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PACHNIE NAFTĄ 
Wirszość 

gowenia instruktorom Jhorągwi Krośnieńskiej, 

niniejszego muimeru oddaliśmy do zreda” 

Jest to pierwszy tego typu muuer 1 jak nam się wydaje 

- oickdwy - giłyż przynosi on inne niż dotąd widzenie 

karcorstwa, 6 texrtach wyczuwa się zaangażowanie 

i jnteresujący motyw pracy z bohaterami drużyn, huf= 

ców £ chorągwi, Wyczuwa się również intensywną pracę 

programową oałej chorągwi i dobre efekty wychowawcze 

w dirużyneche” 

Chorągiew Krośnieńska jest środowiskiem preferują 

Qym pracę drużyn zuchowych, harcerskich 1 starszohan 

Gerskich, Kosztem niepotrzebnych, wielkich i masowych 

imprez, Taki model iziałunia wydaje się być zgodny 

z duchem uchwał VII Zjezdu ZHP 1 potwierdza fakt, 

że drużyny są podstawowymi środowiskami powstawania 

programu dziułania, Dyskretna ingerencja q1zczebla 

hufca i chornzwi sprowudza się do opracowywania pro- 

pozycji, które mogą być przyjęte lub odrzucone przez 

drużyny, 

Zachęcamy inne chorągwie do podjęcia współpracy 

z "Harcerzem Rzeczypospolitej”, dzięki której powstc= 

łyby na łamsah "iiR"-a następne, aiekawe opracowania 
1 punkty widzenia naszej orgenizacjie 

Jako następne wzywamy chorągwie Stołeczną i Opolską: 

Czekany na materiały, 

   
  

  

w tym miesiącu uroczyście obohodziliśmy święto 

pierwszonajowe - święto ludzi pracy, Z tej okazji. 

odbyły się liozne capatrzyki, apo.e harcerskie, spot 

kanie, kominki i ogniska, Przecież Święto pracy $0 

także nasze święto, Praca wychowawcza, trud służby 

instruktornkiej predystynują nas do uktywnego uczest 

nictwa w iuprezach pierwszomajowych, Ż tej okazji 

składamy całej kadrze instruktorskiej wyrazy szacunku 

1 życzymy spełnienia wszystkich marzeń wychowawczych, 

a takżu radości i pomyślności w życiu osobistyme 

Taiękujemy również za życzenia nadesiarw pr48% 

Gzytelników, 
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HARCERSKI DZIEŃ LOTNICTW 

Tradycyjnie już harcerskie i zuchowe drużyny Chorągwi Krakowskiej ZHP uczestniczą w imprezach lotniczych, popu- 
Jaryzując "małe lotnictwo" w zawodach modeli balonów bibułkowych, kartonówek, lutawców, rakiet, modeli beleczko- 
wych 1 redukcyjnych. « bieżącym roku Inspektorat Lotniczy postanowił połączyć niektóre zawody i wzbogacić o no 
formy popularyzacji. W wyniku tego w Chorągwi ogłoszono 14 kwietnia 1985 r, "Harcerskim Dniem Lotnictwa". W p 
grarie uroczystości znalazły eię odbywajyce się ad 17 lat Zawody Modeli Balonów Bibułkowych na ogrzane powiet 
11 Zawody Modeli Koszicznych, konkurs rysunkowy dla najmłodszych, pokaz kolejnych generacji lotni, w tym zaku- 

pionej dla harcerzy - lotniurzy "LIBRY 1I". Na Krakowskich Błoniach umówili się sympatycy lotnictwa, przyby! 
także członkowie Harcerskiego Klubu Balonowego, W tym dniu prezentowano balon na ogrzane powietrze SP-BZP "H. 

cerz" 1 żegnano 3 członków Klubu, którzy udawali sią na szkolenie kandydatów na pilotów balonowych do Leszna. 
Pogoda była bardzo wietrzna, fiarcerskim raporten uczestnicy w liczbie 286 zgłosili gotowość do zawodów. Przybyli 
również przedstawiciele Aeroklubu 

ciele lotnictwa, 

raxowskiego, Komendy Chorągwi, zaproszeni goście i niezorąanizowani przyja- 
I1 Żawody Modeli roałosnych w klesie módeli rakiet rozegrano w grupach wiekowych. Wśród mło 

dzików rozegrano zawsdy w klesie S3A - modeli rukiet czasowych ze spadochronem: 

I miejsce - Karta Flejszar - Szczep "Słoneczne Drozi" - 387 sek. /2 kolejka/ 
- w klasie S6A - modeli makiet wych z taśmą: I miejsce - Artur Barchoń - 51 KLDH - 59 sek. /1 kolejka/; 

Wśród juniorów rozezrano zawody: w klasie SZA i S6A: 
I miejsce w obu klasach - Adax Bujas = Szczep "Srebrzyste Ftaki" - 325 sek, i 138 sek. /2 kolejka/. 

18, maja 1985 r, w Olszanicy k/krakowa w otcczeniu starych fortów odbyły się XVII Zawody Modeli Balonów Bibuł- 
kowych na ogrzane powietrze. Bardzo szybko kolorowe kule z napisami rozpoczęły loty z 4 przygotowanych stanowisk, 
lsjlepszyni w zawodach modeli balonów okazały się zespcły z drużyn: 
1 miejsce - "Wietrzne Mgławice" 
Tl miejsce - "Krzyż Południa 
d zawodach startowało 41 zespołów harcerskich,  /WB/ 

CENTRUM KULTURY PILMOWEJ "HAROPILM* INPORMUJE: 
A NZ ZE Za 

W aniach 23- 24 kwietnia br. ilarcerskie Centrum Kultury Pilmowej "Harcfilnm" w Krakowie, przy współpracy Zarządu 
Wojewódzkiego Społ, Komitetu Przeciwalkoho Studenckiego Kręgu Instruktorskiego przy Uniwersy- 

tecie Japiellońskim, Wojewódzkiego Oddziału "Sanepid" w Krakowie, Oddziału Krakowskiego "Monar", Towarzystwa 
Zapobiegania Marko: 

zowało III Seminariun "Rola 

ego w Krakovie, 

lu Wojewódzkiego w Krakot ie, Towarzystwa Walki z Paleniem Tytoniu 1 ZW TWP, zorgant- 

fultury Harcerskiej w walce z patologiami wśród nieletnich", Odbyły się liczne wy- 
kłady oraz pokazano filmy krótkometrażowe, udostępnione przez.krakowski OPR, Pilmotekę AA SKP i ZHP: "Absol- 
went”, "Plagą", "Zabawa", "Temat", "Setka", "Do dna", Ponadto filmy udostępnione przez Wytwórnię Pilmów Oświa- 

towych w łodzi: "Przyczyny narkomanii", "Iarkomania", Pilmotęka "Sanopidu" krakowskiego wypożyczyła natomiast 
filmy o ukutkach palenia tytoniu: "Najlepaza chwila", "yżej", Z filmów fabularnych pokazany został "Krzyk" 
Barbary Sasa. Studencki Krąg Instruktorgki z UJ pokazał specjalne wydanie "Spotkania z Balledą dla niepalących 
1 niepijących”. Uczestnikami seminarium byli instruktorzy harceracy, działacze kultury, nauczyciele, 

W dniach 24 - 26 maja br., podczas Zlotu Absolwentów Szkoły Harcerstwa Starazego "Perkoz" w Olsztynku -Waszecie, 
odbyły się, przy wapółpracy llarcerskiego Centrum Żultury Filmowej 
zy filmów profesjonalnych krótkometrażowych o tematyce harcerskiej: 
cerze śląscy", "Jest takie miasteczko”, 

mówców 2 krakowa: 

larcriln" z Krakowa 1 OPRP z Jlsżtyna, poka- 
Harcerskie Ślutówanie", "Zawiszacy", "Har- 

oraz filmów nieprofesjonalnych zrealizowanych przez harcerskich fi1- 
"Zielone głońce" - o dzieciach kalekici 

ce, który w tym roku obchodził 10-lecie oweso istnienia, 
skiego pokazał filmy amatorskie: "Jaś" 
manii /historia z życia wzięta/, 

"Hałe Słowianki" - o harcerskim Zespole Pieśni 1 Tat 

- z historii harcerstwa z okresu Szarych Szeregów 1 "Morituri" - o narko- 

Filmy "Korituri" i "Zielone słońce" były wprowadzeniem do Seminarium organizowanego przez SHS "Perkoz" 4 2G "Mo- 
nare na temat narkomanii wćród młodzieży, odbytego w duiach 27-30 maja br, na terenie Ośrodka "Perko2", /HCe/ 

Natomiast Rarcerski Klub Filmowy ze Sturgardu Szczeciń- 

MER + HENNA NASZ RUCH EEEE 

Kicay w redakcji zdecydowano ten 

oświecić tematyce krośn iegskiej, początkowo uznał 

* zwóloia mnie to na mies 
łe mogę sobie to "odpuścić", Jako że cóż ja mogę po- 

miedzieć o krośnieńskim harcerstwie? Na 00 mi powie- 

guiono: przecież Krośnieńskie - to Bieszczady! 

iąc z pisania czegokolwiek 

hmPL Olgierd Fietkiewicz 

zapewne kojarzą się Bieszczady we wszystkich swych 
znuczeniech z Rzeszowem, Cóż, województwo krośni 
skie, a wraz z nim Chorągiew - istnieją dopiero nie- 
apełna dziesięć lat, a od bardzo już dawna harcerstwo 
rozwijało różne inicjatywy w Bieszazadach, zawsze 
tedy na terenach województwa rzeszowskiego, Utrwalił 

o kojarzeniu 
i stereotypach 

I tak się zaczęły moje refleksje, które doprowam 
dziły do tego, że jednak spróbowałem zmieścić się 
w "numerze krośnieńskim", I to wcale nie dlatego, 

że zunierzam tu kolejny raz pisać właśnie o Biesz- 
Ozadach; pisałem już © nich w "IIR" prawie rok temu, 
w specjalnym bieszczadzkim numerze 06/84, O ile bo- 
wiem Krosno może mi się jakoś kojarzyć z Bieszczadami 
to już Bieszczady wcale ni się © Krosnem nie kojarzą, 
Wielokroć byłem w Bieszczadach, nigdy jednak nie je- 
chałem tam przez Krosno. Bieszczady kojarzą ni 
raczej z Rzeszowem, choćby dlatego, że "Operacja 

Bieuzczady-40" była w momencie swych narodzin 

nigowana w ówczesnej strukturze adninistracyjnej 
kraju na terenie województwa rzeszowskiego, Przy tym 

2 Warazawy jedzie się w Bieszczady zwykle przez Rze- 
Szów lub Przómyśl, Tek więc Kroano nie bardzo kojarzy 

mi się z Bieszczadani. A z czym? Ze szkłem i naftą, 
Mle jedno 1 drugie ma z kolei niewiele wspólnego 
Zarówno z harcerstwem /ohoć bohaterem Chorągwi stał 
się Ignacy łukasiewioz/, jak 1 moimi osobistymi kon- 
tuktami na tym terenie. Turystycznie, Krośnieńskie 
kojarzy mi się głównie z Beskidem Niskim i pięknym 

Bieczem, ale to w związku z turystyką jak najbardziej 
indywidualną. Poza tym, bodajże nikt nigdy z Chorągwi 

Krośnieńskiej nie był autorem czegokolwiek w "ilurcer= 
atwie", chyba też w przeglądzie "O harcerstwie" nie 

uieliśwy dotąd możności opisywać wydawnictw tej Chom 
Tqgwi. Jakoś nie byłea jeszoze w lokalu Komendy tej 
Chorągwi, ani na żadnej haroerskiej improzie - tak 
więo obustronqie, wazystko przed nami... 

Mle też właśnie powna refleksja nasuwa się tu 
zaraz, ba kanwiu tego watępu. Myślę © tym kojarzeniu 

£ię lub niekojarzeniu - Bieszczadów z Krosnen, W har- 
oerstwio Bieszczady to przede wszystkim nasza ogó1- 
nie znana centrulna Opernoja, Centralna - więc Główna 
Ksatera, ia jakim terenie? No właśnie, nie tylko unie 

"_. 
się pewien utereotyp. Dziś, jeśli chcieć go przełamym 
wać i gdyby nawot krośnieńskie harcerstwo stanęło na 
głowie, to co najwyżej po pewnym wasie w harcerskiej 
świadomości zbiorowej może zaczęłaby się utrwalać 
informacja, że do wielu harcerskich iniojatyw w Biesz 
czadnoh dołączyła się także Chorągiew Krośnieńska, 
kontynuując harcerską tam obeoność, Czy warto knaić 

się o przełamywanie takich atereotypów? Nie wiem. 
Przypuszczam jednak, że władze tej Chorągwi patrzą 
na społeczne potrzeby swego województwa,mając inną 
optykę, inne priorytety i jakiekolwiek 'przełamywariie 

stereotypów" nie jest dla nich zapewne sprawą najwyż- 
szej wagi. 

Otóż właśnie stereotypy aą w Życiu społecznym 
wielką siłą, wiele też znaczą w wychowaniu, Zwłaszcza 
w harcerstwie, skoro istnieje tyle lat i tak bardzo 
polega na tradycji, Pewnego rodzaju stereotypem jest 
przecież i to, że słowo "harcerz" kojarzy się ludziom 
nie tylko z obozem, krótkimi epodenkami i ogniekiem, 
ule z dzielnością, prewdonównością, nieuleganiez nażo- 
gom itp, postępowaniami, jakie można by określić jeko 
awoisty, haroerski atyl życia, Niektóre cechy, które 
stereotypowo przypisuje się harcerstwu, zmieniają się 
jednak w ozasie, choć bardzo powoli, Prosty przykład. 
Qzy nam się to podoba czy nie, kojarząca się tak 
ściśle z harceratwen przyjazna więz z przyrodą - Bto- 
pniowo się rozluźnia. Częściowo s przyczyn od harcen= 
stwa niezależnych, choćby z winy postępującego skaże- 
nia polskiej przyrody. Ale potrzeba aktywnej walki 
a zagrożeniem przyrody /nazywanej teras naturalnym 
Środowiskiem ozłowieka/ nie weszła jeszoze Świadomie 
1 szeroko do haroerskiego program, nie przeoriento= 
waliśmy naszego myślenia w kierunku potrzeby uważania 
harceratwa za swoisty zuczyn ruchu "zielonych" /choć 
harcerstwo zawaze mię z tym kolorem kojarzyło/, Pozog- 
taliśmy na etapie naiwnego rozumienia dziewiątego  
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punktu Prawa, myslenia o kwiatkach, Bad 

dokurmianiu ptuszków, na organizowanii biwaków, po 
Ytórych starannie zakopujemy śuiecie, Coram rzadziej 

grywemy tradycyjne gry terenowe w terenie natural- 

au drzewek, 

m, godząc się z tym, że warunki do tego ooraz trud- 
niejsze. Co jednak nie oznacza, że z tezo wszystkiego 
mamy świadomie rezygnować, Właśnie dlatego, że się 
to traale akojarzyło, a jest dobre - niech trwa! 
W miejsce trudnego kontaktu z pr 
2 kolei jaskółki nowego, coruz częstsze: 
woczesną techniką, Już nia tylko telefony polowe, 
ale w perspektywie - kosputeryzm, Wiek XXI coraz 
bliżej, I tu zaraz bariera psychiczna, ze stereotypon 
wego myślenia wprost się wywodząca; to nieharcerskie, 
Bo się jeszcze zie przyzwyczailiśny i nie kojarzy 
się jeszcze ludzion pojęcie "harcerz" z tym, że jest 
to chłopak zaradny, który potrafi nie tylko zrepero- 
wać korki, ale i coś skonstruować z samodzielnie od- 
azytanego schematu, albo według własnego "ponyślunku", 
/"Hurcerz", ale i - o oo trudniej - "harcerku"l/, 

Po prontu, podobnie jak Bieszczady kojarzą mi 
alę jeszoze ż Rzeszowem, a nie z Krosnem, choć już 
prawie dziesięć lat temu weszływ skład województwa 
krośnieńskiego, tak i w harceratwie różne stereotypy 
funkcjomują na zasadzie znacznego opóźnienia, Rzeczy 
uistość bywa inna, e eposoby myslenia, oceny, nawet 
wyprowadzone z nich zadenia - często-gysto spóźniają 

się. Czasem znacznie. 
Gzy to dobrze, czy śle? Czy należy na siłę prze- 

łamywać różne stereotypy? Hie chodzi tu tylko o asny= 
kowskie "Ale nie niszćcie przeszłości ołtarzy, 
Ukaztałtowany stereotyp to tukże ważuy atut. Często 
nadaje zespołom charakter i imię; harceratwo nie jest 
anonimowe, z czymś się ludziom kojarzy. Jeśli nawet 
te skojarzenia biegną w kierunku czegoś, co jest oce- 

yrodą pojawiają atę 
sięzi z no- 

niane jako przestorzałe, niedzisiejsze, wręcz Śniesz_ 
ne, oo jest uproszczone i skrótowe, to przecież — jeś- 
11 naprawdę funkcjonuje - może zachęcić do bliżozego 

2 nim poznania się, a nawet wtedy okaże się, Jak 
jest naprawdę, I może stanowić podstawę do tego, by 

to przekształcać, ulepszać, Utrwalone skojarzenia, 
jeśli są pozytywne,mogą wywołać chęć, by im dorównać 
zamiast poddawać aię modom, Wartości wczorajsze mogą 
okazać się w określonych warunkach i sytuacjach 
jak najbardziej aktualne, Więc nic na siłę, bez zas- 
tanowienia. 

Stereotypy to wielka siła, Można uchwalać wiel- 

BRŻERBE . RE 
kie 1 ambitne progruny, nowe i ukompiikowane systemy 
metodyczne, a jednak tam, gdzie przede wszystkim 
decyduja stę w harcerstwie wszystko, w drużynie - 24 
czajne życie harcerskie toczyć gię może bez zmian, 
na zasadzie własnego rytmu 1 utrwalonych wożeśniej 
prostych, zrozuniałych utereotypów. 

Między konserwatyznem a nowinkarstwem jeat miej- 
s0e zarówno dla stereotypów, jak 1 dla twórczości 
- instruktorów 1 młodzieży, Wartość huroerstwa pole- 
ga także na tym, że wzajeune relacje między nimi są 
bardzo zróżnicowane, uzalełnione od Środowisk 
jących w nim warunków 1 możliwości, a nawet od zupoł 

istnie 

nie indywidualnych cech inatruktorów i młudzieży, 
Każda drużyna może więc być inaa, pielęgnując to 
1 owo z tradycji, poddając się aniej lub więcej świa- 
domie stereotypom, a zarazem stwarzając warunki dę- 
żenia ku nowemu, ku przyszłościę*Swyu rzeczywistym 
działaniem umacnia i koryguje stereotypy myślenia 
o harcerstwie w owym społecznym otoczeniu, a owo 
społeczne myślenie wpływa z kolei na to, czy młom 
dzież chętnie będzie wstępować do hurceratwa /i każ- 
dej konkretnej drużyny/, czy rodzice będą ją do tego 
zachęcać, czy chętnie podejmą się swych funkoji druży. 

nowi, czy pospieszy z pomocą szkoła, przyjaciele, 80- 
jusznicy. 

Zupełnie podobnie w makroskali, Trzeba wiedzieć, 
wzniosłego, by zmienić 

harcerską rzeczywistość, Trzeba tę rzeczywistość 

yaterozy uchwalić 00: 

bacznie obserwować, by umieć w porę uogólnić nowe 
ujawiaku, nowe aspiracje, nowe potrzeby, by nic upie- 

które wyszły z użycia, lub 
aktywnie przeciwdziałać zagrożeni. 
chcieć i unieć to robić: obserwowi 
ciągać wnioski. A potem o ozymć w porę decydować, 
la tych łanach pisaliśmy już o niektórych nie odpo- 
wiadających rzeczywistości steręotypach, jak na pra; 
kład o tym, że dzisiejszy harcerz to najczęściej 
harcerka, a drużynowy to coraz ozęściej drużynowa, 

że coraz częściej harcerska drużyna działa na wai, 
a pie w wielkim mieście - choć prawie wszystkie pod 
ręczniki i poradniki opierają się właśnie na powyże 
szych sterootypach. Na pytanie: zuieniać podrycznik 
czy rzeczywistość, można sobie odpowiedzieć dopiera 
wtedy, gdy policzy się siły na zamiary, 

Myślę, że Chorągiew Krośnieńska nie obrosła 

jeszcze, jako taka, w zbyt wiele stereotypów. Stąd 
może wielka szansu na przyszłość? 

rać się przy forzac 
„ Tyle, że trzeba 

m. DmADZSE iż 

  

Drużynowi drużyn zuchowych 
brużynowi drużyn harcerskich 

Drużynowi drużyn starszo= 

heroerakich 

Bez 

      

nowi wedug stopni. 

hm PL - 13 20 - 25 317 

stopnia 
inatruk. — 533 

owi według wieku 
234 lat i mniej - 4 
101 - 6 = 15 
95 - 20 - 115 

30 111 
pow, 35 lat 234             

SEE + EEEE DOSWIADCZENIA BEM 
Cosuaies powstala w 1975 roku w wyniku zutan 

słu udatnistracyjnego kraju, £ wydzielenia 
jednostek duwnej Chorygwi Rzeszowskiej, 

jest jaj kształt obecny? 

Biu,to jest 19 1975 roku, 
ków, w powołanych 15 hufoach 

rWcu 

lunych Związkuch Drużyn. W następnych latach 
Chorneiuw powiększyła się do 44 026 członków, by po 
oku 131 wrócić do stanu od jukiago wtartowuliómy, 

2 tm, że już £ 14 tufcamti, 

HM MAŁGGRZATA MERMON 

z perspekt 

trunłe wejdzie w program działania,nie dotarło do 

dziś, jest już historią, Do nich zaliczyć możemy 
Biathlon Harcerski, który od 1978 roku organizowany 
juko imprezu ogólnopolska o Puchar laczelnika ZP, 

ojnych lutach włączony w Igrzyske i Spartakiadę 
Młodzieży, organizowane na terenie naszego województwa 

w ko 

strucił typowo harcerski oharakter, 
liarcerakio Jarmarki w dniach Harcerskiego Startu, Kon: 

nkoxe dla zuchów, przykładowo pod hasłem 
znwody w siatkówce, 

kursy Ry 
tat pracy moich rodztoć! 

tenisie stołowym, miatrzostwa saneozkowe o Puchar 

wy (10 |lat 
  

KROŚNIEŃSKIEJ 

bzlś,z persvektywy dziesięciolecia ocruiając do 
robek po osią sięciu pownego etupu działalności, 
Można sobi c 
guń, po truauch jukio niosły solejne luta, mamy 

zeba jednak wapomnić 

ohyvn powiudziuć, że mino wielu niedoma- 

omiąsniccia i puwną tradycję. 

że poczytki nie należały do najłatwiejszych, bo zaw- 

Sie tó co none, co zuczyna stawiać pierwsze kroki, 
Fobi to 

SĄ iouotenoe poszukiwaniu, 
pierwsze kontukty z kadrą-w więkuzości z tą sprawe 

horągwi "iatce", ale toż i z tą 

itepewnie, bez zdecydowania a tylko z nadzio- 
otęgia weryfikacja, 

dzaną w pracy w 
Mogą, bruny czuswni prosto z marszu - takie były 
początki, 

Chorygiew Krośnieńsku dopracowała się swojego re- 
glomalnego współzawodnictwa, Od roku 1976 drużyny 
*raz instruktorzy uczestniczą w realizacji zadań 
Odanuki Cnorągwianej, Każdy rok - to określone husłą 

MJeuteśmy współgospodurzani środowiska”, "Pokój 
-Przyjaść - Socjaliza", "Ł rodzinnym kręgu", "łuka- 
alewicz - 'lnfta - Postęp", "Dla siebie i środowiska", 
*iiarcerski rodowód", "Pomóżmy sobie sami", "Azyuut 
= Kultura", 0d bieżącego roku zadania Odznaki reali 
Żowunu będą pod Jednym atażya hasłem "Stąd jesteśmy 
= tu mieszkemy*, Co roku zmieniać stę bydą bloki 
tunatyczie do realizacji przez haccerzy, drużyny 
1 fnstruktorów, 
Realizucja żadań Odznaki Chorągwianej jest długofa= 

lowym programem naszej "Harcerskiej Siużby Ziemi 
Krośnteńskiej" 

Wiele inicjatyw, wiele przedsięwsięć Chorągwi 
Kroóniuńskiej, podejnowanych w pierwszych latach, 
trektonsnych we wstępnych założeniach jako 004, co na 

CHORĄGWI ZHP 

Komendanta Chorągwi Krośnieńskiej, Święta Latawoa, 

Wieloboje zuchowe, spotkania z przodownikami nauki 

4 pracy, udział zespołów harcerskich w imprezach 

Solińskiego Lata i wiele jeszoze innych, żo już histe- 

ria zapisana w kronikach, utrwalona na zdjyciach. 
Do tych lwprez, które pozostały zaliczyć możemy: Rujd 
sSzlakumi Zwycięstwa" - też jubilat, świętujący swoje 
10-iecie, a którego uozeatnikami są harcerze atarsi 

£ oałego kraju, uczestnicy Operacji "Bieszczady-4 

Co roku inne trasy, 00 roku możliwość poznaniu Bieaze 
czadów, Beskidu Niskiego oraz Pogórza, możliwość 
przybliżenia historii walk toozenych w okresie II 
wojny światowej, 
Rok 1979 - zakończenie bardzo ważnego wychowawczo 
elementu pracy drużyn, szazepów i hufoów - Kampanii 

Bohater", w wyniku której 20 mają 1979 roku Chorą 
giewotrzymała imię Iguacego łukasiewicza, W ramach 
pracy z Bohaterem zrodził się kolejny Rujd "Jslak.af 
Pryemyszu Naftowego, przeznaczony dla harcerzy uło- 

dazych. Trasy, prowadzące przez uiejsca związane 
z hiatorią £ teraźniejszością przemysłu naftowego, 

którego kolebką jeat nasza ziemia krośnieńska - gru= 
pują uczestników Rajdn na Złocie w kolejne rocznice 

nadania imienia, 
Zapoczątkowany w kwietniu 1980 roku Zlot Upiekunów 

Miejso Pemięci Narodowej, gromadzi oo roku przedsta” 
wicieli drużyn i iustruktorów, sprawujących opiekę 
nad Miejacami Pamięci Narodowej związanych 4 walkami 
o wyawolenie Podxarpuoia spod okupaoji hitlerowskiej, 
Rossurzenien tej idei były organizowane i realizowa= 
ne od 1981 roku zadania Opermoji "Cisna-40", 

Dobrze układająca się wapółpreca » wojskiem i mi- 
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licją oraz keroklubem Podkurpuckia i ŻW LUK, zapewnia 
stały rozwój drużyn specjulnościowych, dobrą ich pra- 
0ę i niemałe osiągnięcia, Wspomnieć trzeba o Zlotach 
Drużyn Harcerskiej Stużvy Granicznej, organizowanych 
sspólnie z Komendą Chorągwi ZIIP w Przemyślu, Tegorocz. 
my poszerzony zostunie o reprezentację drużyn ze 
Siowaoji, w śled za podpisanym porozugicniem o wapół- 

pracy pomiędzy Komendą Chorągwi a Radą Pionierów 
z województwa wschodniosłowaćkićgo w Koszycuch, 

Szlachetną , spośród organizowanych przedsięwzięć 
jest pomoo osobon słarszyu, niepełnosprawnym - pomoo 
niesiona przez hurcerzy przez cały rok — szożególnie 
w czasie zimy, w rawach Harcerskiego Pogotowia Zinowe- 
go i realizacji zadania "Serce z lilljką". 

Nie bez znuczenia są nasze osiągnięcia w zakrasie 
kultury, Przegląd dorobku kulturainego drużyn na sta- 
łe wszedł do kulendarza iupreż Chorągwi, co pozwoliło 
nam z powodzeniem uczstniczyć w ogólnopolskich iupre= 
zach kulturalnych. 
Rok 1976 - Pestiwel Kuttury Młodzieży Szkolnej w Kiele 
omch, brał w nia udział zespół harcerski "Bieszczady" 
i Farcerski Klub Piosenki, który wylansował piosenkę 
/możemy się pochwalić, że naszą własną, związaną 

z nsezym regionem, p.t. "llej Bieszczady”, Rówież 
w Kielcach w 1977 roku Klub Popierających Poezję 
z Leaka otrzymał jedną z głównych nagród, 
Rok 1977 - na Harcerskim Pestiwalu w Siedlcach Zespół 
haroeraki "Sygnał" wyróżniony został nagrodą Komendane 
ta Festiwalu. Zespół "Fobrzunie", nad którym Chorą= 
gies sprawowała patronat na kolejnym Festiwalu w Kiel- 
gach, m ogólnej punktacji zajął IV miejsce, 
Rok 1984 - ten san zespół, jako uczestnik Harcerskiego 
Lata we Fromborku, wrócił z wyróżnioniem oraż listem 
pochwalnym Prezydenta Prouborka, Rozwija się Harcen- 
ska Akcja Zimowa i Letnia,w tym szczególnie wapół- 
praca z pionierami ze Słowacji i to nie tylko w za- 
kresie wypoczynku, Przykładen mogą być organizowane 
seminaria, będące wspaniałą platformą wymiany doświade 

czeń pouiędzy obydwiema orgunizacjai. 
Ta tolezraficzna informuoja na pewno nie odzwiex- 

ciedla w pełni wszystkich poczynań Chorqywi Krośnień- 
skiej, całego noszego działania, © 

Wypadałoby napisać również o hufoach, bo prze- 
oież ich praca ma istotny wpływ na pracę całej Cho- 
rągwi. Hie o każdym, bo”aą różne,tak pod względem 
ilościowym - jak wskazują dune statystyczne zawarte 
w dalszych częściach - jak pod waględem aktywności 
w podejmowaniu inicjatyw. Może dla przykładu o jednym. 
ilufiec Sanok im. IX Drezdeńskiej Dywizji Piechoty 
posiada bogatą historię i tradycję, W 1984 roku ob 
chodził podniosłą uroczystość 25-locia wręczania 
sztandaru. Czynnie pracują w nia instruktorzy-założy- 
oiele pierwszych sanookich drużyn, założyciele hufca. 
Hufiec jest organizatorem wspaniałej historycznej 
wystawy, obrazującej dzieje harcoratwa sanockiego 
w roku obchodów 70-lecia powstania harcerstwa, Jest 
to silne Erodowisko drużyn, w tym szczególnie drużyn 
wodnych, z bardzo dobrze działającym Klubem Turysty- 
oznym "Karambol", organizatorem imprez na orientacje 
potentatem Chorągwi w tym zakresie, W sanockim hufcu 
podejmowane są ciekawe zadania dotyczące rozwoju tu- 
rystyki, Rajdy Zimowe, Rajdy i-Majowe, Rajdy "Bieaz- 
czadzka Jesień", liczne interesujące 1 pomysłowe iu- 
prezy, 

Cieazyć może fakt, ża nasza praca, praca naszych 
drużyn, hufców, a przede wszystkim kadry instruktor- 
skiej jest zauważana 1 doceniana we wszystkich 
punktach naszej działalności, 
Praca wszystkich - 1 tych najmłodszych i tych z sześć- 
dziesięcioletnim stażem pracy harcerskiej - złożyła 
się ma to, że Chorągiew w uznaniu dotychczasowych 
zasług odznaczona została Złotą Odanaką "Zasłużony 
dla województwa krośnieńskiego", Odznaką "Zasłużony 
Bieszczadoa”, Złotym Medalom "Za Zasługi w ochronie 
ładu publicznego", Złotym Wedalem Opiekuna Miejso 
Panicoi Narodowej, 
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© Stan liczbow: 

Krośnieńskiej Chorqgwi ZNP__ 

OGÓŁEM 28,925 

Drużyny zuchowe 

Ogółem 

wieś 

miasto 
  

z tego 
zuchy 
heroerza 

11.202 

12.544 

harcerze starsi 2.548 
przyboczni 1.045 
% tego w drużynach zuchowych 415 

w drużynach harderakich 521 
w drużynach steruzohercerskich 108 

drużynowi 976 
instruktorzy szczepów, kręgów 
komend hufców, chorągwi 610       
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Drużyny harcerskie 

Ogółca ELI 

wieś 297 

miasto 214 
  

Drużyny s-nruzoharcerakie 

Ogółem 190, 

wieś 5 

miasto 85     
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KE + KEEMENNEME MOTYWACJE EEEE 
Autor tych słów - krośnieński poeta Eugeniusz 

kolunko zglnał iniercią męozeńską 2 rąk okupanta 

niemieckiego, jak wielu młodych krośnian, Wśród tych, 

którzy za Folskę oddali życie uą jednak dwie postaci 

zasługujące na szczezólną uwagę» 
Hufiec Kkrogno od dwóch lut szczyci się bohater= 

okimi braćmi: Jonen 1 Stanisławem Kagurą. Przyjęcie 

tak zuszczytnego imienia przez hufiec wynika z potrze. 

by utrwaleria w pamięci młodych pokoleń Polaków 

dwóch bohaterskich instruktorów, żołnierzy "Kedywu" 
Armii Krojowej, zamordowanych przez Nienców, 

Czym wpieali się w panięć współczesnych? 

HM ANDRZEJ WAL 

1 zimowe wieczory, kiedy to ouła rodzina siedziała 
przy stole i słuchała ojca, czytającego powieści Hen- 

ryka Sienkiewicza, W tym też okresiu doznają nie- 
zapomnianych wrażeń, spędzając wolny OZas na wyciecz= 
kach 1 biwakach. Być może, owe dziecięce wyprawy 
w najbliższą okolicę zrodziły w Janie i Stanisławie 
ohęć wędrowania 1 bezpośredniego obcowania z przyro- 
dą. W czasie wakacyjnych wędrówek poznawali piękno 
Pienin 1 Tatr. W góry wyruszali zawsze w harcerskich 
mundurkach, 2 laskami nabijanyni znaczkami zwiedzo- 
nych miejsowości, 
W latach 1934-1939 uczeszczali do Krośnieńskiego 

ODDALI POLSCE 
SWE MŁODE ŻYCIE 

23 lutego 1922 roku w Potoku koło Krosna, w domu 
inżyniera Jana Magury przyszli na świat bracia-bliź 
niacy: Jan i Stanisław Nagurowie, Ich dzieciństwo 

upływało w serdecznej atuosferze rodzinnego domu. 
Zupewne sposób i warunki w jakich byli od najmłod- 
Bżych lat wychowywani sprawiły, że przejawiali bardzo 
wiele pozytywnych cech charakteru. Ż relacji rodzioów 
Oraz osób ich znających wiemy, że byli oni po prostu 
ddeałani pod każym względem, Wesołe usposobienie, 
Skłonności do zabaw, czasem nawet figli czy drobnych 
pact - to ich charskterystyka £ okresu wozeanego 

dzieciństwa 
W roku 1929 ojcieo otrzymuje posadę dyrektora w warsz- 

tatach naftowych w Krośnie i rodzina przenosi się do 
miasta. Od tego mouentu kończy się dla.ohłopoów okrea 
beztroskich dziecięcych zabaw, pierwszych wypraw 
w teren, poznawania otaczającego ich świata, Bracia 
zostają zapisani do szkoły podatawowej, gdzie nauozy- 
Gielem jeat pan Stanisław luśnia, Niedługo ich matka 
usłyszy "poważną" rozmowę, w której obaj chłopcy wym 
Tażają chęć wstąpienia wszeregi ZEP. Ha razie jest 
$0 tylko marzenie, które jednak wkrótce się spełni, 
Jan 1 Stanieław wkładają mundurki harcorskie, a któ- 
rych są niesłychanie dumni, Po raz pierwszy wystąpili 
W mich w roku 1932 na uroczystościach związanych” 
2 odsłonięciem w Krośnie pomnika Ignacego iukasiewi- 
©za. Od najmłodszych lat rodzice wpajali im patrio- 
tyzm i chęć niesienia pomocy innym ludziom, Okazją 

do takiego wychowania stawały siy długie jesienne 

gimnazjum. Wtedy dopiero harcerstwo stało się dla 
nich nie tylko samą zabawą, lecz przyniosło pełną 
satysfakcję i radość s podejnowanych s własnej ini- 
ojetywy zadań, Pani Rmilia Magurowa w awych pamiętai- 
kach wsponina: "Chłopcy poświęcają swój wolny ozam 

od nauki haroerstwu i pracy tej oddają się % młodzień- 
osą pasją. Szkolą zastępy, organizują zbiórki, 
imprezy okolicznościowe, przedatawienia, wenty w aelu 
zebrania funduszy na letnie obozy, na zakup sprzętu 
harcerskiego i namiotów, Ekwipunek osobisty Jana 
i Stanisława był wzorowy, Qdy wyruszali na obóz 
podziwialiśmy samodzielność 1 organizację ich pracy; 
układanie rzeczy w plecakach, precyzyjne zwijania 
kocy i estetykę w ubiorze. /.+./ Ileż to razy stawa- 
liśwy wśród tłumu ludzi, by zobaczyć ich masrerujących 
w szeregach harcerskich z okazji jakiejś uroczystości, 
se żaą w Oku." ' Słowa matki w pełni potwierdzają 
ludzie, którzy znali Magurów w tym okresie, Jan 
1 Stanisław biorą udział w roku 1935 w Żlooie Haroer= 
skim w Spale. W dwa lata później na obozie w Jaremozu 
połnią funkoję sastępowych, a Staniażaw na obozie 
szkoleniowym w Cianej w 1938 roku « funkoję komendan- 
ta, Po lustracji obóz ten otrzymuje kategorię "A", 

Oto fragment listu pisanego s obozu w Cisnej w 1938 
roku, przez Janka Magurę+ 

NWajdrożsi Rodzioel 
Ogniakoł Pierwsze ognisko, Czekaliśmy na tę chwilę 
- jak na uroozystość obozową, Stach dał anak harce- 
rsom, śeby obaiedli krąg wykopany w ziemi dookoła 
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jałowcowej piruzidy, /121/ SU zapalił ognisko 

51 * glądsło. /.../ Ognisko płonie i pr: 

pieka ciepłem, a plecy chłodzi wiatr od rzeczki, 
las... puchnie dymem £ świeżością nocy, 

we twarze i gołe kolana harcerzy, 
Naprawdę, niezaponniane chwile pełne nastroju i ducha 

2 
harcerskiego! 

Takich - przepojonych duchem harcerskiego uroku - li- 
stów zachowało aię wiele, W sierpniu 1938 roku obaj 
bracia kończą kura podhuremistrzowski w Poluszu, 
a w kwietniu 1939 roku są uczestnikami Walnego Zjazdu 
Harcerstwa w Krakowie. Działalność w ZP umożliwiła 

Jankowi i Staniaławowi rozwój ich zainteresowań tu 
rystyczno-sportowych, Z zamiłowaniem uprawiali sport 
a zwłaszcza narciaratwo, Turystyka wynikała z charak 

teru harcerakiego działania: liczne wycieczki, biwaki, 
rajdy - to tylko niektóre formy ich aktywności 1 pasji 

Stunisław Magura zostaje wybruny prozesem Polskiego 
Rowarzystwa Purystyczno-Krajoznawczego im. Ignacego 
łusoojawie w Krośnie, 

buj brucia byli również pilotami, Upruwianie azy- 
bownictwa przerzała jednak wojna, W Krośnie rozposzę- 
ła atę ona od bowbardowania lotniska, Jan 1 Stanisław 
pełnią służbę przy nasłuchu na krośnieńskim lotnisku, 
W grudniu 1939 roku obuj bracia jako harcerze biorą 
czynny wdzinł w pomocy wysiedleńcom, W domu rodzin- 
myz przebywa 15 osób spod żodzi, Torunia i Bydgoszczy; 
Sastuły ani okupacji hitlerowskiej, Jan otrzymuje 
posadę praktykanta na szybie naftowym pod Kroanem, 
a Stanisław zostaje rysownikiem w biurze nienieckiej 
"Beakldenol", Do prapy chłopoy byli przyzwycznjeni 
przez rodziców od najmłodszych lat Częato można było 
teh widzieć jak pracowali wspólnie z robotnikami 
w waraztatach swego ojca w czasie wakacji, 

W 1341 roku Stanioław zostaje przeniesiony do pracy 
w Gorlicuoh, a rodzioo muszą opuścić dotychczasowe 
mieszkanie, Znujomi czy też sąsiedzi, a nawet rodzice 
nie przypuszczali, że ich synowie zostali żołnierzami 
Armii Krajowej, działali w siatce "Olgierd", Nie wie- 
dzieli +eż, że używali pseudonimów: Jan - "Koliber", 
Staniaław - "Paw" £ "Drzazga", 

Oddziały Armii Krajowej na Podkarpaciu rozpoczęły 
aktywną walkę z okupantem, Iapady na kasy, oddziały 
nierieokie, posterunki itp. Hienoy przystąpili do in- 
temsywnych poszukiwań w oelu likwidacji zbrojnego pode 

ziemia, 4 jasielskiu więzieniu znaluzło się kilka 
dylesiąt osób podiejrząnych o działalność kongpiracyja 

ną, Takn sytuacja groziła miebezpieczeństwem rozbi- 
oiu konwpiracji, Wówczas to zrodził nię śmiały 1 bra- 
wurowy plan akcji "W" - uwolnienia więźniów, Dowódcą 

aukcji był Zenon Sobota "Korozak", Grupa, która miała 
dokonać tago niecodziennego wyczynu składała się 

4 „..ozościu owóbi Zenon Sobota "Korczak", Zbigniew 
Zawiła "Żbik", wichuł Cerkiewniak "Boruta", Stanisław 
kostka "Dąbrowu", strużnik więzienia Józef Oxwieka 

rójka" oraz stanisław Magura "Paw", Dopuszczenia 
ŚStaniałswa Nagury do tak trudnej £ niebezpiecznej 
akcji byłą wyniżiem jego predysyczycji, aprawności 
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rokteru, W nocy ź 5 na 6 sierpniu 1943 
iny dwudziestej trzeciej, "Trójka" 

nie z planem zasygnalizował błyskiem światła, 
że zn mocent otworzy brumę. Po rozbrojeniu i sterro- 
ryzowaniu strażników grupe pięciu osób opanowała 
więzienie, stunisław Mugura pozostał na zewnątrz dla 
oałong, Zu: zenit strażnicy poddali się od razu. 

Uwolniono około 60 osób. Wieść o tej niesłychanej 

akcji obiegła całe Podkarpucie, napełniając społęczeń 
stwo radością 1 otuchą, a hitlerowców nieukrywaną 
wściekłością. Rozpoczęły się masowe aresztowania 
i rozstrzeliwania Polaków, Tuki też los spotkał Jana 
1 Stanisłewa azurów, W styczniu 1944 roku zostają 
aresztowani 1 bestialsko torturowani podozas "Śle- 

dztwa” prowadzonego przez gestapo, Z siedziby gestapo 
w Krośnie Niemcy wywożą Magurów do więzienia w Jaśle 

a stąd 13 otycznia 1944 roku do Krakowa na ułicę Mon- 

telupich, O godzinie piątej rano, 4 lutego 1944 roku, 
z wiezienia krakowskiego wyrusza transport więźniów 
na rozstrzelanie, Do dziś jednak nie uduło się usta- 
1ić fuktycznej daty stracenia braci Jana i Stunisława 
Uagurów ora» miejsca ich spoczynku, Nie wiemy czy 

zostali rozstrzelani, czy też trafili do obozu kon= 
sentracyjnego. Jedno jest tylko pewne; dzielnie zno- 
aźli tortury l nie wydali nikogo, Zginęli jak bohate- 
rowie, juk harcerze, którym słowo Poleka było najn 

droższe, 

Rok 1983 - Wzień Zwycięntwa, d Krośnie podniosła 
uroczystość madenia imienia Jana i Stanisława kiagurów 
ich macierzystemu hufcowi. Żuchy, harcerze i instruk- 
torzy Hufca Krosno ślubują wierność harcerskim idea- 
łom, które w czyn przekuli bohatersoy harcerze: 

Jen i Stanisław iłagurowie. 

"pomnąc na cienie poległych druhów 

jak oni idziew w świata wyżyny 

by za przyczyną Świetłanych duchów 

idoał życia przemienić w czyny," 4/ 

Pamięć o tych co odeszli utrwalają pomniki i mogiły, 
Druhom Janowi i Jtanisławowi odebrano nawet prawo 

do włusnej mogiły z brzozowym krzyżem, lecz ich pomni 
kiem aą serca i umysły krośnieńskich harcerzy, 

api Z „EC 

W cytat za: Stefśnia Zborowska "odeszli na 
wieczną wartę", Na podstawie wspomnień 

silii Magurowaj, 
Konendu Hufoa Krosno, 1983, str, 13 

2/ g.w. str, 15 

3% ź ż Stanisław Dątrowa-Kostka: "Odbicie więźniów 
w Jaśle, Akcju W", Wojskowy Przegląd History- 
czny ar 4, 13962 r, 

4/ g, i £ugeniusz Kolanko - Z harcerskiej pieśni 
żużobnej", 

ME + HEEKNENSM PROPOZYCJE HEEEM 

HM JULIUSZ RĄCZKA 

CZY MUL 
tak byc 

Czytarea kiedyś, bodajże w "Pilipince", że jakaś 
starsza pani, była instruktorka harcerska, kierując 

się sentyzenten do huroerstwa, choiała zobaczyć im= 
prezę hurceraką organizowaną w ranach akoji 
Wpieszczady 40". Przeliczyła się ze swymi siłani 
- mie dotarła, '! drodze mijały ją smmochody z harno= 
rzami - jednak jakoś nikt jej nie pomógł, W wyjaśnie= 
miu pódano, żu działali oni zgodnie ze swymi obowiąz 
kumi, przepisani, uprawnieniami... Jednym słowem, 
wytłuuaozono - wszystko w porządku, 

Przykładów takich można mnożyć w nieskończoność. 
Mie są one jednak zjawiskiem oderwanym — to niestety 

Codzienność, normalne życie, z którym spotykamy się 
ma każdym kroku, Pisano dużo na ten temat, nazywano 
to mawet "znieczulicą", Ż czaoem można do wszystkiego 
się przyzwyczaić: podobno nawet do każdej trucizny»+% 

W czym wigo tkwi problem! Pani - Pan X czy Y 
pracuje zgodnie z tym co należy do jego obowiązków, 
atara się aby nigdy nie przekroczyć tego, do ozego 
Jeut zobowiązany, eni tego na co może sobie pozwolić, 
Postępuje zgodnie » paragrafami, przopisami itd,, 

1td, Jest normalnyu pracownikiem, ani złym, ani 
dobrym, A więo o 00 chodzi? O ao robić hałas? 

Każdy człowiek oprócz tego, że jest pracownikiem, 
zajmuje takie ozy inne atanowisko, ma tukie ozy inne 

prawa i obowiązki, oały ozaa — i w pracy i poza pradą 
= w każdej sytuacji jest przede wszystkim O Z Ł 0- 
WIEKIEM 1 właćnie o tym stale winien pamiętać, 
Chcąc, aby nam było wszystkim dobrze wzajemnie .se 

8obą, żeby było łatwiej i przyjemniej żyć, uie wolne 

nam nigdy zapominać, że to mało "być zgodnym z6 zwywi 
obowiązkami, przepisami”*/ to jest minimum, które 

nani powinno kiorować/, trzeba być zgodnym ze swym 
ludzkim podejścien do drugiego człowieka, Jak łatwe 
uspokoić się i wytłumaczyć /będąo "uniesionym" wym 

sokofcią smojego stanowiaka/; przecież ja robię to, 
00 do mnie nuleży, to oo mogę, a że myślę © sobie 

- to moje prawo. 
Pravda! Stosunok ozłowieka ilo ozłomieka nie jeot 
obwarowany przepisami, ustawami, obowiązkiem, 70 SĄ 
sprawy wewnętrzne, osobiete, trudno uchwytne 1 nie- 
łatwe do sprecyzowanie, 

To o czym piszę, nie jast nowe, Źap 

temat wiele, wiele papieru, Ulan jednak wrażenie, 
że właśnie harcerze, ci co mówią, że choą być lepsi, 
którzy świadomie precują nad własnym charakterem, 

spieszą innym z pomocą 1 nie opuszczają nikogo w pow 
trzebie,,. winni szczególnie stale omawiać te sprawy, 
Ba! Omawiać to potrafimy, Trzeba jeszcza umieć 
wszystkie te myśli i słowa stosować w praktyce, 

19 na tem 

Niech nasz harcerski, prawdziwie ludzki otosunek do 
innych będzie widoczny na każdym kroku, Wiech nasza 
wspaniała zasada "harcerz w każdym widzi przyjaciela, 
a za brata uważa każdego innego harcerza" będzie dewizą 
naszego życia, stosowaną ma 00 dzień, 

Jeteli potrafimy wzniecić te uczucie do każdego, 
jeśli potrafimy myśleć o innych tak jak o mobie, 

będzie to najlepszy nasz wkład w walkę o zwykła 
ludzkie szozęście, Nasz ludzki stosunek do innych, 
wyrażający się w ciągłej rzetelnej pracy jest naj- 
lepszym sprawdzianem harcerskiej postawy, Nie szuka - 
my pięknych ałów, określających naszą miłość do 
Ojczyzny, do ludzi, ale pokezujmy tą miłość w każdy 
naszym czynie, w każdym dniu, Nie jest to aprawa 
łatwa, ani prosta, Kształcenie charakteru człowieka 
wymaga wiele samozaparcia, wyrzeczeń, stałego ćwicze 
nia, Jak jest potrzebne w życiu osobistym i społec: 
nym nie potrzeba tłumaczyć, 

Harcerze, a zwłeszcza harcerze steroi są właśnie 
w okresie, kiedy ozbowiek najwięcej zastanawia się 
nad sobą, nad swą osobowością, nad swym stosunkiem 
do Świata i otoozunia, Potrzebują przyjacielskiej 

pomocy, deświadozenić nad którym mogliby się zustano= 
wić i wzorować. 

Właśnie baroorskie piaua moją dużo możliwości,aby 
poqagać radą, wskazówką, przykładem w praoy nad aobą, 
nąd swya charakterem - instruktorom, a przez nich 
estrkin rzeszom harcerskim, 

Pruoa nad charektereu jest procesem ciągłym, który 
kończy się chyba wraz z życiem, Można i trzeba więc 
pisać więcej 4 ozęściej na ten temat, 
Wiech nasi inatruktorzy ozęściej £ obezerniaj wypo” 
wiadają się na temat kastałtowania awogo oharakterm 
1 oharakteru owych harcerzy, Niech temat ten dzęsto 
przewija się w naszym harcerskim życiu, niech nie 
Kinie w potoku oodziennych problemów, które wydają 
się ważniejszymi, a faktycznie uwarunkowana są posta= 
wą, zaangażowaniem każdego ż naa, 

EZR OTCZAAOIEWEG ES EZAKEZAAGAUMEAOZAZAGÓGNAI   
 



      

REEMEENME HISTORIA  EEEEEUENNEMEE + SEE 
Powstanie tujnego skautingu przypada w Sanoku 

na wczesną jesień 1910 roku, O ile mi wladoso inpula 
przyszedł że lmowa poprzez organizację niepodległoś 
ciową "Zarzewie”, do której nalcżałem, Założycielem 
drużyny sanockiej, składającej się początkowo z jud- 
nogo zastępu, był mój kolega szkolny Antoni Proń, 
zarzewiak, Charakterystycznym było, że nas zarzewia= 
ków w organizacji skautowej była tylko znikoma liczba 

Drużyna nasza od samegc początku iatnienia s: 

zawsze z ogóluopolskim postępem, Byliśmy woześnia 

dobrze umundurowani i wyckwipowani, a koledzy Górka 
1 Krygowaki dostarczali nam,dzięki stosunkom w ganoc- 

kiej fabryce wagonów, doskonałe  jesionowe laski 

harcerskie 
0 ile się nie mylę, jeszcze w roku 1910 przybył 

na inapekoję ruchu harcerskiego w 3anoku druh Strumił. 

początki ruchu harcerskiego 
«w Sanoku uwagi ZYGMUNTA 

VETULANIEGO 

i na terenie Sanoka żadnego stosunku kierowniczego 
"Zarzewia” do skautingu nie obserwowałem, Pierwszyni 
skoutemi, o ile mnie pamięć nie myli, byli w Sanoku 
wówozas, prócz kolegi Pronia: klasa VII - Staniaław 
Kubala,'Zyguunt Vetulani, kieczysław Krygowaki, 
Leopold Górka; klasa VI - Władysław Józef Zaleski, 
Roman Ślączka, Jan Bratro, Władysław Brzozowski, 

Klemens Romer; klasa V - Tadeusz Piech, Pranoiazek 
Olearozyk, Włodzimierz Trzoióski, innych paru nazwisk 
nie pamiętam, 

Zaczęło się od zbiórki u kolegi Pronia, gdzie 
pod śoiałą tojemnicą wyłożył nam © co chodzi: Nieliś- 
my się przygotować ne żołniorzy wywiudowców przyszłej 
Armii Polakiej i zawczasu zaprawić do trudów. Toteż 
dalszym epizodem była nocna wyprawa za "Glinica" 
na tak zwane Kiczory, gdzie składalićny w nuatroj2- 
wych okolicznościach przysięgę harcerską i 0 ile so- 
bie przypominaw, spędziliśny jesienną dość chłodną 
noa w postawionym przez nas szałasie, Drugą wycieczkę 
nocną już w składzie dwóch zastępów urządziliśny 
w tym samym roku do Stróżów; byliśmy już lepiej wy- 
skwipowani i szałas był postawiony według wszelkich 
prawideł. Były warty i ognisko, Nad ranem byliśmy 
przepędzeni przeż straż leśną, 

Od tego czasu ruch skautowy rozwijał się pełna 
tempem, Istniały początkowo dwa plutony, jednym dowo- 
dził Z, Votulani, drugim Kubala; urosły one wkrótce 
do pełnych czterech, a nowymi plutonowyni byli: 
Włedysław Zaleski 1 Roman Slączka. 

Cznsopiano "Skaut" było przez nua pilaie czytane 
i podręcznik Małkowskiego praktycznie i bardzo solid 
nie wykorzystywany, Wycieczki urządzaliśny bardzo 
ozęsto, atosując utale szyk skuutowy, jak też ćwi- 
cząc wię w podchodzeniu, tropieniu, kartografii, 
sygnalizacji 1 innych dyscyplinach harcerskich, Ulu- 
bioną zabawą dźażystych dni była gra Klama, ponadto 
zepelanie ogatska przy pomocy 1 lub 2 zupałek, 

10 

ło ze iwowó, zaś na wiosnę roku 1911 druh andrzej 
Małkowski, z którym urządzilićmy parę wycieczek, 
Jednu z nich nocna /ćwiczenie się w orientacji naonej 
w lesie/, druga ózienna za Sanokiem, Z tej drugiej wy- 

cieczki istnieje zdjęcie fotograficzne /oryginał był 

u pani Kazubskiej/ reprodukowane w książce H, Bagiń- 
skiego "U podstuw organizacji Wojska Polokiego 
stronie 158 zaznaczona jest ono zupełnie fałszywie, 
jako zdjęcie IV Lwowskiej drużyny akautowej na zlo- 
cie Sokoła pod Iwowem. Proponuję,by tam siebie po- 
odazukiwać, Ja poznaję siebie, Władysława Zaleskiego 
Padausza Piecha, Jana Bratro, L. Kazubskiezo, Napia 
na tablicy, przynajmniej częściowo, jest dorobiony 
później, Charakterystycznyn jast, że w jednodniówce 

"Zarzewia" z maja 1934 roku tn sama fotografia ozna- 
ozna jest Ściśle, jako przedstawiająca obóz w Olchow 
oach pod Jamokiem, co odpowiada rzeczywistości, 
Wspęmniana książka nie podaje żadrych danych co do 
Sanoka z okresu 1910/1911, a przecież mieliśmy już 
wówczas pełną drużynę, Tak aamo ani ałowa wiadomości 
uu rók 1911/17. Dopiero pierwsza wzaianka figuruje 
na stronie 433 za okres 1912/13 1 1913/14, Wzalanka 
ta jest do tego zupełnie błędna. Pisze się o począt 
kach naszego ruchu w roku 1911 na jesieni, kiedy rok 
przedtem on już istniął. Jan Bratro był drużynowym 
dopiero w okresie 1912/13 itd, Ani słowa o całym 
szeregu założycieli naszej drużyny, których nazwiska 
podałem wyżej, 

Wracając do okresu 1910/12-kolega Froń po paru 
miesiącnch ustąpił 1 stunowisko drużynowego przez 
ten czaa nie było obsadzone. Istniała natomiast ruda 
plutonowych /Vetulani, Kubala, Zaleski, Slączka/, 
Ze względu na maturę, na wiosnę w r, 1912 Vetuluni 
1 Kubala ustąpili miejsca ,zdaju ui Się Bratrze i Re- 
werowi. W okresie tym żednej współprucy miydzy 
nami a "Jokołem" nie było, Do ruchu aokolego odnosi 
liśmy się z pewnym lekceważeniem, uważając "sokołów" 

HEE” : AEC 
2 otursżych, wygodnych pnaów, którzy potrafią tylko 

świoc/ć nu wali lub na bołoku, bez piwa 1 kiełbasy 

gię nie obejdą, © nie mają pojęcia o plecakach 1 rot- 

paluniu ognisko, o przyrządzaniu na nia posiłku, 

0 węzłach hurosrokich 1 o podchodzeniu, Traktowaliówy 

wjokół" z góry, a zdliżenie,na razio z wielką rezerwą, 

mustąpiło, Gdy powstały sokole drużyny ćwiozebna 

gokoli poczęli nosić kapelusze podobne do naszych 

4 zmienili sundury. © roku 1912 odbyło się płorwsze 

uopólte wielkie ćwiczenie polowe, na terenie Glinio 

1 fropozy, w któryc drużyna nasza podzielona na dwia 

części pełniła z dumą rolę oddziałów wywiadowczych. 

W zimie r, 1911/12 w ciężkich warunkach odbyłem 
4 moim plutonem wycieczkę do Brzozowa celem nawiąza- 
mie kontaktu, który doszedł do skutku dopiero później 

HISTORIA  KEEEEEEEM 
w 1912 roku, dzięki wyprawie kol. Zaleskiego,co dało 
początek powataniu w Brzozowie drużyny, 

Ulubtonymi terenamż naszych ćwiozeń 1 wycieczek 
były lasy olchowieckie, lesy między Olchowcani a Za- 
łużem, lasek między Sanokiem a Zagórzem, lasy 5a 
stróżami, Gltnice 1 Kiozory, 

Drużypa nasza byiu imienia hetmana Stanisława 
ż6łkiewakiego. 

W miarę przypływu do "Sokoła" elementów młodszych 

1 w miurę reformy tej instytucji postępowała zbliżem 
nie naszej drużyny że starszym społeozeństwan i £ 
wzokołem", a pierwotne przesądy zrodzone w okresie 
konspiracji naszego ruchu 4 w przejęciu się naszą 11833 
powstałym w tych warunkach - poczęły ustępować. 
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RAJDOWA 
leśnymi dróżkani, górskimi” ścieżkami, 
ohodzimy po cułycn dniach, 
gdzie lasy i łąki, gdzie woda 4 pola, 
bo tędy prowadzi nasz azlaki 

Ref. Do plecaku swugo weż ze sobą 
te piosenkę naszą, tę rajdową, 
1 na rajdzie zaraz raźniej będzie 

bó z piosenką zawsze jest morowo. 

|PWEODOCO 
I na rajdzie oraz raźniej będzie, 
bo e piosenką zawsze jest morówo, 

I ma leśnych dróżkach i na górskich ścieżkach, 
odrazu naa będzie weselej, 
Bo harosrzę idą z piosenką rajdową 
£ picsenką jak z przyjsoielen 

Ref. Do plecaka++4++«« 

/31ęszozadsku pioaenka haroerzy Stanioy Opolskiej/ 
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Sadzie Ktośnieńskiej, Chotągui pod rozaśę 
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Grea nój bydzie prosty w owojej wymowie, nie 
szk zawierał wzniosłych haseł. Pełnię harcerską 
apónja oj zwioaek zagubionych głęboko wśród 

szozadzkich wzgórz, Szkoła,w której działa moja 
yns leży wprawdzie blisko Wielkiej Obwodnicy Bies 

czadzkiej, ule za wyjątkiem pokażnego ruchu samocho= 
dów,  uunących drogą, niewiele z wielkowiejskiogo 

lu życia tam dotarło, Niekiedy drogami tyni naoze- 
rosuly liczne zustępy harcerzy, uczestniczących w tak 
szeroko reklamowanej Operacji Bieszczady, Madzerowali 
pronto szlakiem wytyczony przez kawalkady samocbodów, 
by zniknąć gdzieś w ushomanych w losie zaa: 
Bieuzczadzoy harcerze nieraa czekali, że może bisie- 
ac druhowie z miasta, podzielą się swoim doświad: 
pa adawstaje zasiądą przy ognioku w bratnim han- 

Czekali nadareanie, 
Tetniła życiem wielka Operacja Bieszczady a tuż 

Obak za wiejskim płotem taczyło się azure życie wiej- 
skiego dziecka, Życie bez większych rozrywek, przy- 
jenności, skonoentrowuno w swojej tyntesie na prad. 
w polu, na gospodaratwie rodziców — AEO A a: 
ruz bardziej w awoich znaganich z twardą kumieniot 
siemią. Dziecko w szkole uozone systenen klas o 
nych opierającym się na tym, że w ciągu jednej godzi- 
ny lekogjnej nauczyciel uozy równoczeńnie dwie odnien- 
ne klasy, dwóch odrębnych tematów, Biorąc pod uwagę $ 
trudny 1 przeciążony obecnie program, 8 priori sakża- 
> zżasainie wiejskie będzie niedouczone, że ty- 

go urodzonia pozostanie na wsi, zostawiając 
swoje marzenia o dalazej nauce za progiem Źle wyposa: 
żonej wiejskiej szkoły podstawowej, e. 
Zakłada się, że uzupełniając braki syutemu edukacji 

popracuje więcej nad książką, w domu czytając to oże 
nie mogło nauczyć się w czasie dwudziestoninutow sj 
lekcji /tyle czasu może przeznaczyć nauczyciel z 

Jsiną klasę w oiągu godziny lekoyjnej w klusach ŁĄczo+ 

i OE ZEDO 
harcers 
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uyob/ » 
W doau czeka Jesi. 
grobie 1 w pole « mroku, Właśnie harcerstwo niem 

jednokrotnie staje się 

Qymę sżunsą iunopsprdzonia czasu, szansą na nowe nie 

doznane wczeć 
Spragnieni pr 
dmię harcerstwo 04 w sb 

Paciitar ich ertuzjażm, zupał,Jak przyszedłem na 
wiedzieli jeszcze co to 

e przysłowiowa motyka, widły, 

dla tych wiejskich dzieci je= 

iej wrażenia, szansą na inny Świat, 
ałycia tej wielkiej przygody, której na 

nie zrobić rzeczy wielkie, 

pierwazn zbiórkę, kiedy a 

gą oprownożci, obrzędowość knroaraku, ojmbolika. 

m ciągu półtora rosu zdobyli miano drużyny aztandaro- 

wej, Odznakę Chorągwianą, otworzyli Izbę Regionalną, 

zbudowali własnyni rękami haroówkę w górach, W azkole, 

chogo mieć boluko wywisśli trzysta taczek zlani, 

Ghcąc mieć neriastkę sali gimnastycznej, stworzyli 

mobie zieloną salt omni, wykonując do niej urządzenia. 

Uuszę jednak przyznać, że w końcu zacząłem mieć wy- 

rzuty sunienia chodzili do ozkoły, ja zamiast 

dać im piłkę dusałon łopaty, siekiery, przychodząc na 

ebiórkę otrzymywali to gamo, by budować haroówkę. 

W doau czekali rodzice z podobnym sprzętem. Czy w ich 

dzieciństwie oprócz pracy w polu, pracy ną rze0ż szko” 

ły, drużyny nie ma miejsca na nie innego$ 

Zmikome cą możliwości działania harcerstwa na woit 

bruk bazy, brok sprzętu, instruktorów, duża ich rota- 

cja, muła niejednokrotnie ranga harceratwa w rodowi - 

aku, brak zrozunieniu potrzeb, niedocentanie ich, 

Obsenie harcerstwo w dużej części skupiło się nA 

organizacji 1 obałudza wielkich akoji, imprez, op 

racji,gubisc niejednokrotnie w tej gonitwie podaiot 

umojego,„działuniu - dziecko, 

Dziecko ż czł bagażen swolch kłopotów, rozterek, 

pytań pozostawicnyci bez odpowiedzi, Ukaztałtowane 

uedług naszego e w szeregu 1 wypigte 

mu bucznoźć, Oczekujące za wiejskia płotem na reali 
zenia, stoj 

sację owolch garzeń, przygód, pragnień poznania tajea- 

mic otaczającego świata, 

Tak szeroko rozbudowana Axcja Letnia prawie go nie 

dotyczy, W lacie w okresie nasilenia prac polowych 

musi pozostać w donu, bJ pomóc rodzicom w gospodan- 
stwie. W wakacyjnym kalendarzu ma zarezerowanych dla 

siebie zaledwie parę dni, W tej sytuacji niezwykłego 

zmaszenia nabiera organizacja Nieobozowej Akcji 

letniej, która musi dopracować aię właanego, atrakoyj 

Nego programu, Program ten niech będzie przynajaniej 

naniaatką haroerskiego życia obozowego. Niech ranga 

NAL dla dzieci wiejskich będzie równa randze lnrcer= 

ukiej Akcji letniej, organizowanej dla ogółu młodzie- 

ży. Jeżeli Związek praznie spełnić oczekiwania drużyn 
wiejskich, winien wypracować takie propozycje progra- 
more , które realizowane byłyby głównie w oiągu roku 

Bzkoliiago, w okresie kiedy uozestniotwo harcerzy , 

wiejakich jest najbardziej pozazechne, Niech pozanyka- 

ny ma kłódkę sprzęt biwakowy z ukoji letniej zostanie 
udostępniony wiejakia drużynom pozu okresem jego użyt" 

że Operacja Bieszozady nie pozostawie 

jektów, 2 których mogli- 
ie kiedy nie 

kowania, Szkoda+ 
ła po nobie choclożby paru ob 

by korzystać bieszczadzoj harcerze w czas 

są one potrzebne uczest 

Warto o tym paniętać przy okazj 

tu harcerzy starnzych w Bieszozadye 
iwyn problemem jest również 

Zbiórki odbywane 
harcerzom z ławką, 

twarza odpowied= 
czonych g08po- 

ntkom operacji. 
1 wskucyżnego powre 

Szozególnie 
dotkł 

lny brak harcówek na wsi. 

lokoyjnych kojarzą się 

kłopotami szkolnymi, nio 8 
tacja starych opus£ 

nansowyoh, wsparciu 

powozec! 
w salach 

tablicą, 
niej atnostery» AdaP 

darstw, przy odrobinie Środków ti 

władz adalniatracyjnych s terenu byłaby tu pownym 

rozwiązaniem. Stworzyłeby bazę * przeznaczeniem tek 

zbiórki jak 1 noolezi wędrujących po Bieszcza= 

Pomysł ten nie jest nowy - wykorzystali 

ya efektem studenoi, tworząc w gór 

ralokich całą si 

na 
dach grup. 
go już z doskonał 

a bazie starych chałup BÓ 
1sk turystycznych. 

aoga program integracji środowiska 

wiejskiego i miejskiego, Będzie to korzystne dla obu 

yai się do lepozego zrozumienia 1. da- 

oi i potrzeb, Może wreszcie 

"sielanki wiejskiej” 

rach m 
studenckich aohron: 

Rozbudowania Wy: 

stron, przy 

atrzeżenia własnych wartość 
to do obalenia mitu doprowadni 

j 

anych doaów”, ponoże znależć własne 
1 "ciasta szkl 
miejsce w życiu» 

Większego wsporoia oczekują Lnatruktorzy ZIP, dzia= 

u wiejekia. Lepiej by in się praco” 

ratwa w terenie, w którym dzie 
y bardziej rozumiano 

łający w Środowisk: 

wało, gdyby ranga haroc 

łają była bardziej znacząca, gdyb, 

potrzeby 4 trudności, tuk władze adainietracyjna 

jak 1 polityczne. żeby nie musieli - jak to 0zasem, 

ywa — sami przebijać się przeć gąszcz przepisów, 

trudnych do zrozumienia decyzjż. Tych pro 

ło teraz karoorstwo wiej- 
1iozyć, ale nie 

obwarowań, 
blemów, przed jakini stanę 

gkie można by było jeszcze sporo wy 

9 te chodzi, Hajwyższy ozas by powatakć przy Nowo Wy” 

e Haczelnoj - postulowana już wcześniej - 

a wsi, By sporządziłe 
wiejskich, BY 77 

branej Rudni: 

komisja do spraw harcerstwa mu 

komplekeory rsport © sytuacji drużya 

pracowała konkretne ganierzenia Zaiązku w kierunku 

dostosomania jego 
acyficznych 1 od- 

ch potrzeb środowiska 
działalności do sp 

wiejskieg0+ 

1 dzieci nie aożery 08%c26" 
ści duże 

uienny 
Ha wychowaniu młodzieży 

4 maa to będzie w przyszło: 
ć,ża ZBP jeat organi- 

io dzieci i młodzież 

dzać, bo kosztowsi 

więcej, Poza tyu uusiny pamięta! 

zacją dla dzieci 4 młodzieży, a m 

ma dla ZUP » będąc niegninoktotnie tylko tnstrunentei 
nieraz nio nie sa- agólnych celów, 

ą Związkw. 
kierunkową działalności, 

kiwaniom harcerzy 
w realizacji posze 

jących wspólnego Z 
Warcerstwo muoś odpowiadać ocze 

tak, uby lubil4 oni sroją orgunizację, chętnie siĘ 

s nią utożsamiali i widzieli w niej swoje autentyczna 

aieja00> 

/tytuł pochodza od radakcji/ 
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CHORĄGIEW 

2. KROŚNIEŃSKA 

CZESŁAW 
Urodziż się w maju 1910 roku, Tuż przed powsta» 

niem ua terenie gianazjua pierwszego patrolu skau- 
tów, Byż jedenestyn dziackiem sanockiego szewca, 

Idea harcerska towarzyszyła jego życiu od naj- 
młodszych lat, Starsi bracia 1 siostry, uczniowie 
gimnazjum i seminsrium nauczycielskiego, byli jedny — 
mi z pierwszych harcerzy w Sanoku. * 

W roku 1921 został przyjęty do "Milozków" przy 
2, Drużynie Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego. Dwa 
lata później, w muju 1923 roku, został 
rzeu, 

Ten momont pozostał w jego pamięci do dziwinj, 

harce" 

Przyrzeczenie odbyło mię w czasie utoczystego wręcza 
nia męskiemu Hufoówi Sztandaru. Wówczas otrzymał 
Krzyż Harcerski, Nosi go do dzisiaj na swoim instruk- 
torakim muodurże, 

Pierwszy obóz, W Duszatynie, obok leśniczówki, 
harcerze rozbili kilka mamiotów, Kuchnię, zaplecza 
gospodarcze pomieazozono we własnoręcznie zbudowanych 
szałasach 

„Jako uczeń gimnazjum jest drużynowym 1, Drużyny 
ilurcerzy, później trzeciej, W 1929 roku władze hur- 
cerskie powierzyły mu obowiązki Komendanta Hufca, 

W tyn okresie dobrze rozaijają aię drużyny, Harcerze 
prowadzą Krum Hnrceraki, pracują w warsztatneh sto- 
larskich 1 introligatorskich, Do dzisiaj w niektó— 

rych domach znujdują się książki oprawione - solidnie 
z harcerzy-introligatorów, Ża zarobione pie- 

żdżają harcerze na obozy, Poznają kraj, 
jego historię. Uczą się życia. W 1932 roku oddaje 

komendę Hufon Profesorowi Henrykowi Wianeckiemu, 

ńastwo organizacyjne Hufca, 
koordynuje pracę drużyn, Działalność harceratwa mocno 

jest wspierana przez Kudę Przyjaciił, ilarcerze zdoby- 
wają fundusze, nie nu akcję letnią - organizując 

stawienia teatralne, loterie, festyny, 
1935 roku Druh Czesław jest komendantem roprozen 

taoj1 Hufca ns Jubileuszowy Zlot Havceratwa w Spulo. 

archiwum 

harcerskie.pl 
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W rcku 1939 - po wybuchu wojny, na krótko opuszcza 

Sunok. Wraca już w listopadzie, Kilkakrotnie próbuje 

Teuktysowuć orzunizucję harcerską, Każdorazowo prze- 
w tym nresztowania harcerzy» Sam trzykro= 

u na roboty do Niemiec, Wspólnie 

jaoiółmi prowadzi akcję pomocy 

rodzicom polakich żołnierzy, Korzystując z dostępu 

do akt, uczestniczy w sporządzaniu fałszywych "kenn- 

szkudzoj 
tnie uniku wyjaz 
2 barcerokimi pr 

kart" dlu powracających z wojny» 
Po wyzwoleniu miasta harcerze przystępują do orgam 

mizowunin drużyn. Główne zadunie to praco przy po- 
rządkowaniu szkół, Spotyka się % Druhea Stanisławem 

towakowokim, który na polecenie PKWN organizuje har 

stwo na terenie Rzeszownzczyzny e. 

W z ninuowanej komendzie pełni funkcję Frzy- 
ee 

bosznes0. 
W 1545 roku organizuje pierwszy obóz Hufoa w Jać- 

mierżu. W rok później 2 sanookimi harcerzami wyjeżdża 

mn Ziemie Odzyskane. 
Dziwna koło Szczecina, Ustka, Kotlina koło Świe- 

radowa. "Aby Ojozyznę kochać prawdziwie - trzeba 
ja dobrze po: 

Po rozwiązaniu Jzltp w 1949 roku wyjeżdża do 

Watrzyk Dolnych - jako prucownik kopalnictwa nafty 

4 guzu, W puździeraiku 1956 roku w domu na rogu 

ulic Uiokiewicza 1 Modrzewiowej organizuje opotka- 

nie byłych inatruktorów ŻiIP, Zaprasza także przewod 

ników nizucji Haroerokiej » czasów ZMP, Fodejmu- 

ją decyzję o reoktywowaniu iiufeń Hurcerskiego, lku- 
drużyny harcerok i harcerzy, Komendantem piającegć 

Guesława. Przyjęto program kształcenia wybrano Druha 
kadry, przeszkolenia byłych działaczy OH, 

W 1957 roku pierwszy obóz w Wetlinie, Hurcerze 
pomuają żołni a w budowie drogi. W 1959 roku 

podozas uroczystego zakończenia Zlotu Hufca - aanocki 
Hufiec ZP otrzymuje Sztandar, Za zobrane datki _„ 
orgunizuje obóz dookoła Polski, 

W 1964 roku, po rozmowie 2 ówczesnym Komendantem 

Chorqgwi Rzeszowskiej - rezygnuje z funkoji konendan= 
te. Da dziaiaj jest zastępoą kolejnych Rufoowyohe 
Uważa, że obecne Harcoratwo, przy wielu zagrożeniach 
chyhających na młodzież, ma do spełnienia rolę jesz 
oze większą niż dawniej, W związku z tym potrzeba 
kadrze wiedzy nolidnej, pomysłów wyjątkowych, inwen= 
oji. Haroeratwo jest potrzebne, bo uczy żyć z luóźmi 
uczy obowiązku, zaradności, służby innym. Gdyby 
dzisiaj atanął przed wyborem: czy zostać harcerzea 
czy nie - wybrałby tę sawą drogę. 

Huroerstwo dało mu pogodę ducha, zaradność, odpor= 
ność na przeciwności łosu. Jeat symbolem trwania luate 
oeratwa, jego ciągłości, Stanowi niedościgły wzór 

naśladowania. Zawsze wymazający 1 stanowczy, 4 rów. 
nocześnie aż nadto akromny, 

Jest szanowanym obywatelem siasta, hutentycznym 
społecznikiem. Dzisiaj pełni szereg funkcji: jest 
radnym Miejskiej Rady Narodowej, przewodniczącym 
konisji społeczno-samorządowej Spółdzielni Mieszka 
niowej, 

Dla wielu osób apoza baroeratwa jest Druhem Czeała- 
wem, Haromistrzem. Wnuk, który tukża wstąpił do hare 
oerutwa, często z zaciekawieniem przegląda przyznane 
Druhowi Czesławowi Borczykowi odznaczenia: Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny i Brązo- 
wy Krzyż Zasługi, Zasłvżony dla spółdzielczości 
mieszkaniowej, przemysłu naftowego, I najoenuiejsza 
odznaka, Złoty Krzyż za Zasługi dla ZAP, To odznaczem 
nie £ chwilę wręczenia - na ognisku haroerskiego 
obozu bufon w Zagnańsku - pamiętać będzie zaweza+ 
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497 2 

zuchy 174 
harcerze 433 
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doc.dr BOLESŁAW GONET hm 

W waiegłości około 8 kllonetrów od Krosna pało- 
żone aą ruiny Zamku Odrzykońukiego, niegdyś potężne- 
go gradu zatezpieczającego południowe granioec Państwa 

Polskiego. Licznie porozrzucane olbrzymie giazy polo» 
ilowcowe na wynżosłej górze stanowiły uaturalny bua- 
tion, w który wkomponowano mury zanozycka, Początki 
grodu podobno sięgają jeszcze czasów króla Bolesława 
Chrobrego, Zamek, którego rulny przetrwały do dziaiaj 
azych oŁaoów, został zbudowany w okrsaie ponowania 
Kaziciorza Wielkiego 1 stanowi jeszcze dzić wspaniały 

pomnik historyczny świetności i potęgi dawnej Rzeczym 
pospolitej, O znaczeniu zamku Świedozyć moża fakt, 
ża król Włndyaław Jagiełło przed wojną polska-krzy- 

Żucką wizytował zumek, chcącaię upowaić w Jakim ato- 
pniu moża oh stanowić zabezpieczenie południowej flun- 
ki granic Państwa, gdy wojsko polskie będzić zajęta 
Tożpruwą z Krzyżakami, Później różne były losy tego 
wspaniałego zanczyska, Jak głosi leęenda ostutni duch 
na tasku zostuł aniazczony w dniu śmierci carycy Kam 
$arzyny II wielkiej, o który diubli zawudzili widłami, 

uloaqo Koturzynę do piekła, lia podstawie dziajów tego 
tanku największy nasz komediopisarz Alektzmder Fredro 
snuł ukojy "Zemuty", 7 ruin togo zawku rozciąga się 
przepiękny widok na oażą okoliog, reżorwat "Prządkie 
1 nejbliższe laoy, W dniu szczególnie sprzyjającym 
1ożna dostrzec anwat uzożyty Tatr, 

V tej ucenerii w czerwcu 1937 roku w czasia dwu- 
4niomej wycieczki połączonych hufoów hnrcorakich 
4 Kroana 1 Jagła rozegruno "grę kurceraką”, Do dziś 
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żywo utwiła mi w puztyci 1 dlstego ją opisuję, sądząc 
że może być wykorzystana w prucy harcerskiej, W grze 
brało udział około 150 hurcer 

$ Krosna udano sły drużynusi w piesząj wvdrów 
na zgrupowunie w okolice zamku, Ye wuluchi Xore 
1 Czarnomekach, przylegujących du zumku rozbito biwa- 
ki, Każda dru 
nie uające namiotów notowały w utodołach wieśniaków, 
Wszędzie przyjmowano naa berdecznie i 

yna urządznła się samodziólnie, Drużyny 

sianto, 
a o zapłnoje nie było mowy, lila miejccu odbywnły się 
odprawy 1 przeglądy drużyn, u drużynowi okładali ru 
porty, Wieczorem,przy ognisku omawiano założenia do 
"Gry harcorakiej" pod nazwą Obrona Zamku Odrzykońskie- 
go. łużysoy z przejyciem ołuchnliśmy omawianych zaoud 
gry u szoześóły głęboko zapadały w umysły harcerzy. 

Hercorze hufca krożnieńckiego mieli ża zadsnie 
dzić zamek i go bronić, zaś drużyny harcerskie 

z hufca jusielukiego go zdobywać, Zimek mógł by 
byty wtedy, klery przez jedną u uzterech brma ubsadze- 

cią atakujący, Wybór miejsca uataw 
wych mależeł do obruńaów zańku i był 
Brumy były rozmieszczone w najbliższej odległości na 
zewnątrz ruin zusku i należuko jw sznacsyć w oposób 
jednoznaczny 1 widoczny - dwoma proporozykami, Odle- 

głońci więdzy Lramani dochodziły do 200 metrów, 
% liczby bram wynikało, żo oiły obrońców musiały by 
równomiernie podzielone do obandy każdej brawy, 
Xawendnnt zamku mógł Jedank zarozorwowuć główne oiły 

arek e.p 
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1 w mzie potrzuby przerzucać je 
w zi przerzucić wizy z jednej 

nieżorożosej bramy na bramy zagrożoną zdoojciem, 
Wozsotko zależuło od or 
donte. sui te 
przedpolu, przet 

stem brau* « komendą obrony zamku, szybkie 
enia si? i odpowiednia informacja o zgrupowa- 
nieprzyjaciela" przy okre:lonej branie stano- 

wiło o powodzeniu obrony. W tym celu wyajłuno gońców 
ywaria meldunków do komendy obr 

ców mie ogrnaiczału Bię do postawy bier- 
y zamku, 

nej. żogli chronić swe bramy od odkryoia przez utaku- 
4 w różny sposób, Obroi.cy bramy mogli się uśryć, 

g tle zdradzuć usytuowania bramy owymi ruchami, 
Mogli branę tak ustowić, żeby była Lrudno dostrzegal- 
ga z odiegłooi dlu atakujących. Obrońcy zeaku mogli 
również wysyłać "podjazdy", robić wypady na atukujące- 
go nieprzyjaciela i w teu sposób utrudniac atukującym 
ztliżenie do zemku i wykrycia bram, Powodzeaie podjaz- 

du lub wypadu zależało od zaskoczenia 1 działania 
niepostrzeżenie z ukrycia, Liczne lasy 1 zugajniki 
otnczające zuiek ułatwiały skryte podejście nieprzy- 
Juclela, Zażauten podjazdu - wypadu było wykryóle 
oddziełu nieprzy jacielskiego, rożeznanie jego składu 
liczcowego, © nust;paie sysłanie właanego oddziału 
w liczbie awalifikowanej większej niż oddział nieprzy- 
jaclelski , Zaskoczony oddział atakujący © zwalifiko- 
unej liczbie mniejszej niż podjuzd musiał alę wyco- 
luć nu odległo:. ożoło 0,5 kilonetra. A teu sposób 

można Łyło bronić podejscia m» bliską odległość do 
zuzku ( wysry ta brum wejściowych, 

Druzyny + hufcu jasiekkiego jsko atasujące, mia- 

ly się rozniedcić w prouieniu około 1 zilometru w wy- 
anuczonych uiejscach oznaczonych na mapie, Zadani ep 
1oh było wytropienie brua wejiciowych i zgrupowania 

przy jednej k bram kwalifikowanej iiczby harcerzy có- 
lem aforsowania bramy, 4 ten sposób można było zawek 

zdobyć, Atakujący mieli wiele możliwości iaktycznych 
zagrań, Kogli oiepostrzeżenie podejść pod jedną 
z bma 1 zuskoczyć obroi.ców przed śzi.gnięciem posli- 

ków, mosli pozoroweć "uderzenie" na jwdną z bram, 

a gdy oŁroścy ielągają siły do tej breny, a wożą to 
Uczynić tylko osłabiając obrady innej br; =» tanczus 

Z%ŁE 

Uzasea marzę, 

mtukujący przypuszczają utak na tę osłabioną bramę, 
dszystkie te działania, zarówno obrońców Jak 

i atekujących zsleżne byży od koicepoji, u ioh powo 
dzenia od arybkości wykonania polecenia, Stąd też 
dużą rolę odgrywał "wywiai 1 szpiegostwo" oraz odpo- 
wiednie wyposażenie oddziałów na przykład w lornetki, 
każda ze stron mogła te "służby" organizować, Zdemas= 
kowunie "szpiega" było karane wzięciem do niewoli; 
odpowiadało to wzięciu do niewoli dwóch oaób, Wiało 
to powne znaczenie przy ustLlaniu kwalifikowanej 
większości przy spotkaniuch stron, Można bgło takiego 
szpiega mieć w zapasie 1 wymaguć od strony przeciwnej 
iodatkowyen dwóch omób, wywiadowcy - szpiedzy byli 
'dpowiednio przubierani, oharakteryzowani itp. Inwen- 
cja tu byża nieograniczona, Można było również zabrać 

do niewoli oaży oddział, Działo mię to wtenczas, gdy 
na braste okazałoby się, że liczba obrońców była 
większa od kwalifikowanej liczby atekujących, Podobni 
oddział na podjeździe mógł dostać się do niewoli 
jeśli był w kralilikowanej mniejszości przy spotkaniu 
z atakującymi oddziałami, Te dziołania miały na oolu 
oałabienie stron 1 unieuożliwienie ustalenia sił obu 
stron « końcowej fazie gry, w konaekwanoji ustalenia 
właściwaj koncepoji atuku jak i obrony, Komendanof 
1 podkomendni ohu atron mogli aiy wykazać ponysłowoś 
cią i inwencją. 

Z chwilą dojicia do bezpośredniego np>tkania 
obie strony ustawiały się w azerogu 1 następowało 
składanie reportu w obecności nettralnego rozjemoy, 
vtóry rozstrzygał wszelkie nieporozumienia i konflik= 
ty. Przy zgodnej ocenie sił obecność rozjemcy nie 
była konieczna, Zdaniem rozjsmców było spruwdzenia 

anaczonych pozycji wyjściowych atrony ata- 
kującej, ustuwienie 1 oznaczenie bram wejśztowych 
zajęcia 

oraz gotowości stron do rozpoczęcia akoji, 0 oznaczo- 
nej godzinie 1 sygnule trąbki rozpoczęto grę harcen- 
ską, która wzbudetł. wiele emócji, W powodzeniu gry 
w dutym atopułu decydującą rolę odgrywu sprawa usta- 

lenfa kwulifikowunej liczby większości obu stron 
gruz czaa trwania grya 

zeniu gry odbyła się odprawa drużyn, 
skiadania ruportów 1 omówienie zakończonej gry haroer- 

sktej, Pełni wreżeń, zadowoleni wróciliśmy do Krosna 
1 Jugła. 

Pu zakot 

u ośepłym Lręgu Lampy 
Opowiem wazystk>, 
Co mi aię dsiń 
Nie udażo, 

Ża kiedy wrucan do domu, 
W oknie jak kiedyś 
Pali się lampa, 

Otwierau drzwi 
I ktoś mnia wita, 

A potem odwiedzę 
Wszystkie zakanarki 
Twojego ciała, 
Żeby rano 
Znów być niewyspany 

1  
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INSTRUKTORZY SZC 

Ogółem 

dłuż stopni 

bez stopnia 
instruktor. 

tani   

żug zawodu 

pwd uczniowie 
pm studenci 

ha nauczyciele 
hm PL wojskowi 

tech. i inż, 

robotnicy     

AFEzik 
19 stycznia 1384 roku. 

Horcerze sanoscy, syupatycy harcerstwa doczekali 
doniosłej chwili. W budynku dawnego Zajazdu, obecnie 
wiedzibie iłuzeum Historycznego otworzona została 
wystawa "Dzieje Harcerstwa Sanockiego 1910 - 1980", 

Jej otwarcie poprzedziło "świeczkowisko" w Fuchat- 
ku, Uswęda Komendanta, starszoharoerski kominek 

U harcerzy winna wzbudzić wrażliwość na historię 
Zwiazku, zachęożć do szukania pamiątek, nie tylko 
4 okazji rocznicy, 
Podczas organizowania wystawy zebrano bogaty zbiór 
dokumentów, fotografii, kronik itp., przechowywanych 
dotąd przeż instruktorów sanockich. Złożone w Muzeum 
Historycznym będą tworzyły osobny dział w jego zbio” 

harcerska 
PHM MAGDA 

PACŁAWSKA 

o historii hufoa. Uroczysta ataosfera, Końcowym i naj 

milszya ukcentem wieczoru była szopka polska w wyko- 
maniu zuchów, Występ wzbudził zachwyt 1 uśmiech, 
U widzów najatarezych 4 najałodszych., Potem list gra- 
tulacyjny od Przewodniczącego Wojewódzkiej Rudy Przy- 
jaciół Harcerstwa - Wojewody Krośnieńskiego, 
Wreszcie wspomnienia - Druh  Żałeskiej, Borczyka, 
Lisowskiej, Parnawakiego i innych, £ Puchatka wszyscy 
udali się do Muzeum, Tu, po gawędzie Druha Ezesława 
Borczyka, sanockie zuchy przecięży wstęgę. Obok har- 
oerzy, inatruktorów, działaczy harcerskich, pierwszy= 
mi zwiedzającymi byli oi, którym sprawa harcerska 
leży na serou. Oglądaliśmy przeszłość, tradycję, 
Źródła, takża siebie, współozeanych... Błowem 
wszystko, co zwykliśmy nazywać h i s t o r i 4. 
Wzruszenie... radość... wapomnienia, Starsi wiekiem 
nie kryją łez, które pojawiają się nagla, 
o dała wystawa nam - harcerzom dnia dzisiejszego? 
Go dała tym, którzy przybyli do dostojnych sal Za 
Jjazdu ma - pierwszą od wielu lat - harcerską zbiórkę, 
Na pewno była potwierdzeniem oiągłości wychowawczej 

Harceratwa. Fodkreślała przywiązanie do Ojczyzny, 
do ideałów służby 1 bretęrstwa, 

18 
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ystawa 
rach, 60 umożliwi stały dostęp 4 korzystanie z nich 
przez historyków harceratwa i regionu, 
Warto doduć, że więkazość matóriałów dotyczących 

ażożególnie początków harcerstwa przekazała Druhna 

Jadwiga Zaleska, która podczas okupucji była organi- 
zatorką tajnej organizacji harcerskiej w Sanoku, 
a w okresie międzywojennym Kozendantką Gdańskiej 
Chorągwi Harcerzy, 

Ważne jest także to, co o wystawie zostało powie- 
dziane w ozosie jej zwiedzania, wpiscne do księgi 
pamiątkowej; 

"Inicjatywa zorganizowania wystawy, obruzującej dzieje 
tutejszych drużyn, jest burdzo oonna, Szożególnie 
w obecnych, trudnych ozagach dln harcerstwa, przypo- 
minuria dawugch dni świetności ZIP, jako crganizacji 
wychosującej rzesze młodzieży w duchu ideałów harcer= 

skich, dzisża na on pobudzająco, do naczej prucy 
nad sobą w myśl kanonów Frawa Hurcerukiego, Co do 

nujnowszej czyści ekspozycji - zbyt mało zdjęć obru- 
zujących couzienną pracę haroerzy sunockich, 

Haroerka 4 War 

      

KUOBOIKx 

1. Zabrał na wycieczkę lub 
biwak odpowiedni prowiant 

2, Ugotował oiepły posiłek 
ma kuchence turystycznej 
oraz na prostej samodziel- 
nie sbudowanej kuchni 
polowej. 

3. Przyrządził dla zastępu 
wspólnie 3 innym haroe- 

rłum cuiudente, obiad s dwóch dań i kolację. 

4. Znywał 1 ozyścił po użyciu naczynia kuchenne, 

naostrzył noże, 

Sprawność może być formą zaliczenia próby na stopień 

ochotnika w zakresie pionierki /kucharstwa/ + 

  GE >< oazie 

  

Łekęki KT 

1. Skonpletoważ swój ekwipu- 

nak turystyczny na biwak 
1 wycieczkę. 

2, Prawidłowo spakował chle- 

bak 1 plecak, słożył i 

przytroczył kog, rozbił 
namiot 2-osobowy w dctrym 
tempie, 

3. Ubrał aię odpowiednio na 

wycieczkę uleżnie od pory roku 1 pogody, uchronił 

mię od przzsęozonia, przegrzania 1 odparzenia nóg. 

A. tarł Ślady biwakowanio na wycie0czos, 

5, Brał udział co najuniej w 4 wyoiecskach barcorakich 

w tym w jednej © uocowaniem. 

6, Sam odbył co najaniej 10 wykapsk w promieniu 

5 km od miejsca swego zanieszkania, zdobył oicka- 

we wiadomości, trofsa, pamiątki. 

Sprawność może być formą maliozenia próby na stopień 
ochotnika w zakresie wędrowniotwk. 

    
-->£ - 

    

  
GOSPODARZ « 

1. Sporaądsił zestawienie 
sprzętu potruebnego sastc- 
powi nu jednodniową wy= 

oiecakę połączoną 3 biya- 
kiem, Brał udział u jogo 
kompletowaniu. 

„ Dbał przez wyznaosony 

okreu o porządek w isbia 
drużyny lub kąciku saatępu, 

kouplutował skarbieo saotypu lub drużyny; sprawował 

nad nim opiekę. 

3. Dokonał sakupu dla sustępu lub drużyny, rożliosył 

się s pobranych pieniędzy. 

4. Wpłacił piuniądse przekazem pocztowym, posłużył 

mię książaczką oszcaędnościową, 

Bruł udziuł w akaji zarobkowej, przysłużył aię 
własną pracą do wzbogacenia majątku zastępu lub 

drużyny, 

konserwował sprzęt harcerski. 

Sprawność może być formą saliozania sadań na stopaie 

oobotnika i tropiciela.   
   



  
  

JHARZxXx 

prowa 
atx 

wybrał dobre miejsce 

e urzydził z 2-3 
narctrzuni kuchaię polową, 

urząuził magazynek pro- 
duktów żywi , wy- 

konał ióż na odpudki, zauuskówał miejscu po kuchni 
polow=j. 

raykretzie dolrze wypeźrił ułużby kuchoika na 
biscku lub obozieś 

- użotownź dwa rodzaje zup ulecznych, 
- emsetycznie przyrządził kanapki na śniadanie 

i kolację, przyrządził ciepły posiłek na kolację, 

ugotował trzy rodzaja zup i przyrządził trzy 
różne drugie dania obiadowe, w tym jedno niysno 
1 jedno jarskie, . 

4. Przyrządził posiłek a roślin leśnych, 

5. Przygotował mułe spotkanie towarzyskie z herbatką 
zinuyni napojani, słodyczasi, ciastem, kanapkani, 

6. Konseswowuł sprzęt kuchenny po biwaku, 

Sprawność może być formą zaliczenia próby na stopień 
odkrywcy 1 wędrownika z zakresu pionierki /kuohar- 
atwa/ 

4. Trzygotowmi do próby na opramaość łazika lub tram- 
pa /włóczęgi/ iunego harcerzu 1 przeprowadził « granice 

wa. Każde 
ę miutrzuwskąt np. zepłanował 4 popro- 

mniej 7-dniową wędrówkę dziesi goio- 

  
  

  
  

TŁUMAO 3%*% 

1. Opanował wybrany język 
obcy w stopniu wystaroza- 

jącym do porozumienia 
mię w sprawach swiązanych 
s życiem codziennym, atalę 
pogłębiw znajomość wybra- 
nego języka, 

Przeczytał przynajaniej 
jeden utwór literacki 

prozą w języku oboyw, zaprezentował jego treść pode 
ozaa zbiórki, zajęć kluczowych, isp. 

3, Przetłungczył list do rówieśnika s innego kraju 
"az list otrzymany przes siebie lub kolegów. 

4. Przetłumaczył przy pomocy słownika wybrany arty- 
kuł o charakterze speojalistyoznym /problematyce 

społeczno-politycznej, naukowej, teohnioznej/ 
przydatny na zajęcia harcerskie, sujęcia klubowe 
koła lub klubu przyjaźni, 

Wywiązał się dobrze z roli tłumacza "na żywo" np. 
podozeę spotkania, oglądania filmu w weraji ory- 
ginalnej, itp. 

sprawność może być formą zaliczenia zadań próby na 
stopień Harcerza Orlego lub Haroerza Rzeczypospoli- 
tej. 

ADACZ xK 

g swoich 

nej dziedzi- 
vozą lub 

«lną /nonografię 
tematu z zakre u Łtstorii, 

literntury, języko mawstra, 
etnografii, przyrody, Feo- 
logii, untropolog!i, do- 
sane, biologiczne, 1tp./+ 

ontowenej foruia wyniki swojej 

1 formani 
inę włed: 

Spruwność może być formą zaliczonia zadań próby 

wędrownika /"odbywa wędrówki tematyczne,.«"A lub 

próby Hurcerza Orleg0. 

  
  

UZO A 
  

  

SKARBWIK x 

1, Zapoznał się £ obowiązują 
04 w ZAP inatrukoją o dzia 
łalnofoń finansowo-gospo- 
darczej drużyny t szozepu, 

. Prawidłowo wypełnił różne 
druki finannowejdowód ka- 
sowy, rachunek zastępowy, 

dowód wpłaty, itp. 
3. Sporządził projakt preli- 

minarza budżetowego isprezy drużyny /np, biwaku, 

zabawy, ttp./. 

4. Organizował precg zarobkową zastępu lub drużyny, 

drużyny pełnił funkoję skarbnika /księgowego/, 

prowadząc oszozędną gospodarkę i prawidłową do= 
kuaentację finansową. 

Sprawność może być formą zaliczenia zadań próby na 
stopień odkrywcy, wędrownike 1 Harcerza Orlego, 

BE 

1. Odbył 

RACZ x 

wycieczki dos naj- 
bliższych muze 
tutów naukowo=badanozych, 
uczelni wytszej, obiektów 
zabytkowyct 

tn środowisku 
1 | muterieły a 

interzsującej go dntodzi- 

ny. 

1x4 zorzanizował 

sucoj: listów, ? 
„ mytuorów p 

harcerskiej, wykorzystując wyszparene zdobycze 
orez owoją wiedzę /turniej wiedzy, "agaduj=zradu- 
ję", "kółko 1 krzyżyk", "driewko mądrości”, OWA 

Sprawność może być fomę, zaliczenia renlizacji radań 

na stopień tropiciela /"zajnuje się gbleractwac, ,+"/ 

oraz me atopień odkrywcy /*watoznoa moją wioizę..,* 
wa swoje hobby,.,", "wymyślił 1 zapropancyzł zastę= 
post oiekawe zudanie..+"/+ 

Przyczynił miy do wsbogacenia majątku drużyny, jntawę, wtapozycję zbiorów, przeprowa: 

5. Przynajmniej przez.3 miowiące lub podozae obozu stokawą iaprezę lub frazment zbiórki         
    

archiwum 
harcerskie.pl 

       



      

  USJHAMISTRZ xxx 

1. Sprawdził wykaz potrzeb 
nego sprzętu kuchsunego 

na obóz i brał udział 
w jego kozpletowaniu. 

Wspólnie z powierzonym 
mu zastępem urządził 
kuchuię obozową wra£ 

z przyległywi urządzenia- 
mi: atołówką, magazynem 

żywności, magazynem sprzętu, obieralnią warzyw, 
ohłoduią obozową, pojemnikani 1 dołem na odpadki, 
zmywalnią naczyń. 

3. Przygotował innego haroerza do próby kuchoika 
lub kocharza i przeprowadził próbę, 

4. Odbył próbę mistrzowską: kierował przez jeden 
tydzień służbą kuchąistrzowską ua obozie: 

Sprawność może być zadaniem próby na stopień HO 
z dziedziny "HO dba o zdrowie,..”. 

- ułożył zgodnie z zasadami racjonalnego Żywi. kl 
nia jadłospis dla drużyny mu / dai, okreLlił 
sranaturę poaiłków 1 ich wartósć kaloryczną, 
- aporządzał 7 różnych posiłków na Śniadanie 
i kolacje, w tym po dwa posiłki gorące, 

- gotował 7 rożnych zup na obiad, 
przyrządzał 7 różnych potraw na drugie danie, 

w tym 3 mięane 1 3 jarskie, 

-upiekł nadziewane ciasto, 
- sporządził próbki z posiłków, 
- konserwował owoce lub warzywa, grzyby mięso, 

śledzie. 

  
o >€ 

  OBYWATEL xx 

1. Zapoznał się z Konstytucją 
PRL oraz przynajmniej jed 
ną książką obruzującą sys- 

ten społeczno-polityczny 
i gospodarczy Folski. 
Przeprowadził barcerskimi 
formami zajęcia sastępu 
lub druzyny poświęcone za- 
poznaniu się z organizacją 
systemu apołeczno-politycz- 

nego i akomomiozuego Polski, prawami 1 obowi,zkami 
obywatelskimi, 

2, Załatwił zgodnie z prawem powierzoną mu spruwę 

w odpowiednim urzędzie lub instytucji puństwowej. 

3. Uozestniczył aktywnie w organizacji obchodów 
mżnej rooznioy lub święta narodowego, regional 

nego /Święta Odrodzenia Polski, 1 Maja, rocznicy 
odzyskania Niepodległości, rocznicy zjednoczenia 
ruchu robotaiczego, rocznicy wyzwolenia, itp./. 

4. Zainiojował podjęcie lub aktywnie uczestuiczył 
w szynie społecznym organizowanym wspólrie 
z miebaroerzami, sauorządem mieszkańców, itp. 

5. Zorganizował wspólnie z zespołem spotkanie a daia-| 
łaczem państwowym, gospodarczym, partyjnym 
poświęcone ważnym problemow życia kraju, Prozen- 
tował własne gądy, opinia, propozycje £ argunento-| 
wał je. 

6, Zorgunizował apotkonia, zbiórkę, imprezę poświę- 
soną tworzeniu wizji przyszłej Polski /kuznicę 
sturszoharoerską, Konkurs plastyczny lub literacki 
na temat: "Koja wizja Polaki ze lat..." lub t.p./. 

  

  
  

piosenki, 
adzit pląsy, 

2, Brat udztał w Gr 
lub dzieci z 

d   
dzieci LU 

z lub koztużtuj 

« dzieci podoeta zabe 

ań na stopień   
  
archiwum 
harcerskie.pl 

"iyecjalnie szukałem wspomnień z lat 1923-1930. 
uło... szutno mi"... 

B. 

wyspuniali barcerze £ wspaniali ludzie," 
Panuta Sośnicka 

wyyatawa ta to lekcja historii dla każdego." 
Hm Grażyna Rudy 

"Jesteśmy pełni podziwu dła pruoy sanoskioh har- 

cerzy 1 ich wkładu w dzieło budowania takiego haroer= 

gtwu, jakiego w tej chwili potrzeba", 
Szczep Wierchy Kraków. 

"Gratuluję. Ogronnie dla wychowania potrzebna wje 
stawa. Korzenie harcerstwa sięgają tak daleko 
w przeszłość, że młodzi dzisiuj nie chną już w to 
uwierzyć, Nie do wiary..." 

Kazimierz Sohliterl) 
GK ZAP 

"Z wielkim azenieu 1 uznaniem dla organizato= 
ró1, bardzo serdeczne podziękowanie - ze nzczerą 

łzą w oku." 
Stanisława Świłło 
z d, Borczyk 

pot 

Z wielkiu wzruszenie oglądułem wystawę Harcer- 
stwa Sanockiego, Wystawa jest bardzo zuacznym wyożn- 
kiem historii onłego ZHP, Dla mnie osobiście przeży- 
ciem jast wspomnienie wspaniałych chwil apędzonych 
razen z moimi haroerakiwi wyobowawcani na obozach 
i zbiórkach hufoowych. 

Dziękuję orzanizatorom za myśl i trud włożony 
w organizację tej wystawy.” 

Ha darek Smoliński 

*To jest toi" 
Ilona Solon 
Mariola Węgrzyn 

wuyślałem, że już dobrze zna historię Związku 

nc naszym terenie, lecz dopiero tutaj widzę, jak bare 
dzo się myliłem," 

Phu Tomasx Kozubal 

Sanvoka wystawa to efekt pracy instruktorów koneh= 
dy hufca. Ale to sukóen tych, którzy nie wahali się 
ozęsto drogich sercu pamiątek udostępnić... 

qym wszystkim, bez inion i nazwisk - bo to ludzia 
skromni, haroergoy, d z i gk u ję w iuieniu 
własnyu i zwiedzających, 

e wspomnienia 

działalności 

ZWIĄZKU POLAK 
w fliemczech 

*/./ Ł osłą stanow 
ozością nusi się podjąć walkę o politykę graniozną 

1 zagwarantować rozszerzenie się niemieckiego na— 

rodu. W głąb tego kraju trzeba wysłać dzielnych 

Kiemoów, Będzie rzeczą decydującą w tym kierunku 

zorientować cały naród nieniocki. 

Walka o ten xraj ma awe uzasądnienie w 1dei 

państwa narodow ocjalistycznego, Pakt pokoju 

1 Polską nie ma nic wspólnego z walką o ten kruj, 

ponieważ nie może on z nią mieć nio wspólnego, 
Jest błędem utrzymywać, że praktyczna polityka 

1 teoria rzucone zostały do jednego garnka. iHaczej 

rozchodzą BLlę 000.6 
0d teraz będzie się działać konsekwentnie: - 

"Bund Deutscher Osten" pozostaje nadal organizacją 

naczeluą... Przentesienie na kresy nie będzie 

Odtąd przeniesieniem karnym, lecz syrazau najwię- 
kszego vaufauia, najwyżuzaj ozoi i odsusozenia, 

cz.2 
Bie dłużej jak trzy lata bydzie trwać służba, aby 
mikt nie mógł się zaaklinatyzować, jak się to dotych- 
Osaa abyt często działo... 

Oświadozam Panom, że atale, jeszozo w ciągu tego 
roku, będą interweniował u kardynała, by w tym 
kraju pod żadnymi warunkami ani jedno polskie na 
bożeństwo lub kazanie nie ogło się odbyó,++ 

Każdego duchownego, który wygłasza polskie ka- 

sania lub odprawia polskie nabożeństwa, będę wzywał 

osobno do mago biura 4 u unie będzie oh musiał 
bezwarunkowo oświadczyć, że nigdy więcej nie odpra- 
wi polekiego nabożeństwa lub kazania. ils odmówi, 

%o wtedy Dydziemy mogli nareszoie wosystkich tysi 
panów zmuknąć, Do więzienia wtedy z nici. 

Również wdrożona będzie akoja, aby znikły 
wszystkie polskie kaiążki do nabożeństwa... 

Będę dbał o to, by wozystkie polskie nazwiska 
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NEEEEEME HISTORIA  EEEEEEKENENA + KE 
całkowicie z też0 kraju żuianęcy, "i 

Żgłoby wakażywać na coxolwiex polsii 
snikuąć, W ciągu 10 lat stasie wię nasz Śląsk 

rdzennie niesieckia /*uricutsca"/,.+ 

W oiągu 30 lat oały Górny Śląsk niu bydzie wiedział 
o Polakach.++ 

Wsmystkie dwujęzyczne ochroniarki zostaną swol- 
nione. Był to uonsena używać dwujęzycznych ochro 
niarek. 

Nawet polsko-niemieckie nazwiska muszą być znie. 
eione. Mniejszości musi się wpoić, że Polak równu 
się u nas ozyścicielowi butów, Wieniec - sile, po- 
tędze, największemu zaszczytowi, nowa młodzież 
musi się dać raczej zabić, niżby przaz jej usta 
miało przejść polskie słowo, 

Moi partnerzy nie będą uisli ze uną wiele ra- 
dości, U nas nie może być prawem słuszność, lecz 
to ao jest celem i potrzebą niemieckiego parodu... 

Pałki policyjnej 1 jawnej siły nie można 
do 1937 roku użyć w sposób widoczny, Musi się upra 
wiać - że tak powiem — pownego rodzsju udaną poli 
tykę uczuć /vorgetiuschte iolitik/..+ 

Podobnych wystąpień przedstawicieli niea.ecktch wła 

ganatuowych 1 działaczy hitlerowskich było bardzo 

dużo, 
żyjąc jako świadoni Polacy w paćatwie nieaieckia, 

zualićmy już z własnych doznań rozbieznosoś 1 aprzear 
ności pomiędzy gładkini oforuułowaniami deslaracji 
niemieckich władz państwowych a perfidną 1 brutalną 
praktyką dnia oodziepnego. Świadomość wśród młodsze 

go pukolenia Polaków w Uiesczech tej obłudy niecie - 
akiej i konsekwentności hitleryznu w rugowariu i prze- 
śladowaniu wozystkiego oo polskie legła u podstaw 
narastającego upominania się "młodych" w kierowni — 

otwie życia polskiego w Wiemozech o zwiększenie 
aktywności ruchu polskiego, "Młodzi", których naozel+ 
ną trójkę na Śląsku Opolskim stanowili Wixtor Gorzoł. 
ka, Jen Wawrzynek i Józef Kachel, reprezentowali 
pogląd, że na zwiększony napór hitleryzuu należy odu 

powiadać zwiększoną - jak najszerzej pojętą - akty- 

wnością życia polskiego w Mienozech,'0 ilą bowiem 
za republiki weinarskiej polskie życie organizacyjne 
w Niemczech wykagywało względną żywotność, o tyle 
po przejęciu władzy w Wiemozech przez hitlóryzu 
w styczniu 1933 roku można było zauważyć pewne ogła- 
bienie tętna życia w ruchu polskim mą tych terenach, 

Patrząc z perspektywy prawie 40 lat na wysiłki 
*ruchu młodych", zahamowania postępującej ataznaoji 

a 
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w letuch trzydzieńtych w polskim Życiu dpołocznym 
1 tohnienlu w wasy ludu polskiego tej ziemi na nowo 

zrywu "młodyoit 

rozwój ilościowy i jukośaiowy takich 

Związek IHurcerstwa Polskiego 

Młodzieży Polskiej na Śląaku 

opolskim, Zalązek Polskich Kół Śpiewaczych na Śląsku 

Opolskim, Wiuo zwiększającego się terroru aatyjol- 
skiego w latacn trzydziestych bieżącego stule sia 
rosła ma Opolszczyźnie odczuwalnie aktywność życia 

ej niz dotąd odbywały się schadzki, 
spotkunia i zetrunta w świetiicach - a świetito 
polskich przybywało w tym czuaie, Częściej i licze 
niej pokażywali się harcerze polscy na ulicach miast 
1 wai Opolszczyzny, orgunizując przemarsze, biwaki 
1 rozbijając obozy pod namiotami właśnie na terenach 

polskiego, Czę 

szczególnie zagrożonych. Polakie chóry śpiewacze 
częściej niż dotąd odbywały awoja lek 

publicznie, Na przekór butuym 
iło aię poważnie życie polskie na 

polozczyżate własnie w latach 1934-1939, Jak bardzo 

polszazyzny 
cje 1 wyst; pow 
hitlerowcom o 

dererwowały alę uienieckie włudze paustwowe 1 różne- 
53 szczuwla człony partii bitlerowsziej tya rentson- 

polsziego tycia społecznego na Upolskczyźnie 
ytoczonys okresie Czugu, doczytujemy siy w la- 
powojennych £ poniesieokich axt archiwalnych, 

o rodzuju sprawozda: osławionego "Buqd 

an", ruportów /"Lugeterioht'ów"/ Gosta- 
pc, meldunków różnych "amteleiter der NSDAP* itp, 

kuszę stwierdzić, że jako jeden z wielu autontycz- 

Jeutscher 0 

nyah uprawców niepokoju i zdenerwowanie hitlerowców 
ns Opolszczyśnie w latucn poorzedzających wybuch 
II wojny świstowej, doznaję dzisiaj z tej ruoji do- 
datkowej aatystakaji. 

„Kofioząo moje niniejsze wspomnienia z lat działa: 
ności Zaiązku Polaków w Niemczech zdaję sobie oczy 
wiżcie wprawę z tego, że są one z konieczności frag 
mentaryczne i - jak każde wspoanienia - 34 one £ na- 
tury rzeczy subiektywne. Obojętnie jednak, z jakiego 
punktu widzoniu by patrzono na działalność Zrigzku 

Poluków w Niewczech 4 ohoiano oceniać z perspektywy 
minionych dziesięcioleci tę naczelzą organizację 
wszystkich Polaków w Wieuczech, dojić można tylko 
do jednej niewątpliwej pruwdy, że Związek Polaków 
w Nienozech wielce zasłużył się dla Sprawy Polskiej, 

METODY KA EEEE 

o majsterce na kursie 

drużynowych zuchowych 
Go robić 

Nu dobór treści zajęć £ majsterki na kuióle iruży- 

Nowych wpływ uają różne czynniki, ule wśród nich rolę 
nejważniojszą epsłnia ożas w jakim musiny mię zmieńw 
0ić 1 warunki materialne, w jakich przyjdzie nam ta 
Sajycia prowadzić - a na tym tle sprawa naiatotnicje 
SZuł potrzeby, 

Wicuy, że eni czus mni inne warunki nie pozwolą 
Mum na wypooużenie kursantów w niezbędne umiejętności 
pruktyczne, nie mówiąc o wiedzy, 

W dodutku:onl suni reprezentują zwykle hader 
zróżnicowany poziom uvtejętności majstorkowskioh. 

Stujemy przed problemom do rozwiązaniał 00 spośród 
Tueoży najbardziej keniecznych wybrać do arealizowa= 
nia na kursie, Można w tym wypadku pójść w różnych 
klorunkach i żeden nie przyniesie nam aatysfakoji, 
bo będzia tylko cząstką tego, co powinniómy kursantom 

dać, Również propozycja, którą tu przedstawiam nie 
Może pretondować do tytułu najlepszej, ale ma jeden 
walori jast oparta nu długich i woiąż aktualizowanych 
deówiadozealnch, 

, Żunim przejdziemy do wyliczania tematów, określimy 

Warunk li 
1. Zakładamy, że kurs drużynowych posiada w protvanie 

12 godzia zesorowych, przeznaozonych na majsterkę, 
Zajęcia prowadzone będą jednoatkani nie mniejuzymi 
niż 120 minut, n więc będą dwu= lub trzygodsinna, 

2, Przyjmujemy, żó kura nie dysponuje warsztatem, 
lecz odbywa się to w izbia wypocażonoj w stoliki 
i krzesła lub w warunkach obozowych, 

3. tyovraćmy sobie, że uomutnicy zabrali nożyczki, 

scyzoryki, przybory do szycia, a Organisutorzy 

posturali aig o zestaw elementarnych narzędzi do 
obróbki drewna, Ponadto postarali uię o zożywuczo 
biurowe /00 najaniuwj jedon na pięciu kuranntów/, 

Przewidujemy, że została pokona a "basiura móterie 
łowa" 1 kura posiada dostateczną ilość kartonu, 
papieru, Ścinków tkaniny, listowak modelarskich, 
drut, klej, farby plakatowe i parę innych rzeczy, 
Obotujomy za tym, aby grupa przypadająca na jednęu 

RQ prowadzącego w ożasie zajęć nie przekraczała 
20 osób, 

fo, 00 zostało wymienione stanowi abuolutne mini. 
mula, Poniżej tych warunków nie powinno aię sohodzić, 
Jaką tematykę móżna w tych: warunkach urealizowaćł 

Proponuję ogtary grupy teaatów; Obrzędowa, Imlkowa, 
Przebraniu orez Tradycyjne, W uzozeżółach przedotuć 
wieją nię one następująca! 

PRZYKŁADOWY PLAN MAJSTERKOWANIA 

NA KURSIE DRUŻYNOWYCH ZUCHOWYCH 

Rodzaje prao do obrzędówy 
ilość godzim - 2, 
wyssczególuienie prao = znuk drużyny /totem/ 

spoaób realiunoji = pukag wsoroów, projakty uozestni. 
ków, 

wyszożególnienie pruo — kronika drużyny 
unosób realizacji — wykonmaie £ przygotuwanych watuz ia 

łów prueż ukódć onóo 
Wyszczególnienie prao - "dkurbieo" 
sposób resitsuoji - ozdobienia gotowe akrsyni 

21   

 



      

ilość godzin, zajęć 
wyszozególnienie prac - kukie 
sposób realizacji = wykonanie 

stroju przez 
wyszczezólnienie prao - pucynka 
gpoaćb realizacji - uazycie rękuwi. 

główki przez sześć osób 
wykonanie 

wyszozególnienie prao - inne -lalki 
apoaób realizacji - pokaz kilku rodzajów 

Rodzaje prue do przebieran 
ilość godzin , zojęć - 6 
wyszczególnienie prao - czapka okrygża 
sposób realizacji - wykonanie indywidualne z kartonu 
wyszozególuienie prac - hełu, kask 
sposób reulizacji - jak wyżej 
wyszczególnienie prac - rogatywka 

sposób realizaoji - uszycte dwójksni według wykroju 

wyszczególnienie prac - narzędzia, broń 
sposób realizncji - pokaz dla wszystkich 

Rodzaje prao a tradycji zuchowej 
ilość godzin, zajęć - 2 

wyszozególnienie prac - szczudła zł 
sposób realizacji - zbicia z prefa 

E Bżeść osób 
ykatów przez 

wyszczególutenie prac - tuk=/ 
sposób reulizacji - wykonunie z przygotowanych prętów 

łuku i 3 strzał prze oaób 
wyażczególnienie prao - latawiec” 
spoaćb reuliżacji - wykonanie z przygotowanych ma- 

teriażów, przez sześć osób 

z/uymuga próby użycia tuż po wzkonaniu 

Dlnczego to a nie coś innego? 
Czas 1 inne warunki zmuszają do dokonania wybomi. 

Można było na przykład zamiast "przebra" dać przybo- 
ry do gier i ćwiczeń, albo zaniast rzeczy %radycyj- 
mych" dać wykonanie budek 1 karuników dla ptaków itp. 
Jest to zuleżne od punktu widzenia, 

Mój punkt widzenia /nierez prezentowany/ jest na- 

atępujący: latotą zuchowania jest zabawa, najczęściej 
w "ooś" lub "kogoś", Dzieciom bardzo Odpowinda prze- 

bierunie się « "kogoś" i jeat zrozumiałe, żb zuchy 
ohoą się do tego kogoś upodobnić przez przyjęcie od- 

powiedniej postawy, posłużenie się miniką, gestem, 
tonacją głosu itp. Wie chodzi tu o włożenie całego 
kostiumu. Wystarozą elementy stroju, Wiemy, że po to 
aby zuoh czuł mię Indianinem wystarczy mu pióro wet- 
knięte wo włosy i kawałek kija imitującega tonuhawk 
lub strzelbę. Bo w przebranich głowa jest nujwużniej- 
wza, Dzieci pruwie zowszo rozpoczynają przebierania 
od głowy i często na tym poprzestają, Koniecznym 
uzupełnieniem jost "ooś" do ręki, a więc imitacja 
broni lub innego przedmiotu, charukterystycznego dla 
roli jaką zuch ma pełnić, Jeżeli przyjuiemy, że przem 
branie zą bardzo wstać, to poświęcimy im pewien ożaa 
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w pr » kursu, Jezeli jednak ozusu jout mało, 
to spośród przebrań wybrać musiny najważniejsze 
części t. j, nakrycia głowy, Ale na tym nio ko: 
proces wyboru treści, bo znów ató 
jokie nakryc głowy? Może być wiele ich rodzujów. 

ne, umożliwia- 
jące tworzenie odniun, a ponadto najbardziej potreob- 
Odpowiadź brzmii najburdzioj uniwer. 

ne, a więc takie które będą najczęściej używane. 
FPrzeatudiuwanie obowiązujących regulaminów sprawności 
zuchowych oraz dane dotyczące popularności dadzą nam 
bliżazą odpowiedźz najczęściej mogą być używane 
czapki z okrągłym denkieu i daszkiem takie jak noszą 
kolejarze i żołnierze, leśnicy i milicjancei, pocztow- 
Qy i marynarze /z daszkiem 1 bez deszka/, Na kursie 
nauczymy wykonywania takiej czapki, w której zmiana 
elementu pozwoli na zmianę roli, Drugim z kolei na- 
krycien głowy będzie półkolista skorępa nazywana raz 
hełmem raz kaskiem, a historycznie sztomen, azysza- 
kiem i in, Będzie to ważne wyposażenie dla zuchów 
bawiących się w rycerzy, żołnierzy, ale też górników, 
budowniczych a także w sportowców /kuski noszą nie 

tylko motocykliści ale obecnie nawet narciarze/, 
Trzeoin rodzajem nakryć głowy, już nie tak często 

potrzebnym jest narodowe nukrycie głowy Polaków - ro- 
gatywka, Ma zastosowanie jako element stroju ludow. 
w paru regionach oraz w wojskowym kostiumie history- 
cznym, Tak przedstawia się mój tok myślenia, dotyo: 
0j szezegółów programu, Iune argumenty p 
za umieszczeniem w nia przeduiotów zw 
dami.i tradycją zuchową, Pierwsze gą chyba oczywiste, 
bo każda drużyna powinna posiadać swój znak oraz kro- 
nikę. Nie stawiam kntegorycznie, uby taki znak zrobi- 
ły same zuchy - nawst przy pomocy drużynowego - jest 

która musi być ała 1 estetyczna, lic 
się nie stanie, jeżelf ją wykona ktoś z rodziców, Ale 

drużynowy musi wiedzieć juk ten znuk powinien wyglą- 
dać, musi umiać przynajmaioj naszkicowuć jego pro- 
jekt, Oczywiście w oparciu o sugeatie 1 wzory, z ktć 
ryui zopoznał się na kursie, 
to sumo dotyczyć może dwóch pozostałych przedmiotów: 
kroniki 1 skarbca. 

Najtrudniej przerawia do przekonania umieszczenie 
w programie przyrządów naznanych tradycyjnymi: ażozu- 
dła, łuki, latuwce - wydnją mię czymó Świesznym 
1 urchaioznym, Ala wbrew temu, co można przypuszożuć, 
cieazą mię jednukową, niosłabnącą popularnością 
wśród kolajnych pokoleń zuchów, Towaruyszą one zuchom 
ohłopoom od poczatku istnienia ruchu; ołużą dobrze 
sprawie przełunywania u zuchów niewiary we własne 
siły, w. 
potrzeby przebywania na ówieżym powietrzu, 

Pozostaje jeszcze unotywowanie obecności w progra- 
mie lalek, ńożólej pucynek 1 kukiełek, Wiąże się to 
z faktem, że teatrzyk lalkowy jest nadal obacny na 
zuchonych zbiórkach, mu tę cechę,dziyki której może 
służyć nia tylko zuchom ale i prezentowaniu alę dru- 
żymy mo zewnątrz. Mn włusne potrzeby mogą wystarczyć 
"jarzynki", "supełki" itp. /Ma to w programie inatruk: 

bianiu sprawności £ choćby zaspokajania 

Hnjaterkowanie 
tych przedutotów, 
jajstorkowanie to przede wszystkim praca ręczna, 

. Są jednak takie monenty w ży- 
h uczestnicy wykonują jakąć 

rzecz,nie wjuarnjuch skupienia, a wówczus nadarza 
mię okszju do pogadanki. O zasadach 1 metodach maj- 

st, o samej rzeczy,którą kurnanoi 

wsparta pomysłowo: 
ciu człowieka, w któ 

gterkowania z zuchu 

wykonują na przykżad o rodzajach hułmów odnotowanych 
przez historię wojakowości, 

Ograniczone ilość czasu znusza naa do stosowania 

pokazów wykonanych przedaiotów, kuazą to być naprawdę 

wzorowo wykonane, funkcjonalne i na tyle solidnie 

zrobione, by wytrzymały próbę użycia ich przez kursane 

tów. Bo każda rzecz demonstrowana winna przejść przez 

ich ręce, 
Z tego aanego powodu t.j, braku dostatecznej iloś- 

ci czasu musimy zastosować "prefabrykaty", czyli 

w dużej ozęści przygotowana do dalszej obróbki elenen- 
ty lub nuteriaży. Na przykład wykonanie ozozudeż 
z surowych drążków zabrałoby co najaniej dwie godziny, 
A many na to nie więcej niż pół godziny, wobec tego 
drqżki są przycięte, przewiercone, wykonane podpórki, 
a kursanci mają tylko zuontować, To samo z łukiem 
1 latawonni, 

Kursanci lubią notować wszystko 00 się im powie, 

To przyzwyczajenie koliduje z zasadą: jeżeli wykład, 
40 w trakcie wykonywania pracy, a więc kiedy ręce są 
zajęte. Diotezo dobrze jest pozwolić na rysowanie 

wzorów nu przykład w ozasie przerw lub po zajęciach. 

 BMSESEZ 

METODYKA  HEEEEEEEM 
Ddirze służą w niektórych wypadkach miniaturki, 
Osobiście jestem zn tym, aby ku 
wykonane przez siebie rzeczy zabrać ze sobą. Czapkę, 
kask może włożyć do walizki. To samo może dotyczyć 
lalek, Przedmioty z gru,y "obrzędowych" 1 "*tradycyj= 

mych” nie wchodzą oczywiście w rachubę, 

Zukot 
Tych parę propozycji i uwag nie wyczerpuje zagad- 

nienia, Brakuje wskazówek jak wykonać hełm z kartonu, 
czy szozudła, Można tylko zasygnalizować, że "lit" 

ie broszury, 
opis wykonania 

przewiduje wydanie poradnika w 
Tam właśnie znajdzie „ię miejeoe 
przewidzienych tutaj zadań oraz więoej wskuzówok © ma- 
mej metodyce majsterkowania, Jeżeli oczywiście nie 
będzie przeszkód takich jak brak papieru, możliwości 

druku, itp, 

Przedstawiony wyżej materiał przygotowałem na 

wyraźne życzenie mojego Naczelnego, Ponieważ nie wy- 
raził żadnego innego życzenia, poprzestaję na tym, 
Wszelkio apele o pisunie do "UR"-n, skierowane do 
zuchaistrżów nie dały na razie rezultatu, Jeżeli unie 
samesu przyjdzie w każdym miesiącu napisać artykuł 
z metodyki zuchowej to nie podołam, Wie chodzi © cza, 
ole o posiadane przeze mnie doświadczenie, Więkozość 
bierze się z lat dość odległych i wymaga konfrontacji 
e dzisiejszymi potrzebani, Nie da się tego zrohić a 
dnia na dzień, 'lawet uwzględniając "poślizg" w jaki 
wpadł nasz nieszozęśnik 1 którego nie może wyjść. 

Czuj! 

druh Franek 

Iwo mike uj 
Do nonentu,gdy świat wkroczy w trzecie tysiyc- 

lecie pozostało nam zaledwie piętnaście lat, 
Kiedy w zespole protramewym Chorągyi zastaruwial tómy 
Bię jak urzeczywistnić jodnozdantowy zapis Uohwuły 
1II Konferencji Spruwozdawczo-wyborczej, zobowiącują= 

©j mna do powołuniu Chorygwianej Szkoły Instruktor 
Skioj,co do jednego nie uieliśmy żadnej wątpliwości: 
ua to być szkoła NOGOCZESNA na miarę zbliżającego 

hmPL Kazimierz B. Schiittertó 

się trznoiego tysiąclecia. Szkoła nowoczasna to taka, 
która będzie łączyć dobro chorągwiane tradycje 
z potrzebami jutru, Ma to być szkoła, która da naszej 

Chorązwi atabilicację kadrową, a co za tym idzie 

postęp i niekwestionowane umocnienie na mapie haroor- 
skiej Polaki, 
Cży niniejszu konoepoju spełnia powyższe założenia? 
Chcieliśmy by projekt łączył wozystkie niezbędne ela-  



  

EEEE MOTYWACJE 
manty do zrealżzowinia UJB 

cepcja to spruwa 
zyska ona potwierdzenie w 
- ta jej część, która podejmie trud kształcenia i je- 
go organizowania. 
Kształcić będziemy głównie drużynowych, tych rozpo” 

ozynnjących pracę i tych już doświadczonych, Konoep- 
cja zukłads cały azereg najróżniejszych działań-PHO- 
POZYCJI. Któraś z propozycji MUSI TaAPIÓ 1 spowodó- 
wać zaangażowanie przygotowywanych przez szkołę in- 
struktorów., Aby to sprzężenie nastąpiło przez cały 
Gas unszych działań MUSI być stosowana zasada PAR- 
TNERSTWA, Dlatego działania, etóre podejmiemy nie 
wogą być nieprzygotowane. Muszą to być przedaięwzię- 
oia przenyślane, dobrze zaplanowane w myśl zaaadył 
lepiej mniej a lepiej. 
Szkoła w owoim pierwszym etapie nie będzie dysponowa- 
ła określonym miejacem, dlatego uusi powatać najpierw 
w NAS, odbywać się NA CO DZIEŃ, musi być chciana 
i srozuniano, 
Potrzeba powołania Chorągwianej Szkoły Instruktorów 

wynika z analizy "zasobów kadrowych”, szczególnie 
w grupie drużynowych wszyatkich pionów, analiza taka 
dokonana została przez III Chorągwianą Konferencję 
Sprawozdarcz0-iłyborozą. 
Choemy wzbu!aić swoisty ruch intelektualny wśród kad= 
ry Chorągwi 1 zbudować trwałe więzi pomiędzy poszcze- 
gólnymi zespołami instruktorskini, Celowi temu służyć 
głównie będą te formy pracy szkoły, które wykraczają 
poza znane i stosowane. 
śiiuimy przygotować instruktorów do peźnionych przez 

nich funkcji zgodnie z "Zasadami kształcenia w ohorę- 
wi krośnieńckiej”. * efekcie powinien powstać RUCH 
INSTRUKTORÓW I ZESPOŁÓW, Zagadnienie to ilustruje 
SCH:MAT ORGANIZACYJNY PRACY SZKOŁY, który jest załącz 
nikiem do nitiejozych założeń, 
Aby cele te w pełni uogły zostać zrenlizowane Szkoła 
Bgdzie kaztutodć w oparciu o metodę harcerską, 
Oznacza to, że gdzie tylko będzie możliwe odstąpiny 
od tradycyjnie atogowanej "szkolnej" metody przekazy- 
wania wiedzy, bo nie gwarantuje ona przygotowania 
uczestników ksztażcenia do " sasodziolnego 1 odpowiem 
dzielnego spełniania roli i funkcji drużynowego-tn= 
struktora: wychowawcy, przywódcy zespożu młodzieżowe 
go, działacze społecznego". /J.5, "Harcerafwo" Sr 6 
£ 1982 roku/, 

Wychodzimy z założenia, że jeśli uczestnicy kursów 
organirowanych przez azkołę mają umieć poaługiwać się 
metodą harcerstwa w prowadzonych przez sibie druży- 
nach, sami muszą być tą metodą kształoeni, Wymaga to 
stworzenia ne wszystkich zajęciach szkoły 1 kuranch 
takiego klimatu, który w aposób oczywisty będzie de- 
cydował o wzajennym partnerskim traktowaniu się 
kiztałoąoyoh i organizujących kaztakenie, Temu celowi 

służyć mają między Lnnymi WE FORMY PRACY”, które 

nazwano ogniskani szkoły, Jest to jak gdyby ayuboli- 
aana kouoepoja pracy pewnej ozęści szkoły, Ognisko 
rozpola uyśl, zagrzewa do czynu, prouienieje na oto- 
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NEGEEZZECH + ME 
Szonie a jego członkowie /ognie/ roznoszą idee do 
swoich środowisk, Skład ogaiak może być dowolny, ich 
uczestnicy powinni być dobieruni przez Kierowników 
Ognisk, którzy pracują w swoim Środowisku z ludźni 
z któryni się rozuaieją i jest im dobrze, Ognisko 
spotyka się 2, 3 razy w roku, a efektem apotkanin są 
opracowania metodyczne /opracowanie zbiorowe, indywi- 
dualne, opracowanie z dyskusji, taśma, materiał pro. 
gramowo-actodyczny, piosenka etc/, Tematyka spotkań 

wynika z potrzeb szkoły i tenatu ogniska, A oto one: 

pisitca 
oś szkoły 

- WOLĘ BYĆ 
Ognisko ma na celu uświadomienie i propagowanie me- 
tod walki z wszelkimi zagrożeniami pł nącymi z ota- 
ozającego nas świata. Ochrona przyrody, zdrowia, 
również psychicznego, przeciwdziałanie moralnie 
złym wpływom - to jego cel, 

SZKOŁA POD ŻAGLAMI 
Hurcerska Szkoła Pod Żaglami to metoda wychowawcza, 
udowadniająca nie tylko możliwość połączenia har 
cerstwa z żeglarotwem, lecz także awoista szkoła 
dzielności. W warunkach długiego, trudnego rejsu, 
powinno nastąpić auteutyczne hartowanie charakte- 
rów, 

KSZPAŁTŻYCIA 
Pytanie o sens życia jest tuk otare juk filizofia. 
Hercerze starsi często zadają to pytanie, a szale- 
nie rzadko użyskują nań odpowiedź, Rozmowa taka 
muai się odbywać, eby nawiążać koutukt a młodzieżą 
starszą. Porma dobra takżo dla kadry, 

HISTORII, OBRZĘDÓW I TuADYCJI 

Hieazkamy w regionie, gdzie haroeratwo zapuściło 
mocne korzenie, Często sobie z tego nie zdajemy 
sprawy. Sprawa tożsamości, ukazania związków z prze 
szłością, budowania tradycji, wytwarzania własnych 
obrzędów jest uprawą niezwykle ważną, To nióch od- 
różnia Związek od innych organizacji, Potrzeba two- 
rzenia tradycji od chorągwi po drużynę jest oozy- 
wista a jej izieje powinny inspirować i dopingować, 

pod warunkiem, że będą znana. 

KULTURY 
Różne środowiska dysponują określonym dorobkiem, 
Golem jest zebranie 1 populeryzacja a efektem win- 
no być powołanie chorągwianego zespołu reprezen- 
tacyjnego, 

KIERUNEK; WIEŚ 
Sztab, który zgodnie z Uchwałą Zjazdową zająłby się 
provlematyką pracy drużyn wiejskicn, oprucowawanio 
wskazówek metodycznych 1 prograsowych. 

ABSOLWENTÓW SZKÓŁ CENTRALNYCH 
Wytworzenie nawyków wyjazdów na kuray oentralne 

aj praca z abuolwentani w foruie pracy klubu 

RoZTALSJNIA KADRY KIEROWNICZEJ 

tormy kształcenia, począwszy Od dostarczania 
etycznych materiałów - po kaztałoenie kurao 

saliza poziomu wiedzy kadry kierowniczej, 
ie vierunkowych zumierzeń, 

Oocha i u 
Upracowywi 

KREGÓW PRACY 
Ianpirucja progrumowa kręgów. Opracowywanie materia- 

łów wzorcowych.Brzenoszenie doświadozeń ze Środo= 

wisk, 

WĘDROGNICZE - SZKOŁA WYPRAW 
Wyirowunie po kraju 1 problemy życia. Iniojowanie 
odnowiednich działań z zakresu wędrowniutwa, 

KUŹNICA CHORĄGWIANA 
W uurunkach dyskusji stwarzanych przez kuźnicę 

niezbędna jest wymiana myśli 1 poglądów ne sprawy 
nurtujące środowisko. 

PORADNIA PRJGRAMORO-4EPODYCZNA 
Oguiuko będzie łączyć dorobek metodyczny i progra- 
mowy poszczególnych ognisk. Poradnia stopni, 

Ogniska mogą być powoływane doraźnie do zadań, 

które wynikają a treści pracy bieżącej. 

zespoły 
sondażowy i analiz 
- wżkołu musi dysponować podatuwowym materża łem 
analitycznym na podejmowania możliwie najtrafniej 
szych decyzji 

2/ prosy 1 wydawutetw 
+ praca z prasą i przygotowywanie niezbędnych 
opracowań oraz tch wydawanie 1 upowszechnianie 

3/ metodyków 
- opracowujący części możodyczne kursów, oraz niet. 
będne materiały 

4/ biblioteka 
- gromadzenie i opraoowanie.niesbydnego księgo- 
zbioru 

|HEMH + KUNEEKEEKA MOTYWACJE EEEE 

organizacja 
Rada Programowa KCHSI ZHP epełóia rolę orgamu 

opiniodowozego. Jej celem jest przenoszenie 
ogólnych zależności życie społecznego Ba teren 

Związku. Ha czele Rady Programowej stoi Przewodniozą- 
ay s 4-oaobowyu Prezydium, Radu Prezydium spotykać 

mię będzie 2, 3 razy w roku, Członktć Rady Programo« 
woj są przedstawiciele różnych dziedzin życia £ tere- 
nu Chorągwi: Prezydium Rady może ydońuć © popro« 
sżeniu do pracy w Kudzie Progranowoj przedstawiciali 
gpoże Chorągwi. Ozłonkostwo w Radzie Programowej 
jest dobrowolne, Komenda Szkoły jeat zespołem organi 
zaoyjno-programowym, który decyduje o ogłokształoie 
działań Szkoły, W związku z tym Kouendagt Szkoły na 
prawo do wydawania własnych rozkazów, Konendant 
Szkoły wnioakuje o powołanie zastępoów Komendanta 
Szkoły, Komendunt Szkoły jest mianowany rozkazem 
Komendantu Chorągwi, na wniosek zastępoy Komendanta 
Chorągwi do epraw programowych, 
Zaspoły Szkoły są pomocniczymi ogniwami, które poma= 
gają w wypracowaniu właściwej konoepoji działań, 
Zabezpieczają one prawidłową działalność merytoryczną, 
W siład zespołów Szkoły wohodzą instruktorzy różnych 
pionów działanie. 
Ogniska Szkoły mają za zadanie opracowywać materiały 

pomognioze kursów, Ich działalność winna zmierzać 

także do stworzenia swoistego ruchu intelektualnego 
instruktorów. 
Ogniska Szkoły dsiałają w uiejaoach zanieszkania 
1ch kierowników. Do współpracy kierownicy ognisk mo- 
gą zapraszać instruktorów z terenu całaj chorągwi. 
Członkiem ogniska niekoniecznie mucl być instruktor 
ZAP, 
Obowiązek "kształcenia ustawicznego”, pod pojęciem 
którego rozumie aię pogłębianie, uzupełnianie i sys- 
tomatyzowanie wiedzy absolwentów kursów spoczywa na 
Komendantach fufoów, 
W hufoach za ksstałoenie odpowiedzialni są zastępcy 
Komendanta Hufca do spraw progranowych lub pracownicy 
etatoni przez Komandanta Hufoe upoważnieni, 

Rada Progranowa 

  
  

009080000000) 
Szkolenie 

Kaztażoenie 

-L 

ustawicBnoe w 

kursowe 

hużoach 
w w 

25 
ZARY ZEEE Z TOEAOZZCOŃOCOE PORE GZOZEAGZOZZOC | UZO CZCZONE AACZCEEWOWNI ZATACZA TOOK 

harcerskie.pl      



      

UE HISTORIA 

hm PL Tadeusz Gaweł 

SEENCHAEK HH + ME 

HM 
WŁADYSŁAW (1902: 1960) 

>ZCZYGIEŁ 

Harcerstwo, pomimo upływu lat, od chwili powsta 
nia do okresu obecnego nie st«rzeje się, Jest zawoze 
młode, W tym znaczeniu również prace Władysława 
Szozygła, a szozególnie te o metodyce harcerskiej 
mają wciąż aktualną ważność i wartość, Kanwą działal- 
mości i fundamentem pracy harcerskiej jest zastęp 

1 jego zastępowy. Książka "Jak prowadzić zastęp har- 
gerski" doczekała się dwóch wydań w 1946 roku i 1957. 
Opiera się ona o publikacje zawarte w ozasopiamie 
wydanym przed 1939 rokiem - "8 Kręgu Wodzów”, 
Podręcznik "Jak prowadzić zastęp harcerski" już w pod 
tytule zawiera wyjaśnienie - uwagi metodyczne, Praca 
ma siedem rozdziałów: Co to jest zastęp harcerski, 
Zaatępowy, Zbiórki zastępu, Program prac zastępu, 
Zamtęp na wyciecze i obozie, Prawo w życiu zastępu, 
Dodatek /zawiorający próby na stopnie młodzieżowe mło 

dzika i wywindowoy oraz część sprawności: pionier, 
kartograf, terenoznawoa, kucharz, sygnalista i sama- 
rytanin/, Książeczka ta, mająca zaledwie 80 stron 

jest niezwykłym zbiorem wiudzy dla zaatępowego, Prze= 
maczona jest - wydawałoby się wprost dla zastępowego, 
Mnie osobiście wydaje się, że jest to znakomity pod- 
ręcznik, praktycznie realizowany na kursach zastępo= 
wych, promadzonych przez starszych inatruktorów, 
oczywiście przy ogrounej aktywności zastepowych, W wy- 

daniu z 1946 roku znajduje się interesujące słowo 

wstępne od autora. Pisze on; Harcerstwo spełnia rolę 
w wychowaniu młodego pokolenia młodzieży polskiej, 
Odpowiada jej bowiem swoimi metodani 1 programom, 
porywa ją pod wzplędem wychowawczym, jest naturalną, 
prostą 1 jasną organizacją ułodzieży, I dalej autor 
powiada: Dwie zeuady stanowią o istocie harcerstwa 
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Cz.2 
- Prawo harcerskie i metoda... Najważniejszym elemen - 
tem w metodzie harcerskiej jest system zestępowy... 
Książeczka /.../ dnje zastępowemu sporą ilość doświad. 

czeń instruktorskich /.../"+ 

Myśli płynące z tekstu "Jak prowadzić znstęp hurcer- 
Ski" może posłużą do zrewidowania naszego poglądu 
o tym ruchu, w któryn jesteśmy obecnie, Orzanizowanie 

młodzieży w zastępy - które sę najistotniejszą jed- 

nostką w organiznoji - jest podstawową formą pracy 
harcerskiej, Wedłg Władysława Szozygła harcerstwo 
jent nie do ponyślenia bez aastępu, podkreśla on też, 

że zastępowy spełnia wielką rolę w wychowaniu młodego 
pokolenia Polski, Dla autora ważną rolę odgrywa "duch 
zastępu", czyli element uczuciowy, który wiąże har- 
oerzy-ozłonków zastępu w zwartą całość, Składają się 
na to zjawisko wspólne przeżycia, aanodzielne wapółm 
działanie, wspólny sąd o każdej sprawie, przykład 
zastępowego, stałość ozłonków, godło, własna pionenka, 
przeżycie członków zastępu w ujęoiu historycznym, 
zwyczaje, "Dobrze zorganizowany zastęp to zastęp 
żymotny, poaladający własne życie, jasny program, re- 
alizowany metodą harcerską,” 

Myśli i uwagi o zastępowym również, pomimo upływu 
dwudziestu pięciu lat od śmierci autora i ponad 
trzydziestu lat od powstania tej książki, brznią 
dziwnie aktualnie - *Zaatępowy - odpowiedzialny kiem 
rownik grupy haroerzkiej, jeat jednym z najważniej- 
szych stanomisk w harcerotwie", Wodług druha Szozy- 
gła zastępowy "musi mieć ooś z osobistego megnetyznu, 
1.../ w grupie ohłopoów musi się wybijać i tym impom 

nować, /,../ © jeden stopień haroerski bardziej wyro- 

biony od swoich ozłonków zustępu, /.,../ musi być 

—| harcerskie.pl 

| - So. ss 
przyj tadeu dla awoich ohłopoów, 1.../ stara się 

0 czysty 1 sohludny wygląd zewnętrzny zarówno munduru 

jak ! oułej postawy, Jest punktualny, chętny do pra» 
oy, karny wobec włada, w pracy porywa innych, pracę 
rozkłada ną wszystkich członków zastępu, W życie 
gnet(pu wnosi pogodę, pamięta o uśmiechniętej twarzy, 
łagodzi spory, postępuje zawsze taktownie, szanuje 
godność katdegc harcerza, Żastępowy stara się poznać 
wurunki pracy domowej kolegów, odwiedza ich w domu, 
troszczy się a ich naukę, organizuje pomoc dla tych, 
któryn nauka ałabo idzie." 
Jakie prace 1 zadania spełnia zastępowy? Autor ujauje 
to zezadnienie w siedmiu punktach, Podaję treść tych 
zadań: zastępowy - opracowuje program pracy zastępu; 
przeprowadza zbiórki, ćwiczenia 1 wycieczki, organi= 
zuje nszelkie prace zustępuj prowadzi książkę zastępu 
bierze udział w radach drużyny dba o to, by chłopcy 
zdobywali stopnie haroerskiej dba o wdrażanie w życie 
prawa harcerskiego, 
Wiadomości i doświadczenie zastępowy uzyskuje poprzez 
branie ńdziału w radach drużyny, udział w pracach 
specjalnych zebrań zaatępowych, czytanie książek har- 
oerskich, utrzynywanie kontaktu z drużynorym i zantę= 
powymi. Ważna jest maksyma, którą 1 obecnie warto 
wdrażać w żyoier"Ty, druhu zastępowy, jesteś dla 

* chłopców, a nie oni dla ciebie", 
W dalszej ozęści pracy autor omawia książeczkę 

zastępowego 1 bibliotekę zastępowego, 
W trzeciu rozdziale omówione są zbiórki zustępu. 

Jakże trwnłe są elementy stanowiące szkielet zożórkii 
Tozpoczgoie zbiórki, pogawędka lub gewęda, gry, hercą 
śpiewy, omówienie spraw bieżących, zakończenie zbiór 
ki. Autor podlreśca, że wszędzie w życiu harcerskim 
pojawia się zastęp, Prace haroerskie zasadniczo odby- 
wają się w polu i z tej drogi - pisze druh Szozygieł 

- zastępowemu schodzić nie wolno, Przedstawia zastę« 
powemu do przenyślenia pięć „rodzajów zbióreki 
zbiórka w ztnie w parku, w zimie w mieście, alarmowa, 
w świotlicy, w polu /ra miastem/» 

Czytając ouówienie prograuu pracy zastępu zapozna- 
demy się z następującymi działami, które zawierają 
miedzę niezbędną do przekazania w zaatępie, Są tor 
Wyrobieie ideowe, technika haroerskich atopni, przy- 
jacielstie usługi lub prace społeczne, prace dla dru- 
żyny, życie kulturalne i wycieczkowe, harce i wyciecz- 

ki, sport, wychowanie gospodaroze, Odozytujemy wzory 

planu pracy zastępu na okres trzech miesięcy, kalonda« 

Tzyk prac zastępowego na oały rok od września do 
Sierpnia, Znajdujemy w dłaszej ozęści pracy materiały 
do zbiórek w polu, izbie, sposoby zarobkowania zastę- 

pu 1 kącik zuetępu. 
Godzi się przypomnieć myśli druha Szozygła a trzecie- 
Bo rozdzinłu: ...zastęp bez obozu nie społni swojego 
£udania wychowawczego... Obóz harcerski jest syntezą 
życla 1 właściwym terenem pracy harcerskie 
Po dziań dzisiejszy aktualne są uwagi o ekwipunku 
£estępu /apteczka, mapa, kooiołek, namiot, taroze 

8ygnulirucyjn=/, Dla dzisiejszego zastępowego istotne 

HISTORIA  KEEENEM 
gą też podrozdziazy: wycienzka zastępu kiikugodzinia, 
wycieczka zastępu na poziomie ochotnika, biwak, 

zastęp u ogniska, pamiętaj o zdrowiu chłopców, bieg 
harcerski, 
W przedostatnim rozdziale autor omawia Prawo w życi: 
zastępu. "Prawo skautowe * jest fundamentem, na któ 
rym opiera się oałe wychowanie nkautowe", Dla autora 
jest oczywiste, ża prawo harcerz musi znać na paaiyć 
oraz musi je umieć wytłumaczyć, Pomozające jest dlu 
dzisiejszej kadry instruktorskiej ujęcie treści prawa 
przez W, Szozygła. Ba treść prawa składają sięs uczoi- 
wość 1 rzetelność, ałużba owojsmu krajowi i narodowi, 
służba drugiemu człowiekowi, idea sprawiedliwości 
społecznej 1 demokracji, braterstwo harcerskie, pogo- 
da ducha 1 umiejętność panowania nad sobą, karność, 

yraca, oszozędność 4 gospodarność, ozynna miłość 
przyrody, czystość moralna, Wreszoie dowiadujemy mię 
0 systemie kar 1 nagród, Choesz wiedzieć? Sięgnij 
w bibliotece po książkę "Jak prowadzić zastęp ba.cern- 
ski", przeczytaj i próbuj wcielać w życie współozesne 
niegasnące myśli instruktora, dodajmy - instruktora 
najwyższej klasy. Wierzę, że ta lektura pozwoli za= 
barwić współczesne haroeratwo, które przeżywh = 00 tu 
ukrywać - kryzys ideowy, programowy, kryzys najtrudm 
miejnzy: brak autentycznego zaangażowania, Dobre har 
oerstwo, dobry zastęp i drużyny rokują nadzieję na 
lepszą przyszłość naszej Ojczyzny» 

Oto leży przede mną druga praca Władysława 
Ssozygła: "Jak prowadzić drużynę hurcerską", wydana 
w 1947 roku, Podobnie jak poprzednia zawiera dopineki 
uwagi metodyczne. Zawiera 112 stron 1 dziosięć TOE= 
działów: Wartości wychowawoze harcerstwa, Drużyna 
harcerska, Drużynowy, Zbiórki drużyny, Program pracy 
drużyny, Rada drużyny 1 szkolenie zastępowych, Drużye 
ny w polu i obozie, Administracja i gospodarka druży- 
my, Koło przyjaciół i szkoła, wartości ideowe w dra- 
tynie, 

W pierwszym rozdziale autor omawia oele, zadania, 
metody i sasady harcerstwa. Wyszedł on s założenia, 
że taka świadomość rmoczy jest niezwyk)e potrzebna 

w pracy drużynowemu, Przed ozytającym autor snuje 

oiekawe stwierdzenia wyrosłe zarówno % jego praktyki. 
jak 1 dorobku literackiego, praktycznego, teoretycz= 
nego rówieśników i poprzedników, Podstawą dla Włam 
dyąłowa Szosygła jet myśl Baden Powella i rodzime 
opracowania w ruchu haroerskim - a saviera je W roz 
dziale "Drużynowy", gdzie wymienia J0 pozycji w bi» 
bliotece drużynowego. 

Dla autoru "Jak prowadzić drużynę harograką" 
ważne jes; stwierdzenie, że haroorstwo atanowi grę, 
opiera aię ta gra 'o aystem sastępowy, Cała daiałal- 
ność osnuta jest ną dobrowoluości przynależoniu dą 
ruchu, Wyrałnie autor przeiatayia ozytelnikowi oe har. 
oergtwo uwzględnia w swoim progranie, Nodług niego 
gą to dwie potrzeby natury ludakiej: 1, potrzeba 
urzeczywiatnienia swojej osobowości i 2, potrzebą 
pracy s innysi dla innych, 271 
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Jako naczelne zadanie pracy haroerakiej widzi 

Szczygieł taxie wychowanie, które kształtuje człowie- 
ka doskonałego i pełnego obywatela, W poczynaniach 
harcerskich drużynowy kształtuje intelekt 1 uwieję= 
tności zawodowe wychowanka, kształci jego oharakter, 

dba też o rozwój fizyczny i zdrowie harcerza, dąży 

aby podopieczny uniał osiągać sz ie własne, roz- 
Szerza pogląd na świat, uczy patriotyzau, internacjo- 
nmalizmu i wychowuje w duchu pokojowego współżycia 
młodzieży całego Świata, Podkreśla ż naciskiem meto- 
dę harcerską, która uczy samodzielności, samowychowa= 
nia, samokształcenia, Jako osobliwość ruchu harcer- 
skiego widzi jego dobrowolność i wewnętrzny nakat, 
zauważa, że metoda harcerska jest naturalna 1 pozytyw- 
na oraz że w haroerstwie wychowujeny przez czyn, 
prograu zajęć harcerskich odpowiada zainteresowaniom 
młodzieży, a podstawą całego ruchu jest system zastę- 
powy. Uwagi te, które napisał przed s górą dwudziestu 
laty Władysław Szczygieł, warto dzisiaj porównać 
z paragrafami naszego Statutu, Porównując zauważymy, 
że to co zawisra praca Szczygła, jeot adekwatne do 
treóci dzisiaj obowiązujących dokumentów, 

Rozdział "Drużyna harcerska" zawiera między in- 
nymi waźną uwagę: drużyny harcerskie nie mogą być 
sbyt liczne, gdyż duża ilość osób w drużynie przesz- 
kadza w procesie wychowywania. Daloj omawia autor 
potrzebę posiadania patrona drużyny, W dzisiejszym 
rozumieniu - bohatera drużyny. Daje również krótki 
wykład o rozwoju psychicznym mzodzieży w wieku har- 

oerakiu, Psychologia wychowawcza jest zawsze potrzeb 
ne, a szczególnie daisiaj, kiedy obserwuje się zanik 
wiadomości z tej dziedziny wyszkolenia kadr instruk- 
$orakich, Zwraca uwagę, że many do ozynienia z harca- 
rzani dwóch etapów rozwoju paychofizycznego: wieku 

przekory /11-14 lat/ i okresu dojrzewania /14-18 lat/, 

Podkreśla w końcu tego rozdziału potrzebę stałości 
zastępów. Daje nam następnie inatrukoję o pracy 

wewnętrznej drużyny /powstanie drużyny, zgłoszenie 
jej do ZEP, drużynowy, drużyny próbne, rada drużyny, 
zastępowy, przyboczny drużyny, sekretarz, skarbnik 
drużyny, opiekun, drużyna, rok harceraki, planowanie 
pracy w drużynie, formy zewnętrzne pracy drużyny/+ 

"o auche wyliczenie "rozdzałów instrukcji" — warto 

przeczytać 1 porównać ze stanem dzisiejszej wiedzy 
1 orientacji, Obecnie wydane są różne inotrukoje 

OKH w sprawie prowadzenia drużyn młodszych , star 
szych 1 zuchów, Warto przeczytać, norównać, wyciągnąć 
wnieski, 

Jaki ma być drużynowy? Jakimi'ma siy odznaczać 
oechami? Jaka jest droga do dobrego drużynowego? 
Oto kilka pytań, które nasuwają się przy osytaniu 
kaiążki-podręoznika "Jak prowadzić drużynę harceraką", 
Szczygieł zaznacza moono: "Bądźcie tuoy, jakimi 
ohoegia, by byli Wasi chłopcy", 
Przypisuje potrzebę uzyskania kilku cech snanionująm 
oyoh postawę drużynowego, Według niego musi oni Stać 
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na atenowisku starszego bratu, to znaczy uniuć 
patrzeć na rzeczy pod kątem widzenia chłopoa, ",.,ro- 
zumieć psychologię różnych okresów życia chłopca”, 

"...pracować z indywidualnym wychowankiem a nie masą”, 
„budzić ducha społecznego wśród swolch xychowan= 

ków." Dalej W, Szczygieł określa jukimi cechami 
unysłu 1 oharekteru winien odznaczać się drużynowy, 
Pisze, że "Drużynowy musi być ozynny /.../, posiadać 

inteligencję, naukowy pogląd na świat, zdolność kry- 
tycznego myślenia /.../, oharakter drużynowego mą 0e- 
chować beziuteresowność, osobisty przykład w realiza 
oji prawa harcerskiego", Mocno podkreśla "pracę nad 
sobą? Zauważa potrzebę czytania "Wiadomości Urzędo- 
wych”, rozkazów Komendy Chorągwi, czytania ożasopimi 

młodzieżowych, przeatrzegania terminów wysyłania ra- 
portów do wyżazych władz harcerskich, Za ważne zada- 
nie uważa konieczność myślenia i przygotowywania 
swojego następcy, Nie zaponiną też o potrzebie prze- 
prowadzania przez drużynowego prób na stopnie, mia- 
nowania zastępowych i funkcyjnych, dopuszozania do 
przyrzeczenia harcerskiego i typowania na kursy dru- 
żynowych. Dla ułatwienia pracy z młodzieżą autor 
książki "Jąk prowadzić drużynę harcerską" charaktery 
zuje trzy typy kierowników młodzieży, Wydziela on 
mianowicie: typ władcy, typ przyjaciela-wychowawoy 
typ apostoła, Szozególnie pierwszy i trzeci według 

Szozygła, musi być w szczególnej opiece drużynowego. 
Każe zastanowić się nad sobą, Stawia pytanie: Kim 
jesteś? Podaje dalej: Zaglądnij do awojej duszy, Zac 
stanów się nad sobą, Wyciągnij wnioski, W jakim kie- 
runku masz nad sobą pracować, by być dobrym drużyno- 
Wym. ++ 

Kolejnym zagadnieniem, którym zajnuje się Wła- 
dyułuw Szczygieł jost zbiórka drużyny, Dowiaaujemy 
się, iż podatawą pracy harcerskiej jest właśnie zb 
ka, następnie wycieczka L gra zastępu, Zadaniem zbiór 
ki drużyny jest koordynowanie pracy zastępów, poprzez 
te zbiórki harcerz wprowadzony zootaje w agorczy 
krąg organizacji, Do bezwzględnie obowiązkowych zbió- 
rek należąt szkoleniowe, normalne, zbiórki drużyny 
i wycieczki, Władysław Szczygieł piuze "Tych C1 druhu 
drużynowy poainąć nie wolno",,, 

Rodzaje zbiórek, jak podaje autor, sa nawtępują- 
oe: "zbiórki drużyny normalne,,, zbiórki alarmowe,,, 
wycieczki drużyny... wycieczki gpołeczne,,, zbiórki 
-pruce apołeczne,.. zbiórki-wieozornice, ubiórki-wy- 
oieczki do muzeów, testru, kina,.. ubiórki-popicy 
1 pokusy haroerokie,,." 

Wyliczone rodzaje zbiórek 1 ich treści "ówiadozą 
o bngactwia pracy harcerskiej..,". 

Konieczne wydaje się przypomnienie z jakich ele- 
mentów winna składać się "normalna zbiórka”, Szozy- 
gieł widzi dziewiyć elementów takiej zbiórki: ustawiu 
nie się w szyku, raport, odczytanie rozkazu, pieśń 
haroeruka, gawęda, gry 1 ćwiczenia, okrzyki, zawoła- 
nia drużyny, uprawy bieżące, zakońorenie zbiórki, 

Program pracy drużyny - jako piąty rozdział 
książki, ma po dziś dzień istotne znaczenie, Przecież 

cd. na str. 36 
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HM KATARZYNA SZCZOTKA 

życie 

W uwojej długiej historii 
Polska miuła wielu znakomitych obywateli, 
którzy daif początek rzeczom wielkim, 
Wśród tych, którzy szęroko rozsławiali 
imię narodu polskiego znajduje aię 
nuzwiako IGNACEGO LUKASIEWLCZA 
- twórcy polakiego i światowego przemysłu 
naftowego. 

Pmego marcowego dnia 1822 rczu we wsi Zaduszaż 
ki w powiecie mieleckim, w domu Józefa iukasienicza 
- zubożałego szlachcica, żołnierza powstania Kościuoż 
kowckiego, przyszedł na wiat Ignacy, któremi ka 
chrzcie pańskim dano na drugie imię - Józef. 
Wyrastał Ignacy w rodzinie, gdzie kultywowano trady- 
oje narodowe, a imię Tadeusza Kościuszki wymawiano 
ze czoią najwyższą, 

Po ukończeniu czterech gimnozjalnych klas w Rzeszo- 
wie odbywa praktykę w łańcuckiej apt2óe, Po powrocie 
do Rzeszowa ozynnie uczestniomy w przygotowaniu rewo- 
lucja roku 1846, Aresztowany, przez dwa lata przebywa 
w auatryjackim więzieniu, z którego zostaje zwolażony 
w roku 1848, wyjeżdża do Iwowa a nąstępnie do Krakowa 
1 Wiednia, gdzie odbywa studia farmaceutyczne na tam- 
tejazych uniwersytetach, Ukończył je w roku 1852, 
Właca do lwowa gdzie znajduje zutrudnienie w aptece 
Piotra Mikolasoha, Tutaj - wająo trzydzieści lat - 

rozpoczął swoje fancynacje, wietolatnią przygodę z 
prokurą - jak częgto wówczam nazywano ropę naftową, 

Pewnego dnia otrzymał od handlarza Abrahmna Sohre- 
niera parę beczułek ropy naftowej z prośbą o przepro- 
wadzenie próby przerobu jej na alkohol, Olej skalny 
- jsk także nazywano ropę - nie był w Polsce czymś 
nieznanym, łydostuwał się na powięrzehnię w korytach 

leśnych strumieni, spotykaao go na mokrudłach, wypły- 
wuł ze szozelin skalnych na całej długości Karpat 

areCem KENRORNNNNENNNORONEN 
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niach, które przeprowadził wspólni 
xi Wikolsachu - Janem Z 

Ropa naftowe.poddana destylacji znieniła swoje dotych- 
ozasowe niezbyt praktyczne przeznaczenie, W 1853 roku, 
wapólnie z blacharzem Bratkowskim konstruuje łukasie- 
wicz blaszaną lonpę £ palnikiem, całoniętym cylindrem 
z miki, Pierwsza lampa naftowa ukazała się w oknie 
wystawowym apteki w marcu 1853 roku, a w kilka miestę- 
cy później po raz pierwszy oŚwietlono laupami naftowy. 
mi ouły lwowski szpital. Po pewnym czasie Ipnucy żu= 
kasiewicz wyjeżdża do Gorlic, gdzie bierze w dzierża- 
mę miejscową optekę 1 zakłada w jej piwnicach małą 
deatylarnię ropy, W surowiec zaopatrywał się w pobli- 
akiaj Sękowej, W 1854 roku zjawia się u iukasiemicza 
właściciel wsi Polanki pod Krosuem - Tytus Trzecieski, 
Pokazuje mu kopanki, z których wydobyweno większe 
iicści ropy. IL 
kasiewicz buduje w Polankach rafinerię ropy, K tym 
samym roku łukasiewicz wspólnie z'Tytusem Trzecieskim 
1 Karolem Klobuasą zakłada pierssze w uwiecie przed 
siębioratwo nafty z aledzibą w Bóbrce do "Kopania, 
wiercenia, ekspoloatacji 1 przeróbki ropy na skalę 
przemysłową", Spółka upoważnia Ignacego iukssiewicza 
do prowadzenia przedsiębiorstwa, W międzyczasie łuka- 
siewicz przenosi się do Jasła, gdzie na jego przed- 
mieśota w Ulaszowicach buduje w 1856 roku destylarnię, 
będącą już właściwie rafinerią ropy naftowej w skali 

przemysłowej, W trzy luta później rafineria w Ulaszo- 
wicach spłonęła. Niezzordowany żuzaslewioz buduje 
nową rafinerię w Chorkówce 1 w niej przerabia cułą 
produkcję kopalni w Bóbrce, W 1858 roku grupa ziemian 
1 przemysłowców zorganizowała wystawę gospodarczo-ro1- 
niczą, na której Ignacy lukaviewicz w swoim pawilonie 
eksponuje olej pkulny, kamfinę /naftę źwietlną/, 
Olej do maszyn, uaź do wozów, asfalt, Ekapózycja ta 
miuła duże znaczenie dla rozwoju przemysłu naftowego, 
Po raz pierwszy produkty uzyskane w procesie destyla- 
oji ropy naftowej wyszły poza laboratorium badacza, 

Pokazano je publicznie 1 zaofarowano do nabycia szere 
Szemi ogółowi, W 1861 roku inżynier Walter odrieroił 
pierwszy otwór ręcznynurządzeniem, Rafineria w Chor- 
kówce wysąga unowocześnienia, bowiem ropy coruz 
więcej, 

wydobywanej ropy była znuczna i iu- 

W roku 1870 odwiedzają iukasiewicza amerykańscy inży- 
nierowie przemysłu naftowego, przysłani przez Rocke- 
fellera w celu zupoznania się z "polskim cudem*, 
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£ w Bóbrce, prowadzi prace buduwcze nud udos 
2 ropy naftowej, 

Ą zdolność dobi 

stuć dla swych celów, Gro- 
£achowoów, co zdolniej. 

janiali się 
następnie wyko- 

w rodzimya przemyśle, 

Do dnia dzisiejszego zachowały aię w Bóbrce, 
w iukasiewiczowakiej kopalni nazwy starych kopanek 
jaki "Bertek", "Pranek", "Janina" itp.Iuiona te są 
niejako hołdem żukasiewicza dla prostego ludu 
z którym uaielił trud budowy pierwszych kopalń, Byży 
to pierwsze kopalnie ropy naftowej na świecie, 
Dla tego ludu założył tak zwaną "Bracką Kasę", która 
ze gmych funduszów niosła pomoc robotnikom 1 ich ro- 
dzinom w razie choroby, Śmierci lub kalectwa, Budował 
szkoły/Bóbrka, Chorkózka, Zręcin/, organizował ponoc 
lekarską dla chłopów, a także urządzał dla nich bez- 
płatne przedstanienia teatralne, Z jego iniojatywy 
1 przy wydatnej finansowej ponocy wybudowano w Kroś- 
nieńskiea najlepsze drogi w ówcz enej Galicji, tialcząc 
z nierórstwem | obskurantyzmen był nosicielem światła 
nie tylko w dosłowiyu, ale również apołecznym znacze- 
niu. Dzięki łukasiewiczoni, człowiekowi wielkiej ener. 
gii, Polska otała się kolebką światowego przemysłu 
naftow:go, Tierwazą kopalnią ropy naftowej na świecie 

ła kopulnia w Bóbrce, zułożona w roku 1854, pod. 
Pierwszy otwór naftowy w Stanach Zjednoczonyci 

odwiercono w 1859 roku, w Titusville w Pensylwanii, 
Sył pan Ignacy ronantykiex 1 ideulistą, nie szukał 

osóbictych unteriulnyoh korzyści, Pozostdł 
jym pionierec badań procesów destylacji 

ałary ani 

niecwestiono 
ropy naftowej ornz uszlachetniania jej produktów, 
wyzelazcą lampy naftonej, a przede wszystkim twóroą 
zorganizowanego polskiego przemysłu naftowego, Nie do- 
robił stę na nafcie wielkiego majątku, a ten który 
już poatudał rozdzielał hojną ręką na cele socjalne 
1 apożeczne, 

Społeczeństwo polskie doceniło zasługi łukasiewi- 
cza - co się rzadko zdarza — już za jego życia, 
Wyróżniono go licznypi dyplomami, bito na jego ozość 
medale 1 honorowano Go tytułani ozambelanii papie- 
skiej 1 kawalertszen autriaokiej Żelaznej Korony, 
Największą jadnax satysfakcją byłu miłość prostego 

eo pracował całe swoje życie, 
ywna praca nadwyręża zdrowie szeóćdziesię= 

cioletniego "ojca polskiej nafty". Zuurł 7 stycznia 
1882 roku, Fanięć o nim Jost do dztuiuj żywa, Stanowi 
wzór dla wielu pokoleń Polaków, 

20 czerman 1976 roku Choręglew Krośnieńska przy- 

jęła datę Ignacego iukusiuwicza, 
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O: ro. 1976 dzięki in.cjutywie grupy zupalonych 
zbieraczy, -powatał w Krakowie Klub Kolekojonarów. 
Przez ten okres czasu Klub może poszozycić aię dużym 

dorobkiem w działalności, Dzięki niemu zostało zorga- 
mizowanych wiele irteresujących wystaw, prezentują- 

©ych zbiory z różnych daledziu. 

Em: + KEukemej |1OBBY KEG 
Na bazie krakowskiego Xlubu Kolukojonerów powstała 

Federacja Organizacji Kolekojonerskich, zrzesżająca 
oboonie 60 organizucji z oałego kraju. Odbyło się to 
na kongraaie klubów kolekcjonerskich, 

w ozerwou 1981 roku. Członkami założycielami aą 
kluby « Krakowa, Wrocławia, Hysłowto, Kwidzynia, 
Szczecina, Pederacja działa na obszarze PRL, Prezesen 
Pedoracji jest Ryszard Kucharski, będący jednocześnie 
prezesem krakowskiego Klubu Kolekojonerów. 

Celem działania Pederacji jest: 

1/ populeryzowanie 1 rozwijanie kolokojonerstwa 

przedmiotów zabytkowych, ruchonych dzieł sztuki 
oraz innych dóbr kultury materialnej, 

2/ inicjowanie zorganizowanych działań w zakresie 
ochrony zabytków, dzioł sztuki, pamiątek hiato- 
rycznych i patriotycznych, 

3/ przeciwdziułanie nadużyciom 1 opekulacjom w obro= 
tach obiektami zabytkowymi, 

4/ koordynacja działań osób prawnych będących ozłJn= 
kami Federacji 

5/ szerzenie wiedzy w zakresie historii, historii 
sztuki, kolekojoneratwa, muzealniotwa itp., 

6/ ukierunkowanie ruchu kolekojonerskiego jako ruchu 
apołeczuego, mającego na celu ochronę dziedzictwa 
historycznego, kulturalnego i materialnego, 

1/ reprezentowanie ruchu kolekojonerskiego w kraju 
1 za granicą, 

Działalność obu tych organizacji kolekojonerskich 
opieru się tylko i wyłącznie na działa!ności spo 
łecznej ich ozłonków, 

Siedziba krakowskiego Klubu Kołokojonerów jak 
1 Pedormcji mieści się w odrestaurowanej kamienicy 
z końca XIX wieku przy ulicy Siemiradzkiego 13/6. 
Znajdują się tam pomieszczenia klubowe 1 ekspozycyjne, 
sekretariat oraz mała pracownia konsarwatoraka, 
Stałą ekopozycją Klubu jast aławna kolekoja 160. laj- 
koników. 

Krakowski Klub Kolekojonerów w związku z oomie- 

sięcznymi aukojami i targami starooi urządza w «wej 
aiedzibie wystawy przedaukoyjna, prezentujące ofero- 
wane do sprzedaży przedmioty, Dochody z organizowa- 
nych przez Klub aukoji ozy ogólnopolskich gieża 
znailają fundusz ratowania cmentarza Rakowiokiego 
w Krakowie, Prócz wystaw organizowane są azkolenia 
kolekcjonerów w sakresie konserwacji przedmiotów, 

Odbywają mię fachowa wykłady, połączone z praktycznym 
mi zajęołani, 

Spotkania klubowe odbywają się w poniedziałki 
o godzinie 17.00. Natomiast dwa razy w tygodnini w po- 
niedziałki w godzinach od 9.00 do 73.00 i piątki 
w godzinach od 16.00 do 18,00 ówiadozone zą bezpłatne 
porady z zakresu kolekcjoneratwa tj, ocena i wycena 
przedmiotów dla wszystkian ohętnych, Jeżeli ktoś 

z Czytulników pragnie sxorzystać z tych porad — za 
prasżam, A może znajdą się ametorzy utworzenia Har 
oerakiego Klubu Kolekojonerów! Warto ponyślać, gdyż 

byłby to pierwszy tego typu Klub,a+  
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hm PL Piotr Niwiński HR 

NIE BĄDŹ TAKI 
| gorzej, będzie wam lepiej. Precujoie 

dobrze, będziecie karani. Krakowakie MEK jest naj 

lepszyw przedaiębicrtwem kuuunikacyjnym w Kraju- 

Kto nie wierzy, niech sprusdzi nu uiejscu, Rzuczym 

wiście, nawet kosusikacyjna codzienne praktyka Kra- 

kowiun zdaje się to twierdzanie popierać, liiv vadzę 

Jednak proponować haroarzom atarszyp zwiadów w ra 
mach próby wędrownika, w krakowskim KPK, Dliuczago? 

Bo oto od 1 stycznia 1985 roku zułoga tego przedsię 
biorstwa źrubi wszystko, by uie zasłużyć ponownie 
na pochwały, 15 grudnia został wykonany roczny plan 
taboro-kilometro- pasażero- ozy jaxichó tam godzia. 
wudzorliwi +rauwsjerze 1 eutobusiarze o 50% zradu= 

kowsli liczbę utraconych kursów, Ha nieszozęście 
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zwiększy!i liczbę pojazdów 1 Linii, Dało to tuk ra- 
dykalną popruwę komunikacji, że... trzeba było do 
tego miebjwałego komfortu... luzu i puuktualaości - 
dopłucić 250 mln złotych. Uzęść pieuiędzy dał Miui- 
ster, część Fruzydent, k resztę?! 

Resztę,proszy druhów kwateruistrzów, dali w i n 0- 
wajoy z zysku przedsiębioratwa, czyli ze swoich 
wlaanych kieszeni, Tak, taki 60 milionów przyszło 
sapłacić za musze radosne 12 miesiycy komunikacyjnej 
rozpusty w Krakowie, A kto tu winiea? 
4 yewnością harosrże szozepu "Tramwajowego", którzy 
swoim wychowankom aieopatrznie wpoili zaaudy haroer- 
skiej gospodarności i zdrowego rozsądku, A, fe uru» 
bowiel 
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. 1 
ACILE DIOWU, DIPPICILE PACTU 

- łatwo powiedzieć, trudno zrobić 

PACIT 
- czyni razem, Sumu, Rezultat końcowy 

- Wożność, pramo nauczania 

PALOUS UDINAM VAPES STMI 
- Obym był fałszywymprorokiemł 

PAMA PLURIS GULI OPES 
- Sława więcej znaczy niż majątek 

PAS BP NEFAS 
- To, 60 godziwe i niegodziwo 

"PERRUM PEREP AGÓTEUR 
- żelazo ostrzy się żelazem 

PERRUM REX 
- żelazo królem 

; 
PIAP TUSTENIA! 
- miech się stanie sprawiedliwość! 

AP LUKI Y 
— Niechaj się stanie światłość! 
- Wiech prowda wyjdzie na jaw! 

AP FANIS! 
- Wie-haj stanie się chlebi /Dewiża PAO/ 

tOWATZYSRAZY 
Jek się dowiadujemy pies /naszego redakcyjnego kolegi 

81/ Bongo posiada zdolność załatwiania telefonów. 

Zułatwił już jeden. Wszystkich chętnych, z nadzieją 

oczekujących na telefon, polecamy usługi tego 

wspaniałego psa. Szozegółowych informacji od A do Ż 

wdztele, kiedy jest w redakoji, 

NOWCECSKACH 
Rurcerze drużyny im. "7 wopaniałych" zapraszają 

wszyutkich zóinteresowanych ne uroczyste ognisko 

pr obozowe, Spłoną na nim wszystkie kłody, które 

lm rzucono pod nogi z różnych stron w ozasta przygo” 

towuń do akcji letniej. 
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szKi z mOJEJ 
CZASZKI 

awans 
Kiedyś już zusindł 
fa wynokin stołku 
To nie zuchowuj się tuk, 
juk przy barku 

<ANTYDZIA ŁĄCZ 
2 tlachą pod pachą 
z kieliezkiem w biurku 
ale w horoerskim nundurku 

Całe jego życie - 
jedno wielkie nioie 

nta rei 
Czasy atę zmieniażą 
zmieniają 1 ludzie 
zaczynają od mleka, 

    
a kończą na wódzie 

[z ostatniej wii! | 
Jak się dowiadujemy, na konferencji prasowej rzecznik 

HR podał, że mimo burzliwej dyskusji nie zapadła 

jeczoze decyzja ozy w bieżącym roku będzie "otz0h 

ogórkowy". Jest to wynik między innymi, długotrwałej 

1 ostrej zimy oraz opóźnionej wiosny, skrócenia 

  

okregu wegetacji. 
O tej ważnej sprawie pośnformijeny P,T. Czytelników, 

jeżeli tylko zapadną odpowiednie decyzje pa odpowied 

(= szozeblu, w odpowiednim ężanie. 
E" 

w «z ŻE 1 

(F estatmiej chuili edakcyjne/ 0 
-=QE" 

W zwiąsku z wprowadzeniem nowego roskładu jazdy PKP 

zawiedamiany, że nie będzie to miało żsdnego wpływu 

na regularność ukazywania eię naszego SzaBopisma, 

A co I? 

  

      
 



EEEE HISTORIA 
"Czerwone maki na ntę Cuaasino 

Zaminat rosy piły polską krew 
Po tych makach szedł żołnierz 1 zinął 
Lecz od Śmierci silniejszy jest gniew. 

Przejdą luta i miekl przeslną 
Pozostanę Ślady duwnych dni. 
I wszystkie maki na Monte Cassino 
Czermieńsze będą bo 2 polskiej warosną 

krwi..." 

o Monte Casatco/ 

41 lat temu,dnia 11 maja 1944 roku, rozpoczę 
się czwarta fuza bitwy o masyw górski Monte Cassino, 
s udziałea żołnierzy polskich, wchodzycych w skład 
2 Korpusu Poiakiego, Po zażartych, ciężkich i krwa- 
wych walkach Poleoy zdobyli "zaklęte" wzgórze, 

Kiedy we wrześniu 1943 roku wojska alianckie wy- 
lądowaly w Kalabrii i pod Salerno, rozpoczynająckanpn” 
nię o wyzwolenie Włoch nikt kie przewidywał, że mogą 
napotkać tak silny opór hitlerowców 1 przez kilka 

"miesięcy nie posuną się naprzód, Natarcie 15 Grupy 
Armii pod dowództwem generała Alezandera utknęło 
W górach między Pormią nad itorzem Tyreńskim i Ortoną 
nad Adriatykiem, W tym to miejscu półwysep przegradza 
iatna barykada górska, o dziesięciokilometrowej szem 
rokości, Tędy prowadzi droga do Rzymu znączona wów- 
Szaa na mapach sztabowych jako drogu numer 6 - Via 
Casalina, Na wprost roztacza się rozpadlina nażwana 
później Gurdzielą, Z lewej strony górn 593, „nie maji- 
Sa nazwy i określana tylko wysokożcią bezwzględną, 
S,siaduje oLa ze wzgórzem Monte Caauino, na którym 
wznovi się potężna budowla klasztoru Benedyżtynów, 
2 prawej strony nad Gardzielą wznosi się górm San 
Angelo wysokości 601 netrów, poprzedzana od strony 

toku Rapido dużo niżozym, długim wzgórzem, też bez 
Rażwy, Amorykońacy panoerniacy, kiedy dotarli tam, 
nazwali je Widnem, 

Dowódca wojsk nienieckich we Włonzech feldmarsza- 
łek Alvert Kesoelring postanowił wąskiej szerokości 
odoinek terenu umoonić jak nigdy dotąd, Zdawał sobie 
Spruwę, że wykorzystując warunei terenowe, może 
powatrzynać mursz wojsk alianckich w kierunku Rzymu. 
Wykuto schrony t bunkry w skałach, saperzy założyli 

ZIEMI WŁOSKIEJ 
ODDALI CIAŁO, 

polu minowe i zasieki, W szybk 
umocnili tert 

Hitlera", 

teapie hitlerowe 
+» tworząc dwie linie obrony "Gustawa" 

Dnia 12 stycznia 1944 roku rozpoczęła się pierwsza 

upedycy jny, 
ański nie zdołał 

rzonego oelu. itak ten zakończył się klęską, I 
ruszyło drugie natarcie, podjęto decyzję zbur 

stńska, Prancuski Korpi 
ś osiągnąć 

klasztoru Monte Jassino, We wtorek 15 lutego od 

przez 8 modzin 255 borbowców Strateg: ych Sił Lot 

niczych zrzuciło na klasztor 351 ton bomb, Do drugie- 

go mntarcia generał Alexander zadysponował korpua 
nowożelendzki, składający się z dwóch świetnych dywizji 

- 2 nowozelandzk duskiej f/aławni Gurkhowie/ 
oraz anerykańskich sił pancernych, Pod Koniec dnia 

klasztor zamienił się w olbrzynie runowisko, lecz 

1 to nie pomogło atakującym. Silne natroia nie złama- 

ły nieni:ckicgo oporu, przynosząc kolejną klęskę 
wojskom alianckim, 

Czaa mija. llienoy dniasi i nocami umacniają pozy= 
cje. Miesiąc czasu alianci poświęcili na przygotowa- 

nie uderzenia, 
Piętnaatego marca rozpoczęło się trzecie - naj- 

krwawsze z dotychczaaowych nataró, W ciugu irzy i pół. 

godzinnego boabardowszia rzucono na klasztor 1200 
ton amunicji artyleryjskiej i rzucono z sanolotów 
1100 bomb. 196 dział rozbiło artylerię nieniecką, 

294 działa przyzniatały niezteckie stunowiaka obron- 
ne, 88 dawało zasłonę idącym do szturmu dziewięci 
brygadom, Od drugiego natarcia Wienoy założyli nowe 
pola minowe, Za nuciśnięcie« guzika ginęły oułe kon= 
panie żołnierzy ulianckich, I znowuż klęska, Po ty- 

REYES OTOZ AM OTTON ZZ TOT TWORZENIA 

harcerskie.pl 

  

godaiu walk np. nowozelandzka dywizja, używazy wszyst, 
Kich sześciu batelionów, straciłu 55 oficerów 1 665 

szeregowych, a 4 hinduska dywizja straciła 3000 ludzi, 
W historii tej sławnej dywizji był to pierwszy przy- 

pudek, że nie osiągnęła celu ataku, I ta operacja 
gukończyłe się pełnym niepowodzeniem, 

W dniu 21 marca, w czasie wizyty w Vinchiaturo, 
generał Leese - dowódca B armii, w skład której 
wchodził 2 Korpuo powiadomił, że dowódca frontu pom 
wierzył Korpusowi Polskiemu zdobycie masywu 1 klasz- 

+oru Konte Casino. Do ataku wyznaczono nejtrudniej= 
szy odcinek "linii Gustawa", ciągnący się grzbietami 
od Honte Casatellone po ruiny klasztoru Monte Cassino. 

Dowódca 2 Korpusu - generał Andera zdecydował akie- 
Tować do walki 3 Dywizję Strzeloów Karpackich 1 5 Kre- 
mową Dywizję Piechoty, Dywizje miały po sześć bata- 
lionów, Dwunastoma batalionami należało zadanie wy- 

konać, W dniu 27 kwie+nia w pantorlach o gumowych po= 
deszwach, bezszelestnie wspinali się na pozycje, lu- 
zująo Anglików: 14 batalion Kresowej - pod widno, 
3 batalión Karpackiej - pod wzgórze 593. Wienoy byli 
tuż, tuż... 

Przyszedł naj i ziemie nie uprawiana przez wojnę 
pokryła się mekami, Maki czerwienią pokrywały każdy 
„2ałonek gruntu, Żołnierze czekali... 
Pozycje na kierunku ataku Polaków obsadzone były 
przez doborową 1 Nieuiecką Dywizję Spadochronową - 
= oko w głowie armii niemieckiej, dowodzoną przez ge- 
nerała Heydricha, Prócz niej znajdował się bata) 10a 
115 pułku grenadierów pancernych £ aanodzielny bata- 
lion alpejski pizchoty wysokogórskiej, obsadzający 

najwyższą część odoinka - atoki llonte Cassino, 
11 mója 1944 roku o godzinie jedenastej w nocy 

gigantyczna błyskawica rozświet)iła niebo nad iłocha- 

mi, 1600 dział 15 Grupy Armii podjęło przygotowanie 
artyleryjskie, z czego 3/4 kierowało ogień ne. dolinę 

Liri i masyw Monte Cassino, Godzina 01,00, Piechota 
polska ruszyła. Rozpoczęło się natarcie, które kod 
8 armii nażwał "Honker" - czyli krzyk dzikich gęsi, 

kiedy wruoają do kraju. Czy dając nazwę natarcia 
nie żyśleli alianci o żołnierzu, który spod koła Pod 
biegunowego, z pustyń irackich, syryjskich 1 libij- 
skich - idzie 4o Krajut 

Wie poszło łatwo, Czwarte uderzenie, uderzenie 
polskie - załamało się. Mimo csiągnięcia grzbietu 593 
1 pozycji także w Gardzieli i na San Angelo,przez 40 

godzin, Polucy zwuszeni zostali do wycofania się 

4% zajętych pozycji, 17 maja ruszył drugl polski atak 
na Monte Caasino, tym razem w ciągu dnia. 5 Kresowa 

ruszyła w kierunku San Angelo, zaś 3 Karpacka naciera- 
ła na wzgórze 593, zdobywając bunkier po bunkrze, 

Kiso zajęcia dużej części terenu, ze względu na duże 
Straty onobowe,nie była w stanie kontynuować ataku. 

Po uzupełnieniu stanu, o świcie 18 maja róż 
poczęła azturm — będący ostatecznym i zajęła wzgórza 
593. Natomiast patrole 12 pułku ułanów podolskioh 

2 5 Karpackiej Dywizji Piehoty zaatakowały rankiem 
Wzgórza klasztorne, by o godzinie 10.20 nad ruinami 

EEE + KEES HISTORIA amore 
klasztoru zawiesić polaką flagę, Honte Casaino zosta= 
ło zdobyte, droga do Rzymu była otwarta. 

Zakończyła się największa, najoięższa 1 najbar 
dziej zażarta z bitew stoczonych w 1I wojnie źwiato- 
waj, na frontach zuchodaich, 

Po bitwie dowódca 13 Grup Armii — generał Alezan 
der powiedział do polskich żołnierzy: "Był to wielki 

dzień sławy dla Polski, kiedyście zdobyli tę warowną 
fortecę, którą sani Niemcy uważali za niemożliwą do 
zdobycia... Żołnierze 2 Korpusu! Jeżeliby mi dano 
do wyboru pomiędzy jakinikolwiek żołnierzani, których 
bym choiał mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym WaS, 
Polaków,” 

Straty poniesione przez 2 Korpus Polski 
w walkach o Monte Cassino wyniosły: 4,109 żołnierzy, 
w tym 924 poległych, 2.930 rannych i 345 zaginionych. 

",,.Nasi znarli leżą zapknięci w dolomit, w trą= 
wertyn, w beton.., Schodami wchodzimy na wielkie, łu- 
kiem zatoczone plateau, kryte trawertyneu /to z niege 
zbudowane jest Colosseum/, Wejścia pilnują na trzy 
metrowych pilustrach, w trawertynie rzeźbione przez 
profesore Cambelottiego, dwa ogromne orły o potężnych 
szponach, o skrzydłach husurskich... Pośrodku liozą: 
cego tysiąc ozterysta metrów kwadratowych plateau, 

Militari, z wiecznie szesnastometrowy krzyż Virtuti 
płonącym zniczem, 

Plateau otacza aufiteatr dziewięciu tarasów 
ułożonych z wapiennych głazów, Ha każdym tarasie w 

dwuszerogu groby - na każdym krzyż z szerokremowego 
trawertynu i płyta z trawertynu z głęboko wykutym 
napisem. Tysiąc siedendziesiąłt grobów /,:./. Tu leży 

płk Panslau-zdobywca Wzgórza 593, przy nim ułożoni 
mieskazitelnie równym szeregiem dowódcy kompanii, * 

dowódoy plutonów, dowódcy drużyn, oelowniczowie 
1 strzelcy wyborowi /.../. Idzie się ku nim a dołu, 
od tego wielkiego krzyża Virtuti Militari i od tego 
płonącego znicza - monumentalnymi, białymi sohodami 
czterdziestosiednionetrowej szerokości, Ha najwyższym 
tarasie bryła głażu - ołtarz i po murze oporowym 
kute godła oddziałów, A wyżej, na zboczu wznoszącym 
się ku 593 - krzyż z żywopłotu; ramię jego - pięć- 
dziesiąt metrów; środek jego - orzeł, płaskorzeźba 
w wapieniu montecassióskim © wymiarach sześć na sie- 
dem metrów." 

Kłedy se szczytu ozentarza, białą falą achodów, 
idzie się w dół, mocny napis, biegnący dwumetrową 
antykwą przez całe plateau mówi: 

W JEJ SŁUŻBIE 
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poprzez planowanie pracy harcerskiej dokonuje się 
realizowanie oelów jakie zakłada nasz ruch, Podręcz= 
nik metodyczny dla drużynowych podkreśla z całym na 
oiskiem, że zasadą dobrego planu jest odwołanie się 
do głosu harcerzy w drużynie, Wynika z tego najtępna 
sprawa, że plan tak rodzący się będzie uwzględniał 
zainteresowania harcerzy i automatycznie nawiązywać 
będzie do rozwoju psychicznego członków drużyny, Plan 
taki zapewńiać ma zdobywane w danyn roku stopnie har 
oerskie, ma być ciągły, koniecznie musi być aktusli- 
zowany, O tym jak bogata jest traść pracy harcerskiej 
pisze W, Szczygieł: *..biegi harcerskie, wycieczki, 
gry i ćwiozenia polowe, obozy stałe i wędrowne, ko 
łonie zuchowe, tropienie, ćwiczenia zmysłów, sport 
i gry z zakresu wyrobienia fizycznego, krajoznawstwo, 
ochrona przyrody, zajęcia artystyczne, wszystkie spra- 
wnosci harcerskie, sanarytaństwos pionierka obozowa, 
uniejętność czytania mapy i związane z tym gry i ćwi- 
czenia, sygnalizacja, lotnictwo i żeglarstwo, przyro- 
doznawatwo, pożarnictwo,..”, 

I to jeat niezwykle wazne, że ta bogata mozaika spraw, 
tematów, zależy cd zainteresowań młodzieży, pór roku, 
warunków środowiska, wieku, miejsca pracy drużyny, 
predyspozycji drużynowego i innych powodów, Jozywiśw 
Gie uświadamia naa autor, że te działy nie są reali 
zowane równocześnie, 

Po dzień dzisiejszy wydaje się słuszne zwrócenie 
uwagi na działy pracy, które uwzględniane sę w naszym 
planowaniu, 

, Podobnie jak dziewięć elementów zbiórki, tyle 
samo jest dzia ów planu pracy, na który akładają sięs 
wyrobienie ideowe, wyrobienie techniczna drużyny, 
szkolenie zaatępowych i kierowników pracy, ruch wy. 
oieczkowy i harce, akcja obozowa, prace społeczne, 
życie kulturalno-artystyczna, wyrobienie fizyczne 
i sport, gospodarka drużyny, 

Godny odnotowania jest fakt, że harcerstwo jest 
tą organizacją, która "najżywiej i najmocniej" postae 
wiła sprawę samorządu ułodzieży w jej wychowaniu, 
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HISTORIA ERBRSRIKURTW + MNG 
Kształtuje w niej poczucie odpowiedzialności, Stało 
się ono szkołą wychowania obywatelskiego, Szkoda, że 
jeszcze tak czasem niedoceniane jest tu i ówdzie, 
Xoże to wina kadry? Jej stanu wiedzy, braku doświade 
czenia? Należy to przemyśleć ł 

Władysław Szczygieł w pracy "Jak prowadzić dru- 
żynę harcerską" dobitnie podkreśla, że "wszystkie 
programy i plany pracy drużynowego winny być przygo» 
towane na radzie drużyny, przedyskutowane i zatwier- 
dzone,,.*, Omawia treść rady drużyny, porządek rady 
drużyny, Dużą wagę przywiązuje do roli jaką ma speł 
niać Zastęp zastępowych, następnie szeroko omawia 
kursy dla zastępowych, Powiada, że „,..wazelkie zbióre 
ki na kursie winny być prowadzone w charakterze nor- 
malnych zbiórek zastępu... „ W programie ich widzi 
takie elemnty jak gawędy, ćwiczenia i gry, wycieczki, 
prace samorządowe, Szkolenie zastępowych jest według 
niego "”.,.zagadnieniem najistotniejszym, Od tego za- 
leży objęcie większej masy młodzieży polskiej, Druży- 
nowym trzeba dzielnych, obowiązkowych, roztropnych 
1 obeznanych z treścią i sposobani swej pracy zastę= 
powych..."e 

* kolejnym rozdziale autor omawia temat: Drużyna 
w polu i w obozie, "Życie w polu to przede wszystkim 
wycieczki drużyny i obozy”, Wymienia elementy wyciecz: 
ki: „..technika harcerska, gra polowa, biwak drużyny 
pod naniotami, krajoznawstwo, praca społeczna, 
Jakżeż cenne i trafne, zwłaszcza w dobie dzisiejszej 
są uwagi na temat ",,,kształoenia właściwego stosunku 
ozłowieka do przyrody,,.”, Pisząc o obozach harcer= 
skich akaentuje Szczygieł dwie wartości obozu harcer- 
ekie„o: wyniki pracy i technikę haroeraką oraz 
drugie - współżycie i współpracę uczestników, 

Pomijam omówienie rozdziałów "Administracja i gos- 
podarka drużyny” oraz "Koło przyjaciół i szkoła”, 
Podkreślam tylko za autorem, że 'trzy ozynniki: D o m= 
szkoła-haroeretuw 0, muszą ze sobą 
<«wapółdziałać, bowiem od ich sharmonizowania zależy 
rozwój drużyny harcerskiej," 
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