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słowo wstĘpne

W mojej opinii harcerskie obozy jako przedłużenie pracy drużyn
(w ramach letniego wypoczynku młodzieży), by spełniły swoją rolę, wymagały dobrego przygotowania przez kadrę. Jednym z wielu w pracy „Dziewiętnastek” był zorganizowany w lipcu 1964 roku na terenie doliny Wołosatego w Bieszczadach obóz stały „Kosmodrom”. Doskonale wykorzystano
jako jego fabułę fakt lotu pierwszego człowieka w kosmos. Kapitalna intuicja instruktorów stworzyła na bazie tego wydarzenia niezapomniany spektakl, w którym wszyscy doskonale się bawili, ale także uczyli. Potrafiono
w sposób nieomalże perfekcyjny wykorzystać metodykę harcerską tak,
aby biorący udział w tym obozie harcerze poczuli przez te kilkanaście dni
atmosferę przygotowań do lotu w przestrzeń kosmiczną. Każdy z uczestników był w to zaangażowany w miarę swoich możliwości i umiejętności.
Program był tak skonstruowany by zaangażować wszystkich harcerzy w to
przedsięwzięcie na każdym jego etapie. O tym ma opowiedzieć ten numer
„Dziewiętnastaka”.
Od „Kosmodromu” minęło ponad czterdzieści lat zanim zdecydowałem
się zapisać urywki z moich wspomnień. Zaskoczyło mnie samego, że tyle
szczegółów dotąd pozostało w mojej pamięci. Ale ten obóz był ważny nie
tylko dla mnie. W swoich wspomnieniach pisał o nim zastępca komendanta
„Chytry Żubr”, kwatermistrz „Samotny Kozioł”, wcześniej jego uczestnik
„Wytrwała Mewa”, a może także inni harcerze i instruktorzy. Wspominają
go na pewno wszyscy...
Więc wróćmy do tego pamiętnego 1964 roku i oddajmy głos wspomnieniom. To wtedy właśnie były nasze wielkie dni – wręczenie sztandaru,
a w miesiąc później miał się rozpocząć ten nasz wielki obóz.
CZUWAJ!
Kozioł Stanowczy

Na okładce – strona tytułowa Czerwonej Kroniki
str. 3

Dziewiętnastak nr 6 • 2010

SPIS TREśCI
 Kozioł Stanowczy
Słowo wstępne / 3
 pis treści / 4
 Samotny Kozioł
Bieszczady / 5
 Krzysztof Wojtycza
Wspomnienia kwatermistrza / 6
 Marek Kudasiewicz
Bieszczadzki kosmodrom / 10
6 Krzysztof Wojtycza
Wycieczki obozowe / 19
7 Horoskopos
Żółta K lepsydra / 22
8 Krzysztof Wojtycza
Historia jednego wypadu / 24
9 Lech Stachura
Kosmodrom - mój pierwszy obóz / 26
a0 Kazimierz Dziedzic
Obóz w Wołosatem / 28
aa Janusz Wojtycza
Moje Bieszczady / 30

str. 4

Dziewiętnastak nr 6 • 2010

BIESZCZADY
Bieszczady to najdalej na południowy-wschód wysunięty zakątek
naszego kraju. Wojna trwała tutaj o trzy lata dłużej niż w całej Europie.
Kiedy wreszcie umilkły strzały, ziemia bieszczadzka przypominała pustynię…
Bieszczady zajęły w powojennej historii Polski szczególne miejsce. Te
góry stosunkowo mało popularne przed wojną, zostały całkowicie wyludnione w 1947 roku wskutek przymusowego wysiedlenia z nich ludności
ukraińskiej w ramach akcji „Wisła”. Na opustoszałych terenach przez około
dziesięć lat gospodarowała sama przyroda. Bujna roślinność szybko pokryła
zgliszcza domów, na nieoranych polach rozpleniły się chwasty, a drogi
poznikały. Niespasane połoniny porosły wysoką trawą. Po ludnych wsiach
pozostały zdziczałe sady, pola zarośnięte jałowcem i kamienne podmurówki
domów, na których wyrosły pokrzywy wzrostu człowieka. Nastąpił proces
wtórnego zdziczenia przyrody - Bieszczady stały się niebezpieczne i trudno
dostępne.
Pod koniec lat pięćdziesiątych Bieszczady zostały odkryte przez turystów. Ukształtował się wtedy ich romantyczny wizerunek, jako krainy „kowbojów”, „prawdziwych włóczęgów”, „ziemi rysia i wilka”. Jednocześnie stały
się swego rodzaju zastępczymi Kresami Wschodnimi, zastępując Polakom
utracone Karpaty Wschodnie II Rzeczypospolitej.
Ciche, wyzłocone słońcem polany, zielone płomienie wielkich jałowców, kwietne łąki połonin oszołamiające zapachem ziół i wspaniałe panoramy, które można oglądać w czasie wielogodzinnych wędrówek. Teren ten
dla wtajemniczonych spełniał warunki oazy dziewiczej przyrody, a po trosze i polskiego Dzikiego Zachodu.
Po odrodzeniu harcerstwa także dla harcerzy Bieszczady stały się ważnym terenem. Znajdowali tam wspaniałe miejsca obozowe i atrakcyjne trasy
dla obozów wędrownych. Krakowscy harcerze brali udział już w 1958 roku
w „Akcji Bieszczady”. Wykonywali prace społecznie użyteczne, prowadzili
wakacyjne stanice dla turystów, a nawet przez kilka sezonów opiekowali się,
wówczas niezagospodarowanym, schroniskiem na Połoninie Wetlińskiej.
W Bieszczadach rozbijaliśmy też nasze obozy. Wędrowaliśmy tygodniami, często zmagając się na zmianę z upałem i słotą. Pozostały w pamięci
dziesiątki niezapomnianych biwaków i długo w noc płonące watry. Wracaliśmy w Bieszczady i chyba zawsze będziemy wracać…
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Zanim rozbiliśmy namioty...

Wspomnienia kwatermistrza
hm. Krzysztof Wojtycza
Ten najwspanialszy z moich kilkudziesięciu obozów, zlokalizowany
w Bieszczadach, zaczął się dla mnie o wiele wcześniej niż na terenie obozu
znalazła się drużyna obozowa. Wiąże się to z pełnioną przeze mnie funkcją
kwatermistrza. Jak wiadomo, przecież to właśnie do jego obowiązków należy,
aby zakwaterować obóz i właśnie to… mocno pozostało mi w pamięci.
Wczesną wiosną „jak tylko śniegi spłynęły” zorganizowany został
wyjazd kwatermistrzowski w Bieszczady do Doliny Wołosatki, aby wybrać
tereny pod przyszłe obozy. Komenda hufca załatwiła samochód i na
czele z hufcowym druhem Bogusławem Molendą, wyjechaliśmy wczesnym rankiem z Krakowa, aby koło południa dojechać do Doliny Wołosatki, gdzie mieliśmy szukać terenów obozowych. Sam ten wyjazd mnie,
jako młodego instruktora wyjeżdżającego w towarzystwie takich instruktorów jak: hm. Bogusław Molenda, hm. Bogusław Rybski, phm. Józef Wiatr
czy phm. Ryszard Wcisło, bardzo nobilitował. 19-tkę reprezentowali dwaj
instruktorzy: phm Ryszard Wcisło – przyszły oboźny i ja – kwatermistrz.
Wyjazd ten miał zresztą miejsce w czasie, gdy trwała już nasza akcja sztandarowa.
Trudno sobie wyobrazić jak wyglądała czterdzieści lat temu, wówczas
zupełnie jeszcze nie zagospodarowana Dolina Wołosatki. W tej dzikiej
dolinie, leżącej u stóp najwyższych szczytów polskich Bieszczadów, nie było
żadnej osady. Jedynie okresowo w lecie podhalańscy górale wypasali owce na
jej rozległych łąkach. Od Ustrzyk Górnych prowadziła w głąb doliny wąska,
wijąca się po prawej orograficznie stronie potoku gruntowa droga długości około 3 km. Dalej była już tylko kręta błotnista ścieżka, którą po kilku
godzinach marszu można było, przez nieistniejącą wieś Wołosate będącą
wówczas tylko punktem na mapie, dojść na Przełęcz Bukowską. Po kilku
godzinach chodzenia po dolinie, wszyscy znaleźli miejsca dla przyszłych
obozów, chociaż wezbrana Wołosatka nie ułatwiała zadania, nie pozwalając
przeprawić się na drugi brzeg.
Również i my znaleźliśmy odpowiednio duży teren. Był on na wysokim prawym (orogr.) brzegu Wołosatki, blisko drogi i miał bardzo nierówną
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powierzchnię. Nie podobał mi się on specjalnie, ale Rysiek go zaakceptował.
Zresztą innego, odpowiednio dużego na 100-osobowy obóz, po tej stronie
potoku nie było, a szukać po drugiej stronie nikt się nie decydował. Wysoki
stan wody w potoku praktycznie wykluczał możliwość penetracji przeciwległego brzegu. Zadowoleni, późnym wieczorem, ze śpiewem na ustach wróciliśmy do Krakowa.
W czasie trwania obozów, w tych wówczas jeszcze o wiele dzikszych
górach, największe problemy musiało rozwiązać kwatermistrzostwo. Dlatego jako kwatermistrz przed obozem musiałem jeszcze raz pojechać
w Bieszczady. 14 maja tr. znów znalazłem się na miejscu przyszłego obozu.
Była wspaniała wiosenna pogoda i niski poziom wody w Wołosatce. Po
zdjęciu «komandosów» przeszedłem na drugą stronę potoku i znalazłem
to, na co już zwróciłem uwagę w czasie poprzedniego pobytu. Wspaniałą
polanę, równą jak stół, odpowiednio dużą, oddzieloną od potoku wąskim
pasem krzewów. Była to chyba najlepsza polana w całej dolinie, wprost idealna dla blisko stuosobowego obozu. Tylko obóz trzeba będzie zacząć od
zrobienia odpowiednio solidnego mostka, aby można było przenieść cały
sprzęt obozowy na drugą stronę. Wykonałem więc szkic terenu przyszłego
obozu i udałem się do Ustrzyk Górnych, aby załatwić inną ważną sprawę.
Miałem uzgodnić, by przygotowano na nasz przyjazd odpowiednią ilość
siana (należało wcześniej skosić trawę i wysuszyć ją). Konieczne było ono
do wypełnienia sienników, na których mieli spać uczestnicy obozu. Umówiłem się w tej sprawie z leśniczym i właściwie cel mojego wyjazdu został
osiągnięty.
Był piękny wiosenny dzień
i postanowiłem w nagrodę zrobić sobie wycieczkę na Połoninę
Caryńską. Korzystając z okazji podjechałem autostopem do Berehów
Górnych (obecnie Brzegi Górne). Stamtąd ostrym podejściem wszedłem
na grzbiet połoniny. Słońce paliło tak mocno, że aby nie dostać porażenia
słonecznego, zrobiłem sobie z podkoszulki turban na głowę. Na grzbiecie,
jak zwykle, wiał przyjemny wiatr. Nie spotkałem na szlaku żadnego turysty,
co mnie specjalnie nie zdziwiło – był początek sezonu, a Bieszczady nie były
wtedy zbyt często odwiedzane. Nie działała nawet jeszcze Poczta Samochodowa „Bieszczady”. Siedziałem przez pewien czas na szczycie, podziwiając
wspaniałą panoramę. Było to moje pierwsze wejście na tę połoninę, a nie
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licząc wyjazdu kwatermistrzowskiego dopiero drugi pobyt w Bieszczadach
(pierwszy raz gdy byłem uczestnikiem obozu Szczepu „Huragan” w Rajskiem w 1959 roku).
Nie śpiesząc się specjalnie, zszedłem do Ustrzyk
Górnych, przeprawiłem się przez Wołosatkę i wróciłem na teren naszego przyszłego obozu, w pobliżu którego pozostawiłem schowany ekwipunek. Ugotowałem wodę na kocherze, zrobiłem herbatę, zjadłem kolację i obok pryzmy kamieni wymościłem sobie legowisko. Powoli zapadał zmrok, gwiazdy świeciły coraz jaśniej, najbliżsi ludzie
byli kilka kilometrów ode mnie. Na łąkach grały świerszcze, kumkały żaby,
w dole szumiał potok. Spałem owinięty kocem i pałatką „jak prawdziwy
harcerz” (śpiworów zaczęliśmy używać dopiero kilka lat później). Wczesnym rankiem obudził mnie chłód. Po chwili słońce zaczęło wychodzić zza
Halicza. Po załatwieniu pozostałych spraw Bieszczady pozostały za mną.
Wracałem autostopem z przypadkowo spotkanym w drodze phm. Józefem
Wiatrem, licząc że szybciej tak dojadę do Krakowa niż pociągiem. I nie
pomyliłem się.
Półtora miesiąca później przyjechałem wraz z grupą kwatermistrzowską na miejsce obozu. Sprzęt wyładowaliśmy na brzegu potoku i zaczęliśmy budować mostek. I tu pojawił się problem! Dowiedziałem się, że leśniczy nie przygotował nam siana, do wypełnienia sienników dla harcerzy. Jego
mętne tłumaczenie zupełnie mnie nie zadowoliło. A nie była to sprawa prosta. Nikt w Ustrzykach Górnych nie miał takiej ilości siana «na zbyciu»,
jakiej my potrzebowaliśmy (było to około 2 ton). Zdecydowałem, że mając
jeszcze w tym dniu do dyspozycji samochód ciężarowy, który przywiózł
nasz sprzęt, muszę znaleźć, kupić i przywieźć siano – choćbym miał przeszukać całe Bieszczady. Wsiadłem więc do samochodu i z dwoma harcerzami «na pace» pojechaliśmy przez Bereżki, Pszczeliny i Lutowiska, wypytując wszędzie o poszukiwany produkt. Do dzisiaj nie ma tutaj ludnych wsi,
a wtedy były to niewielkie osady, w których oczywiście nikt nie przygotowywał na sprzedaż takiej ilości siana. Wreszcie w Czarnej, od jakiegoś człowieka o dość niepozornej posturze, otrzymałem odpowiedź: Ja wam sprzedam siano!
Wsiedliśmy więc do samochodu i kierowani wskazówkami naszego
kontrahenta pojechaliśmy gdzieś w stronę Dwernika. Po drodze przy
łąkach, na których suszyła się skoszona trawa, zatrzymywaliśmy się, a nasz
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nowy znajomy sprawdzał, czy siano jest już odpowiednio suche. Wreszcie,
chyba na piątej łące, siano było wysuszone. Załadowaliśmy więc, ile się tylko
dało, chyba na wysokość trzech metrów, obwiązaliśmy linami, a ja rozliczyłem się z „właścicielem”. Piszę to słowo w cudzysłowie, gdyż podejrzewam,
że nie było to wcale jego siano, ale pierwsze spotkane suche siano, które nam
sprzedał jako swoje. Najważniejsze jednak było to, że siano wreszcie mieliśmy i nasi harcerze nie będą musieli spać na gołych pryczach. Ale wyłonił
się jeszcze jeden problem. Trzeba było wrócić na teren obozu, a w kabinie
było tylko miejsce dla jednego z moich harcerzy. Na moją prośbę kierowca
niechętnie zgodził się wziąć obydwóch. Ja zapewniłem go, że wrócę we własnym zakresie. Gdy weszli do kabiny, szybko wspiąłem się na pakę i położyłem płasko na sianie. Wsunąłem ręce i nogi pod liny i tak trzymając się
mocno, przejechałem te kilkadziesiąt kilometrów do obozu. Gdy samochód
zatrzymał się, szybko zsunąłem się na ziemię i po chwili powitałem zdziwionego kierowcę.
Zakupy żywności robiliśmy głównie w oddalonych o 50 km Ustrzykach
Dolnych. Ponieważ nie był to okres obfitości towarów w sklepach, chodziły
takie wieści, że kiedy nasz „Gazik” (własność „Huraganu”) pojawiał się na
horyzoncie, to tamtejsze gospodynie ruszały biegiem do sklepów, żeby coś
zdążyć kupić, zanim pozostaną po nas puste półki. Naszym kierowcą był
Edek Kaczmarz, który prowadził go z ułańską fantazją. Na przykład przed
dojazdem do Ustrzyk Górnych trzeba było przejechać przez Wołosatkę,
ponieważ nie było mostu. Wjeżdżał on w nurt z takim impetem, że powstająca fontanna wody polewała wszystkich pasażerów, a szczególnie siedzących na tylnych siedzeniach. Ale ponieważ było ciepło po kilku kilometrach,
już gdzieś w okolicy Pszczelin, nasze mundury były znów suche. Pamięć
po ponad 40 latach chętnie wraca do „Kosmodromu”. Jego wspaniała koncepcja programowa była dziełem naszego komendanta Marka Kudasiewicza, ale mam też
osobistą satysfakcję, że to ja znalazłem polanę, na
której został rozbity i może właśnie dzięki niej był
taki udany…
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bieszczadzki kosmodorm
hm. Marek Kudasiewicz
Lato 1964 roku zapowiadało się ciekawie. Szczep Lotniczy 19 KDH
po raz pierwszy w tak dużym składzie (10 zastępów) szykował się do letniego obozu. Obóz szczepu miał być w Bieszczadach, w malowniczej Dolinie Wołosatki, kilka kilometrów na południowy-wschód od Ustrzyk Górnych. Drużyna obozowa miała być bardzo liczna. Przewidywaliśmy, że
będzie liczyć prawie stu harcerzy i instruktorów.
Wrażenia świeżego jeszcze wydarzenia – pierwszego lotu Jurija Gagarina w kosmos i wzrost zainteresowań sprawami astronautyki – rozbudzały
fantazję. Kadra zauważyła możliwość realizowania wychowawczych zamierzeń w atrakcyjniejszej postaci – w obozowej przygodzie. Brakowało co
prawda doświadczenia, ale pomysły były.
Postanowiliśmy w Bieszczadach zbudować kosmodrom! Koncepcja
wyzwoliła lawinę propozycji szczegółowych. Długie godziny rozmyślań,
nocne telefony z genialnymi pomysłami, sprzeczki – powoli tworzył się program. Sporo było wątpliwości, jak połączyć fantazyjną zabawę z niezbędnymi w życiu obozu czynnościami i jak wykorzystać tę fabułę w harcerskiej
metodyce.
Kilka dni wcześniej na miejsce obozu wraz ze sprzętem przyjechała
grupa kwatermistrzowska. Warte wspomnienia są ich perypetie związane
z problemem zdobycia siana… do sienników. Ale takie wtedy były Bieszczady.
Drużyna obozowa przyjechała w Bieszczady nocnym pociągiem (8 godzin) do Ustrzyk Dolnych z przesiadką w Zagórzu. Pozostałe 50 km to
już jazda autobusem PKS do Ustrzyk Górnych. Na zachowanych zdjęciach
widać „nieskończenie długi” wąż objuczonych harcerzy idący z dworca kolejowego na przystanek autobusowy w Ustrzykach Dolnych, a na innym harcerzy wysiadających z autobusu obok schroniska w Ustrzykach Górnych.
Potem już tylko kilkukilometrowy marsz i wreszcie jesteśmy u celu.
Przyjechało dziewięćdziesięciu harcerzy wchodzących w skład dziesięciu zastępów i ośmiu instruktorów stanowiących komendę obozu oraz pielęgniarka p. Ada.
Wreszcie rozpoczął się obóz, który rozbiliśmy na rozległej polanie nad brzegiem Wołosatki. Gorączkowe rozbijanie namiotów, budowa
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części gospodarczej i stawianie „kosmicznych urządzeń”. Pionierka obozowa została wykonana wzorowo pod kierunkiem oboźnego hm. Ryszarda
Wcisły oraz phm. Adama Rząsy. Najbardziej zwracały uwagę: mostek
(nośność „5 Rząs”), po którym przechodziło się przez Wołosatkę wchodząc na teren obozu; obozowa brama w kształcie rakiety i kilkunastometrowy maszt.
Na majdanie obok głównego, tradycyjnego masztu wyrósł drugi, niższy,
ale bardziej rozgałęziony z szeregiem poziomów i poprzeczek – to maszt
sygnałowy. Na nim pojawiały się umowne znaki (barwne chorągiewki)
odpowiednie dla różnych zajęć programowych zastępów, służby, wyniki
współzawodnictwa, znaki alarmu i etapów realizacji „kosmicznego programu”. A na najwyższym poziomie żółta flaga z biało-czerwoną szachownicą sygnalizująca, że komendant jest w obozie.
Teren obozu z jednej strony ograniczał nurt Wołosatki, z drugiej wznoszące się trawiaste zbocze. Duży plac apelowy miał kształt prostokąta. Od
strony bramki zamykały go namioty komendy i namiot sanitarny, wzdłuż
Wołosatki stały namioty siedmiu zastępów, a od strony kuchni pozostałych trzech zastępów. Większość zastępów stojąc na apelu widziała przed
sobą łagodnie wznoszące się polany na zboczu doliny, za którymi widać było
grzbiet graniczny porośnięty lasem. Bardziej w prawo widoczny był wydłużony kształt Połoniny Caryńskiej. Natomiast po drugiej stronie Doliny
Wołosatki mieliśmy grupę najwyższych szczytów polskich Bieszczadów.
Znad terenu obozu widoczne były szczyty: Szeroki Wierch i Tarnica, co ilustruje zachowany szkic perspektywiczny sporządzony przez Wojtka Gawlika (patrz str. 9).
Obóz był to «Kosmodrom», wokół którego rozmieszczono «punkty
naukowo-badawcze» (PNB), urządzone przez wszystkie dziesięć zastępów
obozowych. „Punkt naukowo-badawczy” musiał być tak położony, żeby był
z niego widoczny teren obozu i słychać było sygnałówkę. Każdy z nich prowadził oddzielne badania według specjalnych instrukcji: meteorologicznej,
przyrodniczej, terenoznawczej i kosmiczno-lotniczej. Natomiast na terenie «Kosmodromu» działała «Szkoła Kosmonautów», w której przechodziła
przeszkolenie grupa najlepszych harcerzy-kosmonautów, z których jeden
miał zostać pilotem statku kosmicznego «Ada 19». Podczas wstępnych eliminacji w trakcie zajęć saperskich i teoretycznych komenda wyłoniła grupę
30 druhów, których skierowała do specjalnie wydzielonego rejonu namiotów z dużym, głównym namiotem, tzw. szkołą kosmonautów.
str. 11
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Komenda obozu
Komendant – hm. Marek Kudasiewicz
Z-ca ds. programowych – hm. Leszek Watycha
Oboźny – hm. Ryszard Wcisło
Kwatermistrz – pwd. Krzysztof Wojtycza
Zaopatrzeniowiec – pwd. Andrzej Ciechanowski
Magazynier – pwd. Janusz Wańczyk
Instruktorzy – phm. Adam Rząsa
– pwd. Wiliam Gumienny
Zastępowi
„Jaskółki” – Marek Meinardi
„Łosie” – Tadeusz Kasprzycki
„Sokoły” – Stanisław Kuc
„Władcy Przestworzy” – Andrzej Michaliszyn
„Lisy” – Antoni Maj
„Jaguary” – Janusz Marcinkiewicz
„Puchacze” I – Jerzy Łabęcki
„Wilki” – Kazimierz Dziedzic
„Puchacze” II - Krzysztof Poniedziałek
„Orły” – Marek Pietsch
str. 12
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Mijały obozowe dni... Przez dwa tygodnie zastępy prowadziły skrupulatnie obserwacje przyrodnicze, sporządzały pomiary terenowe, wykonywały mapy meteorologiczne i szkice topograficzne. Oczywiście wszystko to
robiono nie przy kreślarskich stołach i nie przy użyciu precyzyjnych narzędzi, ale w warunkach harcerskich na PNB w zaimprowizowanych szałasach
wykonanych przez chłopców z harcerską pomysłowością. Gdy przed południem zastępy wyruszały do swoich PNB, w kuchni zastęp służbowy przygotowywał obiad, a w okolicy bramki wzorowo umundurowany wartownik
pilnował opuszczonego obozu.
W «Szkole Kosmonautów» trwało intensywne szkolenie. To nic, że
słońce niemiłosiernie prażyło. Kandydaci do lotu poznali już na pamięć
historię lotów kosmicznych. Ze ścian namiotu patrzyły na nich twarze
Gagarina, Titowa, Tiereszkowej, Sheparda i innych, mapy, wykresy, przyrządy pomiarowe, tablice. Przeszli przeszkolenie teoretyczne i ćwiczenia
kondycyjne (wydawano im nawet dodatkowe racje żywnościowe). A oprócz
tego życie toczyło się jak na zwykłym, harcerskim obozie: apele, ogniska,
wycieczki, w czasie których zdobywano punkty do kolejnych stopni GOT,
podchody, kąpiel w strumyku.
Eliminacje w dziedzinach: wiedzy, pamięci i inteligencji, pozostawiły
na placu boju dziesięciu kosmonautów. A polecieć w kosmos mógł tylko
jeden! Wreszcie ostatnie szkolenie i ostateczna kwalifikacja.
„Godzinę zero” poprzedził alarm przygotowawczy, do którego życie
obozowe toczyło się normalnym trybem. Alarm przerwał wszystkie zajęcia.
Wygaszono kuchnię. Zastępy z pobraną żywnością i herbatą w manierkach
wyruszyły na swoje PNB. Za chwilę start – zastępy na PNB, gońcy i sygnaliści mają pełne ręce roboty. Nawiązują łączność pomiędzy komendą a PNB.
Płyną nieprzerwanie meldunki: Statek «Ada-19» przygotowany do startu!
Wreszcie nastąpił kulminacyjny punkt programu obozu
– «Godzina Zero». W pobliżu «Kosmodromu» usłyszano huk.
Powietrze zadrżało i echo parokrotnie odbiło się od gór. „Pirotechnicy” mogli wreszcie zupełnie legalnie wypróbować swoje,
domowym sposobem przyrządzone, petardy. Nad lasem pojawiła
się smuga dymu. Oznaczało to, że statek kosmiczny z pilotem na
pokładzie wystartował. Zaczęły przychodzić meldunki.
– «Ada-19» już na orbicie!
– Łączność z ziemią nawiązana. Pilot spożywa śniadanie! –
płynie kolejny meldunek.
str. 13
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– Pilot «Ady-19» kosmonauta Krzysztof Poniedziałek czuje się dobrze!
Przez kilka godzin na podstawie otrzymywanych meldunków śledzono trasę lotu „statku kosmicznego”, a zastępy w swoich bazach wykreślały ją na mapach. Nastrój napięcia i oczekiwania rósł. To już piąta godzina
lotu, ponad 40 meldunków znaczyło ślad trajektorii lotu na konturowych
mapach świata i Polski, prowadzonych na PNB według pomiarów współrzędnych topograficznych.
Blisko siedem godzin trwało oczekiwanie na powrót kosmonauty na
ziemię. Na bieszczadzkiej połoninie płonie niedopalona kapsuła pojazdu
kosmicznego. Ten ogień to sygnał dla zastępów zebranych na swoich PNB,
że kosmonauta wylądował. Natychmiast wyruszyły ekipy ratunkowe zastępów według namiaru azymutowego, na poszukiwanie kosmonauty, który
miał się katapultować. Wkrótce znaleziono go zawieszonego na spadochronie na drzewie.
Pod koniec obozu były jeszcze dwa mocne akcenty:
bieg na stopnie wytyczony przez phm. Adama Rząsę
i drugi ważny moment – uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie.
Warto przy tym wspomnieć, że moce niebieskie
były z nami. Mieliśmy wspaniałą pogodę, a jak wiadomo do lotów kosmicznych jest ona niezbędna. Prawie co wieczór w „Książce pracy obozu” w rubryce „Pogoda” rysowałem bezchmurne słońce i księżyc.
Kilka dni później zakończył się nasz „wielki obóz” – nie tylko ze
względu na liczbę uczestników. Powrót zapewniły nam autobusy, którymi
przyjechał sierpniowy turnus, a które późnym wieczorem dotarły do Krakowa. Bieszczady pozostały bez „19-tnastki”…
«Kosmodrom» odwiedził Zbigniew Skolicki, przewodniczący Rady
Narodowej miasta Krakowa, który razem z instruktorami komendy chorągwi wizytował obozy harcerskie. Zwiedził „szkołę kosmonautów” i rozmawiał z kosmonautą. Były słowa uznania za pomysłowe i niezwykle kształcące obozowe zajęcia, a w podarunku dla „Dziewiętnastki” aparat tranzystorowy „Eltra”.
Wydarzenie w Bieszczadach opisano w „Echu Krakowa”, a popularny
tygodnik „Przekrój” zamieścił notatkę pt. „Kosmodrom w Bieszczadach” ze
zdjęciem kosmonauty w pełnym wyposażeniu ze spadochronem. Największe przeżycia oczekiwały Krzyśka-kosmonautę dopiero w szkole.
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wycieczki obozowe
hm. Krzysztof Wojtycza

Spośród wspaniałych dni „Kosmodromu” najbardziej pozostały mi
w pamięci wycieczki wyruszające z obozu.
Trzeba wiedzieć, że Bieszczady to były wówczas bardzo dzikimi górami,
a w dodatku wówczas często znajdowano tam niebezpieczne pozostałości
z czasów walk z UPA. Dlatego komenda obozu zdecydowała: „Nie możemy
wypuścić zastępów na samodzielne kilkudniowe wycieczki”. Trzeba przyznać, że mimo iż w składzie komendy obozu były bardzo silne indywidualności, dzięki Markowi współpraca układała się harmonijnie. Zdecydowano więc zgodnie, że obóz pójdzie w dwóch turach (po około 30 osób) na
trzydniowe wycieczki. Ja znalazłem się w grupie, która wyruszyła z obozu
11 lipca pod komendą podharcmistrzów: Adama Rząsy i Ryszarda Wcisły,
biorąc wyżywienie na trzy dni, ekwipunek i namioty dwuosobowe.
Poszliśmy najpierw do Ustrzyk Górnych i dalej czerwonym szlakiem
przez Połoninę Caryńską (odcinkiem, który dwa miesiące wcześniej przeszedłem samotnie w odwrotnym kierunku) do Berehów Górnych, skąd
po południu mieliśmy znowu ostre podejście do schroniska na Połoninie
Wetlińskiej. Był to jeden z niewielu dni w czasie tego obozu, kiedy spadł
deszcz, dlatego do schroniska dotarliśmy przemoczeni. Schronisko, do którego przylgnęła później nazwa „Chatka Puchatka”, to jedno z niewielu i najbardziej znane schronisko PTTK w Bieszczadach. W 1956 roku budynek
przyszłego schroniska został przekazany PTTK przez poprzedniego użytkownika. Przez dwa pierwsze lata obiekt często stał pusty i ulegał dewastacji. Tylko czasem nocowali tu nieliczni turyści wędrujący wówczas po
Bieszczadach. Pod koniec lat pięćdziesiątych w okresie letnim gospodarowali tu
harcerze z Krakowa, powołując na tym
terenie „Republikę Wetlińską”. W czasie
obozu wędrownego w 1960 roku byli tu
harcerze 19-tki, o czym można przeczytać w „Czerwonej Kronice”.
W schronisku zostaliśmy zakwaterowani w największym pomieszczeniu,
str. 18
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gdzie znajdowała się potężna piętrowa prycza (z tabliczką „Nośność 5 ton”,
zdjętą chyba z jakiegoś dźwigu), na której mogło spać kilkadziesiąt osób.
Wodę na herbatę trzeba było przynieść w nosiłkach z dość odległego źródła.
Ranek następnego dnia nie zapowiadał pięknej pogody,
ale zgodnie z planem wyruszyliśmy na szczyt, z którego
zaczęliśmy schodzić bez szlaku w kierunku południowym.
Prowadził dh Rząsa wyszukując przejścia wydeptane pewnie przez zwierzynę, korzystając ze znajomości terenu i własnego doświadczenia. Podziwiałem tego starego instruktora
i doświadczonego turystę. Oczywiście mając wówczas 42 lata
był on „starym” raczej tylko dla mnie, wówczas osiemnastolatka, tym bardziej że nawet nasi, „dziewiętnastaccy” harcmistrze mieli po około 30 lat.
Po pewnym czasie doszliśmy do Wetliny. Pogoda poprawiła się, wyjrzało słońce. Po południu kontynuowaliśmy wędrówkę, wychodząc wspaniałym widokowym grzbietem przez Dział na Małą Rawkę. Na brzegu
połoniny robiliśmy namioty, a wieczorem rozpaliliśmy ognisko.
Po capstrzyku druh Rząsa zauważył, że wystąpiło zjawisko „morza
mgieł”. Mgły spłynęły w doliny wypełniając je, a widoczne pozostały tylko
grzbiety połonin, które wyglądały w świetle księżyca jak wyspy na morzu.
Zresztą rano w świetle wschodzącego słońca zjawisko to było równie piękne.
Widziałem je jeszcze kilka razy, ale
nigdy nie było ono tak sugestywne
jak wtedy.
Następnego dnia, po zlikwidowaniu biwaku weszliśmy na Wielką
Rawkę, skąd roztacza się wspaniała
panorama. Pokryte połoniną bieszczadzkie szczyty są wyjątkowymi
punktami widokowymi, a panoramy
widoczne z nich są najwspanialsze
w naszych górach. Z Wielkiej Rawki
widać było również większą część
trasy przebytej przez nas w poprzednich dniach.
Ponieważ nie było jeszcze znakowanego szlaku z Wielkiej Rawki
do Ustrzyk Górnych, druh Adam
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poprowadził nas początkowo granicą polsko-radziecką na Wielką Semenową. Przyzwyczajeni byliśmy do granicy polsko-czechosłowackiej, gdzie
były małe biało-czerwone słupki. Natomiast tutaj na granicy stały naprzeciw siebie po dwa wysokie słupy pomalowane w pasy, po polskiej stronie biało-czerwone, po radzieckiej czerwono-zielone, robiące wyjątkowo odpychające wrażenie. Może zresztą o to chodziło. Z Wielkiej Semenowej zeszliśmy
do Doliny Wołosatego i po południu zameldowaliśmy się w obozie.
Pod koniec obozu udało mi się „wyrwać” na drugą wycieczkę tym
razem jednodniową. Biorąc pod uwagę pełnioną funkcję i związaną z tym
dużą ilość obowiązków, nie było to proste. Grupa wycieczkowa składała się
z kilku zastępów, a kierował nią z-ca komendanta hm. Leszek Watycha.
Poszliśmy śladem drogi prowadzącej wzdłuż Wołosatki aż pod Przełęcz
Bukowską, gdzie skręciliśmy w lewo i omijając kocioł, który znajduje się
między Haliczem, Krzemieniem i Tarnicą, weszliśmy na Halicz. Tu spotkaliśmy czerwony szlak, którym przez Kopę Bukowską i Krzemień poszliśmy
na najwyższy szczyt Bieszczadów – Tarnicę. Była wspaniała pogoda, dlatego
idąc przez kilka godzin tym widokowym szlakiem, podziwialiśmy zmieniającą się rozległą panoramę.
Dopiero po południu zeszliśmy czerwonym szlakiem z Tarnicy na Szeroki Wierch, z którego już bez szlaku skierowaliśmy się do widocznego
w dole obozu. Był to koniec wycieczki, ale nie koniec moich wędrówek po
Bieszczadach w tym roku. Kilka dni po zakończeniu obozu wróciłem w te
góry na 10-dniową wędrówkę, ale to już zupełnie inna historia.

Fot. 16. W drodze na najwyższe szczyty
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ŻÓłta

KLEPSYDRA

Zainspirowany prośbą zacnego zespołu „żółtych historiofobów”1
i tematyczną okolicznością kolejnego zeszytu, postanowiłem w swym
pogodnym i wiosennym nastroju – przyjrzeć się wspominanym wydarzeniom z waszej harcowej historii, z przynależnej mi pozycji „badacza czasu”.
Jeżeli by tu chodziło o pomiar czasu bieżącego, wybaczcie – odstąpiłbym od
swej powinności komentatora, gdyż współczesne zmyślne, machiny, są tu
bezkonkurencyjne. Mogę jednak wyjaśnić wiele z proroczych sugestii tych
znaków – stworzonych dla potrzeb ludzi zapatrzonych w efekty cywilizacyjnych zdobyczy.
I oto, przeanalizujmy symboliczne znaczenie obozu, który zwał się
„kosmodromem” – a którego „liczbą numeryczną” (czyli powstałą ze zwykłego zsumowania ilości liter w wyrazie!), jest 9. A według wszelakich ksiąg
i tablic „horograficznych”, znanych i cenionych wielce, już w mojej archaicznej Helladzie, liczba „dziewięć” – jako trzykrotność świętej liczby 3 – jest
liczbą doskonałości, gdyż np. w Chinach dziewięciopiętrowa pagoda uchodziła za symbol nieba. W starożytności 9 Muz było symbolem-personifikacją pełni ludzkich sztuk i nauk, a w chrześcijańskim myśleniu symbolicznym
9 jest między innymi liczbą chórów anielskich2. Jaki wniosek dla nas - otóż
ten wasz „KOSMODROM”, był pod względem programowo-organizacyjnym pewną „doskonałością” – a to, że próbowano go powtórzyć, także walorem metodycznym. Ponieważ był on „pierwszym” jako tematyczny pomysł
– zrozumieć warto symbolikę cyfry: l. „Jeden” – to symbol jeszcze niezróżnicowanego pra-początku i jednocześnie pełni, do której wszystkie rzeczy i istoty
znów powrócą a więc jako jedność i zarazem symbol Boga. Poza tym wszakże
jest to również symbol indywidualności – o czym świadczyły wpisy gości obozowych do „Czerwonej Kroniki” oraz wzmianki i artykuły w prasie. Skoro
znamy już symbolikę, powyższych dwóch cyfr – to 19, mogę tłumaczyć,
1
2

Neologizm, dla własnego użytku!
Wszystkie fragmenty tekstu pisane kursywą, są odpisane z odpowiednich fragmentów książki: Herder Lexikon Symbole, w opracowaniu Marianny Oesterreicher-Moliwo, tłum. Jerzy Prokopiuk; wyd.
ROK Corporation S. A., Warszawa 1992 (polski tytuł: Leksykon symboli).
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jako: - „Kosmodrom”, to pierwszy tak doskonały obóz fabularny w dziejach krakowskiej,
lotniczej „Dziewiętnastki” na tyle atrakcyjny
i udany metodycznie, że jego uczestnicy do
dzisiaj go wspominają i chcą też (przez wydanie tego zeszytu!) innym o nim opowiedzieć.
Symbolikę nazwisk, tworzy się przez
podobne zliczenie ilości liter, natomiast charakterystykę danej osoby poznajemy z podobnie tworzonej liczby – powstającej z sumowania kolejnych cyfr, całej daty swych narodzin,
np. 17.06.1934 = (1+7=8)+(6)+(1+9+3+4=17),
co dalej sumując daje: 8+6+17=31, aby (po
jeszcze jednym dodawaniu!) otrzymać: 4.
A „cztery” – jako liczba-symbol pozostaje
w ścisłym związku z „kwadratem” i „krzyżem”. Jest liczbą 4 stron świata i tym
samym 4 głównych wiatrów, 4 pór roku, 4 żywiołów (ogień, woda, powietrze,
ziemia!), 4 temperamentów, 4 rzek rajskich, 4 Ewangelistów, 4 faz życia (dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały, starość) itd. Zgodnie z zasadą porządkującą
przestrzeń jest przede wszystkim symbolem ziemi i często się do niej odnoszącym
symbolem całości, tzw. tetramorf (czterokształt).
Jeżeli miałbym coś dobrego życzyć 19 KDHL w czasie jej jubileuszu
– to pragnąłbym by ta drużyna wróciła do swego dawnego ładu i kosmicznej równowagi. Ale uwaga, bo 80 – to: 8+0 = 8 !, a „osiem” to: liczba głównych kierunków róży wiatrów w jej najprostszej formie – czyli znowu „zwarta
figura w jedności” – którego to stanu, jakoś nie może Ona (19 KDHL) osiągnąć na razie, od kilku już lat!!
„Ósemka” ma jednak także duże znaczenie w różnych religiach świata,
ale w interesującym nas wszystkich chrześcijańskim myśleniu symbolicznym 8 – wskazuje nam na „ósmy dzień stworzenia”, tzn. na nowe stworzenie
człowieka, bo „nowe” to „inne” - a „stworzony” taki „nowy Człowiek” winien
był się zająć „dobrem”, wszystkich rozbitych „cząstek” dawnej 19 KDHL
w jeden „Monolit ładu”.
I takiej sytuacji życzę Wam... jeszcze jedno – „łamać się”, czasem znaczy „dzielić się”! Pozdrawiając, pozostaję w oczekiwaniu...
Horoskopos
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historia jednego wypadu
hm. Krzysztof Wojtycza
Tradycje organizowania podchodów przetrwały, o czym świadczy ta
historia. Pewnego poranka dowiedziałem się, że harcerze z obozu „Siódemki” podchodzili nasz obóz poprzedniej nocy. Ponieważ minęła już większa część obozu i nic się dotąd nie słyszało o podchodach, uznaliśmy że
należy udowodnić że i w „Dziewiętnastce” tradycja organizowania podchodów nadal istnieje. Po zakończeniu wieczornego ogniska, oczywiście za
zgodą komendanta obozu, wyruszyłem więc z piątką harcerzy – ochotników
z różnych zastępów – w kierunku ich obozu. Była jasna księżycowa noc – co
utrudniało podchodzenie, ale za to wiał niezbyt silny wiatr – który z kolei
ułatwiał je tłumiąc trochę odgłosy.
Mniej więcej w pół godziny dotarliśmy w pobliże obozu „Siódemki”.
Weszliśmy na zbocze wzgórza, które wznosiło się nad obozem stanowiąc
dobry punkt obserwacyjny. Uznaliśmy go za swoją bazę, z której widzieliśmy doskonale, że po terenie obozu chodzą wartownicy świecąc latarkami.
Postanowiliśmy przeczekać i dopiero po północy spróbować dokonać podchodu. Zarządziłem, że czwórka może się zdrzemnąć, a z jednym ochotnikiem udałem się w kierunku podchodzonego obozu. Rozeznaliśmy teren
i wróciliśmy niezauważeni do naszej bazy, mimo że nadal kręcili się wartownicy świecąc często latarkami – także w naszym kierunku.
Wreszcie, dobrze po północy, latarki wartowników przestały błyskać.
Biorąc pod uwagę, że letnia noc jest krótka trzeba było pośpieszyć się, aby
spróbować podejść obóz jeszcze przed świtem. Nie mając zbyt dużo czasu
zdecydowaliśmy się zlikwidować bazę i wszyscy równocześnie wyruszyć na
podchód.
Po dojściu do obozu przez dłuższą chwilę obserwowaliśmy majdan.
Świtało. Wiatr wiał lekko tłumiąc nasze kroki. Było pusto i cicho. Na terenie
obozu nie widać było żadnego ruchu. Weszliśmy na majdan. Moi chłopcy
zaczęli buszować po namiotach starając się zdobyć „trofea”. Ja tymczasem
odwinąłem flagę zawiniętą wokół masztu, przywiązałem do niej znaleziony
w jednym z namiotów skafander i wraz z naszą „wizytówką” wciągnąłem
powoli na maszt. Nadal było cicho, wszyscy smacznie spali. Chłopcy nadal
buszowali po namiotach. W chwilę później niespodziewanie zerwał się
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mocny wiatr i flaga zaczęła łopotać na maszcie. W ciszy, która panowała,
było to słychać niemal jak wystrzały z karabinu maszynowego. Nie było na
co dłużej czekać. Zarządziłem odwrót.
W czasie, gdy szliśmy w kierunku naszego obozu, było już prawie jasno,
nad ziemią snuła się lekka mgła. Będąc już kilkadziesiąt metrów za obozem „Siódemki” zauważyłem jakąś postać przemykającą się od namiotu do
namiotu. Zorientowałem się, że trwa cichy alarm. Chwilę później zobaczyłem biegnących w naszym kierunku harcerzy, których wcześniej kryła
mgła. Nie było ani chwili do stracenia. Uciekaliśmy pewnie z pół kilometra
drogą prowadzącą w kierunku naszego obozu, bijąc chyba rekordy na średnich dystansach. Jeden z moich harcerzy – Janusz Bidziński – nie wytrzymał tempa i po kilkuset metrach odskoczył w bok aby ukryć się w krzakach,
które rosły między drogą a Wołosatką. Niestety, jak się potem dowiedziałem, któryś ze ścigających zauważył go i po chwili został pojmany. Zgodnie z zasadami prowadzenia podchodów złapanie podchodzącego na terenie
neutralnym nie liczyło się. Ale jak widać w ich sytuacji nawet taki „jeniec”
był cenną zdobyczą.
Tymczasem my biegliśmy dalej i za zakrętem drogi, gdy goniący przez
chwilę stracili nas z oczu, skręciliśmy w lewo i także ukryliśmy się w krzakach. Gdy goniący przebiegli w pobliżu i popędzili dalej drogą w kierunku
naszego obozu, ukradkiem przeszliśmy przez krzewy rosnące nad brzegiem
Wołosatki i przeprawiliśmy się na jej drugą stronę. Tu będąc względnie bezpieczni, już nie tak pośpiesznie udaliśmy się w kierunku obozu. Po dłuższym czasie usłyszeliśmy na drugim brzegu, „siódemkarzy” wracających
drogą do swojego obozu. Do naszego obozu dotarliśmy już w pełnym blasku dnia wchodząc na jego teren od strony kuchni.
Przed południem zastęp wartowniczy „Siódemki” przyprowadził do
naszego obozu swojego „jeńca” ze związanymi rękami i na nasze życzenie na
pamiątkę w „Czerwonej Kronice” dokonał zapisu zatytułowanego „Historia jednego wypadu”: W nocy z 24 na 25 VII 1964 r. udała się 6-osobowa
grupa harcerzy z obozu „Kosmodrom” 19 KDHL na podchód do obozu 7. KDH.
Wykorzystując zupełną nieudolność warty, poruszali się swobodnie po majdanie i namiotach zastępów, w wyniku czego zostawili 17 wizytówek na terenie obozu i zdobyli 4 chusty w barwach drużyny, sznur szeregowca z gwizdkiem oraz odznakę przodownika GOT-u. Ponadto skafander przodownika opatrzywszy wizytówką wciągnęli razem z flagą na maszt. Czuwaj! Poniżej znalazło się 13 podpisów zastępu wartowniczego.
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Kosmodrom - mój pierwszy obóz
hm. Lech Stachura

Lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku. Bronowice Małe – peryferie Krakowa. Dookoła pola, rzeka Rudawa, Młynówka Królewska, Szkoła Podstawowa nr 50 – to teren, gdzie spędzałem swoje dziecięce lata na pospolitych zabawach z rówieśnikami. Czasami mały wypad z Ojcem „do miasta”,
jakiś kościół i kino z bajkami. Tak było do 1964 roku.
Wiosną tego roku za namową starszego kolegi Krzysia Poniedziałka
zapisałem się do drużyny 19 KDHL. Latem pierwszy wyjazd na obóz
w Bieszczady. Dla mnie to wyprawa na koniec świata. Mam dopiero 12 lat.
Postura raczej lichawa i nie nawykła do noszenia plecaka z całym miesięcznym dobytkiem. Całonocnego przejazdu pociągiem do Ustrzyk Dolnych
i dalej autobusem do Ustrzyk Górnych – nie pamiętam. Kolejny etap to
wędrówka bitą drogą w dolinie do miejsca przeznaczenia, jeszcze przejście
przez tymczasową kładkę (właściwy mostek o nośności „5 Rząs” powstał
trochę później) i jesteśmy u celu. Duża polana, na której rozbijamy namioty
i zostajemy zakwaterowani w jednym z nich. Zaczynamy budowę pryczy
pod okiem bardziej doświadczonego „dziewiętnastaka” – wszak nasz zastęp
to „żółtodzioby” (bynajmniej nie od koloru chust) obozowe.
W tym miejscu muszę wspomnieć o pierwszym, dosłownie bolesnym,
doświadczeniu związanym z napełnianiem siennika sianem (wówczas nikt
nie używał na obozach materacy w dzisiejszej postaci). Kiedy większość
napełniała siennik do granic pojemności tworząc formę niemal balonu,
ja upchałem równiuteńko i płasko. Efekt po nocy był bardzo bolesny –
odczuwałem każdą żerdkę pryczy. Niestety na placu apelowym nie pozostało ani źdźbło z wczorajszego stogu siana. Musiałem go dopełnić czymś
zastępczym czyli suchą trawą, drobnymi gałązkami itp. Pamiętam budowę
kuchni z kamieni rzecznych. To była pierwsza i ostatnia taka kuchnia jaką
widziałem. Budowa latryny (nazywała się wyrzutnia nr 1) i jej otwarcie to
też ciekawa forma obozowych obrzędów. I dalej już się potoczyło.
Na początku testy, które wyłoniły grupę potencjalnych kosmonautów.
Zgrupowani w specjalnym zastępie i na trochę uprzywilejowanych warunkach (inny rozkład dnia oraz pewne przywileje, jak mleko z tuby itp.) szkolili się dalej. Podczas kolejnych testów, wyłoniono tego, który odbędzie lot
w kosmos.
str. 26

Dziewiętnastak nr 6 • 2010

Pozostali uczestnicy w tym czasie przygotowywali bazy, które miały
obserwować przebieg lotu statku kosmicznego. W zastępach każdy miał
przydzielone konkretne zadanie: kontakt z Bazą Główną, nanoszenie na
mapy trajektorii lotu, zaopatrzenie i utrzymanie bazy (dziś nazwalibyśmy
to logistyką). Byliśmy do tych zadań przygotowywani równolegle z trwającym szkoleniem grupy, z której miał zostać wyłoniony przyszły kosmonauta.
Niezależnie od tych szkoleń trwało normalne życie obozowe, czyli
służba kuchenna, wartownicza oraz wędrówki po Bieszczadach. Jedna
z nich szczególnie utkwiła mi w pamięci. Wyprawa na Połoniny. Pierwsza
wyprawa z plecakiem w góry + dodatkowe wyposażenie – kociołek przytroczony dodatkowo do plecaka (po każdym użyciu musiał być dokładnie wyszorowany) oraz okresowo dodatkowy przechodni bagaż w postaci
namiotu, który w tym czasie miał jednak dość konkretną wagę. W tej sytuacji moja uwaga skupiała się nie na podziwianiu uroków Bieszczadów a na
utrzymaniu równowagi i nadążaniu za grupą. Każdy odpoczynek był rozkoszą dla nóg i pleców. W tym czasie poznałem smak herbaty „Lipton” w granulacie, którą można było rozpuszczać w letniej wodzie, co wydatnie skracało czas przygotowania posiłku. Menu składało się głównie z chleba, konserw, zupek w proszku, czasami słodyczy i oczywiście sucharków. Dzisiaj
oceniam, że te wyprawy były chyba zaczynem dalszych i do dnia dzisiejszego trwających wędrówek nie tylko po górach.
Wracając do sedna sprawy – finałem był start (z wyrzutni nr 1) statku
kosmicznego „Ada 19” z Krzysztofem Poniedziałkiem (moim zastępowym)
jako kosmonautą na pokładzie. Obserwowaliśmy start ze swoich baz, będąc
w ciągłym kontakcie z Bazą Główną i na specjalny dźwięk sygnałówki biegaliśmy do Bazy po kolejne dane o trasie lotu, które były nanoszone na specjalne mapy. Na koniec należało wyznaczyć miejsce lądowania kosmonauty
i dotrzeć tam aby udzielić mu pomocy. Wszystkie zadania były punktowane
do punktacji obozowej zastępów.
Były to dla mnie najwspanialsze 28 dni spośród 878 obozowych dni
przeżytych na obozach w całej mojej harcerskiej przygodzie. Po latach
dopiero mogę docenić, ile pracy przed obozem włożyli nasi instruktorzy,
którzy przygotowywali taki rewelacyjny program. A kto znał realia tego
czasu, to w dwójnasób potrafi ten wysiłek docenić. Choć czasami mokro
robiło mi się pod oczami w tamtych obozowych dniach, jednak po latach
spokojnie powiem tak to było To.
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obóz w wołosatem
hm. Kazimierz Dziedzic
To był już mój piąty obóz harcerski, więc część pamięci o nim uległa już zatarciu. Najlepiej pamiętam swój pierwszy obóz, ale nie o niego tu
chodzi, ponadto przeważnie najlepiej pamięta się swoje pierwsze przeżycia,
następne już nie budzą takich emocji.
W drużynie tj. Dywizjonie „Gwiaździstego Szlaku” byłem już zastępowym „Iskier” i jednym z przybocznych, posiadałem stopień wywiadowcy.
Obóz był wspólny – wszystkich trzech drużyn szczepu nazywanych wówczas „dywizjonami” i posiadał swoją fabułę opartą o załogowe loty kosmiczne.
Było nas prawie 100 „chłopa”. Jedyną dziewczyną była pielęgniarka Ada,
na cześć której tak został nazwany także nasz „statek kosmiczny” – „Ada19”. Na obóz pojechałem jako członek obozowego zastępu „Lisów”, gdyż
z mojego śródrocznego zastępu pojechały tylko chyba 2 osoby, a większość
zastępów tworzono jako zbiorcze po 3–4 z każdego dywizjonu. Zastępowym „Lisów” był mój kolega ze szkoły ćwik Antoni Maj.
Teren obozu przedstawiał się dla mnie imponująco, była to ogromna
łąka położona po drugiej stronie Wołosatego i drogi biegnącej dnem doliny
w całkowicie bezludnym terenie. Nad strumieniem, przez który po przyjeździe przeprawiliśmy się po kamieniach, zbudowaliśmy przepiękny i solidny
mostek. Za mostkiem z boku znajdował się jedyny w pobliżu ślad cywilizacji czyli ruiny piwnicy jakiegoś domostwa, w których oprócz żywych
żmij, które raczej uciekały, znajdowaliśmy ich wylinki. Jeden z naszych kolegów Julek Klominek zbierał i wysyłał je w listach do rodziny. Jego mama
była przyzwyczajona do takich „dowcipów” i nie reagowała zbyt nerwowo,
o czym przekonaliśmy się podczas jej odwiedzin w obozie. Wynikiem tej
wizyty był też ważny dla nas artykuł, wydrukowany w „Echu Krakowa”
po tytułem „Statek kosmiczny Ada-19 wylądował szczęśliwie…”, a także
notatka w „Przekroju” – „Kosmonauta w Bieszczadach”.
Namioty zastępów rozbite były w linii prostej frontem do masztu obozowego. Trawa przed nimi do końca obozu pozostała co prawda nieco
krótsza i trochę wydeptana, ale wspaniale zielona, dzięki wspólnej trosce
wszystkich uczestników obozu pod czujnym okiem oboźnego druha phm.
Ryszarda Wcisły, drużynowego Dywizjonu „Słonecznych Dróg”. Polegało
to na przestrzeganiu zasady używania placu apelowego tylko do apeli i zbióstr. 28
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rek, poruszania się po wytyczonych obok trasach bez skrótów przez plac,
ponadto zastępy codziennie pielęgnowały trawę przez zbieranie ewentualnych śmieci, gałązek i suchej trawy.
Wzorowy stan placu przed namiotem był przedmiotem dumy każdego zastępu w myśl hasła „Nasz rejon jest najlepszy”. Takie traktowanie
placu apelowego wydawać się może przesadą i przejawem bezsensownego
gnębienia młodzieży, ale z dzisiejszej perspektywy traktuję to jako pożyteczną naukę poszanowania dobra wspólnego i szacunku dla symboli. Przecież na placu znajdował się maszt, na którym powiewała flaga narodowa.
Wypada nadmienić, że w pobliżu znajdowało się wystarczająco dużo terenu
do wykorzystania na gry, zabawy itp. zajęcia.
Nasz obóz „Kosmodrom” był w pewnym sensie
pierwszy, ponieważ praktycznie cały czas realizował
zadania wynikające z jego kosmicznej fabuły powiązanej umiejętnie z metodą harcerską. Wszyscy albo
prawie wszyscy podlegali wieloetapowym eliminacjom w celu dostania się do ekipy kosmonautów, z których najlepszy miał „polecieć w kosmos”.
Ja doszedłem do przedostatniego etapu eliminacji,
w którym byliśmy już przewidziani do ostatecznego
szkolenia i skoszarowani w specjalnym namiocie
otrzymaliśmy prawo do naszycia na szachownicy na
ramieniu zielonej rakiety – symbolu ekipy kosmonautów, który potem jeszcze przez wiele lat z dumą
nosiłem, do czasu przyjęcia już jako harcmistrza
do Komandorii Szczepów Lotniczych, kiedy w jej
miejsce naszyłem szachownicę Komandorii. Sama
kosmiczna gra była dla nas pasjonującym i pouczającym przeżyciem.
Oboźnym tego obozu był phm. Ryszard Wcisło HR. Rysiek jako
oboźny, i nie tylko, zwracał szczególną uwagę na ład i porządek także
w namiotach, w tym na równo zaścielone prycze (tzw. kanadyjki były wtedy
jeszcze luksusem rzadko stosowanym). Wiedząc, że w Bieszczadach jest
kłopot z prostymi żerdziami, zaproponował zastępom postaranie się (zakupienie we własnym zakresie, a nie były one zbyt drogie) tzw. tonkiny czyli
prawie dwumetrowe proste kije bambusowe o średnicy ok. 2 cm. Użyliśmy ich jako poprzeczek w ramie pryczy, co zapewniało jej trwałość i równą
powierzchnię.
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Z takim bambusem związany jest incydent, który zdarzył się pewnej
nocy. Było już po ciszy, a zastęp dalej prowadził, co prawda ciche ale jednak aktywne zakazane „zajęcia”, polegające na wzajemnych pokazach zastosowania w walce tychże kijów. Kontrolujący teren obozu oboźny, zaintrygowany dochodzącymi z namiotu odgłosami, podszedł do klapy namiotu
pewnie w celu ich przerwania, a wtedy Antek Maj zauważył delikatny ruch
klapy i palnął tonkinem bez zastanowienia w to miejsce, twierdząc, że tak
przepędza się nieproszonych gości. Klapa przestała się ruszać, a my po włożeniu tonkinów na swoje miejsca, dumni z przepędzenia agresora położyliśmy się spać.
Rano dalej nic się specjalnego nie działo, tylko na twarzy oboźnego koło
nosa widać było wyraźny ślad, jakby się o coś uderzył. Nikt z kadry obozu
nie zabierał głosu na ten temat, ale dało się potem zauważyć zmniejszenie
nocnej aktywności oboźnego. Gremialnie wysnuliśmy wniosek, że Antek
tonkinem załatwił Ryśka. Później przy jakiejś okazji pouczono uczestników o potrzebie sygnalizowania w nocy chęci wejścia do namiotu, bo może
spotkać kogoś przykrość. Sam Rysiek nie żywił do Antka żadnej osobistej
urazy, być może nie wiedział, kto był sprawcą, albo też za powód wypadku
uznał swoją niefrasobliwość, gdyż w następnym roku mianował go swoim
przybocznym, a potem Antek przejął jego drużynę jako drużynowy.

MOJE BIESZCZADY
hm. Janusz Wojtycza
Po raz pierwszy trafiłem w Bieszczady w 1964 roku jako dwunastoletni harcerz-uczestnik obozu Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury 19
KDH. Samego przyjazdu nie pamiętam, ale wśród pamiątek obozowych
znalazłem takie oto zdjęcie: na tle przęseł zwalonego mostu w Ustrzykach
Górnych widać młodszych harcerzy w pełnym regulaminowym umundurowaniu i ekwipunku (tornistry wojskowe, menażki, zrolowane koce) przenoszonych „na barana” przez równie regulaminowo umundurowanych (choć
bez sztuc i butów) harcerzy starszych.
Ten obrazek dobrze charakteryzuje niektóre nasze ówczesne problemy.
Nasz obóz znajdował się około sześciu kilometrów od Ustrzyk Górnych
na pięknej, od kilkunastu lat (dosłownie) nie tkniętej stopą ludzką polastr. 30
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nie. Po wejściu na nią poczuliśmy
się jak w puszczy dziewiczej. Do
dziś pamiętam, a z czasem zatraca
się pojęcie o wymiarach, ogromne
koniki polne, które w czasie rozbijania obozu wskakiwały na płachty
namiotów. Prace pionierskie pierwszych
dni
były
bardzo
męczące, nic też dziwnego, że sypialiśmy po nich jak
zabici i zdarzyło się, że nie obudzony przez poprzedników, pierwszą moją harcerską wartę smacznie przespałem. Najbardziej efektownymi dziełami naszej pionierki był dwudziestosześciometrowy maszt z gniazdem, dziesięciometrowa bramka obozowa w kształcie
rakiety – obóz nazywał się „Kosmodrom” (wysokość
masztu podaję na odpowiedzialność „Dziadka” Kudasiewicza, który do drobiazgów uwagi nie przywiązuje,
pozostałe wymiary na moją) oraz mostek o nośności „5
Rząs”, który przetrwał – choć bez balustradki – co najmniej piętnaście lat, bo widziałem go jeszcze w 1972
roku. Chwała budowniczym tym większa, że użyli
przy jego budowie tylko jednej klamry mostowej. Stawianie tak potężnego masztu przy pomocy lin i drewnianych „nożyc” było zarówno wyczynem jak i nie lada
przeżyciem. Każdy miał w tym momencie świadomość
wspólnego celu i swojego udziału w jego realizacji.
Drużyna obozowa (nie było podziału na podobozy) składała się z ponad dziewięćdziesięciu harcerzy podzielonych na dziesięć zastępów. Kierował nią
doświadczony zespół złożony z trzech wówczas trzydziestoletnich harcmistrzów – naszego szczepowego
Marka Kudasiewicza i jego dwu zastępców (na obozie pełniących funkcje zastępcy komendanta i oboźnego). A w kuchni królował druh Tata-Nitka (phm.
Adam Rząsa) wzór harcerskich cnót, niezrównany
gawędziarz, dobry druh najmłodszych. Obóz wykostr. 31
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rzystywał w poważnym stopniu pracę zastępami i stanowi dla mnie niedościgniony wzór metodycznej pracy młodszoharcerskiej w warunkach obozowych.
Trzeba tu przypomnieć, że najbliższy sklep spożywczy oferujący podstawowy asortyment znajdował się w Ustrzykach Górnych, ale następny
dopiero w Czarnej. Ówczesna poczta to Bieszczadzka Poczta Samochodowa kursująca po obwodnicy (stałej poczty w najbliższej okolicy nie było),
a stara droga do Wołosatego była kręta i tak strasznie podziurawiona, że aby
ułatwić przejazd zaopatrującego nas gazika „Huraganu” w ramach „Czynu
20-lecia”, próbowaliśmy tę drogę nieco połatać. Oczywiście wówczas nie
było jeszcze asfaltowej drogi, dochodzącej dziś aż pod Rozsypaniec ani
knajpy „Pulpita” ze znajdującą się nieopodal beczką – ówczesnym symbolem Polski wczasowej. Jednym z największych sukcesów tego obozu, przynajmniej dla nas uczestników, był udany podchód znajdującego się kilka
kilometrów od nas obozu „Szarej 7-ki”, a także wizyta w obozie przewodniczącego WRN (dziś nazwalibyśmy go prezydentem miasta) Zbigniewa
Skolickiego.
W roku 1970 byłem komendantem podobozu – jednego z czterech
tworzących obóz mojego szczepu, w ramach zgrupowania Hufca Kraków
Kleparz-Łobzów. Bieszczady były już inne. Zgrupowanie znajdowało się
daleko w dolinie Wołosatki u stóp Tarnicy. Docierała do niego asfaltowa
szosa, a na naszej starej polanie wypalano węgiel drzewny.
Kiedyś trzy rzucone w dziką i pustą dolinę obozy, sześć lat później zgrupowanie – telefony, samochody, dobra organizacja, ale coraz mniej intymności, pionierki, puszczaństwa i ciszy niezbędnej do wsłuchiwania się w rytm
przyrody. A jednak właśnie w czasie tego obozu zostałem przyjęty do kręgu
totemowego z całym ceremoniałem, opisanym w „Lecie leśnych ludzi”. Inny
obóz – inne doświadczenia, musiałem na nim prawie przez cały czas czuć się
tym pierwszym po Bogu. Musiałem ludzi chwycić w garść jak wtedy, kiedy
trzeba było wypchnąć w czasie deszczu z rzeki samochód lub w niepewnej
pogodzie zwinąć biwak nad Berehami Górnymi (Parku Narodowego jeszcze nie było). Tak – Berehami a nie Brzegami, jak większość przywiązanych
do tych gór turystów preferuję tę starą i rdzenną nazwę. W tych nazwach:
Stuposiany, Dołżyca, Prełuki, Muczne czy Rabe jest dla mnie tyle poezji
czerwonozłotych Bieszczadów, tym bardziej że są one ostatnimi bodaj symbolami istniejącej tu żywej i dochodzącej aż po szczyty gór kultury materialnej Karpat Wschodnich.
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