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Moje wspomnienia z oboza harcerskiego na Kowańcu k. Nowego
Targu.

Bohaterem tego opowiadania jest,,Jasiek". Był piękny, ciepły, słoneczny dzień,
ja i kilka druhen myłyśmy menazki w potoku , Tozmawiając między sobą,
Po drugiej stronie strumienia, założyli oboz harcerze z Przemyśla,
komendantem był ks. Kapelan. Zauważyłyśmy, ze jeden harcerz codziennie
siedzi na starym ogrodzeniu, pochłonięty czytaniem ksiązki. Pewnie czyta
Biblię, chce zostac księdzem, bo ani razu nie spojrzał w naszą stronę,
skomentowały druhny, Przysłuchując się tej rozmowie, jakiś chochlik
podszepnął mi zrobic psikusa.
Nabrałam wody do menazki, szybki przebiegłam na drugą stronę potoku i
znienacka wylałam na zaczytanego druha. Harcerze widząc co się stało, ruszyli
w pogoń, chcąc w zamian wrzucić mĘió do potoku.'Uciekając co sił na
pobliskie wzniesienie górskie, ukryłam. się w krzŃach. Z góry mogłam
obserwowaĆ, co się dzieje w obozie. Zauważyłam, ze hatcerze kręcąsię koło
mojego namiotu, wchodzą i wychodz1 zastanawiałam się, czego szukają. Po
Powrocie do namiotu spostrzegłam brak herbuprzy mundurku i mojego ,jaśka",
tj małej poduszki z kolorowej wełny. Mocno odczułam brak mojej poduszki,
która w warunkach obozowych była niezbędna. Po kilku clniach zdobyłam się
na odwagę I wraz z najbliższąprzyjaciółką poszłyśmy po ,jaśka" do obozu
har cerzy . Ks . Kap eI an p oznaw szy przy czynę nas ze go przy j ś cia - zw ołał zbi órkę
druzyny! - Wydając rozkaz! Wszystkie Jaśki wystąp! Wystąptło z,r.r.g,,
czterech harcerzy, a ksiądz niewinnynl uśmiechem powiedziui by* wybrała
sobie tego, który jest moim Jaśkiem. Zaskoczoni tą śmieszną syigacją
powiedziałam- to nie taki Jasiek * mój był ładny, kolorowy i taki do spania.
Na te słowa ksiądz roześmiń się od ucha do ucha i dalej śmiejąc się powiedztał
- niech druhny wracajądo obozu, my takiego ,jaśka" oddamy uroczyście, Na
drugi dzień na teren naszego obozu, wl<racza drużyna harcerzy z orkiestrą a
czterech druhów niesie koc, a na nim mój ;jasiek" podskakuje, podrzucany w
9órę, w takt muzyki:

Umarł Maciek, umarł
Jużleży na desce
Gdyby mu zagrali
Podskoczyłby jeszcze.

Ten wesoły i zabawny pochód przemaszerował przez cały plac obozowy,
zatrzymując się przed moim namiotem. Druhowie na baczność, salutując
wręczyli mi mojego,jaska".
Od tego czasu nawtązała się nić przyjńni mtędzy druzynami. Ieszcze tego
samego dnia, zagraiiśmy piłką w ,,Dwa ognie", wspólnie spędziiiśmy czas przy
ognisku, grając i śpiewając harcerskie piosenki.
Wyjeżdżając z obozu bardzo wcześnie rano, żegnał nas lament białych duchów,
byli to harcerze nakryci białymi prześcieradłami, głośno lamentowali,

C z.l zla7' . 
/ /./ Ro7ac*a.
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Kilka przeżyć z życiaharcerskiego w okresie 1936- 2005

Zgodnie z opiniami pytanych najstarszych harcerzy z lawotzna harcerstwo
zaistniało w tym mieście po pierwszej wojnie światowej (około 7920 roku).
Takich informacji udzielili m.in. dh Leitner, dh Banasik, dh Rogodziński, dh
K §tolecki i irułi. Ja spotkałem się z harcerstwem w 1936 roku w pierwszej
klasie gimnazjum z Chrzanowa. Zostńem przyjęty do harcerstwa na próbę.

Harcerstwo posiadało siedzibę w połowie duzego baraku na lzydorze
podarowanemu hufcowi pTzez dyrekcję kopaln węgla kamiennego (J, Piłsudski,
T. Kościuszko, J. Kanty). W 1okalu tyrrr umieszczono komendę hufca
jaworznickiego, przechowalnie sprzętu na potrzeby ruchu harcerskiego,
dokumenty, ksiązki itp. W siedzibie tej oprócz komendy hufca mieściły się
równiez druzyny: starizoharcerska dwie męskie oraz jedna druzyna zuihów.
Odbywały się tutaj zbiorki harcerskie hufca i druzyn, urzadzano przedstawienia,
grano w ping-ponga, itp, Przez okres jednego roku zdobywałem wiadomości o
harcerstwie, uczyłem się plawa harcerskiego, zdobywania stopni i sprawnoŚci
harcerskich. Po tyrn okre sie złożyłem przyrzęczenie harcerskie i stałem się
pełnowartościowym harcerzem. Chcąc uzyskaó pieniądze z hufca na opłatę do
dopłaty na uczestnictwo w obozie stałym (25 zł) zatrudniłem się do pomocy
ir-rtroligatora, który oprawiał dla gwarectwa ksiązki, zeszyĘ itp. Równiez
nieobce mi były produkcja mioteł pręcianych. Dzięki tej pracy uzyskałem
dopłatę do wyjazdu na obozowisko, która wynosiła 15 zł, co umozliwiło
wydanie i0 zł z funduszu rodziny, Po raz pierwszy na ob-óz zostałem
zakwaltflkowany w 7931 roku jakrówniężlnalata 1938 i 1939.W 1937 i 1938
hufiec zoTgawzował obóz we wschodnich KarpŃach w Grąziowej (1937) i
Malmanstalu (i93B). Miejscowości te były zamieszkane przęz ludność
ukraińską a duża częśc lasów tam zna3dujących się była własnością gwarectwa
jaworznickiego miast Krakowa i Lwowa. W obozach tych mozna wspomnieó
wspaniałą florę, piękne lasy, czyste powietrze L cłępło przez cały miesiąc lipiec,
co umozliwiało chodzenie boso po wspaniałej trawie t &lży odpoczynek.
b{alezy zaznaczyć, że halcerze po uzyskanlu zezwolenia nadleśnictwa mieli
prawo bezpłatnego korzystania z dtzew leśnych na potrzeby własne obozu: do
zrobienia prycz do spania, wyposazenia jadalni, kuchni, ustępów oTaz do
masztu na flagę narodową bramy wjazdowej wTaz z ogrodzeniem i małą
kapliczkę, Wykonywali to juz starsi doświadczent harceTze z bardzo dobrym
skutkiem. Cńa grupa obozowa podzielona była na zastępy, które były
kierowane do konkretnej roboty juk. Np, postawienie przywiezionych
namiotów, do dopilnowania napełnienia słomą siennikow i do przyniesienia ich
na miejsce obozu, czynili to bardzo chętnie z pieśnią na ustach dh Franciszek
Dzióbek i dh Władysław Paluch. Inni równiez wykonywali swoje obowiązki
skrupuiatnie i szybko, tak że po dwóch dniach oboz stanął gotowy. Zatstntńa
juz wtedy chwila do zapalenia ogniska zapoznawczego dia miejscowych Iudzi
harcerzy, Z ubolewaniem przypominam sobie brak ludności ukrainskiej.
Pomimo tego,w następnym dniu w dokładnym planie na poszczegolne dni
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tYgodnia znalazłY się równi eżtaktejak np wymarsz na dobre uczynki na rzecz-miejscowej ludności. Było to moz]iw"'" §o*odu wykonywanego wówczas
zbioru zboż oraz Zapotrzebowania na po*o" sunitu.ną. tuuŚrę Jo daó, że dh drBudzYński z |aworzna bardzo życzliwy dla harcerstwa przygotował starszych
!arc!!Y do Posługiwania się apteczką w której znajdowałriiu leki, bandaze
itP, Taka słuzba była koni 

""rri, bo nie mieliśmy ani lekarzy, ani kucharzy czystolarzy. wszystko było wykonywane we własnym zakresie. Nie
PTZYPuSZczaliŚmY, że będzie aż takie zapotrzebowanie pomocą sanitarną.
Miejscowa ludnoŚĆ przywoziła na wozach drabiniastych potrzebują.y.ńpomocy. Te dobre uczynki naszych harcerzy spowodówały, L" 
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zakończeniowYm ognisku zjawiła .i; prawie cała wioska mieszkańców
ukrainskich, którzy płakali, ze odjeżdżimy i prosili o przyjazd w następnym
roku, Po wsPaniałym przebiegu obozu pod każdym wzgliÓ.rr,, wychowania,
PrzYgodY, zdobYwania stopni harcerskich itp. ,nusieli&ny ztikwidowae go
końcem liPca i dostaĆ się na dworzec kolejowy do Lwowa, a stamtąd pociągiei
do Jaworzna. Nie opisując w szczegółach dalszych rzęczy pragnę jedynie p*odaó
takąnotatkę, Czekając w restauracji na podanie jedzenia dń pń.irr"k Dzióbek
znany miłośnik pieśni i muzyki nauczył nas śpiewaó takiej oto pieśni:
,,Co za'łtłuta Piękna czysta, ao zagłos, Słuchających czuło'śc zbiera,nawet stary
skneral&yj rzał w okno i zadzięraw górę nos'i 
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P,,odobrrie wspaniale było w łol..inym obozie w Malmanstalu, W 1939
roku ob; Ó z har cer zY j aworzni cki ch zorg aniżow any zo stał w iip cu w Jordan o wi e,a W S-idzinie koło Jordanowa została zorginizowana kolonia zuchów z
lY::".t , której komendantem zgodnie , ror{.ur"m dh harcmistrza Antoniego
Latowt,cllłlego został harcerz orli dh Bernard czerwonka. Równiez zgodnie z
Poleceniem komendanta hufca dh Czerwonka musiał udzielać pomocy dh
Stanisławowi Janikowskiemu, który był komendant;*-il; męskiego zJaworznie w 'lasach Jordanowa, v/ następnym miesiącu sierpniu do
zor ganizowanego Przez Komendę Chorągwi Krakowski ej ob oiu szko leniowego
skautów został oddelegowany z hufca jaworznickiego dh Czerwonka i dholszowski. w tym czas ie czuć było jui zalĘki zblizającej się wojny przez
je.ŻdŻenie drogami, przełęczami wojskówych konnych putioii i organizowania
obrony przez zakładanię gniazd, karabinów maszynowych. 3 dni przed,
wYbuchem wojnY oboz szkoleniowy został ziikwidowany, a uczestnicy
udawszY się na stację kolejowąw Jordanowie mieli dużetrudności dostania sii
do wagonów (byli na dachach i przy otwartych drzwiach) edyż przebywający
wczasowicze uciekali stamtąd Wojna i okupacja 5 letnia *ńriu Jaworzna jak ic{ego kraju Przerzedziły stan iiczbow} har:cerzy przedwojennych. ty.
niemniej w sierPniu 7945 roku grupa harcerzy,ktorzy prŻezylipoa3ęri decyzję o
reaktYwacji harcerstwa w laworznie i pierwszym hufcowym zóstłłwyurany ar,
WładYsław PałczY,ński. 5 lat wojny i okupacji wyrwan e z życiorysu młoóych
ludzi sPowodowało konie czność przystąpienia do wykończ.nia i kontynuacji
zaczętYch lat nauki oraz przybliżyły okres zal<ład.ania rodzin. Przęz to po
PierwszYch latach Pracy w założonym harcerstwie musiałem się z nim rozstać z
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dwóch powodów. Harcerstwo powojenne szło w innym kierunku ntż
Przedwojenne, trzeba było kończyć studia i równocześnie pracowaó zawod,owo
dla utrzym ania założonej rodziny. Dopiero w roku 1990 zostało zaproponowane
PrZeZ starszych harcerzy założęnte w laworznie druzyny harcerskiej seniorów
im" Stefana Dwornickrego przy hufcu ZTIP w Jaworznie.
Druzyna seniorów podjęła chęć przypomnieni aprzeszłości polskich harcerzy,
przyj emno Ści i sp o s obu kontynuowani a harcerstw a na p ożytek starszych
hatcerzy i na wzor dla młodych. Juz i 5 lat trwa istnienie i działalnoś c drużyny
starszoharcerskiej , a żeby idea harcerstwa po przypomnieniu została w nas na
następne lata życia.

phm Bernard Czerwonka
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lĘ{ój pier:v-sry ob6g Łarcerskl

Bardzo miło wspcminam moj pierwszy ob*z lrarcerski w Dobrej

Podlralańskiej. Był to rok 1946. Druzynoipa Janina Szczepańska i druzynowa

Stanisława Dwornicka zorganizawafu obóz ciivóch dnrryn nie pod namiotami,

tylko w duzej sali wynaiętej w Społdzielni Dobra Podhalańska.

Warunki bvŁ, skromne. SpĄśrny na podłod?.ę TLa siennlkacli. Łazienki

nie było. V/ poblizu była rzaka. Organizo\Ąrano wycieczki. Parniętam Tymi:ark,

Limanową a wiec-zorem ognisko.

Był tez abóz Zakopane-C3,rta Korbielów.

CZUWAJ!
Maria Drobniak
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Z potrzeby serca

Ojcze Święty, pasterzu nasz brakuje słów, a te, które wypowiem, jakze są
ubogie, aby wyrazió to, co w sercu moim i bliskich moich.

Kiedy spoglądałeś na szczyty Tatr - już dla Ciecie - słabego i chorego -
niebosięzne i niedostępne, żńowŃeś zapewne, że nię możesz znów wspinaĆ się
na nie.

Tęraz spogiądasznanas, na ca§ świat ze szczytów nie najv,ryższych gór
całego, ziemskiego globu, ale spoglądasz z wyżyn, na ktore lvzniósł Cię
najwyższy,

Dobrym byłeś Pasterzem, bo nie sfor,ą naganiaczy, nie rozkazami, nie
przymusem - zbłąkane owce sprowadzałeś do stada.

Wystarczyło rwo.je spojrzenie, miłosierny gest ręki, Twoja miłojó i
przychodzili do ciebie tu, w naszym kraju i w całym świeeie * zbłąkani.
Przez27 latplzyplowadztłeś ku chwale i Miłosierdziu Boga miliony ludzi.

,,Totus Tubus" - rzekłeś i z pokorą z umiłowaniem Ty i z tobą cały świat
chylił się do stóp Bogarodzicielki,

Nie powiedziałeś: - ,,wstańcie i tdżctę", ale rzekłeś: ,,Wstańcie i
chodźmy" - Tazem - Ty Ojcze i my - dzieci Jedynego Boga - do świątyń,
kaplic, ołtarzy, kościołów.

Psalrnista śpiewał: ,,Pan ukaże Ci ściezk ę życia" i rozradowała się dusza i
serce Twoje, bo Pan ukazał Ci Twoją ściezkę życia,

Wiosną ujrzałeś świat i w kwietniową noc odszedłeś. Krople srebrzystej
rosy na górskich pastwiskach - tęczowe łrry, krople deszczu w jeziorach
mazurskichpłaczązaTobą. Schyliły głoury pączkt, których nie zbudziło jeszcze
tchnienie wiosny.
One lada dzlęń rozwiną się do słońca, Ty nie zobaczysz już kwitnących
krokusów w Dolinie Chochołowskiej, nie staniesz na górskich szlakach.
Słuchałeś szumu i śpiewu świerkowych lasów, śpiewu ptaków, zbrykania owiec
na halach.

Dziś dzwon Zygmunta z Wawelu, wszystkie dzwony Ojczyzny i
wszystkie dzwony świata załośnie śpiewają dla Ciebie i żaIą się smutkiem
Twego odejścia,

Ukochałeś góry, jeziora, lasy, a nade wszystko Człowieka
naj doskon alszy twór bo ski.

Stałeś wśród gór i patrzyłeś, jak w Morskim Oku fale podpływają do
brzegu.

Dziś - na Placu św. Piotra tłumy falują t szemTzątkrzycząi wołająjedno:
,,Wielki, Swięty jesteś nasz Ojcze Janie Pawle II".
Wołają we wszystkich językach i rozumieją te słowa, bo Ty wszelkie bariery
zburzyłeś i przerzuciłeś nie wątłą kładkę, Iecz trwałe mosty nadziei,
p orozurni eń, przyjaźni, miło ś ci i wielkiej wsp ó lnofy narodów.

Kiedy 14 lat temu - w maju 1991 r. w chwili spotkania ira audiencji z
naszą pielgrzymką wyciągnąłeś swoją dłoń i nie przez sekretarzy, czy asystę,
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Iecz osobiście odebrałeś ode mnie szkic literacki ,,Przeciw ościeniowi" i
czasoPismo ,,Jaworzno", spełniło się wówczas największe marzenie mojego
życia.

Ty ojcze podziękowałeś za mój skromny dar, uśmiechnąłeś się
powiedziałeŚ: ,,JawoTzno, Jaworzno - znam, Wy - jaworzntanie - tu zę mną".

zawsze - do końca moich dni będę szczęśliwa i będę pamiętać Twoje
błyszczące, uśmiechnięte, dobre oczy I Twoją życzliwądłon.
Czas płynie i juz nie zobaczysz na Placu jodły z polskich gór, nie zabrzmiąnuty
kolęd i góralskich pieśni.

Juz nie halny zmierzwi Twe włosy, lecz porywisty, rzymski wiatr nad
trumną ptzewTocił kartki, by ostatecznie zamknąc, nieodwracalnie - Księgę
Ewangelii Swiętej, zarnknąó ostatni rozdział życta.

Mówiłeś jednak: ,,Nie iękajcie się" i dzisiaj spoglądasz na nas z okna
Domu Ojca i mówisz" ,,Trwajcie w mojej miłości".

Wierzymy, za zawsze, na wieki będziesz znami
Dobry Pasterzu,

Umiłowa ny Oj cze Święty !

Druhny i druhowie Harcerskiego Kręgu Seniorów w Jaworznie byli i pozostaną,: .

Zawsze,wlernl 1 woJ eJ nauce.

Alicja Dudek
8 - 10.IV,2005 r. Jaworzno
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I{ocne warĘ i ,,zielony dzień" na obozie harcerskim - Cyrhla Toporowa

Lato Ig41 roku przywitałyśmy na obozie harcerskim w zakopanem, obóz

naszej druzyny 
'zaj* goialską chatę na Cyrhli Toporowej powyżej

Jaszczurowki.
Nasza ltczna druzyna zajęła 2 duże tzby, Komenda (Janka Szczepańska, Irka

Swiątkowska) zaj ęły małą izdebkę,
p.'ńr".i*n.i ,tio"i. ,,końendy" _ w sieni, znajdowała się kuchnla z piecem _

ai.'-*§i* zrządzentem losu, lub też wiatru ,,dującego" y koT.,nie, kuchnia

często była pełna dymu, a ugotowane potrarvy były "przywęd,?n:",
Tak , to w niedoborze mięia _ miĄśmy wędzone mleko,. \akao niedzielne,

zupy, czy ziemniaki _ tez wędzone, zadymione z kwaśnym mlekiern, .*;,,,_

Nam to nie przeszkadzało,bo po wojnie Iprzynaszej ńqdości _ nasze z&r<i
strawiłyby nawet stare podeszwy
Nie chcę przynudzaó opisami całego, 4_tygodniowego pobytu na obozie, bo

wówczas oboznie trwał, tak jak dziiiaj - ią ani, lecz pełny miesiąc, a na PobY
wTatrach i zwtędzanie ich brakłoby nawet kilka miesięcy.

Chcę tutaj opisaó nocne warty i ,,zielony dzien",

Przód ,r"ir..j chaty zabudowany był gankiem z daszkiem. Na ganku byŁy 2

ławeczki.
Nocne wańy pełnione były przez ż harcęrki, a zm1ana wań następowała co 2

godziny - od 22,00 - 6.00.

Do wary należał obchód dookoła chaty, sprawdzenie drzwi od tyinego wejścia

p.zy ku"hw,magazynku _ piwniczki ... iiiedzenie na ławeczkach _ w kocach,

pel eryna" h, z latarkami, w p ełnym umundurowaniu,

Często wafta zdĄąca swój dyiur zostawała jeszcze p.rzezjakiś czas na ganku,

bo księzycowe, gwiaździste noce, wyniosłe świerki w lesie, po przeciwn9j

stronie- brogi,'r!sują.. się na horyzoncie uśpione szczyty gór, miały

nieprzepańy urok, -- większy, nlż zatłoczone izby, w których _ na ciasno

uło)orry.h Śiennikach pochrapywały, gwtzdŃy, sapały nasze śpiące druhny,

W jakiś czas po naszym prryleŁdii", do sąsiedniej chaty wprowadził się

wędrowny obóz z Wadowic.
ŻÓw" * ari"a chńa ich świeciła pustkami, bo chłopcy wybierali się na

gOrst<ie wycieczlci, ale wieczore* *ru"uli, byłvali na naszych ogniskach i wtedy

też nasze nocne wary stały się bardziej rozrywkowe, ciekawe, wesołe, bowiem

druhowie ,,pomagaii;' naszym wańowniczkom pełnió warty, siedzieli z nami na

ławkach, ,,irosklivie" otulali kocami, pelerynarni, a my _ iakoś dziwnie często

byłyśmy zmaTzft|ęte, z dteszczarnl i .,. nie poradne przy Obchodzęniu chaty,

Trzymaltśmy się Za Tęce, a ramię _ prawie, że ,,męskie" dawało poczucie

bezpteczeństwa.
ocźywiście _ na wartach zostawały poprzednie,wartowniczki i następne _też,

Cóz - na ganku było dosyó miejsóa _ nawet dla 10 osób i gdyby nie chichoty,

śmiechy, szepty, ńor" o Ź * no.y zbudziły nasząkomendę _ trwałoby to dłuzej
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chyba oboz wędrowny przenlosłby się do naszego - na stałe, alenocne, miłe, wspólne wańy, a my dosiałyśmy bu'.ę i dodatkołr,e,

przy gotor,vaniu i szorowaniu osmolonych, brudnych garow.

skończyły się
karne dyżury

Alicja Dudek

:i.::
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Zielony dzień

Zaprzyjaźnlentdruhowie z wędrownego obozu często pomagali naJn przynosió

w 
^ 

sototnie wieczory upieczone w piekarni w Jaszczurówce wsPaniałe,

&ożdżowe placki z 1agodarnL - pTzeznaczone na niedzielne Śniadania.

Placki te w prredriiny sposób potrafiły zntkać, tzn. nie w całości,. ale

częściowo, bo droga , iuri"rrrówki na Cyrhlę była męcząCa, wyczerpująca,

pod górę, blachy cięzkie, a zołądki nasze i naszych pomocników _ druhów _

!łoai. ,pu ciasto" 
- i gotowe * do Ąedzenta choóby kawałka, kawałeczka

pysznego , drożdżowego placka.
CUv*ń zwykle i tuU Ź blachy, bo nie wypadało przecteż _ nie poczęstowaó

fir"i;.i::h;T?.n,,plackowych" wypraw zapianowano z r,*""rżfui
wspóiny,,ri.lorr} dzteń", bó chłopcy mieli wędrować dalej, anasz zenski obóz

nie spędziłby tego dnia wesoło w naszym tylko babskim gronie.

Wybrana ,zie1ńa" komenda ustaliła prawa i rozkład dnia, ale nie mieiiŚmY

zielonej flagi.
Na ,".ręśł. Ja miałam piękny, zielony w koiorze żabki majowej

gimnastyczny stroj (bluza bez rękawów * szarawary),

Ńu po*iąańych paiykach powiesiłyśmy nad gankiem kukłę, zieionego stracha

- ubranego w gimnastyczny strój.

Harcerze _ o 6 rang _ przed pobudką przynieśli na kocu zwlązanego iinkami

swojego komendanta. . ł:,!"

Uroczyście wkroczyliśmy do naszej komendy, a następniJ: " ułozyliśmy

komendanta obozu na iienniku, pomiędzy naszymi komendantkami. Nie

pozwoliliśmy im się ubrać, tylko zwtęńiśmy im nogi, ręce i tak cała trójka, jak,

taranki IeżŃa sobie Tazem, a my wszyscy defilowałyśmy przed nimi, śmiejąc

3.,,||,:;i51l]i';,"o zielt otej hecy, ale udaw alt, że są oburzeni. Po jakimś

"ruii" 
razwlązano całą trójkę, iozkazano im przygotować śniadanie, a następnie

obiad. śniadanie było ,późrrioorre, bo piec znów dymił i woda na kawę nie

chciała się zagotować.
Po śniadaniu cały oboz (oprocz słuzbowej komendy) wymaszerowń do

zakopanego (na piechotę, bo autobusy nie kursowały, a dorożki baców były za

drogie dla nas).
W Zakopanem, jak zwykle były
można pTzemleT zy ó Krup ówki?

tłumy. Pochodziliśmy tu i tam, Ile zresztąrazy

To nie dzisiejsze czasy) lęcz wówczas
restauracji itp., a te, które istniały, to

nie było tylu barow, kawiarni, iodziarni,
oczywiście nie na nasze chude, płaskie

portfeiiki
irod wiec zar wrociliśmy na cyrhlę zmęczeń, głodni, a nasza komenda _

owszem _ postarała się, a j/l"Jze i przywitała nas byle jaką zvp% przypaloną

kasząz przyp a\onymi tez skwarkami,
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,,Dzień zielony", 
. by,ł 
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u,spaniały, pogoclny, słoneczny , zaplanowana byłasrł'oboda, wolnoŚĆ, nie bYłó dyzuiów *-t u.ńni, nie było wai1, alartnów, było zato wesoło, a panięć o tym clniu i o przezyctach obozol-łych na cyrhliToporowej przetrwała mimo upływu 5B iat.

Alicja Duclek

Jaworzno, tnaj 2005 r.
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Yspomnienia te poświęcam druhom
,,il?i#:j:[;J::;fl 

l.jJ;:.:,^,r

$;'Il,f,i;iiX',,!,".'§;H,lTł"-

FATAMORGAI{A

Był piękny czerwcowY dzien 1946 r., gdy pełniąc funkcję przybocznego
z dwoma zastępami II M.D.I{. Hufca Szczakowa, rozpocŻęIiśrny koĘną
harcerską przygodę. Jej plan był następujący: marsz na azymvt około 22 km,
dotarcie na sklaj pustyni Błędowskiej na wschód od miejscowości Laski,
wYszukanie odpówiednlego miejsca na rozbicie biwaku, lcótki odpoczynek,
Posiłek, Podział zadań, ich reaItzacja (urządzente biwaku, przygotowanie
kolacji i kolacja) następnie ognisko, okolicznościowa gawęda zwięąa z
okolicą piosenki, apel wieczorny, noc na pusĘni, rano pobudka i 

''tpel,

Śniadanie, po nim cd. Realizowania przydzielonych zadań, obiad, likwidacja
biwaku i w godzinach wczesno popołudniowych powrót do domów inną trasą
.wg orientacji w terenie
l słońca. Celem naszej dwudniowej wyprawy była: ocena i poprawa sprawności
fizYcznej i psychicznej poszczególnych druhów, sprawdŻ"n 

" ich Órientacji
w terenie, poznanie okolicy i zdobyłvanie nowych sprawności.'Wyruszyliśiny wczesnym popołudniem w 25-osobowej grupie. Każdy
miał PełnY Plecak, koc, zywność, ponadto nieśliśmy namioty, gńń, propo..L
itp. Maszerowaliśmy dwójkami. Początkowo z przodu dh. ń. ,E*iŻa ńu G)
zastęPowY (I zastęp) i najstarsi harcerze, na końcu najmłodsi (10 tJtt<i; i dh. W.
Starczyk (t) (II za9ięp). Zastępy w marszu prezentowały się wspanialó, humory
doPisYwałY, choĆ każdy stosownie do wieku i mozliwości-fizycznych dźwigił
odPowiedni sprzęt. Kolumna marszowa pomału zbIizała się do lasu, ,ru ll.
którego maszerująca grupa przypominała karawanę objuczonych wielbłądów
Sunącą w kierunku pustyni. Co chwilę zastępowi podawali ton i rozlegai się
ŚPiew, WYPakowane plecaki i niesione worki dawały trochę cienia, .ńonią"
PlecY Przed gorącymi promieniami czelwcowego słońca. Zastępowi na
Przemian, raz jeden, raz drugi .vqYznaczali trasę marszu przez łąki, drógi polne
i leŚne, strumYki i rzeki oraz słabo poszyte lasy i zarośIi, często- zapadaiismy po
kostki w sYPkim, piachu, od czasu do czasu zatrzymywaiśmy ,ię ,ru r.ioir.i
odPoczYnek. Po kilku godzinach marszu mrjając z boku Bukowno, Bolesław,
Hutki niePrawdopodobnie zmęczeni, gdy słońce znajdowało się juz blisko
horYzontu dotarliśmy na skraj pustyni Błędowskiej. W wybranym miejscu, nad
leniwie PłYnącym o kryształowej wodzie strumykiem zaiozyliŚmy obóz, mając
Przed sobąwYdmy piaszczyste, ztyłu kilka karłowatych sosen, a w oddali las.
Celowo Pomijam opis pizygód i przeżyć,jakie mieliśmy w drodze, a potem jak
urządzaliśmy się (przypomnę, że byĘ to czasy bezpośrednio po vrojnie, iu
i Ówdzie spotykało się pojedynczych żołnieruy, nie zawsze z piasiowskim orłem
na CZaPcę, cZY furazerce). Pomijam równiez opis nocnych zajęó ijak spisywali
się PoszczegÓlni druhowie na próbach sprawności, gdyż zaj$oby to z€yt więie
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miejsca. Moze kiedyś przy innej okazji np, w okoiicznościowej gawędzie-opowiem o tej wspaniałej przygodzie pod"nazwą,,Noc na pustyni'. Ni.którryw prawdzie byli znwtedzeni (cio ciasu), gdyL" hrzyl:,'r" il; ,ię ,oił.'.yerzadkie zjawisko-,,Fatamorgana" - mirń p"ojobno zd,arzający się na pustyniBłę.dowskiej (o którym mówiłem * gu*|d zie przy ognisku), Niestety, nictakiego nie miało miejsca, a szkoda. Rózleniwieni upałem , niewyspani,
ZmęcZenI realizowaniem ustalonego planu opóźniliśmy nieci likwidację obozu _biwaku i wymars 

?" y drogę powrotną. Gdy wyruszyliśmy było gorąco i parno.Niebo bYło niebieskie, bózńmurne. Czułem- się jakoś 
- 
dii*ni", nieswojo _

wiedzą Ze na mnie sPocZYvVa obowiąek szczęślŃe dopro*uńri" wszystkichdo swoich rodzin. w drodz" po*oinej kierując się na południowy-zachód
c_elowo wybierałem miejsca żacienionó, ,uróślu, pojedyncze kępy drzew.Wreszcie wesziiŚmY w duzy, sosnowo-liściasty las, Zpoczątku wydawało namsię, ze w iesie jest chłodniej. Po godzinie *uirru ,atirymilrśmy się na krótkiodpoczynek, w c,zasie którego każdy poprawiał swój ekwipńek, po czymruszyliśmy w dalszą drogę. orientując się wg słonóa szliśmy w kierunkuSzczakowej oclległej około 15 km, ma]ąc otóło 4-s goazin czasu na pokonaniecałej trasY Przed zachodem słońca. Maszerowaliś-my dosyó gęstyrn, słabo
PoszYtYm wYsokim lasem. W lesie .panował półmrok i tylńo iirió niegdzie
Przez'łozPostarte wYsoko konary tu i ówdzie rosnących drzew li"ściastyc h oraz
PoPrzeii]zielone iglaste gŃązki świerków i sosen pabał niczym rozżarzony dobiałości sztylet, jasny. pojedynczy promyk pulą..go ,łoń.u, W miarę
|głrw_ąjacego CZaSu powietrze stawaio ,ię .oiu, Ćiężrr",wilgotne _ było parno.Na twórzach młodYch druhów spostrrrgł"^ błyszczące jak perełki kropelkipotu,'lóóre z czasempowiększałysię, .oJiy uy #toncu jako krople padając namundurki tworzYÓ ci"rrrne, rozlógłe,'-*ok . ptu*y. Starsi druhoiie jak moglipomagaii młodszym, przejmując od nicń stopniowo część ekwipunku.ZastęPowi, najsilniejsi i najsiarsi harcerze, byli objuczeni bagażem donaksimum, aie sPisYwali się dzielnie, drogi ubywało, cei był coraz bliżej.Tymczasem słońce zaczęło się chylić ku zalhodowi, o ezym świadczyły tu iÓwdzie Przebijające się przęz konary drzew coTaz słabsze, padając ukośnieblado-czerwone j.go promienie. ńyło coTaz dusznej, z utęsknieniemwYPatrywaliŚmY zn9nej okolicy. Niestety na daremnie, 

" 
ciągle otaczał nas

il,]1ll: ::ir:?r!!ei ponury 1as. Część kolegów ;^;;i^*ł"oiu i;;;^;,:;;ńe zabłĘdziliśmy, czy obrany kierun.k *u..ńrv ;.ri l"b;{;r;;;;; ;iJ,przeszedł mnie strach, gdy uświadomiłem, ,oii., że ja'oapo-iadam zawierzone ml przez druzynowego zastępy. Ta chwilowa rri.p.*.rość była tym

|Y.:7,ulladniona, 
gdyż gdzieś oa lółuOniowej strony na niebie zaczęły-- u4vuYl fljawiać się początkowo pojedyncze postrzępione, a ;;;ńi. 

-.r.ięuńl

:T.|I^_1P:.V ?ru? słychaĆ 
.by]o. gr-oźne pomruki nadciągającej burzy.

wnocześnie nad ziemiątu i ówdzie można było zauważyć pojawiając" .ię
łe Pasemka mgły. V/ tej sytuacji uświadomiłem sobi., z. ni. ńo*u zawieść
ogo, nie mogę okazać zdenerwowania, ani zwątpienia, muszę d"pr;;;;J
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przed nocą wszystkich bezpiecznie do ich domów. Dla odwrócenia uwagi
- i poprawy nastroju zaczynam śpiewać, a za mnąwszyscy"

,,Choć burza huczy w koło nas,
Do góry wznieśmy skroń,

*'" ,::::::]::i.::: 
:ifl 

,*,

Zdecydowanym krokiem ruszyłem w tym samym, wcześniej ustaionym
kierunku. Z piosenką na ustach szliśmy do przodu. Nagie stanęliśmy jak wryci.
Przed nami w odległośei kilkudziesięciu metrów roztaczń się bajkowy widok.
Poprzez pnie, rzadkiego w tym miejscu iasu zobaczyliśmy piękne, rozLegłe
jezioro. Po jego ciemnej tafli poruszało się majestatycznie kilka Łodzi
zaglowych, Ich białe żagle wyraźnie zmieniały powoli swoje połoz.p-nie,
przemieszczając się z prawa na lewo, kilka zawracałq by za chwilę znów
zmienić kierunek, Wszyscy jak jeden mĘ staliśmy osłupieni i u.rzeczeni.
Czegoś podobnego nie spodziewaliśmy się zobaczyć, nie było tego ptzecież na
mapach, a więc gdzie jesteśmy? Co jest przed nami? Skąd lyle wody?
odwróciłem Slę
i spojrzałem w dobrze mi znane, zazwczaj uśmiechnięte twarze członków II
M.D.H. Tęraz w oczach młodych druhów zobaczyłem zamIast uśmiechu -
strach t przerażenie, a nawet łzy. Krótka wymiana zdań z zastępowymi
1zaczynam recy|owaó z Sonetów Krymskich Adama Mickiewicza:

sTEpy łxpRnłłŃsxrp
Wp|ynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zielność ijak łódka brodzi;
Wśród falłąk szumiących, wśród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu,
Juz mrok zapada, nigdzie drogi na kurhanu.
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;
Tam z dal'abłyszcry obłok? Tam jutrzenka wschodzi?
To bĘszczy Dniestr, to wzęszła lampa Akermanu.
Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące zurawie.
Których by nie dościgŁy źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,
Kędy wąż śliską piersią do|yka się zioła.

a p ar afr azuj ąc o statni e wi ers ze ko ńczę sło w ami :

W takiej ciszy! Tak ucho natężam ciekawie,
Ze słycbaó głos matki - chodżcie do domu moje dziatki!"
Tu i ówdzie usłyszałem śmiech. I znów spojrzałem w twarze słuchających, jest
dobrze, są powazni i skupieni, odmienieni, tu i ówdzie widzę błyszczące oczy
i uśmiech - tak trzymać. Trzeba za wszęIką cenę podtrzymać ten nastrój.
Popatrzyłem jeszcze Taz w oczy zastępowych by się upewnió, co oni myślą.
Wtedy natchniony dh Gienek zaczyna po rosyjsku deklamowaó wiersz
Puszkina:
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DROGA ZIMOWA
Skoroś kłębiące się tumany
Niestrudzony ks ięzyc brodzi,
Smutne światło na polany
I na smutny śnieg rozwodzi.

. Mroźnym traktem, nudną sanną
Pędzi trójka rączych koni,

rHx,§łJjHr::T:li

Nie zdołał dokończyć - nikt go juz nie słuch a. Ctsza, napięcie rośnie. Podaję
krótkąkomendę: idziemy - napźód!
Nastoj zrnienił się radykalnie, ozywione zastępy ruszyły w kieruŃu
widocznego jeziora, którego pomału odpływały żaglowki. Ten i ów rnówił: to
niemozliwe, to fatamorgana. Zjawisko, które mieliśmy zQbaczyc i przeżyc na
PustYni Błędowskiej zaistniało w ich wyobruźni tu i teraz, niedaleko ich
domów, co za Szok. To nie mozliwe, to nie fatamorgana, mówili inni, Byliśrny
juz blisko jeziora - na wyciągnięcie ręki, a białe żagle przesłonięte lekką
mgiełką nadal majestatycznLe gdzieś na drugim końcu jeziora dopływały do
PrzeciwJegłego brzegu, przesłoniętego gęstą mgła. Gdy wyszliśmy Ż lus, obraz
nagle,,P;{ę zmienił - mlraż zniknął jak za dotknięciem czarodziejskiej rożdżki,
zobag,zY.IiŚmy rozległą polanę 1eśną na której nie było zadnego jeziora, tylko
doŚĆ wysoka, soczysta zielonatTawa, na której w oddali pasło sl| t<ltt<a biało-
czarnych krów. Ich białe uniesione w górę łactńe łby wygl ądały z d,ala jak

':ęI",;.I_tuz 
pod nimi uno sIła z oddalą pogiubiają.u *ię waistwa gęstej mgły.

Zatstntałe w naszej myŚli i wyobrażni, zjawisko ,,fatatnorgana" okazało się
y ń&,vwistości .t"d.* pasących się łaciatych krów. Gdy stanęiiśmy na
Środku PolanY nagle nastąpiło olśnienie, byliśmy w znanym nam miejscu, na
Polanie, do której docieraliśrny nieraz, tylko, że z tnnego kierunku. Wybuch
śmiechu
i nagła radoŚĆ, wyzwoliły w nas nową .siłę, juz niedaleko do ukochanej
Szczakowej, Tymczasem burzaprzeszła gdzieś bokiem, tyiko łagodny powiew
wilgotnego i orzeźwiającego powietrza upewniły nas, że to nie był sen, ze
PrzeżYIiŚmY coŚ fantastycznego, niezapomnianego do końca życia, doznaliśmy
czego nie zdoła doznaó żaden zapaIony turysta przemierzając bezkresne piaski
Sahary, pustyni Gobi, czy falujących stepów Akermanu. Ruszyliśmy dalej
radośnie śpiewając:

Choć po drogach dmie wichura,
Błoto słota ładny kram,
Lecz co znaczy dla piechura,
Choćby nawet diabeł sam itd.

|:'fi riffi i'5ilo.", szturmowej,
Nie ma przeszkód i nie ma złych dróg,
Kto na drodze, granatem wal w głowę
Bywaj zdrów i prowadź nas bóg!
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Pozostałą trasę n]arszu w znanym nam juz terenie pokonaliś my bez p2zęszkódY - i szczęŚliwie, co prawda o zmlęTzchu dotarliśmy na Górę Piasku (dzielnica
Szczakowej), mając zaliczone nowe sprawności, bogatsi Ó niezapomniane
PrzeżYcia, siiniejsi i męzniejsi, a przede wszystkim umocnieni i zwięant
bardziej węzłem braterskiej, harcerskiej miłości. Uśmiechnięci i zadowóleni
pozegnaliśmy się, głośnym harcerskim :

Czql Czuj ! Czuwaj !

Czuj ! Czujl Czuwą!
Czuj| Czuj! Czuwaj ! Czuwaj ! Czuwaj l

P.S.:
Opisane przeżycia sprawiły i uświadomiły namJ uczestnikom tej
niezapomnianej wyprawy, (chociaz wtedy jeszcze nie wszyscy zdawali sobie Ż
tego sprawę), że w dorosłym zyciu często będziemy miec do czynienja z ilrlzją i
fatamorganą obyczajów, postaw zyciowych i wizjj budowy lepszegÓ,
szczęśiiwego jutro dla siebie i naszych dzieci.
WYniesione zharcerstwa i wpojone nam wówczas uniwersalne zasady etyczno-
moralne każąz optymizmęm patrzeć w przyszłość, ufaó ludziom i kochać ich,
oraz robió swoje dia dobra ogólnego . Każą wierzyó, że zbud,owany zostanie
wreszcie lePszY Świat, bez fałszu, obłudy i zakłamania, że dobro będzie zawsze
dobrem, a zło ńęm" Mając taką wizj ę przyszłości z nad,zieją i przekonaniem
ŚPiewamY radoŚnie za była wokalistką grupy Niebiesko-"ru,rny"h p. Heleną
Majdaniec 

,,jutro będzie dobry dzień.,.,,itd.

lub jak kto woli za gwiazdąpolskiej estrady p. Halinąkunicką
,,Swiat nie jest taki zły...''

WYdaje mi się jednak, ze najlepiej będzie gdy na zakończenie przytoczę słowa
znanej Piosenki harcerskiej często śpiewanej przęz nas senio ró*, ,rr"szonych w
HKS nr 1 w Jaworzni. po*:I:ułem -,,Marsz Harcerski''

,,-,ą,łvll i węzłem braterskiej miłości,
Zwycięsko pł,yniem, wśród zyciowych fal,
Przed nami j utro jaśniej szej przyszłości,
Z nami potęga niszych- czyni* .tuI. 

::. .

Dłońz dłoniąwiąz przezĘcie dĘ,
Pełen nadziei ochoty.
Swym czynem świeć, jak orzęł lec.
W świat prawdy, piękna i cnoty''

Kto świat swych uczuć i myśli rozszerza,
Powiększa siebie i Ojcąyznę swą
A jest to celem harcerki,harcerza,
Którzy potężną Polskę widzieć chcą.

Dłoń z dłonią wiąz,.......
Druhno Jolu! Śpiewamy!

Czuwaj !

Jaworzno, marzec 2005 r,
Zygmunt GrabowskiH.R.
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Z tego tez okresu Pamiętam piękną wieczornicę opłatkow ą, urządzoną dla
wszystkich harcerzy, w domu ,,Bratni", gdzie mieściła się harcowka.

Sala bYła Pięknie udekorowana kolorowymi bibułkami, Tlie zabrakło tez pięknej
duzej choinki, Było bardzo uroczyście, były kolędy, piesni harcerskie, gawędy.

W uroczYstoŚci opłatkowej brał udział śp. ksiądz Antoni Adamek. on to
zaŚPiewał, PrzY akomPaniamencie skrzypiec, kolędę ,, oj maiusi, maiuśi/. Spiewał
baroio pięknie. usłyszałam tę kolędę po raz pierwszy w zyciu. Do tej pory ilekroćlJ-"."J

słYszę"tę kolędę, Przed oczyma mam niepowtarzalny obraztamtego wieczoru.

, 

Potem miałY miejsce inne wydarzenia, przyrzeczenie harcerskie na Rownej
Gorce, obozY harcerskie, zinrowisko i nauka jazdy na nańach w Zwardoniu,
zorgai,'nizowane dla harcerzy wojewodztwa krakowskiego. opiekunką naszą była
MedY druhna Janina Szczepańska z Komendy Chorągwi w Krakowie. W czasie
nauki jazdY na nańach byliŚmy obtłuczeni jak ulęgałki. Ąazdy w miarę dobre ale
wejscie pod górę to była prawdziwa gehenna. ktoz wtedy słyszał o wyciągach
narciarskich? Wędrowaliśmy na piechotę w ogromnych zaspach do Koniakowa,
a wokoł pięknie ośniezone, lśniące w słońcu drzewa.

Było wiele wspaniałych pzeżyc przez wiele lat ale z największym
sentYmentem WsPominam te pienłsze uniesienia zuchowych niewinnych, ufnych lat.

dh. Zofia Guzikówna - Gózd
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Od/ chwili pierwszych spotkań z harcerstwem

upłynęło juz prawie ponad 60 lat. Do dzisiaj jednak
pamiętam z jaką dumą nosiłam zuchową odznakę
,,złote serduszko", bowiem nasza zuchowa druzyna to:

Złote Serduszka. Druzynowymi Złotych Serduszek były
druhny Janina Tyrna i Jozela Otrębska. Miałyśmy
chusty koloru złota, do tego kepi w tym kolorze
i metalowe serduszka przypięte do mundurków,

Na
e
ń

ń

j}

rf,l
i j]i.i,i] , ś-q:,+ę

f,+l.,if:ł;i, i
" .ri,l1 ,j r]::-tij,:
;rn di

,*.*,.
l,i+ł.9.p:y_._łiĘ'.Y:'' "iił.

e]

Z

1i
9,

o-
h,
ńe
Ze
,Tn

ną

t
lW



* INc-

Moje harcerskie wspomnienia sięgają

pieruuszych powojennych lat. Pochodzę

z miejscowości Modliborzyce koło Janowa

Lubelskiego. Harcerstwo w naszej miejscowości

organizował mój kuzyn druh Modest Torniło, uczeń

gimnazjum w Janowie Lubelskim.

Moim pierwszym ale jakze wielkim

przezyciem harcerskim był oboz harcerski

zorganizowany przez Hufiec Janów Lubelski w miejscowościWilcze Doły,

Nie mieliśmy namiotów, budowaliśmy więc szałasy, y ktorych spaliŚń'!':'ńa

słomie podarowan Ą przez okolicznych chłopów. Nie mieliŚmy mundurow, mietiŚmY

tylko chus§ i proporczyk ktory dostaliśmy od Komendanta Hufca w Janowie.

Wybudowaliśmy kuchnie polową, na której przyrządzaliśmy posiłki z Produktów

otrzymanych od okolicznych rolników. Codziennie otrzymywaliŚmy od nich róWniez

mleko. W rewanzu organizowaliśmy ogniska dla-Ókolicznych mieszkańców. BYłY

spiewy harcerskich pieśni i ludowych piosenek, skecze. W miarę swoich mozliwoŚci

pomagaliśmy równiez w pracach polowych.

Kazdy apel poranny rozpoczynał się modlitwą harcerską, wczeŚniej

gimnastyka i kąpiel w strumieniu. Poznjej rozne zajęcia. Wszyscy byliŚmy biednYmi,

wiejskimi dziećmi lecz łączyła nas przyjażn, radość, chęó niesienia pomocY innYm

i szczera wola - byó posłuszny prawu harcerskiemu.

W naszym sąsiedztwie znajdował się obóz harcerski chłopcow i dziewcząt

z Janowa Lubelskiego. Przy ich nowych namiotach nasze szałasy wyglądał'Y doŚĆ

mizernie ale nie zazdrościliśmy im. Cieszyliśmy się z tego co posiadamy. CzyniliŚmY

nocne vvypady w celu zdobycia ich proporców. Niestety nieudane, PilnOwali'ich

czujnie przezcałe noce. Nasza,,Leśna Osada" równiez była niezdobytątwierdzą,

Ten pierwszy, biedny, prymitywny ale pięknie przez nas urządzonY oboz

najbardziej utkwił mi w pamięci.

Hoznle1sze, juz w wojskowych namiotach i pałatkach otrzymanych z demobilu

nie nriały juz takiego klimatu niezwykłej przygody jak ten pierwszy urządzony prawie

z niczego _ stworzony naszym wysiłkiem z darów przyrody i ludzi dobrejwoli.

dh Henryk Gozd
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Moj e herbasiane wspomnienie.

W czasie ostatniej zbiórki naszego Kręgu Seniorów w dniu 3 marca 2005 r^siedziałem przy stoliku z kolegą diuhem Franciszkiem suropkiem.Do tej PorY nie wied ziałęm łókłuani. , że Franek to pruii. nie widz i, gdyż
PoProsił mnie o PrZęCZYtanie Jego biografii, podaną prrĆrko*".rdunta Juliana,G'lY mu ją PrzeczYtałem poprorił *"ią zeby go po jiiru.". i.itl.grafii, bo o n.n ' n,'ie nie widzi, a z oPisem się zgadza. tak t.zJego prośbę spełnił"m, chociaz dokońca nje wiem , czy clobrze poŚtąpił.*.
W czasie naszej krótkiej dyskusji i wspomnień wspomnieliśmy równiez pobytna obozie harcerskim w czaplinku w iipcu §ab r. obydwaj byiiśmy tam

::i::ji]lami, choctaż w roznych podobozach, w zaleznośĆi od przynalezności
oo roznych druzyn.
Będąc ńu....r.n 12 druzyny,lnęskiej w Dąbrowie Narodowej, tworzyiiśmy
Podobóz z drużyną z Niedzie]jsii a komendantem podobozu był druh św. p.
Tadeusz Baniak, t -' -

Byłein w zastępie druha ś*. p. zbyszka szczepańskiego mojego kolegi ze

$v. dziliejsi seniorzy, ktorzy w owym czasie byliśmy młodymi harcerzami
l":k$ae wiemY, ze dzisiej sŹamłodziez harcerska to nie taka jukąmy byliśmy.Dzisiąj o.bozach pru"uJą kucharki za pieniądze u .;.aŹ.ni. harcerskiejmłodzieŻY odbYwa się na talerzacha nie w menazkach jak za naszych czasów.pęwnego dnia. w czasie pełnienia słuzby mojego zastępu ja z motm kolegą

YŁ'f'-e] _1:?]""- 
mieliŚmy za 

_zadani"' prry gitowanie 
^na 

śniadanie herb aty.\-nte'.pe Smalcem przygotowywali inni koledzy z zastępu.po wodę do ugotowania herbaty należało'po:se z naszego podobozu poprzekątnej olbrzymiego nazwijmy go majdanem. na którym ulokowane byłypodobozy do piwni cy położon.go tam na drugim łoncu gospodarstwa. po
Powrocie z wodą w kotle, który nieśliśmy we dwóje za dwauJhu'ugotowaliśmy
herbatę na Śniadanie. HarcerŹe podobozu ustawili się w kolejce po kromkichleba i z menaŻkami po herbaJe, uo wtedy z menażet ;uoło się obiad i piłoherbatę lub kawę na kolację lub śniadanie. 

gvr! Jgvrv ol

w czasie kiedy dwóch innych 
_ 
kolegów wydawało chleb posmarowanysmalcem, ja z]WieŚkiem zdejmując kociol zherbatąz ognia,ten przechylił się wkierunku mojej ręki, a poni.*u, pokrywa była gorąca i dosyó ostra ud,erzyłamnie w rękę i ja uPuściłem ucho kotła. Kocioł.Tę pi".*ro"ił,bo Wiesiek tezuPuŚcił i herbata wYlała się w całości, a tu harc eTze z kromami czekają naherbatę, Nie zwracaliŚmy na żadnepolecenia oboźnego i komend anta przy]..y.huwag, tYlko chwYciwszY kocioł biógiem iecieliśmy przezmajdan około 20O _300 metrów do gospodarstwa po *oóę i z powrotem 3o kuchnipodobozu.

Pamiętam dokładnie , że paliło się nie iyrtó pod kotłem, ale ogien płonął wokołokotła i na pokrywie.

zd
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O godzinie 8.15 zaczęLiśmy wydawaó harceTzom herbatę i śniadanie odbyło się
w bardzo przyjemnej i zgodnej harcerskiej atmosferzę przy wielu śmiechach i
dowcip ach na temat har c erzy gotuj ących herb atę.

To było na moim obozie harcerskim w Czaplinku w miesiącu iipcu 1949 roku.

Czuwaj l

Stefan Guja
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lVspomnienia moj ej młodości.
Drogu do rodzinnego clomu.

Ulicą lzYdora biegnącą tuż za tartakiem w kierunku dzieln tcy pszczelnik
miasta Jaworzn?. szło trzech podróznych. Kobieta w wieku 25 iat była
PrzYstojną brunetką. Czarne krucze włosy rozsypane w nieła dzii zlepion. uyły
Potem, LiPcowe słońce 1934 roku prażyło niemiłosiernie, a przecież byłudopiero godzina i 0,

nimi dreptał 4 letni
zmęczone nogi szła

]

Matka prowadziła za rącz!<ę 2 letnią dziewczynkę, tuż za
chłopczyk. cała trójka wyciągając z wysiłki ć* , piasku
boso.
ChodŹ Marianku - odezwała się matka, juz niedaleko, za tągorką będzie naszdom, zwracając się do synka kobieta w}cierała gołą dło;rią pot zalewający jej
czoło i ukradki emłzy biegnące po zmęczonej twarzy.
Wyszli na szczyt9*.j gorki, Byłato górka i", nur*y, całausypana
Z PrZęPYsznYch Płaskich kamieni idealnych do puszcz antakacz.k nu wodziei nielicznYch zbliżonych kształtem do kuii, ]<rzemiont;",Y;h ,,g;riro*,nadających się do strzelania zprocy. J -

Podrózni.PrzYstanęli na szczłIcte wzniesienia, aby nieco ocJpocząć, Za sobą
Pozostawili zabudowania miasta laworzna, jeszóze dalej iorrua lasami nawschodnirn widnokręgu rnajestatycznle wznosił się komin fabryczny. Tocegielnia sławkowska *yrr"ptułu kobietą Długo patrzyła na zarysyzabudowań wsi R_ukowno, wpatrywała się w smugę cieni i mgły zalegających
nad rzekarni_ SztołY i Białej Prr"^rry, ;uiUy .t .iułu tamte otóti.. przybliżyc,
oczyma wyobraźni wzywała rodzinne strony, dom w którym się urodziła
i miasto w którym przeżyła swoje d,ziewczic',e !ata.
Coż jączekało w nieznanym?
Kulista tarcza słoneczna wędrowała po niebie kładąc cienie zabudowań FabrykiAzot, a jeszcze daiej oświetĘąc iokalne wzgórza Giinnej i Rudnej Góry,chowała swoje Promieni. , r#łęskie lasy. Tuz {rzed,nimi, porniędzy wzgorzemna którym stali a _torem kolejowym łą"zącym stację kolejową z kopalniąpiłsudski był staw" slaw ten prawi.*yr.hniity o tej porze, przypomi nał raczejbagnisko, Niemniej zbliĘwszy się możnabyło w nim zobaczyc żaby i podobnedo jaszczurek traszki. Dzwięk fabrycznej syreny przerwał chwilę odpoczynkui cała trójka ochoczo ruszyła do celu ,*o1.; po'drozy. Celern tym był ojciecpracujący w Fabryce ,,Azot' i jednoizbowó Ń.srkurrie w budinku będącymwłasnością Fabryki.
W mieszkaniu tYm Pędziłem beztroskie życiepod opieką moich rodziców przezkilka następnych lat.
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Był sierpien 1939 roku.
'MiałemMedy 1i lat.
W tym czasió przy Zakładach Chemicznych ,,Azot" istniała druzyna harcerska,
zńożona przez druha Franciszka Kurnika. W druzynie tej na\eżńem do zastępu

,,Łosi". Zastępowym był druh Zenon Miodyński.
Byłem najmłods zym członkiem dłużyny .
Na obóz harcerski pojechaliśmy pociągiem do Jordanowa a potem furmaŃami
do Sidziny. Obóz składał się z trzech namiotów dziesięcio-osobowych, kilka
domków drewnianych jedno i dwuosobowych, oraz namiotu gospodarczego.
Miejsce obozu zlokaltzowano było na polanie leśnej, pomięclzy lokalnymi
wzgorzami. Dolinę przectnał strumyk, nad którym zbudowana została kuchnia
obozowa. Komendantem obozu był druh Stanisław Janikowski, oboźnym dlpli
Stefan Szymulński, funkcję gospodarza i zarazem kuclraza pełnił §inh
Właclysław Paluclr. Z instruktorów pamiętam druhów Stanisława Szczy$.a
i Franciszka Dzióbka,
W środku majdanu obozowego wznosił się maszt z
platformą oto czoną b alustradą.
Pęclziliśmy spokojne obozowe życte uroztnaicone
harcerskimi. Były tam zawody lekkoatletyczne, biegi
patykow w strumieniu, wycieczki po okolicy, oTaz nowo

zabudowaną na nim

zabawami i glarni
w workach, wyścigi

wynaleziona gra
wlogry. .- 7aadoóąq
Wydawało się, ze noc którą panriętam do dnia dzisiejszego będzieóó innych
nocy obozowych.
Po kolacji i ognisku udaliśmy się na spoczynek. 7.męczony całodziennv
bieganiną zasnąłem mocno. Zę snu zbudzlł mnie ,gwizdek wartownika, jakiś
hałas w namiocie gospodarczym, krzyki moich przełożonych, a potem odgłosy
strzałów rewolwerowych. Echo wystrzŃow plzewalające się po górach czyntło
niesamowite wrazenie. Otulony kocem wypadłem z namiotu. Majdan obozowy
był pełen harceruy, Ze strzępów rozmowy dowiedziałem się, że okoliczni
rabusie ukradli nam z namiotu gospodarczego garnki kucharskie. Komendant
obozu i druh Szczygteł zebrawszy co starszych harcerzy ruszyli w pościg za
złodziejalni. Mnie i mojemu o;ok starszemu koledze Marianowi Palinskiemu
I<azano pilnowaó obozu. Siedzfpod jakimś kzakiem otulony kocem, poczułem
strach. Wszystko w tej eszy nocnej wydawało się niesamowite. Swiadomość, że
jesteśny w obozie sami, że w razie zagrożenl,a mamy do obrony jedynie latarkę
i gwizdek napełniała mnie przerażentem. Siedzieliśmy ciclro, przytuieni do

siebie jak dwa wystraszo ne zające,
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N'Iłodziezori'a harcerska ,,kadra" obozowa - Sidzina ] 939 r. Trzeci od Jeu.ej autor arĘkułu,

Po goraclr słYchaĆ bYło nawoływanie moich starszy"ćh kolegów, a]e tr_rw obozie ta cisza bYła okropna. I(aidy szelest, odgłosy l.sn.go Zyriunormalnew n'arun]<ach dziennYchrw noCY czynlły szcze:,golne wrazenie. A i.i"dy jeszczez nrto]<Ów leŚnYch zaczęłY sPoglądać ,ru ,trni."*tlcze ślepia ,,rri-niu;ą.e ciągle
PoZ>IcJe) Prosiłem Boga, , abY ten nocny koszmar wreszcie się s]<ończl,ł.
|,konczlł,się nad .un.*. woclti do obozu starsi harcerze, r"il;ę;;;*;
ŚlePia: (a bYłY to Przecteż Świętojańskie robaczki) stworzone w moim umlr§]ędlrchy nocne poclrowały się w ieśnych ostępach, a w prornieniachwschodzącego siońca strizące mnie * no.y oJgłory nocnego leśnego życtaUnliikły, -,-,J 4rvvrrv-v r\

Gań]<óu, niestety nie odzyskaliśmy,
Z obózu clo domu wróciłern w jednym podarlym meszcie, nied,omyty, alezdrowy i wypoczęty.
Za kilka clni rozPętała się druga wojna światowa , zmleniająca całkowicie mojedotychczasowe dzieciństwo.

Adam Jędrusik
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Krótki zarys mojego udziału w życiu harcerskim.

Urodziłam się 19. 12.I924roku w Chrzanowie.
W pierwszej klasie podstawowej zapisałam się do Zwtązku Harcerstwa
Polskiego. }.{ajpierw byłam zuchem i wtedy zalic.zyłam kolonię w Gliczarowie *
później harcerką,

W 1937 roku składałam przyTzeczenie harcerskiej przy ognisku w bardzo
malownic zym zakątku Chrzanowa pod Zakładami.

W 1939 roku w czerwcu uczestniczyłam w bardzo uroczystym zjeździe
harcerskim w Ojcowie, na którym nie zabrakło ogniska z pieśniami harcerskimi,
konkursów i zwiedzaniu okolicy.

W 1ipcu ].939 roku byłam na kolonii harcerskiej w Gliczarówie
(w Chrzanowie nie organizowano dla dziewcząt gbozów harcerskich),
wspomnienta z tej kolonii są niezr4rkle interesujące bo poznałam między
innymi Wysokie Tatry t nauczałam się po nich wędrowaó. Wycieczkę prowadzlł
nasz ś. P. prof. Krawczyński, trasa biegła z Zakopanego przez Kasprowy,
Swinicę do Doliny 5-ciu Stawów tu był nocleg w schronisku, ognisko
wieczorem z pieśniami i cieka\Ąrym opowiadaniem o górach. Na drugi dzięń
przęz Swistawkę dotarliśmy do Morskiego Oka. Wędrówka zakończyła się
w Jurgowie, gdzie był obóz harcerzy. W czasie wypoczynków w tej naszej
wędrówce prof, Krawczyński objaśniał narn jakie otaczają nas góry, zwracń
uwagę na ich piękno, a\e zarazem pouczŃ nas, że gory mogą byó bardzo
niebezpieczne i nie mozna lekkomyślnie wędrować. Zwracń uwagę na
odpowiedni ubiór i przemyślanątrasę j"kąma się pokonać.
Zwykle w czasie odpoczynków nie zabra\<ło pieśni a On sam śpiewał ulubione
pieśni, których był autorem. ,,Leci huczy wartki potok" i inne.
Pod koniec wakacji w 1939 roku jeszcze byłam na obozie wędrownym którego
trasa biegła przez Lipowiee, Tenczynek. W Czernej dowiedziałyśmy się, ze
zbltża się wojna.
Do Chrzanowa jechałyśmy z poborowymi, na stacji w Krzeszowicach całe
rodziny żegnaĘ synów i ojców, ktorzy byli mobilizowani. Byłyśmy przerażone,
co będzie dalej.
Tak zakończył się nasz beztroski okres w zyciu.
Z wielką przyjemnością wspominam zbiórki, zdobywanie oznak harcerskich,
festyny harcerskie, podchody itp.

Harcerstwo nauczyło mnie spostrzegawczości, tadzenia sobie w terenie
w róznych okolicznościach, jakie spotykają nas w codziennym życiu, pomocy
drugim, wartości przyjaźni aprzede wszystkim miłości Boga i Ojczyzny.

Szkoda bardzo, że obecnię taka mńa ltczba młodziezy .jest w ich
szeregach.

Jestem wdzięczna moim ś.p. Rodzicom, że mogłam uczestniczyc w zyciu
harcerskim a Kołu Seniorów w luryorznie, że mozemy Ia tMąz uczestniczyć w
przemiłych spotkaniach, które organizuje powyzsze Koło.

./
LłłlzJOl/ vr // J/,7s/yna {-v 3sz ł_rźa ,
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Krótki zarysmojego udziału w zyciu harcerskim.

Urodziłem się 11 lutego 1922r w Jawor znie,w rodzinie robotniczej.Z działalnościąharcerskązetknąłem się w,rł.r. p"a.';";;;j'",i ru*orrnie. Wpewnym okresie czasu, starsze 
. 
klaly z pówodu braków lokalowych

Przeniesiono Ze'szkołY Podstawowej z laworzia do barako* nu Izydorze. Tulekcje odbYwałY 
|ie * jódnej , ,uJ,.[tórą po |oiuanl, ,rri;;;;rrł** związekHarcerstwa Polskiego. Hu.. erze zbi.e..jr;y ;ń; swoje zbiórki byli ciekawieobserwowani prze:z nas, rłłedy uczniów łrury czwarte.j i piątej.Cwicząc na jednej duzej baji mieliśmy mozność poriuĆ i zu.nuiomić się zmłodzieżą harcerską.

Jedno boisko wsPÓlne obok naszej szkoły było zarazem miejscem pierwszychnaszYch sPotkań - i tak z ciekawości spotykaliśmy się takze na zbiórkach,o_gniskach, przy zabawje i śpiewach. L J

W tYm czasie Związek Haicerstwa Polskiego ogólni e uważany był za Zwia,,ekelitarnY ale nasze bezpośrednie zetknięcie"sią'r- 
"ry*y*t Druhami, wspólnegrY, zabawY z czasem zacieśniły .nur.. 

'przyiizni; 
i ;;ińi, g;ó#włączaliŚmY się W harcerskie §:y i zabal^ly, dż doszło do konkretnegowstąP-ienia do ZW w roku 1932. Wrtąpił.* do zastępu,,orłów;-.przyrzeczenie

t?i.fffi:. 
składałem w 1 9 3 4 

"u 
o g-n§r.;; ;;k ;;';;.n',,Óio.Jn,, " * ..j o',i;

W działalnoś,ci harcerskiej p.ł3ł:T funkcje ,,zastępowego'' a nastęoniedruzYnowego, W czasie wia - 38 byłem ucństnikiem^obozir harcerskiego wManmanstalu na południe od Lwowa.
"$*l'i 

Dh Franciszek Kaszuba
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Moja pierwszct kolonia zuchov,a

Nadeszły wakacje l938 r. Wraz z gromadką zuchów ,,Słoneczne promyki"

pojechałam po raz pleTwszy bez najbltższych na kolonię, Po pozegnaniach

wyruszyliśmy autobusem pod opieką naszej druhny druzynowej Anieli

Gutowskiej - do Sąkowej k/Goriic, gdzie spędziłyśmy 4tygodnie.

Na miejsce dotarliśmy w poźnychgodzinach wieczornych. W szkole, gclzie była

zIoL<altzowana nasza kolonia, czekały na nas puste sienniki, które same

rnusiałyśmy wypełnió słomą. Mozliwości nasze okazały się dosyć oglaniczone.

Przyszło nam pierwsząnoc spędzicpraws,e na twardej podłodze.Poza tym nie

było światła. Zmrok coTaz bardziej wkradał się do naszych sal, Długa podróz i

brak naszych rodzin spowodowały, że w naszych oczach pojawiły się łzy,

Zmęczente jednak wzięło górę i prawie wszystkie zasnęły wkrótce.

Gdy clruhna sprawdzlła, że wszędzie jest cicho i spokojnie naciągnęłam koc na

głowę. Swieczkę zapaliła',p zgrozo" t zaczęłampisaó 1ist pełerr rozpaezy i łez z

prośbą o zabrante mnie do domu. W koncu sen i mnie zmógł, Szczęście, że nte

spowodowałam pozaru.

Następny dzieńobudził nas słone cznąpogodą. Świat wyglądał już inaczej, P oza

tym druhna komendantka poprosiła gospodarzy, którzy dopchali słorną nasze

prawie puste sienniki.

Listu nie wysłałam.

Czasupłynął nam szybko na miłej zabawie,zdobywaniu sprawności i

poznawaniu naj blizszej okolicy.

Kotowska D,
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O bóz harcerski rok 1945 - Zakopane - Cyrhla''
Jest noc - ogłoszono alarm nocny, wszystkie druhny mają się zgłosióna placuapelacyjnym w pełnym umundurowaniu. ia , a*ilrrą Inką L. szybko ubrałyśmysię i pobiegłyśmy na _polanę, gdzie odbywał}-rię *rrystkie apele, byłyśmyPierwsze * stałYŚmY dumne 

"i 
Jczekiw ałyśmy' na po.hwałę. Niestety zamiastpochwały, była nagana, bo na apel naleLio'rif ,głorić nie tylko w pełnymumundurowaniu, ale i z pełnym ekwipunki.. j ale my niestety tego juz nieusłyszałyś.y.

Zakarę musiałyśmy iść po chleb do laszczurówki.
Do nas dołączYłY jeszcie trzy druhny: Ala Ś,luriu i Wiesia N. Nie była to takastraszna kara, całą drogę bawiłyśmy się bardzo dobrze, *pruiirie pogoda byłapodła, bez przerwy padał d,eszcz, ale nam to-nie pir"rrńarJ". c^łą drogęśpiewałyśmy harcer9kie piosenki,-opowiadułyl*f rózne przygody i śmiałyśmysię. Do obozu wróciłyśmy z óhl.b.*, uśn i..n.* i piosenką na ustach,pTzemoczone do suchej nitki i boso bo tenisówki tezprzemokły.

Kr5lstyna i Inka
]'] 

i!.li

:!'łll:j.§+

![łi:
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Wsponrnienia z Dubia

Dubie - lipiec 1946 rok

Nasz pierwszy obaz harcerski po wojnie.
pierwsza wielka przygoda zę Śkautingiem dla około 100-u harcerzY, którzY nie

bardzo jeszcze ńrósii z wieku dziecięcego a do ZIłP nalezeli doPiero kilka

miesięcy.
Nu potur.ie urywającej się stromo nad potokiem Racławka rozbijamy rilie|tji

naŃoty. Trzeba *ytoiue dokoła namiotów rowek odwadniaj ący, przytwierdzió

linki namiotowe ao r.błr*ow, zbtó prycze, napchać słomą sienniki i już mamy

gdzie mieszkaó _!i,l]

Wkopywanie masztu obozowego, zbijanie z desek łóżek istołow w jadalni pod

gołym niebem, ustawianie wielkich zeliwnych kotłów w kuchni polowej,

wszystko to pod kierunkiem wspaniałych instruktorów jak Tadeusz palka,

Stanisław SzcŻygteł, Henryk Mucńa, Stanisław Strycharski, Stefan Dwornicki i

nieoceniony kńendant obozu ks. władysław Grohs. ,Grupa wybitnych

a}rganftatoió* potrafiących w tych chudych powojennych czasach zdobyó

śródki, sprzęt, prowiant i zapewnió transport dia obozu.

Pomagali 
'im- 

druzynowi:^ Adam Jędrusik, Władysław Kolka, Andrzej

obtułówicz, Bolesław odrzywołc k, stefan szymczykiewicz.
A wśród niclr my, z godnością neofitów poznąący. tajniki poruszania się w

nieznanym terenie, .vqrznaczanle stron świata bez pomocy. .kompasu,
pielęgnówanie stóp umęczonych w czasie długich wycieczek i wielu Jeszcze

innych umiejętności.
Zdóbywanie sprawności, warta, dyżuty w kuchni, szorowanie piaskiem

okopóonych garnków, nocne alarmy, poranna gimnastyka, apele, wciąganie

sztandaru na maszt Przepiękny rytuał uniesionych prawych rąk _ póżnie1

niesłusznie wycofany.
Utrwalając. ,ię po.rucie harcerskiej wspólnoty wpajanie ideałów",

Minęło wiele lat,
Przerzedziły się naszę szeregi.
Na poianie wyrosł młody las.

Ucichło echo sygnałowej trąbki .,.
Ale ci co przetrwali tego obozu nie zapomną,

Czuwaj !

Zygmurń Kwadrans
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Mój pierwszy oboz.

Sierpień 1946 r.
Dobra Podhalańska * wioska otoczona wokół górami, przecinała ją rwąc a rzekaŁososina * rzeka naszych pięknych *rp;;;;n. Pamiętu* n "ły drewnianykoŚciółek z wYmblo*"rrąrra ś"iarruchkapiicy ńr.iu do Matki aorn".;.}rliedaleko znajdował się budynek, * łto.y* *i.s.iłu się Milicja obywatelska ipoczta - punkt z!9rnl spotkań harcerek lharcerzy,
obok PoczĘ znajdował się budynek Gminn.i Ś|ołarielni - tam w duzej.Sali naPiętrze - mY 15-to i io-to Iati<i -;u*orrni.].ie harcerki z nasząd,ruzynowądruhnąStasiąDwornicką. J- ' v4Pllrvl\r\

Było cudownie. 
,Nud ,.óką gdzie spędzałyśmy duzo czasu często po kolacjiorganizowane- były ogniska z występami, .]

Czasen proglam ich_ był ,o"ry*ko*y, czasem poważmy z deklamacjami iPiosenkami, Na ogniska przychódzili gości. * t ... rze zokolicznych obozów,miejscowi ]udzie, partyzinci-., O----'- rrBrvvllv l' LJś,UllUZ,j

pamiętam jeden wieczor - świecił_ księzyc, ]śniła rzeka, przy dogasającymognisku wszyscyśpiewaliśmy pieśń, kto..; ,.uu 
"rvtinas 

parly zanci.
.Q Boze, który jesteś w niebie
lĄMyciągnij sprawi edliwą dłoń.
=Ze wszystkich stron błagamy Ciebie
O polski dom i polską bioń.

MinęłÓ1:,wiele lat, 
""iujak płynęła.tak zapewne płynie nadal las powta rza dodzisiajłi'nasze harcerskie piósenti a "i' łil';;;;ffil."i.*, tamtychcudowfłYch dni rvidziraY Śif naaut w *unju.ku.h t ur"..rń.ł, śpiewamyzłączone węzłem bratersńej *iłos.i nasze kń;; harcerskie piosenki.

Czuwaj !

YY r.ttalrna LIs
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Obozowe wspomnienia.

Rok 1948.

Leini oboz harcerski rv Korfantowie, mĄm niezniszczonym miasteczku na

ZięmiachZachodnich, który wrócił do Polski po iI wojnie światowej
podobóz, którego komendantenr był druh Tadeusz palka rozbity był w'pięknej

dąbrowie, będąc.j częścią składową starego pałacgwego parku w posiadłoŚci

|:Yjł#,ffi*"ł uilltr#il::T:fflTi"*i "ty 
rozb ite p o d o glomnym

kilkusetletnim dębem. Wokół dębu był posiawiony na palach wbitych w ziemię,

zbity z bali olbrzymi stół, przy którym w czasie posiłków ba§ź zbigget

swobodnie zasiadaio około pięóóziesię"iu harceruy. Jak dzisi aj przypomińam

sobie pień tego dębu miał średnicę co nająniej 2 m, gdyżiv czwórkę trzymając

się zaięc*,rió Uytiśrrly w stanie go objąó !

sfłaa osobowy podobozu ta trzy zastępy oraz komendant i jego zastępca, przy

czym zastępy stanowili druhowie starsi z regńy uczniowie szkół Średnich oraz

iniodzi druhowie uczniowie starszych klas szkół podstawourych. ZYcie

obozowe toczyło się jak zwykle na harcerskich obozach, to jest na zubawach,

podchodach, pełnieniu dobrych uczynków, ogniskach, zdobywaniu sPrawno Ś ci,

praay w kuchni itd.
Jeden ze starszych druhów obozowych pięknie malował, były to śliczne kartki
pocztowe na wycinanym do formatu kartki brystolu, Wspaniałe Pejzaże,
oboro-. sceny, ciekalve widoki, martwa przyroda na tych kańkach urzekałY

swym pięknem wraz ze smakiem dobranych barw.

Drń ńr.ł"Ę bo on to był §m utalentowanym malarzem posładał cały zestaw

akwareli, pędzelków, kubków i innych akcesoria słuzącYch tworzeniu tych

wspaniaĘch arcydzieł.
W lcótkich spodenkach, boso, nagi do pasa (lipiec - upały) w rogu namiotu na

zydelku przi polowym stoliczku druh Fredzio malował te cudne karteczki, a

jego pasjabyła przedmiotem powszechnego zainteresowania i podziwu. To tez

wokół stoliczka przy którym tworzył Fredek ńierńo się duze grono

szczegóIrtie młobszy.i, d*hów, otaczając ciasnym kręgiem stolik. Bardzo to

denerwowało Fredka, gdyż w namiocie z natury Tzeczy było mroczno a jeszcze

ciasny krąg harc erzy pozbawiał go resztek tak potrzebnego mu Światła. Co

chwiię LłficzŃ do drJhów - rorĘdźcie się! Stńcie dalejt Ale skutkowało to

na krótko ipo chwiii znów ,,wisieli" nad Fredziem.
}.[ie znam ,ię ,ru malarstwie akwarelami i nie umie malowaó, ale Fredek miał
jaka§ technikę malowania bardzo specjalną. Otóż rozrabtŃ akwarele

pędzelkiem maczając go uprzednio w którymś z kubkó-w z wodą następnie

,ruUi.ruł farbę na pędz.lek| a potem nie wiem, czy to nadmiar farby czy aby

uformowae pęaz"i"t brał prał pędzelek w usta j wyssany nadmiar

rozpvszczonej farby wylzucał z ust strzykając cieniutkim strumyczklem Pr7,eZ

,ęby * kierunku otwartego i podwiniętego wejścia do namiotu.



- 1Żą-

Usta, twarz i tgrs, }edka były w rożnychokalający go młodzi arurłowl. na skutekprzez Fredka mieli 
.buzie jak indyc n jń;,

odcieniach
strzykania
co budziło

i kolorach. Natomiast
róznymi ko]orami farb
uzasadniony śmiech i

Czuwaj !

Jan Łyp
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Harcerstwo na Czarnym Lądzie

Moim duzym przeżyctem był dzteń wstąpienia w szeregi l-szej drużyny
harcerskiej organizowanej na terenie naszego miasta przez Kazimierę R.aczek
(Małkow{. Nasza kochana druhna poświęciła nam bardzo duzo czasu. Druźyna
zaczęła ,dziŃac bardzo pręznie. Organizowałyśmy wieczorkl pTzy herbatce
uroznraicone występami, skeczarni i śpiewem. W tym czasie nic nie było
wazniej sze nrż zbiórka, nakażdąnastępną czekałyśmy niecierpliwie.
Duzym ptzeĘciem był dla mnie pierwszy zorganizowany kulig w 1946 r, lv
czasie, którego b}ło duzo radości i śmiechu. W tym okresie nawiązałam kontakt
listowy z druzyną harcerską z Afryki. Kontakt ten nawiązany został za
pośrednictwetn mojej cioci, która po ucieczce z R-osji z Annią Anders&, po
wielu perypetiach osiadła w Afryce. }Iarcerka, której adres przysłała mi ciocia
nazywńa się Regina Sebastiańska, należała do druzyny im. Emilii Plater. Stan
ich druzyny to 28 harcerek, byli tez harcerze I2 gromady zuchów. 'W moim
pierwszym liście przedstaw-iłam jej całą moją druzynę im. Marii Konopnickiej i
ocz1ll,zyi§6ie mój zastęp Niezapominajek, oraz opisałam jej zastęp zuchów mojej
siostry, dla której R_enia zawsz;e przesyłała pozdrowienia. Opisałam jej nasz
kulig, co było dlaniej niezrłlrkłe i ciągle wracńa do tego tematu by więcej jej

opisaójak to się odbyłvało.
Korespondowałyśmy dosyó długo, iak, że za pośrednictwem tej korespondencji
nasza drużyna' zTlana była harcerkonr i harcerzom w Afryce. Sprawiło nam to
wiele radości. Czas płynął beztrosko, mijały iata, obozy, fascynacje naszymi
przystojnymi druhami i znowu spotkała mnie miła niespodzianka. 'Wyjechńun

z babcią do Francji qdwiedzió rodzinę. ].Ta miejscu okazało się, ze moja babcia
działa w harcerstwie i właśnie wyjeżdza z druĘnami harcerskimi na obóz
przygotowawczy do Anglii na ,,Jamboree". Obóz zoTganLzawany był w Stella
Plage - to piękna miejscowość nad kanałemLa Manche. Byłam tam gościnaie
przyjęta, był rok 1957, kwiecień. Otrz}małam zaświadczenie ukończenia tego
kursu przygotowawczęgo.I\Tiestety do Anglii nie mogłanr z nimi pojechaó, bo
miałam tylko zęzwalertie na wyjazd do Francji i po mićsiącu musiałam w,racaó
do Polski. Wiadomo, jakie były czasy. Mam z tego okresu bardzo miłe
wsponrnienia. Zachowńarnteż listy i kartki od kolezanek, uczestniczek obozu.
Opisały mt przeżycia z ,;Jamboree", poznńy harceruy rożnych narodowości,
pisały, ze śpiewaj ąnasze harcerskie pieśni, których je nauczyłam i uczą innych.
W taki io sposób moja skromna osoba przyczyntła się do rozsławienia
jaworznickich harcerek w Afryce i we Francji, co sprawiło mi duzo radości.

O.Majcherek
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R-ozkazem 3 D.I{, im. Stefana Czarneckiego dzińającej przy
Z,H.P. w Wieiiczce w iniesiącu lipcu 1945 r. zostałem
uczestnictwa w organizowanym pTzez komendę Hufca
Młodzika

PrzeŻYcte, które zapamtętałem na całe rnoje życie miało miejsce w nocy- 2-go sierpnia 1945 roku,

Komendzie FIufca
dopuszczony do

biegu na stopień

Miał to bYÓ egzamin z wiadomości moich z zakresu topografii, terenoznawstwa,
Pionierki, historii Z.I1.P., samaryĄanki, umiejętności poiługiwania się ,r.upą i
}<onrPasem oTaz orientacji w terenie. Uzyskanie stopniu Młod"ika otwierało
mozliwoŚĆ PrzYstąpienia do Przyrzeczenia FIarcerskiego, które było marzeniem
kazdego rnło dego hłr cerza.
W dniu 1-go sierpnia 1945 t. na zbiórce kandydatów do stopnia
i]ości około 30 osób zostaliśmy podzieleni na grupy 3-ch osobowe

Młodzika w
i zaopatrzeni

w mapy okolic Wieliczki.
Trasa,októrą mieliśrny podązaó prowa dziła z WieliczkL pTzez Siercze Koźmiec
do Jariów]<l, a wznaczały ją znaki w terenie i liczyła około 8 km. Obyr,valiśmy
jąw PełnYm wyposazeniu to jest z plecakiem i nieztędnynr ekwipunkiem.
Po dotarciu do lcońcowego punktu w Jańówce po zameldowaniu się i zdaniu
sPraw,ozda7lla Z Przebiegu trasy, przystąpitiśmy do organizowania_ nocnego
biwa]gu na poianie leśnej.
W tijŹ,kcie organizowania biwaku byliśmy oceniani pTzęz instruktorów
harcerskich,którzy surowo \eczprzyjaźnietraktowali nas miodych Ltarcerzy.
PozostaĘ czas pTzed wieczo.ny* apelem spędziliśmy na zbtĆraniu drzewa na
ogniŚko i Powtarzaniu materiału ptzed,^ no.rry* biegiem na Młodzika,
sPog1$91j?" 

?.zatroskaniem i trwogą na zbierające się .i"-n" 
"h*rry nuj

nasz}fti biwakiem
'!V nocY obudziłir nas odgło sy zbliżąącej się burzy i sygnał trąbki alarmowej,
która alarmem rozpoczynała nocny bieg naMłodzika, Śceneria iego biegu byłana granicY fantazjt, błYskawice, padający chwilami ulewny -deszcZ, 

,r"o.,
nieznanY teren oraz duże zdenerwowanie, to wszystko towar zyszyło nam w
czasie odnajdYwania punktów na trasie biegu i wykonyiuni" rożnych
czynno ś c t, za wykonani e których byliśmy o ceniani.
Bieg kończył się na polanie gdziebyło przygotowane drzewo na ognisko,Po odczfaniu rozkazu którym przyznane zostŃy stopnie Młodzika i
dopuszczenie do przryrzeczenia.
NastąPiła wielka radość wyrożniająca się śpiewem i okrzykami zagłuszającymi
oddalającą się burzę z błyskawicami, któia nie była juŹ tak straszna dla nas
Młodzików.
Około godztnY l-ej nastąpiła upragniona najważniejsza chwila, to jest
rozPaienie ogniska i kolejne podchodzenie Młodzików przed ogniskó i
Powtarzanie §ch najpiękniejszych słów jakie moze wypowie dzieó u{arcerz tojest słów Przyrzeczenia Harcerskiego za odbierającym druhem phm Jun.ń
Kellerem. Do dnia dzisiejszego czuję mocny ucisk-na-lewym ramieniu mojego
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o.:ca chrzestnego druha druzynowego i słyszę wypowiadane przezemnie teśłowa:
Przyrzekam uloczyście całym svvym życtem
D Ęy ć 

.d2_ 
b udowy }.tri ep o dl egłej, D emókratyczn ej

Sprawiedliwej Polski.
Pracowaó dla dobra powszechnego
P o stęp o waó r;;;;; szl achetni e
I być posłuszny Prawu }Iarcerskiemu,
Tak mi dopomóz Bógl

Potem nastąPiło przypięcie krzyża harcerskiego, mocny uścisk dłoni
PrzYjmującego PrzYrzeczenie or^" ,kłudanie przez niego życzeniai powrót,,doharcerskiego Szeiegu, ,'Ę:'i'i-przypięty w tą sierpniową srebrny krzyżharcerski serii 45ł i09 towa.zyszi mido dzisiaj, został-on jeszcr" oŹdobróny złotą iiiłtą kółkiem i wieńcem zez|obytyc} kolejno stopni harcerskich. Krzy i t"n przypomina mi nie tylkozłożanePrz5,y7ęę7enie iej nocy 2-go sierp"ił tgis rółu, ale i inne przyg ody zmojej juz 60-cio letniej słuzby harcerskiej a przede wszystkim przypomina rniobowiąki, jakie to PrzYrzeczenie nŃozyio ń mnie młodego harcerza, to jest
Przestrzeganie PrzYrzeczenta i Prawa F{arcerskiego które stało siedrogowsk azemna całe moje życie, 

v4UłLłvÓV I\LU.U -'Y

Czuwaj ! +

R.yszard Major
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Mój pierwszy obóz harcerski

Po zakazie rozbicia namiotów koło Porąbki los naszego obozu do
ostatniej chwili bYł niepewny, Dopiero w niedzieię po pofudniu,"po po*.o.i.
naszYch oPiekunów, ktorzy szukali nowego -i.js"a'nu obózt rpiu*u się
wYjaŚniła. NatYchmiastowe rozkazy alarrnołe i jedziemy na oboi, i to i;;nazajutrz rano,
W Poniedziałek o gadz, 6.30 zbiórka druzyn obozowych koło oddziału
budow]anego na lzy dorze.
Ja już PoPrzednio na zbiórkach przygotow awczych zaawansowałem na
druzYnowego i prowadzę druzynę oboŻową. Piątąpewnie dlatego, żę w skład jej
wchodzą druhowie z wszystkieh pięciu druzyn. Po ,upor.iJ iorpo.ręło ,ii
pakowanie inwentarza i sprzętu na samochody.
Piątka wyjechała jedna z pierwsz;rch około 9.30.
MijarnY PrzYstanek w Krzeszowjcach ibez przygod, dojeżd,żamy do miejsca tj,
do ostatnich domów wioski Dubit.
Stanr$"ąd na właściwe miejsee, obozu było około 1,5 km. R-ozpoczęło się
mozo.-1$re.Przenoszenie inwóntarza, bagaZy i namiotów. Zaczęto takze rozbijać
narnioty i zdołano wszystkie postawió * t}* dniu.
Ja z kilku naszYmi poszliśmy po słomę prawie pod asfalt, Czekaliśmy bardzo
długo ina auta, tymczas e m zacz$ laó d,eszćz i przy szła burza.
Do obózu wróciliśmY koło 1.00 w nocy ,",łŚniale mokrzy do suchej nitki.
Na me§§o i z przygodarni zacz$się obóz.
Komendantem obozu jest ks. Mgr'lVładysław De Rosenbi,lrg Grohs, ,

Gospodarzem dh, Phm Mucha Henryk
Skarbnikiern dh.'Wyporek B olesław
Oboźnym dh, Palka Tadeusz H.O.
InstruktorzY Phm Dwornicki Stefan, phm Szczygieł Stanisław, Strycharski
stanisław

!_unec obozowy przyj* nazwę ,,Węglarzy''
9bÓ1 naszleŻY w pięknym wąwo:ie będącym częściątzw. Doliny Racławickiej.Do drogi asfaltowe Kraków - Katowicólest otoło 6 km bardzo złej drogi.Najblizsza poczta jest w Rudawie także około 6 km. w |oi"o"rr..; części
:Vąwoz,u lezY.,rvieŚ Paczołtowice (od nas 2 k*) W okoiicy godna zwiedzenta
;est pstrPęarflia, złomy porfiru w Dębnikach no i Czerna.
Dnem naszego wąwozu płynie rzeczka zwana przez miejscowych luclziRacłau'ką a na mapie oznaczona jako Czubrówka. Strome stoki wąwozupokryte .są latem przeważnie bukowym, W ry; 

-. 
,r".łrł" iesnym

PlzeblwaliŚmY do 10 sierpnia 1946,- pro*ud rą" pru*dziwehański e życie.
MYŚlę, ze wŚród naszych sympatyków u takz,Ć wśród miejscowej ludności
pozostawiliśmy po sobie nienajgorsze wrazenie.
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Na podstawie notatek św.p.

Czuwaj l

Andrzej Obtułowicz

Andrzej a opracował A. Jedrusik
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,,W żgciu, gdg się spotkamg,
Miło nam będ-zie wspomńeć ten czas
H arcerską pio snkę znóul zaśpieulamg,
Bo orua u,lłaśnie złqugła r:,as.''

PrąYgodę ha-i'cerskąr)zpaczęłam w 1957 roku, będąc w szóstej klasie szkoły
Podstawowej, Do szkoły nr 6 na Pechniku przyszŁy trzy *.uoi. druhny o1li Zosia Guzik oraz Malysia Zemła. §woim ,aprl.*,]*..Óioś.ią zaraziły sporągromadę dziewcryn Tak powstaly dwie,druąmy zenskie.Bardzo Powaznie traktowa]am swoją pizyna}ezność do harcerstwa.
Od Pierwszego rok,u uczestnicąrłan * ÓUori.f h."...skich organizowanych
Przez Hufiec Jaworzno. Na nich zdoblnvalam sprawności harceriki., 

" 
p.rŹÓ.wsąystkim Ęciowe.

]nteresowa]a mnie historia harcerstwa i skautingu. Gruntowałam swojąwiedzę "na kurs3c_h organizowanycin przez Huriec i Kr"kr;ia Chorągiew.Będąc ;w ósmej k]asie LO prowadziłam druzynę o."" p.ir.ii"* ruii<c;einstruktorskie na obozach.
właśnie obozy 'były 

skarbnic ą przygód tych wspaniałych i sza]onych, jaki tych z, dreszcaĘem - np, powódŹ * -Kr.*pactracil, 
"p" .k*ony teren

w. Koninkach (kazd e skale czenie powo d o*"łó ]irrierwen-cj 
ę lekarską),Ale nasĄrm.Przewodnikiem była piosenka do słów L";;,k;T*".go Kerna _Harcerskie życie:

,,Bambosze pieancŁw
nie dla nas,
puchoula poduclla
ńe dla nąs...
Cieptutka łazienka
nie ala nas.
DIa nas jest ńebo
i świat zielony
i l.as jak dla nas specjalrtie stulolzong...
Ng"szq łazienką jest zimna rzeka,
a pryszńc marna, gdg namiot przeciekn.
riu-fiu Ę? t.rudno,
przanaJmniej nudno
nie jest nam"
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Oto przyiiład obozorve_j łazienki

-ł{a/

CbOzorł1, totem Zas_t:-: :,z^173,.Dzilxłaczek (a moze znies-ie złotęjąko)
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Zycie harcerskie to nie tyiko obozy. Pracorvał am ze wspanial_ymi druhnami.Nasąym mottem były słowa piosenki:

,,Tuloje smutki - naszgmi smutkami,
a śnńejemy się razem - to tuiesz.
I1tam tuszystkim jest d.obrue tu z nami
Cząsem źle - ale źle razem tez''

Jak tu opisaĆ J,9"ą z .prrygÓd? .KtÓrą wybrac? Wszystkie pomysł},osiągnięcia bYłY. jedną wielką'pĘgoo_a. ambicja nas zzera] a, walczyłyśmyo nąjlepsze miejsce rv hrufcu.' §iira_ł}śm} ;i; zdobJrwać dobre miejsca
; Ł:liT [, ::ffi'J::i#*, ;,i;Jff 

n,,;p;.1 J' ".. p." 
"e 

n t orv ać n a ap e 1 ic h,

Moze ktoś powiedzieć, że nie było w tym zabawy, a chora ryrw-alizacja.Ale Prą'jemnoŚĆ to nie tYlko Laba*a. ańosre.a w druzynie spowodowa_ła,ze lviele druŁren zdobyŁł .toprri- instrukio..Pl., np. V/iesia Bara - hm,Graąlnka Chechelska ] hm, Jl'ari^ ru.r,yn.ł. ] p*d, Marysia Lorenc - pwd,Danusia ]Vow-ak - p\łd, Ania Knapik - pwd.PrzYPominam sobie jakie ,iańu starviaio naft7 zarlim prryzHano stopnieinstruktorskie., eoml'am piińa".r.i. t<u.sOw zastępowych druzynowych,prolvadzenie referatów łv kómendzie Hufca.Najbardziej utkivrł 
. 
mi w pamięci moment udzia]u w konferencjiSPrawozdawczo - Wyborcze; rri9*.r.i.: Óio.ąs*i, w której uczestnic ryłamjako deiegat Flufca .la*o.rr.o.- nył"* *.or-;; etapie 

-zdobywania stopniapodirarcmistrza" zostało wz,.aczo".,e mi zadanie zabrania głosu. Blrłoto r.ł'ielkie przeżycte. Mia]am'lB lut, przede ;;; o1brzymia sala oetegatór,v,za mną szanow-ne preąydium z władzami Harcerstwą, województr,vai ocz5,,wiście partii. Mo*ił"." na temat współpracy szkół średnichz harcerstr,vem na terenie naszego Miasta. Pooobno " *o*lł.* na tyle
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ciekarvie, Że ,na. Przerw-ie podszedł do mnie general Rozłubirski szefspadochroniarzy i pogratulowaJ. Trochę urosłam.

!1'3_*:::r::^^:*:y}y rodzinę, 
. 
studia, placa zawodowa z dojazdemLr(JJ d-rL-rcJ,1ldo Katowic sPorvodow'ało, ,e *u.iu] * ,rĆry§rro*ae z pracy w harcerstwie.Ale harcerzęmjest się na caJe Ęcie.

3"':::§:t.]"^,1 ::d?ścią skorzyśt"ł.* z propozycji przyna'eżności do kręgu
::T:::,^]esle sie, ,: p9gę. znowu u:.s$i.#"ó ń.;;ri-"i i.róJń§;wychowaJam - bo one wlaśnie złączyĘ nas.

ćł łl lło7
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Krornka chleba z masłern, rnięsern i pieprzem

,tT!:,,ł#:::i11,gi*j3i#.Ji'n*-,;i;H:Ł,i,:f 1:.,,y,:.J<iegowierchY, długie grzbiety r-. lłorr.. znymipolanami e do]iny, łagod-ne

$:H:"SSŁ:;ł'ł;"i;; 
p.,.a,iu*ń" i",, poeta władysław orkan w

O kraju dziwnie ,ro"is,.
o cicha biała dojino
O ]esie tajemny ]esie-Wieczysta 

bogów gontyno.
Najwyzszy szczyt Goiców -- Turbacz wznosj ,łę 11 wysokość 13 11 nr. Na
południowym stoku Turbacza r rłor...^.]'r"n.i.rnej dolinie potoku Kowaniec.

.ąr§ffi *#;" ll'.*;"'"'J '?'W 'tuno*ią.u dzisiaj- wi]iowo-Ietniskową
W Pi-owańcu rvłaśn[ w 7g,4.,roku przezyłay swoją ostatnią przygodę
Fmfł 

będąc u""'t"i"ką harcerskiego obozu letniego, harcerek zobóz ten właściwie nie był obozem w całym, tego słowa znaczeniu.MieszkałYŚiny nie w nu.ioruórri 1..;,;,uuaynh.szkolnym, posiłki gotowałv
$n$"harki' 

Przez 
"ułY "^'trwania obozu an. Taz\)nie stałam na warcie

Jedyną"tradvcią starych obozów tych prawor'*':^lir,c-lrsklch 
były wyc'."r';o;okolicY' g'Y i.,uuuń r""'^ii: 

ry: ;iil;*"iane kąliele w potoku górskim.Nie pamiętam skłaju k;;;;y ouoru, łi.oi.run.i. druhen najblizsz.ymi mi
były ladzia Stacha n"ryi;;;;; r.uriCu irń*. nie wiem dlaZ Wcteczek najcz.ęsŃ^"a**'dzŃyśńyŃót"r*. Czego.io"ią^-^
Podobnie iak cukie,ni.- 

""' oool;,ęil;ic posiadała najlepsze w kraju
F;il'*oi, 

iak * }ń;;Ó; i"'.ńłr'; .*i*,,' Nowego Targu sprzedawano
Lo dy * wsp aniałe śmi etunko*.,-i:9y 

.o. 
ni epowta rzalnymr*uou. oĘ 

"d"łyś;;*r:rilffu.'oou*' 
do ni"p"y,*.lr.s.i. 

-^óririą 
u;rr.rv 

,l.i.*n 
]odów nie'w owym czasle na wakacjach w. sąsiednim budynku w Flowańcu mieszkałomałżeństwo lekarzy- Bvli .ręród gi5;;1;;r;;" obozu. Ńi. "ri.* d'aczego,ale bardzo mni1 lól"ułi, ió;;*:li,"i. o;Tri:.go _i.r";niu, ,u* opróczciastek i herbaty 

- 
częstowuri *rri. .H;; !.;u. posmarowirrr. masłem.Kromkę ch]eba ookrywali *iir.* rosołowym i'porypy,, ali pieprzem. Po takich

fiitri:t"l;ł]' 
łł^ :"ł "li,T', k;Ó,i;;' ł iu,,"i p,i""i"z ni enaj gorsze j;;ii;,";i'i'"Ę 
ę chleb ao po,]11u* -u,," ;; ::'::";;,ff

lXiT",.Ęffi'|1i, ;;Xl*tr":;:"*lJ"*#'5*apek w sposób iak toPr zY gotowYwali m o i pr zyp adk; *i;pi.k,;. ;i :,;,{3ffi,§, ,, *:|; T i.i*_l;



wspominarn chwile
przygody.

^ 1Ąz*

mojej młodości na przemijającym juz szlaku harcerskiej

C zu w a j !

cŁ//cże Jo-gz€

zafta palinska
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Wspomnienia z obozuHarcerskiego w Sopotni Wielkiej lry 1947roku
|,Vspomnienie ]

Drugi Podobóz harcerskie dowodz ony przezKomendanta Druha Jędrusika A.w którYm miałern przyjemnośó przebr*"J w druzynie ,,orły,, sąsiado *uł źpodobozenr l-szym, r.r.rry podobozów rozgranic zone były dekoracyjnymibrarnarni drewnianymi- Prźy'9rT'.-{ .r.;; podoboz,, plriu*iono z glinywYPalaną kukłę Przebraną zi gomiku , łuruiaką i ,r hełmiJ iostaó tę nazwano
"Felek Korba" (Ód nazwiska jłn 

"goigońjto* z Ieziorek). Do zaszczytnychobowiązków wznaczanych r.uriooń 6i. trzymanie nocnej warty wpodobozie. 'warty rniały lu celu pitnowanie w nocy dobytku oTazbezpieczeństwa pozalowego p3.wnej nJav i"' rawiodła czujność wartownikówPodobozu I-szego, wykorŹystali to nasi *urto*r.l 
"y , ,ubruii l."tłu Korbę z"Posterunku".i sclrowali go Jo namiotu. Wieikąinicjatywę podjął Jasiek Guzik,który w srł,oiej pryczy i,t rył Felka i ,urro , 

"?łą Ęyzyną przy zapalonychŚwiecach odP'awlai naa r'.iłi.r,, *oJłv, spr.*u;ą. ,,Uń.ł'F'.I.k, umarł, juzleży na dobre". }'triedługo p9 ty3 , ,^rł"go masztu zgtnęła w nocy flagaskradziona Przez l-szy p"oaouo, 'ouł r"łłj3* ,uło ńczyŁy się ugodo wo pTzez

,'i:;:,

|,Ys,l'óńlnienie 2

BYło to w roku 1g7O tj, 23 lata po obozie FIarcerskim w Sopotni WielkiejBYłei'wtedY sztYgarem oddziału warsztx-*."r, pow. ,.u i.opulni Sobieski.Często z kolegami i wsPÓłp.u"o*nik*i *rpo*inaliśmy swoje przeżycia z 
'at

nrłodości, Wtedy to któigoś popołud"iu op;;j;!ajem łól.g"ir-o wypadku jakimiał nriejsce na naszvm obozie w Sopotni wi.iłi.3 A 

'rł;T;;;k, 
ze nieopodainaszego obozu znajdowała się Stląż;ic; W.j;i;' o,.rri."i a"r.""," za. Do tejżestraznicY udali się dwaj hur,"rze 

_z 
IY poaouor", któryclr nić znałem, i weszliPod nieobecnoŚÓ zołnierzY do jedneg. ; ń;iJrr"r"n gdziena ścianie wisiałarakietnica (Pistolet,sYg"ułoorryi JedJn , ń^;;;;;y zdją ze ścianypistolet i niewtedzap, że jest nuUity rakieiąwy..i;;il;ł;;;";;#;iąc: 

,,Stój bostrzelatn" i nacisnął sPust, eistorł wys'*";ii .rr.r"ru ugoiitłukolegę harcerzaw same usta, cięzko je raniąc. }.{a koniec te.go opowiadania jeden Zesłuchających powiedziaŁ ,,fo--r.* był jo'' czyt{ Tój'p.""o*oi* FryderykMiŚkiewi cz z jelenia, ki"olt-a autokaru p,iat, wteay aoii.ro ao*i"ariałem się
,."i'.::#li'.1T,'J*'Ę:*xffi,tr;1-.'r_yrił"*J;;yipo*ornvi
ujawnieniu się rvywołał wielki smi..h ;;;;;,f;:il'"?,;.r:fl"t:;d1frftJ.f,:kOlegórv. 

-^- v^^ałvvlr yyD' uL' 5

|.Vspomnienie 3
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Były to ZieLone Swiątki w 194] roku kiedy io z cńym hufcem jaworznickim
wYjechaliśmy do miejscowości Czerna k/Krzeszowic. W Czemej nie daleko
klasztoru Kannelitów Bosych nad rzeczk^. zbudow,aliśmy szałasy.
UharaKterystyczae miejsce hisioryczne to XVIil ii.."ny Diabelsń lłort ń
rzeczką a właśiiwie jego ruiny, Pogoda była piękna, słoneczna dlatego
zaplanowane podchody w tym nriejscu byĘ udane, Jako, że był to dzięń
świąteczny udaliśmy się w kolumnie matszowej do przyklasńornego kościółka
na mszę świętą. Swoją liczebnościąhufca zajęliśmy całąnawę głównąkościoła.
Poniewaz stanowiliśmy zdecydowaną większość uczestników ltzdzszy świętej
odprawianej przez zakonnikow przy bocznym lewym oharzu, zdecydowano by
do mszy słuzyli harcerze w mundurach. Spośrod harcerzy byłein jedynym
ministraniemrwobec czego dobrałem sobie mojego kolegę klasowego, iĆtÓĘ
nigdy przy ołtarzu nie był to jest Zbyszek Kubiczek. *W zakrystii Zbyszka
pouczyłem o zachowaniu się przy ołtar:zu, a wszystkie czynności i zwroty
łacińskie wykonywałem sam. Wówczas Misze odpraw-iane byĘ w języku
łacińskim. Do niespodziewanego zajścta doszło gdy wychodząc z zakrystti
I<azałem Zbyszkowi pociągnąó za szarfę dzrvonka oznajmtającego wyjście
kapłana do Ęaszy. Zbyszeknie mając wyczucla pociągnął zamoona szarfę i
dzwon wyskoczl z siedzenia kotwicy upadając z ivielkim hukiem na posadzkę.
Mnie oganraj rviellci śmiech, którego nie mogłem porvstrzymać pTzez całą mszę
pńrząc na trzęsącego się ze straciru Zbyszka. Wszystko dobrze się skończyło a
zakonniic w nagrodę zabrał mnie do zwiedzenia jego celi, biblioielci, ogrodu i
ws zystkich za\<amark ów na zap\eczu kl as ztoru

Poiański
L.
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Centralna Akcja Spisz i Orawa 1959 
.

Komenda Hufca ZTł w Jaworznie w ramach Akcji Letniej KCFI ZHPKrakówwzięłaudziń w Centralnej Akqi_op;;j^spisź i orawa t;;; óa,i;;;;akcji wzia] Harcerski siczep Krajoznaw."y- ,,eęa ziwiatrj; działający przyKomendzie hufca ZTł w Jaworznie w. skła dzie:1 Druzyna Harcerek przy SP 2 w Jaworznie2 Druzyna Harcerzy im. T. Kościuszlr:prrvSP i w Jaworznie3. DrużynaHarcerzy im. V/ł. Jagiełły o- sP 6 w Jawo rznie
o_. Druzyrra }Iarcerek im. F. Kr.|."yLó*".; przy SP 1 w Jaworznie

^ 5. Druzyna Zuchowamęska ,,Zblle;' przy SP ;;;;;;;#"'
starszym druzynowym szczepu uył pwa. luii* skaliński.Harcerki Szczepu wzięły uaział 

- 
* et.ii i.r"l"; *" łororrii letniej FlufĘęp*wZawoi - Mogornie, Komendantką t<olonii ii^ p,rd. rołuni^ Guja a oboźnąKrysryna Skalińska

Harcerze szczepu zorganizowali obó ? ,tuły pod namiotami w Lipnicy MałejPow, ]VoouY targ, \V dniach 02 - 30 tipca igłg końendantem obozu byłern ja,oboźnym Michał Kalitowski druzryn oW |DH, instrułi"ńi uyii,
T1-,§{efan,Grzybek - druzynowy s rjH przy SP 7 w Jaworznie- Pwd,'brzY M.alczYk - druzyno wy 

_ 

1 Druz!nyzr."i.o*"|pr;;Śi" 1 w Jaworzni eoboz hbrcerski był połozorr} *,poblizu niuią,ca ,y niśłra:" luru, na pięknejpolanie, obok 
,kr9r{ pfzepł}wai strumyk go.ski śrr.u*Y* 

-'t.n 
opływał małąwysepĘ, do której zbudowaliśmy *Órt.[. Ńu *yr.pó" ,orrułu urządzonajadalnia,i' kuchnia i lodówk" .rutu.uina w potok, po obozu prowadziła piękna istarannib wYkonana brama oboz,owa * itylu ,"ybl gómici,zego, obok bramyc3llwńlotein psa. Oboz składał sięz cńerech zastępów:

Zastęp I - ,,Rys.le" 1astępowym uyi ewił Bronisław LorencZastęp II - ,,Indiani.e" -zastóponuy* był wyw. H;"ok k,ri"ruZastep IiI - ,,SuT{.' - zastępówym uyitso'zt igrrł.* KlimeckiZastep IV ,,Jelenie" - zastępowym był wyw. Henryk Kafe'zastepy posiadały swoje toi"mi wykonane z d,rewna i okrzyki.obóz realizowŃ P'Óg.u- harcerski głównie o ti.ruołu specjalnościWajoznawczej zaouYwiiąc na 
}iczny9h 

"ń;; 
czkach, biegach harcerskichodznaki GoT, oTP, sPru*ności harcerski. bjły rówńeżzdobywane w ramachbudowy i urządzania obozu , oTazw toku zyciiobo"o*"go.

Do obozu tradYcYjnieprzyjęto grup9,,biszkoptów" (po iaz.pierw,szy na obozie).oboz lustrował ówczisny r"Ęiia""t crro.ąg*i Krakońskiej hm BogusławRybski, rezultatem której uzyskaliśmy kategoriE ouo, u ,,zwyróz-nieniem''.Po obozie Komenda Cńorągwi krak9ryr.[3 ,o rgrrrizowała wystawę dorobkuobozowego na Błoniach Iiukowskich. komendantem wystawy był hm.WładYsław Piliński - kierownik referatu obozów KCH Kraków. Na wystawietej zajęliśmy następujące miejsca: 
| ^\vll r\rĆLI\(JYV'

Iimiejsce (tablice rozkazówiw dziale pionierki obozowej
VI miejsce (tablice kierunkowskazówli a"i"i. jioni"rki obozowej



*IĄs-

Iv§c§* w§psExĘ!**ia a eireervrska

Sz*z}łrk willa ,,Bajka" rok 194?, Urządzant}, lłric*zór Łarcerski przy
circince. ia mam dyzrir, chodzę z rvięlkim ngz€m, bo n3ain kroić ciasto.

Straszruę bcii mnie głauła,Na rairinek-grzychodzi dnrhna Mary,sią ,Bwierdza.3,, że

ktoŚ dał mi urok i przystępirje do jego odc zyniania. Bierze sekJa1ikę z u,oda.,

wral8a 3 ogarki z zapńak 3 okrusz}<i chleba, na drz.ląriach robi rnak t<myża. Bótr

nie Przecirodzi. Zapaóazrnrck, C,rzerva za oknam w śniegu, wewirątrz zapalcna

ciroinka, Cstakrie Przllgotov,iania do razpoczęcla wleczornicy. Nagle poć.r ok:lenr

słYclrać śPie-łv ,,Oj maluśki, inaluśki" - io druh Stetal Dwornick i z harcerzami
przyjeclrali, b;v tą niespo dziarń<ą,uprzyjemnió narn wieczorek. Birło cridownie.

Nawet nie,;rięrn kiedy ustąpił bol głoq I.

CzuWAJ!
Wanda Psfi-rrclra



IV miejsce'I 
miejsce

Krościenka,
,,Błękitnycfu

rTr_ L,1aDllca Iozkazów
pwd Julian S]<aiiński
pwd Stefan Grzybek

- 1urł -

!to|9m Indianina) w dziale zd.obni(i:,?i:;",::#rl::l ;,*"; 1',fi3.,:.?':!;;"*;r, zaja.ł ob óz z
p i.,*i*il ;1i il?} :li ;H. 

Z b i gn i ew ńi., i,i. ł i ;-; i,u"ri,,

]rm Julian Skaliński
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