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.mi spostrzeglićmy się, u już owy Rok puka do 

naazych drzwi, Rozpoozniemy czwarty rok przygody 

« "Haroerzeń Hzeczypoapolitej". itadagująo nasze pismo 

staramy Się uwzzlędniać więkazżość propozycji wnoszo- 

nych przez Uzżytelutków, Współpracowuików - naszych 

przyjacioł., Skrzętnie wykorzystujemy również wazygt- 

kie uwagi krytyczne wychodząc a założenia, że "prawu 

dziwau cnota krytyk aię nie boi". Naszą aabicją jest 

archiwum 
iGO = 

od redaktora 

staże podioszanie poziowu pigma, by Lyło ono łatwe 

w odbierze, ale także końtrowerayjne, prazantująaw 

różne poglądy, różne punkty widzenia wzbogucajętw 

narcęraką ideę służby dla kraju 4 społeczeńytwa, 

Numy niestety dużę trudności w zushowaninu rasular 

ności ukazywania gję miesięcznika, niemniej aturuay 

ażę wydać w jednym roku dwanaście numerów, AoAdE sĄ 

przyczyny tej uytunoji, najwiękaue to problemy poli- 

graficzne /kte jah nie ma ?1/ jek 1 tuoluikozne — bie 

rąv pod uwagę fskt, iż "Hu* jeat rędazowany giłnai 

społecznymi, W zwiąuku 6 powyżscyw tak dobierkany Bu- 

teriaż, by byk zawsze aktualny, Zamiedzozuny Lekmty, 

publikucje, dyskusje i materiaty MALGJYCZUE, uła kto" 

rych bariera Gaascwa nie ma znaożENIiA, uważżjąg, i 

bieżące sprswy Związku gą prezentowane w tyxzodnikuch 

harcerakich, leszym oelem jest wywożywamie u Fzyżteł- 

ników pogłębionej reflekaji dad ruchem blurcgrum la 

a także dokunentowanie cennych podaysłów, doświadczeń 

1 ogiągaięć druzyn, szoacpów £ każców w celu wykoray- 

atania ioh do pracy w inuyok drudowiakauoh, Uliczny być 

takśe praenośnikiem nowej uyśli instruktorzKiej, bła- 

tego wilu, Jjeatośwy jednuya a nielicznych plum, które 

przy juują prenumaretę przez oaży rok a możiiwowcią 

otrzymania ezseupłńrzy zaległych, Mienaicj, agadzująa 

się z tym, że nierazgularmość to wła oscha - $ ryką 

ną sercu obiecujemy poprawę. 

Vraż 4 końce rohh - wuzystkim Czytałuikonm i Wapół 

pracaeważkom tycajmy pomyLinego roku 1965, wyluzuj 4 

nadzieję, Ś% przyniesie cen zadowołenie i autyslakg ję 

w trudnej prucy wyczowawczej na barcurskiu szlaku, 

diaech spełnią się dubzy murzenia w pracy apożuożnej 

i w życiu prywatnym, Żeguwjąa Stary uok w Łręygu uple- 

aionyoh ażłoni żyszyny Gum sunyGi gukoewow. 

I masy nodaiejz, że Bie cajownicie O Ai, 

WAZA ZEW IETU RI WZT ZUR AKA  



  

Podsumowano doroczny apis karceraki. 
Sten Chorągwi Erakovskiej zwiękazył cię o 1711 zuchów, harcersy i instruktorów 1 liczy ona obecnie 
41861 całonków, 

Najeigkasy wsrost nastąpił w suchach, aś harcersy starszych nadal ubywa - oiąg26 ponzuku ją swojego miejsca w syciu, tylko dlanzego to robią poya Zwiąskiea? 

Zakończyła sią kampania uprawozdawceo-wyborcaa Hufców, 

Wybrano 120 delegatów na Kouferenoję Cnorązwianą, która odbędzie wię 15 stycznia 1985 r, w Krakowie. 
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wżuaa: RoWojtyżto 
macyka: J.Niedźwiecki 

wChusry iarcerikie" 

Nie puiiozy tag wiatr, 
nie aLtrzywa LAS LurzE, 

w harcerskich aundurach 
adziemy przek świat. 
Słońce wstało za duia, 

aaazsa otmaty miłuje, 

« ptaki vutadły w sudumie. 

ret, Gdyby powiązać ohusty haroorukie 
w jeden ogroany wanur, 
wożua by ałmi opasać ziegię 

poaad szczytami Kór. 

Gayny rozłożyć ohusty szeroko 
tam gdzie barooraki szlak, 

%9 by zukwitła nam ziedla wiosną 
paletą wozystkioh bura. 

Wóże także L by 
półduiesz Ł nami duluko, 

4 barceraką piowenkę 
tak dobrze nam isć, 

dkuaty zaoczy un dosżoż 
% obuszy je ałońce, 

1 będą oaprawdy najdrożyze, 

rot. dayby powiązać chusty hasoerskie 
w jedeń ogromny azuur, 
sożna bj nimi opusać 4isaty 

ponea asczytawi gór, 
Więc upażj swoją chustę u raaiva 
jęk skragdła s oriich piór, 
bydziewy droży zukazywać piakoq, 
«ya, poczóć ohuur. 

  

eato się zdarza w oywiluym, prywathya żyolu 

katqego, że tuk gdzies w ożuii.uch dowego koku dozo- 
nuje jatiegoz obrachunky + atjającym koiejnym rokian, 

£ sobą eamym, źw włażale wiwiy podejanja w Bkowiaku 
do siybia jaxieś "znoadi iota" decyzje. JĄ t0 aZysto- 
kroć piękne postonywienia. palący /nicharoeskel/ po- 

stezuwiają aiórawożątnio rawcść palenie, burdzo wielu 
% uą8 sianuwoto zupowiuda 2auiar cp. oodziennej, re- 
gularnej gimiaatyki porsanej, wzoowienia nauki an- 
mieiakiego, wityt u daatystki, przeczytania tego i o- 
wego, ałutwieuia czego Ltd, 1$p. diestety, zbyt 

OSOBISTA 
często bywa, ża piękne samiacy pozostają tylko w ofe- 
r<e niespełnionych życzeń, 1 dlatego włainie bą 

i tacy, którzy praeatrzegają naw przed podojuowaniem 
uiereaanych planów, bo deworalicują. Byvlę, że nigdy 
tak napruedę niu wiadowo, które pluby sy róalne, a 
któru niwj sawsże warto popróbować - « auż aię tym 
ruzęu uda? A jeżeli się naweb nie udu ap, oOdzienGle 
uprewiać glanastyki, to jeśli w zupule nowo natróco- 
aego Lędziewy ją upruwiąć przez aż... iwa tygodniu, 
to 1 to przecie wyjdzie tylko nu „drowiaj 

4ńlu mode warto byioby te noworouzne roznyślania 
sprówowuć ułożyć sobie = po harowróku? 

Zaobywawy otoż w iuioerwtwie stopnie, sprawności, 
zaałi aiużb, Wszywikie wedle repulasinów przyjętych 
przex wyuokia Włańze ŻUL, A ożył uie nożne by mieć 
ula uamego stcbie czegoś, Jo sami sobie plańwjony, 
usywierizemy, preyznajany - użagoć w rodzaju Mojej 
"<aenej iprawności? Powisdzmy, żw waśnie w okoli10uch 
iłowego Roku idę sobie oto ua dłuższy, aeuotny apauer 
1 wyślę o sobie: jaki justem, jakie wam wady i zale” 
ty, co powinionem s sobą zrobić w hajbliżazym ożawiej 

yu go wógłbyw 1 powinienem «robić dla wiebiw, dla 
inaych, A potem uladns wisuzorew pray biurku i ukła- 
dam dlo utebie gauego regulawin Mojej kłuanej Spra 
uożoi, rowiedziy, ze okres zdobywania określimy na 
rok kalendarzowy, Dokłudnie zu rok, na pudounym opa- 
S6rze - wysuku kouisja w moiu ogobiatyw skżuazi.e 
przearaiizuje wszystkie wynagania sprawności 1... być 
może przyżaa mi Moją Własną, Moją Usobistą Sprawność 
ża rok 1385, Dędy miał pruwo aosić, jeLli zechoę, 

znaczek tej sprawnoLci - pomleużay ną kócku uprowno- 

sGiowym wybaftuję wonograw 1 rok, a mube będzie to 

apocjulnie wykozuny znuokek? |] ew Tak - określę re- 

gulauin ojej koiejnej Ouobistuj Sprawności, nu rek 
1366. [ tak dalej. kówniez wtedy, say będą Żut. 
kiedyś w tych wymogach aprawności znajdsie się prze- 
2ie, kim wan być jaxo człowiek doromły. śle również 
vteay nie zaprzestenę cyklu Moich Umobistyca Jprówne- 
ści. 

Jak aługo? Tak długo, póki mi to będzie powagać 
sazopoznaniu. klesaaoqder Kamiński w dawaj książce 

PRAWNOŚĆ 
"studia i uskioe spoceczać* /utr.31]-375/ namiebcił 

wymagania stopaia "iydrosniozki po zaonudnia aboku", 
oprużowańego przez aturae panie - dawne instruktorki 
harcerskie, nabywany już po ukończeniu... 50 let, 
przysługujący osobie, która: » 

1. Prowudsi systematyczną kontrolę śweka tycia, 
nie usteje w pracy ami Oharakterea w oparaiu o Prawo 
4 Przyrzeczenie duccorakiaj 

2. Stora się wypracować stosunek do wego wieku. 
Mia poddaje aię przygagbieniu A powodu przewinięcia 
ałodaści. Spokojnie 4 ówiadoaie przygotowuje niy do 
zblizającej się starodojy „ 

3, Stara eig zachować sprawność fisycauą 1 dbw 
© ewvtetyczny wygląd sowactrzny box pozowania na uło- 

dość. Dba © azywtość, porządek i estetykę w miebika- 
miu 4 w awoich rzeczach. /-/ 

itd. Punktów jest j2; mam pełną świudomoóć, ke 
P.T. Szytelaloy ną na Ogół w wieku, gdy dopiuro razaa 
wsiyta tou trójka miałaby pawie akanse na zdobycie 
stopuie, aie przykład pokasuje, żu tego rudzaju ay- 
ślenie o aobie jęat stale ważne i gensonie. 

Punktem wyjścia dla rosmyślań nad subą jest właó- 
aiwie reflekaju: Kila je jectemi I tu od runu, skoro 
©hodzi © haroerzu - kuroerkę, to podutawowe pytanie: 
o2y jestem dobrym harceruem - dobrą harosrką? Cnogo 
mi - baasąo ua ideał wychowawczy, na Pruwa i Przyrso- 
osekie - brakuje, dym mógł się uwużać se dobrego har- 

oersaT A omy ja w ogóle ohay być dubrya haroorwum? 
o powinieuem robić /1 zrobić/ by aię nim Stuć? 

Ale do charakteryntyki mojej osoby be zapuwio uia  



  

wysturczą. Bo przeciez jestoa jeszose /lub nie/ ap. 
kibicem "Urucovii", funea "iady kaok", znam się, pe- 
wiedzsy, na aotooysiach i hietorii Foleki w ocresie 
arugiej wojny światunej, Bo wianie, i GO 5 tego »y- 

Dlka: Odog byc lepazya kilicea, fanem, zuawuą, osy 
taż unie to satyaiakojonuje? A <iu juwzoza jestem - 
jak można by anie określić? 

bo tego wszystkiego: jestea syadem lub córką, hra- 

tea lub uiostrą. Dotrya, czy nie najlepszym? Jaxim 
Shoiażoyu byc? Jo muszę zrobic, dy takia się stać? 
4 w stosunkach koieżcóskioh, w odniesieniu do Umoby, 
Łtóre jest dla mule ważna - jaki jesiez? A jakia 

shożałcym byc? A juki jestem dlu kogoś, kto anie usa- 
ża 4 wazną ooobęt 

być mode, w tym roku nie padną jeszcze pytania 
ślenia, które pojawią siy już wkrótce, dp. za 

rok. Kiedy atanie się ważue pytanie: Czy jestem zwo- 

lenotkiea ukreńlonego światopoglądu? Vkreślonego kie 
ruńku politycznego? | co % tego wynika? Ani: jaki Ba- 
wód ohcę osiąznąć? Odzlę ćhoę pracować? Jla jakim ata. 
nowisku? Go w związku « tym powinienea robić? 

Pytania: Kim być? Ja żyć? należą do najtrudniej- 
szych. Stałe wracają. bo utale zmienia się releoja 
każdego z nas do życiu i społeczećotwa. Jeatebny U0- 
rz staral 1 ooraz silniejaszu łączą mas więzi z tym 
społeczeństwem. Dlatego też burdzo ważńu jest raflek- 
uja na teuwi: 00 ja z zycia, wd ludai biorę? A co 

ja z kolei ludziom s siebie, Ou siebie - dujy? Jak 
aię to bilausuju? Lilans niu powiaien wyjść na zero! 
A mute - żyję ua długach? 

Proponowana ua wutypie Rłoja /a raczej twojal/ 

Sprawność powiuna być własną sprawnością każdego, kto 

sachae zaryzykować jej skonatruowanie 1 zdobywanie 
Ale uądzę, że w jej wymoguch, na wstępie, powiano się 

smalużć owo austanowiwnie aię aad sumym sobą, proma- 
dzące do auakrotnych już zamierzeń, także tych długo- 

teruiaowych. Sądzę też, że ta prywataośc sprawności 

mię sollduje z wożliwością joj kreowania t zdobywania, 
choćby ozęwoluwi - up. we dwoje... albo z korzywia- * 

niea £ pomocy kogoś zupryjażuionego, dobwiadczonego, 

kogo uważasz sa swego. Tak pomyślana spraenos- powin- 
ma tukże zawierać ao w rodzaju planu lektuw, obućby 
miały to być jeaynie podręczniki karat. 
do tego, co sumierzamy Za sobą Ożynić, 

sprawność, do ktorej tworzenia i zdobywania namu- 
wiaa, aoże się Oczywiscie wydać zupełnie niepotrzebna. 
Tax jak może wydać aśy xupełnie niepotrzebna refiou- 
wja nad aobą, Gavia życiem, swoją przyszłożcią, bo 
przecież po prostu żyje wiy, z daia na dzi 
jakoś te będzie... Biby prawda, ało nie jest to pras- 
da dla haroerza, "Kuroerz włuży tolsoe Ludowej".,, - 
tak zaczyna się Pramo Hąrcerakie; 

Stosownie 

lazystkie jego ni- 
storyczne weruje również mówiły o służbie Ojczyźnie. 
Zaś jeden £ pierwazych komentarzy do łrawa, jeszcze 
dkautowego, tak to rozwijał: "Gdziexolwiek skaut się 
znajduje, staru się zrozumieć, czego Qd niego Ujczyz- 
na wynaguj to wykonuje...". 

Czy wiesć, ozego dziś od Ciebie wymuza Ujczysna? 
dxy jesteś gotów to wykonywac? 

+.3. Mogą mię żachnąć P.T. Czytelnicy tych rozważań, 
że Oto w gorącym okresie przeczjazdowym - kiedy to 
pada wiele ważnych ułów o harceretwie, ruchu, orguni- 
xeoji, systemie wychowawczym, v perapektywach, kie- 
runkuch dzieżaniu, ważnych zadaniach itp., ja tu ka- 
sawiaa kuzdego iadywidualuie tw rozważaniu o aanym 
sobie. vym bardziej w dziule, zutytułowunym przecie 
"umgz ruch", Ale ozy rzeczywiście nie czuw 1 uie miej 
me do Lukich rozwazuu? kywlę, ce byłoby niedobrz 
gdyby z proponowanyca rozważań niw zrodziłu siy ru- 
flekeju, że po to, by móc swe iniywiduulne płuny 
1 zawierzenia owiązuąć potrzebue jewt.., nuroerstwo. 
4 kolei, by to uurcerstwo uogło wię do tych i iaaych 
oelów przydawac, wusi być dotre, a to przecież 1 uu- 
Szu sprawal 

A wużue konferencje sprawuciuwcżo-wyborcze, podej- 
mując zusuduioze knestie dla przyszłoej źwiążku, te- 
£0 aapetu aie wogą zagubić: że (wiruerstwo uu wopół- 
ozeunej włodzieży pomagac w ażuruniu i zaujdywaniu 
sdpuwiedzi nu wyeatuwe już pytmuia: him być? Juk żyć? 

budzę wię 
£ twotu iuienieu 

trudży, płyny, tony, 
walczę z prądem, 
łuuię głowy, 
uuierum z tiwogi, 
opudam z wią 

Żasypiam, wynuwiująo 
twoje Laię 

Andrzej Bukowski 

Pakty i wydarzenia 
reaktywowanie ZHP 

które uscżliwiły 

Huroeratwo, w swojej tradycyjnej, rozwijającej mię 
od 1911 roku, formię zostało zlikwidowane z końcem 
1949 roku. W 1350 roku używauo jeszozć nazwy ZIIP dla 
Organizacji Harcerskiej, podporządkowanej orzaniŁacy je 
nie 1 programowo Związkowi Młodzieży Polskiej, ale 
organizacja ta z każdym dnien odchodriła coraz bar 

dziej od jakiejkolwiek wspóluoty metodycznej s lar- 
Qersiwen w je) spożecznyu zrozumieniu i odożusiu, Sa- 
ma resztą zdeoyd: 
dycji 1 korzeni Związku Harcerstwa Polakiego, © Orym 
Świadozyła m.in. uczwała podjęta w grudniu 1948 roku 
na naradzie XKomeadantek i Kuueudantów Chorągwi, W koń. 
cu została przyjęta uazwa "Organizacja Harcerska" dla 
organizacji © charukterze pionierskim, dżiałającej 
w rumsok ZP, wtórej z duwnążo harcerstua pozostawio- 
mo tylko tradycyjną nazwę "harcerska", Urgunicaoja ta 

nie spełaiła nadziei pokładanych w niej przez ozynni- 

ki kierownicze i okuzała się orgzaizącją ta tyle uie- 
udaną, że w koóvu jej wady zauważone zostały przez 60 
światlejszych jej działuczy. Ówczesne oacy nie eprzy: 

Jal jednakze żudnej rzeczowej krytyce 1 nawet Wikto- 
rla Dewitzowa, zauienzozejąc w 195% Foku.w "liowych 
Drogacn" ewój głos krytyczny nu temat pracy Oil, nię 
nążwała go "krytyką" tylko "głosem w óyskuaji”, Jed- 
mskże krytyka OW lstutała i zuierewia w kierunku peu- 
nej modyfikacji prograwu przes wabożącenić go niektó- 
rymi elemantani metodyki hurcerskiej klauydznej, jók 

biwaki, wzcieozui, nieco zajęć polowych, Kie uówicnć 
natoaiest początkowo cio o sprasuośziach i atopniach, 
Żamiegznzona w "Głoaie dwuczycielscia" krytyka Ol, do- 
uagające się wprowadzeniu do OH alęuentów skautiiaZU, 
upotkażu się £ motychatautową | tdecydowacą repliką 
Zażządu Ucównego Ża?, spruwującego bezpośreapie kle- 

rowniotwo n6d Ul. Wzdereeuim te ulały uiejacę jaż 

mie odcięła się od wszelkich tra- 

w drugiej połowie 1954 rozu, a więo jeszoze przed fak- 
tyczną "odwilżą” w atosunkoch polityczuyoh i społecz 

nych ukraju i w obozie socjalistycznym, Stopuiawo uą- 

silała się krytyka 1 w początkach roku 1955 osiązacza 
już pewien pozioa, zuuszający du ustanowienia się 
tud dalszysi loguui organizacji 1 skupionej w uiej 
młodzieży, Sytumoja w 0, żerówno orguniżacyjue, juk 
1'- przede wszystkim — metodyczna, ulegała bowiem dol: 
szemu pogarszaniu przy jednooteanym wyraźnyw polepuza- 
miu się "limatu" politycznego w Polsce. Żarząd Ołów 
ny ZUP, wobeć sjuptomów szybkich i redykeluych zużan, 
przeatał siy już odżegnywać mechanicznie od wątysikie 
60 90 związana ze skautingiea i dawnyu iaróerstwem, 
« zaczął gorączkowo pouaukiwać dróg wyjócia 5 iupusu 
dla podległej nobie orguaizacji, Jednym 6 wyuownyqh 
przykiadów jest sprasa dwukrośnych rbzuów Przewodzi- 
czącej ŻuP tow, Heleny Jaworskiej s Ma, Józefeż Gs! 
aiakieu "Czarnym", które 40 rozmowy miaży wiójśca na 

początku £ w połowie 1956 roku, Ha J,Grzesiak urócii 
do kreju w roku 1955 l-obserwująo tutejcze życi. 
sułaśżoza w kwestii organizacji baroerytza, jako naj- 
bazdziej go iateresującej, nie mógł nie zouważyć big 
dów, a właściwie praktycznego braku iatuienie huroer- 
stwa. Nie oalewzkał podzielić się listownie suoiui 
spostrzeżeniani z tow, Jąwócaką. Truduó powiedzieć, 

ha ile skrzętnie notowane uwagi krytycznę starego 
praktyka huroerakiego, przekózane y wielogodyiunych 
rozmowach w warszawie, przyctyniży się dó późniejsi 
gó wycdrękntenia OB a ZMP 1 usazodzielnienia ai /t 
oretycznego/ jako Organizacji Harcerskiej Yoląki lu- 

dowej, Kieaniej jednuk saa fakt taprowzenia Jówefu 
Grzeslaka do Wąrszawy Oraz prowadzenia merytozyczujch 
rotnów przez kierowniotwo ZNP a przedwojennym haror 
wiatrzes i Kosynagniem Wileńskiej Jhorągwi Świadozy 
a saiatufeniu pewnych pizemien w świadomości kierow- 
uiotwa orgsnianoji ZKP, luba rzecz, że rozmowy tę pod 
łał osłowieć, którezu los oszozędził uczegtuśozędia 
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w sprawach, związanych z likwidacją ZHP w latach 
1949 - 1950, Może dlatego właśnie nie miał oporów 
psychicznych do prowadzenia rozmów 5 ZMP, wycho- 
dząc s sałożenia, że najwiękazyn dobrem narodu 
jest jego młodzież 1 dla jej dobra każda szansa pom 
prawy pracy, nawet pod ezyldem OH, ale przez wpro- 

dzenie do niej ch ó 
i wychowawozych, — jest dobra, Należy dodać, że rozno- 
wy te miały miejsce już po XX Zjeździe KPZR, na któ- 
rym potępiono "kult jednostki", Że w Poleca zaczę- 
te już głosić zasadę "tysiąca kwiatów" czyli 
swobodę wypowiadania swoich przekonań oraż szukania 
"polskiej drogi do aoojalizmu", specyficznej dla na- 

mający żadnego kontaktu z masami młodzieży robotni- 
ozej i szkolnej. W saistuiałej sytuacji nie pozostało 
mu nie innego, jak podjąć decyzję o rozwiązaniu Związ 
ku Młodzieży Polskiej, oo też uczynił w styczniu 1957 
roku, Tak więc przestała istnieć organizacją, która 
od aamego powstania w 1948 roku była rzecznikiem lik- 
widacji Związku Harcerstwa Polskiego, która w 1948 r. 
przejęła kierownictwo ruchem harcerskim i która w 
1950 roku ruch ten, jak i Związek, zlikwidowała, W na 
stępnych latach w sposób skuteczny hamowała w progra- 
mach OH wprowadzanie tych eleuentów, które w jakikol- 
wiek spoaób mogłyby przypominać młodzieży dawne har- 
oerstwo i skauting. 

  szych 080h ych i dla i 
tradycji, Od maja do sierpnia 1956 roku OH zostaje 
stopniowo wydzielona z ZMP, przestaje być Wydziałem 
Harcerskim ŻMP, a staje się samodzielną OHPL, działa- 
jącą zresztą pod kierunkiem i nedzorem ZMP. Na czele 
OHPL staje Komenda Główna, powołane zostają Komendy 
Wojewódzkie i Powiatowe, przywraca się mundur w miej- 
moe dotychczasowego stroju organizacyjnego oraz stop- 
nie 1 sprawności. Fonadto podwyżezony zostaje wiek 
harcerski, dzięki ozemi OHPL może wejść do szkół Śred. 
mich. Wszystkie te zamierzenia wprowadzane były w ży- 
cie nieśmiało, może nie tyle z braku chęci ile z bra- 
ku umiejętności praoy w nowych warunkach i braku kadm 
ry, która potrafiłaby nowy program przekazać w dół, 
Trudno mówić o osiągnięciach OHPI, istniała ona rap- 
tem 3 miesiące, jej instancje wojewódzkie, a tym bar- 
dziej powiatowe nie wyszły poza fazę nerad i konferen 
oji programowo-instruktażowych, oraz ogłaszenia w pra. 
Bie apeli do byłych instruktorów ZAP o powrót do ozym 
nej pracy, W każdym razie w szkołach do grudnia 1956 
zmiany progrumowe założone przez OHPL były niewidocz- 
ne. Tam - przynajmniej w środowisku krakowskim - eta- 
towi przewodnicy drużyn utartym nawykiem z OH prowa- 
dzili drużyny, podzielone na zastępy odpowiadające 

klasie szkolnej, rzadko gdzie podzielonej na ogniwa, 
mające pełnić rolę dawnego zastępu harcerskiego, Waż- 
nym wyderzeniem, które ułatwić musiało reaktywowanie 
Związku Harcerstwa Polokiego była samolikwidacja nie- 
jako Związku Młodzieży Polskiej. Ta macowa, wielomi- 
lionowa organizacja, której powstenie zadecydowano 
w roku 1948 przez połączenie senodzielnych organiza- 
oji młodzieżowych do tej pory działających, do której 
należenie, acz teoretycznie dobrowolne, było jednak 
umiejętnie "kierunkowane" na faktyczny przymus, - w 
oiągu roku 1956 praktycznie zaprzestała swej działal- 
mości i wielomilionowe rzesze ozłonków przestały salę 
s nią identyfikować, Bierni członkowie, których zwy- 
kle w tego typu organizacjach jest większość, przesta: 

11 się ozuć związani organizacyjnie z ZMP, co odozuli 
jako uwolnienie się od obowiązku uczestniczenia w ze- 
braniach. Ta część szeregowych ozłonków ZKP, która 
oś choiała robić i robiła, w drugiej połowie paździe 
rnika 1956 roku założyła Rewolucyjny Związek Mżodzie- 
ży. W ZMP pozostał głównie etatowy aparat Zarządów 
Powiatowych i Wojewódzkich oraz Zarząd Główny, nie 
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Na wy uczelniach działalność Studen- 
okie Komitety Rewolucyjne, a na szczeblach wojewódz- 
kioh działały Wojewódzkie Komisje Porozumiewawcze Ru- 
chu Młodzieżowego, Tak przedstawiała się sytuaoja 
w ruchu młodzieżowym w okresie, w którym omawiać bę- 
dziemy wydarzenia, jakie miały miejsce w Krakowie 
w miesiącach od września do grudnia 1956 roku, a któ- 
re doprowadziły do reaktywowania Związku Harcerstwa 
Polskiego nejpieiw w Krakowie w dniu 4 grudnia 1956, 
a następnie, po Zjeździe żódzkim w dniach 6-10 grud- 
nia, w całej Polace, 

II. Reaktywowanie ZHP w Krakowie 
w grudniu 1956 roku 

"Polski Październik" był impulsem do podjęcia dzia- 
łań, zmierzających do reaktywowania ZUP, W Kraxowie 
już od października 1956 tworzyły się różne grupy nie- 

formalne, szukające dróg wyjścia z impasu i ukierun- 
kowania na właściwe tory działalności mzodzieżowej, 
w tym przede wszystkim atudenokiej i harcerskiej, 
Grupami tymi kierowali dwaj działacze o wybitnie ra- 
dykalnych poglądach-Bernard Tejkowski i płk Tadeusz 
Gymkin, Wokół nich skupiała się krakowska młodzież, 
oni nadawali ton wszystkim poczynaniom organizacyjnym 

* Gorącym propagatorem odrodzenia ruchu młodzieżowego 
przez powołanie Rewolucyjnego Związku Młodzieży byż 
działacz młodzieżowy z owej Huty - Ludwik Mikrut, 
Niezwłocznie po VIII Plenum KC PZPR, na którym I Se- 
kretarzem KG wybrano tow. iładystawa Gomułkę, utworzo 
ny został w Krakowie Komitet Koordynacyjny Ruchu iiło- 
dzieżowego, sterowany przez wymienionych trzech dzia- 
łaczy. Komitet ten przekształcił się później w Rewo- 
luoyjny Związek liłodzieży, który przetrwał orzaniza- 
oyjnie do utworzenia Związku dłodzieży Soojalistycz - 
nej, lia fali działań i poczynań zmierzających do reom 
ganizacji ruchu młodzieżowego ożywiły się kontakty 
między dawnymi instruktorami harcerskini Krakowa. 
Trzeba było ująć w ramy zorganizowane i ukierunkować 
programowo nieskoordynowane dotychczas działania i us- 
pokoić zbyt gorące temperamenty, Dochodziło bowiem do 

sytuacji, kiedy na niektórych wyższych uczelniach Kra- 
kowa poszczególni działacze, byli harcerze, ohoieli 
od razu, żywiołowo, organizować drużyny, hufoe, Toż 
poozynać pracę harcerską, do której nie zawsze byli 
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mależycie przygotowani i która zresztą nie mogła roz- 
począć się'na żywioł" wobeo istnienia stanu formalne 
go, wobso istnienia organizacji haroerakiej na tere- 
mie Krakowa, z którą należało nawiązać odpowiedni kom 
takt i rozstrzygnąć sprawy formalne obok 
spraw konieczności wdrożenia pracy harcerskiej w jej 
pełnym, tradycyjnym od lat, wymiarze. Dla pierwszego 
spotkania organizacyjnego znalegiono bazę w Klubie 
Sportowym "Kolejarz", którego sekcja turystyczna 
41 narciarska skupiła instruktorów i starszych haroe- 
rzy po likwidacji ZAP w roku 1950, W dniu 1 listopada 
1956 roku w świetlicy tegoż klubu odbyło aig zebranie 
iustruxtorów harcerskich Krakowa, w którym udział wzię- 

1i między innymi: dn dh Wanda Bnder - ow. 
Władysław Plliński, Tadeusz Rokossowski, Bogustaw Ryb- 
ski, Zygmunt Paber. Zebrani uchwalili odoięoie się od 
działalności Organizacji Harcerskiej i reaktywowanie 
Związku ilarcerstwa Polskiego, Wybrali również delega- 
tów do nawiązania kontaktów z Warszawą i tamtejszym 
Środowiskiem harcerskim, w osobach: dh-ny Wandy An- 
drusikiewioz i dha Zygmunta Pabera, 

W dniu 14 listopada 1956 w Klubie Dziennikarzy "Pod 
Gruszką" odbyło się spotkanie byłych instruktorów har- 
oerskioh z aktualną Komendą Wojewódzką OHPL. Spotka- 
nie zostało zorganizowane z inicjatywy Komendy Woje- 
wódzkiej OHPL, która chciała przedyskutować ważne a 

sporne kwestie i wyjść niejako naprzeciw narastające 
mu żywiołowo ruchowi reaktywowania ZHP, Dyskucja na 
tym spotxaniu była bardzo gorąca, Ścierały mię poglą- 
dy, zwłaszcza dwa zasadnicze , które stanowiły o kie- 
runku cużego dalszego działania. Pogląd wyrażany 
przez przedstawicieli Komendy Woj. OPL zdążał do te- 
g0, aby nową treść pracy harcerskiej włączyć do ram 
organizecyjnyca dotychczasowego OHPL, przyjąć elemen- 
$y metodyki harcerskiej i otworzyć drzwi organizacji 
dla wszystkich byłych instruktorów ZUP, Pogląd repr. 
gentowany przez olbrzymią część zebranych sprowadzał 
się do zuaedniozej kwestii: reaktywować ZHP ze wszyst 
kimi jego tradycjami i z całym dotychczasowym dorob- 
Kien. Zebrani przyjęli rezolucję, które najlepiej wy- 
raża przebieg dyskusji i jej ostateczny wynik. Rezo- 
lucja tu brzniaża jak następuje: 
* Z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej i Miejakiej OHPL 
w Krakowie odbyło się 14.11.1956 r. spotkanie działa- 
©zy OHPL z dawnymi harcerzami Związku Harcerstwa Pol- 
akiego. dielka sprawa wychowania młodzieży polskiej 
zgromadziła tyci, którym nie obojętne są dotychozaso- 
we wyniki wychowawcze istniejący organizacji. Działa 
0ze OHPL zapoznali zebranych ze stanew organizacji, 
2 trudnościami 1 z walką jaką toozą o jej odnowę, Od 
dawnych haroerzy oozekują poparoia awych postulatów 
1 pomocy w pracy wychowawczej z bogutej skarbnicy me- 
tod ZHP. W kominkowym nastroju toczyła się przez wie- 
le godzin szozera dyskusja. Były w niej giosy 3eroa, 
rozsądku, żalu i entuzjazmu. 
wa, postulujące i rewolucyjne. Wierni swauu przyrze- 

Były głosy ontre, trzeź 

oweniu hurcerskiemu pełnienia Służby Polace, dawni 
harcerze wyrażają gotowość do pracy wychowawozej po 

przyjęciu poniższych postulatów; 
1. Przeprowadzenie naukowej, uozoiwej i krytycznej 
ooeny działalności ZHP i oczyszczenie ZHP z krzywizą- 
oyoh insynuacji, 

2. Związku z jego 
organizacją, metodami i tą częścią postępowej trady- 

oji, która jest potrzebna polskiej racji stanu. 
3. ZHP będzie organizacją samodzielną, działającą na 
podstawie aktualnej części statutu i przyszłych uzupeł 
nień, 
4. ZAP będzie wychowywać młodzież polską w duohu pi 
triotyzmu, postępu i szeroko pojętego humanizmu socja: 
listycznego, w oparciu 9 zaufanie społeczeństwa, dą- 
żąc do latfo p: w zasadni- 
ozych sprawach wychowawczych i światopoglądowych z ro- 
dzicami młodzieży harcerskiej. 
5. Związek Huroerstwa Polekiego obejmie wszystkich 
działaczy, oddanych sprawie młodzieży, byłych instru- 
ktorów ZHP, osynnych działaczy OHPL, byłych "ioiow- 
oów" i innych, Jednakże w szeregach wychowawców nie 
nogą znaleźć się ludzie, których charakter, postawa 

„moralna 1 polityczna oraz dotychczasowa działalność 
w organizacjach młodzieżowych już skompromitowała." 
Deklarację powyższą podpisali: Wanda Bnder - Andrusi- 
kiewioz, Janusz Andrusikiewioz, Wojoiech Beliczyńcki, 
Zygmunt Paber, Bugeniusz Pik, Stanisław Porębski, Bo- 
gusłew Rybski, Władysław Szczygieł, Jadwiga Wierzbinń 
ska. 
Obszerną notatkę o tym spotkaniu zamieścił "Dziennik 
Polski" z dnia 22.XI.56, podając jadnakże mylnie w re- 
lacji, że spotkanie odbyło aię "przed dwoma dniami", 
Przytaczająg przebieg dyskusji, oddany dość wiernie, 
podał na zakończenie fragnent wypowiedzi hu Jadwigi 
Wierzbiańskiej, byłej przedwojennej Waczelniozki Har- 
osrek; "Życie mooniejsze jest niż martwe ludzkie kon- 
ospoje. I dlutego nikt nie może zabronić nam, byłym 
instruktorom ZAP, służyć krajowi póki żyjeny", 
M tym samym numerze "Dziennika Polskiego" z tej sanej 
dnty opublikowane zostało "oświadozenie” podpisane 
przez Komendę Wojewódzką 1 Miejską Organizacji Haroe- 
rskiej w Krakowie /nie wyjaśnione jest, dlaczego 

w "oświadozeniu" użyto nazwy "Orgąnizacja liaroorska", 
a nie "Organizacja Haroerskd Polski Iudowej"/, w któw 
rym, pod tytułem "Sprawy harcerstwa", ozytamy między 
Lanynit 
"Uważamy za właściwe i konieazne utworzenie nowego 
Związku liaroerstwa Polskiego w oparolu o nowy statut 
i nowy program ideowo- wychowawczy, przejnując rodzi 
my, bogaty dorobek 1 pozytywne tradycje dawnego ZAP, 
doświadczenia Czerwonego Harcerstwa, patriotyczne bo- 
haterstwa Szarych Szeregów 1 osiągnięcia Organiznoji 
Haroerskiej Polski ludowej, Uważany, że nowy ZHP może 
być tylko organizacją świecką, stojącą na grunoie 
świeckiej moralności 1 nie organizującą życia raligij. 
nego, równocześnie jednak zapewniającą wszystkim swym 
ozłonkom pełne poszanowanie ioh przekonań, iowy ZIIP 
winien wyonowywać haroerzy w duchu humanizmu socjali- 
stycanego, w duchu patriotyżnu 1 miłości Ojozyzny, 
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przygotowywać ich do świadomego udziału w budowaniu 
ustroju socjalistycznego, ustroju sprawiedliwości 
społecznej. Nowy Związek musi być organizacją całko- 
wicie samodzielną i niezależną, cieszącą się popar- 
oiem Partii, Musi on być kierowany przez inatencję 
z wyboru. Organizacja ta powinna objąć młodzież do lat 
18 1 dorosłych, działających czynnie w Związku, wpro- 
wadzając stopnie instruktorskie w dawnym brzmieniu," 
W dalszym oiągu "oświadczenia" zaznaczono, że Konendy 
OR widzą potrzebę żywego włączenia się b.działaczy 
ZAP, że wobec uapołecznienia organizacji zachodzi ko- 
nieczność wymiany drużynowych z etatowych na społecze 
nych. Kraków ma stać się czołowym ośrodkiem wydawni= 
czym literatury haroerskiej oraz centrum prac badaw- 
ozo-naukowych teorii 1 metodyki haroertwa. Dorobek 
zuchowy ZHP winien stać się podstawą masowego ruchu 
zwuchowego w mieście i na wsi, W szkołach średnich na- 
leży organizować samodzielne drużyny, obejmujące ogni- 
wa i zastępy i należy powołać podhufce i hufce jako 
trwałe jednostki środowiakowe, Postuluje się odrębność 
drużyn dziewcząt i ohłopgów, natomiast komendy od 
szczebla powiatów koedukacyjne, Apeluje się o wznowie- 
nie obozowniotwa, powołanie Kół Przyjaciół Harcerstwa 
zgłaszanie miejso przechowywanie sprzętu harcerskiego 
celem jego rewindykacji, W zakończeniu stwierdza się, 
że w województwie krakowskim jest ponad 120 tysięcy 
harcerzy, 
W dalszej chronologii wydarzeń, towarzyszących i ina- 
pirujących sprawę odrodzenia ZHP w Krakowie, zanoto- 
wać należy spotkanie kilku czołowych instruktorów har- 
oęrskich w dniu 23 listopada w mieszkaniu pp.kapiszew 
skich w Krakowie, w czasie którego przedyskutowano za- 
gadaienie reaktywizacji ZHP, podejmując decyzję o wy- 
łącznym reprezentowaniu takiego stanowiska oraz przy- 
gotowano zagadnienia, z którymi miano wystąpić wobec 
dha kleksandra Kanifskiego, zapowiadającego swój przy: 
jazd do Krakowa na spotkanie w Komendzie OHPL. Było 
już wtedy wiadonym o powołaniu w liarszawie Komitetu 
Odnowy Harcerstwa, na czele którego stanął właśnie 

druh "Kamyk" /w niektórych źródłech Komitet ten naz- 
wany został "Konitetem Orzenizacji Harcerstwa"/, 
4 spotkaniu u pp.Kapiszewskich udział wzięli: dh dh 
Jadwiga wierzbiańcka, Marian Wierzbiański, Stanisław 
Porębski, Bogusław Rybski. y 
W dniu 26.XI.56 w lokalu Komendy Wojewódzkiej OlPL 
odbyło się apotkanie z dh-en Aleksandrem Kamińskim, 
Dh Kuuiński poinformował o utworzeniu Komitetu Odnowy 
/organizacji/ Harcerotwa w składzie; h.Kaniński, 
$t.Broniewski, I.Chnieleńska, u,Dobrzyńska, J.iaensel 
W.Kosnala, W.Rogala, Z.Zekrzewska, J.Rosnan, Krasuski 
Mazur. Przedyskutowano sprawy organizacji pracy har- 
oerskiej i przekazano dh-owi kanińskiemu atanowioko 
instruktorów harcerskich Krakowa: jedynym prawidłowym 
dziełanien jest reaktywowanie Związku Harcerstwa Pol- 
skiego a nie tylko odnowa pracy harcerskiej. Zacho- 
dziła bowie obawa, że kierowniotwo OHPL wobes coraz 
postępującego fiaska efextów praoy tej organizacji 
pójdzie na konoepcję zuiany nazvy z OHPL na ZUP, nie 

zmieniając w sposób zasadniczy programu i metod pracy 
2 dh-em Kamińskim dyskutowano w tym samym dniu bardzo 
gorąco i owoonie w mieszkaniu dh.dh Wierzbiańskioh, 
Dalsza dyskusja i przygotowanie stanowiska miało miej- 
soo w dniu 28,XI, u dha Stanisława Porębskiego. Brali 
w nim udział instruktorzy, którzy epotkali się z dru- 
hem Kamińskim. Na spotkaniu tym, wobeo przygotowywa- 
nej przez Studenoki Komitet Rewolucyjny ogólnokrakow- 
skiej narady na temat reaktywowania ZHP, zebrani do- 
konali następujących ustaleń: 
- reprezentować jednolite stanowisko reaktywowania 

Związku w Krakowie, tym bardziej, że dh Wierzbiań- 
ski przeprowadził rozmowy w Wydziale Spraw Wewnętrz- 
nych Urzędu Miasta Krakowa i stwierdził, że od stro- 
my formalno-prawnej ZHP figuruje nadal w rejestrze 
organizacji, nie zostało bowiem nigdy rozwiązane 
administracyjnie, a tylko zawieszone politycznie 
w swej działalności. 
zaproponować nast. skład Komendy Chorągwi reaktywo- 
wanego ZHP w Krakowie: W.Andrusikiewicz, W.Bieliczyó 
ski, B.Pik, M.Lewińska, W.Piliński, St.Porębski, 
B.Rybski, M.Wierzbiuński. 
postawić zdecydowany postulat wobeo Komendy OIIPL 
o rozwiązanie jej organizacji, 

Na spotkaniu tym dyskutowano również sytuację czołowe: 
go instruktora harcerskiego Tadeusza Rokossowskiego - 
"Misia", z którym Komenda Hojewódzka OHPL nawiązała 
kontakt, proponując go na stanowisko Komendanta Komen- 
dy wojewódzkiej, która miała być później przekształoo- 
na na Komendę Chorągwi. 
Na drugi dzień, tj. 29 listopada powiadomiono Komendę 
Woj.OHPL, na spotkaniu zorganizowanym na wniosek in- 
struktorów ZHF, o reaktywowaniu w województwie krakow. 
skim Związku Harcerstwa Polskiego oraz o powołaniu 
Składu Komendy Chorągwi. Równocześnie postawiono po- 
stulat niezwłocznego rozwiązania Komendy woj. OHPL 
1 włączenia się jej składu do IP. Komeńda dojewódzka 
OHPL udzieliła odpowiedzi na postulaty instruktorów 
ŻHR w dniu 1 grudnia 1956. Odpowiedź ta była w każdym 
punkoie negatywna, Komenda OHPL reprezentowała nadal 
stanowisko organizacji ŻIIP na bazie istniejącej Orga- 
nizacji Harcerskiej Polski Ludowej, Przedstawicieli 
powołanej przed dwoma dniani Koendy Chorągwi poinfor- 
mowano, że wystąpiono 2 wnioskien o przenianowanie 
Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej na Związek iHur- 
Serstwa Polskiego i że powołano na nowego Kosendanta 
sojewódzkiego dh-a hm. Tadeusza Rokosgsowskiego, W s0- 

botnio-niedzielnyn wydaniu "Dziennika Polskiego" 
2 dnia 2-3,XII,56 ukazała cię nieścisła notatka zuty- 
tułowana: "ilarcuistrz T.Rokossowski komendantem Kra- 
kowskiej Jnorązwi ZAPY. W notatoe tej poinformowano 
również o podjęciu przez ozłonków Komend Powiatowych 
i Konendy Wojewódzkiej OHPL uchwały donagającej siĘ 
przywrócenia Organizacji Farcerskiej Polszi ludowej 
dawnej nazwy - Związek liarcerstwa Polskiego, 

W tej sytuacji w dniu 2,4II. odbyło się u dh-a B.Ryb 
skiego a potem u dn.dh, W.i J. andrusikiewi 
kanie, na który postanowiono - w oparoiu o i 

ów upot- 

tt Sho 
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> RANERNTE 
ny Związek Młodzieży - reaktywować ZKP w sposób fak- 
tyczny i w tym celu zwołać przygotowywane już przed- - 
tem zebranie masowe instruktorów i byłych harcerzy 
na dzień 4.XII. w salach Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Zapowiedziany przez krakowską prasę /"Gazeta Krakow 
ska" nr 288 z dn. 3.XII.56/ wiec, a właściwie — for- 

malnie - narada, odbył się w dniu 4,XII. o godzinie 
1199 w wypełnionej do.ostatniego miejsca sali "Koper- 
nikuńskiej" Oollegium Novum, Tłumy tych, którzy nie 
dostali się do sali, zalegaży w karnym porządku soho- 
dy od drugiego do pierwszego piytra oraz przyległe 
korytarze, Zebranie było masowe, dyskusja jawna 
1 w swej treści jednoznacznie dążąca do reaktywowania 
ZHP, Zebranie zakończyło się wielkim zwycięstwem idei 
reaktywowania ZEP, Z gorącym entuzjazmem przyjęte z0- 
stały wystąpienia przedstawicieli Rewolucyjnego Związ- 
ku Młodzieży i Rewolucyjnego Związku Studentów - 
L.likruta i B.lejkowskiego, wypowiadali się jednozna- 
cznie za reaktywowaniem ZHP, a ich zdanie liczyło się 
w sytuacji organizacyjnej młodzieży krakowskiej. Przy 
ogromnym entuzjazmie zebranych uchwalono reaktywowe- 
nie ZHP. W zaistniałej sytuacji Komenda Wojewódzka 
OHPL włączyła się całym akładem do reaktywowanego 
Zwiątku. Zostało to zresztą uzgodnione przed zebra- 
niem - dh Marian Wierzbiański przeprowadził azozerą 
rozmowę z ozłonkani Komendy OHPI, w wyniku której, 
przewidując przebieg i wynik zebrania na Uniwersyte- 
cie Jagiellońskim, zdecydowali się oni na wstąpienie 
do reaktywowanego Związku i podjęcie w nim pracy 2 
młodzieżą. Na zobraniu w UJ instruktorzy harcerscy 
mogli poszozycić się już pewnym dorobkiem organisacyj- 
mym, albowiem hi z drużyny i j im, 
gen. J.Bena przy UJ założyli drużyny harcerskie w kil- 
ku szkołach średnich, a także ś 
w, Tarnowie Komenda tamt, Hufca założyła drużyny har 
oerskie we wszystkich szkołach Średnich Tarnowa 
Na zebraniu w UJ podjęto uchwałę, na mocy której roze 
poczęła się formalna działalność reaktywowanego ZHP 
na terenie Krakowa: "Zebrani w dniu 4.XII,56 na nara- 
dzie zwołanej z iniojatywy Studenokiego Komitetu Rewo- 
luoyjnego harcerze, działacze i sympatycy ruchu har 
cerskiego, po przeprowadzeniu analizy potrzeb młodzie- 
ży, stwierdzają: Ę 
1. Związek Harcerstwa Polskiego na terenie kolebki 
ruchu harcerskiego, jaką jest ilałopoiska, został rea- 
ktywowany. 
2, Żądamy reaktywowania Związku Harcerstwa Polakiego 

na terenie oałego kraju, z uwzględnieniem koniecznych 
zmian wynikających z polskiej racji stanu. 
3. Prosimy Obywatela Ministra Oświaty o zajęcie pozy- 
tywnego stanowiska w tej sprawie, w jak najszybszym 

ozasie. ż 
4. lyrażamy poparcie i zaufanie ukonstytuowanej Rewo- 
luoyjnej Komendzie Harcerzy i Haroerek ZAP w Krakowie 
w składzie: Wanda Andrusikiewioz, Wojciech Beliozyń- 
ski, Stefan Borkowski, Pranoiezek Dębski, Czesżaw Dej- 
narowioz, Leon Dnytrowski, Bugeniuaz Fik, Krystyna 

HISTORIA 
Porębski, Zofia Popisowa, Tadeusz Rokossowski, Bogu= 
sław Rybski, arian Wierzbiański. 
5. Wzywamy wszystkich haroerzy, działaczy OHPL i tych 

zystkich, którym droga jest sprawa wychowania mło- 
dzieży, do poparoia odrodzonego ruchu harcerskiego 
w reaktywowanym Związku Harcerstwa Polskiego. Czuwaj!” 

Związek Harcerstwa Polskiego na terenie prastarego 
Krakowa steł mię faktem dokonanymi Hymn Związku "szy- 
stko 00 nasze Polsce oddamy" wstrząsnął murami Wszech- 
nicy Jagiellońskiej i poniósł echo w Polskę, gdzie 
dziażsnia na rzecz reaktywowania ZHP woiodziły już 
również w końcowe fazy. 
W dniu 5.XII.56 w lokalu przy ul.Karmeliokiej 31, już 

mie w Komendzie Wojewódzkiej OHPL ale w Komendzie Cho- 
rągwi ZIP, odbyżo się pierwsze zebranie owej "Rewolu- 
oyjnej" - jak ją wtedy nazywano — Komendy Chorągwi, 
Program przewidyważ trzy punkty, lecz o kapitalnoj 
wadzot 
1. Ukonstytuowanie się Komondy Chorągwi 
2. Sprawa organizacji Hutoów krakowskich 
3. Omówienie spraw bieżących. 
Komendą Chorągwi ukonstytuowała się w następującym 
składsie: 
hm Marian Wierzbiański - Komendant ż 
dh Czesław Dejnarowicz /0HPL/- Z-oa d/u programowych 

i szkol, 
- 2-0a d/s organ, - odp, 

za akoję letnią 
hm Maria Lewińska - Z-0a Komendanta 
phm Bogusław Rybaki - Kier.Wydz.Organiz, 
phm Stanisław Porębski - Kier.Wydz,liorcerskiego 
hm - Kier.lyd 

Kadr 
Kier.Wydz.Obozów i Im- 

pres Masowych 

hm Leon Dnytrowski Kier .Wyda.Zuohowego 
dpp Krystyna Gorgoń Kier „Wydz.Gosp,-Fiuans, ) 
hm Sugeniusz Pik - Osłonek Komendy 
dh Zofia Popisowa - " 
dpp Wanda Andrusikiewiog -  * 
dh Stefan Borkowski keree 
dpp Franciszek Dębski - 
W drugim punkoie omówiono organisację Hufoów krakow- 

akioh, ustanawiając nadrzędną nad nimi orgenisację: 
Komęndę Miasta z druhem Januszem Andrusikiewiosem na 

Powołano 6 Hufoów miejskich: Stare Miąsto, 
Zwierzyniec, Kleparz, Grzegórzki, Podgórze i Nowa ilu= 

ta, odpowiadające dsielnioom miasta Krakowa, W ostat- 

nim punkoie zebrania dokonano podziału reprezentacji 
Komendy Chorągwi na swoływane do Łodzi i Warszawy oen= 
tralne narady i spotkania w sprawie ostatecznego rea- 
ktywowania ZHP w kraju, I tak, na swożywaną przez Ko= 
mendę Główną OHPL krajową naradę dsiałacsy haroerakich 
w Łodzi /która przekształciła się potem w I Krajowy 
Zjazd Działaczy Haroerakich/, Kraków, jako jedyna ist. 
niejąca Komenda Chorągwi ZHP, a nie Komenda Woj,OHPL 

dalegowała: Wandę Andrusikiewicu, Stefana Borkowskie- 
Ro, De Mariana sk 

hm Tadeusz Rokossowski 

hm Piliński 

    Gorgoń, Waria Lewińska, Władysław Piliński, Stanisł:  



i Stanisława Porębskiego. Dh Porębski został równo- 
cześnie zaproszony do Łodzi osobiście przez druha Ale 
ksandra Kamińskiego na organizowane przez niego spot- 
kanie czołowych działaczy i instruktorów harcerskich 
z lat przedwojennych oraz z lat 1945-1949. Wraz z dru, 
hem Stanisławem Porębskim zaproszenie takie otrzymali: 
dh-na Jadwiga Wierzbiańska, dh Władysław Szczygieł, 
dh J,Kapiszewaki i dh.B.Rybski. W tych samych dniach, 
w których odbywała się narada łódzka i spotkanie u dha 
Kamińskiego, inatruktorzy warszawscy, rekrutujący się 
ze Środowiska Szarych Szeregów, zorganizowali spotka- 
nie w stolicy, na które zaproszeni zostali instrukto- 
rzy krakowscy. Konenda Chorągwi wydelegowała na to 
apotkanie dn.dh, Żyguunta Fabera, Krystynę Gorgoń, 
Jamisza Grzybowskiego, Władysława Filińskiego, Zofię 
Popisową, Tadeusza Rokossowskiego, Bogusława Rybskie- 
go. Dla ścisłości hiatorycznej podać należy, że wobec 
połączenia się w Łodzi wazystkich trzech grup na jed- 
nej naradzie, zapisanej potem w kronikach ZIP jako 
I Zjazd Działaczy Harcerskich i uznanej historycznie 
za I Walny Zjazd ŻHP, Chorągiew Krakowska reprezento- 
wana była na tym Zjeździe przez liczną grupę instruk- 
torów. 

W tym sanym dniu,.w którym obradowała po raz pier- 
wszy nowa Koaenda Chorągwi, uposaźniony przez nią 
ozłonek, dh Stanisław Porębski złożył wizytę - nieza- 
powiedzianę - Ministrowi Oświaty p.ilładysławoni Bień- 
kowskieau celex poinformowania go o reaktywowaniu ZAP 
w Krakowie, Pod nieobecność Ministra złożył pieeany 
meldunek, przyjęty przez Ministerstwo Oświaty jako 
oficjalny dokucent.- 
Do końca 1956 roku Komenda Chorągwi pracoważa syste- 
matycznie, organizując bądź to zebrania Konćniy, bądź 

też uczestnicząc w organizacyjnych zebraniach Hufców, 
ozy też spotykając się z przedatawicielani Głównej 

Kwatery. Kalendarium tej pracy obejnuje: 
14.XII. - zebranie Komendy Uhorągwi 
15.1II. - zbiórza iiufca Grzegórzki 
16.4II. - zbiórka liufca Zwierzyniec 

tary TJeifer- 
Coraz wolniej pula uderza, Równanie. 
Aż do ziemi. Sił brakuje. Na krzyk. 
Ale ostrość, Jak rozwiązać, k naszych 

3 głowach, 
fakie braki. Że aż cisza. kinus trzy. 
Możesz usiąść, A on chciażby. Ciepże 

stopnie. 

lasze głowy. lilie zacięte. Ołówki. 
Stary belfer. Dla nas. Cosinus, 
Do tablicy. Owója z klasówki. 
Cztery ściany. Naa ozterdziestu 

17.XII. - Konferencja w Komendzie Jnorągwi z dh-em 
Wł.Szczygłem, ozłonkiem iłady kaczelnej, wy- 
jeżdżającym na posiedzenie Kady. 
odprawa Komend tufców z terenu województwa 
odprawa Hufoów krakowskich 
odprawa w Komitecie Woj, PZPR z udziałem 
Naczelniczki Głównej Kwatery Z,Zakrzewskiej 
i Sekretarza KW tow, St.Pięty 
zebranie Komendy Chorągwi z udziałem liaczel- 
niozki Z.Zakrzewskiej, dh-ny Świętocnowskiej 

2 R.N.ZHP, dh-a W.Pancerza z GK i ob. Szy- 
mańskiego z Ministerstwa Oświaty, 

Ha kolejnych zebraniach Komendy uhorągwi i spotka- 
niach roboczych, mających miejace prawie codziennie 
do końca roku 1956, ścierały się jeszcze w sposób nie 

raz bardzo ostry poglądy na kluczowe zugadnienia pro- 
granowe i organizacyjne. Jeszcze odczuwało się podział 
na dwie strony, te, które Ścieruły się ze Gobą w paź 
dzierniku i listopadzie w kwestiach zasadniczej wagi: 
ozy reaktywować ZHP czy też kontynuować działalność 
OHPL pod nazwą Związku Harcerntwa Polskiego. Ale były 
to starcia twórcze, chociaż ni:raz zaprawione goryczą 
1 gniewem. Poglądy powoli się polaryzowały, w miarę 
jak polaryzowała się sytuacja w kraju, w miarę jak 

19.111. 

20.XII. 

21.XI1. 

21.111. 

krzepła organizacja nowo reuktywowanego ZIIP, Rozpoczę. 
żo się normalne szkolenie, zbliżała się masowa akcja 
kształcenia kadry chorągwianej w ozasie akcji letniej 
1957. Fowracali coraz to nosi instruktorzy, aby objąć 
przerwaną w 1949 roku służbę w Związku. Do nowych Wa- 
runków, nowej organizacji, a „rzede wszystkia do no- 
wej metody wdrażali się dźiałacze byżej OPL, Społem 
ozeństwo Krakowa odnosiło się z wielką życzliwością 
do poczynań Kozendy Unorązwi, jej działalność cieszy- 
ła się również poparciem i pu.ocą władz partyjnych 
1 administracyjnych województwa, Związek iarcerstwa 
Polskiego na terenie krakowa saozął pisać kolejne kar 
ty swej bogutej historii w służbie siodzieży, w ałuż- 
bie apołeczeństwa, w służbie «raju. 

DRE EAZETODWRIRWAK TKT 

Piamo Indian. Tajne zuuki. suwię 
«= ławki. 

Telefony bez drutu. ila paznokciach, 
Wzory. wszystkie. Howoczegne 

wynalazki. 
Stery człowiek, Słabe zdrowie. Kłopoty 
Hie lubimy Cosinusa. durowy. 
Wizytator. Ściónie ręki. Katematyk. 
Doświadczony, I zna sposoby, 
liagle szkoła. Teatr kukieł. Pierwszy 

kwiecień. 
Pozwieniały ery miejsca, Turi dzień, 
Stary belfer w teatrzyku jest 

niedźwiedziem, 

który właśnie ma zapadać w długi sen. 

Brzuohomówcy. 

Rt WAREZ 
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arosrstwo, jak rzadko która organizacja ideowo- 
wychowawcza, odzwierciedla potrzeby i przemiany spo- 
łeczne w ewolucji swego programu 1 metod działania. 

Dla wielu to 00 napisałem poniżej jest znane 
1 ocaywiate. Poszedłem jednym z "tropów haroerskich" 
po to, aby uzasadnić nie tylko ciągłość h 
działań w Liatorii naszej organizacji, lecz także 
1 dlatego, aby uzuysłowić, że takie "tropy" jak opi- 
sywany również wiodły do dzisiejszego harcerat 

Jaką drogę przebył nasz Związek, że VII Zjazd po- 
twierdził rotę "przyrzekam caływ życiem służyć Tobie, 
Ojoayzno, być wiernym sprawie socjalizmu, wałozyć 
o pokój 1 azozęście ludzi, być posłusznym Prawu Har- 

oerskięwu"? Prześledźny ją wspólnie... 

W lataci poprzedzających I wojnę światową 1 wybuch 
Wielkiej Soojalistycznej Rewolucji Październikowej 
ziemie polw.ie rozdarte były między trzech zaboroów. 
Choć nie isaiażo państwo, był i walczył Baród Polski. 
Hadrzędnym selem dla wszystkich Polaków stało się 
odzyskanie niepodległości, zachowanie polakości wóród 
młodzieży i stworzenie trwałych podstaw przyszżej 
państwowości. Cele te realizowane były poprzez cały 
szereg organiznoji politycznych, związków młodzieży, 
czy też orgenisacji w owej istocie szkolących wojsko- 
wo. Oblicze polityczne społeczeństwa pelskiego kształ. 
towały nurty rewolucyjne, reprezentowane przez 3oojal- 
dewokraoję irólestwa Polskiego i Litwy, PPS - lewicę 
Jax też i nurty konserwatywne, Mimo saeadniczych 
przeciwieństw wszystkim prawie nurtom politycznym 
przy ły oele niepodl 8 ia: 
lazły swe wdbicie w tworzonym od 1911 roku harcer + 
stwie. Skautingiem, czyli motodą wychowawazą atworzo- 
mą w Aoglii przuz Baden - Powella zainteresowali Bię 
młodzi działacze studenoko - uozuiowskioh 1 sportowych 
orgauizacji "SokóŁ", "Zarzewie" i "Eleuvia". Mutoda 
skautowa bardzo trafnie wykorzystywała uaturalue po- 
trieby wieku uczniów gianszjaltych. Na gruncie poł- 
akim zaś skauting otrzymał Bupełnie inny eel ideowy 

niż w imperialno « burżuazyjnej Anglii. Ha sieriach 
polakich chodziło o odzyskanie niepodległości, 0 rog 
budzenie pełnej świadomości narodowej, Stąd już u Ba” 
mego zarania swych dziejów skauting polski otrzymuje 
narodowe, wspólne dla wszystkich zaborów oblicze, osy: 
11 symbolikę, głęboko się- 
gające do historycznej tradycji. 

Efekty wychowania patriotycznego ruchu dały snać 
a sohie w okresie I wojny światowej, jak też w powate 

KCWkicH 
w  hmPL Kazimierz B. Schiitterły 

niach Śląskich i powstaniu wielkopolskim — wspaniałych 
zrywach narodowych, dzięki którym ziemie ta, wbrew 
niemieckiemu okupantowi,wróciły do Polski, Powstanie 
niepodległego państwa polskiego pozwoliło zjednoczyć 
istniejące organizacje haroerakie w jeden Związek 
w 1921 roku. Powstała organizacja o ogromnie zróżni- 
oowanym składzie korpusu instruktorów, złożona głów- 
nie a młodzieży gimnazjalnej, inteligenokiej. Grupy 
rządzące widziały potrzebę oddziaływania na haroer- 
stwo w kierunkach odpowiadających ideom burżuazyjnym, 
zaś s drugiej strony wśród młodzieży gimnazjalnej 
nieobce były hasła socjalistyczne. Okres międnywojen- 
ny w historii harcerstwa to z jednej strony rozwój 

Zwiąsku jako organizacji o statucie. zatwierdzonym 
przez władze państwowe, z drugiej zaś strony to ogrom 
nie ciekawy nurt poszukiwań od twórozego rozwijania 
metody harcerskiej przez liozne zespoły instruktor- 
skię, 

Pierwszym nurtem poszukiwań, wywołanym prues kry- 
sys harcerskiej pracy po odzyskaniu niepodległości, 
były poszukiwania nowej idei i nowego programu, gdy 

idea niepodległości sostaża 
spełniona, Niemały wpływ na kryzys aiała sytuacje po= 
lityozna ułodego państwa i wywołana przez mooaratwa 
Bntenty wojna s Rosją Radziecką. Masy pracujące Pol- 
ski z ogromną wrogością odnosiły aię do tej wojunnej 
awantury, Szczególną tragedią była ta wojna dla wielu 
młodych ludzi wcielonych do wojaka w imię krzykliwie 
głoszonych haseł narodowych i religijnych. 

W tej sytuacji pojawiły się pierwsze głosy o po-  



  

trzebie rewiaji programu i ideologii harcerstwa, 
W 1921 roku w Krakowie grupa lewioujących instrukto- 
rów ogłopiła "Listy do haroerzy staresych" w piśmie 
"Płomienie". Postawili oni twardo postulat przygoto- 
wania harcerzy do służby społecznej. Jeden z tych in- 
struktorów Adam Ciołkosz pisał: "Haroerstwo trzeba 
oo rychlej przetworzyć w kierunku ogarnięcia młodzie- 
ży rzemieślniczej i robotniczej, tak by praca 2 tą 
młodzieżą była źródłem inspiracji programowej dla 
starszych harcerzy. 
Czerpać z potrzeb ludzi i widzieć program działania 
w wychowaniu społecznym poprzez pojęcie służby" - ta- 
kie zadania postawił sobie pion żeński Orgenizacji. 
Czyniono poszukiwania praktycznych rozwiązań idei 
służby społecznej, adresowanej do młodzieży szkół 
Średnich. W efekcie tych poszukiwań zrodziła się me- 

toda pracy 2 dziećmi szkół podstawowych - z zuchani 
i haroerzani ałodszymi, kadrę stanowli właśnie har- 
cerze starsi, uczniowie glucazjalni, 

Zaostrzająca aię w Polgoe międzywojennej walka kla: 
sowa, spowodowana wzrastającym wyzyskiem i nierówno- 
ciami społecznymi wpływa na radykalizację postaw ka- 
dry instruktorakiej harcerstwa. Obok postaw reakcyj- 
nych, związanych  zanacyjnyu obozem rządowym, poja- 
wiają się mocne nurty lewicowe. W Krakowie działają 
instruktorzy komuniści - Ignacy Pik i Hieczysław Le- 
wińaski, Foza ŹiP powstają lewicowe organizacje har- 
Qerskie - Uzerwone Haroeratwo i Pionier Polski, czy 
działające początkowo w ranach Związku Wolne Harcer- 
stwo. Są to marty iaspirowane przez polską gocjali- 
styczną lewiaę i riok koaunistyczny. Wysuwany jest 
zasadniczy postulat uwzględniania w pracy ideowo-wy- 
ohowawczej ZHP ideowych i politycznych postulatów 
klasy robotniczej. Wolne Harcerstwo, jako nurt głów 
mie starszych harcerzy - uczniów gimnazjalnych i stu- 
dentów - gwałtownie cię radykalizuje. Jeden z instru- 
ktorów, komunista Leon Jankowski głosi konieczność 

ruchu młodzieży proletariuokiej, solidarność z mię- 
dzynarodowym ruchem robotniczym, Świadowość walki 
klas. 

Działalność instruktorów - lewicowców spotyka się 
oczywiście z reakcją władz ZAP, oo nie przesłania 
nurtujących harcerstwo nowych idei. . Tym bardziej, że 
w latach trzydziestych narastają ruchy klasowe. Jedno- 
lity front ludowy, boje robotników Krakowa, wzrost 
wpływów komunistów, szczególnie po 1935 roku, wywiera 
swój wpływ na Związek. Szereg inatruktorów hierze 
udział w pracy politycznej lewicy. 

W tej atmosferze powstaje jeden z najsilniejszych 
ośrodków harcerskiej lewicy - Koło Instruktorów Har- 

oerskioh im, liieozysława ema. KIKB postulował pro- 
gram zajęć społecznych, technicznych, kulturalnych, 
artystycznych, tak by były to prawdziwe zadania "pró- 
by życia". Stąd przyznawanie i wpajańie szacunku do 
pracy, wychowanie gospodarcze, preorientacja zawodowa. 
Rodzą się formy pracy społecznej. 

Idee KIMB-u upowszechniają również harcerki w żeń- 
skim pionie - śmiele rozwijając postanowione w latach 

wcześniejszych postulaty. W 1937 r. do KIMB-u przy- 
stępuje krąg iustruktorów i inutruktorek "Złota Straw 
ła", Połączenie jest wyrazem dalszej radykalizacji 
poglądów kadry. Lewica harcerstwa zaczyna wydawać 
własne pismo "ila Przełaj", a po ingerencji cenzury 
"Brzask", 
Czołowa poatać KIMB-u - Juliusz Dąbrowski tak pisał: 
"harcerstwa bydzie wtedy ludzkie kiedy nydzę i krzy- 
wdy ludzkie dostrzega. Chce i będzie przyczyny usuwać, 
ooraz mądrzej i sprawiedliwiej Polskę urządzać", Dą- 

browski postulował punkt Prawa Harcerskiego mówiący 
o poszanowaniu pracy robotników, 

Oktes międzywojenny, mimo generalnie oantrystyoz 
nego, popierającego państwo oblicza mas Źwiązku, po- 
zwolił lewicy harcerskiej na skrystalizowanie idei 
służby społevznej harcerstwa, idei, która w pełni 
rozwija aię po II wojnie światowej, 

Lata II wojny Światowej przerwały normalny rozwój 
organizacji, dając jednooześnie dowody ogromnego umi- 
łowaniu Ojczyzny. Młodzież harcerska roprezentowała 
heroiczne postawy w walce z wrogiem, tworząc podziem- 

ną organizację harcerską "Szare Szeregi". 

W"Szarych Szeregach" stworzono program daleko szerzej 
obejaujący problem wychowania młodzieży poza walką 
zbrojną. Zdawano sobie sprawę z niebezpieczeństwa mo- 
ralnego rozkładu, jakie niosła z sobą tragiczna gytu- 
aocje społeczeństwa polskiego, stworzona przez okupan- 
ta. 

Tak urodził się program "Dziś - jutro - pojutrze". 
Dziś" oznaczało bieżącą walkę w okregie okupacji, 
"Jutro" - powstanie zbrojne, zaś "Pojutrze" odbudowę 
kraju po wojnie. ilasło "Pojutrze" było podejmowane 
przez młodzież "Szarych Szeregów" nie tylko przez na- 
uky w tejnym szkolnictwie, ale również sięgano daleko 
w przyszłość - np. Organizacja ilaroerek poprzez dzia- 
łalność kulturalno - oświatową przygotowywała działac: 
ki opołeozne do pracy na ziemiach zachodnich, które 
w wyniku zwycięstwa miały wrócić do Polski, Formą 

tych przygotowań były aeminaria i spotkania z lewico- 
wymi działaczami politycznymi podziewia. Wyrazioielew 
tego nurtu pracy stało się piano "Dziś i jutro" roda 
gowane prsez Druhny Irenę Lerandowską 1 Wiktorię 
Dewitz. Przytoczone kierunki pracy są oczywiście wy 

©inkiem działań Organizacji, jednak atanowiącym o cią: 

głości poszukiwań najwartościowszych rozwiązań pracy 

wychowawczej z młodzieżą, mimo tragedii narodowej, 

jaką była okupacja. 
Lata po II wojnie światowej przyniosły s sobą prze- 

budowę społeczeństwa w duchu soojalizmu, 00 zuajduje 

awój wyraz w foruułowaniu nowych oelów pracy harcer- 
skiej. 
Rodzą się więc ciekawe inicjatywy aktywnego włączania 

łodzieży harcerskiej w nurt przemian i odbudowy ze 

zniszczeń. 

Harcerska praca wzbogaca się o silną motywację 
służby Ojczyźnie poprzez prucę społeczną. Pode jnowane 

są bardzo interesujące akoje na ziemiach odzyskanych 

Kompletuje się dla tych ziem biblioteki. Podejmowar 

są akcje repolonizacyjne, np. akcja "Sercem przy Ma- 
zuraoh" pionu harcerek Związku, przygotowywana jesz- 
0%e w ozasie okupacji. 

Rok 1948 przynosi nsjwiększą w dotychozacowych 

dziejach Związku akoję - "iiaroerską Służbę Folsoe* 

Po raz pierwszy szeroko wprowadzona zostaje praca 

apołeoznie użyteczna w aposób akceptowany przez mżo- 

ZHP zmierza do wychowania człowieka: x 

- ideowego, kierującego się w życiu najwyższymi 
wartościami; walczącego o prawdę, uzozyście, 
sprawiedliwość społeczną, równość i wolność lu- 
dzi, demokrację, przyjaźń i pokój między naro- 

dami, oddanego w służbie dla Ojozyzny i gotowe- 
go do Jej obrony; 

- rozumiejącego rolę państwa w życiu narodu, 
jedność praw i obowiązków obywatelskich, szanu- 

jącego 1 przestrzegającego prawa; 

- zaangażowanego, odważnego w walce z niespra- 
wiedliwością, aktywnego w życiu społecznym, po- 

unażającego ogólnospołeczae dobru duchowe i ma- 
terialne, ofiarnego w precy dla społeczeństwa; 

- odpowiedzialnego ża swoje Głowa i czyny, 
zdyscyplinowanego, przestrzegującego zasad ży- 
oia społecznego. 

HSP ukierunkowana zostau w czterech głównych ce- 
lach: "Odbudowa", "Lus i rola", "Kultura i ośwista”, 
"Dziecko". Zadania służby podjęte przez blisko jedną 
czwartą Organizacji podozna lata 1940 roku obejmowały 
organizację ambulatoriów polowych, zielonych przed- 
sukoli, pracę w lesie, poo0 w żniwach, usuwanie Śla- 
dów wojny itp. Program miał solidną podbudowę meto- 
dyczną, Został opruoowany zestaw sprawności Służby, 
zaś kadra instruktorska uzyskała przygotowanie ideo- 
wo-notywacyjne na specjalnych zbiórkach szkolących, 
Tak więc młodzież starszcharcerska otrzymała metody- 
cznie oprucowany 1 ideowo umotywowany kierunek pracy, 
będący syntezą pozytywnych doświudczeń i przemian 
socjalistycznych jakie uaażły w kraju. Na przeszko- 
dzie dalasemu rozwojowi atunęły jednak decyzje 
o przeksztułoeniu Źwiązku w organizację dziecięcą, 

Dopiero rok 1957 przynosi odrodzenie ruchu i nowe 
iniojatywy metodyczne. W roku 1957 krystalizuje się 
szereg zespołów instruktorskich odawieroiedlających 
waześniejaze nurty poszukiwań; Jednocześnie do powsta 
jących w uzkołach średnich drużyn napływają rzesze 
nłodzieży, 

Propozycje zuieny programu pracy starszonarcer- 
skiej wiązały się z próbą na stopień lisroerza Orlego. 
W 1958 r. GK ZIlk zatwierdziła eksperymentalne wersje 
togo stopnia: 

- wersję własną, według której Harcorz Orli miał uzu- 
«ać awego miejsca w społeczeństwie. 
Próba była podbudowana znakami Służby zdobywanyni 
przez udział w poważnej akoji społecznej przes oały 
zespół, /Zuak służby krajoznawozej, technicznej, kul- 
turalnej, przyjaźni, zdrowia, ochrony przyrody, oświm 
ty rolniczej/oraz sprawnościani starszoharoerskimi; 

- weraję "Nowego KIMB-u" /Kręgu Instruktorów im,M.Be- 
ua/, Ta wereja próby stawiała na wszechstronne samodo- 
skomalenie harcerze poprzez udział w życiu naukowo- 
technicznym, kulturalnym, społeozno-gospodarozym i za 
wodowym, Wsparoiam dla tej próby stała się Akoja Pro- 
gremowa "Eksperyment 58" w ramach Harcerskiej Akoji 
Letniej włodzieży Starszoj, Ka letnich stenicach rea- 
lizowano szeroki prograa społeczny - badania etnogra- 
fiozne, hydrologiczne powiązane umiejętnie z krajo- 

znawstwem i wędrówką./Grupy wędrujące spływały od ste 
nicy do stanicy na specjalnie skonstruowanych... tra- 
twach/. Akoja nie była kontynuowana w latach następ- 
mych - lecz zrodziła dalsze ciekawe akcje chorągwiana, 

- wersję "kędrowniczą" stworzono w ranach tzw. "Ekspo- 
rymentu Wędrowniczego"Chorągwi Warszawskiej. Bkopery- 
ment ten był próbą stworzenia systemu pracy śtarazo- 
harcerskiej, opartego na działaniu społecznym. System 
opierał się na założeniu, że koztałtować ówiadonośś 
społeczną można pośrednio, poprzea specjalny progran 
ciekawych zadań społecznych /jak np. akoją "Warmia 
1 Mazury"/. 

Program wspierał system metodyczny stopui i spraw- 
ności wędrowniezych, regulaminy drużyn wędrowniozych 
1 Kodeks Wędrowniozy. Kodeks adresowany do ożłonków 
drużyn wędrowniczych mówił m.in, ",., każdy dzień tye 
oia jest próbą własnej wartości, zaś miernikiew war- 

tości ozłowieka jest nie to 00 umie, ozy 00 przeny- 
Ślał, lecz to 00 zdziałał dla dobra ogółu...*. 

Ruch eksperynentów metodycznych zakoźczył się 
w 1961 r. s chwilą wprowadzenia tzw, "nowego aystomu” 
pracy, W myśl opracowanygh przez działający w GA ZiIP 
zespół programowy założeń miało obowiązywać *...wldze 
nie programu drużyn starszych jako progrumu politycz. 
nego, społecznego, produkcyjnego i kulturalno-vycho- 
wawozego działania." Radykalnej zmianie uległa meto- 
dyka pracy. Znaczaie ograniczono rolę instruktora na 
rzecz szerokiej samorządności zespołu, 

Wprowadzono pojęcie "uian" czyli zespołowych atop- 
ni. Zespół po zdobyciu "niena" decydował o przyznaniu 
indywidualnego stopnia haroerson, 
Podstawowym elementem metodyki staje się dobrowolnie 
podjęte przez zespół zadanie, Bwoluoją tak pojętej 
metodyki było założenie wieloletniego rozwoju zespołu 
poprzez zespołowe stopnie. Prócz stopni wprowadzono 
również "Znaki" atanowiące element odpowiadający 
w pracy zespołu sprawności iudywidualnej. 

W 1964 roku dokonano korek *y syatamu usuwając ta 

elenenty, które się nie sprawdziły w praktyce. 
Rok 1967 przyniósł kolejne zuieny. W szkołach Śre+  



  

dnioh wprowadzono jako podstawową jednostkę progreno- 
wą "Harcerską drużynę speojalnościową". Każda drużyne 
wiała posiadać określony kierunek zainteresowania, up. 
służba sdrowia, łączności, Czerwone Berety, MSR, po- 
żarniotwo, turystyka, wodniactwo, działalność arty- 
styczna, itp. 

których celem stało się rozwijanie zainteresowań in- 

dymidualnych. 
Jeśli mówiny dsiś o niepowodzeniu HSPS-u - przyczy- 
uą niepowodzeń nie był program, leo wprowadzone zmia: 
ny formalne. Ujednoliconie umundurowania zatarło in- 
dywidualiem środowisk, zminimalizowało rolę tradycji 

  a Raważy M Kręgi 
skupiające harcerzy © predysposycjach instruktorskich 
oelem przygotowania ich do pracy z młodzieżą. 
Zadaniem drużyn epeojalnościowych biało być wspólne 
doskonalenie wybranej specjalności, jako środka dal- 
sżej działalności społecznej. 
Równocześnie Zwiąsek podejmuje wielkie akoje społecz 
ne - odbudowę Promborka -miasta Kopernika, czy, po 
tej akoji, wielką akoję aktywizacji Bieszozadów, 

W 1973 roku V Zjasd ZEP podejnuje program Haroer- 
skiej Służby Polsce Socjaliatycznej - program działal 
mości harcerstwa na terenie szkół ponadpodatawowych, 

i 
Likwidacja sprawności i brak jasnego sprecyzowania 
roli stopni doprowadziło do zaniku tych elementów mo- 
tedyki, zaś jednoposiomowa struktura drużyn rozerwała 
oiąg przekazywania doświadczeń 1 tradycji starszych 
zastępów - młodszym, Tak więc w wielu szkołach istnia. 
ły ogromne "Szozepy H3PS" zrzeszające 50 i więcej 
procent uczniów, prowadzone przez instruktora - nau- 
czyciela i uozniowaką kadrę, pracujące metodą "lekoji 
harcerskiej" i referatu. Ale też w wielu szkołach 
istniały szozepy łączące od lat wypracowane metody 
pracy haroerakiej w harmonijną oałość, 

  jako syntezy doświad: dzić ch na 
terenie sakoły Związków /ZN5, ZAW, ZEP/. 

Dośw. tych środowisk harcerskich, które od 

ponad ówierówiecza potrafiły wypróbować i zsyntezować 
  

  
    
Program stawiał przed młodzieżą następujące kierunki, 

m.in, "Świat i my”, "Nauka, technika, kwalifikacje", 

*Rzeczniotwo, partnerstwo, sanorządność", "Kultura 

1 rekreacja" itp. 
Obok wprowadzenia nowego programu uległa znianie rów- 

mież metoda jego realizacji. Osią podejmowanych dzia- 

łań miała być służba na rzecz innych - wynikająca 

z potrżeb Środowiska. 
Bardzo ważne dla istoty HSPS-u były zmiany otruk- 

turalne w drużynach i szczopach, Żemiast dotychozaBo- 

wych drużyn wielopoziomowych wprowadzono drużyny 

jednopoziomowe, działające w jednej lub kilku równo- 

ległych klasach. Równolegle do drużyn działały Kluby 

Spoojalnościowe, otwarte dla młodzieży niezrzeszonej, 

archiwum 
harcerskie.pl 

pozytywne wlementy kolejnych zmian - upo- 
wszechniany dla potrzeb Ruchu Starszoharoerskiego ja- 
ko najlepszy dorobek Związku Harceratwa Polskiego. 
Związku, który w pełni ukształtował leninowską zasadę 
"Być ozłonkiem Związku Młodzieży to zuaozy postępować 
tak, aby swą pracę, owe siły oddawać sprawie ogółu", 
  

      

..."ŻHP zmierza do wychowania ozłowieka..." 
Kieruję tych trzynaście /aomen omen/ zasad pod rozwa- 
gę tych wszystkich instruktorów, którzy sięgają w bar. 
dzo odległą przeszłość, a to o 00 walozą mają w zasię 
gu ręki. Chyba, że nie o to walozą! 

x/ tekst w ramkach - "Statut ZHP”, rozdział I, para- 
graf 4 

Od Redakoji; 

Wiele szozepów i hufoów a nawet samodzielnych jed- 
mostek prowadzi od lat włusną akoję zagraniczną. Czy 
jednuk te doświadczenia są całkiem pozytywne? Czy 
przynoszą oczekiwane efekty wychowawcze? Ż wielu gło- 
sów krytycznych, także prasy haroorskiej, wynika, że 
mie jest tak dobrze, jakby można sądzić ohoćby z ma- 
teriałów oficjalnych przygotowywanych do kampanii 
sprawozdawuzo - wyborczej. 

Frezentowuny głos druha Uzarnucha jest tego dowodem. 

dził wię w pychę i jasniepańską wyniosłość, jak- 
że często pozbawioną podatew, choćby tylko zdro- 
worozaądkowych, 4 już to 00 w tej dziedzinie zdarzy- 
ło mi się przeżyć w okresie niedawnych napięć aj 
łecznych i politycznych, kiedy to opisywane po- 
stawy nabierały zabarwienia znanego nam z lat 
trzydziestych szowinizmu, utrwaliło we mnie świa- 
domość, iż bardzo cienki zbudowaliśmy pancerz 
chroniący naa przed wyłażeniem z nas biesa miłość. 
oi własnej ubranego w skórę wiika i wyrażającego swój 
stogunek do innych uzczerzeniem kłów, Jakże niewiele 
zrobiliśmy w sferze internacjonalizacji treści hasła . 
"Proletariusze wszystkich krajów łączcie się". liasła, 
będącego artykulacją podsławowego problemu epoki, 
w której zyjeny. Co robić, aby dla wspaniałej idei 
internacjonaliznu znaleźć formułę tak samo nośną 

hm PL Zbigniew Czarnuch 

internacjonalizm 
ak się złożyło, że kilkakrotnie uczestniczyłem 

z moją drużyną w międzynarodowej akcji letniej, Stwa- 
rzało to okazję do szczególnie dokżadnego zapoznania 
się z problematyką wychowania internacjonalistysznego 
Stwierdzałem wówczas za każdym razen /tak jak to 
stwierdzam i dziś - zaplanowałem bowiem w przyszłym 
roku wyjazd z drużyną do NRD/, że w tej dziedzinie 
- poza szlachetnie brzmiącywi "hasłami -— celami" oraz 
pewnymi rozwiązaniami organizacyjnymi - niczym w afo- 
rze działań metodyczno - programowych nie dysponujemy. 

4 uozestaiozyżem w poczynaniach, których walory moto- 
dyczne były dużej klasy i, jak to często bywa, zosta- 
ły zaprzepaazozone na skutek braku troski o ich utrwa- 
lenie i upowszechnienie. Tak było na przykład z wiel- 
ką wyprawą harcerstwa polskiego do Jugosławii w roku 
1958 zorganizowaną wręcz modelowo. Jo robić, aby tego 
rodzaju doświudozenia kumulowały się w oiągle doako- 
nalący się warsztat metodyczno-programowy, by nie 
ulegacy zuprzepaszozeniu, by w nieskończoność nie 
"odkrywać Ameryk"? Żlu powiedziane, by w nieskończo- 

ność nie zaczynać od początku? Problem wychowania 
W duchu "braterstwa ludów" jest problemem zbyt wiel- 
kim, aby jego rozwiązunie pozostawić tylko poozyna- 
niom unstorskim, 

Spotykam się w myu życiu zawodowym nauczyvieła 
1 kontaktach towarzyskich z postawani, które unie 

przerażają: lekceważącym, ironiczuyw, nietoleran- 
oyjnym 1 niekiedy wręoz wrogiu utosunkieu do 
obywateli innych państw. liasz patriotyzm przi 

1 ideowo angażującą jak to było z utopijnym na ówcze- 
sne ozusy hasłem braterstwa akautowego. Czy dysponu- 
jemy odpowiednikiem Dnia Myśli Braterskioj, którego 
przebieg charasteryzowałby się takim atopniea zaaiya- 

żowania? Czy Międzynarodowe Święto Pracy, iiędzynaro- 

dowy Dzień Kobiet lub Międzynarodowy Dzień Dziecka 
cechują się tą dozą intensywności doznaj o walorach 
więzi ponadnarodowej jednostek ludzkich? Toż dwa 03- 
tatnie święta zostaży zupełnie wyprane z treśvi inter. 
nucjonaliatycznych a obchody 1-Majowe adominowune 
1 przesycone zoatały treściami ektualno-politycznyni 
odnoszącymi się do sytuacji wewnętrznej kraju. 

Przykłady powyższe dowodzą, że jesteśmy Świadkami 
procesu zawężania oddziaływań sklorowanych nu umącmia 

nie międzynarodowej wspólnoty ludzi pracy, Dostraagli 
te niebezpieczeństna kierownicy państwa. Deoyzjani 
politycznymi zagwarantowano możiiwości wepółaziałania” 
1 współpracy. Wymiana międzynarodowa młodzieży pi 

braża niespotykany dotychczas vowaach. Stworzone Wa- 
runki polityczna i orgunizacyjne, iiie towarzyszy ii 

z rówiym wocunokem wysiłek programowo-netodyczuy. 
Wyjazdy zagraniozne atały się w masowym wydaaiu oka- 
zją mie tyle do sbliżenia narodów, ile do wykorzysty- 
wania różnio cen na towary w celu robienia korzyst- 
nych transakoji, Cechuje ją nie pazerność na wiedzę, 
nie głód doznań braterskich uczuć i ohęć zbliżenia. 
Cechuje pazerność na rzeczy. Zła formuła podejmowania 
decyzji na temat kto, gdzie i kiedy mu pojechać atwu- 
rza atuoaterę gorączkowości, przetargów, pochopnych  



  

decyzji, Krótki ozaa jaki pozostaje pomiędzy decy- 

zjgmi o wymianie a wyjazdem nie pozwała na wykorzy- 
stanie wszystkich walorów tkwiących w tuk atrakcyjnej 
mytuacji wychowawczej, jaką jest wyjazd za granicę. 
Wszystko to sprzyja rodzeniu się atmosfery podejrzeń, 
tworzy warunki do.nadużyć, Mowy nie ma o gruntownym 
przygotowaniu się do wyjazdu, poznaniu geografii, 
kultury, elementów języka, a więc tego wazystkiego 
90 pozwala się lepiej zrozumieć. Tak dzieje się w 

« tym? Ano, choiałbym znać adres miejsca, w którym 
mieści się poradnia dla drużyn wyjeżdżających na obóz 
zagraniczny w ogóle, a do' NRD w szozególności, 
Ohoiałbym tam dowiedzieć się o pedagogicznych 1 poli- 
tycznych problemach z jakimi zetknę się podozas poby- 
tu w Niemozech, Choiałbym się dowiedzieć na 00 mam 
być szczególnie uczulony, co o problemach wymiany 
mówią naukowcy obu krajów, 00 piszą publicyści, Ooze- 
kiważbym rady 00 mam robić aby przyczyniać się do 

  yd przez z 
organizację ideowo-wychowawozą. Czym ta praktyka róż- 
ni się od wymiany organizowanej przez zakłady pracy, 
przez biura podróży? 

Każdego roku na pierwszej lekoji po wakacjach - 
jak wszysoy nauczyciele - ja również rozmawiam 2 mymi 

wychowankani w klasie o wakacyjnych przygodach i do- 

znaniach, I wciąż utwierdzam się w przekonaniu, że 

wyjazdy zagraniczne stały się okazją do nabywania 
wiedzy o kursach walut, o sposobach błyskawicznego 
pomnażania ilości posiadanych pieniędzy, o tym jak 
wykiwać oelników. Stały się wielką okazją do kształ- 
Genia kombinatorów, Jaki to ma związek z kształtowa- 
miem postaw braterstwa ludzi pracy? 

Harcerstwo nie może w takiej aytuaoji pozostać 

bierne. Mamy obowiązek rozwinięcia działa w aferze 
programowej i w sferze metodycznej, których celem 

będzie przeciwdziałanie temu zjawisku. 
Stoję przed zadanieni wynikającymi z planowanego 

obozu drużyny w ilienieckiej Republice Demokratycznej, 

Czego bym oczekiwał od mojej organizacji w związku 

odpowiedź , 
na „list z shs 

? 
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p: a barier oboości, W jakiej dziedzinie 
najłatwiej znaleźć wspólną płaszczyznę porozunienia, 
Oozekiwałbym, że w poradni otrzymam listę praktycz- 
nych wskazówek, jak się przygotować do wyjazdu z pe- 
dagogioznego punktu widzenia, że dadzą mi tam nuty 
1 tekaty kilku pionierskich piosenek i garść informa- 
oji o tej organizacji, Pomocna bardzo byłaby mi bi- 
bliografia książek na temat stosunków polako-niemiec- 
kich. Pregnąłbym uczestniczyć przed wyjazdem i po 
powrocie w czymś w rodzaju seminarium instruktorów 
interesujących się tym samym zagadnieniem. Dlatego 
po powrocie, uby przekazać swoje spostrzeżenia i tym 
samym wziąć udział w procesie gromadzenia refleksji 
metodyczno-programowych na ten temat, 

Qzy realizacja tych oczekiwań jest niemożliwa? 
Tak, jeśli zwalić wszystko na barki Wydziału Zagra- 
nicznego Głównej Kwatery, Nie, jeśli któraś z komend 
chorągwi zlokalizowanych na pograniczu polsko-nienieo 
kim ohoiałaby stać mię takim centrum programowo-meto- 
dyoznym ruchu instruktorów zainteresowanych problena- 
tyką wychowania internacjonalistycznego. 

omimo poważnych rozterek: zareagować czy też 
nie - postanowiłem jednak odpisać red."ibs" z "HR" 
na jego "List z SHS" w sierpniowym numerze miesięcz- 
nika, zwłaszoza, że jestem przeciwny zasadzie: lepsza 
zła sława niż żadna. 
Czytelnikom pisma, które uchodzi za starszoharcerskie 

należą się chyba wyjaśnienia, zwłaszcza, że list jest 
przykładem zręcznej denagogii. 
Demagogii dlatego, że do kilku faktów prawdziwych 
dodano inne, wyssane z palca, wszystko razem osłodzo- 
no komentarzem dalekim od obiektywizmu i poczucia 
rzeczywistości, 
Szkoła Harcerstwa Starszego w czasie kiedy pisany był 
list, istniała już 10 miesięcy, W tym okresie prowa- 
dziła kurey organizatorów pracy atarszoharcerskiej 
1 drużynowych, seminaria, wszechnice, kuźnioe, pora- 
dnie HO i HR, seminaria nt. powojennej historii ZHP, 
seminarium "kształt Życia", a wszystko to siłami pię- 
ciu instruktorów plus niżej podpisanego. 
W pierwszych miesiącach nie było dla nas dni wolnych, 
świąt, ani ośmiogodzinnego dnia pracy, Pomimo wozeń- 

niejszych decyzji GK ZHP obiekt nie był przygotowany 
do nowych funkoji, toteż wspólnie z kwatermistrzem 

zdobywaliśmy dla Szkoły wykładziny, żelazka, odkurza- 

cze, radia, sprzęt dydaktyczny, sztućce itp. To "zdo- 
bywanie" ozanoza tutaj dziesiątki wizyt /bo na sana 
pisma i zamówienia mało kto już reaguje/ u naczelni- 
ków, wojewodów, dyrektorów i innych ważnych osób, 
które mogły nam pomóc. A mamy w Szkole tylko jednego 
zaopatrzeniowca, który na dodatek jest kierow: 
Większość swojego ozasu pracy poświęca on na zdobywa- 

mie artykułów żywnościowych, bo z samych przydziałów 
trudno byłoby wyżywić naszych gości. 
Jeszoze większego wysiłku wymagały od nas niezbędne 
remonty i adaptacje, bez których Szkoła nie mogłaby 
funkojonować, a w dodatku wymagałaby za kilka lat 
renontów kapitalnych. 
fak więc w oiągu pierwszego roku jej istnienia wyro- 
montowaliómy przeciekające już dachy, drogę dojazdo- 
wą i sohody na przystań, zbudowaliśmy dwa nowe magazy 

ny i garaż na autokar, zainstalowaliśny teleka i nową 
linię telefoniozną, postawiliśmy maszt antenowy dla 
polepszenia odbioru programów TV, sale kawiarniano- 
bilardowe przebudowaliómy na cztery haroówki do za- 
jęć kursowych, przeprowadziliśmy malowanie wszyst- 

nie ua gwaranoji, że zrobią to dobrze, 
ilaroówka leśna, © której przyjaciel "ibe"-a pisze, że 
jest "prymitywna", została właśnie wykonana przez 
gamych haroerzy. I to jeat jęj walor, bo następui hę- 
dą ją uzupełniać, uatrakoyjniać itd, Między innymi 
zamieniamy na pieńki "urocze krzesełka”, która nota- 
bene mamy po naszych poprzednikach, a z powodu któ- 
rych mikt jak dotąd ałarmu nie podnosił. 

iyślę też, że jest w bardzo złym anaku sarzucać 
zły smak innym wtedy, gdy o Ocenie decydują gusta. 
Trzyjacielowi redaktora "ibs"-a nie podoba się wiozą- 
cy u nas w hollu Krzyż Harcerski, innym zaś przeciw. 
nie. Zwłaszcza, że nie jest on - jak pisze - wypalony, 
als ma charakter płaskorzeźby w grubej dębowej desce. 
Podobnie rzecz ma się z "wątpliwymi" grafikami w po- 
kojach hotelowych, Szkoda, że "ibs", enający ośrodek 
od wielu lat nie zauważył ich woześniej, Wykonał je 
zresztą Waldemar Koczy, znany i niezłej klasy aceno- 
graf TV i instruktor harcerski. Ale chętnie wykorzy- 
stamy pomysł "ibs"-a i zmienimy grafiki na ciekawe 
zdjęcia o tematyce harcerskiej, jeśli uda się nau 

  kioh wnętrz - to wszy przy dokuczliwych brakach 
materiałów, wykonawców i wysokich oenach na usługi. 
Dokonaliśmy też generalnego remontu przystani nad je- 
siorem wraz z wymianą pomostów. I jeśli przyjaciel 
*iba" sądzi, że dla tych działań można było zorgani- 
zować harcerskie obozy OHP ze szkół budowlanych, to 
udowadnia nam tylko, że żyje w świecie nierealny, 
lub po prostu zabiera głos w sprawach, które 

6 je w ilości. 
Przykro mi również, że przyjaciel red."iba"-a nie 

mógł zapoznać się z życiem Szkoły podczas swego' poby- 
tu na wczasach. W tym czasie było ono po prostu na 
obozach Starszoharcerskiej Akoji Szkoleniowej - 84, 
bo tam była nasza kadra programowa, życie to organi- 
zująca. 
  

nieco kompetencji, Jak bowiem traktować inaczej kogoś 
kto sądzi, że Larcerze - junacy wbiją w akaliste dno 
jeziora pale oświometrowej długości /woześniej usuwa- 
jąo stare/, jeśli z problemem tym nie mogła sobie po- 
radzić najbliższa jednostka saperska z braku odpowie- 
dniego sprzętu? 

Jest prawdą, że przebywające u nas kursy niewystan- 
ozająco wzbogacają wyposażenie o trwało elementy. 
Każdy kurs może popracować /1 pracuje/ na rzecz Szko- 
ły najwyżej 2-3 godziny. Nie możemy tego wydłużać, 
ponieważ zabrakłoby ozasu na realizację innych, rów- 
nie ważnych elementów programu. 
4 Winiateratwo Oświaty nie wyraża zgody na urlopowa- 
nie uauczycieli i uczniów na dłuższe kursy, Jeśli do- 
dać jeszoze, że pierwsze kursy po wozawach inatrukton 
ekioh zajmują się przede wszystkim zbieraniem butelek 
1 innyoh Śmieci po naszych wozasowiozach, t0 czasu 
na trwałe elementy wyposażenia pozostaje niewiele. 

Tym nieaniej kolejnym etapem adaptowania ośrodka 
"Perkoz" na potrzeby Szkoły Harcerstwa Starszego bę- 
dzie wystrój wnętrz, w czym niebagatelną rolę przewi- 
dujemy dla drużyn ze szkół artystycznych, budowlanych 
itp. Jednuk mogą ons to zrobić jedynie w ozaaie let- 
nich wakacji, bo takie zadania wymagają dłużazego 
czasu. Warto przy tym pamiętać, że w szkołach tego 

typu harcerstwo nić jest najmocniejsze, a wame Bzkoły 
działają na zasadach rachunku ekonomicznego i za awe 
usługi też pobierają niemałe opłaty, Poza tym nigdy 

wyuaga sprawi 
do SHS. Co prawda, nigdy nić zderzyło się, aby na 100 
zrekrutowanych osób przyjechało 15-20 harcerzy, nato- 
miast jest prawdą, że z dysoypliną organizacyjną ni. 
jest u nas w Związku najlepiej. W SHS istnieje pr 
blem rekrutacji na kursy drużynowych, ale w odwrotną 
stronę: zawsze przyjeżdża więcej /zdarza się, że 

© 100%/ osób niż zaplanowano miejso. Natęmiast nigdy 
nie robiliśmy tajemnicy, że gorzej wygląda rekrutacja 
ne kursy organizatorów pracy starssoharoerskiej oraz 
na kursy i seminaria opiekunów, Z tymi grupami kur-- 
oantów kłopoty mają też pozostałe szkoły oeztralno 
oraz Komendy Chorągwi organizujące samodzielne kaztoł- 
cenie. Jest to więa problem, który wymaga rozstrzy- 
gmięcia w skali oałej organizacji. Ciekawe jednak, 
dlaczego i na jakiej podstawie "iba" ocenia nasz Sys- 
tem rekrutacji jeko administracyjny i ozy jest w stu- 
nie zaproponować lepszy. My nie rozdzielamy Komendoa 
Shorągwi miejso odgórnie, lecz przyjmujemy ioh zapo- 
trzebowanie, które z reguły jest i tak większe od na- 

szych możliwości. Miuo to zdarza się, że na kursąch 
organizatorów połowa miejso nie jest wykorzystana. 

I to tyle "drobiazgów" z naszej strońy. 
Życzymy amecznego wobeo dobrych sbiorów tegorocznych 
podgrzybków, uhoć s zazdrością myślimy o popijaniu 
ioh herbatą /tej w Olsztyńskiem nadal brekuje/. 
Łączymy pozdrowienia dla zespołu "HR",  



  

Piniazowo Szanowny Druhu Redaktorze! 

%*prowadzenie 

Zbliżany się niestety do końca kolejnego roku, 
czyli jesteśmy na kolejnym finiszu, Zwłaszcza Ty, 
a to s tej przyczyny, że postanowiłeś zakończyć bie- 
żący rok oddaniem gtałym wielbicielom 12 HR-a jesz 
oze w grudniu. Uda się -będzie powód do radości. Tak, 
do radości. Świadomie użyłem tego słowa, a nie np. 

słowa "satysfakcji". Dlaczogo? Auo dlatego, że jeśli 
jeszcze zdarza się nam od czasu do czasu doznać tu 
1 ówdzie jakiejś aatysfakoji, to taw. cżysta radość 
jest najbardziej deficytowym towarem na naszym skron- 
nym rynku. Chyba. 

zresztą nie Ty akurat powinieneś na nie odpowiedzieć, 
Odkąd pamiętam, dążymy do poszerzenia tzw, bazy loka- 
lowej /powiem wprost/ harcerskich urzędów, Czasem 

nawet udaje się je poszerzyć. 'I 00 wtedy się robi? 
Komendant - pokój, zastępoa - pokój, kwatermistra - 
pokój, aala narad, konięc! A harcerze? - do klas, 
drużynowi? - do drużyn, reszta w pole i « głowy, 
Gdzie tu radość wspólnego działania? A nie żyjemy 
na Hawajach na szozęście i pogoda u nas czasem w krat. 
kę i zimna, 

Przykład z życia s propozycją teoretyczni 
Byłem na kilku konferencjach w hufcach. W zasadzie 

nie zauważyłem różnicy. Powiem więcej. Gdyby nie od- 

  

Dłuższy fragment z pytaniami 
Kiedyś, nie tak znów dawno, gdy zebrała się grupa 

instruktorów zaczynało od razu być wesoło. Im lepsi 
znajomi, tym weselej. Dziś odwrotnie! Jeśli już z ja- 
kiegoś powodu spotka aię kilka osób, to można założyć; 

że na początku będzie poważnie, później smutno, aż 
w końcu ponuro, 
I jak tu się dziwić, że kręgi, referaty, wydziały nie 
mogą, czy raczej nie chcą się zebrać. Przyjmijmy, że 
jednak będą chciały się spotkać. Gdzie mają to zro- 
bić? Oczywiście w komendzie hufca lub chorągwi. Czyli 
- jek by na to nie patrzeć - w biurze. A jak może być 
w biurze radośnie? Oczywiście nie może, bo wtedy po- 
waga biura mogłaby być, a nawet byłaby poważnie zagro 
żona, a na to żaden urząd nie może sobie pozwolić, 
z harcerskim włącznie, 
Jak wyślisz, Szanownie Zaniepokojony Druhu Redaktorze, 
w ilu komendach są prawdziwe hurcówki, co? ilawet sela 
kominkowa Gk-i jest zwykłą przeciętną salą narad, 
Gdzie więc ma się urodzić ta subtelna i płochliwa 
huroersko - przyjacielska atmosfera? Przy biurku? 

Nazadewałem Ci pytań, ale na odpowiedzi nie liczę 
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świętny szyk mundurów i przewijające się w dyskusjach 
"druhu" oiężko byłoby zorientować się po panującej 

„w salach atmosferze kto sprawozdaje - ZHP, LZS, OSP 
ozy ktoś zupełnie inny. Hasła nad prezydiami też ta- 

kie bardziej ogólne, a wydaje mi się, że nie jest 
błahą sprawą pod jakim proporoem toczy się potyczki, 
choćby tylko ałowne, 

Załóżmy, że najbliższy aasz Zjązd będzie się to- 
Szył pod hasłem "Bratnie słowo gobie dajem, że poma- 
gać będziem wzajem druh druhowi..." /ewentualnie po- 
szerzonym o "druhnie druh", gdyby w Komisji Zjazdowe 
była duża część feninistek ny. z klucza/, Na wszyst- 
kich materiułach powyższe motto, W prasie intornacja 
pod nagłówkiem "Bratnie ałowo,,.", Od razu w rodzinie 
zjazdowej zanieszkałeby wzajemna życzliwość, toler 
cja, wewnętrzny apokój, A w razie jakichś nieprzewi- 
dzianych spięć /np, delegacja lowego Sącza ule zgadza 
się z proponowanym przez Chełm tekatem Roty, lut Su- 
wałki mają inne zdanie niż Piała Podlaska/, watawałby 
harcerz starszy 1 w kwestii formalnej przypowiieżby 

msało pod jakim obraduje VLII Zjazd ZAP. Moglibyśmy 
wtedy, Druhu liaczelny, śmiało powiedzieć, że był to 
masz VIII Nadzwyczajny Zjazd, Ponieważ do Komisji 
tukże mnie nie powołano, dlatego te teoretyczne uwagi 
pozwalam sobie anuć w liście do Giebie. 

Dwa głosy w sprawie 
Ogromnie podoba mi się pomysł Druha Pranka, aby 

stworzyć gazetę dla zuchów. Myślę jednak, że tytuł 
"Zuch Rzeczypospolitej" jest jak dlu zuchów przydługi 
Proponuję skrót, Niech się nazywa na przykład ” Zuch 
Rzeczowy". Nazwa krótsza, ale 1 prawdziwsza. Ham zu- 
oha w domu i obserwując go zauważam, że tak rzeczowo 
do harcerstwa jak zuchy nie podohodzi nikt, Mam takie 
wrażenie, że jest to grupa ludzi /oóż, że młodych/, 
którzy naprawdę poważnie traktują wazystko, oo trak 
tować poważnie należy, Nie jestem tylko całkowioie 
pewien czy zdążę się na tyle podciągnąć, żeby dla zu- 
ohów pisać, 

Głos drugi, ale jakby kontynusoja: 
0.P. - znany Redakcji i coponiektórym, "wsiadł" na 
Kazimierza B. 1 mu "nawrzucał", Stuję w obronie Kazi- 
mierza B., gdyż zauważyłem, że to właśnie w nin za- 

hm PL Kideusz Gaweł 

msuwa się pytanie: Dlaosego Chorągiew ZHP 
w Krakowie nosi imię Tadeusza Kościuszki? Jakie zada- 
aia i oele stoją przed kadrą instruktorską w hufoach, 
»ozepaoh i drużynach? Jak przybliżyć młodzieży har- 
oerskiej postać Naczelnika Insurekoji 1794 roku? 
Guy zawężać święto Chorągwi do dnża 24 marca, i czy 
tylko do iynku Krakowskiego? 

Jeżeli więc takie imię nosi nasza Chorągiew, to 
obowiązkiem omłego korpusu instruktorskiego jest per- 
uauautna zgłębianie wiedzy o Kohaterze Chorągwi. Zada- 
niew wszystkich instruktorów musi być wyprowadzanie 
wniosków z życia i postawy patrona Chorągwi w pracy 
% zuchami, harcerzami ora kadrą, 

Innym sagadnieniem w naszej pracy jest ciągłe uświa- 
damisuie sobie, zresztą zgodnie ze Statutem ZHP, że 
mamy suierząć do wychowania ozzowieka roauuiejącege 
walę państwa w życiu narodu, jedność praw i obowiąs- 
ków vsywatelakich, azunującego 1 przestrzegającego 

działał prawidłowo społocznikowski odruch warunkowy, 
Pomyśl, Redaktorze, 00 robi doświadczony działacz, 
kiedy widzi problem? Szuka szybkiego sposobu rozwią- 
zania go, czyli wykazuje się inicjatywą. A w naszej 
mentalności zakodowane już od dewna zostało, że autor 
wielu iniojatyw to ozłowiek społecznie użyteczny. 
Wystarczy, Niedowierzający Redaktorze, przeczytać kil- 
ka opinii o działalności, by przekonać się, że wszyg- 
oy opiniowani wykazali się wieloma inicjatywami. Nie 
znajdziesz jednak ani słowa jak 1 przez kogo zostały 
zrealizowane, 

Nie wszystkim znany 0.P, podezedł do inicjatywy po 
zuchowemu, ozyli rzeczowo, a efekt będzie taki, że 
iniojatywa padnie. la szczęście mamy w kraju dużo 
więcej twórców iniojatyw niż zuchów. 

P.S. Z okazji przyszłych /minionych/” Świąt 1 przy- 
szłego /minionego/* Nowego Roku bratnie życzenia 
wszystkim składa 

Buchoio z prowincji 

x/niepotrzebne skreślić, 

prawa; odpowiedzialnego za swoje słowa i czyny, sdy- 

scyplinowanego, przestrzegającego zasad życia społecz 
nego; wrażliwego na oprawy drugiego człowieka, sza- 
nującego przekonania innych, walozącego s wazelką 
krzywdą, zwłaszoza społeczną, niosącego powoc ludziom 
amiehiającego siebie 1 świat na lepszy; uozoiwego 

1 prawego, ceniącego wysoko swój honór, odpowiedzial- 
nego za siebie, sanodzielnęgo, charakteryzującezo mię 
hartem i odpornością na trudności; myślącego, dążące- 
go do pogłębianie uwojej wiodzy i umiejętności wzbo- 
Sacania własnych doświadozeń, do krytycznego t twór- 
szego ich rozwijania... Tyle jest haseł w Statusie. 
By praełożyć je na język codzienny szarej prac, Lar- 
oerskiej, z pomocą przychodzą treści książki Jans 
Lubioz Paohońskiego "iitwa pod Racławicani"X/0te su- 
tor ukazuje zaspół cech, które zadecydowały o tyu, że 
Tadeuszowi Kościuszce powierzono kierowniotwo powsia- 
nia. Bohater usaż posiadał wykształcenie wojskowe,  



    

zdobył doświadozenie w wojnach amerykańskich i pol- 
skich, odznaczał się postępowywi poglądami, woielał 
w ozyn aprawy ohłopakie, uzyskał wyrobioną i uznaną 
pozycję międzynarodową 1,wreazoie,posiadał odznac: 
nia amerykańskie "Cinoinati"|i franouskie - honorowe 
obywatelstwo rewolucji tranouskiej. Do tych oech 
doszły zalety osobiste, tak potrzebne dziniejszemi 
haroerstwu: prawość, bezinteresowność, dzielność połą, 
ozoną » rozwagą i - w końcu — zdolność do najwyższych 
poświęceń dla kraju. 

Troska o Naród, pragnienie Wolności, konsekwencja 
walki do końca itp. wyrażone zostały najlepiej przes 
samego T.Kościuszkę w Raporcie o bitwie. Czytany: 
",,. Narodsiel... Racz poczuć... twą siżę, dobądź jej 
oałkowicie, choiej być wolnym i niepodległywi jednoś- 
oią i odwagą dojdziesz tego szanownego oelu! 
Umysł twój przygotuj do zwycięstw i do klęsk, duch 
prawdziwego patriotyznu powinien w obydwóch zachować 
swą tęgość 1 energię. Mnie nio nie pozostaje, tylko 
wielbić twoje powstanie i służyć si, dopóki mi Nieba 
życia pozwolą..."/J.L=P, str.116/. 

Odnaleźć należy w książoe Jana Lubicz Pachońskiego 
jeszoze inne szeraze wartości, poza oozywiście bliż- 
azym poznaniem sylwetki Kościuszki, Uznać trzeba za 
konieczne rozwijanie wŚród kadry instruktorskiej sze- 

rokiego zyślenia politycznego, wykorzystać te rozwa- 
tania, które autor duje we watępie /ed autora/, Obok 
stnierdzenia, iż od wyniku bitwy zależał los powata- 
nia 1794 ważne są dla dzisiejszych i przysałych poko- 
1eń takie oto uwagi: "...Racławice stały się również 

/syubolem, zapoczątkowując ponad 120-letni okres wałk 
niepodległościowych; one też przyczyniły się do 
wstrząsu w psychice narodowej, jakby załamującej się 
pod wpływem ostatnich niepowodzeń, one odnowiły mę- 
stwa w szeregach walozących i pobudziły do ofiarności 
na rzecz uciemiężonej Ojczyzny, W walee o wolność, 
miezawiełość również miliony Polaków legły na polach 
bitew, zginęły w tundrze oyberyjskiej czy każanatąch 
więziennych, by w 1918 wreszcie uświadomić sobie, że 
ofiary nie były daremne, gdyż powstała niepodległa 
Polska." /str.7/. 
A więc mamy temat do dyskusji instruktorskich. Są za- 
gadnienia do rozpatrywania przy ogniskach up, "Nacz 
Bohater", "Nasz rodowód", "Narodziny Niópodległości" 
ita, 7 

W.książce Jana lubioz - Paohońskiego jest jeszcze 
inna tematyka, moim zdaniem bardzo ważna w naszej 
harcerskiej działalności, Jest przecież kilka stronię 
na których omówione zostały zwięźle losy bohaterów 
bitwy racławiokiej. Obok Tadeusza Kościuszki mowa 
jest o Józefie Zajączku, Antonim Madalińskim, Janie 
iudwiku Manget, Aleksandrze Rośnieokim, Kazimie- 
rzu Wałechowskim, Krzysztofie Dembowskim i 4damie 
Kozewskim. Są też krótkie informacje o Wojciechu Bar- 
toszu - Głowackim i Stanisławie Świstaokim z Zakrzowa 
oraz Józefie Ślaskim. 

Hufieo ZAP w Proszowicach noni imię Bartosza Gło- 
wackiego, przytaozan więc z książki Pactońskiego: 

WŻostał ciężko ranny jako chorąży 1.reginentu grena- 
dierów krakowskich w bitwie pod Szozekocinani /6.VI./ 
- zmarł s ran i pochowany został w Kielouch 9 ozerwoa 
1794 r.", Ozy o tym wiedzą harcerze tego Hufoa? 

Postać Jana Feliksa Śleskiego bliska powinna być 
harcerzom z Hufoa "Trop" w Wuwrzeńczycach i iufoa 
Proszowioe, gdyż urodził się on we wsi Sarbie /dziś 
Szarbia/ pod Igołomią. Ale też inni haroerze - z iluf- 
0a Skaża - mają za zadanie odnaleść grób tego kościu- 
Szkowoa - na omentarzu w Minodze, zaledwie 3 ku na 
wachód od siedziby hufca haroerskiego. Czy punięć 
o Janie Peliksie Ślaskim trwa jeszcze wóród mieszkań- 
oów Minogi? Może znajdą na to odpowiedź harcerze tej 
wsi? 

Wartość czytania "Bitwy pod Racławicami" dla nas - 
instruktorów Chorągwi Krakowskiej - jest jeszoze dal- 
sza. Oto dowiadujemy się przez jakie miejacowości 
przechodził Kościuszko, w których przebywał. Niektóre 
są już ozęścią wielkiego Krakowa, inne leżą na tere- 
nie miejskiego województwa krakowskiego. Warto zatem 
wiedzieć, że szlak chłopskiej ohważy zawiera w swym 
spisie Biały Prądnik, Bosutów, Dalewice, Igołomię, 
Kocmyrzów, luborzycę, Pałeoznicę, Pleazów, Proszowice, 
Mogiłę, Przecławice, Przemęczany, Racławice, Radzie- 
mice, Rzędowice, Słomniki, Soanówkę koło Prandocina, 
Wadów, Wiatowioe, Winiary, Wrooimowiee i Zielenice, 
oczywiście Kraków i rzekę Wisłę. Przez te miejsoowo- 
ści hufce i drużyny wiuny organizować wycieczki, raj- 
dy, a jako wtały temat kalendarza imprez rocznych 
Krakowskiej Chorągwi winna widnieć miejscowość RACIA- 
WICE - pomimo, że leży oma na terenie Chorągwi Kieleo 
kiej. 

Po przeczytaniu książki Paohońskiego rodzi się 
myśl - zadanie dla kadry instruktorów: Wiedzieć, 
Wiedząc przekazywać innym zdobytą wiedzę. Przeka- 
sująo wiedzę - wzbudzać w młodzieży zainte- 
renowanie. Poprzez rozbudzenie zainteresowania 
rozwijamy u młodych paaje i w konsekwencji -dzia 
*tanie, Jest to, moim zdaniem, prosta droga do wy- 
chowania patriotycznego i obywatelskie 
80. 

Czy w tym momencie nie nasuwają się Tobie, Druhu 
Imatruktorze, ażowa; "Będę wychowywać młodzież na 
świadomych obywateli, gorących patriotów i interna- 
ojonalistów, rozwijając w niej poszanowanie godności 
ludzkiej, poczucie sprawiedliwości społecznej, pogłę- 
biając jedność ideową młodego pokolenia Polaków" /wy- 
jątek z Zobowiązania Instruktorskiego/ ? 

x/ Pod takin tytułem ukazała się monografia bitwy 
raoławiokiej, napisana przeż Jana Lubicz - Pachoń- 
skiego. Książkę wydało Państwowe Wydawniotwo Nau- 

kowe w 1984 r. Praca napisana jeat na 142 atroni- 
oach. Składa się z czterech rozdziałów. W tak ma- 
łym objętościowo opracowaniu udało mig autorowi 
zmieścić 324 nazwiska, 261 nazw miejsoowości. Pra- 

om jest bogato ilustrowana 29.fotografiani i re- 
produkojami map, zawiera dwie kredowe wkładki 
przedstawiająca frugnenty Panoramy Racławiokiej 
Jana Styki i Wojoiecha Kossaka, Obwoluta, również 
kolorowa, z reprodukoji obrazu W,Kossaka, przed- 

o jedna z najpiękniejszych postaci polskiego 
harcerstwa w Rzeszy. Był komendantem, ale równo 
ożeśnie serdecznym przyjacielem, opiekunem, nauczy- 
oielem i towarzyszem zabaw, Wszozepiał dzieciom gorą- 
06 umiłowanie ziemi ojozystej i głęboki patriotyzm, 
które sam wyniósł z domu rodzinnego w Uiskach, pow. 
Koźle na Opolssozyśnie. 

Władek Planetorz, ayn robotnika, urodził aię 
14 grudnia 1910 roku. Polską szkęię powszechną ukoń- 
Qzył w 1925 r. w Oiskach,mimo azykanowania jego i j 
go rodziny przez Niemoów, Jego ojoteG - Józef Plane- 
terz, powstaniec Śląski, był w okresie międzywojennym 

znanym działaczem, zasłużonym dla polskoóci powiatu 

kozielskiego. Już jako dziesięcialetni onłopieo Wła- 
dek Planetorg w okresie plebigoytowya roziepiał afi- 
sze i rozprowadzał ulotki, W osasie III Powstania 
Śląskiego posługiwano się niu jako łącznisiem, 

Wiele kosztowało wyrzeczeń i ofiar, tak ojca jak i sy 
na, uczęszczanie później do polskiego głunuzjun w lu- 
blińcu, bowiem prsekraozanie granicy polsko nianiec- 
kiej za specjalną przepustką nastręczało dużo trudno: 
ści. 

Pragnął bardzo zostać polskim nauczycielem, więc 
uozęszozał najpierw przez półtora roku do seminarium 
nauczycielskiego w Bydgoszczy, a następnie przeniósł 

się do gimnazjum in, Adama iliokiewicza dla młodzieży 
polskiej z Niemiec, otwartego najpierw w Lublińcu 
/woj. katowiokie/ - tutuj watąpił w 1927 r. do drużye 
ny harcerskiej im, Tadeusza Kośoiuwski - a w 1932 r. 

stawia Tadeusza Kościuszkę prowadzącego kosyni 
rów do ataku. Ponadto dołączone są dwie mapy uka 
zujące pozycje wojsk polskich i rosyjskich 6 go- 
dzinie 16 i 18 pamiętnego dnia 4,kwietnia 1794 r. 
bitwy pod Raoławioani, Nakład 30 tys. ega. 

hm PL Paweł Gajdzik 

przeszedł do otwartego w tymże roku, po długich stare 
niach Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niea. 
ozech, gimnazjum polskiego w Bytomiu. Był lubiany 
przez nauczycieli i kolegów, był bowiem nie tylko' 
bardzo dobrym i zdolnym uczniem, leoz także dobrym 
kolegą i przyjacielem. W codziennej służbie haroer- 
skiej unaoniał swoją narodową wiadomość Polaka. , 
Został hufoowym, wapółredagował gimnasjalne pisuo 
"Idziemy", W ozasie wakacji w rodzinnej wsi pracował 
wóród młodszych kolegów, organisował dla nich wieczor 
ki, uozył majsterkowania, dsielił się swdini umieję- 
tnościami zdobytymi w pracy harcerskiej, prowadził 
szkolenie sportowe. 

Należaż do tej grupy maturzystów, którzy odmówili 
złożenię egzaninu maturalnego w askole niemieckiej. 
W wyżnaczonym na egzamin maturalny dniu abiturienoi 
nie stawili się w gimnazjum, mino że niemiecka koai- 
aja egzaminacyjna oczekiwała ich. Postanowili oni bow 
wiem wstrzymać się z przystąpieniem do ogzaninu aż do 
ozasu'otrzymania przez gimnazjum bytomskie należnych 
mu praw. Zdecydowane stanowisko kilku młodych Polaków 
zmusiło nadprezydenta rejenoji do ustąpienia 1 pray- 
czyniło się do niezaprzeozonego sukoesu mniejszości 
polskiej, jakim było nadanie 7 maja 1935 roku praw 
publicznych pierwszej i jedynej wówozas polskiej gzko- 
le średniej w Niemczech. 

Studia alawistyczne rozpoosął w uniwersytecie 
w Królewcu, akąd po dwóch latach przeniósł się do Wro- 
oławia gdzie imnatrykulował się 10 listopada 1937 r. 
Zamieszkał w Polskiej Bursie Akademiokiej, był ozyn- 
nym ozłonkiem Związku Akademików Polaków, aktywny na- 
dal w organizacji haroerakiej, Młodzieńcza fantazja,  



  
  

zapał i entuzjazu oraz ogromne zdolności organizater- 
gkie 1 wodzowskie poświęcił bez reszty polakim dzie- 
oiom zorganizowanym w drużynach zuchowych. 

W 1936 roku ukończył w Polace, w Szkole Instrukto- 
rów Zuchowych w Nierodziniu u twórcy ruchu suchowego 
dha aleksandra Kamińskiego, s oelującym wynikiem, 
kurs namiestników zuchowych. W tym też roku został 
mianowany przez Uaozelnika ha Józefa Kachla jego za- 
stępoą na teren oałych Prus Wschodnich, Otrzymał on 
polecenie wizytowania i inotruowanie wszystkich śro- 
dowisk harcerskich w Pruaach Wschodnich. Miał także 
"wydobyć spod ziemi" ozterech Mazurów jako kandydatów 
na kuray w 1937 r., którzy by później organizowali 
harcerstwo na swojej ziemi rodzinnej, 

Został następnie kierownikiem wydziału Zuchów 
w Naczelnictwie ZHP w Niemczech. Organizował przes 
dwa lata w lipou i sierpniu kilka kolonii dla zuchów 
na Górze Śśw.Anny na Opolazozyźnie, W czerwcu 1939 ro- 
ku usunięty wraz z innymi polskimi studentami z uni- 

wersytetu wrocławskiego został w lipcu woielony do 
wojska niemieckiego. Tu zaczęła się jego tragedia, 
Nie mógł wprost pojąć, jak mógłby stanąć do walki 

przeciw własnemu narodowi, gdyż armia niemiecka akon- 
ocentrowana była już w tym czasie nad granicą niemiec- 
ko-polską. Stacjonując wtedy w Świdnicy nawiązał nie- 

awłocznie kontakt ze swymi kolegami haroerzani, Zawią 
zał tajną organizację harceraką na terenie Bytomia 
1 Strzelo Opolskich a następnie wstąpił do Szarych 
Szaregów. 

"Schutshaftbetenl""/Władka Planetorza podpisał sam 
Heydrich, liitlerowcom nie dość było, że umieścili 
w Buchenwaldzie seziora rodu - Józofa i jednego z je- 
go synów - Damiana. Do pełnego wyrównania rachinku 

z rodzinę Planetorzów brakowało im jeazoze Władka, 
Mie zapomnieli mu ani artykułów w "Nowinach Codzien- 
nych" /polska gazeta na Śląsku Upolskim/ ani żarli- 

wych pogadanek w Uniwersytecie ludowym, ani obozów 
4 biwaków haroerskich - zbyt wielkim mirem cieszył 
się wśród młodzieży. W 1939 roku wymknął im się jed- 
nak, przepadł gdzieś w gorących dniach urzećnia. 
Potem sukcesy militarne odurzyły zwycięzców i Heiurich 
Hiamler przypozniał 15 marca 1940 roku: "Jest rzeczą 

nieodzowną, aby wszyscy naui współpracownicy widzieli 
gwe główne zadania w wykryciu wszystkich przywódców 
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polskich, ludzi bez sunienia, żeby ioi unieszkodliwić 
I stało się. 13 kwietnia 1941 roku zamknęli Władka 

najpierw w wiyzieniu wrooławakim, a potem zaczęli 
rzucać po obogach - w Oświęcimiu, Mauthausen i Gusen, 
aby ostatecznie oskarżyć go o rzekomą zdradę stanu 
1 ekuzać na wykończenie w twierdzy w Kłodzku. 

"Niech żywi nie tracą nadziei... kto dożyje, wol- 
nym będzie, a kto uuarł, wolnym już" - pisał właśnie 
z Kłodzka 21.kwietnia 1943 roku w grypsie, na odwro- 
oie listu ozrzynanego od brata - "Tylko głodny jestem 
srale, ale i to może przetrwan i przeżyję. Opatrzność 
Boską czuwa nad nami, trzy obozy koncentracyjne, ty- 
fu, ostre zapalenie oskrzeli, cztery razy krwawe bie- 
gunki, zbity ciężko, że mię ruszać nie mogę, kręgo- 
słup naruszony, nerki odbite, oiężkie luubago i ogól- 

ne wyczerpanie oąłego organizmu... doozekau się wol- 
ności, wszak tyle milionów cierpi nędzę, tylu umiera. 
I ja przetrwam i dożyję... wrócę do naszego domu, do 
domu rodzinnego, do ojca, braci, siostry i przyjaciół 
moich." 

Głodzony i katowany był do tego stopnia, że zacho- 
rował na gruźlicę i zmarł w twierdzy Kłodzkiej 16 lu- 
tego 1944 roku, 

Pamięć o Władku pozostanie na zawsze żywa nie tyl- 
ko wśród tych, którzy go znali i razem walozyli o za- 
chowanie polskości. Ta piękna postać gorącego patrio- 
ty pozostanie a zawsze wzorem dla młodzieży polskiej; 
Dziś ma jego grobie składają kwiaty harcerze kłodzcy, 
Imię bohaterkiego Włedka Planetorsa nosi hufiec w Ko- 
źlu, wiele drużyn harcerskich i zuchowych, We wrześ- 
niu 1969 roku hufiec harooraki w Koźlu przeprowadził 
kampanię programową "Sladani Władka Planetorza" i u- 
fundował płytę nagrobkową, którą uroczyście odsłonię* 
to 9 sierpnia 1970 roku na omentarzu w Kłodzku, 
9 maja 1971 roku w Dziergowiouch nadano hufcowi imię 
Władka Planetorza jako patrona - bohatera - wzór do 
naśladowania jego głębokiej idoowości, patriotyzmu, 
umiłowania zuchów i dziecka polakiego, umiłowania 
haroeratwa i oddania bez reszty służbie harcerskiej. 

x/ Aresztowanie prewencyjne 

Mój świat wyjechał do Hagen 

San zostałem w tym pustym domu 
Weale niełatwo błądzić 
Po białym betonie 
Ż Panną Noataigię 
We dwoje 

Ómy się zaznaczaw 

Kręcą przy lichtarzach 
I tak brzęczą.., 

  

    

    
  

fimo wszelkich możliwych perturbucji, jak np. 
zlecony w ostatniej chwili wyjazd na ważną naradę, 
którą na szozęście w ostatniej niemal ohwili odwołano, 
siedzę w pociągu i myślę o zbiórce. Zapomniałem mojej 
oatatniej "wagonowej" lektury - Łysiaka, mam 
więg na to nieco ozasu. Pracując z 16-latkami ńuszę 
pozbyć się wielu młodszoharcerskich nawyków, ale rów- 
nocześnie muszę przecież przekazać im w skróconym 
okresie sunę tzw. wiadomości harcerskich zawierają- 
oych wiadomości o organizacji i umiejętności z tech- 
nik haroerakich. Ha, trzeba bydzie jakoś pożenić tra- 
dycyjną konoepcję, tj. system zastypowy, stopnie, 
sprawności itd, z potrzebami dnia dzisiejszego, 0cze- 
kiwaniami harcorzy i charakterem szkoły, oo w tym 
przypadku nie jóat bez znaczenia. 

SSE 

Pierwsza sbiórka - plan szczegółowy: 
1. Rozpoczęcie zbiórki 

- zbiórka w szoregu, 
- musztra - postawa baosność, spoocznij, zwroty, 

2, Dyskusja - Gawęda 
- rozmowa o motywacji wstąpienia do drużyny i © 0- 

ozekiwaniach - wypowiedzi 
- moja gawęda - Co to jest harcerstwo? 

3. Zajęcia - przygotowanie do próby haroorza starsze- 
go 

- stopnie harcerskie i instruktorskie - gry dydak- 
tyczne - układanki, loteryjka 

- historia harcerstwa - krótkie opowiadanie - po- 
dział na okresy i najważniejsze wydarzenia, roz- 
danie powielonego materiału na ok.1,5 strony ma- 
szynopisu. Gra loteryjka złożona z pytań testu 
z wyborem prawidłowej odpowiedzi, a następnie dru- 
ga z tymi samymi pytaniami, lecz bez odpowiedzi, 
Loteryjka składa się z 18 kartoników z pytaniami. 

4. Zajęcia praktyczne - opracowanie planu pracy dru- 
żyny na 2 miesiące, Najważniejsze zadanie w tym 
okresie, obok przygotowania do próby harcerza stan 
szego - urządzenie haroówki. 

5. Śpiew 

Rozmowa o tym jak będziemy uczyć Śpiemuć - kaseta, 
teksty. Piosenki zaprzyjaźnionych drużyn /ze zlo- 
tu/ z kasety. 

6. Sprawy zgłoszone 5 
1. Uzgodnienie najważniejszych prac 1 terminów 
8. Krąz /bez piosenki/. 

Zbiórka się nie odbyła. Chłopcy zwalali węgiel 
do kotłowni. Czasu nie uważam jednak za stracony. Od- 
byłem bardzo miłą rozmowę z panią dyrektor, Pani dy- 
rektor zaprezentowała postawę "wszystko dla harcerzy” 
pod warunkiem przedstawienia sensownego, realnego 
i sprawdzonego programu. W generaliach uzgodniliśmy 
poglądy. Obejrzałem wystawę prac uczniów i odbyłem 

niemal trzygodzinną naradę z kadrą drużyny. Uzgodnię 
łem w tym czasie harmonogram pracy /na plan pracy 
przyjdzie czas później/ i przekazałem moją propozycję 

sposobu prowadzenia zbiórek. Dwie zbiórki w miesiącu 
powinny obejnować przygotowanie do próby harcerzu 
starszego i być opurte o sohemat podany wyżej. Harmo- 
nogram pracy drużyny na oztery miesiące wyglądałby 
więo następująco: 

 



  

Uwagi do harmonogramu: 

Zadania drużyny to np. projektowanie i urządzanie 
harcówki, przygotowanie i organizacja imprezy otwar- 
cia, Andrzejki itp. 
Elementy musstry nie pozostawiają wątpliwości. 
Tematy do dyskusji to rozpisane na problemy i pytania 
kolejne punkty prawa harcerskiego albo problemy pogru- 
powane wg Środowiska aktywności harcerzy starszych, 
np. Drużyna w szkole, Harcerz w awaim domu itd, 
Zakres wiadomości to tematy wynikające z wymagań pró- 

by harcerza starszego - wiadomości harcerskie - 4 zbiór 
ki, sumarytanka - 1 zbiórka, terenoznawstwo - 1 zbiór 
ke, pionierka - 2 zbiórki. Piosenki - zapisuję, aby 
z nich kadra drużyny zbyt szybko nie rezygnowała. 
Elementy zbiórek z zakresu przygotowania do próby po- 
winny być przygotowywane przez wszystkich, zajęcia 
mogą być realizowane na zbiórkach drużyny lub zastę- 
pów. 

Dowiedziałem się, że na odbytej w poprzednim tygo- 
dniu zbiórce chłopoy postanowili, że w przyszłości 
wybiorą turystyczny profil pracy drużyny /jest to 
dość sensowne, zważywszy dużą ilość ozasu, jaką po- 

wa Grodecka w swej niezwykłej książce "O meto- 
dzie harcerskiej i jej stósowaniu" już w 1937 roku 
zadała takie znamienne pytanie - "jakże może istnieć 
program jeden dla wszystkich, jeżeli głównym założ: 
niem laroerstwa jest wychowanie jednostki, jeżeli 
każdy zastęp haroeraxi 1 każda drużyna to organizny 
żywe, od innych różne, posiadające własne cechy Bwo- 
1ate, własne obyczaje" i parę wierszy dalej - "Każda 

hmPL 
Piotr 
Niwiński 

jednostka ma znaleźć w Haroerstwie zaspokojenie wła! 
nych osobistych potrzeb, warunki sprzyjające jej in- 

dywidualnemu rozwojowi i działaniu. Jakże możliwe 
jest w takim razie narzucanie tym wszystkim różnorod- 
nym zespołom i jednostkom jednego sztywnego programu 

Trzeba było wielu lat, by te, wydawałoby się, 
oczywiste atwierdzenia znalazły swój pruktyczny wyraz 
w uatuirniach najwyższego gremium naszego Związku, 
Ostatni Zjazd ustenowił jako obowiązującą zasadę, że 
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ohłaniu im ezkoła/ oraz ustalili barwy drużyny - od- 
wrotność barw drużyny żeńskiej pracującej na terenie 
szkoły. Nie jestem tym bardzo zachwycony, bo nie wi- 
dzę związku pomiędzy tymi barwami a przyszłą specjal- 
nością drużyny. Nieohby już były te dotychozacowe 
zielone. 

Jarek wymyślił sposób rozpoczyniania zbiórki i rów 
nooześnie sprawdzania obecności, Na specjalnej tabli- 
0206 każdy będzie zawieszał swój sznurek /w kolorze 
takim jek jego aznur funkoyjny/. Myślę, że koniecz- 
ność pamiętania o zabraniu ze sobą na zbiórkę sznurka 
pomoże ohłopoom zapamiętać, 00 mieli ze gobą wziąć na 
zbiórkę, a możo nawet jaki będzie jej temat. 
Jarek zadaje dużo pytań dotyczących tekstów przeozy- 
tanych w "Na Tropie", muszę przyznać, że nie wszystkie 
z nich pamiętam, będę więc musiał szozegółowiej czy- 
tać "Nr", A szkoła nie powinny zapomnieć zaprenunero- 
wać "Na Tropie", "Propozycje" i "Motywy" na przyszły 
rok. 

o.d. znomu ża jakiś ozas. 

Wrużyny i szozepy „programować będą swą pracę Samo- 
dzielnie, kierując się przy doborzu zadań przede 
wszystkim potrzebami haroerzy i najbliższego Środo- 
wiska, oraz wskazaniami Uchwały Zjazdu dotyczącymi 
harcerskiej ułużby, Z zasady samodzielnego programo- 
wania drużyn wynika dobrowolność podejmowania zadań 
przez zospoły harcerskie." Dalej Uohwału mówi o ko- 
nieczności inspiracji programowej i o tym, że propo- 

zgcje onond karcerskiol muszą być ma tyle atrakcyj- 
ne, by drużyny choiały je realizować. 
Pragnę wierzyć, że projektodawcy vej uciwały mieli 
na wzglęazie metodę harcerską, której jednym z zlu- 

ozowych elementów jest właściwie pojuowane planowanie 
pracy. Jeśli tak, to należałoby sądzić, że w Ślad ża 
uchwałą można oczekiwać odpowiedniego skorygowania 
całej praktyki planowania pruoy Związku, że zostanie 
natychmiast wprowadzony system wdrożenia "nowej" za- 
sady, 

Hio z tych rzeczy. Zamiast powszechnego kształcenia 

umiejętności snnodzielnego piancwania pracy, pozosta- 
miono bez rozwiązenia tea proble». Trudno sobie wyo- 

bruzić, by po wielu latach odgórnych dyrektyw progra- 
mowych natychmiast po Zjeździe wszyscy sami przesta- 
willi swoją wiedzę i nawyki "o 18U?V, Nikt nie zadał 
sobie pytania jak drużynowy wraz z Radą lub oałą 
drużyną starszą mają z tego przywileju skorzystać. 
Ale ozy tylko drużynowy? Obawiam uię, że bardzo nie- 
wielu instruktorów, bez wzglęuu na „zczebie działa- 

nia, tak naprawdę zdawało sobit sprawę ż fuktu, że 
ganodzielność programowa dr to jedna z podstawo- 
wych cech pracy harcerskiej. Że odejście od tej zasa- 
dy to jedne z przyczyn kryzysu harcerstwa lat 70-tych 

1 BO-tych! "Wyższe jednostki oryanizucyjne nie podają 
gotowych szczegółowych programów niżażym komórkom: 

one od tych komórek żądają wyprocowanych przez nie na 

deny okres czasu programów i dopiero aa ich podstawie 
tworzą właane plany pracy mające na Gelu uzupełnienie, 

wzmacnianie, zączenie w jedną catość wysiłków jedno- 

atek uniejszych." To jeszoze raz Żwa Grodecka. I zno- 

wu trudno o bardziej jednoznaczne atwieruzenia. Ale 
czy tak jednoznacznie rozumiano aumodzielność progra- 

mową przez ostatnie cztery lata” Czy drużyny potrafią 

w praktyce stosować tę zasadę i ozy uczyniono ookol- 

wiek, by nauczyć kadrę planować sumouzielnie? Sądzę, 
że nie i mio dziwnego, bo trudno nauozyć czegoś co 

odbiegu od stosowanych przez siebie metod, Trudno na- 

uczyć Zasady, której się nie rozumie, lub nie 
zrozuuieć, 

*rzecież zamiast wymyślania różnych, maiej lub bar- 

dziej obowiązkowych dyrektyw, należałoby wraz z Rada- 

KOME ZÓDZZ Z ICZE 

CZEKANIE NA 
HALNY... 

mi Drużyn układać roczne plany, korelować wspólne ini 
cjatywy i propozycje, wybierać te najoi?kawsze, warte 
upowszechnienia, O ileż łatwiej napisać takie np.prze- 
dziwne słowa "Z jednej strony wszystkie komendy muszą 
proponować drużynom oiokawa, ważne społecznie zadania 
1 motywować do ich podjęcia, a z drugiej zobowiązywać 
do odpowiedzialności za podjęte zadania, zwłaszcza 
gdy są one określone w Uchwale Zjazdowej. Sanodziel- 

ność programowa oznacza sanodzielność wyboru spośród 

propozycji wynikających z Uchwały Zjazdu i decyzji 
ładz Związku " /?!1/ Zaiste, iienry Ford zawaze mówił 

iż klient ma prawo do kupna jego sanochodu w dowolnym 
kolorze, byleby to był kolor czarny. Nie muszę chyba 
dodawać, że cytat powyższy pochodzi z bardzo oiekawa- 
go dokumentu, jakim są,,. Tezy zjazdowe. 

Wniogek prosty, po czterech latach trudności, za- 
niast powiedzieć sobie jasno, że zabrakło poczynań 
przywracejących umiejętność tworzenia własnych planów 
pracy przez drużyny harcerskie, będziemy dyskutować 
o celowości tej zasady! liio nowego! Głosy atakujące 
samodzielność programową odezwały się już dzień po 

oatatnim Zjeździe. Nie tak dawno temu w "ilotywach*, 
w ranach "Obrachunków" ukazał się dobry artykuł pt. 
"Gzy zamach na samodzielność drużyn". W tym właśnie 
artykule autor wyraźnie przeciwstawia aię próbom przy- 
wrócenia zasady centralnego planowania pracy, Sądzę, 
że słusznie i gorąco namawiam do poparcia przy każdej 
okazj 

Winien jestem Czytelnikom przeprosiny. Miało być 
o stopniach a wyszło o planowaniu, Cóż, zadecydowałą 
wage problemu. Chyba nie muszę się tłumaczyć... 

rywając kolejną kartkę z kalendarza uświadomi- 
tem sobie nagle, że znowu mija kolejny rok. Myśli po= 
DO drogą haroerskiego kojarzenia faktów 
do stwierdzenia, że to już tuż, tuż do mojego 40-lecia 
pracy w ZAP, by zakończyć awój bieg na fakoie zbliża- 
nia się kolejnego, już VIlI, Zjazdu. Ten uotyw za- 

trzymał dłużej bieg myśli, by jednak po chwili także 
"odpuścić" temat na rzeca problemów z przedówiątecz- 
nymi zakupami, 

Ale fakt jest faktem - Zjazd oię zbliża. Przeninął 
już, czaa konferencji sprawozdawozo-wyborczych w huf- 
oach, ogłoszono tezy do dyskusji i to co spostrzega 
się, to spokój, niepokojący spokój! 

Tuk to właśnie wygląda, jakby Źwiącek, jako oałość, 
'odpuścił" rejestr tematów, które oztery luta temu, 
oprócz bulwersowania wielu, tworzyły tę niesapoanianą 
atmosferę intelektualnych starć, zaangażowania. 
liio z tego obeonie. Nieistotne już to, że GK-a ma 
spokój z KIHAM-ani, że NR zniknężo z firmanentu or- 
ganizacji /niektórzy mówią, że działa w ukryciu/, że 

"haroeraka przyszłość" miała tak krótką perspektywę. 
To nawet nie boli, że weterani polowych spotkań 
1 zbiórek stępieli tak w ogniu sporów i poszukiwań  



  

formuły "służby" jak i zagubili się w aprzecznościach 
swoich kolejnych stanowisk. To wszystko nieistotne 
s punktu widzenia jakości form organizacyjnych, ale 
znaczące z powodu ich braku. 

Pesymiści konfidenojonalnie szeptają na ucho; 
-Człowieku, Zjazd będzie spreparowany, nie ma po co 
jechać! Optymiści stwierdzają: - Niech radzą ao ohoą 
ja i tak będę robił awojeł 

Haroerże starsi, wydyskutowani do granio wytrzyma- 
łości, choieliby efektownie wystąpić ze swym zdaniem, 
ale ponieważ nikt im tego nie utrudnia, jakby złago- 
dnieli. Młodei haroerze - wdrażają początkowe ustale- 
nia Uchwały VII Zjazdu o zapewnieniu w każdym zastę- 
pie przeszkolonego zastępowego. Teren - boczy się na- 
dal na miasto, miasto - walozy ze szkołą o prawa do 
samodzielnego wejścia do budynku o każdej porze doby. 
Wazyscy razem - narzekają na niefortunny termiu II 
Przeglądu i snują domniemania na temat sondażu ostat- 

nich punktów losowej aukiety przeglądu. Można by po- 
wiedzieć "czarna rozpacz", gdyby taki stun oceniać, 
mle stwierdzam, że stun takiego marazuu może suucić, 

Moje grudniowe, katastroficzne rozważania przybie-. 
rają na sile z powodu niezdeoydowanej pogody, której 
zmiany w Tatrach czuje każdy sercowiec w Krakowie, 
Do ozego więo zmierzać? 

Plotkami, dywagaojani i gdybaniąmi przejmować się 
- to nie po haroersku. Sięgam więc do Uchwały VII 
Zjazdu, by tym razem na własny instruktoraki użytek 
zastanowić się nad stopniem jej realizacji. Ale i tu 
na ozoło wysuwa się problem, który praktycznie nie 
został w ogóle tknięty przez instancje wszystkich 
Bzozebli. Problem ten jest powodem innych niewypałów, 
oraz "palętań się" hufoów po wstępnych zapisach 

czteroletniego planu", który miał umocnić drużyny. 
Problemem tym jest zapowiadana, sakładana - zmiana 
stylu pracy komend, Myślę, że za Bam ten jeden zapis 

e przywrócić 
podharcmistza 

że specjalnością? 
yłem uiedawno obocny na seminarium historyków 

narceratwa. Omewiano na nim bodajże najtrudniejszy 

okres w powojennych dziejach organizacji - lata 1950- 

1956. W bilanaie strat i zysków, wśród wielu innych, 

wymieniono zerwanie ciągłości tradycyjnego toku wy- 

chowania od zuchą przez haroerza do instruktora. Jak 

wiadomo, w Organizacji Harcerskiej ZMP nie było miej- 
sca na ruch zuchowy. Nie przewidywał tego pionierski 
pierwowzór. Istniała oo prawda podobna do zuchów ga- 
łąć pionierów bułgarskich - "Czawdarczata", ale nie 
dostrzeżono możliwości wykorzystania tego wyjątku. 
Dopiero od czerwaa 1956 roku rozpoczyna się przygoto- 
wanie do odtworzenia ruchu zuohowego, Od sierpnia te- 
góż roku, tj. od powołania Organizacji iarcerskiej 
Polski ludowej następuje doszkalanie młodych inatru- 
ktorów i powoływanie drużyn zuchowych. Sprzyja temu 
powrót do pracy wielu instruktorów zuchowych odsunię- 
tych w latach 1949 1 1950. Syatem wychowania zuchowe- 
go otworzony przez Aleksandra Kumińskiego i jego 
współpracowników został przyjęty ź nieznaczayni po- 
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prawkani i uzupełnieniani, W rezultacie tzw, Zjazd 
Łódzki zastał jedną gażąź harcerstwa prawie całkowi- 
oie odtworzoną - był to ruch zuchowy. Koniec lat pięć 
dziesiątych i początek sześćdziesiątych to okres 
wielkiego rozwoju ruchu zuchowego, Centralue Zuchowe 
Akoje Szkoleniowe i Ofensywa Zuchowa dały bardzo wy- 
mierne rezultaty - obok wzrostu ilościowego wyraźne 
podniesienie poziomu pracy z zuohami. Ale przyszły 
lata siedeudziesiąte, a wraz z nimi niezrozumiała 
dla mnie tendencja "przykrócenia ruchu zuchowego". 
Obniżenie rangi komórek organiaacyjnych zajaujących 
się ruchom zuchowym w hufcach, chorągwiach i samej 
Głównej Kwaterze, zarzucenie sprawdzonego systenu 
szkolenia instruktorów, rozwiązanie Centralnej Szkoły 
Instruktorów żuohowych w Cieplicach musiało pocią- 
gDąć za sobą dulekosiężne skutki. Zaryzykuję otwiar- 
dzenie, że lata siedemdziesiąte przyniosły więcej 
strat w ruchu zuchowym niż osławione lata 190-56, 
ohoćby dlatego, że był to okres dwa razy dłużazy: 

uchwały zjaźdowej można by zakontrować wniosek o u- 
dzielenie absolutorium ustępującej władzy, 

Na ile tylko moje wyjazdy pozwoliły mi się zorien- 
tować, nigdzie w kraju ctyl ten nie zmienił się, Da- 
lej spokojne urzędniczenie za biurkami komend, tel. 

fony z poleceniami "na wczoraj", niedoinformowanie 
tych, którzy może by i robili coś,ale nie wiedzą co, 
brak samodzielności u tych, którzy wiedzą oo ale za- 

pomuieli jak. Dane statystjczne sygnalizują, że 

ilość kadry bez przeszkolenia nie maleje, że iAl-e 
1 CAS-y nie zapewniły wyrównania poziomu przygotowa- 

mia drużynowych, że ... — najwyższy czas zwożać kom 

lejny Zjazd, który by zaradził, ale wobeo przytoczo- 
mych zastrzeżeń, uie ma i na t0 nadziei, 

Powiedzcie co roŁić, czy dalej rozważać przy ga- 

snącej watrze plątaninę problemów, czy czekać aż sama 

zguśnie? 
Marzy mi się nowy "układ poziomy”, struktura może 

uytworzyła się spora luka w kształceniu peźnowarto- 
ściowych instruktorów zuchowych na średnim poziomie. 
Zgubiono gdzieś kształcenie podharcziatrzów ze spe- 
cjalnością zuchową. Zielona podkładka miała świadczyć 
0 posiadaniu wszechstronnej wiedzy i umiejętności 
tak harcerskich jak 1 zuchawych. Ale że można było 
otrzymać atopień podharomiatrza niejako honorowo /za 

staż, za postawę/ ooraz mniej się za nią «ryło. iile 
muszę się rozwodzić, bo znęcali aię nad tyu już lepai 
1 wczeźniej. 
Przywrócenien dawnej wagi i prestiżu stopnioa inatru- 
ktorakim zajnował się VII Zjazd ZHP i podjął szuszne 
postanowienia. Nie było w mich jednak mowy o przywró- 
Seuiu stopnia podharomistrza ze specjalnością zuchową 
4 szkoda, Wciąż organizuje się różne mało dające 
kursy oderwane od stopuia instruktorakiego, jak orga- 
nizatorów pracy zuchowej, komendantów kolonii zucho- 
wych, uaniestników itp. Dla anie i instruktorów uoje- 
go pokolenia podharcuistrz ze specjalnością zuchową 
to człowiek przygotowany do doskonalenia umiejętności 
inatruktorskioh w Kręgu Fracy, kwalifixowi 
nik zuchowy hufcu, ozy kierownik kolonii, nie tylko 

naniest= 

zuchowej, A ponadto powiadający wszystko co jest wy- 
magane od podharcuistrza bez specjalności. lie wiem 
Gzy udresatem ojej propozycji powinien być VIII 
Zjazd ZHP, sioże aż tak wysoko nie trzebu sięgać, ale 
dobrze by było zrobić coś w tym kierunku przed marcem 
1995 roku, Proponuję podjęcie na szczeblu centralnym 
Bzkolenia podharomiatrzów ze specjalizacją zuchową, 
Program winien przewidywać u.in, metodykę zuchową na 
poziomie znacznie wyższym niż na obecnych kursach dla 
drużynowych, w ponadto podstuwy wiedzy o kierowaniu 
zespołami ludzi dorosłych /np. kręgiem Pracy, namie- 
stnictwen/, znajomość przepiaśw itp. kura byłyby 
przyjmowane osoby pracujące w ruchu zuchowym lub nom 

Bzące się z takim zaminreu, śiogą to być aktualni haro- 
miatrze, podhuromiatrze i przewodaicy, Dodatek do 

nawet przeciwna w prawdach i tendencjach, ale taki 
która by zbulwersowała metodycznie, programowo, wzbu- 
rzyła, ale dała jakąś nową wartość, Nowy model mody, 
może na prehistorię, skoro fascynacja historią zwolna 
mija i już mie pobudza, 
Przecież każda walka, nawet przeciwieństw - tworzy 
nowe wartości, ale tworzy, a nie usypia, 

Berdzo kocham wieczorną zadumę przy ogniu, Sie- 
działem tak nieraz i to w bardziej tragioznych sytu- 
acjacu niż dzisiejsza, pozornie bez wyjścia, Siedzia- 

łem w gronie szerokim, pełnym młodych guiewnych, ale 

1 sumotnie - pozostanę więc przy tym ogniu i teraz. 

A ponieważ siły już nie te, by zrywać mię nagle do 
kolejnego wyczynu, poczekam na Halny 0d Zakopanego, 
który zmusi mnie /a może 1 paru innych/ przynajmniej 
do podniesienia się, by pobrać porcję leków, Tylko, 

psiakrow, martwię się trochę, czy akurat będzie je 
można dostać w aptece. 

stopnia "ze specjalnością zuchową" przyaługiwałby 

tylko posiadaczom stopnia phm, d pwd od momentu otrzy 

mania stopnia phm, Zewnętrzną oznaką posiadanej ape- 
cjalizacji mogłaby być zielona podkładka pod znacz 
kiem zuchowym noszomym na lewej górnej kieszeni uun- 
duru. Bez względu na posiadany atopień, Oczywiście 
taką podażaudkę mieliby prawo nosić również oi inatru- 

ktorzy, którzy niegdyś tytuł podharomistrza-za spa- 
ojalnością zuchową otrzymali, 

estępną sprawą, godną rozważenia, byłoby przywró- 

cenie stopnia dziażacza. Był on w latach trzydzie: 
stych wprowadzony przez A,kawińskiego i był nadawąny 

głównie nauczycielkom, które po przeszkoleniu podej- 

nowały pracę z zuchami, mimo braku harcerakiej prze- 
szłości, a w niej bruku prayrzeczenia, Nauczycielka, 
posiadająca odpowiednie przygotowanie pedagogiczne 
związana w postępowaniu wysoką etyką zawodową dawała 
pełną gwarancję właściwej pracy z zuchami. Ud innych 
instruktorów różniła się tylko tym, że nie była rozli: 

ozana % przestrzegania prawa harcerskiego, w tym jego 
dziesiątego punktu, 
Jestem świadkiem szkolenia młodych nauczycielek na 
kursach drużynowych zuchowych. Te, które nie uiały 
styczności z hurceratwem po paru dniach apełniają 

formalność: składają przyrzeczenie harcerskie, Po 007 
Czy nie wystarczy zobowiązanie instruktorskie, jak to 

było niegdyś? Po co "uharoerzać" kogoś mimo braku 

ohęoi 2 jego atrony? Wydaje mi aię uozciwaze wyposa- 
żenie kandydatki na drużynową w odpowiednią wiedzę 

1 umiejętności prowadzenia zajęć z zuchami, przyjęcie 
zobowiązania a następnie, na podstawie próby, prz 
nie stopnia działacza i wręczenie brązowej podkładki, 
Nie jesten natomiast zwolenaikiem wprowadzania stop- 
nia działacza powazeohnie w całyu harcerstwie. 

Chyba, że mnie ktoś o tym przekona. 

duh FRI „Ozujł  



    

DOSWIADCZEN 
Sytusoje załogi "Kaz - Dwa - Trzy" była o tyle nie. 

korzystna, żę naszę wisy znajdowały się na łodzi ko- 
mendańokiej, a nam pozostawała tylko... kronika. Nie 
było to sa wiele jak na wytłumaczenie legalności prze. 
kroozenia granicy, przy całkowitej nieznajomości jęsy: 
ka tureckiego. Tak więo s wielką radością powitaliśwy 
na kursie, doganiając, Łódź komendanta wyprawy, bu- 
dząo zrozumiałą ulgę w sercach jej obsady, bo pomimo 
telefonicznych rozmów przeprowadzonych ze strażnicy, 
byli, 00 tu dużo mówić, niespokojni o nasz 108, 

Midię ujrzeliśmy pod wieczór. 

Ha wysokiej skale wznosiży się zabudowania, a na ra- 
łej piaży od stromy północnej oczekiwała spokojna, 
jak by się wydawało, przystań, Ale tak niewinnie wy- 
glądało to tylko z daleka. Podpłynąwszy bliżej stwier: 
dziliśmy, że uiędzy plażą a pełnym morzem ciągnie się 
pas sterozących z wody skał, przez które przelewają 
się mynokie fale przyboju. Zwinęliśmy żagle i na wio- 
słach podpłynęliśmy bliżej miejsca, w którym spodzie- 
waliśmy się znaleźć porzekadłową stopę wody pod kileu, 
Wauozeni smutnym doświadozeniea % Carmen Silva, woią- 
gnęliśmy miecze i teraz: ryzyk - fizyk! la grzbiecie 
fali przeakoczyliśmy przez skałki. Nie trzeba dodawać, 
że wioślarze machali w tym ozasie wiosłami jak lwyl 
Na plaży zebrał się zarez tłumek gapiów, tym większy, 
że plaża była, jak się okazało, bardzo wąska, powię-" 

kszony w niedługim czasie o nobilów miasta, którzy 
w sumie zgotowali ńam mały aplauz, za to /oduażne 
4 azozęśliwe/ lądowanie. Bardzo serdecznie witano nas 
jako przedstawicieli lechistanu, tego samcgo Loohista: 
mu, którego rozbiorów nie uznała w awoim gzasie Wiel- 
ka Porta Otomańska. Wszystko to powiedzieliśmy sobie 
nawzajem przez tłungozy, przy ozym przydałem się zn0- 
wu, a Julo, biorąc mnie pomimo uroczystej chwili za 
ucho przemawiał: - Borkosiu - Pstrusiu, powiedz wier- 
nym wyznawcom Mahometa, że... M 

Serdeczność serdecznością, a oło ołem. Poddani zo 
staliśmy bardzo drobiazgowej kontroli oelnaj, jakiej 
nie spodziewaliśny się po familiarnym zgoła potrakto- 
waniu sprawy przez Rumunów i Bułgarów. 

Noo zapadła w szczególnie malowniczej soeneri1. 
Sponad góry 1 uiasta wysoki księżyc oświetliż "kie- 
szonkową" plażę, skały i piany przyboju. Ronantycz- 
ność sytuacji oceniły liczne, chyba bozpańskie psy, 
które całymi watahami przybywały na"naszą” plażę, aby 

JA MARES 
sobie powyć do Księżyca. Widooznie wylądowaliśmy w ja, 
kimś psin klubie. Nawet Julowi udzielił się nastrój 
zgoła operowy; podśpiewuje sobie - Rachelo, kiedy 
Pan... Podobno tej nocy słyszano w jego wykonaniu 
arię Mefista © złotym oielou, odópiewaną ze skały na 

Księżycowy nastrój jest, jak widać, za- 

Wycieoski po melowniozej okolicy pomogły nam przetrzy 
mać okres sztoruu jaki niebawem nastąpił. Wachty trze- 
ba byżo jednak trzymać pilnie, gdyż spiętrzone fale 
wdzierały sią między łodzie i zalowały majdan docho- 

yprawa 
dząc aż do mamiotów. Wbiliówy nawet ozęstokóż między 
żodzie, podnosząc jeszcze dekoracyjność obozu. Nocne 
waohty odbywały się ma łodziach ustawionych dziobami 
ku morsu. Ocenili to szozególnie oi, którzy /jak np. 
ja/ bali się psów. Wycieczki odbywaliśmy jako całość 

wyprawy, grzecznie, oficjalnie, w mundurkach, albo 
też w mniejszych grupkach ubrani w czerwone owerole 
1 białe koszulki gimuastyczne, Przy okazji tych mniej. 
szych wypadów wykorzystywano kajak, jaki miał służyć 
za ewentualną łódź patrolową, a był opóźniającą "po- 
chód" dryfkotwą, lub też dodatkowym gratem na buroia, 
nabitym do tego najozęściej na knagę. 
Sielanka trwała, póki pilnujący plantacji kawonów 
/1 psyl/ nie zareagowali ozynnie. Trochę było ruchu 
i-wynachiwania rękami, ale któż by tam złapał ohłopa- 
ków z Dębnik na gorącym uczynku, Jako grupa nie poch- 
walaliśmy brania kawonów z grządki, i do tego, powie- 
dzmy, wieczorem, bo to i nieładnie i nie można ooenić 
ozy kawon jest dojrzały - ale żeby znowu tyle awantu- 
ry?! 
Miałem okazję zwiedzić miasto, bo paznokieć z palucha 
mi zszedł /trzeba uu było trochę pomóc/ i choć deli- 
katna macierz protostowała, można już było lepiej 
1 dalej chodzić, ale na razie tylko w trampkach. 

Życie w wiasteczku toczyło się według utartego zwy. 
czaju. Kobiety praooważy w domu i w polu, szozelnie 
otulone w ozarne ohusty, łypały tylko białkami prze- 
pastnych oczu, zasłaniając resztę twarzy, Z gracją 
dźwigały na głowach pękate dzbany wody z dalekiego 
ródła. W ohwilach gdy braliśmy tam wodę nie podcho- 
dziły do źródła, zetrzymywały się u bran miaste i po- 

syłały po wodę małych ohłopoów. 
Leniwe i wielkie ozarne woły o zakrzywionych długich 
rogach wybierały kałuże, aby się w nich układać nie 

MUECE + UEEUEUSE DOSWIADCZENIA EEEE 
zważając na krzyki 1 razy, Woły zasłużyły sobie na 
nasze współczucie, gdyż zmuszano je do ciągnięcia na 
płozach /!/ po piasku /1/ różnych ciężarów, kamieni 

1 pni drzew. liejlepiej zorganizowali się mężczyźni. 
Cały dzień od świtu do nooy przesiadywali w oieniu, 
grywając w gry podobne do kombinacji szuchów i loteryj- 
ki. Nieprzeniknione twarze ludzi wsohodu wyrażały cał- 
kowitą obojętność 1 brak jakichkolwiek emocji, ale 
wystarozył rzut oka na rękę soliowaną za plecani, aby 
spostrzec oiągły niespokojny ruch paloów przebierają- 
oych paciorki różańca z drzewa sandałowego. Te ręce 

Przy ostatniej bodaj kąpieli KaBe - dzielny pływak 
- byłby utonął na naszych oczach. Nie przypuszozaliś- 
my, że może się zdarzyć coś takiego, Zaraz za skałami 
rozpoczynała się głęboka oiemnozielona toń. Wszysoy 
siedzieliśmy właśnie na skałkach, do słońca, 1 00 
ohwila, gdy zanadto przygrzewało, wskakiwało się pro- 
ściutko do wody - i mazad na skałkę. Patrzymy, a tu 
KaBe płynie, płynie, a stoi w miejsou i dopłynąć nie 
może. W jednym momencie aż zaroiło się koło niego, 
gdy zorientowalićmy się o 00 chodzi, To chyba Andrzej 
przyholował go na brzeg. Jak się okazało był u kresu 

czarnomorska 
mówiły wszystko, 

Pito kawę serwowaną wprost z ognia w blaszanych ty- 
gielksch z długimi rączkami. Równie długi cienki dziu- 
bek w kształcie rurki umożliwiał picie tego waru. Ka- 
wa była bardzo słodka, a pewnie i moona, bo Sławek - 
Rzeźbiarz narzekał, że mu po kawie serce za moono bi- 
je. 
Z ozarek nargilów pykały kłęby aromatycznego dymu, 
w takt pociągań przez długie miękkie oybuchy przez 
trzech, a nawet ozterech palaczy na raz, Niektórzy par 
lacze ułożeni jakby w półenie wypoozywali po widocz- 
nie jakimś mocniejszym "dymie". 
Kawiarnia tonęła w półmroku, Kroki tłumiły puszyste 
dywany , 
Wszystko odpywało się w oiszy, zaskakującej po gramo- 
oie przyboju, zgiełku uliczek pełnych krzyku ludzi, 
ryku wołów i charakterystycznej "ozkawki" osłów. Jały 
ten wschodni bałagan wraz z towarzyszącymi woniami 
1 upałem pozostawał za oiężką kotarą, w blasku dnia. 
Nie było się do czego spieszyć, 

Nasz lekarz uiał wzięcie 1 powodzenie. Luczył, pi- 
mał recepty, które realizowano w miejącowej aptece, 
lekaratwa jedno od drugiego dziwniejsze - i to już 
nie do wiary - miał sukcesy w swej dziedzinie. 

Gospodarz wyprawy podejnowany był w każdym aklepia 
gośoinnią kawą /Sławek by się do tego nie nadał/ bez 
względu na utarg, na jaki kupiec mógł liczyć, 

Już przy pierwszych tranuakcjucu niej 
ruch głowy ku górze oznacza y anie! „2. 

Na ladsch'i kontuaruch sklepów królują ws 

koty - a: persy ułożone wygodnie na wy 
poduszkach. y'przepycn wachodu, a zarazem dowód 

ożoi kupoa, misjako reklama, wyraał aiy maogoż 
cią frędzli, hufrów, chwastów L sznurów, - i określut 

sił. dody nie nałykaż się za wiele, wiycoj było na- 
szego strachu, ale fakt fakteu - leżał jakiś czas na 
piasku, dysząo jak zgoniony pies. 
Było to dla nas przestrogy, by nie lekceważyć prądów 
przybrzeżnych, a zurazeu potwierdzeniem słuszności 
zasady, że nawet przy kąpieli wilków morakich misi 
ktoś ubezpieczać baraszkujących w wodzie. Strach po- 
myśleć oo by było, gdybyśmy się tak wszyscy zabawiali 
w wodzie równocześnie, Trzeba siy kąpać pod nadzorem, 
nie ma rady, 

Wyjazd z iidii był łatwiejszy niż przypuszozalićny 
Spokojne morze ułatwiło nam gładkie wyjście, wiatr 
wyśmienity, dobru;moona, sprzyjająca bryza zbliżała 
nas do północnego wejściu do Bosforu. Przechyloną ło- 
dzie orzą nieaal bomami wodę. Palki przelewają się ła- 
godnie. Huśta jak w uamiriej kołysce, Fiękne jest takie 

wędrowanie. Niepostrzeżenie upływa ozas. Przechodzi 
dzień żeglugi. Korzystając £ doskonałych warunków na- 
wigacyjnych postanawiany spędzić nco na morzu. I rze- 
ozywiście. Tę noo zapamiętałem, ohoć było ich jeszoze 
potem tyle, lad głową niebo aż kipi od gwiazd. laszt 
ozernieje na tle gwiazdorbiorów i zatacza oliuruktery- 
styczne łuki. Czy oułe niebo kisa się nad uasztuu, 
Szy to maszt rysuje te dziwne znaki — za ohwilę już 

nie wiadono,., Nabrana na wiosło wodu spada pruwdzi- 
wym srebreu... Dalekie łodzie suną po niebiu.,. 

Gdy obudziłem aię było już jasno, dzykowaliBuy się 
do wejścia w Bosfor, 

Fama (osi, że tutaj burdzo rygorystycznie prze- 

strzeza się wszelkioji zarządzeń włudz. kiolitmy tego 
mały przedamak przy odprawie celnej w Lidii, Alo szoże 
gólnie grożna pod tya wzglidew ma być straż przybrzeż. 
na. angielska jola nie usłuchuła sygnału wzywającego 

i.na sir. 36 3 
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Łaąę ozy dobre losy sprawiży, że w drugiej poło- 

wie października analasłea się w Chorzowie w charakte 
rse komendanta sgrupowania kursów inatruktorakich, 

Rosesłane wśród zaprzyjaźnionych instruktorów "wici" 
pozwoliły skonstruować całkiem przyzwoite plany dla 

zystkich kursów, Udało mi się zworbować również 
oboźnego zgrupowania - Janka oraz oboźnego dla jedne- 
go s kursów, a równocześnie "dyżurnego" gitarzystę — 
Piotra. Tę skroaną kadrę usupołnili obośni pozosta- 
łych kursów wybrani spośród uczestników - Jacek i Da- 
rek. Pierwszego dnia ok, godz, 23 mie bez trudności 
doliozyliśny się 81 uozestników, Następnego dojechaże 
jeszcze dwoje. 

Myślę, że kursy były dobre. Uczestnikom od naduża- 
ru wykładów 3 głów się nie dymiło, nikt również po 
nooaoh do salioseń nie zakuwał. Nie brakowało zajęć 
terenowych i praktycznych. A oo dla unie najważniej- 

'8ze - udał się kura starszoharoerski - w sposób zu- 

pełnie naturalny wykazaliśmy uczestnikom rolę pionu 

  

hm Anatol Soczewka 

dyscyplina. olimpijska | 
czyli 

qotowame WA MoĄ... 

/qajdujemy się przed tablicą rozkazów. Sana ta-* 
blica przypomina mały akansen, Litery wypalane na po- 
dobieństwo cyrylioy wieńczą duże płaty zbite z kawał- 
ków drewna, na których przypięty pineskawi, dyskret- 

mie maskowany maszynopis formatu A-4 chowa się pod 
okryciem foliowym, niczym białe pomidory w inspek - 
tąch; a oałość zdobi haroerakie rękodzieło z kory 
1 'szek. 

Jest ona ogniwem, nerwem obozowym, centrum komuni- 
kacji słowa pisanego /poza rozkazami dziennymi/, pun- 
ktem skupiającym uwagę uczestników i tematem detekty- 
wistyoznych dociekań druhów wizytatorów. Dlaczego 
tak jest? Pozornie odpowiedź jest oczywista: - musi 

być miejsce na wywieszenie regulaminów i instrukoji 
organizacyjnych. Nio bardziej mylnego, Rzeczywistość 
okazuje się w tym konkretnym przypadku bardziej zło- 
żoma niż zamierzenia autorów przepisów zabezpieczają- 
oych prawidłowe funkojonowanie obozu. Na dobrą sprawę 
wszystkie tablicowe wywieszki z pzasem stają się nie- 
ozytelne, żółkną od słońca lub płowieją, po paru ob- 

titych opadach deezozu odozytanie ich bez oryginału 
ataje aię niemożliwe. I można udawać, że wszystko 
jest w porządku, ale w zasadzie najważniejsze jest to 
ozy ramowy rozkład dnia jest widoczny i ozytelny do 
końca. I on pozostaje ciohym bohaterem tablicy rozka- 
zów. Nie bójmy się tego powiedzieć: - najważniejszym 
dla wielu uczestników /i wizytatorów też/, 

Skąd taka ranga? Otóż każdy praktyk obozowy, n 0r- 
ganizator obozu szczególnie, wiedzieć powinien, że 
ramowy rozkład dnia to nie tylko mały zapisany pro- 
stokącik na tablicy, To gotowy achemat działania, to 
ozynnik wyjaśniający podział dnia obozowego na jego 
Poszczególne fazy, to wreszcie mechanizm wyrabiający 
oczekiwano przez rodzioów, kadrę obozu i .., menadże- 
rów nawyki. 

Sama szata graficzna, rozpisanie kolejnych pozycji 
to dopiero jedna strona medalu. Utrzymanie się 1 pun- 
ktualne przestrzeganie wyznaczonych godzin to iście 
olimpijska konkurencja, w której zwyciężają tylko 

SreRIWUM 
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1eg0 w oi 1 ji. Starsi w konf: 

tacji z pozostałymi kursami sprawdzili się znakomicie 
Wielu praca paliła się wprost w rękach, byli twórozy 
1 miespokojni, sami wysuwali propozycje działań na 
rzecz młodszych, Można było przy tym łatwo zauważyć 
wyraźne różnice w stylu pracy drużyn, z których po- 
chodzili uczestnicy, Pantastyczną mobilizację wywoła- 
ły również przygotowania do spotkania z autorem 
"Zielonogo Straszydła". Wyjątkowo naruszono tym razem 
porządex dnia 1 kominek płonąż jeszcze długo po godzi: 
mie 22. Dyskutowaliśmy o tym czym jest harcerutwo 
i czy w nuszych czasach uu mena wierność 
przez nie ideałom oraz o tym, 0o zdążyliśmy przeczy” 
tać. Myślę, że po tym kominku niejeden z uczestników 
postanowił zostać członkiem Kręgu Obrońców Puszczy, 

Kura, poza zajęciami zapoznającymi z metodyką 
starszoharcerską, przewidywał również udział w zajęe 
Ciach z metodyki harcerskiej. Do użytku uczestników 

została pr: biblioteka, a także 

mniejsza, zawierająca harcerskie "białe kruki", Pod= 

aumowsuiem kursu były majęcia zaliczeniowe - zastępy 

atarszoharoerskie przygotowały "najstersatyki"i 

quiz historyczny, bieg zaliczoniowy dla kursu haroer= 

skiego, grę terenową zakończoną ogniskiem pod Wieżą 

Spadochronową oraz obrzęd wręczenia totemu kursowi 
zuchowemu. 

Po 10 dniach uroczystym apelem pożegnaliśmy goś- 
cinne mury Ośrodka Chorągwi Katowickiej. Nie wazysoy 
nasze kursy zaliczyli, winę za to ponosi przede wszy- 

stkim ś kwalifikacja przez 
komendy hufoów, ale na pewno większość uczestników 
zaliczy udział w kuraie do tych "najradośniejszych 
wydarzeń w życiu" - co powinno, wg BP, charakteryzo- 
wać dobry obóz. Dodam, że dla mnie będzie to również 
wspomnienie radości wspólnego działania, 

Dziękuję Wan, moja kadro i moi "starsi". 
is 
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puastualni. 
Źdarzają się niewielkie odejścia od ustalonej roz- 

kładem godziny lub kilkuninutowe przesunięcia w wyda- 
waniu posiłków, Są to zjawiska mogące się przytrafić 

na każdym obozie i nie jest to coś niezwykłego wtedy, 
gdy przyczyny takiego stanu rzeczy nie zależą od lu- 
dzi /bp. zepsuł się samochód dostawczy/. Jeśli nato- 
miast przyczysy wywołujące wzmiankowane perturbacje 
pochodzą od natury ludzkiej /zwane z powodu delikat- 
nych oozu i uszu — subiektywnymi/, to ich konsekwen- 
oje nie są już niezwykłe - bywają kłopotliwe lub czę- 
ściej przykre. 

I w tym miejscu nasuwa się reflęksja dotycząca, 
najogólniej rzecz biorąc, oałej złożoności natury 
ludzkiej, która /złożoność/ może powodować nieprze- 
widziane dla bliźnich i dla nas samych sytuacje - nie- 
spodziunki. Hniej odpornym może dostarczać wiele emo- 
cji. Bywa tak wtedy, gdy znajdujeny się np. na obozie 
harcerskim, a taa serwowanie spóźnionych posiłków 
jest zwyczajową normalką. wtedy wbrew samym sobie 
przyjmujemy postawę buntowniczą /byt kształtuje świa- 
domość/, tym samym narażamy się komendzie lub kwater- 
mistrzoatwu, co pociąga za sobą konsekwencje dysoy- 
plinurae z wymienieniem w rozkazie włącznie. 

Wobec powyższych faktów wyższa ranga ramowego roz- 
kładu dnia nad pozostałyni elementami tablicy rozka- 

Po tej zwięzłej refleksji jeszoze dobitniej uwida- 
oznia się rola rozkładu dnia,a w nim szczególnego 
znaczenia nubiera punstualność wydawania postżków, 

Skorzystem chętnie z wdzięcznęgo przykładu jedy- 
nych w swoim rodzaju "championów" wspounianej wyżej 
konkurencji, którzy swój wyczyn wykuwali u podnóża 
jednej z Zadniejszych pożonin bieszozudzkich. Nie 
konkretne nazwy i nazwiuka są tu ważne, lecz sano 
zjawisko i mechanizm dochodzenia do tych rezultatów, 

Praktyka i teoria obozowniotwa tworzą nierozerwai- 

ny związek, do tego niezbędni są odpowiedni ludzie, 
inaczej to ujmując - od właściwie dobranej kadry za- 
leży czy będą kształtowane pożądane pontawy uczestni- 
ków, bo od osobistego przykładu kadry dużo zależy. 

Kiedy kwatermistrz, instruktor służbowy i zastęp 
pełniący służbę /w kuchni/ nie przeszkadzają w prucy 
personelowi kuchennemu jeat gwarancja, że wprawdżie 
kuchni nie jest lżej, ale na pewno /na przykład/ obiad 

będzie na ozas, Leoz jeśli te trzy wcześniej wymienio- 
ne okładniki ludzkie zą atrapą a nie pomocą, wtedy 
można pobijać rekordy apóźnień; podziwiać odwagę in- 
struktora służbowego próbującego zapanować nad żywio- 
łem kolejkowym powiękezającym się według ustalonego 
grafiku, 60 30 minutę rewelacyjne pooiążnięcia orga- 
nizocyjne druha kwatermiatrza urządzającego łupanki - 
łapie się tych, co nawiną się akurat pod rękę - i do 
kuchni ich! - niech obierają ziemniaki! Zastęp służ- 
bowy należy w takiej sytuadji podziwiać za umiejętność 
rozpływania się między namiotami, a obośnego zgrupo- 
wania za spokój i umiejętność liczenia uczestników, 
których stan osobowy zgadza się w jego buchalterii 
do końca obozu. 

Naprawdę, trudno jest utrzymywać takie sytuacje 
przez trzy tygodnie, nie przyzwyczajając obozowiczów 
do elastycznego rytou spożywaniu posiłków, Ale jeśli 
się to udaje na obozie harcerokim, który z tą oiwilą 
przestaje nim być, wtedy należy "uanać" ogromny wysi- 
łek organizatorów uprawiających taką dyscyplinę apor- 
tową. 

PS. W jednym z następnych numerów "HR" postaram się 
przekonać druhowieństwo i pozostałych czytelników 
9 konieczności zniany regulaminów obozowych wywiesza: 

mych ma tablicy rozkazów - na listę przebojów progra- 
mu III Polskiego Radia, .  



    

  

IBI PATAIA - Odzie dobrze, tam ojczyzna 

UBI 83T GOCURDIA, IBI EST VIOTURIA - Odzie zgoda, 
tum zwycięstwo - Zgoda buduje, niezgoda 
rujnuje 

UBI SOCIEPAJ, IBI [US - Gdzie społeczeństwo, tua mupi 

być 1 prawo 
s - Powyżej 

tunIMA BATIO - Ustatui, decydujący argument 

ULDKA WIRES — Ponad siły 
E - Jednogłośnie 
TIAIRUS - $spólnywi siłemi 

UT PAMA PERT - Jak wieść niesie 
U.I. « UT IAPRA - Jak niżej 
UT 3. » UT SUPRA — Jak wyżej 
UTI DOCTI3 PLACET - Jak się uczonym zdaje - Jik 

twierdzą uczeni 

W?I SŁNTIO, ITA DIOU - Jek czuję, tuk mówię 
URI, WOK ABUTI | - Używać, nie naduzywać 

  

o znaczy słowo "podharaaerzyć"? Zaatąpiło ono 
modne do niedawna słowa "sorganizomać sobie”, a znA- 
ozy aniej więcej tyle co zdody:, zabrać /1/ Skąd 
takie skojarzenie? 
W zaprzyjaźnionej iustytuoji pracuje kilku"starych 
harcerzy". Upinię wóród pracomników mają nie mjle 
P8zĄ - zawsze wszystko sobie załałcią, *"wynuszą” na 
przełożonych, wyjezdżają oag0t0, w tym także 1 za gra 
nicę, i ma dodatek bywają mzróżuiani, 
Myślę, że przyczyny wytuorzenia eię wóród instrukto- 
rów Lurcerskich nawyków omijanie przepiąćw, a takze 
1 pewnych norm postępowania tkuię w uiódoatatka dóbr 
oiezbędnych dla drużyn, szazepów, obozów, Te uasyki 
"kombinowania" są przenoszone potem na grwat zycia 
zawodosego 1 osobiatego instruktorów. Potam obssrwye 
jący nas młodzi piszą: "Tym brudem s Źił są Ludzie, 
którzy wą hurcerzami tylko wtedy, goy uają ma sobie 
mundur, powoli zaożyaają robić różne Latoreey i koa- 
inacje, nie adejmując nawet rogatywki £ głowy. SĄ 
na ogół instruktorzy i harcerze starei." /cytat a wy- 

powiedzi dh-ny Hałgorzaty Uałki a naprzeżnjowogo "KA 
waku w Hydw Parku*/. 

tłarto by może więc, Druhowie, zastanowić się oża- 
sem, zania sięgniecie po ozyjąś plakietkę, książkę, 
Zanim beż pytania "pożyczycie" ją cobie, 

  

asliśc. 

Ryszara Wosiócki Vadenecua skauta 
Julien iuckowaki Kochaa oiy, kochanie możeł 
Piotr Grzązek Mie ma wody ua pustyni 
Antoni Krystuk Latawce, dauchawco, wiatr 
krsysztof Fiotrowios Zaśsieciła moja gwiazda 
Hearyk Elekot Mie ma zysku 
banuta Zdanowicz Bequien dla zunej siebie 
wieczysłam kozak /Łódś/ autobiografia 
Wariao Miezocuk Paniętma ożobie a taztych 

1at 

Olgierd Pietkiewicz 
Jolanta Ibełątowake 

Ojeiuo żył tak jak ohoiażj 
Jolka, Jolka pamiętasz... 
lie poganiaj mnie, bo 
tracę oddech 

den Witkowtca 

duet; 

Stefau Wajda / waż tad 
wyszard bojotachomaki RYN OKA 

4sapały: 

Zjazd ZAP - Jesteś leki na całe sło 
Tezy sjandowe - Zamki na piasku 
GK Zir - Układy *       

  

  

    
Jukźu Lruano walczy się 4 wiajią mażusot 

Uaygia wzukm przyjaciół, ule oni wolą snajoaych, 
bo to uie zobowiązuje. . 

Mój tydzień skłuda aię z dwu dni, 
seszta jcay ozekaniem. 

    

Zespół Wydawniczy GK ZEP - XXI wiek 
szkoła ltarcerstm 

Staruzego Słodkiego miłego życia 
Harctur *- Jedyny hotel u mieście 
Ruchy progrugowo- 

me todyczue Tankowanie nocą 

Harcerze starsi Shcemy być sadą 
kożgłosnia Karoeruka Radio Ga - du 
iu" tropio King Bruce Lee karate 

mistrz 

Hożywy Dwu słowa - dwa ówiaty 
wiat ułodych Pola Monołu + coca Goła 

UJ Krakowski spleen 

Hugroda apsojalua 
czytelaików krakowakioh 

za nowatoratwo: 

Stefan Słysz - 1 JUST OBLLED TO SAY I LOVB YOU    



REMANENT 
kie wszynoy Czytęlnicy zapewne uiodzą, że krakow 

ska poczta stosuje od kilku juz lat stałe pamiątkowe 
steupie pocztowe, śtóre oożywidcie powinny się żaa- 
leść w wożdym mbiorze crasoviunów filaielintycznych, 
a ula turystów odwiedzających uasze miantu mogą sta- 
nowić uiekawe pawiątki. 
dtempie te zzujdują śię w posiadaniu Urzędu Pósztowe- 
o kraków | ia FGcacie Głównej przy ulicy wielopola 
1 używune ną do utewplowania listów i kurt towych 
Również stosuje uiy ję okozjonelnie na stoisknch pocu- 
toryvh « miejscach różayca iuprez organ"zowanych 
w krakowie. 

Oża wykaż tych znukówi 
e siempeł obrączkowy £ rysuiaiew kazimiorzowukiego 

znaku *K" otoczonego koaturaai zaauzku pocztowego - 
stosowany atele od 1976 roku 

e utempeł przedstawiający Sucieunija - otosowany ata- 
le od 1576 roku 

+ Btewpei z ryaunsiem amoka wawelskiego i stylizowaną 
literą "4" - atosowsty Od 1976 roku w posrednictwia 
pocztwwym Du Zawku Wawelskim 

» utempel PP Żeglugu krukowska z rysunkjeu atatku 
1 wtylizowacą literą "Ż" - otowowany w okręsie że- 
elugi po wiśle od 1 ozerwsa do JO września każiego 
woki poożąwazy ad 1576 m Jośredutotwie pocztowym 
w Przystani na Wióle. 

4 ramoh wieloletniego planu uvisyjnego Poczta 
łólska wydała nową, drugą 2 kołei sarię zanozków po- 
ówiyconą odnowie żubytków Erukośw. 5kłaua Się Ona 

% daich zuńcuków wnrtusol uczinażnej 5 £ 6 złotych, 
Prozantują ony kolejne obiekty siarej óronitekiurcy 
trakowa naleządw do zrujy tey. wieliioh zabytków, 
da znaczku wartości 5 4ł. prueubtuwiony zsataż jeden 

archiwum 

a oajpięrniej 1 powuizow aronitektury gotycko-re= 

uecaraowej £ XIV-4Y wieku w Krakowie - Sukienaice, 
oanowione gruntownie « okresie Puluki ludowej, Ukaxa- 
my został ic widok Gd strony ulicy Jaaa, ustątni rsa 
zabytek tun był przedutawiomy na zunozku polskim 
w 1345 roku. 
ka drugim znaczku - surtosci 6 zł., przedatuwieŁo 
cetny zabytek znajdujący się na Rynku dłównym - zuuho 
waną częśc dawnego Ćreduiowiecznego ratusza krakow 
skiego - Wieżę ilutuazówą z XI1i-XIV wioku,a tie Pa- 
żacu "Pod Bu a", Obiekt teu laty został 

w niedawnych letaot. Micóci się w niu obechie Gzęść 
Muzeum idistorvycznego miasta ŃTAKOWA, 

Vba znaczki zootały wyarukowawe wieloburwaą techutką 
Oitaetową w nakłudnch po 8 miliouów sutuk, W aniu ich 
wprowadzeniu do oviegu pocztowego ukazały uię rówuleż 
dwie soperty pierwszego dniu obiegu /PLC/, na których 
snuozii zostały vatowplowane okalicznościowya kua0- 
wnisiem pocztowym stosowanyw w UKE Kraków 1. 

Wprowajzopa została dy obiegu kolejna umiaja posz- 
togu pruzentująca słynna "Głowy Wawelskie". K tym cy- 
klu emisyjnym ukazały się „uż w 1902 roku dwe znaczki 
o masinałucu 60 i 10U złotych, pizedstawiające kobie- 
04 głowę alegoryczną 1 głowę myżuzyzny, Odeonie wyda- 
my został kolejny znaczek o wartości nomiaalnej » żł. 
ukazujący głowę "iujownisa", Żuaczek wyduńo w wielo-- 
milionówya umxiedzie. KTAL z0 zuaciKi0a ikużała SiĘ 
pamińtkowa koperta pierwsześo dnia obiegu ź ilustra- 
oją przedsiuwiającą profil tej głowy « utenpłem uka- 
zującym frugnect wewnętrznej oręśni Gwuku Wawelskiego. 
Jednoczuenie została wydnna kopartu pocztowa z wydre 
kowanyw ZLaczkieu opłaty 6 uł, przedstawiający głowę 

"uyżczyzny w wieńcu laurowym", Koporty ilustruje rysw 

nek profilu rzeźby tej głowy, jednej z zachowanych | 
pośród 194 iBtatejących jeekose w VIII wiuku, 

fvecz oiubywuła. Polski koanozuute Mirosław iłonan= 
szanoki wiał się 2 dwóch ponodów ma ryku fiiateli- 
styosoym vutorwn Bauaaoji 1 to dość specyficznej. 
Otóż do lotu w przestrzeń «oamiotaq przygotowywali 

mię dwaj polocy piloci; Zemun Jankowski 1 kirusław 
Hessuorewaki. W związku a tym Ministerstwo dącaności 
prsygutowaco dwie weżaje znaotków polsxiok s tymi 
1wosa kaadydatemi, Ostateozuie poleciał M,ileranszaw= 
akt, wobec nżego wprowaużono ao obiogu znaczki 2 jego 
podobizuą. lietomiasi anaoski 1 bloczki przedstawiają 
6e ż.Jaukowakiego wiały być anicuowone, Mimo to pewsą 
4losia sunoaków 1 urkucików s podobizną £,Jaukowakie- 
6o przedostała się De Znoaód, byży one do nabycia 

w USA po 150 dularów już w 1979 roku, a w 138) roku 
firua Joe Biemvoki 2 Gennibw City gtum Illinois ofe- 
rovału oba arkusiki po 600 dolarow /!/, ssrię obu 
xuaozków z, przymiuczkawi po 150 dolurów, a owrię obu 
znaczków boz przywieszęk po 100 dolarów. 

U kopertach paaiątkowych wygawanych z okazji lotów 
załóg amerykańscioa w kasmos, pojawiły się aaozegóły 
koastrukoji "supertajnego" satelity umieszczonego aa 

orbicie w 1976 roku. Satelita ten, spełniający zada- 

mie do dzić, był na tyle tajny, źa o jego istuieniu 
uie wolno było w ośradkuch kosmicznych wspominać na- 
wot w roanowech żelefoniownych s uujbiizazymi uspół- 

praoownikawi . 
Tywczasez jego wonateukoja znalatłu się w łatwej do 
rowazyfrwacia ala fuchowców mioiatucze da kopertach 

i zania wkroczyły odpowiednie ałuśby, tysiące kopert 
Tozessło uię 1 trudno Bobię wyutwnsij, eby OrKMMY 
utrnegąco tajemuisy wojskowej mogły je odzyskać. 

Koperty te wą obsonie warte o wiele wiyoej, nić zaa- 
Geek pocztowy a wydrukowanym begdea, 

Ninisterstwo Łączności ogłosiło plan emiaji saaoz 

ków pocztowych, które będą wydane w 1345 roku. Prze- 

widuje on wprowaduaaia do obiegu 23 emtuji obajnują- 
oycy 59 znaczków, upamiętniających uażtuiejano roszaiao, 

W I kwariąle zupiunowaco naziędająco amiaje ZusozkÓWi 

9 ruswój pojazdów pożarniczych /6 sumozków/ 
© ludowe instruaonty mityczne - Qzgóś LL /6 susosków/ 

B (l kmarteloi 

e dzikie swierzęta chronione /4 zuwożki/ 
© Światowy Hok Wzodeieży /1 znaczek/ 
* Tuaorauu iaołuwioka /1 snacaek/ 
« 40-1laoie lagtytutu źnobodniego /1 znaozek/ 
«e duiałacze Stronniotsa bewokrutycznogo /1 anacack/ 
«© 40 rocznica cdzyskania siea zaohodnieh £ północ" 

uych /2 znaqaki/ 

© 40 rooznicu zwygigatwa mad faazysąwm /1 zumozęk/ 
* %-lecie Streuniutwa luiowago /2 zhaczki/ 
«© 40 rocznice powwiania Marynarki Wojennej /1 Gus 

©20x/ 

«4 ptaki /6 znaczaów/ 

W ILI kwartale; 

© giowy wuwolskie /2 zuąoaki/ 

4 spory - losuj na taawie /1 xnaowęk/ 
e wojna obrona 1939 - część LI /2 amioskł/ 

e 10 roozaio urodzin 54,1,Witkiewicza "Witkacego" 
43 sunosków/ 

© "Pufawog" uprzęt komusikacyjny /4 zuaoski/ 

V IV kwartale: 

2 40-100ie ONZ /1 sanosek/ 
e WiędzyoaroQuwa Wystawa Pilotelistycbna /1 Uqaęwakźć 
» odmowa tubytków Krakoma /2 aanazkij 
© 200 Lat baietu połakieęgo /2 amaoski/ 

e snamw legendy polskie /6 anuczków/ 
« 30u roozuiea urodzia J.Bycha /1 uuaczek/ 

  

  

vrenunerując "UAMUGRZA UŚKOSLPOJPU- 
LITEJ* dowiesz oię 00 wię dwlaja w ŹwiąskA, 
weźnlesz wisiał w dyssusji mać TUdLoZ Lar- 
durakim, wiaaiesź uiy dapóźrednkiorza piana 

CZĄKAMI M4 GIRWIG - usckamy na Twoje pomysły 
- akokamy LA Tueją ręcpiy dodrzgO 
Laruarataa | 

zz 

KRAŚMIŁA KOMADA CAORĄGI ŻBR 
9-131 Kuakig, UL. Kaulkuzówa 30 
4 dopiskiem "doroora Hpouiypowyojtiej" 

WY VII wi kiAkÓW 34073 - 3107 - 13Ę  



  ar 

do przybiolu dó brzegu £ wypuszonomo za nią serię 

g kurabinu wasrynówsgo, tak dla niej futałnie, że pękł 

przegolęty kulą szót 1 jola wyłożyła się ku niemałeś 

uciesze pubłiczności, 

un axurat wuchtę przy aterze. Uważen na żo 00 ro- 

bi Jula, 

- wwrot przez rufę! 

- Jest zaroż przez ruży! 

scnwu do punktu wtraży przybrzeżnej nie dajeżdźająą 

— 1 za Julem podpływau 5 fa- 

da muweli lisaz. 

Ukazała się jednac, że alarm był przedwozejaąy. Bany 

polęcenie jechać delej ż zgłosić aty w punkaię sanże 

tarvnya ftuki woratż fizykat/. 

A więc Bosfori 

koafar jesk bajkę z pedące 4 jednaj nocy! 

lotyżne fartyfikucje duaełi ilizar straszą przy aminy 

sejściu jak uwertura io "Porwanie s $eraju" /a wigo 

« sumie niegronie/, a dulej » istną bajkal 

Jtrase zboczu pokryte pachaąącymi płantacjami czerwo- 

wych róż, a biała pałacyki odbijają ażę od błękitnego 

nieba, 

Bosfor gmu niesie i wiatr mamy w plecy, Tuk dobijamy 

do przystani, Julo ubrany w reprezentacyjny mundurek 

żdzię załatwiać formalności, a cała wiara — płusk do 

wody!  Lmduie nurknąłem pa egoujsoh aterowaciu, a tu 

wałają: - korkoś do Jula! — wyskoczyłem w mokrych ali 

pkach, prosto w awerolę i koszułky - £ jazda po molu, 

base, do Jula, Julo bierze unia za /wymytę/ ucho, bły- 
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