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iedyś, przed laty Pablo Picasso będąc w Warsza- 

wie, kilkona ruchami ręki namalował na pewnej 

ścianie pięknego gołąbka pokoju. Charakterys- 

tyczny kształt tego rysunku na wiele lat stał $ię 

symbolem walki o pokój na całym świecie. Sam oryginal- 

ny rysunek niestety nie zachował się. Burzliwe lata 

50-te nie sprzyjały dbałości o takie pamiątki - a Szka- 

da. Gołąbek przez lata całe niestrudzenie patronował 

1 patronuje nadal powszechnej walce o spokojny 

byt ludzi na naszej planecie. Wydawałoby się - nic 

prostszego, by wreszcie skończyć z bezsensem ustawicz- 

nych walk i niepokojów. Wystarczy tylxo powiedzieć = 

dość! Przecież mówią to wszyscy, jak Ziemia długa i 

szeroka. Okazuje się jednak, że głos ten nie znaczy 

wieie. Więcej znaczą głosy garstki ludzi upstrujących 

w atmosferze niepokoju swoje zyski. 

Zmęczony picassowski gołąębek jakby ostatnio wzle- 

ciał pełen nowych sił nad stolicę Isłandii. Cóż, króc- 

ki to był lot, choć tek nieoczekiwanie pełen nadziei. 

Po raz pierwszy padły słówa o tym, że można zlikwido- 

wać rakiety i broń atomową jeszcze w tym stuleciu. 

Po rez pierwszy tak blisko był "Dzielny Nowy Świat". 

Cóż, znowu jesteśmy niepewni co dalej; wszystko wró- 

ciło do złej praktyki konfrontacji. Ale nie można poz” 

wolić, by gołąbek pokoju znikł z naszej perspektywy. 

Olatego umieśćmy rysunek Pabla Picasso w naszych 

izbach harcerskich, a sprawie Pokoju poświęćmy naszę 

zbiórki.  
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Z akszji Dnia Edukacji Narodowej - Dnia Nauczyciela 
w Krakowskiej Kuźnicy odbyła się spotkanie instruktor- 
skie z udziałem Wiceprezydenta Krakowa Jana Howska 
oraz Kuratora Mieczysława Noworyty. Wyróżriającym się 

tnstruktoroa harcerskim wręczono odznaczenia państwo- 
ve, reginnalne i harcerskie. 
Zostały też wręczone doroczne nagrody Komendanta Cho- 
ragwi. Wśród wyróżnionych tą nagrodą znalazł się szef 

naszego Działu Zuchowego druh hm PL Franciszek Dębski. 
Miło nam też odnotować Medale "Rodła", którymi uhono- 

rowsna działaczy byłego ZKP w Niemczeth. Sśród wyróż- 
nionych jest druh ha PL Paweł Gajdzik. 

W dniach 20-25 października b.r. gościliśmy delenację 
Związku Zwiedowców z Zagrzebia. Nawiązano liczne kon- 
takty, które powinny zaowocować wymianą obozową hufców 
Chorągwi Krakowskiej już w czasie przyszłorocznej 
skcji letniej, 

Rozpoczęła się kampania sprawozdawczo-wyborcza hufców 
naszej Chorągwi. Tylko 12 hufców (na 22) podjęło de- 
cyzję o przeprowaczeniu kampanii. Pozostałe przedłuża” 
ja kadencję na następne dwa lata. 

Szczep 6 KOH "Leśni ludzie" został odznaczony Krzyżem 
Za Załugi dla ZHP, z okazji 75-lecia istnienia 
szóstki. Gratulujemy-tej wielce zasłużonej drużynie 
zaszczytnego odznaczenia i wspaniałej wystawy jubile- 
uszowej. 

24 paźóziernika w Ośrodku Chorągwianym w Korzkwi od- 
było się podsumowanie harcerskiego lata 86. We współ- 
zewodnictwie hufców zwyciężyli: 
Hufiec Krowodrza w kategorii hufców miejskich 
Hufiec Sułkowice w kategorii hufców miejsko-gminnych 
Hufiec Beskiry w kategorii hufców gminnych. 

2... 

24 do 26 października odbywał się £ Harcerski Rajd 
Chorągwi "Poznajemy piękno Ziemi Krakowskiej”, z u- 
działem około 250 uczestników w 27 patrolach. Organi- 
zatorem rajdu był hufiec Podkrakowski. Pierwsze miejs- 
ce wśród patroli starszoharcerskich zajął szczep Wes- 
terplatte z Hufca Śródmieście zaś wśród orużyn młod- 
szych "Skrzydlata Brać". 

15 lat obchodziła też 5 Krakowska Drużyna Harcerzy, 
rozrosła dziś w szczep "Wichry" i "Dzieci Pioruna" 
Liczne grona przyjaciół ; sympatyków oraz byłych człon 
ków Drużyny zgromadziło się 4 października na Wawelu. 
Rocznicy "Pigtki" poświęciky więcej miejsca w grudnio- 
wym HR-rze, 
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Drodzy Czytelnicy HR-a! 
Po prawie trzech latach musieliśmy podnieść cenq HR-a. 
Pe prostu po raz kolejny drukarnie podniosły ceny. 
Nieco wcześniej zdrożał papier, a jeszcze wcześniej 
znaczki pocztowe. 
W ten sposób nasz miesięcznik przestał zarabiać na 
swoje istnienie. Pragniemy choć w części wynagrodzić 

Wam tą zmianę, dlatego bedziemy dążyć za wszelką cenę, 
by już w niedalekiej przyszłości KAŻDY numer Hf-a 
był choć w części teki jak numer Zlotu jubileuszowego 
(tzn Nr 9/66), Będzie to wtedy możliwe gdy wzrośnie 

prenumerata. Dlatego proponujemy wszystkim Czytelnikom 
- propagujcie hR-a! 
1100 prenumratorów, to dotychczosowa technika oruku, 
2000, to już zdjęcia, piękny druk i kolor! 

Czuwaj! 
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lejna kampania sprawozdawczo-wyborcza do władz 

hufców jest znakomitą okazją po temu, by znowu 
zastanowić się nad odwiecznym tematem rozważań 

- ńdd harcerstwem , nad relacją: ruch czy organizacja? 
Skoro w tym samym czasie na podstawie takich samych do- 
kumentów organizacyjnych, wedle takiej samej proce- 

dury odŁywają się zebrania i konferencje, w wyniku któ 

rych tworzą się tak samo nazywające się władze, po- 

siadające z góry określone kompetencje - to wszystko 
to są znamiona organiazcji. Jest to sprawa bardzo oczy- 

NIE TYLKO 
wista, zdążyliśmy się już do takiej procedury przyżwy- 
czaić. Podobnie jak do tego, że nowo powołane władze 
będą na ogół funkcjonować na wzór i podobieństwo po- 
przednich, że do nowej działalności zorganizują się 
tak samo, że istnieć będą w komendach takie same struk- 
tury i komórki. Tyle, że może wymienią się niektórzy 

ludzie. 
A przecież ta właśnie'procedura stwarza szanse dla 

wyzwalania ruchu. Dwuletnia perspektywa działania, gdy 
myślimy o hufcu, stawia pytania o cele, o program, w 
szerokintle wydarzeń w życiu społecznym kraju i środo- 
wiska, stale rozwijających się potrzeb, marzeń i aspi- 

racji młodziezy. Jeśli VIII Zjazd wytknął przed Związ 
kiem kierunki społecznego programu harcerstwa, to kon- 
kretne zadania w kazdym środowisku trzeba umieć dostrzec 
i wytyczyć sameau... 

Te same zasady, identyczna procedura, tak samo na- 
zywające się struktury i komórki nakładają się na wca- 
le nie identyczne środowiska instruktorsko-harcarskie. 

Można wręcz powiedzieć, że każde z nich jest inne. 

wiadomo, że są hufce duże i małe, wielkomiejskie i wiej 
skie, z tradycjami i bez nich, dysponujące dużym po- 

tencjałem kadry instruktorskiej i... wprost przeciwnie 
Mające na swym ternie aktyw  starszoharcerski (a cza- 
Sem 1 akademicki) i pozbawione takiego aktywu. Z dobrą 
4 kiepską komunikacją. Bogate i biedne. I tak dalej 
W wyniku tego zróżnicowania bywa, że kon.erencje są 
bardzo rózne. "iekiedy stanowią formalność, czasem 

zaś są miejscem aktywnego wypracowywania ambitnych pia 
gramów, lub areną starć i potyczek. fywają wydarzeniem 
w zyciu śrocowisk, lub mijają bez większej uwagi. By- 

wa, że wybór władz, poprzedzony konsultacjami: zewnę- 

trznymi i wewnętrznymi, stanowi doniosły, przemyślany 
akt desygnowania najlepszych spośród siebie. Zdarza się 

że wyzwalają się przy tym emocje, ambicje i animozje, 
ujawnia rywalizacja, idą w ruch długopisy 1... nagle 
okazuje się, że wyszło coś nieoczekiwanego, na przy- 
kład stuprocentowi kandydaci do władz przepadają w 

głosowaniu 1 powstają kłopoty ze sformowaniem komendy. 
Ale bywa i tak, że oto nikt zgoła nie garnie się do 
władzy, nikt nie ma ochoty na rządy dusz harcerskich 
poprzednie władze mają dość, a na ich miejsce mikt nie 
reflektuje. Wtedy z ulgą głosuje się bez skreśleń na 
tych, którzy dali się wreszcie namówić... 

Ale many to juz za sobą. Która to już z kolei kam- 
pania sprawozdawczo-wyborcza w ZMP? leraz przychodzi 
pora na codzienność, na funkcjonowanie władz. W tym ce 
lu trzeba sobie zbudować aparat wykonawczy, czyli powo 
łać struktury i komórki; w hufcach są to przede wszyst 
Kim referaty.. być może nic sie nie zmienia w liczbie 

W HUFCU 
1 nazwach referatów dotąd istniejących i w ich obsa- 
dzie. Ale noże się zdarzyć i tak, łe istnienie tych 
czy owych zostało zakwestionowane w toku kampanii, 
trzeba toś zmienić. Lub też - pojawiają się kłopoty 
z obsadą referatów, No więc trzeba wtedy bardziej trze 
myślanie zorganizować się do pracy. 

Najrzadziej natomiast zdarza się, że oto na przykłaa 
w toku kampanii sprawozdawczo-wyborczej pojawia się 
nagle problem, jakaś sprawc do załatwienia, której nia 
sposób wpasować w istniejące ramki. Jeszcze większy 
kłopot, gdy w Ślad za tym problemem pojawi się -żywa 
konkretna osoba, której też nie można jakoś z jej 
zainteresowaniami zmienić w schemacie naszych struktur 
1 komórek. Oto na przykład w hufcu X konferencja, 
mądrze "podpuszczona" przez zaowę dwu szczepów $tarszo- 
harcerskich, postanowiła nie tylko zająć się na serio 
ochroną środowiska naturalnego, ale zdecydowała powołać 
w tym celu specjalną komórkę pod nazwą np. Sztab Środo* 

wiska czy Inspektorat Ekologiczny. Co więcej, zapaleń- 
com udało się wprowadzić do rady kilku swych przesta- 
wicieli, a kandydat na szefa sztabu wszedł nawet do 
komendy hufca. I co tu zrobić z tym fantem, skoro « 
strukturze hufca nie było dotąd niczego tukiega, a "e- 
kologiści" nie chcą nawet słyszeć, łe można to umieś- 
cić w zadaniach na przykład referatu starszoharcerskie 
go? Wa domiar komplikacji, do Sztabu zgłasza akces 
jeszcze jeden szczep starszoharcerski... 2 sąsiednie- 
go hufca! W innym hufcu może sią wydarzyć, że akurat 
na tym terenie działają pesjonaci imprez na orientację 
i nie można im przetłumaczyć, że to się znakomicie mieś- 
Ci w zadaniach referatów programowych, przewidzianych 
przez "Zasady organizacji pracy i zadenia hufca”, wy- 
dane przez GK. Tym bardziej, że mają ambicję by ich 
KINO (Komisje laprez na Orientację) stało się wizy* = 

| archiwum 

harcerskie.pl  
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ką całej chorągwi, może nawet uzyskało uprawnienia wy- 
działu kogendy chorągwi. 

Z kolei w innym ., słabym, małym hufcu, gdzie kadrę 
stanowią nieomal same drużynowe, niekoniecznie w peł- 
ni dobrowolnie podejmujące swą harcerską działalność, 
nikt nie ma ochoty zgodzić się na objęcie funkcji kie- 
rownika referatu, powiedza/, propagandy, jaki dotąd 
zawsze jakoś- tem egzystował. | już. Powstaje problem: 
zlikwidować? Wykazywać na razie wakans? Czy też nanó- 
wię druhnę Kasię, zeby w papierach figurowała tak pro- 

for jako ów kierownik, z pełrą świadomością, że 
będzie to czysta fikcja a potem się zobaczy? Gorzej, 
gdy chodzi o referat, powiedzmy zuchowy!!! 

Tak w ogóle co do struktur, komórek odchodząc na 
chwilę od hufcowo-hafcerskiego podwórka i zakładając, 
łe _ powołuje się je na serio, to można z grubsza wy- 
odrębnić trzy możliwe rozwiązania: 

1) kiedy istnieje odgórnieustalona siatka konkretnych 
komórek ze sztywno przypisanymi zakresami zadań, 
praw 1 obowiązków a do tej struktury i siatki do- 
biera się ludzi na zasadzie wpisywania ich w kartki 
gotowego schematu; 

2) kiedy jakaś jednostka organizacyjna bilansuje, okreś 
la i ustala swoje cele, zamiary i zadania, a następ- 
nie stosownie do nich sama tworzy struktury i komór 
ki, rozumiejąc je jako sposób osiągania celów, orga 
nizowanie się, do realizacji zadań; i znów stworzyw 
szy na własny użytek siatkę, dobiera ludzi. Jest 
to jednak o tyla bliższe życia, że w kreowaniu za- 
miarów i zadań uczestniczyli jacyś konkretni ludzie, 
którzy zapewne zechcą osobiście realizować, to co 
zaplanowali; ś 

3) kiedy komórki tworzy się głównie dlatego, że oto są 
ludzie, którzy coś chcą z nimi robić. 

Myślę, że w tych wszystkich przypadkach, gdy w jakiejś 
instytucji brakuje własnych myśli, idei, gdy ich fun- 
kcjonowanie opiera się na dyscyplinie, podporządkowaniu 
rutynie i powtarzaniu tego, co już było - tam niezastą 

pione są ogólnie obowiązujące:przepisy, instrukcje, e 

nawet dodatkowe wyjaśnienia ze strony czynników nadrzęd- 
nych. Odnosi się to w szczególności do różnych insty- 
tucji opartych na pracy zawodoweję ale zdarza się i w 

organizacjach młodzieżowych; takie sztywne zasady zna- 
my z przeszłości także i w ZNP, jako przejaw” tęsknoty 

tych, którzy chcieli ująć w ramy przepisów możliwie ca 
łe życie harcerskie, przyszpilić barwnego motyla; jako 
preparat w kolekcji. Ale, nie będąc do tego zmuszeni, 
wiele jednostek tak właśnie robi. Powiela dawne wzor- 
ce, wygodnie, legalnie, bez jakichkolwiek komplikacji, 
jakiegokolwiek myślenia o nowaczesności, zmianach. 

Kolejne rozwiązanie oznacza konieczność starannego 
przygotowania programu własnej pracy. Bardzo konkret- 
nabyć musi wizja działania na dłuższy dystans, jeś- 
li wynikają z niej struktury czy zmieńy w istniejących 
schematach, Przemyślane i odważne musi być myślenie 
ludzi, jeśli odbiega od schematów. Bo czy nie jest 
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prostsze przejąć wszystko gotowe, robić tak jak hyło 

2 dawnych lat przypominam sobie w pewnej centralnie 
położonej chorągwi eksperyment , gdy pewien hufiec Z. 
nie nazywał się w ogóle hufcem, lecz "Rzeczpospolitą 

Z-owską”, miejsce rady hufca zajmował Sejm, a byli w 
nim - o zgrozo - reprezentowani nie tylko instruktorzy 
ale i zastępowi! Oczywiście, kiedyś-tam odeszli z huf- 
ca entuzjaści i eksperyment się skończył, ale do dziś 
znam wielu wybitnyćh, aktywnych, nowatorskich instruk 

torów, którzy wywodzą się z tego środowiska. Może to 
czysty przypadek? 

Najtrudniej z tym trzecim rozwiązaniem. Zakrawa na 
brzydki woluntaryzm czy też anarchię. Tworzyć struktu- 
ry i komórki tylko dlatego, że akurat jest jakiś zapa- 
leniec czy ich grupa?! A jeśli się znajdą na przykład 
tilateliści, esperantyści, miłośnicy science-fiction, 
himalaistyki lub jeździectwa, to co? Godzić się na ja- 
kieś fanaberie, powoływać referat, sztab, dawać ia 
poparcie, a może i pieniądze? Właśnie tak! Tylko na 
gorących entuzjastach można budować coś nowego. Jeśli 
harcerstwo ma nie tylko egzystować i dostarczać ładnie 
umundurowanych harcerzy na uroczyste pochody i odsła- 
nięcia - ale naprawdę wychowywać, rozwijać zaintere- 
sowania czymś konkretnym (a nie tylko gadaniem) słu- 
żyć Ojczyźnie - to muszą w nim być entuzjaści czegoś, 
chcący i umiejący swe życiowe pasje wiązać z harcer- 
stwem. Muszą być nie tylko na poziomie centrali, ale 
blisko szeregowej braci harcerskiej, właśnie w hufcach. 
Mażna z ogromną łatwością ich sobie zrazić, tę sztukę 
opaąowaliśmy tu i ówdzie do perfekcji. Wtedy pójdą 
ze swymi pasjami gdzie indziej. A nam zawsze zostają 
ludzie przeciętni i letni, którym jest wszystko jedno, 
którzy dają się dopasować do wytycznych i struktur. 
Czy tacy wychowają Harcerzy Rzeczypospolitej, pokieru- 
ja ambitnymi progra , jekimi trzeba by poruszyć 

młode pokolenia, by wyrwać ludzi z marazmu i myślenia 
kryzysowego? Chyba, że oczekujemy iż wychowanie, służ 
bę, zaspokajanie zainteresowań i potrzeb młodzieży 
wezmą na siebie w rzeczywistości inni, a my tylko 
mądrze ponówimy © tym na kolejnych konferencjach, na- 
radach, spotkaniach, seminariach. 

Oczywiście, wszystkie te rozważania mają sens nie 
tylko w związku z hufcem, a organizowanie się do dzia 
łania dzieje się nie tylko raz na dwa czy cztery lata, 
przy okazji kampanii sprawozdawczo-wyborczych. Myślą, 
że zawsze trzeba być otwsstym na nowe, zawsze trzeba 
dostrzegać i cenić ludzi. Kampania się kończy, życie - 

trwa. 

P.S. W numerze 09/86 Redakcja HR-a zupełnie nieo- 
czekiwanie z mego artykułu "Na kanwie jubileuszu" 
uczyniła zagadkę dla Czytelników. Oczywiście naj- 
pierw trzeba czytać stronę 3, potem trzy akapity 
prawej szpalty na stronie 4, dalej całą lewą szpal 
tę tejże strony 4, by powrócić na prawą szpaltę 
od 4 skapitu: "Niemożliwe? Trudne?...* Reszta już 
bez komplikacji. Drobne literówki darujemy sobie... 
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Pięć Meldunków, przeczytanych na Rynku Głównym 
w Krakowie pczez delegację Biwaków Zlotowych 
w historycznych mundurach. 

Tqalicujekia początki... 

2? iskry rozgorzał płomień, po całej Polsce podzielo- 

nej kordonami zaborów roznieśliśmy z zaboru austriac- 

kiego żagiew nowego ruchu młodzieży, Ruchu który bu- 
dował przyszłość wspólną całej polskiej młodzieży. 
Gdy nadeszła chwila walki - byliśmy przygotowani chwy- 
cić za broń, walczyć o biało-czerwoną, która tu na 

Krakowskim Rynku spłynęła z tej Wieży Ratuszowej, pód 
którą stoimy po latach. 

Byliśmy wszędzie pierwsi - jak każde słowo harcerz - 
w Powstaniach Śląskich i w zwycięskim zrywie Wielko- 
polskim. Byliśmy Harcerzami z czasów walk o Niepod- 
ległość. 

7 . sw 
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Byliśmy młodzi wiekiem, początkiem stulecia i młodoś- 
cią wskrzeszonej Ojczyzny. Chcieliśmy budować wyna- 
rzoną przez blisko dwa stulecia Polskę i tak naszą 
harcerską rolę w odrodzonej Ojczyźnie spełniliśmy. 
Pracą naszych zastępów 1 drużyn uczyliśmy miłować tę 
ziemię z takim trudem wywalczoną. Uczyliśmy służby 
trudnej - bo codziennej, w pracy i obowiązkach. Da- 
liśmy Polsce naszą troskę o dziecko, daliśmy tysiące 
chłopców 1 dziewcząt wrażliwych na potrzeby człowieka 
1 całego narodu. 
Daliśmy młodych żeglarzy, radiowców, szybowników, 
sportowców. Daliśmy obozy, wycieczki, zloty. 
Byliśmy pokoleniem, które nie zawshało się spełnić 
słowa harcerskiego hymnu: Wszystko co nasze 
Polsce oddamy! 

sil — oicuytnuy ww 

żyliśmy w jednym domu i choć może rachunki krzywd 

w tym domu były różne, przyszło z całym narodem bro- 

nić Go w chwilach najstraszliwszej dziejowej zawieru- 
chy. 

My Harcerki i Harcerze z Szarych Szeregów eeldujeny 
Ci Polsko z naszej Wiecznej Warty; 
Nie żal było dla Ciebie umierać, bo żyjesz, bo tri 
młodością następnych pokoleń. 
Gdy przyszło walczyć nie zawahał się nikt - bo taki 
był nasz harcerski obowiązek. 

TU iw Nom dom 

Jeszcze trwała wojna, gdy tworzyliśmy plany Nowej 

Polski, tej Pojutrze - tej po wojnie. 
Nie straszne nam były ruiny neszej Ojczyzny, fo właś- 
nie krakowskie drużyny gromadziły książki dla szkół, 
które wznawiały działalność po okupacji. 
Harcerska Służba Polsce była naszą największą akcją - 
budowaniem nowego wspólnego domu, Ojczyzny dźwigniętej 
spod faszystowskiej nawały. 

ziem 

V Duiś, jutro, Pojuhie 

Dziś do raportu Ojczyźnie Stajemy my, współcześni har- 
cerze, w jednym szeregu z Seniorami naszego ruchu, któ- 
rzy choć przyprószeni siwizną są dolej ektywni i razem 

z nami młodymi chcą pełnić służbę harcerską 
Chcemy zaweldować tu w prasterym Krakowie, o neszej 

pracy dla tego Miasta i całego Kraju, o codziennej na 
szej służbie, obozach i akcjach. D tysiącach harcerzy 
na wakacyjnych wędrówkach. O tysiącach godzin przepra 
.gowanych dla ratowania lasów i parków narodowych. 
O budowie baz i szlaków turystycznych. O rozwijaniu 
naszej wiedzy i umiejętności w nowoczesnej technice 
i nauce. O sprawach drużyn i tych małych ale ważnych 
- czyli o pracy najmłodszych harcerzy, którzy potrafią 

już spełnić swój harcerski uczynek na rzecz innych. 
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WOJCIECH SERAFINSKI 

rzystywanych torm pracy na biwaksch możemy za- 
liczyć: 

. Biegi harcerskie. 

D o najbardziej popularnych i najczęściej wyko- 

Gry 1 zabawy. 
« Zwiady terenowe. 
. Piosenki i pląsy. 
- Ogniska. 

Zwyczaje 1 obrzędy, 

Piagi kdrcerskue 
Gdy uncesz sprawdzić stopień przygotowania twoich 

harcerzy w owreślonej dziedzinie lub zakończyć pra- 
cę nad określonym stopniem, porównać pracę (wyniki) 
zustępów - organizujesz najczęściej bieg patrolowy. 
Bieg nie może być szkolnym egzamińem. Musi ta być cie 
kawa | wcześniej przygotowana impreza, która ną długo 
w pamięci uczestników pozostanie. Opracowanie przebie 
du tekiego biegu, wymaga równie dużo wysiłku, co przy 
gotowanie samego biwaku czy wycieczki, szczególnie 
gdy odegra on końcowy akord pracy nad określanym 
stopniem 
1. Rodzaje biegów: 

- kontrolna - mają charakter kontrolny; ich głów. 
nym zadaniem jest sprawdzenie stopnia przygotowa 
nia harcerzy w określonej dziedzinie, na przykład 

pionierce, samarytance, sygnalizacji, 
- próbne - pozwalają na sprawdzenie wiadomości 
1 umiejętności w określońym cyklu zagadnień, 
- okrężne - przeszkody umieszczone są w zamkniętym 
wieloboku przy czym start 4 meta znajduje się 
w tym samym miejscu 
- gwiaździste - uczestnicy wyruszają z central- 
nego punktu, skąd są kierowani do kolejnych 
punktów, a po wykonaniu zadań wrącają do punktu 
następnego 
- liniowe - mogą być realizowane na przykład 
w czasie drogi na biwak, a punkt końcowy biegu 
będzie jednocześnie miejscem biwaku, 
- leśne - gdy cała trase prowądzić będzie lasem, 

6 
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uliczne- - trasa prowadzi ulicami, placami itp, 
dlatego też rodzaj ten wymaga większej i dobrej 
organizacji. 

Ta klasyfikacja na pewno nie jest kompletna ale w ża 
sadzie wyczerpuje te podstawowe typy biegów. 

2. Przygotowanie biegu 

Tak jak każda impreza, również bieg harcerski wy 
maga określonego przygotowania, zarówno ze strony 
orogramowej jak i technicznej. Dlatego przygotowując 
bieg, musimy mieć no uwadze: 

a) cel biegu, 
uczestnicy - ich liczba i wiek, 
liczba sędziów będących do dyspozycji, 
trasa biegu, 
zabezpieczenie msteriałowe, 

czas. 

- a) Należy tu ustalić co chcemy osiągnąć. Na pod- 
stawie aralizy wybieramy typ biegu. 

- b) Określając cel biegu musicy ustalić kto będzie 
w tym biegu uczestniczył. Jest zrozuniałym, że 
konieczne jest stopniowanie trudności zależnie 
Od wieku uczestni ków. Inaczej będzie zorganizo- 
wany bieg dla ochotników, inaczej dla tropicie- 
11, sle nigdy nie może być zbyt łatwy. Zależnie 
od liczby uczestników tworzymy patrole. 

©) Osoba, która została wybrana na sędziego, musi 
być odpowiednio przygotowana w danej dziedzi- 
nie oraz musi być bezstronna, Najlepiej byłoby, 
gdyby sędzią był instruktor harcerski, ale nie 
zawsze jest ich wielu w każoym środowisku. Dla- 
tego można również wykorzystać harcerzy star- 

szych . 

« d) K zależności od warunków terenowych, wieku i 
liczby uczestników, wybieramy trasę biegu, u- 
względniając liczbę przeszkód , punktów kontrol - 

nych. Długość trasy dostosowujemy do możliwoś- 
ci fizycznych uczestników. 

. e) Nalezy prędzej zgromadzić wszelkiego rodzaju 
pomoce, które będą potrzebne na trasie bicau. 
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(pieczątka drużyny) 

Zazwyczaj pomoce dobierają sobie sędziowie w 

zależności od rodzaju przeszkody. Dla wszystkich 

sędziów muszą być przygotowane karty punktacyj- 
ne, a dla wszystkich patroli - karty uczestnic- 
twa. Wszelkie pomoce muszą być przygotowane 
przed biegiem, co zapewni sprawny przebieg 
imprezy, a jednocześnie nauczy dobrej organi- 

zacji. 

f) Czas jest również ważnym czynnikiem prawidłowe- 
go przebiegu imprezy. Dlatego konieczne jest 
skreślenie łącznego czasu jej trwania. Określa- 
jąc czas trwania, musimy wziąć pad uwagę nastę- 
pujące czynniki: 

czas przebycia trasy przez instruktora przygoto- 

wującego bieg 
odstęp czasowym między patrolami 

liczbę patroli 
czas potrzebny na poszczególnych punktach patrolo 

wych 

aszór kody uneywewa 
miejscowość data 

Karta patrolu nr.... 
skład patrolu 
start gooz....min....meta godz 
numer przeszkody ematyka _ podp, sędziego 

Uwaga! Kartę zdać na ostatniej przeszkodzie. 

7pieczątka drużyny miejscowosć, data 

Karta punktacyjna biegu harc. 

Tematyka: 11:-:. 
skala punktów.. 

mr przeszkody nazw. uczest. 
patrolu 

przyznano _ uwagi 
punktów R 

3. 

PODPIS SEDZIEGO 

Przebieg biegu harcerskiego 

Najlepiej udają się biegi na biwakach i obozach. 
Uczestnicy bicpu wyruszają zazwyczaj z pełnym ekwi- 
puni em i w korpietnym umundurowaniu. Sędzia pierw- 
szej przeszkody wypuszcza 4 patrol w 10-15 minut po 

wyjściu pozostałych sefziów na trasę biegu. Następ- 

ne patrole wyruszają w odstępach czasowych na przykład 

10 minutowych. Te odstępy konieczne są dla uniknię- 
cia spotkania się patroli na trasie. 

la danej przeszkodzie może być A patrol, którym 

dowodzi dowódca. Po przybyciu na przeszkodę, dowódca 
patrolu obowiązany jest zameldować patrol, jak rów- 
nież odmeldować przy odejściu od przeszkody. Do zna- 
kowat.ia trasy można stosować znane znaki patrolowe 

lub własne, opracowane przez drużynę. Znaki powinny 
być wyraźnie rozmieszczone tak, aby zmylenie trasy nie 
było możliwe. 
UWAGA! Uczestnicy biegu w żadnym przypadku nie mogą 

zacierać lub zmieniać znaków. 

4. Zakończenie biegu 
Po powrocie dokonujemy podsumowania, opracowując * 

zestawienie punktacyjne. Jeżeli bieg był przeprowadzo- 
ny jako końcowa próba na stopień czy sprawność, Rada 
Drużyny decyduje o ewentualnym zaliczeniu lub przyzna- 
niu stopnia czy sprawności. Wyniki biegu w zasadzie 
podajemy tego samego dnia, a decyzje Rady Drużyny 
ogłaszamy w rozkazie drużynowego. 

prywadowe  roypracnwamie 

b as zalkrenie 
gtopwa ochobulea. 

tematyka zakres sędzia ne 
przeszkody wiadomości 

meldowanie się 
Zwroty, MATSZ 

ochrona przed 
zaziębieniem 

cie listu do 
JP, 

węzeł płaski 
tkacki, za- 
kończenie 

rozbi ja 
i zwijanie 
namiotu 

krzyż, 11- 
liżka, mun  
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sygnały 
ręką 
1 gwizd 
kiem 
szyfry 

patrolo- 
we 1 dro 
powe OAZĄ PL 

1 tekst 
Prawa i 
Przyrze- 
czenia 
orówienie 
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śmiej sie pajacu. 
lekroć spojrzę na Oruha Olgierda, tylekroć 

I na mojej twarzy pojawia się uśmiech, jakby od- 
bicie uśmiechu, który stale gości na jego obli- 

czu. Jeżeli nawet występuje publicznie i porusza nie- 

zwykłe poważne problemy, to słucham jegó wywodów z za- 
interesowaniem i zarazem z uśmiechem. Bau: mnie jak na 
jego skupionej twarzy raz za razem brwi wędrują w górę 

a obniżają się kąciki ust. Uważam, że nikt bardziej 

od niego nie miał prawa do napisania w HR-rze !) o u- 
$miechhu na co dzień. Chociaż mam drobne wątplirości. 
Jak to się stało, że Oruh Olgierd od dawna zasiedziały 
w gronie centralnych dostojników harcerskich nie dał 
wyrazu suoim przekonaniom wtedy, kiedy z tekstu Prawa 
Harcerskiego usuwano zdanie "harcerz jest pogodny, 
z uśmiechem pokonuje trudności* (jeśli dobrze pamiętam) 

Zakaz ponuractwa odnowiony w 1959 roku obowiązywał jesz- 
cze parę lat. Później zostoł zniesiony, zapewne w imię 
jakiejś poważnej idei. I jest dobrze, nikt nie musi 
się wysilać i udawać harcerza, nawet jeśli pełni wyso- 
ką funkcję w Związku. Mógł się przyzwyczaić i po paru 

latach wyglądałby fatalnie wśród ministrów. Czy wyo- 
brałacie sobie na przykład uśmiechniętą panią Minister 
Oświaty i Wychowania? Bo ja nie. 
Kto miał czas jak ja , mógł patrzeć i podziwiać pełne 
godności i powagi oblicza prezydium ostatniego Zjazdu 
ZHP. Aż dziw bierze, że te skupione spojrzenia nie znmro 

ziły sali i mie zniechęciły do Śpiewania co jakiś 
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Przyrzecze- 

czas piosenek. lo prawda, że sytuacja w Związku nie 
tsje powodów do wybuchów radości, ale taki sobie uś- 
miech na co dzień, nazwałbym go "olgierdowski" - bardze 
by się przydał, właśnie wtedy kiedy trzeba pokonywać 
trudności. Dlatego gorąco apel Olgierda popiurem, ale 
pod jednym warunkiem: nie wystarczy tyłko określony 
skurcz mięśni twarzy, ale trzeba coś zrobić żeby było 
weselej. Albo czegoś nie zrobić. Tak zauważyłem na 

przykład, że moi redakcyjni szefowie cieszą się, że 
nie zdążyłem z felietonem do któregoś numeru. Szybko 
numer zamykają i przez następny miesiąc nie znika na 
ich twarzach wyraz radości, ilekroć się ze mną spotka- 
34. Odwrotnie - jaśli zdążę a numer się ukaże, to wy- 
raźnie ia to źle działa na samopoczucie. To co piszę 
jest tylko moim ściśle osobistym odczuciem i niech 
mnie nikt nie przekonuje, że jest skurat inaczej. Bywa, 
że czytając własny feliet m zastanawiam się, jak mo- 
głem taką czy inną bzdurę napisać. Sięgam wówczas do 

kopii rękopisu i stwierdzam, że felieton został podda- 
ny (bez mojej wiedzy) drobnym retuszom, na przykład 

w felietonie piętnującym "tryb przyspieszony" przyzna- 
nie stopni instruktorskich napisałem, że taki jest 

praktykowany w chorągwi jeleniogórskiej, ołówek zwierz- 

chnika skreślił to i napisął 

Dzięki temu nikt nie został 
* w pewnej chorągwi". 
adresatem krytyki, © tym 

samym i pisanie straciło sens. Innym razem, zapropono- 
wałem żeby z półlitrówką udać się do drukarzy pichcą- 
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ych Hf-a, skreślom ni to i skierowano z półlitrówką 

ga "przydzielacza" papieru. A jest nim sam uinister 

ul tury 4 Sztuki. Byłem zgorszony tym i wiem jak nie 

elegancka była taka propozycja. 

Zuchowe lato 
Co rok trudniej jest organizować kolonie zucho- 

we. Zostaliśny wyparci prawie całkowicie ze szkół na- 

dających się na ten cel, pewne hufce podejnują ryzyko 

umieszczania dzieci w namiotach. Pani Minister Oświa- 

ty | wychowania na początku roku w czasie pobytu w 
Przemyślu miała powiedziać, że resort starać się bę- 

dzie zapewnić jedną (!) szkołę w obrębie każdego wo- 

Jewództwa ną potrzeby skcji letniej ZHP. Przynajmniej 
wiemy na czym stoimy. Mamy więc dwa wyjścia: albo zr 
zygnować z kolonii zuchowych, albo szukać innego roz- 

wiązania właśnie tam, gdzie czynione są Owe ryzykowne 
próby lokowania zuchów pod namiotami... Z tym, że 
obecnie produkowane przez CSH namioty do tego celu 
się nie nadają. Nie zapewniają dostatecznego zabez- 
pieczenia przed zimnem i wilgocią. Są też niefunkcjo- 
nalne (w odniesieniu do pracy z zuchami). Znam mło- 
dych konstruktorów, którzy pracują nad sześcioosobo- 
wym namiotem zuchowym, ale nie mogą znaleźć patroni 
który zechcisłby zapewnić surowiec na zbudowanie pro- 
totypu. Może sama Główna Kwatera zechce się Sprawą 
zainteresować, bo na Składnicę nie ma co liczyć, na 
wytwórnie namiotów też — dotychczasowe próby zawiodły. 
To prawda, że przy dzisiejszych kosztach produkcji 
1 opodatkowaniu wyrobów tego rodzaju cena będzie bar- 
dzo wysoka, być może przekroczy dawną cenę domku jed- 
morodzinnego, ale coś trzeba robić! Żeby zdążyć przed 

nieodległym już rokiem, kiedy zostaniemy wyparci z 
wszelkich terenów nadających się do obozowania. Wte 

dy namioty staną się zbędne. Obawiam się, że wcześ- 
niej braknie nam instruktorów do prowadzenia kolonii 
zuchowych. System kształcenia obecnie 

w życie nie zapewni nam ludzi należycie przygotowa- 
nych, dawna kadra kurczy się z roku na rok. A sprawy 
nie należy lekceważyć. Lekko sobie potraktował spra- 
wy kolonii zuchowej Hufiec Pruszków, to ją rozwiązano 
Tazem z obozem i nadmiernie liczną kadrę odesłano do 
domu. A działo się to w województwie nowosądeckim tego 

lata. Alarm wywołała biegunka spowodowana wypiciem 
przez dzieci żętycy (bez salmonel1i) ale bezpośrednim 
powodem był straszny, bezprzykładny bałagan i brud, 
nieudolność, niekompetencja i lenistwo kadry. Przed 
rozwiązaniem kolonii była ona odwiedzona przez wizy- 
tatorów tak chorągwi stołecznej, jak i nowosąoeckiej 

- 1 co? Nie zapobiegli wcześniej kompromitacji obcią- 
żłającej Związek. A powinni. 

Zuchowe lato to równie? akcja szkoleniowa. Główna 
Kwatera odrzuciła projekt przeprowadzenia ogólnopol- 
skiej akcji szkoleniowej drużyn zuchowych na szczeb- 

wprowadzony 

lu cnorąqgwianym - KLIZ'86. "Szkolić mają hufce i ko- 

niec" - usłyszeliśmy w odpowiedzi. Wyników nie znam 
w momencie pisania (Jwrześnia) ale gnębi mnie nieuza- 
sadniony niepokój. Chorągiew Krakowska w pełni zreali- 
zowała zalecenia centrali: na chorągwianym zgrupowa- 
niu w Jasieńczyku przeszkolono tylko sześciu drużyno- 
wych zuchowych, zrezygnowano ze szkolenia organizowa- 
nego przez CSIZ w Oleśnicy. Wszystko robią hufce. Sta- 
raliśmy się zobaczyć jak, ale nam się nie udało. Byliś- 
my do dyspozycji organizatorów szkolenia - nikt nas 
nie potrzebował, nie zaproponowano nam (po raz pierw- 
szy od lat) udziału w wizytacjach. A poza tym wszyst- 
ko jest "fajnie". Ruch zuchowy się nam rozwija a jak- 
że, przynajmniej na papierze. 

międzychorągwiane 
Fortuun Zuchmistrzów 

Ma się odbyć w Rabce w listopadzie i ma zgromadzić 
instruktorów z chorągwi krakowskiej, nowosądeckiej, 
bielsko-bialskiej oraz tarnowskiej. Z tej okazji chcia- 
łem pod trzecią gwiazdką zamieścić obszerniejszy ma- 
teriał o celach tego Forum. Ale skąd mogę wiedzieć 
czy niniejszy numer nie znajdzie się u Czytelników 
nie w listopadzie lecz na przykład w dutym? A wtedy 
to już przysłowiowa musztarda po obiedzie. Włączam się 
zatem w ogólnopolską akcją oszczędzania papieru i nie 

piszę więcej. 

druh Framale 

90 REDAKCJI: 
Nasz Druh Redaktor Franek konsekwentnie egzekwuje 546 
prawo do niezawisłości poglądów - 1 dobrze. Ale mając 
na uwadze prawa redakcyjne sądzimy, że niecelowym jest 
piętnowanie całej chorągwi za wyskok jednego pseudo- 
hufcowego, a tegoż Oruh Franek nie umiejscowił, za- 
dowalając się tylko Chorągwią. Trudno się zgodzić z 
przypisywaniem na siłę "flaszki" drukarzom, skoro na- 
si towarzysze sztuki drukarskiej dokonują co miesiąc 
cudów, by pokonać nasze opóźnienia redakcyjne i numer 
szybko wydać z poczucia wspólnoty z tym miesięczniki. 
który przecież też firmują. Zaś papier kupujemy w 
sklepie. Pan Minister Kultury nam papieru nie daje, 
a szkoda. Czasami trzeba jednak jak widać trochę "dłu 
gim ołówkiem" redakcyjnym podziałać. 

czuj! 
Redakcja 

P.S. Skoro tak szybko numer zamykamy, to skąd obawa 
o opóźnienia aż do lutego? 
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wickiej Chorągwi ZHP organizuje "Konferencję 
Działaczy Komisji Historycznych", na której 

wygłaszane są prelekcje z historii harcerstwa tego 
regionu. Tegoroczna Jesienna Konferecja odbyła się 

w niach 4 i 5 października 1986 roku 
Pierwszego dnia, po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem 

Harcerek i Harcerzy Śląskich w Katowicach, obrady to- 

czyły się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. wygłoszenie 
referatów poprzedziły odznaczenia dla zasłużonych har- 
cerek i harcerzy - seniorów. Były Krzyże za Zasługi 
dla ZHP oraz Rozety z Mieczami, Odzanki Chorągwiane, 
wręczone zasłużonym dla Śląska i Zagłębia. Były 

kwiaty i owacje dla tegorocznych 80-cio latków - zresz- 
tą nie najstarszych w tym gronie. 

Ta konferencja poświęcona byłej Zagłębiowskiej 
Chorągwi Harcerzy 1 współdziałaniu jej w tworzeniu 
pierwszych drużyn na ŚLąsku. W konferencji wzięło u- 

dział około 150 seniorów i grono młodzieży harcerskiej. 
Były również delegajce Komisji Historycznych oraz goś- 
cie z sąsiednich Chorągwi ZKP. 

Po trzech referatach wprowadzających, odbyła się 
ciekawa i uzupełniająca je dyskusja. Późnym wieczorem 
- podjęciem Uchwały zakończono sprawnie prowadzone 
pod, kierownictwem druha Brzezińskiego debaty. Po ko- 
lacji była zbiórka organizacyjna Chorągwianego Kręgu 
Seniorów, a późnie bardzo miły okolicznościowy komi- 
nek przygotowany przez miejscowe harcerki. Tematykę 
oparto o wiersze Śląskich i Zagłębiowskich, samorod- 

nych poetów-harcerzy, w tym druha Edwarda Howaka, 

jednego z wymienionych wcześniej 80 letnich jubilatów. 
Drugiego dnia autokarami wyjechano na trasę działal- 

ności pierwszych drużyn b. Zagłębiowskiej Chorągwi 
Harcerzy, dzisiejszej działalności Chorągwi Śląskiej 
w akcji "Zamonit" oraz na miejsce upamiętniające wal- 
kę harcerzy z oddziału "Parasol" - Szarych Szeregów 
z niemieckimi żandarmani w Udorzu koło Pilicy. 
Ciekawe, okolicznościowe wspomnienia uczestników 
tamtych zdarzeń przybliżyły nam dzień wczorajszy 
1 dzisiejsze osiągnięcia zagłębiowskich i śląskich 
harcerzy. Wiązanki kwiatów złożono również na gro- 
bach i w miejscach martyrologii harcerzy. 

Na marginesie tej konferencji, która odbyła się 
w serdecznej, braterskiej atmosferze, jak zresztą 
i poprzednie, w których uczestniczyłem jako zaproszony 

gość - nasunęła mi myśl zapraszania również przez 
pozostałe Komisje Historyczne do uczestnictwa w po- 
dobnych imprezach, delegacji seniorów sąsiednich 
chorągwi. Sądzę, że winien w nich uczestniczyć przed- 
stawiciel Redakcji Harcerza Rzeczypospolitej, pod 
którego adresem usłyszeliśmy w Chorzowie, w kuluaro- 
wych dyskusjach, dużo serdecznych i miłych słów. 
Tak trzymać Redakcjo! 

R okrocznie Komisja Historyczna Komendy Kato- 

Czuwaj! 

KROGULEC BRĄT 

NEK + KENII POLEMIKI WRGGEEE 

TŁUCZKIEM 
I FIŃSKIM 
NOŻEM 

odchod 
Rd. Rilata A 

zauważyć swym bystrym dziennikarskim okiem 
nasze skromne harcerskie pisemko... po roku 

od ukszania się felietoniku o skautach Piwnych niżej 
podpisanego. Pan Atlas nieźle zresztą na tym zainte- 
resowaniu wychodzi, bo poza "Szpilkami" poważniej 
nieco "potrsktowaf nas już parę dni wcześniej w 
Dzienniku Polskim (na naszym rodzimym prowincjonsi- 

P an Redaktor Atlas był łaskaw błyskawicznie 

nym gruncie). 
Czujemy się wszyscy ogromnie zaszczyceni tą niezwykłą 
reakcją tak znanego publicysty. Mały komar-amatoE u- 
siłował ukłuć i proszę, choć po roku,obudził się Pro- 
fesjanolista-Lew. Oto biędni telewizyjni skauci 
gnębieni w swym piwnym spokoju przez brzydkich harc- 

mistrzy Polski Ludowej i ta jeszcze z Krakowa! Sie- 
demnastu etatowych harcerskich wyjadaczy w Swym Oogrom- 

phm Viojciech Popiołek 

nym piśmie zniszczyło jedyne źródło utfzymańia Panów 
PT Autorów, Artystów, Reżyserów 4 goiej panienki z 
krzaków. A fe! Druhno Jadwigo i wy niecni druhowie 
A co będzie z bliskimi Wam (geograficznie) browarani? 
Chętnie służymy Panu Redaktorowi Atlaśowi naszymi ła- 
mami, jeśli tylko chce mocniej i szerzej dołożyć nam 
za brak poczucia humoru i chybiony punkt widzer.ia na 
temat Telewizyjnej Rozrywki proponowanej młodzieży, 
oraz za zbyt wysokie stopnie instruktorskie. Jest 
wszakże jeden szkopuł. Otóż wbrew temu, co Pan Atlas 
napiesł, nasz miesięcznik "Harcerz Rzeczypospolitej" 
nie płaci , bo redagowany jest społecznie, 
wydaweny w maleńkim nakładzie, artykuły przekazywar. 
są bez nońorariów, słowem: cąła ta stopka hm PL-ów, 
Która tak bulwersowała Pana Redaktora, to nie etatow- 
cy, ale zapaleńcy , którzy na łamy prasy profe. 
sjonałnej mogę trafić jedynie przypadkiem, choćby 
dzieki Paru Atlasowi. Skąd więc u redaktora Atlasa 
w tej sytuacji obrończe zaciętość? ciekawe w jakim 
jeszcze tytule przyłoży nam - amatorom za to, że 

w zeszłyn roku mieliśmy dość kiepskich kpin z ruchu, 
który nieco wartości do historit narodowej wniósł. 
Po roku zresztą temat okazał się niewart nerwów. 
Póki co, na wniosek Tajnej Rady nadajemy niniejszym 
Druhowi Atlasowi honorowy tytuł Gelicyjckiego Skauta 
Piwnego, za krzewienie idei ńa południowych Pręsach 
kraju. Dyplom do odebrania w redakcji, osobiście. 

Łączyny harcerskie Czuwaj! a 
AmTLLriań. mtnwzyćnc_ 

P.S. Mimo podchodów Żywiec i Okocim nadal stoją. 

* Szpilki "Po szkle - harcerstwo", Nr 36 z 4 wrześ- 
nia 1986 r. 

dniu « stycznia 1944 roku został aresztowany 

W przez patrol niemieckiej policji Tadeusz Ko- 
strzewski "Niemira". Wracając samochodem zos- 

tuł zatrzymany na Placu Teatralnym. Brał on udział w 
niezliczonej liczbie codziennych zadań. Był znakosi- 
tym kierowcą jeżdłącym na granicy ryzyka 
uastępnego dnia nastąpiła zmiana kryptonimu oddziału 
"Agat" na "Pegaz" (przeciw gestapo). 
"kiemira" podczas Śledztwa nie wydał nikogo. Został 
stracony 13 lutego 1944 roku w jednej z egzekucji 
naprawdopodobniej w ruinach warszawskiego gotta. 
Dopełnieniem tragedii w styczniu 1944 roku było przy- 

padkowe zagarnięcie w łapance ulicznej "Leszka", któ- 

ry miał przy sobie większą sumę pieniędzy, przeznaczo- 
mą _ prawdopodobnie na zakup broni. Za duży okup 
został wykupiony. Powrócił do oddziału i pełnił on 
służbę w nim jeszcze pół roku. W lipcu tago sanego 
roku został ponownie aresztowany. 
W dniu 19 lutego 1944 roku zespół w składzie 3 żoł- 
nierzy - "Daniel" jego dowódca, "Sokół" i "Wiśnia" 

ko kierowca wyruszyła na miasto z zadaniem zdobycia 
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Po zabraniu samochodu marki 0pel-Super nastąpiła wymia- 

na strzałów z Niemcami, w wyniku, której został zabi- 

ty "Wiśnia". 

Onia 26 lutego 1944 roku w ręce Niemców wpadło dwóch 

następnych żołnierzy oddziału. Byli to "Żar" (Bogusław 

Ustaborowicz) ze służby wywiadu i "Kurzawa 1" (Zbig- 

niew Wiśniewski) z III plutonu. 

Po operacji specjalnej "Kutschera", która przyniosła 
straty wśród członków oddziału jak i spraw związanych 

z prawidłowym opracowaniem akcji rozgorzała dyskusja 
nad taką celowością działania. 
Członkowie Komendy Głównej Szarych Szeregów zadawali 
sobie pytanie, czy wszystko uczyniono, aby przeciwdzia 

łać podobynym przypadkom. 

Uzyskanie kontaktu z dowództwem Kedywu KG AK nie nale 

żało do rzeczy łatwych. Uzyskanie pełnych informacji 

było bardzo utrudnione, z uwagi między innymi na zai 

nę na stanowisku dowódęy Kedywu KG AK, gdzie pułkownika 

"Nila" zastąpił podpułkownik "Radosław", jeszcze mniej 
niż jego poprzednik skory do dyskusji nad wydanymi 
rozkazami. W tej sytuacji narodziła się koncepcja 
ra właśnie w marcu 1944 roku przybrała realne kształ- 

ty. Koncepcją tą było powołanie Rady Wychowawczej przy 

Kwaterze Głównej Szarych Szeregów, jako ciała kole- 

gialnego, które miało stanowić pomost pomiędzy organi- 
zację wojskową a organizacją harcerską. Rada powołana 
z inicjatywy Komendy Głównej nie spełniła pokładanych 
nadziei i nie pozostawiła realnych śladów swej dzia- 

łalności. 
Strata dowódcy -I plutonu "Pegaza" B. Pietrasewicza, 
który raniony w akcji na Kutscherę 1 lutego 1944 roku 
po kilku dniach zmarł, spowodowała zmianę na tym sta- 
nowisku. Nowym dowódcą został twórca "PEt-u" a obec- 

nie członek Głównej Kwatery Szarych Szeregów pchor. 
Stanisław Leopold "RAfał". 

4 drugim półroczu 1943 roku największy przyrost na- 
stępił w okresie między nierwszva a trzecim miesiącem 

istnienia oddziału. Wiązał się on przede zystkim ze 

wprowadzenia 'do oddziału najbliższych kola- 
gów. Znacznie większą dynamiką rozrostu wykazywał od- 
dział w I £ na przełomie I i II półrocza *1944 roxu. 
Wiązało się tn w pewnym stopniu z nie spełnionymi pla 

nami działań nie tylko miejskich ale i terenowych od- 
działu. Stan liczebny "Pegaza" wzrastał szybko. Według 
ewidencji na dzień 23 lutego 1944 roku "Pegaz" miał 
w tym czasie A oficerów, J5 liniowych podchorążych, 
2 podchorążych nieliniowych, Ż1 liniowych 1 3 nieli- 
niowych podoficerów oraz 103 liniowych i 13 nielinio- 

wych żohierzy (łącznie 191 ludzi), ponadto 56 kobiet 

w wywiadzie łączności i sanitariaci 

Wiosną 1944 roku stan kadry dowódczej przerósł więc 
znacznie potrzeby jednej kompanii dywersyjnej, nawet 
o najbardziej specjalnych zadaniach bójowych. Na po- 
czątku 4944 roku "Agat-Pegaz" był rzeczywistą pełną 
kompania 

Dziąki temu mogły powstawać nowe orużyny a z czasen 
1 plutony. Dzięki temu także, już w lutym 1944 roku 
kapitan "Pług" mógł wystąpić do dowództwa Kedywu KG 

NAŃIDKAGIEWE © BEAM O 
AK z wnioskiem o przekształcenie jego jednostki w ba- 
talion.. Drugą przyczyną ściśle związaną z pierwszą 
była przygotowanie jednostki do walk otwartych - pou- 

Stańczych, a więc rozrost masy żołnierskiej stosownie 
do ksztełconej od 1343 roku kadry dowódczej. 

W kwietniu 1944 roku kapitan "Pług" otrzymał nomi- 
nację na dowódcę batalionu. Sam jednak proces zmia- 
ny struktury kompanii "Pegaz" na strukturę batalionu 

przebiegał powoli 1 różnie w Świadomości dowódcy i żoł 
nierzy poszczególnych jednostek organizacyjnych. 
Bez wielkiego jednak błędu można ustalić, e przefor- 
mowanie odbyło się na przełomie miesiąca czerwca i 
lipca 21944 roku z równoczesną zmianą kryptonimu od- 
działu zamierzającego w przyszłości stać się spado- 

chronówym: batalionem zaotoryzowanya "Parasol" (jako 
synonim spodochronu).. 
M stosunku do pierwszego składu osobowego na koniec 
1943 roku były następujące zmiany: 
- oficer bezpieczeństwa i jednocześnie oświatowy 

kpr.pochr. "Dryl" (Antoni Biernawski) 
starszy instruktorów: ppor "Jeremi" (J. Przyborow- 
ski) , ppor "Sulima" (W. Zborowski) 

I pluton - z chwilą objęcia dowództwa przez strz. 
"Lota" (od listopada 1943) dowódcami drużyn byli: 

1 drużyna - strz, "Ali" 
2 drużyna - strz. "Żbik" 

3 drużyna - strz. "Kruk" 
intendentem plutonu - strz "Kruszynka" 
szef służby moto - strz. "Bruno" 

11 pluton - intendent strz "Kobza" 
szef służby moto - kpr. "Niemira" 

III pluton - 2 drużyna kpr. "SZarak" 

intendent - strz."Leszek" 
szef służby mota - strz. "Olek" 
Stan kompanii ogółem wynosił 175 ludzi (w tym 45 ko- 
biet) wśród nich 5 oficerów, 9 podoficerów, 14 pod- 
'chorążych i 147 szeregowców. 

Zmiapy-kadrowa 

M dowództwie oddziału poza zmianami na stanowiskach 
adiutanta dowódcy nie nastąpiły żadne radykalne prze- 
tasowania. k 
We wrześniu 1943 roku kpt. "Pług" powrócił do sprawy 
mbsadzenia funkcji swego zastępcy. Stało się to po 
przeprowadzeniu w dniu 7 września dowodzonej przez 
"Jaremiego" udanej akcji, w której zginął Burkl. 
Udział w akcji i sprawne dowodzenie przesądziły o tym 
ża "Jeremi" został zastępcą dowódcy oddziału "Agat". 
Zmiany zaszłe od czasu powstania "Agatu" 
*katoda" jako adiutant do początków 1743 roku, potem 
przejął ją "Bogdan" (Stefan Grudziński) do lutego 
1944 roku 1 od tego czasu do końca istnienia oddziału 
"Kaktus" Qłdeusz Szabelski). Pełnił on obowiązki odiu- 
tenta kpt. "Pługa" najdłużej, również w czasie Pow- 
stania Warszawskiego, gdzie zginął na Czerniekowie 
razea z żoną łączniczką "Magdą" (Krystyna Wiśniewska- 

ETU OPERA OG ZZEŃ OAZIE ZOO N SBLO 
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-Szobelska) z batalionu "Parasol". ; 

Do grupy łaczniczek najpierw dołączyła "Małgorzata" 

(Alicja Czerwińska), a po zorganizowaniu w grudniu 

1943 roku alarmowej sieci łączności - "Rena" (Jadwi- 

ga Rembiszewska-Kieszkowska). 

Oficerami bezpieczeństwa byli 
w III plutonie - "Narwik" 
w plut. moto - "Korczak" 
(Wojciech Świątkowski). 

w I plutonie - "Ali" 
w II plutonie - "Mag 

OPRACOWANIE | 
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Mowo polska, Wisło radzinna, 

miłości, od innych słów prostsza 
Mowo wysoka, rzeko głębinna, 

mowo i rzeko Mazowsza. 

Słowa głębinne rodzą się z dna 
rzeki - zadumy, Wisły, 
a inne słowa - serce je zna - 
uniesie skrzydło rybitwy, 

aby je słońce zaklęło w wiersz, 
w blaski 1 « lot zmieniło. 
A jedno skrzydło wiersza - to śmierć, 
a drugie skrzydło - miłość, 

HMowo polska, groźniejsza niż burza 
1 od słowików miękksza, 
oba skrzydła w tobie zanurzam, 
powraca do twego wnętrza, 
ze mną słowo "sława", 
ze mną słowo "Warszawa", 

Nad Wisłą jest miasto piękniejsze niż Śmierć, 
gdy się życie pośród dziejów zapodzieje, 
miasto, gdzie tak pięknie jest żyć i umierać, 
miasto dobrej nadziei. o 

  ACKĄ 

Warszawo, 
strzaskana kolumno, 
Warszawo, 
zdruzgotana jak Maria, 
Warszawo 
tyś nie umarła! 

dumna - 

Płynie Wisła od Krakowa, od Sandomierza, 
od wszystkich polskich gleb. 
Patrz: 
stoi Warszawa! 
Kto się na nią zamierza - 
kula w łeb! 

(*Mazowsze" - fragmenty) 

Białe chorągwie wisien, 
topól, 

i najpiękniejsze z widzeń: 
w niebie wiślana topiel. 

zielone chorągwie 

Mi jały nas Sandomierze, 

kwiecień niósł wiatrem myśli. 
Szerzej, radości, szerzej 

niech się twój poświst rozwiśli! 

Wisło! nieś rumowiskiem 

troski ku wiecznym majom! 

Q ta brzozowe listki 
całą młodością błagają. 
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Popatrz! oto Warszawa 
mosty, Śródmieście, Żerań. 

Warszawo, krwawa jak Sława 
nadal nas żywcem pożeraj! 

Wiosno pięknej roboty, 
Wisło Pierwszego Maja 
z nadzieją, wolą, ochotą 

twemu się dziełu oddaję. 

("wisła” - fragment) 

Ziemio moja, droższa od innych, 
nie śpię, szukam wspomnień dziecinnych, 
bazgrzę niezręcznie i na popierze 
dom się pojawia, płoty, ganki, 

bzy pachnące w majowe ranki 

i wśród trawnika konwalie świaże - 
kwiaty mej matki w dniu jej imienin - 
ławka, gąszczem bzu oplecion: 
dąb, co od wieków nic się nie zmienił 
i błogosławiąc wznosi ramion: 
Czemu słyszę dominikański 
dzwon, co dzwonił na Anioł Pański? 
Głowa słońca tonie już w Wiśle 
Mały chłopiec - o czym ja myślę? - 
© narcyzach? o wildze na gruszy? 
Bije siedem wieczornych uderzeń, 
grusza biało płatkami prószy, 
rośnie stary dom na papierze... 

czemu tak smutno duszy? 

("Rysunek") 

Jak ty, tak samo na Powązkach 
styczniowy krąży Śnieg puszysty..... 
tam jesionowa trumna wąska, 
a w niej twój głuchy sen, wieczysty. 

Nie jesteś duchem, tyś wspomnienie 
które za włosy w przeszłość wlecze! 
Nie wierzę w elizejskie cienie, 
lecz w ciężkie, gorzkie łzy człowiecze. 
A ich tyle w noc bezsenną, 
że chyba nimi świat obdzielę, 
1 nie ma cię, a jesteś ze Aną 
o! zostań choćby chwil niewiele. 

Wspomnij te dziecięce gwiazdy - 
mówiłeś: słyszę, świat się kręci. 
i te niedawne wspólne jazdy 
po drogach Polski i pamięci, 

1 jak kwitniowy kwiat nam wiślił 
drogę z Krakowa aż do Gdańska. 
Wtedyśny wspólnie snuli myśli 
a teraz aoja myśl bezpańsk 

("Trumna jesionowa" - fragment) 
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Mnie ta ziemia od innych droższa, 
ani. chcę, ani umiem stąd odejść, 
tutaj msłą wistrami Mazowsza 
przeszumiało mi dzieciństwo i młodość. 

W moim oknie pole i topole, 
i ja wiem, że to właśnie Polska. 
Stąd i radość i chmura na czole 
tutaj słowa me zbroję jak wojska 

A te słowa zrozumie ziemia, 
chcóby miały krwią się wysączyć: 
przecież nawet mury więzienia 
obrastają poezją jak pnączem. 

Tutaj do anie nejcichszym listkiem 

utnie mówią topole i wierzby, 
moje serce tu wie o wszystkiem, 

chyba tutaj umrę - bo gdzieżby? 

Więc gdy umrę, dobrze mnie otul, 
ziemio czarna, znajoma dobra, 
szeregami żałobnych topól 
niechaj tdzie za misą krajobraz 

1 niech w srebrnym liści popłochu 

długo szumią nadwiślańskie drzewa 
o tym wszystkim, com czuł i kochał 
o tym wszystkim, czegom nie wyśpiewał. 

("mój pogrzeb”) 

Władysław. Broniewski 

harcerskie.pl 

EMMA + KOEEUUNCNEEMI POLEMIKI KEEEM 

w 
w odpowiedzi druhowi Fiełkiewiczowi... 
  
  NN 

hm PO Bogusław 

ypowiedź druha Fietkiewicza w sprawie mojego 

W artykułu w HR pod tytułem "formalno-prawne 
podstawy działalnościharcerstwa w Polsce" za- 

miebzczona w numerze 10/86 ilaccerza Rzeczypospolitej 
tematycznie niestety nie pokrywa się z treścią tego 

artykułu. Oruh Fietkiewicz, jako wytrawny instruktor 

1 óziałacz *ruchu młodzieżowego na pewno ma dużo racji 
rzecz tylko w tym, że w oceńach swych abstrahuje on 

od zagadnień formalno-prawnych funkcjonowania Związku 
Harcerstwa Polskiego jako organizacji, natomiast swo- 

je uwagi odnosi do działalności harcerstwa jako ruchu 
po linii zachodzących w kraju przemian polityczno-u- 
strojowych i na bazie ideologicznych przemian w samym 
ruchu, ocenianym łącznie z pozaorganizacyjnymi odła: 
mi dysydenckimi I o czym tu dyskutować, skoro obaj 

mówimy o różnych sprawach, pozornie tylko zbieżnych 

ze sobą? 
Wiadomym jest, że w okresie rewolucyjnych przemian w 
4HP, kolejne kierownictwa Związku, wpatrując się w za- 
nierzoną wizję nowego oblicza organizacji nie bardzo 

lub wręcz w ogóle nie liczyły się z obowiązującymi 

srzepisami prawa regulującymi działalność ZHP. 0 czym 
zresztą nadmienia w swej wypowiedzi druh Fietkiewicz. 

Dzisiaj także możnaby przypuszczać, że wielu działa- 

Czom dumnym 2 tego, iż ZHP wchodzi w skład Ruchu Młodzie- 

łowego fakt ten przesłania świadomość, że Związek Har- 

cerstwa Polskiego jako jedyna organizacja w tym Ruchu 

jest stowarzyszeniem i to stowarzyszeniem wyższej uży 
teczności, z czym wiążą się szczególne prawa 1 obo 
wiązki. Świadomość tę mają jednak władze państwowe 

które skrupulatnie przestrzegają obowiązujących prze- 
pisów, od 30 lat zwracając szczególną uwagę na prawo- 

rządność swych działań. Uo przestrzegania praworząd- 
naści jako czynnika stabilizującego podstawy ustrojowe 

PRL nawołują najwyższe gremia i czynniki polityczne 
1 administracyjne państwa, o czym można się przekonać 

choćby z lektury Uchwał Zjazdu Partii. Dla stowarzy- 

szenia wyższej użyteczności w przedmiocie powstania 

i jego istnienia miarodajnyni tylko są konstytutywne 

decyzje władzy państwowej a więc Rady Ministrów i Mi- 

nistra Spraw Wewnętrznych, które to organy funkcje 

Molenda 

swoje spełniają bardzo skrupulatnie. Z tego punktu wi 

dzenia, rozważania działaczy danej organizacji na te- 

mat czy ich organizacja dzisiaj jest taka sama jak 

wczoraj, dochodząc do wniosku, że za każdym razem 

mają do czynienia z inną organizacją - są abstrakcjy. 

Najlapidarniej streszczając mój artykuł w numerze 6*HR 

z'86 roku powtarzam, że wskazałem w nia iż zkiiku 

organizacji harcerskich działających w systemach praw- 

nych państw zaborczych, w 1916 roku narodził się Zwią- 

zek Harcerstwa Polskiego. Związkowi temu w 1920 roku 

władze państwowe wydały "akt urodzenia" w formie reje 

stracji Związku z którą to chwilą nabył on osobowość 

prawną, a w 19)6 roku władze państwa nadały ZHP honora 

we obywatelstwo uznając go za stowarzyszenie wyżązej 

uzyteczności. Akt ten w 1959 roku został zmodyfikowa- 

ny potwierdzeniem "honorowego obywstelstwa” ZHP przez 

władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Hajważniej- 

szym momentem w moich rozważaniach na jaki zwróciłe: 

uwagę jest fakt, że na przestrzeni lat „nd 1920 roku 
do dnia dzistejszego,żaden kuapetentny organ prństwo- 

wy nie wystawił Związkowi Harcerstwa Polskiego aktu 
zgonu i nigdy go nie rozwiązano nawet na moment, Z 

czym wiążą się przekazane czytelnikowi implikacje na 
temat ciągłości istnienia ZHP jako organizacji, orga- 
nizacji posiadającej taką samą jak i poszczególni oby- 

watele Polski osobowość prawną, potwierdzaną przeż 
władze państwowe w monencie powstania i zakończe- 
mia,odpowiednimi aktami wywołującymi ckreś'one skutki 
w sferze cywilno-prawnej. Rozważania swoje podsumowa- 

łem stwierdzeniem, że Związek Harcerstwa Polskiego 
na przestrzeni tych lat był i jest ten sam, chociaż 
nie taki sam. Pierwsze wynika z interpretacji przepi- 
sów prawa a drugie z ocen przemian programowo-id2010- 
gicznych, którym wyraz dał uruh Fiotkiewicz. 

P.$. Czytelników numeru 6/86 przepraszam w iaieniu 
Redakcji zo szereg błędów w moj artykule, spowa 
dowanychniestarannym jego przepisaniem do druku. 
Spośród kilkunastu omyłek (często dość istot- 
nych) sprostuję tylka jedną, uzupełniając datę 
rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 1765 roku, 
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"a może było ta 
5 numerze "HR"- a hm PL Piotr Niwiński HR 

w Frzedstawił pod tytułem "Całym życiem” taki 
Oto "nia malowany obrazek". Spotkał się mia- 

nowicie w przydrożnym zajeżdzie z jego właścicielem 
1 rozpoznał w nim swego dawnego kolegę szkolnego, któ- 
ry się wybijał jako uczeń i harcerz, a potem osiągał 
sukcesy zawodowe a wśród nich - tytuły naukowe. Autor 

zwierza się, że mimo upływu wielu miesięcy nie może 
ze spokojem opowiadać tej historii i zgłasza zapotrze- 
bowanie na pomoc w zrozumieńłu... 

Zauważmy, że hm PL Piotr Niwiński HR odnosi się 

jakby z dezaprobarą do tego, co się stało. Czy chodzi 
o to, że prywatny zajazd jest jako taki - niedobry? 
Czy nie wolno ludziom zmieniać zawodu? Czy ludziom nam 
osobiście znajomym nie wolno stawać się "prywaciarza- 
mi"? Kto zatem ma prowadzić zajazdy przydrożne z dobrą 

kawą? Półanalfabeci, nieudacznicy życiowi? Jeśli tak, 
ie wróżę hm PL Piotrowi Miwińskiemu HR i nam wszyst- 
kim, że zawsze dostaną w nich gorącą aromatyczną kawę. 

Zwróćwy jednak uwagę jak Autor charakteryzuje karie- 
rę zawodową swego Stefana. Nie, że coć odkrył, wyna- 
lszł, napisał, zrobił, w czymś uczestniczył; po prostu 
- "doktorat, potem habilitacja...". Dwa kolejne papier- 

ki. 
Zdarzóją się przecież takie oto kariery ludzi zdol- 

nych. Brylują w szkole, wszystko im'idzie łatwo, zarów- 
no nauka, jak działalność społeczna | życie towarzys- 
kie. Gładko przechodzą z kłasy do klasy na piątkach, 
awansują w organizacjach młodzieżowych, są lubiani i 
cenieni w życiu towarzyskie. I oni sami w życiu też 
przyjmują orientację na wybijanie się w grupach, do 
których należą, c0 przychodzi lekko, owocuje sukcesami 

1 uznaniem. Tak więc po szkołe podstawowej - ogólniak 

I znów to samo: co najwyżej jeden przedmiot szkolny 
lubią bardziej od drugiego, w jednym kółku czują się 
lepiej niż w innych. Prosta kontynuacja - studia wyż- 
sze, choć niełatwo: czasem wybrać kierunek - studiów - 

wie:życia. Gdy przychodzi moment kończenia studiów, 
tdolny, wybijejący stę student dostaje często propo- 
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e.e 4 

zycję zostania na uczelni. Asystentura, doktorat, ha- 

bilitacja... I w którymś-tam momencie na człowieka 
przychodzi refleksja: na naprawdę o to ml w życiu cho- 
dziło i chodzi? Czy ja naprawdę lubię to robić i przy- 
nosi to pożytek? [| wreszcie tak długo odkładane py- 

tanie staje z całą oczywistością: jaki jest sens moje- 
go życia? A może nawet dalsze: co ja tu robię? 

Jeśli dodamy, że zarobki nauczycieli akademickich 
nie należą do najwyższych, a z czegoś trzeba utrzymać 
rodzinę, to świadomość tego noże dopełnić miary. 
Myślę, że trzeba wykazać sporo odwagi, by wyciągnąć 

ioski dla siebie, zmienić zawód i drogę życiową. 

Mie musi to być akurat otwarcie jakiegoś prywatnego 

interesu, ale wypada przyznać, że jego prowadzenie wy- 
maga zaradności, przedsiębiorczości i paru innych cech, 
które wyrabia harcerstwo. Ale sądzę, że lepiej zrobić 
coś tókiego, niż trwać i nie nie robić, ograniczając 
się do narzekań, że się zmarnowało życie. 

Oczywiście mogło zajść wiele innych okoliczności, 
tłumaczących decyzję Stefana, zupełnie jednostkowych 
wręcz przypadkowych, na przykład w sferze stosunków 
spąłecznych w zakładzie pracy. Jego sprawa i prawo, 
Jeśli jednak przedstawiłem tu pewien możliwy mechanizm, 
to dłatego, że jest on właśnie niejednostkowy. Po pros- 
tu ludziom tak zwanie ogólnie zdolnym zbyt często zda- 

rza się, że opóźniają się z poszukiwaniem sensu własne- 

go życia, kierują się poklaskiem i opiniami otoczenia, 
przejściowymi zainteresowaniami, zamiest głębszej re- 
tleksji nad sobą, nad: kim być. 

Innymi słowy, można mieć tytuły i papierki, sta- 

wać się przedmiotem podziwu i zazdrości, ale... nie 
byś dorosłym. Myśląc o przyszłości, o kierunakch nau- 
ki , o zawodzie i miejscu w społeczeństwie, nie obej- 
dzie się bez kluczowego pytania: jaki jest sens moje- 

go życia? Można je odraczać, ale do czasu. 
Trudno się o takich ospbistych przecież rzeczach 

dyskutuje na zbiórkach. Ale w większym może stopriu 

zbiórki powinny skłaniać uczestników, by każdy sam ze 
tobą, albo z przyjacielem, albo z dziewczyną czy chło- 
pakiem - pomyślał nad tym? 

0.Ę 
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LIST Z 

Jesienny Oruhu Redaktorze! 

WSTĘP 
Zastanawiałem się jak zacząć ten list, bo dalej nie 

wiadomo kiedy jaki numer HR-a wyjdzie, ale na dobrą 

sprawę w każdej gozecie wszystkie wiadomości są 
opisem byłych faktów. Co więc za różnica, czy zdezaktu” 

slizowane informacje mają dzień, miesiąc, Czy rok. 
Czytelnicy i tak każdą gazetę czytają jako swego rodza” 
ju opis historyczny. Czas płynie a my razem z nia. 
To tyle, aby uspokoić niecierpliwych, a cierpliwym u- 
Świadómić, że czytanie HR-a ma być przyjemnością samą 
w sobie. 
LADNA HISTORIA 

No, więc wystartowaliśmy po raz 75. Ładny wiek! 
Kiedyś, bardzo dawno temu, mężowie legitymujący się 
tak sędziwym wiekiem zasiadali w Radzie Starszych i 
głos ich z szacunkiem nawet przez najmocniejszych jako 

wyrocznia był brany. Bo i doświadczeń w ciągu tak dłu- 
giego żywota mogło się zebrać sporo. Kiedy jeszcze po- 
kazało się, że skromny to człek, co i młodszepo wy- 
$łuchać potrafi, silnym pokierować umie, a w sercu nie 
własne, a społeczne dobro nosi - tedy i nie dziwota, 
że każdy szczep rad by takiego u siebie miuć. Wiele 
pożytków ze słuchania nestorów wynieść można, a naj- 
większy to ten, że błędów tych samych powtarzać nie 
trzeba. Tak swoje mądrości gromadzili ludzie dawniej. 
I tak kończy się opowieść z dawnych lat. Coć niecoś 
z tego do naszych czasów przetrwało, bo na szczęście 
to pani uczy I b, a nie I b panią, choć uczniów jest 

większość i stanowią pewną klasę (I b) 1 zgodnie z wy- 
mogami demokracji, to oni są siłą. Nie? 
TAKA SOBIE REFLEKSJA 

Wkroczyliśmy wiąc w 75 rok i na szczęścia nic 
z tego nie wynika. Cieszą się, bo nie daj Boże jakby 
miało co wyniknąć. 

NOTATKI ZE WSPÓŁCZESNOŚCI 

W ostatnim okresie (kilka lat) w mass-mediach zmi 
Niano usilnie wzorzec Polaka z romantyka na pozytywistę. 

  

= N 
SĄCZA 

Ze skrajności w skarajność, ale taka jest nasza specy- 
fika narodowego myślenia. I jak sądzisz Romantycznie- 
-Pozytywistyczny Redaktorze, kampania udała się czy 
nie? Nie będę trzymał Cię w niepewności... udała się. 
Nie jest to zresztą pierwszy w naszej historii najnow- 
szej sukces publikatorów, a raczej kolejny przykład 
właściwego, pozytywistycznega oddziaływania $wodków 
(mas. nczek.) na społeczeństwo. 
Pierwsze jaskółki sukcesu zakwiłiły nad Krakowem. Skąd 
wiem? 2 radia, Kochany, z radia! (Telewizor od dwóch 

miesięcy mon zepsuty, czego Tobie oraz wszystkim pozos- 
tałym Czytelnikowm z całego serca życzę. A swoją drogą 
to napisz mi, czy notoryczna ekshumatka S$ Tara Łels 

jeszcze straszy na naszym szklanym ekranie?). 

Do sedna. Reporterka radiowa przeprowadziła wywiad ze 
szkolnikami na temat: o Czym marzysz? I o czym to ma- 
rzą nasze pociechy? O podróżach na inne planety? 
Q spotkaniu Małego Księcia? O rządach króla Maciusia? 

O robotach w domach i komputerach pod poduszkę? Wic z 
tych rzeczy! Oni marzą, żeby lekcje WF-u odbywały się 
w sali gimnastycznej nie na korytorzu, żeby nie chodzić 
wieczorami do szkół, żeby był piasek w ploskownicy do 
skoku w dal, żeby boisko nadawało się do gry w piłę, 
a na lekcjach nauczyciele korzystali z projektorów fi1- 
mowych, telewizorów, magnetofonów i tym podobnych urzą- 
dzeń w naszym kroju dostępnych. Tekie marzenia mają dzie- 
sięciolatki. Jak z takimi dziećmi sięgać po nowoczes- 
ność XXI wieku, do czego zobowiązuje odznaka chorągwi 
nowosądeckiej? Zwłaszcza, że zadania odznaki każą orga 

nizować wyprawy na inne planety, choć co tam robić nie 
mówią. 

REFLEKSJA Z GÓRY NIESŁUSZNA 

Startujemy 75 raz. Inni nam chyba trochę zazdrosz* 
czą. Slartujemy z bogatym bagażem doświadczeń. Można by 
przypuszczać, że potrafimy przezwyciężyć wszelkie prza- 
szkody i nasz marsz ku promiennej przyszłości będzie 
ciągiem kolejnych sukcesów. Nie? A dlaczego? Przecio? 
Program mamy doskonały, instruktorów dobrych, członków  



  

SEEM POGLADY 
fobrych, przyjaciół i warunki najlepsza na jakie nas 
1 naszych przyjaciół stać. Nie? Jak to nie? 

O KONKRETACH Z. WŁASNEGO PJOWÓRKA 

Hufiec Nowy Sącz startuje po raz 69-ty. Ostatnie 
dwa lata w hufcu... mówmy raczej o. przyszłości. Jesz- 
cze trochę nam za wcześnie sięgać po nowoczesność XXI 
wieku, ale postanowiliśmy krak po kroczku iść ku tej 
najbliższej. la ten rok komenda hufca proponuje druży- 
nom trzy łierunki działania:Pierwszy kierunek to zastęp. 

Tempo życia i wygodnictwo dorosłych zabijają w dzieciach 
skutecznie wszystkie inicjatywy, na jakie było by je 
stać. A samorządności trzeba uczyć tak samo jak cio- 

dzenia, czytania i pisania. Systematycznie, metodycz- 
nie i cierpliwie. Tego nie da się załatwić matodami 
odgórnymi. Powołać i niech działają. My daliśny im moż- 
liwości - mogą z nich korzystać. Kto tak sądzi niech 
spróbuje siąść za kierownicą samochodu bez uprzedniej 
nauki. Daleko nie zajedzie. Młodzi też nie jadą 1 mają 
rację. 

Zastęp powirien być kursem "prawa jazdy” w samorządze- 
niu sobą i grupą. Ale tego musimy uczyć długo i nie 
nerwowo. Problem zastępu zaczyna się od zastępowego, 
a prawdziwych zastępowych jak na przysłowiowe lekar- 
Stwo. Bo żeby wychowywać zastępowego potrzeba - 

myślę - więcej niż roku. A jak to zrobić skoro w szko- 
łach ca roku organizuje się nowe drużyny, co roku nowi 
drużynowi i nowi zastępowi bez potrzebnej wiedzy i do- 
Świadczenia. Co zatem robić? Hój pomysł: Postano- 
wiłem swoich zastępowych, w miarę bezboleśnie przeko- 
nać, że są w stanie pokierować zastępem. Zaczynam od 
tego, że kładą nacisk na zastęp jako całość, a zastę- 

powy na razie jest czymś w rodzaju administratoru za- 
stępu. To znaczy prowadzi dokumentację zastępu, odno- 
towuje otwarte przeze mnie próby na sprawności, egzek- 
wuje ustalone wcześniej zadania dla całego zastępu. 

Jednya słowem - nie prowadzi działań z poszczególnyni 
harcerzami, ałe z całą grupą. Zaznaczam, że man "świe- 
żych”zastępowych. Oczywiście zasiada w Radzie i bierze 
udział w zbiórkach zastępu zastępowych, jest naturalnym 
łącznikiem między zastępem i drużynowym. Jest to okres 
najbardziej procowity w drużynie(dla drużynowego), ale 
po pewnym czasie konsekwentnego działania powinien wy- 
kształcić dobrego "Antka Cwaniaki 
Aby pomóc zastępowym w działaniu, a drużynowym w kie- 
rowaniau, komenda hufca podporządkowała wszystkie dzia- 
łania tdei aktywizacji zastępów. Współzawodnictwo dru- 

żyn też najwyżej punktuje działania zastępów. Kierunek 
drugi, to specjalizacja. Druh Marek Kudasiewicz w Swo- 

im "Obrzędowym piecu" opisał jak jedna drużyna organi- 
zowała nabór nowych członków. Ustawiła namioty, zbudowa 
ła bramę, jednym słowem - urządziła na podwórku mini 
obóz.Pierwszymi, którzy wyrazili ochotę wstąpienia do 
drużyny byli ci jak myślę, których interesowały biwaki, 
wycieczki, obozy. Przychodząc do drużyny wiedzieli, że 
tam coś takiego przeżyją. Ta drużyna specjalizowała 
się w organizacji harcerskiego sposobu spędzania wolne- 

e.p 

KEMMKNECH © BIE 
ga czasu. Każdy kandydat na narcerza wiedział po co 
do drużyny przychodzi. Bo każda drużyna powinna mieć 
swoją specyfikę, swój klimat. Każda drużyna powinna w 
Czymś specjalizować się. Drużyny specjalnościowe z re- 
guły nie mają kłopotów z rekrutacją nowych członków, 
a raczej wprost przeciwnie. Specjalizacja to najprostszy 
sposób na Hikwidację ni jakości w drużynach. Walka z ni jakością 
to walka o atrakcyjne harcerstwa dla kilku i 
kilkunastolatków, ale też dla dorosłych, którzy zdecy- 
dowali nie zdejmować harcerskiego munduru. Kierunek 
trzeci to WOLĘ BYĆ. Komenda hufca ogłosiła konkurs pod 
hasłem "Masz u mnie plus". A oto założenia konkursu: 

Załóżcie w drużynie "Tajną Księgę Gadnych”. Może 
to także być skarbczyk, specjalna karta w kronice 
drużyny. Do księgi tej wgląd ma jedynie drużynowy oraz 
członkowie Kapituły Godnych powołanej przez Komendę 
Hufca. W Księdze Godnych wpisywane będą wszystkie pra- 
ce i zadania wykonane indywidualnie przez harcerzy 

i zastępy. Pamiętajmy, że działania zastępów punktuje- 
my najwyżej. 

Swoje' dobre uczynki należy spłeniać tak, aby nikt in- 
ny o nich nie wiedział. Nie jest to oczywiście reguła, 
gdy. niektóre z nich, zwłaszcza wykonywane w zastępach 
nie da się utrzymać w tajemnicy. W razie potrzeby za- 
interesowanym (na przykład w celu potwierdzenia wyko- 
nania zadania) podajemy kryptonim na przykład zastęp 
"Mrówki" z 5 Harcerskiej Drużyny wykonał w przedszko- 
lu huśtawkę, Od dyrekcji otrzynują potwierdzenie nastę 
pującej treści "Zastęp Mrówki 5 DH wykonał huśtawkę". 
Wszytkie potwierdzenia przetrzymujemy przez cały rok 
harcerski. Kapituła Godnych prowadzić będzie specjalną 
księgę honorową w którą wpisani zostaną wszyscy ci, 
którzy przez swą humanitarną działalność zasłużą na 
miano Godnego. Kandydatem do tego zaszczytnego tytułu 
zostaje ten kto: 
1. Podjął potrzebną innym pracę i wykonał ją wzorowo. 
Po wpisaniu do księgi (kroniki) drużyny, wyszywa sobie 

na klapie bluzy prawej kieszeni niebieskie serce wy- 
sokości 1/2 cm 

2. Wykonał pięć zadań lub swoją pracę wykonywał przez 
miesiąc. Po wpisaniu do sięgi wyszywa serduszko zielo- 

3. Wykonał 15 zadań lub wykonywał przez trzy miesiące. 
Po zgłoszeniu do Kapituły Godnych i wpisaniu do Hono- 

rowej Księgi Godnych otrzymuje tytuł Harcerza Goodnego 
z wpisem do książeczki harcerskiej i wyszywa sobie 

serduszko czerwone wysokie ia 1 cm. 

Nasze hasło: "GODNIE ŻYĆ" 

A jaki to będzie rok w moim hufcu postaram się in- 

formować HR-a jak się to mówi "la bieżąca", 

ucheie z P- 
Pozorowienia dla byłych kolegów 

PS. Komenda Hufca poszukuje instruktora-nauczyciela 

(warunek adgórny), który podjął by się kierowania pro- 

gramem hufci Oferty tylko poważne kierować do akcep- 

tacji do instancji wyższych. 

SEI + KEBMEMAAEG POGLAMN REDEEE 

kowskim u wrót Bieszczadów. Trochę przypadek, 
a trochę świadomy wybór spowodował, że z te- 

go oddalenia (coby się powiedziało 300 km od Krakowa) 
spoglądam na harcerstwo trochę inaczej. Nie wiem tyl- 

ko czy patrzę z dołu, z góry (przecież to Bieszczad 
czy z boku. Uważam, że ta ostatnia pozycja jest naj- 

wygodniejsza i w najbliższych moich felietonach będzie 
dominowała. Jeśli w mojej, nazwijmy to pozycji, nas- 
tąpi zmiana, nie omieszkam P.T Czytelników o tya po- 

B óbrka - mała wioska leżąca nad Zalewem Mycz- 

wiadomić... 

W okresie, którym minął najbliżej było mi do 

Sztabu Operacji "Bieszczady-40", jej więc poświęcę 
zdań parę. Na naradzie oceniającej przebieg drugiego 
turnusu, druh hm Zbigniew Gajewski (Komendant Ope- 

racji) stwierdził, że na stanicach trudno było zauwa- 

żyć istnienie atmosfery wychowawczej... 

Czy tak było i dlaczego tak było? Myślę, że istnie- 
nie takiej atmosfery zalezy przede wszystkim od... 
instruktorów, ich postawy, wiedzy i umiejętności, 1ch 

chęci do podejmowania trudu kierowania zespołami ludz- 
kimi. Wiąże się z tym również stereotypowość progra- 
mów poszczególnych stanic, który z reguły poza pracą 

zawierał udział w imprezach centralnych i luźny wypa- 
czynek. Praktycznie w tym wszystkia nie funkcjonowała 
metodyka harcerska. Na ilu obozach zdobywało się stop- 
nie, sprawności, zanki służb? Zapomnieliśmy też o sys- 
temie zastępowym. Wreszcie pracując dużymi drużynami 

obozowymi zagubiliśmy gdzieś inicjatywę pojedynczych 

harcerzy. Choćby przez to, że zadania adresowane by- 

ły do zbyt dużych zespołów... 

hmPL, Kazimierz B. Schiittery 

Najbardziej może niepokojące było zamknięcie się 

poszczególnych stanic w swych małych światkach. Stęd 
na przykład bozy wędrowne były traktowane często 
jako elementy obce, które mogą zamieszkać w hoteliku 

i zdobyć (kupić) trochę jedzenia... Cóż dopiero po- 

wiedzieć o turystach indywidualnych! 
Jak się to ma do na przykład 2, 5, 6 7 punktu Prawa 
Harcerskiego? Harcerze przecież dość wiernie naśladu- 

ją instruktorów i tak rodzi się "atmosfera wychowaw- 

cza". 
Może to jest jakaś część odpowiedzi na pytanie - Dlu- 

czego? 
Mołe ktoś potrafi odnależć pozostałą część odpowie 

dzi spoglądając ze swojejBóbrki ? Ja na zakończenie 

dodaw jeszcze pytanie - była teogroczna edycja UB-40 
udana? Czyt też nie? Niecn to pytanie nie będzie 

retoryczne... 

BNAEEE R TOSŁFEPAC Z EOEACY ZRZETARZIS NOO RE AZTECA,  
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Staje się październik > ży. 

w kopncie podartej CIEPEO M ŁYMIE. 
Zotohsża dni Gezdróżne AvreR 

pogrążone w ciszy 
Staje się październik 

w czapie nędznoliniej 
Staje się na oczach 1 nozdrzach 
pochylony kroczy 
Dogląda co jego gdy liście 
1 drzewa roztacza 
MI ŁY liści szumem 

wypełnione rowy 
Staje się październik 

z kaletą dziadową 
Toczą się 1 klekocą 

kasztanowe kule 
Staje się paźcziernik 

Ę w złotawej koszuli 
Staje się na oczach i w nozdrzach itd. 
Mieniąc się w stawie 

pozostałym z 1848 ułaoysław Grzeszczyk 
i ao JEDEK BAŁAM ZIMY NIE CZYNI, jesienią bogaty 

OE” Tak, tak zima już blisko. Należy przygotować się 
do niej. Zgromadzić odpowiedni zapas piasku. Hosić 

w kieszeniach. Posypywać nim drogę przed sabą 
w przypadku gołoledzi! Q 

Czuj! 

  A potem trop znalazłszy 
na niebnych rozstajach 

Odchodzi październik 
listopad się staje....   

SIMIA SIMIA EST, ETIAM SI AUREA GESTAT INSIGNIA 

- małpa zostanie małpą, nawet jeśli nosi królewskie 
insygnia 

SIMILIS SIMILI GAUDET 
- podobni cieszą się sobą 
- swój swojego znajdzie 

S.A. » SINE ANNQ - bez oznaczenia roku 

SINE ARBITRIS - bez Świadków 

SINE MORA - bez zwłoki 

SINE SPE - bez nadziei 

SIT ITER LAETUM - szczęśliwej drogi 

SIT SALUTI! - na zdrowieł 

3.0. * SINE OBLIGO - bez zobowiązania 

SINE LABDRE NON ERIT PANIS IN ORE 

- Kto nie pracuje nie będzie miał chleba w ustech 
- Bez pracy nie ma kołaczy.     harcerskie.p  
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ndrzej szybkim krokiem zmierzał na spotkanie 

A 2 komendantem hufca. Mieli tyle spraw do o- 
omówienia, a obiecał Marysi (żonie), że przed 

jej powrotem z zajęć na uczelni sprzątnie mieszkanie 
Ostatnia coraz mniej czasu spędzał w domu. Niemal cał- 

kowicie pochłonęła go działalność instruktorska; pro- 

wadzenie drużyny, szczepu, zajęć na kursie zastępowych 
1 drużynowych, liczne rady, odprawy, narady..W domu 
od tygodnia czekała na przepisanie praca zlecona. W 
krytycznej sytuacji materialnej dorabiał dodatkowo ma- 
szynopisaniem. W ubiegłym miesięcu miał spora wydatków 
1 coraz silniej odczuwał uciążliwy brak gotówki. Za- 

topiony w rozmyślaniach dobcnął szybkim krokiem do 

placu Wiosny Ludów. W marszu schylił się i podniósł 
ciemny przedmiot, który nagle znalazł się na trasie 

jego wędrówki. W ręku trzymał średniej wieikości, wy- 

pchany porttel damski. Rozejrzał się wokoło. Nikt nic 
nie zauważył. Ludzie miajli go obojątnie, spiesząc 
się do sobie tylko wiadomych zajęć. Pobliski kiosk 

Ruchu był zamknięty. Nikt z przechodniów nie patrzył 

w jego stronę, nikt nie stał i nie rozglądał się za 
zgubą. Schował portfel do kieszeni 1 skręcił w naj- 
bliższą przecznicę. Wikt za nim nie szedł. Mógł spo- 

  

BEE + KIEZEENNNE METODYKA EREEEEMS 
kojnie zastanowić się co zrobić z tą nieoczekiwaną 

niespodzianką. Oczyma wyobraźni pzóbował zajrzeć do 

wnętrza portfela. Jego grubość i napięta skóra świad- 
czyły o dużej ilości gotówki. Może dewiz? Marysia z 
pewnością ucieszyłaby się z nowej atrakcyjnej bluzki, 
spódnicy z butiku czy drogiej bielizny z Mody Polskiej 
Sobie kupiłby brakującą do kolekcji płytę Beatlesów. 
Może zostałoby jeszcze trochę forsy na werbel dla 
drużyny. Nie miał odwagi zajrzeć do portfela na uli- 
cy czy w jednej z licznie mijanych bram. Zwyczajnie 
bał się, że p eń lub mieszkani 

1 wyjął z kieszeni poctmonetkę, odpiął zatrzask 1 zaj- 

rzał do wnętrza. W przegródkacn tkwiło trzy i pół ty- 

siąca złotych, jakieś pocięte żetony, bony na obiad 
i zdjęcie szesnasto-osiemnasto-letniej o przeciętnej 
urodzie dziewczyny. Nie krył rozczarowania. Jeszcze 
raz przejrzał wszystkie przegródki... i nie odkrył 
niczego nowego. Na wewnątrzenj stronie jednej z nich 
odczytał imię, nazwisko i adres dziewczyny. Prawdo- 
podobnie właścicielki. Wyraźnie czuł się oszukany 
małym zasobem gotówki. Wszystkie marzenia i plany 

  

kamienicy zainteresuje się tym, co robi. Nie był jesz- 
cze do końca przekonany, co zrobi z portfelem i jego 
zawartością. Gdzieś na dnie duszy kiełkowała myśl, 
by zwrócić zgubę właścicielce. Sam przecież mógł zna- 
leźć się w podobnej sytuacji, a poza tym był instruk- 
torem, harcmistrzem z dziesięcioletnim stażem... 
Pokusa, by zajrzeć do środka portmonetki i zgarnąć jej 
zawartość dla siebie brała górę nad słabymi oporami 
moralnymi. Z poczty zadzwonił do hufcowego i odwołał 
spotkanie, tłumacząc się kłopotami rodzinnymi. Naj- 
bliższym tramwajem wrócił do domu. Marysia jeszcze 
nie wróciła z uczelni. Zamknął drzwi od gabinetu 

zań a pieniędzy trafił szlag. 
Ze złości podarł zdjęcie właścicielki zguby i wyrzu- 
cił portnometnkę do zsypu. "Głupia gęś" będzie na dru- 

gi raz lepiej pilnować forsy... 
Wieczorem duutysięczny banknot dał Marysi na zakup 

kosmetyków lub innych rzeczy osobistych. Resztę zna- 
lezionych pieniędzy wydał na książki. Przez kilka 
najbliższych dni czuł się nieswojo. Kolejne zbiórki, 
zajęcia, narady szybko zatarły wrażenia z tego błahe- 
go i mało znaczącego epizadu jego życia. W takiej 
organizacji ideowo-wychowawczej, jaką jest harcerstwo 

jest przecież jeszcze tyle do zróbienia... 

arsen 
  

  

etnie wójaze kojarzą się z wypoczynkiem dru- 

L żyhy i z luzem. Wszak trzeba zregenerować 
swuje siły na cały rok tkwienia w murach mias- 

1a . Wyjezdżają więc otozy harcerskie i młodzieżowe 
da wszeliich możliwych miejsć w kraju, a także poza 

giuuicai FRL. Wyjeżdżając poza grunicę Ojczyzny staje- 
wy się niejiko uabasadorami Polski. Może to górnolot- 

wie pówiedziune ale jednak zawiera ziarnko prawdy, ba 

wszak jał cię widzą, tak cię piszą. lym bardziej gdy 

wyjezuża za granicę obóz harcerski, kwestia reprezento- 

wania kraju staje się niejako zadaniem wychowawczym. 
frudno przecież nieobeznanym 2 problemem wyobrazić 

sobie grupę umunuutowańych norcórzy handlujących w 
centrum  bidapesztu. Jak wiadomo od patu lat jeżdżą 
Wiupy młodziezówe do NKL. Syubolem ich przynależności 
naiudowej są biało-czerwone chusty, reprezentujące 

. Wydawać by się mogło, że my Po- 
lacy mamy bardzo dobrze (niektórzy w świecie tuierdzą, 
że wręcz do przesady) rozbudowany honor narodowy. Wy- 

nasze barwy narada 

nikałuby z powyższego, łe poszanowanie symboli naro- 
dowych; Godła, Flagi, Hymau Państwowego itd jest 
powszechne. Szczególnie powinna być na to uczulona 
młodzież | jej wychowawcy. Tak niestety nie jest. 
Dlaczego? 
Pytanie nie jest retoryczne, jak wskazuje poniższy 
przyr bud 

Oworzec kalejowy niemieckim miasteczku. Zbierają 
się grupy młodzieżowe. Przyjeżdża pierwsza grupa wło- 
dzieży penad 150 osobowa - nie narcerska i nie z woja- 
wództwa krakowskiego. Więks>ość tej młodzieży wystę- 
puje w biało-czerwonych chustach. Chusty pokryte sę 
barwnymi napisami. Oto kilka” nich (tych, które na- 
dały się do zacytowanie): 

"Jadzi - Wojtek Browar na pamiątkę", "Miłej koci - Buć 
ko”, "Jasiowi na pamiątkę piwnych dni - Jerzy”. 
Do napisów dochodziły adresy. Oczywiście grupa ałodzie- 
ża giała  sujch wychowawców. Byli to kierownicy, 
był tak zwany personel wychowawczy. Dlaczego więc po 
jawiły się napisy na symbolach narodowych? Dlaczego 
nie potrafiono uszanować Polski symbolizowanej tym 
skrawkiem materii? Oczywiście to trudniejsze niż dek- 
laratywne głośne pokrzykiwania działaczy ałodzieżo- 
wych ż trybuny, bo tutaj właśnie ziczyna się wychowu- 
nie . 
A może napisy były po prostu wynikiem pracy myChowaw- 
czej? Personel kierowniczy nie nadawał się raczej 
do prowadzenia jakiejkolwiek działalności wychowawczej 
gdyz drobiny krwi pozostałe w alkoholu walczyły łaud- 
nie o przetrwanie. Pytanie, dlaczego wychowanie po- 
zostaje w sferze haseł, dlaczego realia odbiegają tak 

dałeko od rzeczywistości 

wywiądowca 
Z CŁMIUSŁM 23 

staje się pytaniem bez sensu. 
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tik, tiki, tak 
tiki, tak 
tiko, tak 
tiki, tiki, ach! 

Refren 
Tik, tiki, tiko, tik, tiki, tak 
tik, tiki, tiko, tik tiki, tak, 
tik, tiki, tiko, tiki tiki, tak, 
tik, tiki, tiko, tak. 

Jesteś taki smutny, 
kwaśną minę masz 
Zaraz się uśmiechnisz, 
Gdy zaś, tak: 

refren 
Tik, tiki, tiko........ 

Zdarzy ci się dwója, 
Popularny "hak", 
Wie martw się, poprawisz 
usaejitaiaaz, ta% Komenda Krakowskiej 

JOEY COCE Choragwi ZHP 

Masz wszystkiego dość 
SANA tadegt: GE Harcerz Rzeczypospolitej 
A w kąt pójdzie złość: 

refren 
Tik, tiki, tiko 

ye konto 
piny len Iii OM Kraków 35031-5542-132 

refren 
Tik, tiki, tiko     

GrGKIWONEZER SSE SEO PLEC UCD PORA ZZO 
harcerskie.pl  
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(olokonczenie ) 
glądając Jego filmy tak młodzi. jak 1 senio- 
rzy przeżywają głęboko historię Związku Har- 
cerstwa Polskiego. ("Zawiszacy”, "Jak na Za- 

wiszy”, "W harcerskiej służbie"). Kazdy harcerz powi- 
nien koniecznie ohejżeć te filmy, choćby film "Jak na 
Zawiszy". Jest to film o przepięknym tle muzycznym 
ze słowawi  znancj niegdyś, dziś częściowo zapomnia- 
nej piosenki "Pod żaglami Zawiszy”, tak jeszcze nie- 
dawno śpiewanej przez prawie wszystkich harcerzy. Oglą 
dając ten film mamy możliwość zobaczenia na jego kad- 
rach wybitnego marynarza oraz taternika generała Ma- 
riusza Zaruskiego, pierwszego dowódcę "Zawiszy". 

28 

Film zrealizowany jest na taśmie czarno-białej oraz 
jest dostępny we wszystkich Filmotekach Rejonowych 
Okręgowych Przedsiębiorstw Rozpowszechniania Filmów ne 

terenie całego kraju. Zrealizowany został w 197U roku. 
Czas projekcji około 20 minut. 

Kolejny film - "W harcerskiej służbie” (taśma lómm 
1 35 mm) powstał w 1971 roku na taśmie filmowej Czar: 
no-białej. Sam tytuł jest streszczeniem całej akcji 
jaka odbywa się na ekranie. Czas projekcji około 20 min. 
Obecnie film ten jest już trudno dostępny z powodu 
zużycia się kopii filmowych. 

"Przerwana pieśń" (na taśmie 16 mn), to film bio- 
graficzny o wybitnej druhnie instruktorce harcerskiej 
starszego pokolenia - Krystynie Krahelskiej. Zreali- 
zowany na taśmie czarno-białej. Czas projekcji około 
18 minut. Niestety już niedostępny, chociaż czasami 

można jeszcze spotkać kopie filmowe na szerokiej taś- 
mie kinowej 35 mm, w niektórych archiwach filmowych. 

najnowszym filmem powstałyn w 1982 roku wspóczesny! 
awiszacy" (na taśmie 16 um i 35 mn). jest film pt. 

Sceny tego filmu pokazują nam najałodszych członków 
Szarych Szeregów - "ZAwiszaków" oraz ich walkę z hi- 
tlerowskim okupantem. A w najbarzdiej trudnym okresie 
63 dni Powstania Warszawskiego chłopców z podwinię- 
tymi rękawami i opaską biało-czerwoną, z napisem 
"Poczta Harcersi Wszystkim oglądającym zawsze naj- 
bardziej pozostaje w pamięci scena z "Przyrzeczenia 
Zawiszackiego", które odbyło się w podziemiach ruin 
Pałacu Prymasowskiego. Film ten przez widzów jak 
również krytyków został zaliczony do "Kanonu filmów 

harcerskich” oraz zalecony do pokazywania wszystkim 
harcerzom, którzy przygotowują się do składania Har- 
cerskiego Przyrzeczenia. Jest zrealizowany cząściowo 
w kolorze i częściowo w konwencji czerno-białej, na 
taśmie lómn jest dostępny we wszystkich Filmotekach 
OPRF. 
Oruh Dusiewicz ma w realizacji film "Bojowe szkoły". 
Prace nad tym filmem są już w końcowej fazie i do 
rozpowszechnienia powinien wejść pod koniec tego ro- 
ku. 

Warcerska filmografia Włodzimierza Dusiewicza 

*Steny pod jodłami”, "Tagebuch", "Z księgi Polaków", 
"Czerwony - Rewolucyjny" („rzy tym filmie był asysten 
ten reżysera), "Iłża" (fila TVP, zrealizował go jako 
1I reżyser). 

Filmy "Jak na Zawiszy", "W harcerskiej służbie", 
"Przerwana pieśń", "Zawiszacy", "Bojowe Szkoły" - pow- 
stały nie tylko dzięki jego kunsztowi reżyserskienu 
ale też dzięki umiejętności pisania scenariuszy do 
tych filaów. 

SIENIAWA ZACZ ZEE pk TEZA AA 
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łonie ognisko w lesie, 
Wiatr smętną piosnkę ni 
Przy ogniu zaś druzyna, 
Gawądę rozpoczyna. 
Czuj, czuj, czuwaj! 

A zaczęło się to wszystko od t 
senki harcerskiej. 
Zmęczeni, zabłocemi wracali 

esie, 

ej prostej, obozowej pio- 

po caładziennym dniu pracy 

U
 

do obozu.: Powołany rozkazem obcego reżimu, Bolesław 
znalazł się, jak tysiące jego rodaków w szeregach nie- 

mieckiego obozu pracy - Arbeitsdienst. Była jesień 

1937 roku, miejsce postoju gdzieś w północnych ziemiach 

Rzeszy, nad błotnistą rzekę Et Tysiące junaków uzbro 
jonych w łopaty miało za zadanie osugzyć | przywrócić 
do kultury rolnej rozległe bagna. |  
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Teraz wstrugach jesiennego deszczu powracali do ohozu, 
do drewnianych, schowanych w lesie haraków. Młodość 

szybko pokojune zmęczenie. Wieczorem, odświeżenie posz 
11 gromadą do obozowej kantyny, na kufelek piwa,posłu- 
chać muzyki. 
Ktoś tam rzępolił na qitarze, not inny grał na a- 

kordeonie. Hasz bohater Siedział samotnie nad kufel- 

kiem i rozmyślał nad swoim losem. W trzydziestym szós- 
tym zaczął studia na pierwszym roku Wirschaftshoch- 
shęule w Berlinie. Był stypendystą Związków Polaków w 
Niemczech. Karta wcielenia do służby w obozie oracy 
zastała go w Berlinie pod adresem Polskiego Acadenika 
przy Luterstrasse 17. Posłuży sobie zepaz sześć mie- 
sięcy, zakosztuje nienieckiego drylu. Potem powróci zn 
znów do swoich studiów, do pracy jako nauczyciel języ- 
ka polskiego dla dzieci i dorosłych, do swojej drużyny 
harcerskiej im. Józefa Piłsudskiego w dzielnicy Barli- 
na-Moabit. 

Urodził się na Powiślu niedaleko Kwidzyna, w rodzinie 
rolnika zagorzałego działacza plebiscytowego. Pogimo 
przewagi polskich głosów przegrali podczas plebiscytu, 
pozostali w obrębie państwa niemieckiego. lie poddali 
się, dalej walczyli o utrzymanie polskiej mowy, obycza 
Jów, a polską szkołę dla swych dzieci. Teraz siedzi 
tu, w obcym mundurze, w obcej jednostce paramilitar- 
nej. Taki sam los spotyka wielu jego rodaków. Hapłynę- 
ła Fala wspognień. Wyjazd do,Polski w 1926 roku, lata 
szkolne w gimnazjum in, Jana Kasporwicza w Inowrocła- 
wiu, przyrzeczenie harcerskie, obozy, zlot w Spale z 
okazju 25 lecia powstania ZHP, gawędy przy ognisku 
piosenki. 

Hagle jakby coś w nim drgęło. To ta sama znana melodia 
Zdziwiony spojrzał na akoróronistę. Ten po całej wią- 
zance twardych paradenorszów błądzi palcami po klawia- 
furze i bezwienie, jakby od niechcenia wydobywa z ifs- 

trumentu inną, przekorną melodię "Płonie ognisko w le- 
Stec, 

Jednak był mu obcy, z innej kompamii. Thwilę jeszcze 
zmieniał takty, poczym odłożył: instrument. Helesław pod 
szedł do niego. Ladnie grałeś, kolego, napijesz się 
ze mną? Wypili po kuflu piwa, potem wyszli z kantyny. 
Skąd jesteś? - spytał Bolesław. - Z Gelsenkirchen. 
Mic mu ta odpowiedź nie powiedziała, zamyślił się, za - 
czął pwizdać "O mój rozmarynie". Tamten spojrzał zdzi- 
wiony i przystanął. - A ty skąd jesteś? Skąd to znasz ? 
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- Jestem z Berlina, pochodzę z ziemi sztumskiej koło 
Malborka. Ale ty,skąd znasz tę melodię? Moja matka śpie 
wała to czasami. - Niciec też? Było to pytanie czy 
ojciec też jest Polakiem . - Cjciec też, kiedy byłem 
mały, teraz już nie. 
Hazywał się Józef Trzciński. Wie znał języka polskie- 
90, pamiętał / zaledwie kilka słów z czasów wczesne- 
go uzinciństwa, Dlatego Trzcińskiego z Glesenkir- 

chen polska piosenka nie była wspomnieniem Oiczyznycze 
go dalekieno , nieznanaga, lecz symbolem domu, którym 

coraz bardziej oddalał się od Polski. 

Spędzali teraz razem długie jesienne winczory, Bolesław 
opowiadał 0 swojej rodzinnej wiosce o Trzcianie, gdzie 
żywa jeszcze była historia bitwy 1 zwycięstwa hetma- 

na Koniecpolskieqo nad Szwedami. Mówią o plebiscycie 
Na Warmii, Mazurach i na Powiślu, o fłszerstwach, któ- 
re zadecydowały, że ziemie te nie zostały przyłączo- 
ne do Kacierzy.. ( walce o szkołę polską, zakończoną 
sukcesem, wreszcie o ruchu młodzieżowym drużynach i 

obozach Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. 

Wspomniach zlot w Spale w 1935 roku, o tym jak z wielo 

tysięczną rzeszą młodzieży polonijnej woził taczkani 
ziemię, budując kopiec Józefa Piłsutskiego w Krakowie, 
jak zwiedzali panoramę racławicją i inne polskie mias- 
ta. Dbjaśniał znak Rodła - stylizowany bieg Wisły z 
Krakowem, kolebką kultury polskiej nznak Związku Po- 

laków w Niemczech, gdzie nie wolno było nosić polskie- 
go orła. Święta ROżego Narodzenia spędzili u rodziców 

Józefa. Senior Trzciński, górnik kopalni węgla opowia- 
dał o emigracji swego ojca, który za chlebem przybył 
do Wesrfalii z powiatu sztumskiego w latach osiemdziesią 

tym ubiegłego stulecia, Batdzo się ucieszył, na wieść, 
że tam w dalekim Trzcianie za Wisłą mieszka nadal je- 
go kuzyn, kowal Feliks Trzciński. Taq sym po ojcu prze 

jał kuźnię, wychowuje dzieci na Świadnmych Polaków a 
brat kowala Pawsł jest nauczycielem w polskiej szko- 
le na ziemi złotowskiej. 
Rozmowa toczyła się naprzemian w języku polskim i nie- 
mieckim. Stary górnik z trudem przypominał sobie daw- 

no żapomniane polskie słowa. Żona mówiła dobrze po 

polsku, chodziła do powlskiego kościoła. 
Józef ze zdumienie dowiadywał się o swoim polskim po- 
chodzeniu. 

- To ja je Polak? - dziwił się. 
Powrócili poten' znów do osuszania bagien. Dalej razem 
spędzali długie wieczory. Po kilku miesiącach ten, 
zdawało by się utracony dla polskości młody chłopak 
zwolna zrzucał z siebie nalot germanizmu. Nie mówią 

jeszcze po polsku, aje czuł się Polakiem. 
Po wojnie Bolesław daremnie starał się nawiązoć kontkt 
z rodziną Trzcińskich w Gelsenkirchen. Njciec zmarł, 

sym wciełony do armii niemieckiej zginął gdzieś w 
Mryce. Zginął jako Polak w obcym mundurze. Qt, zwyk- 

ła dola wielu naszych rodaków, zmuszanych często ido 
walki przeciwko sobie, w obcych szereqasz, o obcą 
sprawę. . 

  

  

  

Józefina Łapińska odeszła 
na Wieczną Wartę 
77 lipca 1906 roku. 
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JÓZEFINA ŁAPIŃSKA 

jako najmłodsza córka z czworga rodzeństwa, 
tam też przeżyła swoje dziecinne i mżedziń- 

cze lata do zdania matury w Frywatnym Gimnazjum pani 
Pętkowskiej - włącznie. Już w wieku 14 lat została 
zastępową, potem plutonową i przyboczną Łódzkiej 
Drużyny Skautek w Łodzi, skupiającą dziewczęta z naj- 
uboższej dzielnicy miasta. Była to drużyna podperząd- 
kowana Polskiej Organizacji Skautowej, której Komenda 
miała swoją siedzibę w Piotrkowie. 
Ńwczesna praca skautek-harcerek, to jak wiem także pra- 

ca niepoćległościowa. Oruhna Józefina wpadła w jaj 
wir z pełnym zaangażowaniem, zostając kurierką, prze- 
kradała się przez front - jako zaufana jednostki Pierw 
szej Arygady i P.0.W. W roku 1924 ukoczyła Uniwersy- 
tet i otrzywała magisterium polonistyki, a dwa lata 
później dypion nauczyciela szkół średnich. Teraz za- 
częła się urozmaicona praca zawodowa Druhny Józefiny: 
uczyła w seminariach nauczycielskich w gimnazjach w 
Wieluniu nad Notecią, » Gimnazjum Ukraińskin w Łucku, 
u Szkole doświadczalnej w Sromowcach Wyżnych i wresz- 
cie w Gimnazjum z językiem wykładowym niemieckim w 
Bielsku, skąd została urlopowana do prowadzenia Szkoły 
Instruktorskiej Harcerek na Buczu w 1932 roku aż do 
wybuchu il wojny światowej. W czasie swego nauczania 
wśród młodzieży 2 niespożytą siłą szerzyła kulturę 
polską, język polski i historię. właśnie Szkóła Instruk 
torska na fiuczu (Górki Wielkie; Śląsk cieszyński) zos- 

tała przekazana przez Główną Kwaterę Harcerzy do wy- 
korzystania i prowadzenia przez Główną Kwaterę Harce- 
tek pod razwą "Szkoła Instruktorska Harcerstwa Żeń- 

skiego". Druhna Józefina - komendantka tej Szkoły - 
była równocześnie kierownikiem żeńskiego Wydziału 
Kształcenia I członkiem GKA. Pełna inicjatywy, ener- 
giczna, dobra organizatorka, wbyła wymagającą w sto- 
sunku do utuhie i "Buczanek" (harcerek instruktorek, 
pracujących stale na Buczu), a także uczestniczek 
kursów instruktocskich. Mówiono o niej "surowa ale 
sprawiedliwa". K tym okresie jej gospodarowania nastą- 
piła rozbudowa Ośrodka Buczańskiego, wypracowanie róż- 
nych kierunków kształcenia instruktorek, w szczególnoś- 
ci drużynowych drużyn harcerzy młodszych, starszych, 
drużyn opieki nad dziećmi, w.f. itd. Szkoła Rolnicza 

U rodziła się 18 września 1700 roku w Łodzi, 

na Buczu stała się ośrodkiem krzewienia oświaty rol- 

niczej i pracy społeczenj w środowisku wiejskim. $zko- 
ła Instruktorska zorganizowała orużyny wiejskie - utwo- 
rzyła Hufiec Buczański - pierwszy wiejski w Palsce, 
pracą prowadziły "Buczanki" - inicjatorem działania 
była Druhna Komendantka, 

W tym okresie odbyła szereg podróży zagranicznych, 

między innymi do Danii (Międzynarodowy Zjazd Towarzystu 
Howoczesnego Wychowania), Belgii, Francji, Austrii, 
Szwajcarii. Celem tych podróży było poznanie pla- 
cówek opieki nad dzieckiem i metod wychowawczych. Na 
spotkaniach zagranicznych wygłaszała reeraty, pisa- 
ła artykuły i była czynnym członkiem "Rad Okrągłego 
Stołu". Zorganizowała prewentoria dla dzieci zagrożo- 
nych gruźlicą, niedożywionych w Rabszynie, Jaworzu, 
na Buczu i Porąbce, które prowadzor.e były przez har- 
cerki. Uczestniczyła w buoowie sanatorium przeciwgruż- 
licznego dla dzieci i młodzieży w Istebnej. W latach 
1929-1938 była również komendantką Chorągwi Kielecko- 
Radomskiej Harcerek z siedzibą na Buczu. Napisała 
i wydała książkę "Harcerka zwiadach” i "Książka 
zastępowej", które wielokrotnie zostały wydane w kra- 
ju 1 za granicą, przed i po wojnie. 
We wrześniu 1938 roku zostaje mianowana Komeńdantką 
Pogotowis Harcerek i funkcję tę pełniła do końca II 
wojny światowej, to jest do roku 1945. 
0 działalności Pogotowia Harcerek druhna Józefina 
(pseudonim Buczyna, później Katarzyna) pisała relacje 
1 artykuły a także ksiązkę "Harcerki 1939-1945", które 
pozostawiły trwały wkład działalności harcerek v tyn 
okresie, pod jej kierownict: 
Powstanie Warszawskie nie przerwało działania "Kata 
rzyna". Uniknąłwszy obozu, wznowiła dzisłalnuść w Kra 
kowie. Poza pracą harcerską zawodowo pracowała w PGK 
w latach 1939-1940, organizując Zakłady Opiekuńcze 
dla dziesi ofiar wojny, które prowadziły harcerki. 
Od 1941 roku do 1944 w RGO prowadzi Dział Opieki nad 
Dziećmi, a od 15 października 1944 roku do czerwca 
1947 roku w WKOS-Kraków, pełniąc tam funkcję naczelni- 
ka Wydziału Opieki nad dziećmi. W tym okresie zorgani- 
zowała szerug zakładów wychowawczych dla dzieci w wo- 
Jewództwie krakowskim, a z ramienia Ministerstwa Ośnia 
ty prowadziła trzy kursy dla kierowników i wychowaw- 
czyć Domów Dziecka. oraz kurs higienistek. 

PSSKCUZYDKRZCESZAWOKORA AE SCO ORA WO CAN ATZEWRESEKEAREBER  
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W latach 1946-1947 z polecenia Ministra Oświaty prze: 
prowadziła przy pomocy Wydziału Pedagogiczengo Uniwer- 

sytetu Jagiellońskiego badania dzieci na Ziemiach 
Odzyskanych, celem wyłonienia dzieci puchodzenia pol- 
skiego zapewnienia im opieki w domach dziecka lub 

umożliwienia powrotu do rodzin. W 1946 roku z profe- 

sorem Stefanem Szumanem współorganizowała Towarzystwo 
Domów i Prewentoriów Dziecięcych w Krakowie, gdzie 
pełniła funkcją wiceprzewodniczącego. Od 1 listopada 47 
zamieszkała w Konstancinie pod Warszawą, gdzie dotych- 

czas mieszka - podejmując równocześnie pracę w Insty- 
tucie Higieny Psychicznej, jako kierowniczka Działu 
Organizacji Instrukcji i Planowania. Od 1 maja 1949 
roku przeszła na analogiczne stanowiko do Instytutu 

Gruźlicy. W swojej działalności na rzecz opieki i wy- 
chowania dziecka była niezastąpiona w czynieniu dobra 
społecznego, jak również jako autorka szeregu opraco- 
wań z tej dziedziny. Należała do Kolegium Redakcyjne- 
go Biuletynu Towarzystwa Walki z Gruźlicą i Chorobami 
Płuc 1 była czynnym członkiem tego towarzystwa. 
M roku 1968 przeszła na emeryturę, a od 1969 do 1970 
Pracowała w tymże Instytucie na pół etatu, 

Pa wojnie nie brała czynnego udziału w pracy Żup ale włączyła się po śmierci druhny Ewy Grodeckiej : 
historyka, do opracowania historii wraz z grupą fast 
torek - pokolenia przedwojennego "II ćwierówiecza Gaz! torii harcerek". Brała również udział w opracowaniu i materiałów do książki "Harcerki 1939-1945". Opraco 
ła i wydrukowała wiele broszur 1 artykułów o temat a 
oświatowej, zdrowotnej i metod wychowania dzieci k 
i młodzieży. 

łycie Druhny Józefiny Łapińskiej było bardzo pra- 
cowite 1 urozmaicone, pełne oddania bliźniemu, a 
szczególnie dzieciom. Prawo Harcerskie i Przyczetza: 
nie było drogowskazem jej całego życia i postępowania 
Mie skrócony życiorys jest tu potrzebny, ale opraco: 
nie pełnej biografii - kto to napisze? 
Jako jedna z jej długoletnich (1939-1954) współpra- 
cownic - "Buczanka" zebrałam garść wspognień o Oruhnie 
Komendantce. Może przysłużą się one historykowi, któ- 
ry podejmie się opracowania jej biografii. Jej dzia- 
łalność w nistorii 75-lecia ZHP jest bardzo znaczna 
postarajmy się by wspomnienie jej postaci i działa- 
nie w ZHP ocalić od zapomnienia. 

  

rtykuł ten jest zaproszeniem do dyskusji. 
Przeds awia on próbę pewnego myślenia, prze- 
prowadzoną na kanwie działalności górskiego 

Szczepu Orogen im. M. Karłowicza w Krakowie. Nie do 

wszystkich zawartych w artykule tez jesteśmy do koń- 

ca przekonani, szczególnie że powstawały one mniej wię- 
Cej dwa lata temu. Teraz jednak pragniemy powrócić 
do naszej koncepcji, rozwijaś ją. W tym celu zaprasza 
my do współpracy wszystkich instruktoów harcerskich, 

którzy wędrują po górach. Podzielcie się 2 nami waszą 
opinią - co myślicie o naszej propozycji, co wam się 

nie podoba, co budzi zastrzeżenie, ca chcielibyście 
zmienić, dodać, uzupełnić. Może nasz tekst zainspiru- 
je was do powstania. ciekawszych koncepcji i pomysłów. 

Czekamy na wasze uwagi -. najlepiej jeśli będą kie- 
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rowane do Redakcji HR-a, 

"Tatry!... czemuż jak siedzib szukające ptaki 
myśli moje ku waszej zamarłej pustyni 
lecą przez mgłę tęsknoty i przez marzeń szlaki? 
O pustyni tatrzańsk.a! bo na twym obszarze 
całej mojej ojczyzny - o skalna świątyni 
w tobie jednej są jeszcze - swobody ołtarze!" 

(F.H. Nowicki) 

Idea harcerskiej służby górom rozwija sią i kształ 
tuje już w naszym środowisku od dawna, a mniej więcej 
Od dwu łat zaczynu przybierać bardziej konkretne 
kształty. Część z nas (kilka, kilkanaście osób) na 
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pewno już pełni służbę górom, choć może nie do końca 

świadomie. 

Treścią pracy każdego harcerskiego zespołu powinna 

być SŁUŻBA. Dla nas - harcerzy chodzących po górach 

mogłaby być to właśnie HARCERSKA SŁUŻBA GÓROM - czyli 

działanie w górach 1 wśród ludzi w różny sposób z 

górami związanymi, będących pod ich niezwykłym wpły- 

wem. To co znalstło się w tym szkicu na pewno niei 

porusza całości zagadnienia, głóownie mówi o tym co 

mogłoby łączyć naszą służbę z innymi środowiskami, 

nieharcerskimi a z górami związanymi. Celowo nadaliś- 

my temu tekstowi luźną swobodną formę - śledzi on r 

czej bieg naszych myśli - a nie omawia , czy syste- 

tyzuje zagadnienie. 

"Jesteście tylko 
jednym z wielu miejsc 
na ziemi 
punktem na mapie 

To nasze 

ludzkie oczy 
przemieniają was stale od nowa 
w żywe piękno 

To nasze 
ludzkie serca 

pozwalają wam istnieć 
inaczej 

(M. Kalota-Szymańska) 

d. . 4 

co ło hunt qórOm : 
Służyć górom ta przede wszystkim służyć... ludziow 

w górach. Ludziom, którzy w te góry przychodzą dziś 

i tym, którzy zechcą odwiedzić je w przyszłości. Nieść 

im pomoc w lepszym poznaniu ich uroków, pomóc zrozu- 

mieć góry... uczyć do gór szacunku. Strzec gór przed 

tymi, którzy im zagrażają... To też przecież robimy 

już nie dla gór, ale dla innych ludzi, tych z przy- 

szłości, którzy mogliby już nie mieć czego poznać, 

pokochać... 

"witajcie kochane góry 
I witaj droga ma rzeko 
I oto znów jestem z wami 
A byłem tak daleko 
Przepastne są to przestrzenie 
Pustkowia, bezpłodne głusze 
Przerywa je tylko tęsknota 
Co ku wam pędzi duszę 

(3. Kasprowicz) 

Służba - to nie tylko jednorazowy akt (akcja) pomocy, 

ale stała kształtowana w sobie postawa życiowa wyni- 
innym i poparta gruntow- kająca z chąci dawania 

ną wiedzą. 
Żeby służyć górom - trzeba więc przede wszystkim - 

„Poznać góry i ich potrzeby. dobrze góry poznać . 

PO DOSWIADCZENIA UM 
Poznać ludzi, którzy dla jakichkolwiek powouów « yórach 
mieszkają i w góry na dłużej lub na krócej przybywa- 
ja. Zatem postawą służby (ale nie służbą!) jest wie- 
dza. dopiero określona widza połączona z konkretnym 

życiową człowieka pozwala stwier działaniem i postawi 
dzić, że pełni on służbę. Na przykład 

"wśród szczytów znajdziesz dla siebie świat 
One rozpalają twój serca ogień 

1 znów w twych oczach będzie blask 
To wtedy powiedz - wrócić mogę 

Twój żar rozdmuchał górski wiatr 
Więc nic go już nie zdoła zgasić 
łycie zdobywać jąk górski szczyt... 

- górom. 

(Jarosław Balon) 

Proponujemy zawiązanie zupełnie nieformalnego bractwa, 

kręgu, grupy ludzi pragnących realizować takie 
idee. W indywidualnym działaniu mógłby nas łączyć je- 

której noszenie (tak jak np. bla- 
informuje , a przede wszystkim 

den znak, odznal 
chy przewodnickiej) 
zobowiązuje... 
Tu ważna uwaga. To nie jeszcze jeden, dziewiąty znak 
starszoharcerskiej służby! Znaki służb dotyczą bowiem 
określonych dziedzin- życia, góry to nie dziedzina 
DE rozwijania służby w każdej z tych dziedzin - 
krajoznawstwie, ochronie przyrody (środowiska), kultu 
rze, nauce i technice itp. Poza tym znaki służb pre- 
terują działania zespołów, harcerska służba górom 
pełniona może być zarówno w zespole jak i indywidual- 

nie. 
Można tu zaproponować sześć kierunków, w jakich roz- 
wijać można harcerską służbę góroa. Są to: 

- przewodnictwo 
- ratownictwo 
- ochrona środowiska 
- badania naukowe 
- eksploracja 
- iastruktorstuo 

Oczywiście wszystko: górskie, gór itp. 
Nim pokrótce omówimy je, zauważmy,że w każdym z 

nich istnieją trzy równie ważne eleaonty: 

- wiedza 
- działanie 
- postawa 

Można oczywiście pełnić służbę górom nie w jednym 
tylko kierunku. Ludzie, harcerze na stełe z górami 
wziązanie -mogą nawet pełnić we wszystkich sześciu kie- 

runkach . jeśli tylko w tak różnorodne 'sposoby prze- 
jawia się ich zaangażowanie. Wskaźnikiea nabytej wie- 
dzy, umiejętności w określonym kierunku mógły być 
określony PATENI uzyskany przez harcerze (instrukto- 
ra). Oczywiście - by uzyskać prawo da noszenia odzna- 
ki należałoby wykazać sią (w jakim czeste, pizez ja- 
ki okres) sktywnością w danej dziedzinie i właściwą 
postawą. Zdobyta wiedza czy uprawnienia nie musiały- 
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Dy być związane z harcerstwem - kursy przewodnickie, 
uprawnienia SOP, ratownickie, zaliczone prace olim- 
pijskie czy seminaryjne... 

*0 te skarby, te obrazy 
I natury, I swobody 
Chwytaj pókiś jeszcze młody 
Póki w sercu jeszcze rano 
Bo nie wrócą się dwa razy 
A schwycone - pozostaną. ." 

(w. Poi) 

A zatea dwa słowa o każdym z kierunków. Jesteś- 
my przekonani, że jest ich więcej lub „ewentualnie 
niektóre należałoby połączyć czy przemodelować. Za5- 
tanówny się wspólnie. 

»ój przewooniku, tyś anie wiódł 
przez góry 
Dając mi poznać ich poezję świeżą” 

Przewodnictwo górskie miałoby na celu pokazywanie gór 
mniej obeznanym uczenie ich piękna 4 szacunku do nich, 
jak również właściwej postawy człowieka wobec gór. 
Patent - dla harcerzy-przewouników górskich z upraw- 
nieniami. Może ponadto kursy harcerskich przewodników 
górskich - instruktorów specjalności, mających okreś- 
ione uprawnienia w Związku., 

nokowwiehwo góniue 

"Ptak opada z przełęczy w dół 
Jak szary nurek Ś 
Ja Was obejnę w pół * 
1 porwę w górę" 
(3. Iwaszkiewicz) 

Ratownictwo górskie, ta chronienie ludzi przed góremi, 
profilaktyka, pomoc w niebezpieczeństwie kształtowa- 
nie odpowiedzialności u udających się w góry. 
Patent - harcarze ratownicy i pomocnicy ratowników 
GOPR. Kto jeszcze, na jakiej podstawie? 

odnona wodowsyka 
"Ne piohowej skaie, w wąskiej 
szczelince, rośnie mizerny, za- 

głodzony kwiatek. Ta szczelinka 
to najlepszy chwyt. Jednak nikt 

go nie zniszczył. Ominęliśmy go 
- "wariantem".-] po cóż miałem 

sobie zepsuć całą rozkosz (...) 
1 napisać co czułem i jaka jest 

moja ideologia? 

(w. Stanisławski) 

archiwum 
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Ochrona środowiska gór, to chronienie gór przed luaż- 
mi, oczywiście tylko tymi, którzy w jakikolwiek spo- 
sób im zagrażają, propagowanie piękna gór i koniecz- 
ności ich ratawnia przed zgubnymi wpływami cywili- 
zacji technicznej. 
Patent - harcerze-społeczni lub zawodowi strażnicy 
ochrony przyrody. Kto jeszcze? Może Harcerska Straż 
Przyrody? 

"Niczego się nie nauczyłem 

1 nic nie rozumiem" 

(J, Iwaszkiewicz) 

Badania polegające po prostu na poznawaniu gór, do- 
głębne przekazywanie tej wiedzy tnnym 
Patent - dla olimpijczyków piszących prace w górach, 
praca na obozie naukowym wraz z opracowywaniem wyni- 

ków, badań, oczywiście 
skie. 

prace seminaryjne, magister- 

D 

t (nazwa niezbyt szczęśliwa, 
może ktoś wymyśli ładniejszą) 

"Witałem tak dzicz Świata jak znająnę 
dawną 

Jako moje siedlisko jedynie prawdziwe 
Mic mi nie było obce... 

(K. Przerwa-tetaajer) 

Poznawanie gór, ale gór mało znanych, ewentualnie mało 
w Polsce znanych; propagowanie wiedzy o nich. 
Patent - dobre poznanie jakiegoś "egzotycznego"pasma, 
napisanie przewodnika (przewodniczka), wykonanie mapy, 

opracowania, opisu, przekazanie swej wiedzy innym, na 
przykład poprowadzenie w "swoje" góry obozu czy wy- 
prawy. 

asrtydekontwo qómue 
"| już cię wzięło, już pokachałaś 
Wiesz jaką pasją mieć teraz 

będziesz 

Przecież o górach zawsze myślałaś 
(3. Paórko) 

«..nazwa nieadekwatna dla kompleksu spraw, jakie chce- 
my pod tym hasłem zawrzeć... 
Wszelka dziułalność słowem i czynem ucząca ludzi gór 
1 wychowująca, pisanie o górac h (proza, poezja, pio- 
senki), malacstwo, prowadzenie dobrych obozów górs-   

| OGOOZ SSRREDONE o 
kich, instruktorstwu 
nictwa. 
Patent - 
mniej po odpowiednim 

turystyki, narciarstwa, tater- 

po kursie instruktora górskiego lub przynaj 
eqzaminie z tego zakresu. 

"O, wy pola uległe skromnie żeńców kosoa! 
Szczyty gór rodzą orły wysokim niebiosom 
1 pokornym, poziomym dolinom potoki". 

Czy to wszystko nie jet za trudne, nieodpowiednie dla 

harcerzy starszych. Dużo z tych propozycji dotyczy 

przecież ludzi dorasłych, którzy wyróść juz powinni 
z krótkich harcerskich spodni? Otóż - nie! Raz hac- 

cerzem - harcerzem na cułe życie. Albo inaczej - har- 
cerstwo to pewien sposób na życie. Zadania tu propo- 
nowane są na wysoką miarę, ale jakiej miary potrzeba, 
by były atrakcyjne ldla ludzi w wieku 16-18 lat? Na 

pewno mogą uni rozpocząć , wybrać taką harcerską drogę. 

Do konkretnych wyników pewnie nie dojdą tak prędko, 
ważne by byli przekonani, że droga jest właściwa. By- 

leby szli... "Trzeba /tylko znać drogę, trzeba tylka 
chcieć tam dojść... 

Jeszcze jedna ważna sprawa. Propozyję naszą kieru- 
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jemy nie tylko do harcerzy. Z harcerskiego sposobu 

na życie można wziąć tylko część - niekoniecznie mun- 
dur i rogatywką z lilijką. Krzyż przypięty do mundu- 

ru jest przecież tylko oznaką krzyża wyrytego gdzieś 
głębiej (tak przynajmniej powinno być). A któż z nas 
ma odwagę ocenić, kto ten krzyż tam wyryty naprawdę 
posiada? 

A więc może i Ty druhu, który nie jesteś harcerzem - 
swoim życiem lepiej od nas, w mundury ubranych - rea- 

lizujesz harcerskie ideały? Kto wic? A jeśli nawet 
czujesz się daleki od harcerstwa - też pruecież możesz 

pełnić harcerską służbę górom. Choć nie-harcerz, ale 
z harcerzami. Jeśli tylko pragniesz. I to jest 
ważniejsze, bo przecież nie o słowa tu chodzi - ale 
© góry. Góry, które nas łączą. Góry, które sę naszą 

pasją. 

"Dlaczego ciągle mierzymy wysoko 
wyżej i wyżej? 
8o spaść na ziemię zbyz Głęboko 
0a niebo znacznei bliżej" 

(Jalu Kurek) 

się w jakiś sposówb z filatelistyką, a mimo 
to nie są znaczkami. Ten związek z filatelis- 

tyką jest dość luźny £ polega na tym, że owe przed- 
mioty 

częsta ząbkowane - są naklejane na listach i rozcho- 
dzą się po świecie 2a pośrednictwem poczty. Ale mino 
to nie wymieniają ich żadne katalogi f:latelistyuzne, 
nie handlują nimi wielcy kupcy 1 aotykwariuszę. Są 
jednak kolekcjonowane na podobnych zasadach jak znacz 
ki. 

Takie karteczki to przede wszystkie tak zwane "erki", 

nalepki exspresowe, nalepki lotnicze, nalepki dobro- 
Czynne i inne nulepki specjalne na listy. 

I stnieje pewna grupa przedmiotów, która wiąże 

- maleńkie karteczki zadrukowanejo papieru, 

ERKI - poczta rozróżnia wiele rodzajów przesyłek. 
Przesyłki listowe dzielą się na zwykłe i pułecon 
List polecony jest zarejestrowany w specjalnym wyka- 
zle i nadawcą otrzymuje pokwitowanie. M razie rekla- 
macji powołuje się na numer przesyłki poleconej, na 
przykład R 1246. Litera R oznacza właśnie fakt pole- 
cenia, od francuskiego "reconendęe" - czyli "poleco- 
ny". Francuska nozwa została przyjąta na całym Świe- 
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cie w ruchu pocztcwy. 

Dla ułatwienia pracy w okienku pocztowym przybi jana 

była na kopercie pieczątka z literą R i wolnym miej- 

scem na numer, lecz już przed pierwszą wojną świa- 

tową wprowadzono ułatwienie - zamiast pieczęci za- 

częto umieszczać na kopercie karteczkę z wydrukowanym 

napisem. Karteczki takie nie tylko są do dziś ażywane 

ale i cora” bardziej się tozpowszechniają. Zbieranie 

ich weszło w modę dopiero niedawno. Metody Są klasycz 

ne, to znaczy wycina się erki z kopert, odkleja i 

wkłada do kłaserów. Mażna zbierać dwojako: albo wy- 

brać sobie kraj i kompletować rszystkie urzędy wyda- 

jące erki, albo po prostu gromadzić wszystko, jak 

leci. Drugi sposób jest o tyle lepszy, że z czasem 

wyniknie z niego jakaś oryginalna myśl przewodnia 

zbioru. Najtrudniej jest znaleźć oczywiście egzempla- 

rze stare, sprzed 30 czy 40 lat. Nikt wówczas jesz- 

cze erek nie kolekcjonował. 

Wśród zbieraczy popułacne są również nalepki 

ekspresowe. Są to małe, prostokątnę nalepki, zwykle 

w kolorzę. czerwonym , z napisem EXPRESS. Wyraz ten po- 

chodzi z łacińskiego: ęxpressus - co znaczy szczegól- 

ny lub nadzwyczajny. W. międzynarodwej terminologii pocz- 

towej przez określenie - express - rozumie się prze- 

syłkę doręczaną adresatowi natychmiast po nadejściu 

do urzędu przez specjalnego gońca. 

Nalepki ekspresowe są mało urozmaicone. Trzeba pamię- 

tać o zanotowaniu kraju, z którego pochodzą, zaraz po 

uzyskaniu takiej nalepki do zbiorów. Napis jest zaw- 

sze podobny, format także. 

Zbieracze gromadzą także nalepki lotnicze. Zastę 

pują one podobnie jak nalepki ekspresowe pieczątki 

lub napisy. Umieszcza się je na kopertach przesyłek, 

przeznaczonych do transportu lotniczego. Jest to o- 

czywiście najszybszy rodzaj korespondencji, jeśli nie 

liczyć telegramów 

Po raż pierwszy na Świecie lotniczy przewóz poczty 

zastosowało pewne amerykańskie przedsiębiorstwo w [n- 

diach w 191] roku. Ale na większą 1 co ważniejsze - , 

praktyczną skalę, zorganizowano pocztę lotniczą dopie 

ro podczas pierwszej wcjny światowej w Europie. Służy 

ła ona potrzebom wojska. Ludność cywilna skorzystała 

po raz pierwszy z poczty lotniczej... w Przemyślu w 

1915 roku. Miasto to było silną twierdzą i oblegały go 

przez wiele miesięcy wojska rosyjskie. Cesarsko-kró- 

  

lewskie dwupłatowe aeroplany przewoziły wówczas za- 

równo listy urzędowe, jak i korespondencję żołnierzy 

i mieszkańców miasta. Właśnie wtedy przygotowano spe- 

cjalny stempel dla listów lotniczych z napiswm w ję- 

żyku niemieckim i niezdarnym wizerunkiem samolotu. 

Po pierwszej wojnie, równolegle do rozwoju komu- 

nikacji lotniczej, upowszechniła się także i poczta 

lotnicza, dziś w korespondencji między kontynentami 

korzysta się z niej niemal wyłącznie. 

Prócz nalepek lotniczych, występuje na gotowej 

kopercie nadruk lub napis. Są też koperty z brzegami w 

kolorowe kreski (czerwone i niebieskie) oznaczającymi 

również przesyłki lotnicze. 

Zwykle na stemplach i nalepkach umieszczane są wyra- 

zy PAR AVION, francuski zwrot oznaczający: samolotem. 

Ale w wielu krajach stosuje się napisy w języku naro- 

dowym, jak na przykład w USA - VIA AIR MAIL (pocztą 

powietrzną). Oprócz tekstu francuskiego podaje się 

także napisy krajowe: włoskie: PER VIA AEREA, angieł 

skie: AIR MAIL, lub BY AIR MAIL. 

Można zbierać i inne nalepki pocztowe. Czasem 

trafia do naszych rąk koperta z dziwną nalepką, nie 

odpowiadającą żadnej z powyższych kategorii. Może to 

być na przykład amerykańska nalepka z napisem lst CLASS 

mail. Poczta USA oprócz przesyłek lotniczych i ekspre 

sowych wyróżnia jeszcze listy "pierwszej kategorii". 

Jest to inny rodzaj ptzesyłek pospiesznych, wysyłanych 

w pierwszej kolejności ale nie doręczanych przez po- 

słańca. Filateliści dostają również nieraz listy 

z zieloną, podłużnę nalepką z napisem(jeśli pochodzi 

z NRD) TAUSCHSSWNDUNG. Jest to nalepka zapewniająca 

przesyłce ostrożne kasowanie znaczków i uważne sorto- 

wanie, aby nie uszkodzić nalepionych na kopercie cen- 

nych znaczków, ani nie pogiąć zawartości. 

Jak -zbisrać. nalepki? 

Trudna tutaj o mądre rady. Nie ma katalogów, W mie- 

sięczniku "Filatelistyka" można od czasu do czasu na- 

potkać na artykuły związane z tą dziedziną. Trzeba 

„moim zdaniem po prostu gromadzić co się da, by póź- 

niej samemu wprowadzić jakiś porządek. Ale przede 

wszystkim - ostrożność! Łatwo się bowiem pogubić, za- 

pomnieć co skąd pochodzi, co z czym przyszło ze świa- 

ta. Dlatego w miarę możności należy chować całe ko- 

perty, lub też na bieżąco prowadzić zapis co do po- 

siadanych zbiorów. 
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