w którym poszukuję piękności 
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świata po tamtej stronie gór, leoz po tej stronie pa 
mięci, Byli tam różni ludzie, różnego wieku i usposo- 
bienis, którzy dopiero zaczynali pierwsze kroki w na-- 

polotu i wyobraźni, ludzie o umysłach, wydawałoby się 
mie uznających niczego oo się nie da zmierzyć i wyli- 
ozyć. Byli także ludzie o wyobraźni lotnej jak chmury 
zmieniające kształty i barwy, byli wreszcie zwyczajni 
ludzie na tak zwanych stanowiskach - nauczyciele, 
urzędnicy prowadzący uporządkowane życie "stąd-dotądy 
£ mieszczańskini nawykami, potrzebami i sposobami ich 
£aspokajania. Jednych nie musiały góry przetwarzać, 
mieli je już we krwi, innych dopiero kształtowały, 
jeszcze innym oboowanie z nimi na cieniutkiej granicy 
życia i śmierci uświadamiało, że oprócz tego co wi- 
dzieli i ałyszeli, oo wyliczyli i zmierzyli - jest 
00Ś w górach, czego nigdzie nie uświadczysz, chyba na 

morzach i oceanach, gdzie groza Śmierci wieje żegla- 
” rzowi w żegle. 

Wśród ludzi, których spotykałem byli badacze tro- 
Piqoy zawiłe dzieje człowieka i jego kultury duchowej 
1 materialnej, tworzącej się w zderzeniach fal lud- 
ności napływającej i odpływającej w ciągu dziejów 

Poprzea góry, ze wsohodu na zachód. Byli 1 tacy, któ- 
Tzy czytali analizą pyłkową Ślady ozłowieka żyjącego 

w górach przed trzydziestu ozy ozterdziestu tysiącami 

lat. Cóż to byli za praludzie? - pytamy. Cóż to byży 
2a istoty? - zapytają o nas za lat tysiące jakieś no- 
We ludzkie czy nadludzkie, ozy jeszcze bardziej zwie- 
Tzęce twory, 

Byli wśród tych, z którymi spotykałem aię w górach 
młodzi, zakochani niedorzecznie jak to młodzi, i sz- 

Gzęśliwi, zawiedzeni, lekkomyślni i skupieni, Góry 

dawały im wszystko to o ozym marzyli, poozuoie war- 
tości, ukojenia, nasycenia, rozrywkę i natchnienie, 
Oduczały przywąr, wypełniały nudę i pustkę otnchą 1 

nadzieją, 
Wiele wędrowałem sem, jeżeli można nazwać samotno- 

Ścią gdy rozmawia się ze swymi myślami, Miałem też za 

towarzyszy rówieśników s gimnazjum i uniwersytetu, 
Jakże byłoby to wszystko ubogie i puste, gdyby nie 
wędrowała z nami młodość urodsiwych dsiewoząt, szozę- 
śliwych że były piękne, i pięknych przez to, że były 

pożądane, 
I to nieprawda, że nio po tym nie zostało, tylko 

fotografii systko 00 kiedykolwiek 1 gdziekolwiek 
było trwa w nas zapachem ozułego kwiatu we włosach, 
nastrojem, który wywołał umiłowany wiersz, piosenka 
mucona u progu szałasu, kolor bluzki, spojrzenie, 

Wszystko się pamięta, 00 się niby zapomniało. 
Wielki ruchomy blok, który mimo woli strąciłem pach- 
niał siarką /bo to było na Szatanie/. Przeleciał tuż, 
tuż kożo oiebie, po mnie przeszły ciarki a ty nio, 
stoisz i śmiejesz się. Kiedy indziej na Zbójniokiej 
Turni szukasz uchwytu, Jesteś wysoka i jeszcze się 
wyciągasz, jakby oała zamieniona w wyciągniętą rękę, 
która nie może dosięgnąć - ale dosięgasz. 

4 teraz widzę żółte w mokrych piargach i trawach 
pełniki. Przyklęka nad nimi 1 nachyla się dziewczyna, 
W tym słońcu jakże ufne, jakże rozwarte są te kwiaty, 
ku oiepłu i światłu, A wieczorem w oiemnej izbie za- 
palasz świeczkę i by jej twój oddech nie zdsuchnął 
osłaniaas chwiejący aię płomień delikatnymi dłośni, 
podobnymi do zamykającego się wieczorem pełnika, 
Wszydtko się pamięta, co się niby zapomniało, 
- Chciałbym więc opowiedzieć wszystko nie dopowiedzia: 

ue przedtem w Górach i dolinach po mojemu, Czy mi się 
to uda? Czy w ogóle da się to uczynić? Życia nie spi- 

suje się jak dziennika dzień po dniu, rok po roku. 
A gór i dolin było w mym życiu wiele i choć kształto- 
wały je, to jednak nie wyczerpywały mej pracy, prag= 

nień i ambicji. Żyłem górami,i wasystko 00 mi dawały 
starałem się oddać ludziom w mej «odziennej pracy, 

Jest już wieczór kiedy to piszę. Cichuie wszystko 
dookoła i słyszę nawet s daleka Potok Olozański, któ- 
rego za dnia tu nie słychać, Wysoki, niesłyszalny 
wiatr przetacza wspaniałe sierpniowe ohuury, jeszoze 
podświetlone aułońcem, które zaszło dawno, Płyną ohmu- 
ry nad zatrzymanyni w wieczorze górami, Prawie nad 
głową Wielka Niedźwiedzica i Gwiazda Polarna, Nasuwa 
mi się myśl - jakże oczywista i banalna - że jest 
przecież w tej woiąż płynącej i odpływającej rzece 
zdarzeń coś, co trwa niezależnie od wszystkiego, od 

książek, które kocham, od muzyki, którą ubóstwiam, 
od tyranów, którymi gardzę, od gór, którymi żyję, od 
ciebie, bea której mi oiężko, od nauki, którą podzi- 
wiam, od niesprawiedliwości, za którą się wstydzę. 

Góż to jest, 00 trwa nawet w okrutnych, nieludz= 
kich ozasach wojen ż terroru, nawet wtedy, gdy zło 
myocięża i umiera nadziejaz oóż to jest, co trwa i 
trwać będzie, dopóki jest gdzieś człowiek, który 80- 
bie właśnie zadaje to pytanie, choćby nie wierzył, że. 
kiedyś otrzyma na nie odpowiedź, 

Nieraz na pytania, które stawiamy w dolinach 
otrzymujemy odpowiedź w górach wysokich, może więc 

*% tytuł pechodsi ed redakcji 
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letni obóz stały jest podstawowym, najbardziej 
popularnym i najczęstszym rodzajem obozu harcerskie- 

go. Obozy mają też najdłuższe tradycje, a harcerstwo 
dopracowało się szczególnie wielkiego, bogatego do- 

robku w ich organizowaniu, który został szeroko spo- 
pularyżowany w społeczeństwie, Obóz ma w stosunku do 
swych uczestników spełnić zadania wychowawcze, szko- 
leniowe, zdrowotne, W przypadku obozów tematycznych, 
kursów, uczestniczących w akoji programowej — docho- 

uczestnika 
7 podejmowanie zadań na  rzeoż Środowiska obozowanią 

w sposób zgodny z metodyką realizacji zadań zespo. + towych, 
- zdobywanie stopni, sprawności, znaków 1 odznak 
- prowadzenie współzawodnictwa między zespołami 
- służby 1 warty 
- obozowe ogniska 
- harcerskie zwyczaje 1 obrzędy 

  

O obozie prawie 
dzą do tego oele wynikające z programu tych przedsię- 
wzięć, * 
Uczestnikami obozu są harcerze w zasadzie z jednego 
Środowiska - drużyny, szozepuj obóz jest naturalną 
kontynuacją śródrocznej działalności harceratwa, jego 
uczestnicy znają się wzajemnie i uczestniczą w przy- 
gotowaniach obozowych, la obozach zbiorczych tworzy 
się jednorodne środowisko drużyn - zastęp. Podział na 
zastępy może też wynikać z charakteru obozu. 
Jeśli obóz liczy do ok.120 oBób, dzielimy go na dru- 
żyny obozowe /podobozy/, Każdy obóz i drużyna dzieli 
mię na zastępy obozowe, liczące 6-8 uczestników, naj- 
ozęściej mieszkających w jednym namiocie, Ha czele 
zastępu obozowego stol zastępowy, wybierany przez za- 
stęp, na ozele drużyny obozowej - drużynowy, Wszysoy 
zastępowi, drużynowi 1 członkowie kadry obozu tworzą 
radę obozu, z komendantea obozu jako przewodniczącym, tóra kieruje pracą obozu; wyjątek stanowią sprawy 
związane z życiem 1 bezpieczeństwem uczestników, kie- 
dy oałością spraw kieruje komendant, . 

Kadrę obozu stanowią: komendant obozu, zastępca 
komendanta, oboźny, kwatęrmietrz, lekarz, ratownik i 
ów. inne osoby / specjaliści, 
kucharka/, i 
W przypadku obozu wohodzącego w skład zgrupowania — 
lekarz, ratownik, instruktorzy specjęlności nie są 
konieczni na każdym obozie; również kuchnia może być 
wspólna. Kadra obozu jest powołana przez organizdtora 
Obozu i ukonstytuowana jako komenda obozu przez Radę, 

Ważnym elementem odróżniającym stałe obozy haroer- 
skie od innych są haroerakie metody życia i pracy na 
obozie, a także elementy s 
zdobnictwa, Należą tu w szczególności: 
- Prawo 1 Prżyrzeczenie harcerskie, jako kodeka 

idealnym 
- harcerski mundur, elementy harcerskiej musztry, 

harcerskie piosenki 
- prowadzenie zwiadów, gier terenowych 
- spotkania i dyskusje - Kuźnice 
- wymiany doświadczeń - Wszechnica, 

Harcerski obóz jest szkołą 
ści, organizacji pracy 1 życia, wychowania przez pra- 
cę i działanie, 

Plan pracy obozu wynika z propozycji programowych 
GK ZHP i komendy chorągwi, potrzeb organizatorów, 
społecznego zapotrzebowania regionu obozowania, po- 
trzeb 1 zainteresowań uczestników. Obozy tematyczne, 
kursowe, uczestniczące w operacjach centralnych i pro- 
gremowych - mają ponadto szereg treści i metod wyni- 
kajhcych z charakteru obozu, 

Prawidłowo zagospodarowany obóz ma wydźielone na- 
stępujące części: 
a/ mieszkalną wraz z zespołem służby zdrowia /nanioty 
mieszkalne, namiot komendy obozu, świetlice, ambula- 
torium, izba chorych, izolatka/j 
b/ żywieniową /magazyn „ punkt 

ren przywrócony do naturalnego stanu, W niektóryca 

wypadkach, zwłasżoza gdy na tym samym terenie przeby- 
wa kilka kolejnych turnusów, na zakończenie przepro- 
wadza się prace rekultywacyjne, m.in. sieje trawę, 
u stałych obozach /eśrodkach obozowych/ pozostają 
wzniesione tam obiekty i urządzenia długotrwałego 
użytku. 

Obóz "posiada równie: 
- sprzęt pionierski /piły, siekiery, łopatki, młotki, 

oboęgi, gwoździe, liny itp./ 

- sprzęt kuchenny /kotły, wiadra, bańki, kosze, pa- 
telnie, miednice, chochle, wagę itp./ 

- sprzęt sportowy 
- apteczkę 

- sprzęt kwaterunkowy /łóżka polowe, półki do magazy- 
"mu, sienniki, koce itp 

- sprzęt turystyczny /lekkie namioty, mapy, kompasy, 

przewodniki turystyczne, kochery itp./ 
- biblioteczkę obozową. 

Zdobuictwo na obozach harcerskich tradycyjnie wią 
zało się z lasem, zwłaszcza bogaty dorobek harcerstwo 
ma w zakresie korzenioplastyki - szczególnie w sporzą 
dzaniu totemów zastępów, Style zdobnictwa: 
- regionalny, związany bądź z własnym regionem, bądź 

regionem obozowania 

- historyczny /wiążący się s okresem historii Polski, 
do którego nawiązuje nazwa i fabuła obozu/ 

- prozramowo-specjalnościowy, nawiąsujący do charak 

KRYTERIA OBOZU 
STARSZOHARCERSKIEGO 

Doszy obóz atarszoharoeraki jest wtedy, k1edy: 

11. Przygotowanie obozu jest wspólną pracą uczestników 
1 kadry, tzn. funkcyjni obozu wras z harcerzami 

przygotowują sprzęt na obóz, wypracowują dodatkowe 

fundusze na jego organizację; wspólnie ddkomują po- 

działu zadań przedobozowych na zastępy 1.oceniają ich 
wykonanie; zwiad 1 

pracy obozu.   

warzyw 1 ziemniaków, punkt przygotowywania posiłków, 
kuchnia, jadalnia, zmywalnia naczyń, punkt aanitarny 
dla zatrudnionych w bloku żywieniowym/; 
o/ sanitarną /umywalnie, latryny, Śmietniki 1 doły na 
odpadki, miejsce składania wapna chlorowanego/; 
4/ sportową /boiska 1 tereny do gier sportowych, ką- 
pielisko/, 

Obóz ma oznaczeńie miejsca wejścia na jego teren 
/bramkę/, maszt,na którym umieszczona jest flaga na- 
rodowa, tablicę rozkazów, inne elementy użyteczne dla 

zarazem obozu /gdob- 
uiotwo obozowe/, Wszystkie urządzenia mają charakter 
trwały; po zakończeniu obozu zostają rozebrane, a to- 

10 

uczestnik: 

da 
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2, Uczestnicy obozu kierują się Przyrzeczeniem i Pra- 

em Harcerakim; znają je i potrafią wykazać, że 
nie tylko ich przestrzegają, ale także poszukują oka- 
ji by realizować je w działaniu, 

3. Ha obozie jest ład i porządek: wszyscy znają naj- 

bliższe zamierzenia obozu i zastępów, znają prawa 

4 obowiązki funkcyjnych, znają swoje aktualne indywi- 
dualne zadanie; pracuje Rada Obozuj wspólna praca i 

każTe zadanie jest ocenione i podsumowane, 

teru obozu tematycznego, lub uczestniczącego w ope- 
racji centralnej lub chorągwianej 

- leśny. 
W czasie trwania obozu wyróżnia się trzy kolejne 

okresy: 
1/ rozbijanie obozu, budowa urządzeń obosowych, zago- 
spodarowywanie się xastępów. Okres ten trwa 3-4 dni, 
następnie odbywa zię otwarcie obozu, wybór rady 0- 
bogu, uroczyste ognisko 

2/ realizacja zadań programowych zgodnie z przyjętym 
programea obozu. Działają wszystkie jednostki obo— 
sowe, rada obozu koordymuje działalność zastępów. 
Odbywają się zaplanowane większe imprezy obozowe. 

3/ podsumowanie obozu, zwijanie namiotów i urządzeń, 
porządkowanie sprzętu, przygotowanie do wyjazdu. 
Podstawową dokumentację obozu stanowią: 

- plan pracy obozu 
- książeczka PKO lub czeki akceptowane 
- książeczka pracy obozu 
- książka finansowa obozu /wraż z dokumentacją źród- 

Łową/ 
- książka inwentarzowa obozu 
- karta kwalifikacyjna uczestników 
- kronika obozu 
- dokumentacja wymagana przez władze operacji. 

Ha obozie obowiązują regulaminy zatwierdzone przes 
Komendę Operacji. 

4. rraca harcerzy jest konkretna, przyświeca jej idea 
harcerskiej służby Ojczyźnie: harcerze rozwijają 

swoją tężyznę fizyczną, zdobywają różnoroane przyda+- 
ne w życiu umiejętności, poprawiają i wzbogacają swo- 
je charaktery, Każde zadanie poprzedzone jest zbiór- 
ką wprowadzającą, zastępy i drużyny samodzielnie od 
krywają dla siebie możliwość wykonania pożytecznej 
pracy, źródłem działania harcerakiej służby są har- 
oerakie zwiady społeczne. Uczestnicy .obozu pełnią 
konkretną służbę na rzecz innych. Ę 

5. Ma obozie znajdują zastosowanie wybrane przez har- 
Qerzy elementy metodyki proponowane w systemie mo- 

/system » Bystem dj 
ny, Sprawności, odznaki specjalizacji, znaki służb 
1tp./, harcerze i Rada Obogu wiedzą, czemu wybrali 
takie właśnie elementy systemu metodycznego a s in — 
nych zrezygnowali. Harcerze zdobywają stopnie, Cenne 
są własne pomysły metodyczne. 

6. Obóz starszcharcerski ua swoje indywidualne obli- 
oze, ma cechy odróżniające go od innych, np. włase 

ny styl harcerskiej ałużby wynikający z zainteresowań 
harcerzy, właane zwyczaje i obrzędy, własne oharakte- 
rystyczne znaki, harcerze mą rozćpiewani, są zżyci 
s sobą, istnieje pojęcie "honoru uczestnika obozu", - 
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MME DOSWIADCZENIA HEEEMMM*EMX— SKW? KANNNNNKEM METODYKA EEEE 
Niezwykłe to dokumenty i niezwykły życiorys - 

niewielu ludzi w Polsce może się poszczycić tak boga- 
tymi przeżyciami i takim zeangażowaniem w losy liarodu 

Urodzony w Reoklinghausen w Westfalii, bo tam tra- 
fił ojcieo w poszukiwaniu pracy, wychowany w kolejar- 
skiej rodzinie w wolnej już Polsce, w 1927 roku jako 
dziesięcioletni chłopiec zostaje harcerzem. Zostaje 
harcerzem już "na stałe”, nie ma przerwy ani ss 
  

ZAŚWIADCZE JE 
ważne do dnia 31.XII.193© 

_ Patch 

JEST HARCERZEM 

Wstąpił do eee jerstwa Polskiego 

4 rokuZŚ27. do drużyny 

iR: i, llętowokślj/ 
Złożył: zę A:28 

roku ZŻ ię 

iż 

'dant Choragw   Ą Gaza dnb - .ca AEGEE 1936,   
  

W Parowozowni PKP w Lesznie pracuje nieprzerwanie aż 
do emerytury /1977/, również nieprzerwanie związany 
jest z kolejarską "Siódenką", która pod jego kierun- 
kiem rozrasta się, aż w 1964 roku przekształoona z0- 
staje w Szczep Harceraki im. Majora Hubala i wyróżnio 
na ufundowanien Sztandaru. Sztandar udekorowany 508- 
tał: Krzyżem za Zasługi dla ZIIP, Honorową Odznaką ZZK, 
Złotą Odznaką Honorowego Dawcy Krwi, odznaką Zasłużo- 
ny Bieszczadom. Te odznaczenia lepiej niż słowa 
świadozą o zasługach Komendanta Szczepu i o pracy mło. 
dzieży, która pracuje, uczy się, służy Ojozyźnie za 
wzorem swojego przełożonego. 

Od samego początku istnienia "Operacji Bieszczady 
40" druh Berus związany jest z pracami Stanicy Mini- 
sterstwa Komunikacji w Komańczy, od wielu lat jest 
jej kouendantem. Nadzoruje pracę harcerzy w Lokomoty- 
wowni, w ogrodnictwie kolejowym, na polach okoli0s- 
nych rolników i w Urzędzie Gminnym. Kieruje robotani 
na trasie kolejki wąskotorowej - atrakoji dla turys- 
tóm - pamiątki po minionych czasach. Jego harcerzy 
poznać po solidnej pracy i harcerskim stylu - piosen- 
kach i mundurze, dyscyplinie i gotowości niesienia 
pomocy potrzebującym. Można ich spotkać na obozie za- 
granicznym w Budapeszcie - z wizytą u pionierów wę- 
gierskich, z którymi Szczep współpracuje - i na tra- 

joh akoji "Semafor 60", zainicjowanej przez ich 
Szozepowego dla harcerzy ze środowisk kolejarskich, 
Można zaprzyjaźnić się w Stenicy harcerskiej i przy 
"kominku" w ozasie gawędy druha hm PL - który wspomi- 
naswoje osobiste przeżycia i pokazuje archiwalne dziś 
już dokumenty harcerskie: zaświadczenie potwierdzają- 

oe złożenie przyrzeczenia /1931/ i książeczkę służbo- 
wą z lipca 1947 roku. Impomują młodzieży kolejarskiej 
te dokumenty, jak również odznaczenia państwowe, któ- 
re nosi ich Opiekun - a jest ich niemało; Krzyż Wale- 
oznych, Krzyż Partyzanoki, Order Odrodzenia Polski, 
Medal Zwycięstwa i Wolności, Krzyż za Zasługi dla ZEP 
1 wiele, wiele innych, Wojewoda Krośnieński nadał lu 

nmpl tadeusz berus 
Wania w jego orguaizacyjnym zyciorysie, 
W-1938 roku Xozpoczyna pzacę jako Ślusarz, a rómo- 
<ześnie pełni funkoję zastępowego w słynnej 7 poza- 
szkolnej Drużynie Kolejowej ZHP w Lesznie. W 1939 r. 
jako harcerz walczy w Batalionie Obrony Narodowej. 
Po klęsce wrześniowej nie złożył broni - został żoż- 
mierzem majora Hubala. Potem rana, dekonspiracja, ge- 
stapo, więzienie w Rawiczu 1 obozy konoentracyjne: 
Mauthausen, Donry, Wiener Neustadt. To niemało, jak 

na siły jednego młodego Ale te 
1 nie 

Berusowi w podjęciu - natychmińst po wyzwoleniu — 
działań zmierzających do "odbudowy" kolejarskiej "Si6- 
demki" w Lesznie. Pełni kolejno funkcje zastępowego, 
przybooznego,wreszoie drużynowego. 

harcerskie.pl 

miano "Honorowego Obywatela Ziemi Krośnieńskiej". 
Gdyby szukać wzoru bezinteresowności i prawdziwego 
społecznika - druh Tadeusz Berus spełniałby wszyst- 
kie warunki. Doceniła to również młodzież, która tak 
w szkole jak i na obozie typuje Go na swego bohatera. 

Jeśli trafimy w czasie wakacyjnej wędrówki do Doż- 
życy koło, Komańczy i poprowadzą nas drogowskazy do 
"Berusowa", to przygotujmy się na spotkanie niezwykłe 

go człowieka: kolejarza i bohatera IIwojny światowej, 
1 a 1 ozłonka BRON-u, 

Obywatela Ziemi Krośnieńskiej - Zasłużone- 
go Bieszozadom i Honorowego Dawcę Krwi, współorgani- 
zatora Haroerakiej Służby Krwi, Ojca rodziny 1 wielo- 
letniego Komendanta Harcerskiej Stanioy w Bieszoza - 
dach. Bohatera Naszych Czas: 12 

Z stonie drużyny jest podstawowym rodzajem dzia- 
ań w Zwięzku Harcerstwa Polskiego i stanowi formę 
ppołecznej aktywności zespołu, oraz odgrywa ważną ro- 
1ę w procesie kształtowania indywidualnych postaw je 

- stanowi odpowiedź na zainteresowania 1 oczekiwania 
ułodzieży, potrzeby środowiska i propozycje wynika- 
jące s dokumentów programowych; 

- wpływa na kształtowanie postaw ozłonków drużyny; 
- romwija wiedzę i umiejętności każdego harcerza, 

wzbogaca jego doświadczenia społecznej 
- wyzwala samorządność 1 inicjatywę w zespole harcer- 

skimę 
- daje uożliwość wyboru sposobu realizacji; 
- wiąże się ze zdobywaniem stopni i odznaky 
- mieści się w realnych możliwościach drużyny, 
20K REALIZACJI ZADAŃ: 
Wykonanie zadania przebiega etapami: 
- pódozas zbiórki wprowadzającej rada drużyny organi= 

muje sytuację sprzyjającą samorządnemu podjęciu za- 
danie, drużyna rozważa, czy podjąć zadanie 1 jak je 
zrealigować, dokonuje podziału zadania na cząstki, 

II. Zbiórka wprowadzająca drużyny 
- zgodnie z opracowanym przez radę drużyny scena- 

riuszem powinna prowadzić do: 
a/ rozważenia oelów i treści proponowanego dru- 

żynie zadania 
b/ uświadomienia, jakie wymagania na stopnie, 

a także sprawności, odznaki, uprawnienia pań- 
Stwowe będzie można zrealizować 
powzięcia decyzji przez całą drużynę © przy 
stąpieniu do zadania 
ustalenia plam wykonania zadania, jakie pra- 
oe cząstkowe 1 kiedy trzeba wykonać 
wyboru zadań cząstkowych przez zastępy /grupy 
robocze/ i wyznaczenia odpowiedzialnych za 
poszczególne prace. 

III. Zbiórki zastępów /grup roboozych/ 
- zastępy, patrole na swoich zbiórkach samorządnie 

planują swoje zadania oząstkowe, dzieląc je mię- 
dzy mniejsze zespoły i harcerzy, wysnaczając ter- 
miny realisacji, oraz wykonują te wazystkie pra- 
ce, które wymagają udziału całego zastępu /patro- 

11/, 

TV. Praca między zbiórkami zastępów /grup/ 

DRUZWI 
zastępy wybierają zadania dla siebie, wstępnie dys- 
kutuje się.nad formą podsunowania zadań /prezenta- 
aji dorobku/; 

= podozas zbiórek zastępów i między zbiórkami harce- 
rze realizują samodzielne zadania cząstkowej 

= rada drużyny koordynuje prace, przygotowuje zajęcia 
Uzupełniające oraz soenariusz zbiórki podsumowują- 
cej; 

=w trakoie podsumowującej sbiórki zastępy prezentują 
swój dorobek, po czym drużyna wspólnie rozpatruje 

przebieg zadania i ocenia wkład poszozególnych me- 
opołów i harcerzyj 

20K REALIZACJI ZADANIA DRUŻYNY: 

I. Zbiórka rady drużyny 
= opracowanie propozycji oelów i treści zadania 

fu tym także ustalenie jakie wymagania na stop- 
mie, sprawności, odznaki i uprawnienia można bę- 
dzie zrealizować/; 
ewentualnie: przygotowanie projektu plam sada- 
mia, w tym propozycji zadań asystkowych dla za- 
stępów / grup 
Soenariusza zbiórki wyrowadnadacej 

- praca małych zespołów w zastępeoa /grupacn/ 1 
indywidualnych harcerzy - wykonują swoje zadania 
oząstkowe sgodnie z ustaleniani na zbiórce sastę- 

pu > 
- praca rady drużyny, zastępu zastępowych, całej 

drużyny 

zadaj rospatruje wykonanie zadań przes zastępy 
/grupy/, kontroluje tę pracę, przygotowuje s: 
nariusz zbiórki podsumowującej, a jeśli jest ta- 
ka potrzeba, także zbiórki uzupełniającej druży- 
ny 

tgp_zastępowych: szkoli się do realizacji sa- 
dań w zastępach pod kierunkiem drużynowego 
Śrużyne: uozestniozy w zbiórce uzupełniającej. 

Y. Zbiórka podsumowująca drużyny 
- po zakończeniu zadań przez zastępy /patrole/ or- 

ganizuje się imprezę podsumowującą: prezentację 
dorobku, "oddanie do użytku” efektu zadania; 
w drugiej ozęści analisujemy i oceniamy przebieg 
zadania, zaliczamy zrealizowane przes haroerzy 

na stopnie, odznaki, upraw- 
nienia, wyróżniamy najlepiej pracujących,    



NIEEEEMM) METODYKA 
KILKA UWAG DLA PLANUJĄCYCH ZADANIA DRUŻYNY: 

1. Projektując zadanie - przede wszystkim uświa- 
domcie sobie cele, jakie zanierzacie osiągnąć w trak-- 
©ie jego realizacji. Refleksja na ten temat winna do- 
tyczyć zarówno potrzeb jednostki, jak i interesu spo- 
łeczeństwa, dalekich perspektyw wychowawczych i aktu- 

alnej sytuacji drużyny; słowem - wszełkich czynników 
decydujących o pełnym echstronnym rozwoju młodzie- 
ży. Powinniście wiedzieć jaką wiedzę niesie ze sobą 
to zadanie, jakie zmiany w postawie, w przekonaniach 
wywoła realizacja tego przedsięwzięcia i wreszcie - 
jakie umiejętności będą mogły być kaztałtowane, Taka 
refleksja jest dla 
zadań adresowanych do zastępów lub innych zespołów. 

2. Konkretyzując zadanie pomyślcie, czy jego rea- 
lizacja gwarantuje osiągnięcie założonych oelów. 

3. W planowaniu zadania zachowajcie właściwy umiar 
tzn. nie przeciążajcie harcerzy zbyt wieloma zadania- 

mi, stawiajcie im wymagania, którym potrafią sprostać, 
liczcie się s tempem ich pracy, odpowiednio rozkłada- 
jąc realizację zadań w czasie i nie dopuszczajcie 
dzięki temu do przerw w pracy lub oboiążenia nadmier- 
nym wysiłkiem. 3 

4. Realizn w planówaniu zadania wymaga również uw- 

zględnienia potencjalnych możliwości ozłonków drużyny 
stosownie do ich wieku, ich dążeń, zdobywanego stop- 

nia, zainteresowań i potrzeb tak indywidualnych, jak 
1 zbiorowych. To ważne, by harcerze uczestniczący w 

realizacji zadania mogli zaliczyć niektóre wymagania 
ma stopień. 

5. Przemyślenia wymaga też.sposób w jaki będziecie 
próbowali przekonać drużynę do podjęcia zadania, ja- 
kie przeprowadzicie działania przekonujące, aby dru- 
żyna uznała przedstawione mótywy za własne. 

6. Uiebagatelną sprawą jest zaprogramowanie pew- 
mych przedsięwzięć wspierających poczynania zastępów. 
Muszą one jednak być tak pomyślane, aby nie absorbo- 
wały sporego zasobu treści, rozwijały zainteresowa- 
nia. 

1. Widzieć trzeba także san przebieg "finału" ozy- 
1i prezentację efektu przedsięwzięcia, tak by stano- 
wił on swego rodzaju święto drużyny, przegląd dokonań 

1 rzetelną ocenę przeprowadzonego działania. kusi być 
tam miejsce na rozmowę o współdziałaniu zespołu, o at 

mosterze w trakcie wykonywanej pracy, o tym kto zasłu 
żył na wyróżnienie, a kto na naganę. 

służy zdobywaniu różnych informacji przez 
grupy lub pojedynczych harcerzy, Wiadomości te mogą! 
dotyczyć życia ludzi, obyczajów, pracy różnych insty- 
tucji, przyrody, poszukiwania zadań społecznie użyte- 
cznych itd. Jednym słowem zdobywanie informacji słu- 
żyć będzie poznawaniu przez harcerzy otaczającego ich 
Jświata. 
Uczestnietwo haróerzy w zwiadzie uczy samodzielności 
działania 1 podejmowania decyzji, rozwija spostrze- 

NEZNNNNM +UNNM NN <NNNNNNNM PROPOZYCJE EEEE 
gawozość, sprzyja pokonywaniu własnej nieśmiałości, 

„uczy umiejętności nawiązywania kontaktu z rówieśnika. 
mi 1 ludźmi dorosłymi. Uruchania wiele funkoji fizy. 
oznych i psychicznych, jak patrzenie, słuchanie, spo. 
strzeganie, myślenie oraz ruch, Może wywoływać prze- 
życia emocjonalne - negatywne i pozytywne. W zależ- 
ności od sposobu zorganizowania grupy zwiadowców uczy 
współpracy w parze lub większym patrolu, sprzyja pow. 
stawaniu więzi grupowych. 

Bardzo istotne znaczenie ma sprawa samodzielności, 
Raroerze zupełnie inaczej traktują wiedzę przekazaną 
im przez drużynowego, inaczej tę, którą zdobył sami 
i mogą ją zaprezentować na zbiórce zastępu, drużyny 

ozy grupy, a także mogą ją wykorzystać do 
innych celów. Informeoja, którą harcerz sam w sposób 
zamierzony szukał, jest o wiele trwalsza i atrakcyj- 
mniejsza choćby dlatego, że w jej zdobycie włożył wła- 
sny trud, jest więc czymś własnym. 
rodzaje zwiadów 
Za podatewę klasyfikacji przyjęliśmy sposób lub ra- 
czej technikę zbierania informacji, Dla potrzeb prak- 
tycznych wyróżnimy następujące rodzaje zwiadów: 
- obserwacja 
- wywiad 
- gra, ćwiczenie 
— wycieczka 

- zadanie międzyzbiórkowe 
- badanie dokumentów 
Gzęsto tworzy się różne kombinacje z tych sześciu wy- 
mienionych rodzajów zwiadów. Uzależnione jest to prze 
de wszystkim od tematu, warunków w jakich informacje 
będą zbierane, ich źródeł oraz możliwości peroepcyj- 
mych uczestników zwiadu. 

wsi 

Zwiad służy przede wszystkim zebraniu potrzebnych in- 
formacji. Wykorzystywane są one na ogół do przygoto- 
wania i realizowania innego zadania. Stąd też: 
- przed przystąpieniem do zwiadu należy wyraźnie spre. 

cyzować jaki jest cel zwiadu, ukierunkować poszuki- 
wania wykonawców, 
dobrać odpowiedni rodzaj zwiadu czyli najefektyw- 
niejszy w tym przypadku sposób zbierania informacji 
dobrze przygotować zwiad od strony techniki jego 
przeprowadzenia, ozyli nauczyć uczestników jak zd0- 
byweć informacje, 
przygotować warunki do przeprowadzenia zwiadu 
/uprzedzić osoby, s którymi przeprowadzane będą wy” 
wiady, poprosić zainteresowane osoby o przygotowa- 
nie zestawu dokunentów itp./, najczęściej robią t0 
sami uczestnicy zwiadu, 
każdy zwiad musi być podsumowany, w tym bowiem 
miejscu jest właściwie realizowany cel zwiadu, For- 
my podsumowania zwiadu mogą być różne /sprawdzanie 
zastępu, propozycje konkretnych działań, gazetka 
itp./. W czasie podsumowania należy także ocenić 

jego wykonanie przez grupę czy indywidualnie. 

q. WIES 
Wieś Przelewice, gnina Człopa, woj.pilskie 

1. Położenie 
Wieś leży ok.7 ka na północ od miasta Człopa, przy 

linii kolejowej do Wałcza, 
Z okolicznymi miastami łączy ją wspomniana już linia 

Kolejowa oraz droga o nawierzchni asfaltowej w kierun 
u na Pieczyska. Istnieje połączenie PKS pomiędzy 
Jsłopą a Przelewicami. 
2. IMotortu 

Hmzwe wsi pochodzi od niemieckiego miasta Prele- 

pwd Sławomir Sprawski HO 

Pierwszym polskin osadnikiem, który przybył do Prze- 
lewio był p. Wierzyński, było to dnia 9.09.1945 r. 
Zarówno p.Wierzyński jak 1 wielu innych osadników 
trafiło do wsi za pośredniotwea Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego. Osadnicy przybywali do wsi głómie 
2 terenów wschodniej i centralnej Polski: Wołyń, Ukra. 
ina, Białoruś, Lubelszozyzna, Bieszczady, Kujawy, 
"1igracja na te tereny trwała długi czas po zakończe 
niu wojny /nmp. obecny sołtys - p.Leokadia Rzeszot 

przybyła dopiero w 1968 roku/ 

zwiad 
społeczny 

wits. Folwark o powyższej nazwie został tu założony 
« latach 30-tych XX wieku i wraz ze wsiami Drzenewo 

4 Dłusko tworzył majątek niemieckiego ziemianina. W 
iatach poprzedzających II wojnę światową folwark roz- 

rósł się i p: łoił w Ść z gtą 
siecią handlową i usługową. Podczas II wojny Świato- 
wej wieś była w dużym stopniu zniszozona. Po wkrocze- 
niu do wsi wojska radzieckie zastały jeszcze około 
300-tu mieszkańców. Większość z nich opuściła te te- 
Feny po Układzie Poczdamskim. Ci, którzy pozostali 
próbowali jeszcze kontynuo dotychozasowe życie 

wśród napływających Polaków. 

dojska radzieckie stacjonowały we wsi do roku 1947, 

llajątek folwarczny nie został rozparcelowany, ale 
suieniony w Państwowe Nieruchomości Ziemskie, które 
Później przekształcono w PGR. h 
3. ludność 

Obsonie Przelewice liczą 198 mieszkańców, z czego 
w wieku 1-18 lat 98, w tym 47 dziewcząt i 52 ohłopoów. 
Dzieci w wieku szkolnym /klasy I-VIII/ stanowią nie- 

liczną grupę. Najstarszymi mieszkańcami wsi są: 

P. Rogoża - 89 lat 
P. Wierzyński - 80 lat 
P. Wierzyńska - 81 lat 
rednia wieku mieszkańców Przelewio wynosi ok.30 lat. 

Wa wsi mieszka 51 rodzin, Najczęściej spotykany model 
Todziny to 2+3 i 2+4. > 
Przed wojną wieś zamieszkiwała wyłącznie ludność nie- 
aliecka. W wyniku II wojny światowej i przejęcia ziem 

$rzez Rzeczypospolitą Polską ludność niemiecka opuś- 
Miła te tereny. 

Struktura zawodowa - Głównym pracodawcą dla miesz 
kańców Przelewio jest Zakład Rolny PGR Osłopa, który 
zatrudnia na stałe 36 pracowników, wras z jonowymi - 

84. 

siedmiu rolników, 
pozostała część mieszkańców znalazła zatrudnienie w 
okolicznych miastach w różnych zawodach /np.kolejarz, 
księgowa, sprzedewca/. Bardzo niewiele osób znalazło 
pracę w Administracji Lasów Państwowych. 
4. zabudową 

Praktycznie wszystkie budynki wsi powstały do koń 
©a II wojny Światowej, z wyjątkiem dwóch dwupiętro- 
wych bloków mieszkalnych wybudowanych w 1968 r. W kra: 
jobrasie wsi dominuje czerwona cegła i dachówka, 
gdzieniegdzie tylko pojawiły się tynki, Na szczególną 
uwagę sasługuje mały pałacyk po dawnym właścicielu 
/obęcna siedziba kierownictwa ZR/ 1 mały neogotycki 
kościół s początków tego wieku. 
5. Dzień dzisiejszy Przelewio 

Duża izolacja wsi wpłynęła na zanik życia kultu- 
ralnego. Praktycznie ogranicza się ono do odbioru 
programu RTV. Jedyna świetlica mieszcząca się w pała- 
Syku 1 będąca pod opieką ZR PGR jest od dawna nieczyn- 
na, a lokal jest wykorzystywany do różnych nie zwią- 
zanych s przeznaczeniem celów. Niemożność wykorzya: 
nia tego lokalu powoduje, że nawet zebrania wiejskie 
odbywają się w prywatnych domach. Istniejąca niegdyś 
w Przelewioach szkoła została przed 10 laty zemknięta 
s powodu odejścia nauczyciela. Dziś uozniowie klas 
I-III uozęszozają do szkoły w Pieczyskach /odległej 
o 3 km./, Młodzież po akońozeniu nauki powraca do wsi 
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PROPOZYCJE URE + GHEE 
„lub znajduje pracę w okolicznych miasteczkach. ło - 
dzież studiująca rekrutuje się głównie z rodzin rol- 
ników indywidualnych, W przypadku tej części młodzie- 
ty zauważamy dużą, nie spotykaną u młodzieży PGR-ow- 
skiej,migrację do miast, 

II. ZIBUIA 
1/ Głównym użytkownikiem ziemi przelewiokiej jest 
Zakład Rolny gospodarujący na łącznie 760 ha, 
Rolnicy indywidualni gospodarują na łącznie 54 ha. 
Spośród 7 gospodarstw indywidualnych najyiększe są: 
Józefa Wnuka - 16 ha 5 
Stanisława Wnuka - 12 ha 
Aleksandra Grobla - 8 ha 
Stefana Wierzyńskiego - 7 ha. 
Liczba rolników indywidualnych stale się zmniejsza 
z powodu przejścia na emeryturę i braku następcy, 
Spośród najstarszych osadników gospodaruje jeszcze 
pan Wierzyński, który mimo podeszłego wieku nie chce 
zdać gospodarstwa i przejść na rentę pańatwową. Z du- 
żą pomocą rolnikowi przychodzą sąsiedzi i PGR. 
Niska klasa gleb 1 niewielkie gospodaratwa powodują 
ich małą dochodowość. 
2/ Gleby przelewickie są raczej słabe, głównie V i VI 

kl,a niekiedy kl.IV. 
3] Podstawowymi uprawami w Przelewicach są: żyto, 

owies, jęczmień i ziemniaki, Srednia wydajność z 

1 hektara sięga od 21 do 25, a nawet 28 q. Pod tym 
względem POR w Człopie z Zakładem Rolnym w Przelewi- 
oach należy do przodujących w okolicy. PGR posiada 
duży i dobrze wyposażony park maszynowy. Oprócz upra 
wy Zakład Rolny prowadzi również hodowlę trzody chlew 

nej /0k.3 tys.sztuk/. . 
Rolnicy indywidualni hodują głównie krowy, kury, cza- 
sami owce /np. p.vierzyński/. 
4] Kilkanaście lat temu podjęto próbę uzyskania do- 

datkowych gruntów osuszając pobliskie jezioro. 
Próba ta z powodu braku funduszy nie powiodła się. 
Jezioro zamieniło się w bagno porośnięte olchami i gy 
atymi krzakami. Ostatnio podjęto decyzję o powtórnym 
zalaniu terenu wodą. 

IIL. LAS . 
las przelewioki jest laseu starym. Drzewostan osią 

ga średnio 60 lat, wyróżnić można 4 klasy wiekowe 

I klasa - do 20 lat 
II klasa - do 40 lat .' 
III klasa - do 60 lat 
IV klaca - ponad 60 lat 
Wśród gatunków drzew dominuje soana - 96% - poras 
jąca tereny najmniej urodzajne. Na lepszych glebach 
występują skupiska świerka, modrzewia,a nad wodami 

buka. 5 
Najważniejsze owoce leśne to: jarzębina, jagody, bo- 
rówki, grzyby. Poszycie lasu jest bardzo słabe i trze 
ba je zagęszozać, Duże połacie lasu i mała gęstość 
zaludnienia przyczyniły się do zachowania wielu ga- 
tunków zwierząt: saren, jeleni /stada dochodzące do 

70 sztuk/, dzików, a z drapieżnych - lisów. 
Wielkim zagrożeniem dla lasu są szkodniki - głównie 
mniszka brudnica i oytrynieo, atakujące ogromne obsza 
ry lasu, Równie niebezpieczna jest ozęsto panująca na 
tych terenach susza, Zagrożenie potęgują zalegające 
wiatrołomy, Sytuację taką powoduje niskie zatrudni. 
nie w ALP, Zła sława jaką otoczony jest zawód pracow- 
nika leśnego /w lesie szukali pracy zawsze ci, któ- 
rych gdzie indziej nie chciano zatrudnić/ nie została 
zrównoważona przez zachętę materialną typu: wysokie 
zarobki, zapewnienie mieszkania lub pomoo w remoncie, 
Najważniejsze prace na terenie lasu to: pozyskiwanie 
drewna, wywóz wiatrołomów, zalesianie, zbiór nasion, 
owoców, ziół, żywicy. 
Na obszarze zarządzanym przez p.Puchałę jest zatrud- 
nionych tylko dziewięciu stałych pracowników, 
Oprócz kłopotów ze znalezieniem pracowników istnieją 
poważne trudności techniczne - brak transportu do wy- 
wozu drewna, brak części zamiennych do pił mechanioz- 
nych. 

xxx 
Przedstawiony wyżej tekst to praca Sławka Sprawskiego 
na harcerza orlego. Jest to przykład JAK PRZEPROWA- 
DZIQ ZWIAD SPOŁECZNY. Zadania realizowały wszystkie 
obozowe zastępy. Jednym z jego efektów było ogromne 
zbliżenie uczestników obozu do mieszkańców wsi, Po 
opracowaniu ZWIADU wnioski, które poniżej samieszoza- 
my zostały przesłane do ich adresatów. 

WNIOSKI: 

1. Do władz Gminy Człopa 0 szczególne zainteresowa- 
nie się wsią Przelewice, Stwierdziliśmy, że warun- 

ki bytowania są takie, że ludności jest obojętne w ja 
kim ustroju społeczno-gospodarczym by żyła. Jej świa- 
domość kształtowana głównie przez telewizję wynega 
innych bezpośrednich bodźców 1 kontaktów. 
2. Do władz Gminy Człopa o zorganizowanie przedszko- 

la, które zapewniłoby dość licznej grupie dz: 
właściwe przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej, 
3. Do Gmianego Ośrodka Kultury o podjęcie akoji kul- 

turalnej dla mieszkańców wsi, przede wszystkim mło- 
dzieży, proponujemy comiesięczne imprezy dla kilku 
pobliskich wsi, zorganizowanie świetlicy dla dzieci, 
głównie na okres wakacji. 
4. Do Służby Zdrowia, POK, Komitetu Opieki Społecznej 

o organizowanie jednorazowych akcji pomocy medycz- 
nej, taw."białej niedzieli", w której wsięliby udziaż 
lekarze wielu specjalnościj 
o organisowanie stałej opieki nad ludźmi niedożężnymi, 
chorymi. 

5. Do Komendy Chorągwi ZAP w Pile o zorganizowanie 
akoji programowej o zasięgu regionalnym lub cen- 

tralnym pod kryptonineu "Wieś". 
Akcja taka uiałaby na celu niesienie pomocy grupił 
wsi przez obozy harcerskie w zakresie poszerzania 
kultury, opieki /zielone przedszkola/, pomocy medycz= 

nej, służby w polu. 
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Harcerska służba jest to motyw przewodni całego 
lienal życia druhny Dacuty Rosnerowej. Od Drużyny 
wilozków i Drużyny laroerek iu.irólowej Jadwigi 

w 0zechowicach-bziedzicach, poprzez przeżycia wojenne: 
utrwalony obraz obrony wieży spadochronowej, prawie 
sonspiracyjne zbiórki - i aresztowania wśród instruk- 
torów, trudne lata odbudowy - aż po dzień dzisiejszy, 
Prace na rzecz powracających do kraju byłych więźniów 
obozów koncentracyjnych, organizacja letniego wypo- 
gzynku dla dzieci górniczych, które często po raz 

Bieszozady to szkoła charakteru, to hartowanie ciała 
i ducha, Życie w trudnych warunkach, ale okraszone 
pyszną przygodą daje w wychowaniu harcerskim rezulta- 
ty. Ho i służba - w całej rozciągłości - dla ziemi, 
ludzi, dla stóbie, a wszystko razem wzięte - dla 0j- 
szyzny," 

Ta żarliwość serca, żarliwość służby charakteryso- 
wała zawsze druhnę Rosnerową, szozególnie w ohwilach 
trudnych, Kiedy na VII Zjeździe ZHP, w momencie szoze- 
zólnego niepokoju i rozterek, zabrzniał jej spokojny ” 

hm pl danuta rosner 
pierwszy w zyciu podziwiaży piękno «ruju ujczystego 
"na szlaku wielkiej przygody". Służba dla swojego śro- 

dowiska w czasie studiów w Uniwersytecie Jagielloń- 
akim: Koło ŻulP w kracowskim Liceum kuzycznym, pracu- 

jące netodani harcerskimi. Wreszcie wspaniała arty- 

styczna praca dla środowiska Szczepu "Słowiki" /1956- 

1962/ a potem "Błękitnych" /w Aninie/. Śląsk - Kraków 

-ilarszawa - to trzy etapy życia dhny Danuty - ale 
ukoronowanien jej harcerskiego dorobku stały się nie- 
wątpliwie Bieszczady. Towarzyszy im od pierwszej, pi- 
lotażowej, akcji w 1974 r. do chwili obecnej - jako 

Koaendantka Stanicy Stołecznej Chorągwi ZAP im, Boha- 
terów iarszawy. Tu znalazła swój harcerski dom, tu 

przyjmowała swoich gości, z którymi kiedyś, w prze- 
Bzłości,uległa fascynacji Bieszczadami. W 1984 r. spo» 
$kało cię w Stołecznej Stanicy grono uczestników kur- 
Su podharemistrzowskiego w Smereku z roku 1959, na 
którym komendant hu Andrzej Bukowski rzucił hasło har 

Gerskiej służby Bieszczadow. spełniło się ono po 15 

latach:"Operacja Bieszczady 40" sprowadziła tutaj ty- 

Siące młodych ludzi, którzy od 10 lat swoją pracę 

1 młodość ofiarowują tej pięknej i tragicznej ziemi, 

Druhna Danuta Rosnerowa tak określa efekty tych 10 
lat: 

*Zdobyliśny zaufanie miejscowych ludzi - ozekają na 

Bas i autentycznie cieszą się z naszego przyjazdu, 
Zrobiliśmy dla gminy Ciana dużo: widać Ślady naszej 
pracy 1 naszej pomocy przy różnych inwestycjach: 

Omiedle mieszkaniowe w Majdanie, mini-skansen kolejki 
=6iuchoi w Majdanie, kiosk spożywczy w Cisnej, pola 

diwakowe w Lisznej i Habkowcach. 

llajważniejsze! - zdobyliśny serca dzieci - Zielone 

Przedszkola to nasza duma i radość dzieci w Cisnej, 

Bada Przyjaciół ZP Chorągwi Stołecznej ufundoważa 
Klaeopracownię początkowego nauczania dla szkoły 

WOdsnej, Dzieci ze azkoży były dwa razy w darszawie 

33 Filkodntowych wycieczkach- ufundowanych przez naszą 
o /.../ Stanica to wspanieły teren do dzia- 

4. Wiele się można od siebie nawzajem na- 
ny z różnych Hufców integrują się, rów- 

atruktorów. Zatraca się "lokalny patrio- 
„asy czujemy się ze sobą dobrze, /,../ 

głos przypominający wszystkim oel harcerskiej dzia- 
łalności, harcerską miłość do Polski 1 potrzebę in- 
struktorskiego posłanniotwa - reakoja zebranych była 
jednoznaczna: wstali, by zgodnie i jednogłośnie od- 
śpiewać hymn narodowy - wyznanie najgłębszych, naj- 
zorętszych uczuć i pragnień. Wszyscy: oi, którzy zna- 
li mówczynię z "Operacji B-40", o znaczeniu 1 dorobku 
«tórej mówiła, i ci, dla których była po prostu dele- 
gatem, przyjęli jej słowa jako drogowskaz do dalazych 
działań i przemyśleń. A w kuluarach Zjazdu można było 

zdobyć "Śpiewniozek Bieszozadniczek", w którym - 

wóród wielu innych tekstów charakteryzujących atnos- 
ferę Bieszczadów i stanio harcerskich znajdują się 
również piosenki Danuty Roanerowej, W nich, jak sama 
wyznaje - wyraziła swą miłość do Bieszosadów i Orga- 
nizacjii "teksty 1 melodie szły s mojego serca dla 
wszystkich, którzy Bieszozadom zaprzedali duszę. 
W tych tekstach znajdziecie to, 00 dla Bieszozadów 
najważniejsze: miłość do ludzi i przyrody 
Tą miłością zaraziła Komendantka Stołecznej Stanicy 
swoich bliskich: męża i oórkę, instruktorów Szczepu 
"Błękitni" przy XXVI LO w Warezawie, harcerzy tego 
Szczepu, którzy od 1964 roku pozostają wierni Biesz- 
ozadom, i wielu innych. Krąg Bieszozadników powiększa 
się z roku na rok, Najbardziej zasłużeni otrzymują 
imię bieszczadzkie, druhna Danuta - jedna z pierw- 
szych - otrzymała imię: Wielka. Nogi je s dumą jak 
najwyżaze wyróżnienie, 4 nazbierało się ich sporo: 
Krzyż Kawalerski, Złoty Krzyż sa zasługi dla ZAP, 
Order Uśziechu i inne, 
Również i Szozep "Błękitnych" pod Jej przewodnictwem 
dosłużył się wielu odznaczeń: 1000-lecia Państwa Pol- 
skiego, Krzyż za iasługi dla ZHP, Odznaka "Zasłużony 
Bieszozadon" eto. 

Qzłowiek uczy się przez oałe życie i Danuta Rosne- 
rowa potwierdza te zasady, świadomie kształtując zwo- 
ją osobowość ozłowieka i instruktora: Matura w 1948 
- Czechowioe-Dziedzioe; Pilologia Polska UJ - 1948- 
1952 - równocześnie Średnia Szkoła Muzyczna i zespół 
taneczny pod kierownictwem prof, 4ieozystego, 
Zdobywa również uprawnienia państwowe: "Przodownik 

Turystyki Górskiej", "Organizator Turystyki", ka (/ 
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struktor krajoznawstwa", nosi Znak Służby Kultury 
ŚSzluku. Druhna Januta ma za sobą kilkadziesiąt obo- 

zów stałych i wędrownych. uszystkie były ważne i nie- 
zapomniane. Ale Bieszczady staży się jakby drugim do- 
mem rodzinnym, bliskim 1 własnym. Jiiejscem, do które- 

go się wraca i do którego się tęskni. Źródłem inspi- 

racji artystycznych i najgłębszych uczuć. 
Na pytanie, oczy czuje się zadowolona z żysia odpo. 

wiada: Tak - bo przeszłam przez życie, a nie obok nie. 
Bo. 

  

Już rozpaliło się ognisko 

Już rozpaliło się ognisko 
Dając nam dobrej wróżby znak. 
Siedliśmy wszyscy przy nim blisko 
bo w całej Polace siedzą tak. 

Siedzą harcerze przy płomieniach, 
ciepły blask ognia skupia ich, 
wszystko co złe to szuka cienia, 
do światła dobro zgarnie się. 

hm PL Danuta Rosner 
hm PL Tadeusz lubański 

sówiłeś druhu kouendancie, 
że zaufanie do nas tiasz. 
Że wierzysz w nasze dobre chęci, 

wszak ty harcerskie serca znasz. 
Warunki tylko warunkami, 
od dawna wszak ałyszyny to, 
lecz my jesteśmy harcerzami 
1 zwyciężymy wszelkie zło. 

"Ognisko... ogień... Dawniej, przed więkami, uwa- 
żano ogień za coś nadprzyrodzonego, zazdrośnie strze- 
żonego przez demony, a umićójętność władania nim przy- 

pisywano wyłącznie potężnym bóstwom. /.../ Jedna z 

legend starożytnej Grecji opowiada o wielkim bohater- 
stwie Prometeusza, który choąo ulżyć ciężkiej doli 
ludzkiej - porwał się na czyn niesłychany: odważył 
się wykraść ogień z Olimpu, dać go zwykłym śniertel- 
nikom 1 nauczyć ich nim się posługiwać. Rozgniewani 
bogowie skazali śmiałka za ten czyn na straszne mę- 
ozarnie: przykutemu do skały sęp wyszarpywał po kawał 
ku wątrobę, która stale odrastała." - 

Rzymianie wierzyli w boginię iieatę - opiekunkę og- 
niska domowego; jej kapłanki Westalki były najbar= 
dziej czozone i poważate przez lud, 

Prasłowianie też mieli swoją, pełną czaru i uroku, 
poświęconą czoi ognia noo kupalną, który to zwyczaj 
my do dziś obchodzimy na Świytojanki paleniem ognisk, 

puszczaniem wianków... Ę 
Ogień jest symbolem zapału, namiętności i niepoha- 

mowania, pracy twórczej 1 zniazczenia. 
A czego symbolem jest nasze ognisko? 

Uważamy je, tak jak Rzymianie, za ognisko rodzinne, 
gdyż przecież wszyscy jesteśny"braćmi", Szanujemy je, 
bo jest ucieleśnientem przepięknej "Ody do młodości”, 
która każe zestrzelić "nyćli w jedno ognisko i w jed- 

no ognisko duchy", jest wreszcie symbolem związku młe 
dych, pełnych ognia i żaru, naszych serc. Serc, które 
choą kochać wszystko co dobre, zwalczać złe i dążyć 
do tego, by znikły pojęcia takie jak wyzysk, krzywda 
społeczna, okropności wojny, żeby zapomniano wreszcie 
o tym, że, jakże ozęsto jeszoze, człowiek dla ozło- 
wieka bywa wilkiem, 
Musimy dążyć do tego, aby wszyscy zrozumieli, że 
prawdziwe braterstwo między ludźni i między narodami 
jest jedyną drogą do szczęścia wszystkich, 

OGNISKO 
Tego właśnie symbolem jest nasze ognisko. 
Ale musimy paniętać, że ogień to rzecz wielce niebez- 
Rieczna 1 dlatego funkcja strażnika ognia jest nie- 
zwykle zaszczytna, gdyż jest ona wyrazicielem naszej 
ozujności 1 nieustannej uwagi, aby płomień naszego 
zapału nie zniszczył, lecz tworzył, aby żar sero na- 
szych nie był powodem groźnych pożarów, lecz energią 
maszyn © pracy twórczej... 
Tak... Strażnik przy ognisku to chyba jeden z najpię- 
kniejszych zwyczajów harcerskich... Funkcję strażnika 
pełni zazwyczaj harcerz, który się czymć wyróżnił. 

Strażnikiem pierwszego ogniska, zgodnie z tradycją 
wyznacza się najmłodszego uczestnika obozu, który 
nigdy jeszcze nie suakował życia pod namiotani, W je- 
go ręce przekazujemy również głownię z ostatniego og- 

niska. Ten fakt, że rozpali ją najmłodszy obozowicz 
niech będzie wyrazem naszej ciągłości pracy i pewnoś- 
ci, że jeżeli ktoś z nas z tych czy innych powodów 
kiedykolwiek będzie musiał opuścić nasze szeregi, to 
zawsze znajdzie się taki, który poniesie zgasłą głow- 
nię, rozpali ją płomieniem zapału 1 dorzuci do wspól- 
nego ogniska! 

Przygotowanie ogniska - przed wyjazdem w Bieszczady. 
Ha spotkaniach z radami drużyn lub drużynami obo- 

zowymi omówić tematykę ogniska, rozdzielić zadania 
1 tematy do przygotowania i zaprezentowania na ognis- 
ku w stanicy. 

Ognisko w Stanicy 

- przed ogniskiem koniecznie po- 
wiedzieć parę ałów o roli ognia w dziejach ludzkości 
8 przede wszystkim o symbolice ogniska w harcerstwie. 
Ognisko winni rozpalać wybrani harcerze lub instruk- 
torzy. Jeżeli brak nam koncepoji - można zapalać s 
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szterech stron świata, np. wsołłód - najmłodszy har- 
3erz/ka/, zachód - najstarszy harcerz/ka/, południe — 

najmłodszy instruktor/ka/, półnoo - najstarszy ins- 

truktor/ka/. Ma to szczególną wymowę: 
a/ oztery strony świata - ogarnięcie myślami całej 

Polski 
b/ rozpalający ognisko - więś pokoleń harcerskich. 

ko". 

DOLE a /; ników/ ogaia - wybór, pasowa: 
nie, powierzenie straży ognia - według własnych kon- 

oepoji i zwyczajów /np. pasowanie gałązką jałowca, 

wręczenie długiego kija, wypowiedzenie formuły itp./ 

> strażników ognia wszyscy Śpiewają pieść 

"Już rosnaliło się ognias- 

ko", "ro całej Polsce" lub inną, 
Jawgda - prowadzący ognisko prosi o gawędę i zwraca 

KULTURA  KEEEEEEM 

jić zadanie inspirujące młodzież do późniejszych /w 

szasie zajęć/ dyskusji 1 przemyśleń, 
Po gawgdzie. - piosenka wszystkim znana: "Ukochany 
kraj" lub inna o wymowie patriotycznej, Po tej pio- 
sence - prowadzenie ogniska powinny przejąć poszoze- 
gólne drużyny. 

II ozęść ogniska - propozycje repertuaru 
1. Nożna pieśni i wiersze powiązać w historyczną ca- 

łość 40-leoia PRL, np. dokomując wyboru tekstów 
sprzed 40 lat do czasów współczesnych 

2. Druga ozęść ogniska może być prowadzona pod hasłem 
"Historia ZHP w piosence" 

3. Oddanie hołdu Ojczyźnie poprzez montaż wybranych 
utworów pod hasłem "Od gór do Bałtyku" 

1. Ciekawy może być temat "Nasz region, nasza Chorą- 
1  giew 1 Stanica w służbie 40-leoia Polski ludowej" 

CZTERDZIESTOLECIA 

Slę o to do Instruktora, z którym wcześniej tę spra- 
wę uzgodnił. Ideałem byłoby, aby była to osoba pamię- 
tająca początki Polski Iudowej i rozwijającego się po 
wojnie harcerstwa. 
Gawęda winna zamknąć się w czasie nie krótszym niż 
10 mimut 1 nie dłuższym niż 15 minut. 

0o_ powinno być treścią gawędy /tezy/ 
Skąd przyszła wolność, historyczna rola Chełma 1 lu- 
blina, Manifest PKYN, walka o Warszawę, Powstanie War 
Szawakie, heroizu i tragedia stolicy, jej wyzwolenie. 
Walka o Wał Pomorski, zaślubiny z morzem. Powrót War- 
mii, Mazur i Ziem Zachodnich do Macierzy. Odbudowa 
kraju - dorobek kulturalny, naukowy, społeczny. Poli- 
tyczne znaczenie Polski w Świecie, Historyczne "za- 
kręty", ostatnie problemy, próby ratowania godności 
Polskiej. Rola ZHP w 40-leciu - Służba Polsce w zależ. 
ności od potrzeb Środowiska /przykłady trzeba podać, 
opierając się na historii poszozególnych ohorągwi/. 
Likwidacja ZHP w 1949 r. - dążenie do zachowania ozę- 
ści tradycji w O.H. Odrodzenie harcerstwa w 1956 roku, 

tego okresu. Wielkie akcje Związku na Zie- 
mlach Zachodnich i Północnych, Frombork, Zamonit, 
akcje poszczególnych chorągwi /powiedzieć o działaniu 
mojej chorągwi/, rola służby w ZHP - Służba: Polsce, 
ludziom i sobie. Operacja "Bieszczady 40" potwierdze- 
niem tej ałużby. 
Hasze miejsce w Bieszczadach - "wczoraj - dziś - ju- 
tron 

"Tu na tej ziemi przez pokolenia 
W harcerskiej służbie będziemy trwać 
Wierni Ojczyźnie, wierni Bieszozadom 
Zawsze gotowa haroerska brać" 

Uwaga! Zo względu na czas wybrać takie przykłady, 
które, zdaniem mówiącego gawędę, są najistotniejsze, 

Trzeba dokonać selekoji faktów, Cawęda powinna speł- 

- na przykładach piosenek, wierszy, tańca lub in- 
nych form 

1 tej części ogniska należy wykorzystać inicjatywę 
drużyn, które miały się do tej ważnej imprezy przygo- 
tować , 

Przykładowe propozycję pieśni na ognisko: 
4/ ga: ki 
1. Z miejsca na miejsce /Harcerska dola/ 
2. Dalej wesoło 
3. Pod lilii znakiem . 
4. Tarcerski krzyż - piosenka powstała w 1949 roku, 

kiedy zapadła decyzja o likwida- 
oji ZEP 

5. Otwarte okna /Z fabryk na pola/ 
6. Przez pola, lasy i łąki 
7. Idą akauoi łes doliną 
8. Szare Szeregi 
9. Pałacyk Michla 
10. Hej chłopoy - bagnet na broń 
11. Harcerze - Rośniemy dla Śpiewa 
12. Zielony płomień 
13. Pod Żaglami Zawiszy 

14. Piosenki o Pronborku 
15. Piosenki bieszozadzkie /duży wybór se Śpiewnika/ 
Każdą śpiewaną piosenkę harcerską trzeba jednym zda- 
niem zaprezentować /kiedy powstała, podać autorów/ 

dybrać najbardziej znane pieśni z różnych regionów, 

Zaśpiewać chociaż 3-4 /obowiązkowo jędną s własnego 

regionu/, np. góralska, Śląska, krakowska, lubelnka, 

mazurska i inne, Można — Śpiewając ludowe pieśni - 

wprowadzić podstawowe elementy ruchowe, charakterys- 

tyczne dla tańców danego regionu, lub pląsy, 
0/ _Patriotyczni 
1. Morze, nasze morza 19   
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2. Polonez warszawski 
3. 0 Garmio moja miła 
4, Oka 

Iropozycje w L 
1. Leopold Staff: Pierwsza przechadzka /€ rytm serca/ 
2. k.K. Baczyński: Pokolenie lub Elegia o chłopcu 

polskim 
3. K.I. Gałczyński; Ojczyzna 

4. W. Broniewski: wybrane fragnenty poematu "iisła" 
5. M. Kajka: Tęskność za ojczystą mową 

6. J. Brzechwa: Na barykadach uarszawo /pemięci 40 
rocznicy Powstania iarszawskiego 

1. J. Tuwim: Kwiaty polskie /fragnent zwany "iodlit- 

ażdy z nas odkrywając otaczający nas świat, sie- 
bie, innych ludzi, próbując zrozumieć najbliższych 
oraz zaobserwowane wokół siebie zjawiska szuka reguł, 
które pomogą mu znaleźć własne miejsce w życiu, okre- 
Ślić siebie w całej masie sprzeczności. 

Żyć ZGODNAŁ 

Hałemu zuchowi pomaga w odkrywaniu tych wszystkich” 
tajemnie drużynowy - instruktor za pomocą Roty Obiet- 
nicy i Prawa Zucha, Chłopozyk czy dziewczynka obiecu- 
ją być dobrymi zuchami 1 zawsze przestrzegać Prawa 
Zucha, Jest to drogowskaz, jaką drogą ma iść dziecko, 
aby samo siebie uważało za dobrego zucha. Przewodni- 
kiem w tej wędrówce jest drużynowy. 
Harcerz młodszy wystawiając się na próbę pzeirRskaci. 
oałym życiem służyć Ojczyźnie, być posłusznym Prawu 
Iarcerskiemu... Zanim ta decyzja nastąpi harcerz po- 
znaje reguły Prawa, którymi zobowiązuje się kierować 

w swym życiu. Czy to znaczy, że na całe żyofe 11-la- 

tek jest w stanie zobowiązać się do niesienia idei 
harcerstwa? Ozy słusznie mówi się o tym, że harce- 
rzem zostaje się raz na całe życie, wtedy gdy z rąk 
drużynowego otrzymuje się Krzyż Harcerski? Świadomie 

nazwałam decyzję Przyrzeczenia próbą, ponieważ uważam 
że jest to dla 11-latka wyrażenie chęci, woli całym 
życiem, każdym jego przejawem w każdej sytuacji /a nit 
na całe życie/ pełnienia służby harcerskiej, niesii 
nia idei Organizacji, nieustannego czuwania, Praktyka 
wskazuje, że zbyt powierzchownie traktuje się tę pró- 
bę w wielu drużynach, niejednokrotnie ogranicza się 
to do poznania i opanowania pamięciowego dziesięciu 
praw. Praca z Prawem Harcerskim w drużynie młodszo- 

+ drug: 

MADRE + 
wą" od słów "Jhnury nud nami rozpul w 
łunę"/ 

8. J. Iwaszkiewicz: Pokój 

Teksty piosenek i wierszy znajdziecie 
w śpiewnikach i antologiach /np. Historia w poezji 
lub Antologia poezji polskiej - podręcznik dla kl.IV 
lioealnej/. iioże wybierzecie inne. Ważne jest to, aby 

tak dobrać repertuar, by nie był za długi. Całość 
opracować według własnego uznania. 
Prace mad przygotowaniem ogniska i samo ognisko 
dostarczy wszystkim na pewno wiele wrażeń, Trzeba 
jednak "od zaraz" czynić do niego przygotowania. 

harcerskiej winna polegać nie tylko na ciągłym odwoły 
waniu się do jego treści. Drużynowy, zgodnie z regu- 
łami metody harcerskiej, poprzez zadania i zajęcia 
w drużynie powinien odkrywać razem z dziewczętami i 
Ghłopcami sens zawartych w prawach treści. Tu skupia 

hm Grażyna Flisiak 

Zz PRAWEM 

się cała działalność wychowawcza drużynowego - wpro- 
wadzenie w życie młodego człowieka moralności haroer- 
skiej. 

Dla haroerza starszego nie ma innej Roty ani |rawa 
Harcerskiego. Harcerz starszy nie przyrzeka po raz 

Czy to znaczy, że 15-latkowi Organizacja sta- 
wia te same wymagania, co 11-latkowi? Czy ta sama Ro- 
ta Przyrzeczenia i to samo Prawo farcerakie jest w 
stanie w dalszym ciągu wpływać wychowawczo na młodego 
chłopaka czy dziewczynę? 
Uważam, że zależy to od samego harcerza. Jeśli jest 
świadom roli Prawa Harcerskiego, jeśli treści jego uż 
na za własne reguły postępowania, jeśli w ciągłych 
swoich życiowych wyborach kieruje się treściami, ja- 
kie niesie za sobą Prawo, jeśli Prawo stanie się dla 
niego stylea bycia - możemy powiedzieć, że będzie to 
bardzo dobry instruktor, wódz, przewodnik dla innych 

poszukujących swego miejsca w życiu, Nie jest rzeczą 
łatwą osiągnięcie takiego stanu, kiedy Prawo Harcer- 
skie zaczyna żyć w młodym człowieku. Pierwsza trud- 
ność, to nieustanna czujność w ciągłym dokonywaniu 

wyborusposobu postępowania, druga to samodzielne od- 
szukiwanie głębi Prawa, trzecia - umiejętność kiero- 
wania własnym rozwojem, samoświadomość, kolejna - to 
olągłe wystawianie się na próby. walka, jakarozgrywa 
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się w świadomości harcerki czy harcerza starszego, 
oiągłe wystawianie się na próbę - to aktywność własm 
ta. Tę próbę przechodzą pomyślnie najsilniejsze jed- 
Jostki. larcerz, dla którego Prawo Harcerskie jest 
stylea życia dobrze rozumie ałużbę sobie, innym lu- 
dziom i społeczeństwu. Trzeba tylko umieć patrzeć po 

paroersku, umieć dostrzeo potrzebę swojej pomocy in- 
nym, stęrać się być pożytecznym, umieć dawać z siebie 
wszystko, co ma się dobrego, być aktywnym, nie być 
tłem dla innych, doskonalić się i pomagać w tym rówi: 
śnikom, szukać tych, którzy podobną drogę w życiu wy- 

brali, którzy są nośnikami zasad lnych 

EEEE + EEEE POGLADY KEES 
młodych dziewcząt 1 chłopoów - haroerzy, lecz jak 
głęboko odozuwane, Prawo, które winno być atylen ży- 
oia człowieka dorosłego: wrażliwego, iniojatywnego, 
szlachetnego, refleksyjnego, ambitnego ozynem - nie 
deklaracjami, pełnego szozerości, tolerancji, lojal- 
ności, dobroci, otwartego dla innych, bezinteresowne- 
go- społecznika, w całym tego słowa znaczeniu. Czy są 
tacy instruktorzy? Są, ałe jeat ich bardzo mało. Czę- 
sto znajdujemy ich w wiejskich szkółkach, rzadziej w 
wielkich miastach. Instruktorzy, którzy ciągle prze- 
żywają a prowadząc mrówozą pracę w drużynach 

którzy nie się o   

Gdzie takich ludzi znaleźć? - w drużynie i w kręgu 
Inatruktorskim, 

Służba instruktorska - aktywność instruktora — nie. 
jednokrotnie sprowadza się do bardzo powierzchownych 
działań. Służba instruktorska to sposób myślenia i 
sposób funkojonowania w Związku Harcerstwa Polakiego. 
Organizacja dała instruktorowi Kartę Praw i Obowiąz- 
ków - najważniejszy dokument dla ludzi prowadzących 
działalność wychowawczą metodą harcerską. Mamy w nim 
prawa, które ujmę w kategorię - "nogę", oraz obowiąz 
ki, o których powiem - "muszę". Gdzie w tym ważnym 
dokumencie znaleźć to co jest sednem, głębią służby 
instruktorskiej, czyli tym 00 nazwę -"świadomie oho! 
Bo kierując się tylko prawami i obowiązkami nie ujai 
my pewnej kategorii, która uuei zafunkojonować w in- 
atruktorze harcerskim, która musi wypełnić to, czego 
mie da się napisać, nakazać - jest to zasadnicza 
treść wewnętrzna, inaczej - morale instruktora, Ową 
kategorią "świadomie chcę" jest dla mnie Prawo Har 
oerskie i Zobowiązanie Instruktorskie 
Znów to samo Prawo, które jest przewodnikiem w życiu 

ordery, SRR ozy zapłatę za prowadzenie sbió- 
rek, lub zniżki godzin w szkole, 
Są to ogromnie wartościowi ludzie /a tękich nasza or- 
ganizacja chce w konsekwencji tworzyć/, dla których 
praca społeczna jest wartością moralną, Skąd się bio- 
rą tacy instruktorzy? Wyrastają w organizacji, prze- 
chodzą cały system wychowawczy jaki ZAP proponuj 
rozpoczynając od rozumienia Prawa Zucha a kończąc na 
głębokim rozumieniu Prawa Hercerskiego i służby in- 
struktorskiej. Często zastanawiałam się pracując 
naszą kadrą instruktorską - 00 należy zrobić, by in- 
struktor choiaż ohoieć? Teraz umiem sobie na to pyta- 
nie odpowiedzieć. Należy tak pracować s zuchem, aby 
rozumiał Obietnicę i Prawo Zucha, przed tym zuchem 
otwierać wartości moralne jakie niesie ze sobą Przy- 
rzeozenie i Prawo Harcerskie! Zachowując ciągłość pra. 
cy z Prawem młody chłopak osy dsiowczyna wyrasta na 
znakomitego haroerza, który poszukuje samodzielnie 
terenu swojej służby. I tak Prawo Harcerskie tworzy 
dobrych harcerskich instruktorów, służących gromadon 
zuchowym i harcerzom, służących ruchowi harcerskiemu. 

W moim pokoju jest siano 
choć Śnieg otulił już szybę 
czekam 
wieczorem przyniesiesz mi welon 
mgłę wspartą na wianku modrzówia 
i bukiet zapachu traw 
poprosisz mnie do tańca 
w ścieżkę bukową w wietrze 

połoniny 
wędr. Jadwiga Jankowska 

Dopiero wtedy 
w wietrze połoniny 
poślubię ciebie 

Później ofiarujesz mi ściany 
miejsce w kolejce 
sutobusową bliskość z ludzkością 

Wieczorami jako językoznawca 
przetłumaczysz sny na złotówki 

zaniedbujesz się 
powiess 
a ja 

że syn znów dostał dwójkę 
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zarys idei "Czy nie sniszczymy tych gór - 
my, harcerze - ucząc ludzi 
nie Bieszczadów, a być w Bieszczadach" 

/gawęda "Bieszozadnikoa" 
pim Jarosława Balona/ 

= 
SŁUŻBA 
BIESZCZADOM __ 

1. _ Dlaczego Bieszczady? 
W roku 1974 - po roku pilotażowym - po zakończeniu 
Operacji - 1001 Prombork Związek nasz podjął perspek- 
tywiczny program pracy wychowawczej, która miała dać 
efekty na ozterdziestolecie Polskiej itej 
Ludowej, 
W dniu 23 maja 1975 roku Prezydium Rządu podjęło noh- 
wałę o zatwierdzeniu programu j Operacji 
wBieszczady-40", Rozpoczęła się harcerska przygoda 

z Bieszczadami. Godzi się w tyn miejscu zaznaczyć, że 
harcerze w Bieszczady po prostu wrócili, tyle tylko, 
że z większym niż dotychczas rozmachem i w większej 
liczbie. 
Przez.ponad 10 lat « rok po roku - tysiące harcerzy 
na krótszy lub dłuższy okres wiązało swoje życie z 
tym regionem. Niektórzy z nich na zawsze. Powoli Bie- 
szczady zyskały miano "harcerskich gór". Świadomość 

niezwykle ważnej roli, jaką te góry odgrywają dla oa- 
łego Związku a szozególnie dla harcerstwa starszego, 
narastała od dawna, 

Oto fragment uchwały Harcerskiej Rady Bieszozadz- 
kiej z dnia 13 sierpnia 1983 roku: 

wDziewięcioletni pobyt w Bieszozadach wykazał, że 
obecność Haroerzy Starszych w tym regionie kraju jes! 

konieczna. Swoją służbą daliśmy dowód, że jesteśmy 

w B. Ssiikzałaj 

w nim udział uczestnicy zbiórek ogólnopolskich, star- 
szoharcerskiego CAS i SAS, Po jego zakończeniu wysła- 
ne zostały w Polskę "STARSZOHARCERSKIE WIOI"+ 

"i roku 1984 zakończy się Harcerska Operacja "Bie- 
„, która od lat jest terenem na- 

szej służby. Pragniemy by rozpoczęte przez nas dzia- 
łania były kontynuowane. 
Speoyfiozny i niep lny Bi 
sprawił, że chętnie wracamy tu 60 roku. 
Dzika, niedostępna przyroda, surowy klimat, trudniej- 
sze od innych warunki obozowania pozwalają na dosko- 
nalenie indywidualnych postaw i umiejętności, hartują 
psychikę i ciało, uwrażliwiają na potrzeby otaczają 
oego środowiska. Warunki te pozwalają budować nie tyl: 
ko własną osobowość, ale przede wszystkim oddziaływu- 
ją na innych zgodnie ż harcerskini ideałami, 
W autentyczny sposób można tu realizować program Har- 
oerakiej Służby Ojczyźnie, łączyć teorię z praktyką. 
Bieszczady są regionem gdzie uczestnicy i kadra obo- 
zów mają szansę, jak nigdzie indziej, wypełniać idee 
harcerstwa i samorealizacji. 

„ostrzegamy potrzebę kontynuowania działań związa- 
nych z zagospodarowaniem Bieszczadów, Tutaj czujemy. 
się naprawdę potrzebni, 
Wiemy, że na naszą pomoc liczą mieszkańcy tej krainy. 

jz0zadów 

  p a p są nam, 
Mając świadomość bliskiego zakończenia Opęraoji, HRB 
zobowiązuje Komendę Akcji do podjęcia działań mają- 

oh na celu zapewnienie trwałego tu Harcerz; 
Starszych w Bieszczadóch," 

Rok później, już po dziesięciu latach, nadszedł 
ozas podsumowań, 25 lipca Harcerska Rada Bieszczadzka 
stwierdziła: 

Przed nami rok podsumowań, oceń i refleksji o ro- 
11 tak dużego przedsięwzięcia dla Związku i dla ruchu 
starszoharcerskiego. Chcemy w Bieszozaduch swoją obe- 

oność kontynuować, bo tu czynem możemy udowodnić ro- 

sumienie idei harcerskiej służby...” 
11 sierpnia 1983 roku na jednym z najniedostępniej 

szych terehów Bieszczadów - w Suchych Rzekach, odbył 
się I Bieszozadzki Sejnik Starszoharoerski, Uzięli 

pobytu harcerzy w Bieszczadach jest praca 
traktowana również jako jeden z czynników integrują- 
©ych harcerzy z ludnością Bieszczadów. Zdobyliśmy jej 
zaufanie i przyjaźń. Teraz nie wyobrażają już sobie, 
że przyjdzie kiedyś rok, gdy w końcu ozerwca i po- 

czątku lipca nie zgłoszą się w górach. harcerskie sta- 

nice" 
Zgodnie z sugestiami zawartymi w uchwałach larcer- 

skiej Rady Bieszozadzkiej z lat poprzednich rozpoczę- 

to w naszym Zwiąsku "powszechne myślenie" nad przy- 
szłością harcerstwa w Bieszozadach. W lutym 1984 rożu 
na zimowisku połączonych Rad obydwu turnusów opraco- 
wano pogląd HRB na temat pobytu haroerzy starszych w 
Bieszczadach. 

Rada sugeruje konkretne płaszczyzny działania. 
Oto one: 

aa iwum 
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- kontynuować służbę Bieszczadom 
- pracować w dalszym oiągu nad płaszczyzną programową 

kładaj jej 

zmienność 
- zwrócić szczególną uwagę na rozwój turystyki. 

Tak więc, zanim Operacja "Bieszczady-40" dobiegła 
końca, już na trzy lata przed jej zakończeniem powsta 
ła idea kontynuowania liaroerskiej Służby Bieszczadom, 
pracowano nad formułą pobytu Harcerzy Starszych w 
"harcerskich górach", dyskutowano nad szozegółami, 

II. Służba "harcerskim górom" 
Harcerska służba Bieszczadom tym będzie różnić się od 
tej, którą pełnili harcerze uczestniczący w Operacji 
*B-40", że będzie realizowana w PURKULE STARSZOHAR- 
OERSKIEJ WSZECHNICY. 
I od razu zastrzeżenie: Pobyt obozów w Bieszczadach 
musi być dobrowolny, Przyjeżdżać winny najle, śru- 
żyny /zastępy/. Powinno się znaleźć także miejsce dla 

osób indywidualnych. Jeśli harcerze przyjdą po naukę, 
to muszą wcześniej spełnić określone kryteria. Najle- 
piej te, które charakteryzują dobrą drużynę starszo- 
hraceraką po roku pracy. 

w ciągu trzech lat poprzedzających zakończenie 
Operacji powoli narastało przekonanie, że formuła 
określająca pozostanie harcerzy w Bieszczadach powin- 
ma być możliwie szeroko otwarta, Dlatego w dyskusjach 

prawie tormy któ 
re w ciągu dziesięciolecia choć raz zostały zastoso- 
wane, Ostatnie lata to także nieustanne poszukiwania 
płaszczyzny programowej Harcerstwa Starszego. Biesz- 
Ozady mogą zostać swoistym poligonem p. 
gdzie można by było sprawdzić różne rozwiązania i po- 
mygły metodyczne. 
Cechą charakterystyczną zmian, jakie zaszły w ruchu 
Starszoharcerskin jest jego otwarta formuła. Dlatego 
harcerskie Bieszczady powinny być dostępne dla całej 

ropozycji i szezegółów 

K jeszcz 
Ważną sprawą jest,aby nie zapomnieć o poprzednikach, 
Przejmując dziedziotwo Operacji trzeba pamiętać o 
tych, którzy czasem część swego życia poświęcili tym 
górom, Dlatego Klub Bieszczadników powinien powstać 

już podozaa planowanych w roku 1984 Zlotów Bieszozad- 
ników. 

"Z ludźmi a nie obok ludzi" 
Bieszczadzki Uniwersytet Starazoharcerski to forma, 
która także zafunkojonuje na zakończenie Operacji, 

Jej kontynuowanie ma na celu stworzenie wspólnej pli 

tommy myślenia o Bieszczadach przez przybyszów 1 mie- 
Szkańców, tak aby pomoc temu regionowi stała się fak- 
tycznie troską harcerzy i ńoów Bi ów. 
W tormule tej mogą znaleźć miejsce wszystkie działa- 
mia oświatowe, historyczne, wymiana informacji, ochro 
na przyrody eto. 

stiwalu Twórozości Artystycznej w Bukowcu, Jarmarku 
krtystycznego w Wołosatym oraz Centralnego Starszohar 

Rajdu 
„Obozy wędrowne, 

powinny stać się powszechną formą pobytu harcerzy 
starszych w Bieszczadach. Obozy te, inaczej przygoto- 
wywane niż tradycyjne, muszą być planowane z głęboką 
znajomością realiów bieszczadzkich. 
uogliby także wędrować harcerze po Bieszczadach wyko- 
rzymtując sieć stanic lub "gwiaździście" w oparciu 
o jedną z nich. Należy zastanowić się nad możliwośw 
oiami wędrówki zastępów, 

Sishowanie przez pracę _ 
rozumiane jako Środek wiodący do realizacji celu 
/majczęściej wychowawczego/ jest dobrze w harcerstwie 
znaną metodą. 
Praca, pojęta nie tylko jako określenie fizycznych 
działań, lecz jako zespół czynności podjętych przez 
harcerzy lub zespół - dla osiągnięcia zaplanowanego 
efektu, powinna towarzyszyć wszystkim działaniom obo- 

powinny być powszechnie ZO głównymi noś 
nikani realizowanych zadań programowych, Oto kilka 

propozycji: 
- zielone przedszkole 
- pomoo rolnictwu - państwowemu, indywidualnemu, spół: 

dziel 
inwentaryzacja zabytków, starych cmentarzy, pouni- 
ków przyrody 
uprawy leśne 

obiektów 

organizacja festynów, koncertów, teatrzyków i tzw, * 
"białych niedziel" 

objazdowe obserwatoria astronomiczne 
objazdowe kina 
biblioteki polowe 
zielone patrole 
stacje meteo 
punkty konsultacji wakacyjnej /dla dzieci szkolnychy 

opieka nad szlakami turystycznymi, odnawianie ozna- 

kowań i wytyczanie nowych szlaków i Ścieżek krajo- 
snawozych 

organizacja i obsługa hotelików turystycznych 
prowadzenie punktów "it"-i propagowanie walorów tu- 
rystyczno-krajoznawozych określonych obszarów, 

Tematów do programów poszczególnych znaków można zna- 
leźć tyle ile poważnych problemów wokół nas, Nie jest 

to lista zamknięta. Dalsze dopisze samo życie, Zdoby- 
wanie znaków służb to nio innego jak wykonanie dobro=— 

wolnie podjętych, ważnych społecznie działań. 

III. Kilka uwag o organizacji 
Jakie powinny być obozy w Bieszczadach 
Przyjęto, że stanice już istniejące częściowo zagospo: 
darowane będą szkieletem tworzącyn sieć obozów, Mogą 

być organizowane obozy stałe, także dobrze przygoto- 
wane m ie, oraz różne typy obozów wędro- 
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wnych, Powinny funkcjonować zgrupowania specjalności,” 
obozy żeglarskie, stacje naukowe, i! wyniku podejnowa- 
mych dotąd akoji starazoharcerskich gwałtownie wzrma- 
ta potrzeba wzajemnych kontaktów. Byłyby więć Biesz- 
ozady terenem wszechstronnej wymiany doświadcz 
wem BI£SZCZADZKĄ WSZECHNICĄ STARSZOHARCERSKĄ.. 
Każdy wyjeżdżający w Bieszczady obóz formułując cele 
musi brać pod uwagę bieszczadzkie realia i znajomość 
prezentowanej tutaj idei, Słowem, do wyjazdu w Biesz- 
ozady trzeba się dobrze przygotować. * 

Wszystkie działania podejmowane "na zewnątrz" powinny 
być szczegółowo uzgodnione z lokalnymi władzami. Zain 

tereny działania. Wymaga tego dobrze pojęty interes 
każdego obozu, Harcerska służba Bieszczadom będzie 
wtedy pełna i wiarygodna, kiedy działalność w biesz- 
ozadzkim regionie będzie całoroczna, Dlatego trzeba 
w górach organizować zimowiska, planować wyraje wio- 
senne /wiosenniska/ i pamiętać o tym, że 
kie szlaki najpiękniejsze są jesienią, 

Mówiliśmy wyżej o wielu formach i sposobach spę 
dzania w Bieszczadach czasu. W oparciu o jaki model 
organizacyjny obozy mogą zafunkojonować, 
Wydaje się, że należy rozpocząć budowę Ri 
SKIEJ SIECI BIESZCZADZKIEJ, W górach pozostanie kilka 
    

jednoatki wskażą na, 
  naście Lub m. stanic. 

| oparciu o te bazy /każda może mieć własną specjali- 
zację lub nawet kilka/ należy podjąć działania, Powi- 
mien zostać utworzony SZTAB AKCJI STARSZOHARCBRSKIEJ, 
Byłoby to kontynuowanie Operacji w konwencji SAS, 
kompetencje Sztabu uległyby zmianie tylko w niewiel- 
kia stopniu. Sztab musiałby być olastyczniejszy, z0- 

kwatermis , łączność, opiekę 14- 
działalność karską, 

gą do inspiracji. 
jstab powinien mieć jednoznacznie określone kompeten= 
sje ga s nadzorem had wszystkimi jednostkani 

, łącznie z wydawaniem ze- 
uwoleś na obozowanie /sprawa zaopatrzenia w żywność, 
pojemność terenów obozowania/. iinien kierować pro- 

'gxunem Bieszczadzkiego Uniwersytetu Społeczibgo i or- 
ganizować Klub Bieszozadników, 

19. Kilka uwag końcowych 

1. Powinna działać Harcerska Rada Bioszozadzka wyło- 
niona spośród przedstawicieli tych drużyn, które 
podejmują w Bieszozadach dsiałalność coroczną. 

2. Medal powinien tać 
Uleo muszą jednak pewnym zmianom kryteria jego 
przyznawania. 
Trzeba wprowadzić inne oznaczenie medalu dla tych, 
którzy otrzymają go po roku 1984. 

3. Należy rozważyć możliwość wybudowania na Wołosatym 
stanicy GK ZAPI 

  wędrownicy przyszłości 

vekst ten powstał w nocy z 30/31 marca 1984 roku. 
Dedykuję go tym, których Bieszozady urzekły, którzy 

zostawili w nich cząstkę swego serca, Dedykuję go 
wszystkim bieszczadnikom, 

Ja kocham te góry 
I wiatr, co mi gra na szozytach 

I mrok, który w wieczór pogania wędrowców 
A rano przed słońcem umyka. 

Po kilkunastu godzinach tłuozenia się pociągami 
1 autobusami wysiądziesz późnym popołudniem pięknego 
jesiennego dnia wraz z nikł grupką spieszących za 

Swoimi sprawani mieszkańców > na ostatnim przystanku 
w którejś z kilkudomowych bieszczadzkich osad. Zała- 

dujesz ciężki wór na ramiona - i wyruszysz doliną, 

doliną w której nie ma już żadnego zanieszkałego 

doi Ściana lasu szybko zauknie się za Tobą 1 drze- 

wa otoczą Cię ciasnym, przyjaznym bukowym namiotem. 
Będziesz stąpał po złocie bukowych liści i będziesz 

czuł, że jest ono wielokroć cenniejsze od tego twar- 

dego, do niczego nie przydatnego kruszcu, który tak 
ozęsto zaślepia ludzkie oczy i myśli,* 

Będziesz sam, Prowadzić Cię będzie mięjscami ledw: 

widoczna, zabłocona, idąca łagodnie pod górę droga, 

która tak wiele mogłaby opowiedzieć o historii tej 

ziemi, Przecież jeszcze nie tak dawno Łemkowie prze- 

pędzali nią stada na wypas, później przez wiele lat 
służyła jako szlak krwawej wojny leśnej. 
Przestała być potrzebna ozłowiekowi — i z wolna za- 
rastała cierniem i chwastem, Dziś znów służy — oto 

sągi przy drodze, Ślady zwózki drzewa, Wyżej napot- 
kasz dawno ścięte, zbutwiałe pnie - nie wywiezione 

do dziś, Widać ,plan zwózki drzewa nie nadążył za ple 

neu wyrębu... A teraz — już za późno, 

Będziesz czuł już w powietrzu wieczór, a w mięś- 

Pur jarosław Balon Ho 
niach zaęozenie - gdy wyjdziesz na sporą płaśń u zbie 
gu bocznych dolin. Stała tu kiedyś wieś, Znajdziesz 
resztki fundamentów, nierówność gruntów, zdziczałe 

drzewa owocowe. To wszystko. Dziś nie ma tu nikogo. 
Wikt nie rozpala ognia w piecu, nie pasą się stada 
koni na polanach, nie otoczy Cię grupa równie ocieka- 
wych jak lękliwych dzieci, Nikt nie wpatruje się w 
widoczny na południu grzbiet połoniny. Jesteś sam, 

Zbity gąszcz malin zarósł dawne pola i łąki, Kie- 
dyś tutaj pracowali, rodzili się i umierali ludzie, 
Las, wspaniały bukowy las - nie wraca na swoje sied- 
liska. Plenią się krzewy i chwasty, Zwycięskie, liówią 
że człowiek był tutaj intruzen. 

Zrzuciaz z ramion plecak i z ulgą odetchniesz głę- 
boko, Jak dobrze ozuć się choć przez moment tak lek- 

„kim jak ptak, móc ulecieć - choć myślą - nad te wspa- 
niałe góry. Góry, w których jest takie miejsce jak 
tutaj - gdzie nie ma nikogo. Gdzie można po prostu 
być samemu, Samemu w wielkiej dolinie, Samemu - sto- 

jąo przed światem 1 przed sobą, Dokoła lesiste czuby 
szczytów rysują się nierealnie w wieczornej mgiełce 
- po wschodniej stronie muska wierzchołki żywy ogień 
zachodzącego słońć 

Już ozas rozbić namiot, Teraz woda - słychać szne: 
rwącego górskiego potoku. Zasila on zapewne San - 1 
jego wody, już brudne i cuchnące dotrą wraz z Wisłą 
do morza, Ale tu jeszoze woda jeat czysta, Pruwie - 
jak ze źródła. I ten smak. Nawet "popularna" z tej 
wody ... to herbata. 

Teraz szybko zjeść coś 1 spać, Ale nie... Przeoie: 
żel. Na niebie już tyle dobrych gwiazd - 1 las za 
plecaui huczy awoją bukową pieśń. Nie wejdziesz do 
śpiwora - weźmiesz latarkę i pójdziesz po chrust. 
Wiedaleko. Po pół godzinie na polanie urośnie stos 
drzewa - nie brakuje go tu, Potem usiądziesz przy  



    

płonącej watrze. Iskry lecą wysoko w niebo, trzaska- 
ją głownie - a myśl powędruje awobodnie po świecie, 

ze szczytów gór zejdzie w cieniste doliny, zatrzyma 
się nad wstążką obwodnicy i taflą jeziora Solińskie- 
go. Śledzić będzie wilcze tropy i ałuchać pomruku 
niedźwiedzia, zatrzyma się nad obozową stanicą i po- 
łączy się z dźwiękiem dzwonu z małego kościółka, nad 
którym jeszcze wznosił się do niedawna prawosławny 

krzyż, 
Będziesz dumał 1 dumał, Twoje roebiegane myśli 

skupią się w końcu i zatroskają: Jzy długo jeszcze? 
Jak długo przetrwają? Czy nie zniszczymy tych wspa- 
miałych gór, nie wprowadzimy w nie oywilizacji - se- 
tek domów wypoczynkowych, spalin, hałasu! Czy nie po- 
$rujemy wody? Nie pokryjemy lasu płaszczem pyłu z na- 
szych fabryk? Czy narciarskiej turystyki nie zastąpi 
mieć wyciągów, a piechurzy nie zostaną wyparoi przez 
autokarowe grupy, którym obojętna jest cisza i piękno 
tej ziemi? 

Czy nie zniszczymy tych gór - my, harcerze, ucząc 
ludzi nie Bieszczadów, a być w Bieszczadach? Czy nie 
zniszozymy tej ziemi? - * 

Smutne będą Twoje myśli, Od płonącej watry nie po- 
Gzujesz bijącego ciepła. 

Mija godzina za godziną = niepostrzeżenie, a w To- 
bie coraz więcej goryczy i zmęczenia. Wie będzie 
ohciało Ci się podnieść — ogień sam z wolna wygaśnie. 
Gdy pozostanie już tylko popiół z Twojej radości - że 
znów jesteś w swoich ukochanych górach - nie pochy- 
lisz się nad nim - 1 nie będziesz szukał utajonego 
gwiaździatego diamentu. Fodniesiesz się ociężale. Za- 
pragniesz tylko zagrzebać się w Śpiworze i we śnie 

zapomnieć o troskach, które Cię gnębią, I wtędy, 
przed wejściem do namiotu, wpadnie Ci do głowy nie- 
śmiała myśl, Powiesz sobie, że to nie ma żadnego sen- 

mu, ale zasuniesz namiot, wrzucisz do chlebaka tenmoa 
£ ocalałą resztką herbaty, tabliczkę czekolady zdoby- 
tą "na młodszym bracie", podręczną apteczkę — weź 
miesz do ręki latarkę - i ruszysz w głąb doliny, 

Będziesz kląż w duchu swoje głupie pomysły, które 
zaprowadzą Cię kiedyś do grobu - ale nie zawrócioz. 

Z wolna rozruszają Ci się mięśnie, serce zacznie 

Ludzie wbiegają do mojego domu 
1 namawiają moje sprzęty 

do złego 
schody trzeszozą 
drzwi się nie domykają 
książki kłamią 

i po Pana Boga 
Nie umiem udzielić mu 
pierwszej pomocy 

Dopiero deszcze bieszczadzkie 
Inni mieszkańcy przemyją mu oczy 

Dzwoniłam po karetkę pogotowia 

pracować równiej - 1 poprzez złość i determinację 
zacznie przebijać odrobina zadowolenia 1 satyctukcji 
- że jakoś Ci idzie. Będzie coraz to stromiej i stro- 
miej, las piął się będzie wraz z Tobą po zboczu i zda 
wać Ci się będzie, że cały świat wędruje wraz z Tobą 
w górę i że ta wędrówka nigdy się nie skończy. Ścież- 

ka Ci gdzieś zniknie, zaczniesz przedzierać się pr. 
gęstwę porastającą dawno tchnieniem burzy powalone 
drzewa - ale będziesz szedł wytrwale i nieprzerwanie, 
a z każdym krokiem w górę rośnie w Tobie radość, Gdy 

wreszcie przystaniesz na chwilę na pokrytej borowina- 
mi polanie, zawieszonej na stoku - obrócisz się - 1 
zdziwisz się, że jesteś już tak wysoko. 

Potem gwiazdy zbledną i jedna po drugiej zaczną 
znikać, Zgasisz już latarkę - i nagle przed Tobą po- 
jawi się skraj połoniny. Zdziwiony zwolnisz nieco 
i brmąc przez wokre od rosy borowiny - dotrzesz do 
grzbietu zwieńczonego ostrym zębem skał. Poczujesz 
na twarzy chłodny powiew ciągnącego po przeciwnym 
stoku wiatru. Dookoła będą spały otulone lasami doli- 
ny. Gichy i ciemny będzie stał wał paana granicznego. 

Będziesz stał i patrzył. będziesz dziwił się sobie 
- swojej goryczy tam na dole i swojej radości, która 
tak niespodziewanie zrodziła się w Twoim sercu. Ona 
Gi podpowiada - że prawie wszystko zależy od Ciebie. 
I to jaki jesteś, i to jakie będą te góry. I będziesz 
wierzył w siebie, w swoją młodość, siłę i miłość do 
tych gór, która sprawia, że uratujesz je dla tych, co 

przyjdą tu po Tobie. Stanie przed Twoimi oczami koro- 
wód ludzi - tych z przeszłości 1 przyszłości - którzy 
pokochali te góry. Zobaczysz ich wędrujących z pleca- 
kami i życzliwością dla świata wypisaną na twurzach, 

torujących nowe szlaki i walczących o każdą połać nie 
zniszczonego lasu, każdą nieskażoną wodę i nie zady- 
mioną okolicę, Będą szli przed Tobą - i dostrzeżesz 
jak wielu s nich ma harcerski mundur - a prawie wszy» 
©y harcerskie serca. Będziesz patrzył jak załamują 
mię 1 upadają,i jak po każdym upadku powstają - sil- 
niejsi 1 lepsi. I będziesz szczęśliwy, 

I wtedy - z lewej otrony Halicza wzejdzie słońce 

- 1 rzuci pierwszy swój promień na Twoją rozpłomie- 
nioną twarz. 

wę JĄOWI s 

Jankowska 
może znajomi /nie pamiętam/ Dopiero wiatry bieszczadzkie 
wszysoy - wyprowadzili się 
Musiałam ich opuścić 
/jak się opuszcza ręce/ 

przeczeszą rozsądek 

nauczą liść po liściu 
moje sprzęty spokoju 
Czekam 
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Dopiero mokre zielone powietrze »adom< 

EEEE + KIZNNNNNNA PROPOZYCJE UREEEMM 
jżdy ruch społeczny poszukuje miejso i sposobów 

służących wymianie myśli, pomysłów lub chociażby róże 
nych zdań. Zjawisko to pozwala mu żyć, sprawia, że 
oiągle w nim się ooś dzieje, "pulsuje","gotuje". Ciąs- 
le bowiex pojawia się ooś nowego, nie zakrzepłego w 
gohematach. Na tym polegają kłopoty z ruchem, ale w 
tym też trzeba dostrzegać jego zalety, Trudność w jen 

go organizowaniu polega na tym, że nie można ruobu 
"zarządzić". Można natomiast wywołać lub wyzwolić, 

qlaczego 
fworzyrhy 

tworząc klimat sprzyjający pojawianiu się nowego. 
Kuźnica jest dla harcerstwa starszego jednym ze 

sposobów na"nowe", jest również metodą przywoływania 
ruchu, Dla wielu, na dziś, jedynym miejscem odkrywa- 
nia harcerstwa, dla ambitnych - sposobem wypełniania 
białych plam w jego metodzie, Dla wszystkich - rozwią: 
zaniem służącym odkłamywaniu harcerstwa. Kuźnica po- 
winna być również miejscem, w którym można się po 
prostu pokłócić, porozmawiać szozerze, skonfrontować 
myśli, Dziś, kiedy do harcerstwa starszego przychodzą 
"nowi", nie zawsze znający rodowód ruchu - kuźnica 
Staje się również formą ich w 
0 mim wiedzę, dając orientację w problemat, 
stwa. 

Qelem zasadniczym działania kuźnioy powinno jednak 
pozostać poszukiwanie sensu i treści harcerskiego ży- 
oia, tworzenie wizji nowego Świata. Niech będą to rów- 
nież miejsca gdzie z marzeń mogłyby powstawać nowe 
idee. 

Krokiem do zaprzępaszczenia sensu kiiźnio może być 

pokładanie w nich zbyt wielu oczekiwań 1 nadziei. Już 
dzić zdarza się obserwować nazywanie każdej dyskusji 
w drużynie kuźnicą lub załatwianie "na kuśnioy" regu- 

laminu mindurowego. Niebezpieczeństwo to, zupełnie 
zresztą realne, każe ciągle przypominać, że kuźnica 
mie może być zwykłą dyskusją ozy rozmową jakich wiele 
W życiu. Nie jest również "takim sobie" pogadaniem 
0 wszystkim i o niczym, Nie musi dawać jednoznacznych 
rozwiązań problemów, namawiając do niepotrzebnych 
uproszczeń, Nie może jednak utonąć w słowach, Niech 
raczej naświetla problem z różnych pozycji, wyczerpu- 
je argumentację i różnorodność widzenia tego samego 

problemu, 

harcer- 

Roczątki 

Zaczęły powstawać dość samoistnie, nie zawsze i 
mie od razu pod szyldem kuźnio. la starszoharcerakim 
QASie ich protoplastami były "rozmowy o szarej go- 
dzinie", "pogwarki na rozdrożu”. Kuźnice lat 1980 i 
1981 rozpoczęły ruch myśli 4 poglądów o ważnych dla 
harcerstwa starszego i całego Zwiąsku sprawach. Praw- 
dziwy rozkwit nastąpił jednak dopiero na SASie w 1982 

hm Bogumił Zych 

kuźnice ? 
roku, Wówozas coraz bardziej zaczęły nawiązywać do 

tradycji zapoczątkowanej w latach międzywojennych, 
jRozmowy były głębsze, analizujące przynależność 
ido harcerstwa. Zaczęto zadawać pytania: co dalej? Co 
dla nas jest dziś najważniejsze? O oo powinniśmy wal- 
ozyć? Co powinniśmy zmieniać? Jakie  harcerstwc »tar- 
sze chcemy? Go moglibyśmy zrobić dla Polski, dla spo- 
łeczeństwa, dla państwa? Jak lepiej pełnić harcerską 
służbę? 

Kolejnym etapem były kuźnice uruchamiane w chorąg-' 
wiach. Do pierwszych trzeba zaliczyć Krakowską, Byd- 
goską, 1 Wraz z 

Szkoły "Perkoz" - za- 
wiązała się Centralna Kuźnica korzystająca s gościn= 
mości szkoły, Tematyka przewijająca się przez kuźnioe 
stawała się ooraz szersza, nie dotyczyła już jedynie 
problemów wewnętrznych, choć nadal były potrzebne nam 
1 te rozmowy o "autorytecie funkoyjnych", o tym "oo 

przyrzekać" albo np, "Być harcerzem - po 00 i dla ko- 
go" . Ostatnio dyskusje kuśnio zaczęły dotykać prob- 
lemów ogólnospołecznych "Harcerstwo i socjalizm", 

"Harcerstwo a religia", "Jakiej ohoemy Polski", "Mój 
światopogląd - być tolerancyjnyn". 

Oto dzisiejsza, niezbyt jeszcze rozległa historia 
zjawiska i przedsięwzięcia, które nazywamy Kuźnicą, 
Zapewie jest to jedna z zalet tej formy, tyle bowiem 
jest jeszoze w niej do stworzenia, wymyślenia i ekspe- 
rymentowania, 

Kuźnice dzis: 

Powoli przestają być już.jedynie formą pracy, 00- 
raz bardziej stają się ozymć w rodzaju federacji krę-    



    

gów dyskusji o sprawach najważniejszych, Dla wielu 
harcerzy są sposobem w ruchu 
/nierzadko jedynym/. Mnożą się znaczki i legitymacje 
/również honorowe/ uczestnika kuźnicy i warto w tych 

dążeniach widzieć również poszukiwanie własnej tożsa- 
mości. Podobnym zjawiskieą jest obrzędowość, którą 
tworzą niekiedy większe kuźnice, Krakowska Kuźnica 
każdorazowo swe spotkanie rozpoczyna uderzeniem w ko- 
walskie kowadełko, inna prowadzona jest tylko przy 
świecach, A wszystko to po to, by atmosfera prowadzo- 
nej rozmowy była naturalna i nieskrępowena, Dlatego 
kuźnicom rzadko przeszkadza gitara czy zaśpiewana 
piosenka, 

Kuźnicę można przeprowadzić w drużynie, w hufcu, 
w chorągwi. Można ją organizować cyklicznie - z włas- 
mą izbą, obrzędowością i wyznaczoną wcześniej tematy 
ką. Równie dobrze zaistnieje w działaniu doraźnym - 
uruchamiana wówczas, kiedy pojawia się temat lub waż- 
my problem do rozstrzygnięcia - na przykład na obozie. 

Jak przygotować i prowadzić kuźnicę? 

| Początkiem będzie zawsze jasno sformułowany temat. 
Najlepiej pytanie lub teza, Temat musi być woześniej 
anany wszystkim uczestnikom kuźnicy, Jeśli organiza- 
torom zależy na jej szerszym zasięgu nie powinni po- 
przestać jedynie na ogłoszeniu ustnym. Coraz częście, 
widzę plskaty 1 ulotki z wydrukowanymi tenatani, za- 
praszające na kuźnicę, gwarantujące nawet nocleg 
/Ważbrzych, Kraków/. Znajomość tematu stwarza pewną 
gwarancję, że uczestnicy przyjdą na spotkanie przygo- 

towani. Niestety, często bywa to pobożnym życzeniem. 
Kejembitniejsi organizatorzy wyposażają przęzornie 
uozestników w jakiś materiał, który pozwoli wszystkim 
rozpocząć dyskusję z jednego poziomu, Najbardziej 

bowiem dezorganizują rozmowę godzinne spory semantycz 
mo-sofistyczne, gdzie jedni pod słowem "socjalizm" 
rozumieją ogólnohumanistyczne dążenia ludzkości /rów- 
ność, preworządność, społeczną własność Środków pro- 
dukoji/, drudzy zaś praktykę lat siedendziesiątych. 

Przygotowanie materiałów zawierających 
osy też słownika związanego 2 tematem dyskusji prze- 
rasta najczęściej możliwości techniczne organizatorów 
Większość organizujących kuźnice poprzestanie na 
wprowadzeniu. Powinno. ono być zwięzłe, przykładowo 
wykorzystujące jedno z dwu rozwiązań: 
- pierwsze polegałoby nA przedstawieniu rozmaitych 

0 punktów widzenia, a rozstrzygnięcie, który pogląd 

jest słuszny pozostawiażo dyskutantoa; 
- drugie, gdzie prowadzący starałby się postawić i 4 

obronić własną tezę, uczestnikom zać dając możli- 
wość przedstawienia innych poglądów i krytyki zapre 
sentowanego wcześniej zdania, 2 

W obu przypadkach potrzebny jest prowadzący. Jego ro- 
la oczywiście nie ograniczyłaby się tylko do wprowa- 
dzenia,osy też później, do udzielania głosu, Równie 
ważne byłopy zehranie wniosk 
nia, Uczestnicy powinni nie tylko wygłaszać swoje po- 
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glądy, ale także próbować je udowadniać, argumentować 
do innych, Obowiązy.. 

je zasada, że inni też mogą mieć rację, a jeśli jej 
nie mają to trzeba to udowodnić, Wypowiadać można się 
kilkakrotnie, można zadawać sobie wsajennie pytania, 
jeśli coś jest niezrozumiałe albo warte sprecyzowania 

Wszyscy znamy sytuacje gdy po wprowadzeniu zapada- 
ła grobowa cisza, Na uczonych dysputach zarządzano 
wówczas przerwę. My proponujemy metodę *"Llodożamacza", 

tylko niech to będzie naprawdę łamanie lodów - przez 

kogoś kto potrafi odmiennie spojrzeć i dojrzeć pro- 
blem, może od innej strony, Niekiedy na początek trze 
ba sprowokować 2-3 osoby, wywołując je do zabrania 
głos, 

Kuźnice mają swoją tradycję odbywania ioh w kręgu, 
gdzie, zgodnie z zasadą okrągłego stołu, liczą się 
argumenty - nie miejsce siedzenia. 

No i jeszcze najważniejsza uwaga - aby kuźnica nie 
była dyskusją samą dla siebie konieczne jest utrwale- 
nie jej dorobku, Trzeba więc kuźnicowe rozmowy spisy- 
wać lub, jeszcze lepiej, nagrywać. Takie "zapisy" 
dobrych dyskusji chętnie wydrukują pioma harcerskie 
"Drużyna", "Na Tropie", "lotywy", "Na przełaj”, oczy 

też krakowski "Harcerz Rzeczypospolitej". Koniecznie 
zaś trzeba przesłać dokumentację kuśnicy do Central- 
nej Kuźnicy w SRS "Perkoz", 14-150 Olsztynek. 

Dla_kogo kuźnica? 

Jeżeli powiemy, że dla wszystkich - to nie będzie 
w tym żadnego łgaratwa, W kuźnicy może uczestniczyć 
każdy - harcerka i harcerz /poryżej 16 lat/ marzący 
o świecie pięknym i dobrym, sprawiedliwym i szozęśli- 
wym, instruktor, naukowiec czy filozof. Nie wiedza 
decyduie o możliwości udziału w kuźśnicy, ale świeżość 
umysłu, żywość, chęć zgłębienia tego oo jest niedopo- 

wiedziane. 
Jeśli powtórzymy pytenie i powiemy, że kuźnica 

jest dla wybranych, to również nie skłaniemy. Jeśli 
bowiem drużyn będą roz- 
mawiali ma kuśnicy o autorytecie funkcyjnych, to wów- 
ozas ta sama kuźnica będzie już formą pracy z nie- 
licznymi. 

Wiele tu zależy od przyjętej przez organizatorów 
kuśnicy koncepoji i roli jaką zechce jej przypisać. 
Wiele zmian może przynieść również zasięg kuśnicy - 

inaczej będzie ona wyglądała w drużynie, w szozepie, 
a jeszcze inaczej w hufou ozy chorągwi, 

Różne są również szkoły na temat sposobu przygoto- 
wywania i prowadzenia kuźnicy. Jedni uważają, że aby 
była ona naprawdę twóroza warto zadbać o obeoność fn- 
ohowca w dziedzinie związanej z tematem, Inni - że 
zadaniem przygotowujących jest poszerzyć awoją wiedzę 
s danego tematu, SĄ oczywiście i tacy, którzy uważaji 
że najważniejsza jest świeżość spojrzenia. Sami za- 
pewne ie, która a tych propozycji bar- 
dziej wam odpowiada, 

/_ Każdemu organizatorowi kiźnio warto jednak zaddyc 
 komać ostery pytania, na które warto sobie odpowie- 
dnioć przed zabraniem się do orgenizowania kuśnicy, 
po oo? Dla kogo? Gdsie? w jaki sposób? 

d  pobrze, jeśli to oo woześniej napisano pomoże wam od= 

Jak to jest. 
w Krakowie 

Niektóre zwyczaje można zastosować w waż 
ch obozu 

Qzym jest Krakowska Kuźnica Starazohan- 
oerska. 

Krakowska Kuźnica Starszonarcerska jest dobro- 
wolnym kręgiem kadry instruktorskiej i harcerzy star- 
Bzych, kręgiem wymiany myśli 1 poszukiwania nowych 
idei. Kuźnica ma być miejscem tworzenia NOWEGO - 

/ jak w Kołłątajowskiej Kuśnioy Przyszłości. 
fwórczy ferment, chęć nieskrępowanego wypowiadania 
Pytań 1 wątpliwości drążących umysły młodzieży - to 
właśnie cel spotkań Kuźniczan. Chcemy sobie na wiele 
pytań odpowiedzieć, chcemy poszukiwać dróg uczestnio- 

tma w życiu poprzez własną harcerską wizję i ideały, 
Kuźnica Krakowska zapoczątkowała niegdyś ruch kuźnie 

Środowiskowych. Chcemy nadal być w ozołówce myśli 

atarazoharcerskiej, korzystając z bogatych doświad 
0zeń i tradycji środowiska krakówskiego, 

Kuźnica Krakowska spotyka się raz w miesiącu, 

Krąg Kuźnicy zawiązuje się dzięki opiece trzech star- 

Bzoharoerskich Kręgów Instruktorskich: 
Kręgu Białej Podkładki - gospodarza Kuźnicy 

Kręgu Instruktorskiego Białego Szczepu ZHP 
Kręgu Drużynowych Starszoharoerskich Hufoa Kraków — 

Śródmieście 
Spotkania Kuźnicy odbywają się zgodnie z przyjętym 

przez Kuźniozan stałym harmonogranem, 
Zwyczaje i obrsędy KKS 
Symbolem Kuźnicy jest kowadełko i młoteczek, Przem 

Qhowuje je gospodarz Kuźnicy - Krąg Białej Podkładki, 
K . 1 dzierży kaźdc . 

Poozątek Kuźnicy oznajmia Prowadzący, trzykrotnie 
hderzając w kowadeżko, 

  

powiedzieć na nie, a każda kolejny publikacja oyklu 
"kuźnio" wyposaży organizatorów i uczestników w wie- 
dzę pozwalającą na nieco swobodniejsze zajęcie się 
tematem. Wtedy pomysł należałoby uznać za udany, 

W Kręgu Kuźnicy obowiąbują następujące zasady dy- 
skusji: : 

- zgłaszanie chęci zabrania głosu - podniesioną dło- 
nią, 

- przydługi, odbiegający od tematu głos może być prze- 
rwany uderzeniem młoteczka przez Prowadzącego, 

- uderzenie młotka przerywa również niepotrzebne po- 
leniki, 

- będący przy głosie może wywołać do odpowiedzi - jeńć 
1i pragnie by ktoś kontynuował myśl 
Kuśnica kończy się zawsze po dwu godzinach, trzy- 

krotnym uderzeniem młoteczka. 
Miano Kuźniozanina przysługuje po trzykrożnej obeo- 

ności w Kręgu Kuźnicy. Ba wniosek Kuźniczan Prowadzą- * 
oy Kuźnicę wręcza symboliczną legitymację Kuźnicy, 
ważną na dany rok harcerski. 

Złote Kowadełko Kuźnicy. Kuźniczanie mogą nadać 
Znak Kuźnicy - Złote Kowadełko. Nadanie Kowadełka mo- 
te nastąpić jeśli: 
- Kuśniczanie pragną uhonorować wybitnego zaproszone- 

go uczestnika Kuźnicy, . 
- Kuźniozanie cohoą wyróżnić kogoś spośród swego grona 

- za całoroczne aktywne uczestniotwo w Kręgu, Oras. 
za przygotowanie dwu spotkań i poprowadzenie jedne- 
go s nich. 

Złote Kowadełko nosimy na klapie prawej kieszeni mun- 
duru. Potwierdzeniem przyznania Kowadełka jest legi- 

| tymacja. 

Kilka myśli z kuznicy © Kużaicy 

"Kuźnica jest formą wymiany myśli i idei" 

"Kuźnica jest potrzebna członkom ruchu i całej 
organizacji, Jest to platforma gdzie ścierają się 
różne kierunki myślenia w warunkach njozym nie skrę- 
powanej dyskusji" 

"Kuźnica jest dla ludzi myślących samodzielnie, 
samodzielnie poszukujących, Uczestnik Kuźnicy musi 
być przygotowany do tematu" 

"Tematy ustalamy takie, które w danym momenoi: 
wiodące i potrzebne dla organizacji" 

"Uozestniotwo w Kuźnicy nie może być elitarne" 
"Kuźnica jest dochodzeniem do aedna sprawy. Zna- 

jąc oel potrafimy w sposób różnorodny ten cel spełnić 
"Kuźnica "dzieje się w osobach", Służba Kuźniosan 

powinne się przejawiać w sposobie prezentowania myśli 
1 dorobku intelektualnego organizacji." g  
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Statut ZAP mówi, że haroerze starsi mają prawo 
"wybierać 1 być wybieranyni do władz ZHP" /$13 punkt 
2.2/. Czasami wydaje mi się, że nadano takie prawo 
s myślą o przyszłości, w którejmy - harcerze starsi, 
będziemy kształtowali obraz naszego Związku. Wtedy 
podziwiam intuicję i dalekowzroozność ludzi, którzy 
przeforsowali uchwałę dającą nam kluoz do samorządnoć 
ści. lasz Związek jest przecież organizacją dnieci 1 
młodzieży, a nie dla dzieci i młodzieży, A więc te 
dzieci 1 młodzież powinni kształtować ZHP zgodnie ze 
swoimi wyobrażeniani, a die przyjmować to, oo dorośli 
usnali za najlepsze dla naszego wychowania i rozwoju 
psychofizycznego, zwłaszcza że nie many wspólnych po- 
glątów. 

Nie dziwię się, że nie stworzono do tej pory jakie 
goś dobrego programu działania dla naa, harcerzy w 
wieku 15-21 lat. Jest to bowiem okres najbardziej wy- 
$ężonych poszukiwań własnej drogi życiowej, własnego 
spojrzenia na świat, właanego ja. Przerzuca się wte- 
dy jedną filozofię za drugą, przymierza do różnych 
wariantów życia zawodowego i rodzinnego, a wybór tak 
<zęsto zależy od przypadku, od Środowiska, w którym 
Się mieszka , towarzystwa, w którym się przebywa, od 
obejrzanego filmu czy przeczytanej książki. Taka sy- 
tuacja stawia więc przed organizacją bardzo trudne 
zadanie, Trzeba mianowicie zaproponować młodym lu- 

dziom program, zgodny ze zmieniającymi się w ozasie 
aspiracjami 1 , jący ich 
do dorosłego życia, które nie polega przecież tylko 
ma zabowie 1 dyskusjach. Młodzi muszą mieć możliwość 
nauosenia się najpotrzebniejszych w dorosłym życiu 
rzeczy, sprawdzenia zdobyżych umiejętności 1 wiedzy 
w praktyce. Przede wszystkim musimy się nauczyć samo- 
rrądności, Ta umiejętność wspólnego zarządzania przy- 
da się nam - młodym w pracy zawodowej. Pewną namiaste 
ką samorządności są rady haroerzy starszych, ale. 
Sama dyskusja 1 publikowanie jej wyników to wciąż sa 
mało. Powinniśmy mieć możliwość o najie- 
totniejszych sprawach naszego Związku, osuć się odpo- 
wiedzialnymi za jego losy, powinniśmy widzieć jakie 
są efekty naszych dyskusji 1 realizacji ich ustaleń 
w życiu. 

Zbliża się okres kampanii sprawozdawozo-wyborozych 
w hufcach 1 ohorągwiach, od których będsie zależaża 
praca Związku przez następne 4 lata od VIII Zjazdu 
ZEP. Czasu woale nie jest wiele, bo hufoowe kampanie 
odbędą się już wiosną 1984 r. One właśnie sadecydują 
kto będzie zasiadać w radach hufoów, chorągwi, Radzie 
liaozelnej, jacy będą delegaci na VIII Zjazd, osy będą 
to młodzi zapaleńcy ozy "zasłużeni", Mimo, że delega- 
$ami na konferencje w hufcach w olbrzymiej większości 
sa barcorze starsi, stanowią jednak niezorganisowaną 

która bezwolnie wybiera do rady hufca lub na a 3 
struktorów, dorzucając zaledwie jednego lub dwu har- serzy starozych, Dorośli mają swoją pracę, obowiązki względem rodiny 1 nie staroza im ozasu ma aktywny udział w pracach rady, nie mają zapału ani ochoty na zmienianie naszej organizacji na lepsze, Nie jest to dobry sposób nagradzania za zasługi dla Związku i na- leży zrezygnować z tego procederu dla dobra ZHP, -— Ozyk mie lepiej byłoby wprowadzić do rad jak naj- więcej harcerzy starazych, którzy wreszoie byliby 

+ a nie My, młodzi, Namy w sobie jeszcze tyle energii, entuzjazmu, zapału 1 przede wszystkim Ozasu, że na pewno potrafilibyśny stworzyć taki Związek, który odpowiadałby wszystkim. Harcerze starsi pracują przecież we wszystkich pio - pach, prowadzą drufyny zuchowe 1 harcerskie, biorą ozynny udział w pracach swoich drużyn i kręgów in- struktorakich. My wiemy chyba najlepiej, co jest nam potrzebne do pracy w tych drużynach 1 kręgach, my jesteśny najbliżej dziąłań /najwatniejszych/ naszego Zwiąsku, najbliżej procesu wychowania, Jesteśny jed- nak zbyt słabi, by zwyciężać w harcerskich wyborach. 
1 powinniśmy to zmienić, 

GMA l 
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To bardzo dobrze, że harcerze starsi ohoieliby 
mieć wpływ na życie hufców, chorągwi i całego Zwiąg- 
u. To prawo dotyczy jednak nie tylko współrządzenia 
w skali całej organizacji, ale i w skali drużyny, 
szczepu, innych zespołów starszoharoerskich. Bo uczyć 
samorządności należy się od podstaw. Na II OŻPES jej 
uczestnicy sami przyznawali, że zagwarantowane przez 
Statut prawo współdecydowania o życiu Związku nie 
jest realizowane powszechnie, że obserwuje się zjawi- 
ska świadowego nieraz ograniczania praw harcerzy 
starazych już w życiu drużyn, 00 przejawia się w nie- 
dopuszozaniu harcerzy - ozłonków drużyn do decydowa. 
nia np, © planie pracy, w podejmowaniu ważnych dla 

4 drużyn decyzji przez drużynowych lub rady drużynowych 
Podkreślano więc wyraźnie, że haroerze będą pełnopraw 
nymi członkami zespołu starszoharcerskiego, jeśli 
m.in, każde zadanie zespołowe będzie poprzedzone 
sbiórką wprowadzającą, podczas której harcerze zosta- 
ną bądź przekonani do realizacji danego zadania bądź 
sani odkryją możliwość wykonania danej pracy, że na- 

leży wrocić do zwiadow spożecznych - zródeł działanią 
że plany pracy i zamierzeń zespołów winny powstawać 
miłeni wszystkich ozłonków grupy, uwzględniać ich po- 

trzeby 1 zainteresowania, Tylę teoria, a jak jet 
praktyce chociażby tu, na Operacji? 

Stanica Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Typo- 
wy dialog z tzw. szarym harcerzem: 

Rada Stanicy? 

- h ozy wiesz, 00 ona robi? 
- Jakieś tam zadania wytycza. 
- A rada drużyny? 
= Działa. Jak mieliśmy pracować społecznie, najpierw 

był zwiad, dowiedzieliśmy się, kto potrzebuje pomo- 
Sy i dopiero wtedy wyruszyliśny kosić zboż: 
Czy uważasz, że masz wpływ na to oo mię dzieje w 
stanioy, a drużynie? 

- Chyba mam ... 
Go to jest Harcerska Rada Bieszozadzka? 
Nie wiem /lub coś słyszałem, ale konkretnie nie 

wiea/. 

Parę minut później zostaję poinformowana przez hm 
Kazimierza Kprbela, że Rada Stanioy działa prężnie 

ustala ona programy 3-dniowe, zasięga 

opinii u rad drużyn, te s kolei konsultują program 
w sastępach. Rozmawiam potem z jednym s drużynowych. 
Stwierdza, że "rzeczywiście na obosie kiepsko jest 

|« samorsądnością w drużynach i zastępach", Znaleźli 
się bowiem w nich przypadkowi ludzie, słabo soriento- 
wani po ao właściwie tu przyjechali. Sami nie wiedzą 
ozęato ozego chcą, co 5 minut zmieniają awe plany, 
propozycje, wybierają nawet zastępowych, którzy nie- 
wiele więcej od nich umieją 1 wiedzą. Kiedy spotykają 
się drużynowi - zupełnie inaczej to wygląda, "tedy 
zawsze jest dobra rada", 

2 tym współdecydowaniem o życiu organizacji na 
«łasnym podwórku, w drużynach nie jest więc najlepiej, 
4 przecieś tu trzeba się tego uczyć, potem przenosić 
te doświadczenia wyżej, 
Bo do pełnej samorządności trzeba dorastać. 
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PERACJA - 
bieszczadzka 

impresja 

Jak to jest z tymi Bieszczadami? - zachodzą w 
głowy co poniektórzy z uczestników Operacji Bieszoza- 
dy 40? Dlaczego 40? 

Najwyższy czas, aby biszkoptom i zapominalskim 
przypomnieć, że największa harcerska akoja rozpoczę- 
ła się w roku 1974 i jej celem jest uczozenie 40-1e- 
oia PRL poprzez pomoc w zagospodarowaniu tej "enkla- 
wy pierwotnej przyrody", "Manifest Bieszozadzki"” z 
1975 roku głosił: "Przybyliśmy, bośmy tu potrzebni", 
To fakt niezaprzeczalny. Górom potrzebna była pomoc 
1 pomoc tę otrzymały, ludzie miejscowi, zrazu nieuf- 
ni, z ozasem się przyzwycząili. Szare i zielone mun- 
dury uważają ża stały element krajobrazu. Początki 
były trudne. W pierwszym roku na 52 dni pobytu 48 by- 
ło deszczowych. A jednak pracowaliśmy: przy budowie 
dróg, karozowaniu lasu, wytyczając szlaki turystycz- 
me i w gospodarstwach rolnych, I może dzięki tem + 
"Operacja" obrosła w legendę, przylgnęło do niej mia- 
mo ciężkiej, tylko dla ludzi twardych, z ambicjami. 
Uczestników było wielu, co roku pięć do siedmiu tysię 
oy. Niesamowite opowieści, groza i piękno Bieszozadón 
w słońcu i nawałnicy przyciągały nowych. Częstokroć 
2 zaciśniętymi zębami pozostawali do końca, Ambicją 
"bieszozadników" jest przeżyć turnus lub dwa i wrócić 
znowu za rok. Wyjeżdżać jest wstydem, bo oznacza to 
miękkość, niesprawdzenie, poddanie się trudnym warun- 
kom, Praktycznie tylko w Bieszczadach można się spra- 
wdzić zarówno fizycznie jak i paychicznie, * 

ża rok przyjdzie pora na podsumowanie efektów pra- 
cy w Bieszczadach. Już teraz koniecznym jest przygo- 
towanie się do rozrachunku i znałezienie formuły na- 

szej dalszej tu obecności. Wazakże Bieszczady nadal 
pozostaną "harcerskie" - będą miejscem spotkań har- 
oerzy starszych, którzy uczciwie zapracowali na pra- 
wo obywatelstwa w tym regionie, 

"Caryński samotnik"   

umierani 
od począt 

Uciekasz 
bo młody jesteś 
uoiekasz 
bo zdrowy jesteś 
uciekas: 
bo masz jeszcze tyle 
tyle 

/do zrobienia/ 

I wreszcie umkniesz 
/mie śmierci/ 

przekradniesz się między grudkami 
piachu 
umkniesz przed 
strachem 

Najłatwiej będzie Ci 
na achu 
u stóp Modrzewia 

Jesteś tylko ozłowiekica 

miłość 

Moja miłość jest liściasta 
liśćmi wiosennego dębu 
ma dno które nie wytrzynało 
1 wybuchło 
bezgłośnie 
trawą 

połączenie całości 

znajduje się w środku 
>koszone 
do przytulenia twarzy 

Nio mi tu nie zagraża 
ale słyszę sygnały 
powrotnych pociągów 
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lusi byc coż niezwykłego w klimacie 1 ukształ- 
e Ui, którzy tu przyjeżdżają 

1:4, ązani na zawsze, czują się ozłon- 
towaniu 1: 
gzują six - 
Jani jedaej wieikacj rouziny. To nie jest pusty fra- 

geu. Modzlta "oieszczadnikćw" istnieje, jest faktem, 
któremu trudno oda: Luych vaztów. Jednym 
z wielu dowodów ms t + historia dha Mirosława 

cy dyrektora Zespołu Szkół 3a- 
oobodośży c nuuczyciela matematyki - 

Ma taa - koucuda „tamicy Jzczecińskiej Chorągwi 
ZBE w kolan t istnienia Operacji B-40, 

krzygotowywa liakiu Liceum Pedagogicz- 
jn OH w 1956 r. otrzymał 

HE + EEEE DOSWIADCZENIA EM 
jomości 1 przyjaźni. Między innymi przyjacielem har- 
oerzy szozeoińskioh został p.Tomass Dębiński - leśni- 
ozy z Bukowca, oraz p,Teresa Kowal - lekarz z Wołko- 
wyi. Zaczęliśmy myśleć o atałym terenie dla naszej 
Stanicy" 
ie wspomnieniach dha Mirosława Geniusza potwierdza 
się uwaga sformułowana na początku: Rodzina Bieszcza- 
dników istnieje, a jej aktywność nie ogranicza się do 
miesięcy wakacyjnych. 

"i związku z powołaniem anie do pełnienia funkcji z-oy 
dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, 
a 00 za tym idzie - dysponowaniem mniejszą ilością 
ozasu wolnego, zacząłem szukać pomocy wśród kolegów — 

mirostaw geniusz 
Świadectwo dojrzałości - a już w grudniu tegoż roku 
Uczestniczył w kursie instruktorakim w Łodzi, biorąc 
również udziaż w pracach nad przygotowaniem I Zjazdu 
ZHP. Odtąd nie było już a życia i prywatnej 

instruktorów, którzy pomogą mi w pracy śródrocznej 
w którym wśród kadry obo- 

zowej było zatrudnionych sześciu instruktorów magi- 
strów matematyki /.../ Każde zebranie zespołu samo - 
  rodziny: żona dzielnie orga- 

mizecyjnych a synowie od Ro lat wychowują 

się wśród harcerzy, Wakacje i ferie przeznaczone gą 
ma obozy. Trudno je wszystkie zliczyć, nawet matema- 
tykowi. 

W 1974 r. dh Geniusz - komendant szczepu specjal- 
mościowego /11 drużyni/ otrzymuje od Komendy Chorągwi 

ZHP w Szczecinie propozycję prowadzenia obozu w ra- 

mach Operacji Bieszczady 40. "Cały Szczep żył przy- 
gotowaniani do obozu w Bieszczadach" - wspomina po 
latach dh Mirosław - "Instrgktorzy naszego Szczepu 
atunowili trzon kadry Stanicy a harcerze - trzon 

Mczestników". Jak wielką przygodę wapomina się dziś 
perypetie kwatermistrzowskie: tygodniowy biwak na sta- 

jl kolejowej w Lesku-iukuwioy w oczekiwaniu na 
sprzęt, d a potea budowanie atani- 

Sy w strumieniach deszczu... "Pierwszy rok w Biesz- 

Szadach był trudny. Pogoda i - z początku niechętna 

8 później wyczekująca - postawa mieszkańców wielu 
mniej odpornych zraziły". Ale nie zraziły komendanta 
Stanioy i grona jego najbliższych współtowarzyszy 
tych pierwszych dni. Uzupełniono sprzęt , zaplanowano 
Odpowiednie urządzenia obozowe uniezależniające obo- 

Zoviszów od natrętnego deszczu /np. podłogi do namio- 

tów is/. Opracowano nowe koncepcje i plany drugiego 

Toku"Operuoji". wspaniałym pouysłem była Polowa Jta- 
©ja Obsżugi samochodów, która przy staaicy Szczeciń- 

Skiej przetrwała 8 lat! - 
Praca sródroczna dała rezultaty: "Drugi rok był łat- 
Wiejszy. Już na początku witali nas pierwsi sympatycy 

7 Podzice dzieci z zielonego przedszkola prowadzonego 

Przez naszą Stanioę. W tyw roku zawarliśmy wiele zna- 

w naszej ssko- 
le było jednocześnie zebraniem "Bieszozadników", Czę- 
ste spotkania towarzyskie - rodzinne stawały się na- 
radami programowymi Stanicy Szozecińskiej w Bukowcu, 
Powstał klan, który miał jeden wspólny temat - Bie: 
ozady./.../ Każdy ozłonek klanu uważął rozbudowę Sta- 
nicy w Bukowcu za swoją własną sprawę. Plany, które 
powstawały w zimowe wieczory były realizowane w cza- 
sie wakacji. Tak powstała trwała zabudowa Stanioy, 
wykonana całkowicie w ozynie społecznym.” 
W ciągu tych 10 lat istnienia "Operacji" wyrosło nowe 
pokolenie harcerzy: "Pierwsi "Zasłużeni Bieszozadon" 
są już dorosłymi ludźmi, mają własne dzieci, ale na- 
dal są związani uczuciowo z nami. W tym roku wybiera- 
ją się na Zlot. Niektórzy chcą pokazać Stanicę włas- 
nym dzieciom," 

Dh Mirosław Geniusz - Komendant Stanicy Szozeciń- 
skiej Chorągwi ZAP w Bukowcu - czuje niepokój w ser- 
Gu: spędzał tutaj przez 10 lat /1984 jest jedenastym/ 

- dwa miesiące - to prawie dwa lata wyrwane z życia 
1 oddane służbie tej ziemi! Co dalej? Operacja kończy 
się: "To już tylko rok, a co potem? Czy ci, 00 nie 
włożyli w to wszystko swego aerca potrafią docenić 
1 uszanować naszą pracę?" Zmartwienie to podzielają 
z Komendantem jego najwytrwalsi 1 najbliżsi współpra- 
sownicy: Stefan Jurgiel, Michał Qiryg, Teresa i Hen- 
ryk Rudzińsoy - i inni. 
I to jest największe zmartwienie Pana Dyrektora Wiro- 
sława Geniusza. Więo jak tu nie wierzyć w ozary, któ- 
re powodują, iż rozsądni ludzie, którsy przyjeżdżają 
w Bieszozady tracą dla nich głowę i serce - i zawóże 
będą do nich tęsknić i powracać? 
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DLACZEGO 
BIESZCZADY 

Kiedyś - kiedy zaczynała się wśród młodych lu- 
dzi fascynacja Bieszczadami - naszym "dzikim Zacho- 
dem" - była to oaza tych, którzy chcieli uciec: przed 
wysokimi wymaganiami szkoły, Środowiskiem, które ros- 
liozało, sesją, która się nie udała. Byli to młodzi 
ludzie, którzy uciekając do prymitywizmu i dzikości 
- kryli tu własną słabość, wysiłkiem fizycznym wyrów- 

AM p 
stanistaw 

mując niepowodzenia intelektualne. 
Dziś w Bieszozadach spotykamy jako stałych bywal- 

o0ów pracowników-naukowych polskich wyższych uczelni, 
przeprowadzających badania w tym terenie - i to nie- 
koniecznie zgodnie ze swoją specjalnością. Od 10 lat 
powraca tu na przykład inżynier w stopniu doktora 
„nauk technicznych, pracownik naukowy Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach - hm PL Stanisław Adamczak 
- Komendant Stanicy Kieleckiej Chorągwi ZHP in.Stefa- 
na Żeromskiego w Wołosatym, 

W Sandomierzu - uczeń i zuch /od' 1957 r./, później 

harcerz, W Warszawie - student z zainteresowaniani 
1 osłonek 

skiego w Sandomierzu, uczestnik harcerskich akoji 
letnich. Wreszcie szansa, której nie zaprzepaści: 
w Kielcach organiruje się Wyższa Szkoła I 
- potrzebna kadra naukowców i nauczycieli - szozegól- 

Kto tu raz był, ten już często będzie powracał, 
I stąd nasz harcerski sentyment do tych pięknych gór 
Przyniosło nas tu w Bieszozady wezwanie harcerskiej 
braci,wydane w 1973 roku na zakończenie "Operacji 

Prombork 1001", do podjęcia nowej ambitnej działal- 
mości na rzecz innych. Haroerskiemu działaniu zawsze 
towarzyszyła idea służby, Nie jest ona wymysłem "no- 
wego" dla haroerzy starszych, lecz stałym elenentem 
harcerskości, Tak więc podejmując i wezwanie i - na- 
sze krakowskie, z dawna zaszczepione - poczucie służ- 
by, przybyliśny w Bieszczady w 1975 roku, Nie od razu 
do Suchych Rzek. Najpierw był Dwernik i obóz nad Sa- 
nem. Lecz potem krakowskie namioty rozbijaliśmy już 
w Suchych Rzekach. To było i jest miejsce dla nas. 
Piękne, niezbyt łatwo dostępne, bez udogodnień współ- 
ozesnej cywilizacji. Właściwe by prezentować krakow- 
ski model harcerskiego wypoczynku i obozowania. Suche 
Rzeki do 1980 roku dzieliliśmy turnusami pomiędzy naa 
1 tarnowsko-sądecką ekipę. Różne to były obozy, różna 

nie m<oaycn zapaleńców, dobrycn organizatorów i spe- 
ojalistów, Tu mgr inż, Stanisław Adamczak znajduje 
pole do popisu, 

0 Jego dorobku naukowym, doświadczeniach i sukce- 
sach pisano już nieraz - ele zainteresowania dha 
Adamczara nie ograniczają się tylko do spraw techni- 
oznvch. Jest Harcerzem - i być nim wonle nie przesta- 

adamczalk 
je mimo tytułu doktora, który uzyskał w swojej uczel- 
ni, wręcz przeciwnie - wzbogaca treści programowe 
Środowiska kieleckiego swoją wiedzą i pasją: pracuje 
ze studenokimi kręgami instruktorskimi, współpracuje 
z organizatorami Olimpiady Wiedzy Technicznej. 
No i działa oczywiście w Bieszozadach. 
Młodzież kielecka zapisała się w historii "Operacji 
B-40" jako najbardziej rozśpiewana i twórcza grupa 
Bieszozadników. Świadczą o tym liczne nagrody na fe- 

stiwalu w Bukowcu i popularność ich piosenek, Wielką 
zasługę w opracowywaniu i utrwalaniu tego muzycznego 
dorobku mają harcerze z Kielc, a Komendant Stanioy 
ykorzystuje wszelkie kontakty, aby ujrzała światło 

dzienne długogrająca płyta "Pronitu" z nagraniami 

przebojów bieszczadzkich. 
Również Jarmark - 
spotkanie z obozową twórczością, obozową kulturą, 
a także z kulturą tego regionu niewiele ma wspólnego 

„OOOO Z ORT ODRĘ ZENON 
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była i kadra i uczestnicy - lecz kształtowała się 

1 pozostawała grupa bieszczadników, zainteresowanych 
haroerskin zagospodarowaniem Bieszczadów. Nie była 

4 nie jest to sprawa prosta. Po pierwsze - dlatego, 

że przez wiele lat nie wyrażano zgody na takie "pry- 
mitywne" zagospodarowanie. Dominowały wówczas super 
azpan 1 super-standard, Pamiętan jak broniłem naszej 
stanicy w dyskusjach instruktorskich kanpanii przed- 
zjazdowej 1981 r. - że nasze warunki i warunki widzia- 
ne w innych stanicach to nie to samo, Bowiem nasze 
myślenie szło zawsze w kierunku ułatwień w obozowaniu 
- lecz w stopniu ograniczonym. £ powodu tego ograni- 
czenia w roku 1981 stanica, z uwagi na niski standart 
skreślona została z rejestru "Operacji Bieszozady-40', 

Okazało się jednak, że nie jest to najgorsze miej- 
goe do obozowania. Irze£ dwa lata swe jubileusze - 
w formie zgrupowań drużyn - organizowały tam środowi 
ska o dużym dorobku: "19" i "5". 

Idea uczestnictwa w Operacji ożyła, kiedy jesienia 

1982 roku s inspiracji Komendy Chorągwi przejęli Su- 
che Rzeki instruktorzy Kręgu Białej Podkładki. Zało- 
żyli oni, i nadal konsekwentnie to realizują, że sta- 
mą się Suche Rzeki bazą harcerstwa starszego, możli- 
wością bazową dla spełniania wszystkich kierunków 
1 form harcerskiej służby, "Ostoją" dla każdego, Roz- 
winięty został program przystosowania i przygotowania 
Stanicy, Ma być to Harcerskie Schronisko i Harcerska 
Stacja Naukowa o całorocznej pracy, oraz teren pod 
namioty w ozasie Akoji Letnich. 

Znając siłę Bieszczadów, wierzę w siłę realizato- 
rów. Nie można bowiem, bywając w Bieszczadach, nie 
pragnąć tam wrócić. Siła ta oddziaływuje nie tylko na 
jednostki, lecz na całe zespoły. Dlatego powracają 
one w Bieszozady, przyciągają innych, zaszozepiają 
swe idee wszystkim życzliwym, kształtują harcerskie 
charaktery, Dla nich ostoja wóród gór musi być trwała 
jak harcerstwo. 

I dlatego właśnie Bieszczady, 

DD EA OT PE O AO AOR 

z pracą naukowca o ścisłym umysie, ale Jest za to 

przykandem izacji pracy, 
przygotowaniami w czasie 10 miesięcy pobytu z dala od 
Tarnicy i Krzemienia. 
Zarówno "Śpiewniczek - Bieszczadniozek" jak i "Biesz- 
czadzki Jarmark Artystyczny" sugerują, że czołowe 
miejsce w poczynaniach harcerzy z Kielo zajmuje nowa 
harcerska obrzędowość zadomowiona w sąsiedztwie Par- 
ku Narodowego i rozwijająca się wraz z nurtem życia 

"Operacji". Chrzest na Bieszczadnika, Monitor obozo- 
wy, scenariusze okolicznościowych choć tradycyjnych 
w ZHP ioprez i uroczystości dają możliwość wykazania 
się wszystkim uczestnikom Qbozu, na udział w którym 
trzeba onie solianie zasżuzyć. A jednak wracają tu- 
taj co roku aby Śpiewać, pracować, wędrować, pomagać. 
Szczególną opieką otoczona została Szkoła w Ustrzy - 

kach Górnych, dla której przez oały rok szkolny przy- 
gotowuje się w Kielcach i gromadzi rozliczne pomoce 
naukowe, 

Na VII Zjeździe ZHP druh Stanisław Adamczak skła- 
da do protokołu swoje wystąpienie, w którym ozytamyj 

wakacyjnych, bardzo trudnych ze względu na naksymaine 
spiętrzenie prac /rolniotwo, leśnio- 

two, budownictwo itp./. Matomiast harcerze i kadra 
instruktorska „znając specyfikę tej haroerskiej przy- 
goay, poanoszą zwoje kwalifikacje harosrskie i pracu- 
ją nad ulepszeniem i uatrakcyjnieniem pobytu w swoich 

macierzystych stanicach. /.../ Bieszczady są autenty- 

osną przygodą turystyczną, Udział w Harcerskich Pa- 
trolach Ochrony Przyrody, Służba Kultury Szlaku, wę- 
drówki po górach i połoninach, rejdy stanicy, Kajd 
Centralny pozwalają realizować turystykę we właści- 
wym wydaniu. Jest w niej patriotyczna lekoja geogra- 
fii, jest niezła zaprawa do trudu fizycznego, /++./ 
Udział w "Operacji" uczy po prostu życia, rozwija 
sprawność fizyczną, kształci koleżeństwo 1 poczucie 
solidarności. W prawidłowo prowadzonym bieszozadzkim 
obozie nie ma leniwej nudy, Dlatego nie wszyscy się 
tam sprawdzają, ale za to wielu sprawdza się impomu- 
jąco." 

Imponujący jest też dorobek pracy instruktorskiej 
druha Stanisława Adamozaka, od 10 lat oddawanej Bie- 

dom, Ceniony 1 - wraz z ro-   "i nowoczesnej pedagogice dominującą formą 

wania młodego pokolenia jest wychowanie przez pracę, 

które zawiera elementy samowychowania młodzieży /. 
Chwile kolektywnego, wysiłku, 
go czy fizycznego /.../ przynoszą większe rezultaty 

wychowawcze niż niekiedy długie oddoiusywania prowa- 

dzone ra iunych płaszozyznach..." 
mujący harcerży przygotowuje się, planu- 

jąc rozłożenie 1-zakres prac w okresie lata lub po- 
dejmując decyzję 9 rozpoczęciu nowych zadań, licząc 
przy tyn na pomoc, która nadejdzie w okresie miesięcy 

"iegion pri 

dziną przyjeżdża tu pracować dalej. Bo wzywają Go po- 
łoniny, bo 

"w jak oo roku 
Snuję wspomnienia z babim latem 
Przy ognisku grzeję ręce 
Wełuchany w las nad Wołosatem; 
Bieszozady jak 00 roku 
Otula poranna mgła o Świcie 
2 ogniska strzela jeszcze płomień 
Na nowo w las wstępuje życie" 
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z mieszanymi uczuciami wyjeżdżeli z oleśniokie. 
go seminarium uczestnicy obozów naukowych, Powołano 
na nim bowiem Młodzieżową Akademię Nauk, która aku- 
piać miała centra naukowe, Uczestnicy Bieszczadzkiej 
Ekspedycji Naukowej utworzyli Centrum fumanistyczne. 

ALBA IACTA EST, Pierwsze projekty jego działalnoś. 
©i były bardzo mgliste, nie bardzo było wiadomo jak 
ma ten "twór" funkcjonować. Opiekunem Centrum został 
krakowski Krąg Białej Podkładki im.Aleksandra Kamiń- 
skiego i po wielu metamorfozach żyje z nim niemal 
w symbiozie /biologów z zaprzyjaźnionego Centrum pro- 

*szę o wybaczenie tego małego "Paua pas"/, 

Niektórzy ozłonkowie Centrum biorą udział w pracach 
Kręgu, toteż niejednokrotnie działalność ta pokrywa 
się. Krąg stworzył przeńe wszystkim realne możliwości 
istnienia i właściwego funkojonowania Centrum. Wspól- 
nymi siłami opracowano plan zimowiska naukowego w Us- 

Byz takt czas, wówczas gły w przyspieszonym 
trybie braliśmy nauki, kiedy nagle staliśmy się otwar 
oi na myśli, na poglądy innych. Kiedy ciągle nienasy- 
Seni ohłonęliśmy wiedzę, kiedy szybciej, znacznie 
szybciej przeżywaliśny kolejne dni. Wtedy nie przecho 
dziliśny obojętnie obok wielu z głoszonych prawd. 
Próbowaliśmy je zgłębić. O dziwo, zauważaliśmy i przy 
jmowaliśmy poglądy dawno artykułowane, choć dopiero 
00 na nowo odkrywane. Pamiętam, jąk w Środowisku, 
w którym wówczas pracowałem, z ogromnym zainteresowa- 
niem przyjęto książkę M,Kozakiewicza "Paradoksy mło- 
dzieżowe", Z tej książki szczególnie dwie tezy zapa- 
dły mi głęboko, Pierwsza — "przeż dziesięciolecia na- 
szej młodzieży nie pozwalaliśmy na bunt, buntu nie 
legalizowaliśny; choielibyśmy dorastających już ludzi 
zmieniać w grzeczne dzieci, które powinny robić to co 
im się każe." I druga - "nie ohoieliśmy nigdy dotąd 
uznać, że wędrówkę ideową każde pokolenie w jakinó 
stopniu odbywa od nowa i liczą się najbardziej nie 
doświadczenia poprzedników ale własne". 

I jeżeli dzisiaj, w czasie kiedy już prawie zapon- 
nieliśmy o niedawnych naukach, te dwie prawdy deoydu- 
je się przypomnieć, to jedynie za sprawą niepokoju, 
iż nadal mie tkwią one w naszej świadomości, że ozęs- 
to jeszcze z lekoji dla wychowawcy tragicznej nie pły 
ną nowe wskazania, dyrektywy do działania, Przykłady, 
o które ooieramy się na 00 dzień, odozucia, refleksje 
które w różnych harcerskich gronach mogłem odebrać, 
są tego potwierdzeniem, Potwierdzeniem jest także mo- 
ja niedawna rozmowa z jednym z tych, którzy na ozele 
marszu ku wizji stoją: "Druhu - młodość to siła, że 
góry chce się przenosić - ale mnie - dzisiaj - już 
nie. Choć nie ohoę siedzieć oicho, po prostu muszę - 
nie czuję, że ooś się zmienia, że idzie Polska jutra” 
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tienowej, gdzie jednym z kierunków pracy było opraco- 
wanie programu, Na podobnej zasadzie będzie opierać 
się praca naukowa na obozie letnim, Kryterium oceny 
działalności są zawsze jej namacalne, konkretne efek- 
ty. 
Oto one: dokończony na zinowisku naukowym katalog mo- 
net /kęntynuacja pracy na BEN-ie/, zredagowany wspól- 
mie 10 nr "Preceptora" /wydawniotwa Uczniowskiego Ru- 
chu Naukowego i Kulturalnego/, arkusze poetyckie, 
przygotowany tomik poezji i prozy, wreszcie szozegó- 
łowy plan pracy Centrum Humanistycznego na obozie let 
mim, Wszelkie zrodzone w Oleśnicy wątpliwości oraz 
obawy zniknęły. Krąg Białej Podkładki dał Centrum 
miejsce, w ktorym mogłouy uzeałać, 8 przez to zapew 
mił możliwość realizacji wielu planów i zanierzeń, 

1 dobrym kręgowym miejscu, w jednej z dolin biesz- 
ozadzkich w Suchych Rzekach powołano do życia w ra 
mach Kręgu stację naukową i ona została terenem dzia- 

Wstrząs, który w harcerstwie przeszliśny, to protest 
młodzieży haroerakiej, protest przeciwko rozmijaniu 
się haseł z rzeczywistością, To nagle rozbudzona nie- 
Ghęć do bezkrytycznego przejmowania gotowych wzoroów, 
To dążenie do podkreślania własnej odrębności, włas- 
mego znaczenia. Dążenie zresztą zaaprobowane przez 
WII Zjazd, Tyle tylko, że nie przyjęte w organizacji. 
la tym tle pojawiło się wiele konfliktów, wiele nie- 
porozumień, Okopały się postawy z ideą braterstwa nie 
uające nic wspólnego - w wielu środowiskach, i nie 
tylko harcerskich. 

Młodzieży harcerskiej /haroerzom starazym, młodym 

wzniosłe slogany. la to się boozonoz jedynie to po- 
trafiono uczynić. Nie otoczono szacunkiem naturalnych 
W tym wieku emooji, spontaniczności, impulsywności, 
uproszczonego widzenia świata, zbyt dosłownego trak- 

$owania ideałów. Kie próbowano ukierunkowywać aktyw- 
ności, pumóc odkrywać prawdę o życiu. Mie próbowano 
podjąć, a jeżeli nawet - to bez skutku, dialogu poko- 
leniowego. Za to szybko, zbyt szybko krytycyzm 0oce- 

niono jako akt wrogi, a niesfornych potępiano, odsu- 
wano. Dziś wielu s aktywnych, tych oo tworzyli zręby 
starszoharcerskiej tożsamości, atoi, nie z własnego 
wyboru, już z boku. U wielu zadomowiła się niewiara. 

Mie sądzę, żeby nagle wszyscy zdecydowali się posia- 
dać zastępy potakiwaczy. Wierzę, że są jeszoze i oi, 

którym takie widzenie jest obce, że raczej rozgorycze- 

nie za przekreślone, zburzone lata poprzednie, że dy- 

Namika, szybkość codziennych przemian, przeszkadzała 
Nam zmienić siebie. Tej zmiany Oozekiwaliśmy pózede 
Wazystkim od innych, od naszych wychowanków, 

Myślę, że wielu jeszcze nie może zrozumieć tego, 
dla mnie historycznego, momentu - zadomowienia się 

łania Centrum, A więc powrót w Bieszczady... 
Humaniści mają więc nie tylko opiekuna, alę i awo- 

ją siedzibę w miejscu prowadzenia badań naukowych. 

Konieczna stała się w tej sytuacji pewna zmiana 
programu Centrum, uczynienie go bardziej "bieszozadz= 
kim", Wiechże przykładem będzie polowe laboratorium 
historyczne, działające niemal bez przerwy od BEli-y, 
Powrót w Bieszczady był więc konieczny, gdyż prace 

rozpoczęte w lipcu ubiegłego roku trwać będą jeszcze 
dość długo. Wszechnica Suchorzecka będzie ostoją dla 
wszystkich prowadzących badania naukowe w Bieszcza — 
dach, miejscem ich pracy. 
Jlatego progran Centrum pokrywa się w ozęści z zasa- 
dami działania Harcerskiej Stacji Naukowej. Bieszoza- 
dy są bowiem terenem działania laboratoriów wchodzą- 
sych w jego skład. 

Naprawdę nie ten dąży najszybciej, kto idzie samot 
nie, 

w organizacji dziecięcej 1unej jakościowo organizacji 
- młodzieżowej. Nie uwzględniają, że jeśli harcerstwo 
ma być ich organizacją "muszą mieć pełne prawo wypo- 
wiadania się nie tylko o konkretnych zbiórkach ozy 
rocznych planach pracy własnej drużyny, ale o całym 
Związku w kontekście wszystkich, jakże różnorodnych, 
przejawów jego działania, 
Harcerze to przyjęli, s tym się identyfikują, próbują 

brać na siebie odpowiedzialność za Związek. Nie wszę- 
dsie i nie '80y — to prawda, Ioh starsi bracia nie 
chcą tego zauważyć, bądź, tak jak to w naszych sto- 
sunkach ze szkołą bywało, mówią: choieliście samo- 

to ją macie. Samodsielność przyszło opła- 
cić osamotniuniem, Często też popędzają: deklarowa- 
liście a jeszcze nie robicie, mówicie, że jesteście 
tacy 1 tacy - ale tego nie widaćł 
Zamiast opieki, wyrosumiałości - niecierpliwość. Za- 
miast warunków do samorealizacji - zamykanie w oias- 
nych remach słusznej linii, 

Mój głos nie jest oceną, Raczej przestrogą przed 

sapominaniem i troską o najbliższą przyszłość, 
Bo jeśli dzisiaj trudno jeat być harcerzem /wszy- 

stko oo wokół przeczy naszym dążeniom, jest krańcowo 
różne/, bo jeśli dzisiaj haroerze starsi skupiają się 
wokół ideałów i chcą je nie tylko głosić, ale też re- 
alisować - to koniecznie trzeba im pomóc. Potrzeba im 
życzliwości, wyrozumiałości, potrzeba im warunków do 
odkrywania świata, do przybliżania się do modeli ide- 
omych. I jeśli dzisiaj ich optyka widzenia spraw, na- 
szych polskich, ozęsto jest nam niebliska - to nie 
obrażać się na to, że tak podpatrują ten świat, ale 
dać im to co pomoże w tej ocenie być sprawiedliwym, 
obiektywnym i rozważnym: wiedzę, własne doświadozenie, 
wzory inne, niż te które codziennie przynosi życi: 
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W licznych dyskusjach o młodzieży starszoharce: 
skiej przywykło się automatycznie oddzielać pion star. 
szy Związku podług granicy szkoły średniej z podota- 

wową, Jest to z wielu względów podział niewłaściwy, 
rodzący,prócz nieporozumień wśród metodyków, również 

niewłaściwe działania kadry progranowej, Gdy kilka- 
naście lat temu pojawiła się VIII klasa szkoły podst 
wowej - jednostki starszoharoerskie nie zareagowały. 
Szczępy młodszoharcerskie też specjalnie nie zmieniły 
stylu pracy, traktując wydłużone o rok "harcerzowanie 
jako ooś normalnego. Tak więc na działającą dziś w 
Związku młodzież starszoharcerską skłądają się dość 
pokaźne grupy wiekowe - bo są to harcerze starsi peł- 
niący funkcje drużynowych i przybocznych zuchowych 

oraz harcerskich, uczriuwie ostatnich dwu klas szkoły 
podstawowej /cezure jest płynna, moim zdaniem prze- 
biega gdzieś w połowie klasy VII/, oraz wreszcie ucz- 
niowie szkół średnich, a także słuchacze studiów po- 

licealnych, członkowie starszoharcerskich drużyn aka- 

demiokich. - 
Burzliwy okres ostatnich trzech lat przyniósł zna- 

Gzny ferment myślenia o harcerstwie starszym, Nie 
ohcę tu powtarzać lub sumować polenik. Są to sprawy 
raczej znane, Choiałbym jednak spróbować wywołać parę 
problemów uważanych za oczywiste, nie podlegające dy- 
akusji, zaś w rzeczywistości rzutujące obeonie na 
pracę harcerzy starszych, 
Pierwszy problem to generalne nastawienie dorosłej 
kadry instruktorakiej do harcerzy starszych. Kadra ta 
świadomie lub nieświadomie trektuje młodzież przedmio 
towo. Wie choe z nią rozmawiać partnersko, Dorosła 
kadra woli mieć w Źwiązku dzieci - nie stwarza 
ją one przecież tylu problemów wynikających z całej 

burzliwej sfery uczuć i myśli objawianych przez "Uło- 
dych gniewnych". Dzisiejsza młodzież starszoharoera- 
ka jest rozdyskutowana, często ponad miarę i w dyspro 
poróji do efektywnych działań. Jest to oczywistym 
źródłem konfliktów, gdyż wielu doświadozonych instru- 
ktorów wychodzi z dość powszechnego założenia, że 
tworząc młodzieży klirat i warunki do działania, moż- 
na od niej oczekiwać odpowiedzialnych działań, Jest 
to słuszne tylko w pewnym stopniu albowiem w rzeczy- 

wistości młodzież choe właśnie sama tworzyć i kształ- 
tować sobie warunki do pracy, a nie być uszozęśliwia- 
na na wszystkie możliwe sposoby, "Urządzanie" star- 
szoharcerskiej młodzieży różne przybiera zresztą 

kształty - ozęsto wręcz groteskowe, "Na Tropie" w ru- 
bryce "Podejrzane, podsłuchane" ukazuje pewną drulnę 
hufoową, która sztorouje swoich harcerzy starszych - 
żeby się wzięli do robienia normalnych zbiórek har- 
oerskich zamiast ciągłych dyskusji. I jeszcze polity- 

ką się zajmują! 
Właśnie tu jaskrewo jawi się problem drugi - przeko- 
nanie, również szeroko rozpowszechnione, że harcerst- 
wo starsze to jedynie powtórka z harcerstwa młodszego, 
ozyli że praca zastępów i drużyn starszych powinna 
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się jawić jako przedłużenie w prostej linii metodyki 
młodszohercerskiej. Oczywiście że w gronie metodyków 
jest to problem już "rozgryziony", ale niestety nie 
jest tak w szerokich kręgach kadry, Nawet obkute 
w tradycyjnej metodyce zespoły instruktorskie uważały, 
że receptą na starsze harcerstwo jest wyższy stopień 
wtajemniczenia w tradycyjnych technikach harcerskich. 
Dziwne, bo ten pogląd już trzykrotnie w Związku spot- 
kał się ze zdecydowaną krytyką, jak też i dobrymi 
kontrpropozycjami /KIMB, HSP, Wędrowniotwo i inne 
eksperymenty/, Od trzech lat zaś tworzone zręby har- 
oerstwa starszego dają już wszechstronną odpowiedź na 
ten właśnie problem. 
Istovą leń o pracy z star 

szą jest podmiotowe traktowanie młodzieży, jako part- 
nerów a nie wykonawców zaprogramowanych lub wyreżyse- 
rowanych działań. Uydawałoby się, że takie skrótowe 
ujęcie nie powinno budzić dziś wątpliwości, A jednak 
- miesięcznik "iaroerstwo" V w artykule o haroera- 

twie starszym piórem druha OP ujmuje ideę podejścia 
do młodzieży starszej nieco inaczej, la początku ozy- 
temy "... Jest cenną zdobyczą, że z młodzieżą nie 
próbujemy rozmawiać na zasadzie jakiegokolwiek adni- 
nistrecyjnego przymusu do przynależności, dyrektyw, 
że traktujemy ją podmiotowo", 
Wspaniale! Rzekłby ktoś - po co ten oały poprzedni 
wstęp, Jest dobrze! Czytajmy więo dalej; 
"... Ale z tym także, jak sądzę, nie należy przesa- 
dzać w drugą stronę. Sami z siebie uczniowie i uczen- 
nice w harcerskich mundurach, nawet jeśli mają w 
swych środowiskach zapewnioną dyskretną = pomoo doro- 

ch " instruktorów - nie stworzą z dnia na dzień 
ani konoepoji, ani programu w kwestiach wykraczają- 
0ych poza wewnątrzharcerakie podwórko" /..,/ "+.» w 
odniesieniu do ruchu starszoharcerskiego w grę wcho- 
dzi przede wszystkim umiejętne sterowanie przez stan- 
szoharcerskich instruktorów tym ruchem", 

Wic dodać, mio ująć. Dy i druh OP 
ujmuje w definicję pragnienia większości niestety 
"dorosłych instruktorów". Dziwne to zaprawdę poglą- 
dy. Pomijam już określenie "uczniowie i uczennice w 
harcerskich mundurkach" - miast harcerze po prostu. 
Dziwnie tu pobrzmiewa ton pewnego minionego okresu 

równych szeregów i procentów zorganizowania. Ale 
przecież daleko bardziej bulwersuje inna konkluzja - 
oto nagle jawi się koncepcja dla 
A nie harcerstwa młodzieży. Razi brak wiary w możli- 
wości intelektualne i samodzielność harcerzy star- 
Szych. 
Gzyżby byli oni zdolni jedynie do wy 
Ściankowych celów ozy maleńkich hermetycznych, wpół- 

uświadomionych sobie zadań służby na rzecz własną? 
Trudno w takim widzeniu i wynikającym s niego powsze- 

Ohnym traktowaniu spraw harcerstwa atarszego nie upa- 
trywać w dużej mierze niepowodzeń Ofensywy Starazo- 
harcerskiej. Niestety, dowodem na to, że młodzież na 
swej drodze nie napotyka kadry, że niemłodzieżowa ka- 
dra naszego Związku nie potrafi wyprzedzać i przewi- 

dywać dążeń młodzieży, jest wiele pociągnięć harcer- 
skich komend, Przykładem może być dość powszechne do- 
bijanie się wielu Środowisk o berdziej nowoczesne 
ujęcie przepisów finansowych, umożliwiające  prowa- 
dzenie prawdziwej gospodarki /wychowania gospodarozć 
go/ w drużynach. Od trzech lat Rady Harcerzy Star- 
szych postulowały z uporem godnym lepszej sprawy, by 
wytrącić kombinatorom i prywaciarzom z rąk tzw. "ry- 
nek harcerski". Nio z tego. Wiele jednostek chciało 
tworzyć małe spółdzielnie harcerskie, dzierżawić oha- 
ty, prowadzić produkcję w oparciu o warsztaty szkolne. 
Ciekawe, że w tej materii bardzo łatwo było, bo są to 
sprawy konkretne, samej młodzieży wyjść poza "wew- 

podwórko”. W końcu prob. Re- 
formy Gospodarczej jest tematem numer jeden w naszym 
społecznym życiu, 
Jóż, jedno z ostatnich posiedzeń Rady Naczelnej dało 
sdprawę wnioskom Rady Harcerzy Starszych, Nie będzie 
działalności gospodarczej innej niż dotychozas. Maku- 
latura i butelki. 
A nasze bratnie związki jakoś inaczej widzą tę pro- 
blematykę 1 tworzą ruch młodzieżowych spółdzielni, Pa- 
miętam, gdy związek nasz ofensywnie wchodził na teren 
azkół przyzakładowych. "Z krzyżem harcerskim na kom- 
binezonie" można było działać i tworzyć możliwości 
gospodareze Organizacji. Ciekawe czemu nie można spoj- 
rzeć na szkolmiotwo zawodowe pod tym kątem, niezależ- 
mie od pytania - ozemu nie wchodzimy na powrót do 
tych szkół? 
Tyle refleksji, ale wróćmy do zarysowanych problemów. 
Młodzież starszoharoerska powinna być przecież awan- 
gardą Związku i aądzę że być nią może, jeśli tylko 
uzyska pełną świadomość swej tożsamości. Musi ona 
mieć niekwestionowane poczucie możliwości kształtowa- 
nia harcerstwa podług swych autentycznych potrzeb, 
Harcerze starsi powinni posiąść poczucie wspólnoty 
w dochodżeniu do oelów i zrodzoną w takim działaniu 
ś ności za te oele, Jeśli zaś o 
te cele właśnie chodzi, to młodzież starsza powinna 
się odnajdywać nie w gigantycznych, 'efektomnych ce- 
lach, najlepiej obudowanych metodycznie wokół np. je- 
dnego Znaku Służby, 1e0z poprzez kształtowanie 00- 
dziennego poczucia odpowiedzialności powstałego we 
wspólnych, coraz to poważniejszych zadaniach, tworzo- 
mych przez potrzeby życia. Nasza dzisiejsza rzeczywi- 
stość wielu "prób życia", bez 
potrzeby tworzenia sztucznych frontów działania. 
Umiejętne przewodnictwo, partneratwo a nie "sterowa- 
nie" to rola instruktora starszoharcerskiego, to mo- 
żliwość programu star 
szego tak, by można je było przełożyć na język metod 
pracy. Jeżeli jednak w miejsce wspólnego z młodzieżą 
atarszą działania będziemy stosować na wszystkich 
szozeblach Związku puste deklaracje, pozorne poczyna- 
nia, język instrukoji i "ojoowskie"poklepywanie po 
ramieniu, to młodzież po prostu znajdzie sobie inne 
tjście dla swych pasji. Zapobiegać niezdrowym emocjom 
lub zniechęceniu */ nie można z wysokości instancji, 
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: językiem regulaninów, lecz przedstawiając rzetelne 

racje i propozycje. Jeśli zaś pójdziemy inną drogą, 

ta nie zdziwmy się, kiedy młodzież "znajdzie. sobie 

inną twarz, innego. rozmówcę. Tylko że wtedy może oka- 

zać się, iż ta twarz: jest pełna. nienawiści..." 

%/ podkneślenia. autora 

  

1/ Rarcerstwo nr 10, OF "O© koncepcji harcerstwa star- 

szego" 3 

2/ Włodzimierz Szewczuk "TL" nr 136, "Postawy młodzie 

ży. Wiedza oznacza rację" : 

3/ Stanisław Ówik,Walka Młodych nr 11, "Co wiemy o 

młodzieży" 

  

PS. Już po napisaniu powyższego tekstu otrzymałem 

list. Jego fragmenty, zamieszczone poniżej, pole-. 

cam uwadze kadry instruktorskiej, zachęcając do. 

wypowiedzi. 

+». Szkoda, że muszę przejść do spraw smutnych 

i opisu mojej sytuacji. Od naszego spotkania pogor- 

szyła się ona na tyle, że oficjalnie występuje iako 

przyboczny jednej z drużyn naszego szczępu, A sprawa 

wygląda następuj co. 

Druhu, jestem uarcerzem starszym, 20-letnim, Kilka 

miesięcy temu dowiedziałem się, że na mój temat w Ko- 

mendzie Chorągwi krąży kilka plotek. Było to bezpo- 

średnio po tegorocznej akcji zimowej, z której zosta- 

łem "zwolniony" kilka dni przed zakończeniem, Powodem 

był brak książeczki harcerskiej, która zaginęła w le- 

oie oraz stwierdzenie, że jestem "rzecznikiem zastę- 

pu". Z zimowiska wyjechałem z zapaleniem oskrzeli, 

wysoką /399C/ gorączką i w trakcie zażywania antybio- 
tyków. Kilka dni wcześniej kadra zrobiła nam rewizję, 

a jeden z nas miał rewizję osobistą. Oczywiście,powo- 

du nikt nam nie zdradził. Pomijam już fakt, że rewi- 

zje są "bardzo wychowawcze", tym bardziej, że szpera- 

no nam w plecakach podczas naszej nieobecności w po- 

koju. Ciekawe tylko, czy był to wpływ tzw. katza, 

gdyż kadra tęgo popijała i wiedzieli o tym wszyscy 

/być może dlatego też, że oboźny pił z uczestnikami/, 

'Po przyjeździe rozpocząłem pracę w jednym ze szczepów 

tworząc nową drużynę. Natychmiast z Komendy Chorągwi 

wpłynął protest /ustny - gdyż na piśmie nie nie do- 
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starczono/ do komendanta szczepu i zakaz prowadzenia 

przeze mnie drużyny. I tu pytanie: praouję fizycznie, 

-wieozorowo kończę LO, przez 2,5 roku pracuję z ludźmi 

niewidomymi, upośledzonymi i z narkomanami, Jestem 

też członkiem Zarządu Głównego "MONAR", Nie piję i 

nie palę /tak między nami,to od naszej rozmowy spali- 

łem ostatniego papierosa w pociągu i już 10 dni nie 

palę. Słowol/ Czy nie mogę jako pracownik fizyczny 

działać? Czy wychowawcą może być tylko ktoś z wyższym 

wykształoeniem? To smutne, że ci, którzy mają nas re- 

prezentować, nas - harcerzy, i mają być instruktorami 

bawią się w nagonki. Zarzucono mi teraz, że jestem 

byłym lub czynnym narkomanem i że kradłem narkotyki!! 

Wprawdzie nie byłem, mam tylko zapędy do wypełniania 

idei pomocy ludziom /czy pomoc ludziom nie jest służ- 

bą?/ - ale gdybym na moim miejscu był ex narkomanem, 

to oczy można zabraniać romuś powrotu do społeczeństwa 

ludzi zdrowych? 

Po pierwsze - to paradoksalne, że ludzie z K,Ch, = na- 

si przełożeni, decydują o czyimś losie na podstawie 

plotek /wyjaśniono mi, że to nie jest potwierdzone 

i to tylko "takie słuchy chodzą"/. 

Po drugie - mrióstwo harcerzy i instruktorów wie już 

o tej sprawie. W jaki sposób "MONAR" może być wiary- 

godny w ich oczach, skoro człowiek z Zarządu Głównego 

jest narkomanem? /wg Komendy Chorągwi/. 

Po trzecie - czy nasza harcerska służba mą się spro- 

wadzać do obozów, rajdów i fajnych plakietek? Zapomi- 

namy o tym, że służyć można nie tylko zbierając pusz- 

ki w lesie. Będąc harcerzem służyć można i trzeba w 

każdej dziedzinie życia. Dla mnie "MONAR" jest formą 

służby. Dlaczego mam być za to poniżany? Dlaczego nie 

mogę działać? Najłatwiej byłoby to rzucić i mieć spo- 

kój. Ale ja naprawdę jestem harcerzem, chociaż mam 

tylko duplikat książeczki harcerskiej. 

Jestem już ponad 10 lat w Związku i chcę w nim być. 

Uniemożliwiają mi to jednak działania tych, których 

bardzo oeniłem. 

Proszę o radę. Wiem, że wielu ludzi ozyta "Harcerza 

Rzeczypospolitej", 

Druhny i Druhowie, pomóżcie. 

Czuwaj! 
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