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WSPOMNIENIE O EUGENIUSZU PUZIE

Druh Eugeniusz Puz, syn Jana i Franciszki z domu Trzcionka, urodził si� 16 listopada 1914 r.
w D�browie Górniczej. Po uko�czeniu szkoły powszechnej rozpocz�ł nauk� w Gimnazjum

im. W. Łukasi�skiego w D�browie Górniczej.
Tam ucz�szczał krótko i przeniósł si� do
Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego im. M.
Kopernika w B�dzinie. Do ZHP nale�ał do 1928
roku i posiadał stopie� harcerza Rzeczpospolitej.
Był zast�powym w lZDH im. Dionizego
Czachowskiego w D�browie Górniczej. Członek
Kr�gu Starszoharcerskiego "Razem" w D�browie
Górniczej. W �rodowisku d�browskim znany był
jako dobry organizator harcerskich zawodów
sportowych. Posiadał zdolno�ci muzyczne, ładnie
grał na skrzypcach. Cieszył si� sympati� w�ród
rówie�ników, był bardzo kole�e�ski i uczynny.
Odbył wiele wycieczek rowerowych po Polsce.
Je�dził rowerem sam albo w towarzystwie kolegów.
Z D�browy Górniczej pojechał rowerem m.in. do
Zakopanego, Gdyni, Warszawy, na Polesie. To on
przyniósł do D�browy Górniczej słowa i melodi�,
znanej dzisiaj pie�ni "Polesia czar", b�d�c na
wycieczce w tym uroczym regionie kraju. Osoby,
które go znały, bardzo serdecznie wypowiadaj� si� o
nim do tej pory. Słu�b� wojskow� odbył
w jednostce w Lubli�cu. Gdy wybuchła II wojna
�wiatowa, Eugeniusz Puz walczył z agresorem. Po

zako�czeniu kampanii wrze�niowej wrócił do D�browy Górniczej i rozpocz�ł w mie�cie
organizowanie tajnego harcerstwa.
Nale�ał do Organizacji Orła Białego. Wspaniały był to kolega, harcerz, Polak, katolik. Jego
aktywna działalno�� podczas okupacji zwi�zana była z wykorzystaniem istniej�cej drukami
harcerskiej. Harcerze z l ZDH mieli własn� drukarni�, której losy w ko�cowej fazie zwi�zane
były z działalno�ci� konspiracyjn� Eugeniusza Puza. W tym miejscu nale�y poda�
czytelnikowi informacje o tej drukami. Kierownictwo dynamicznie rozwijaj�cego si� ruchu
niepodległo�ciowego w�ród młodzie�y Zagł�bia D�browskiego podczas pierwszej wojny
�wiatowej doszło do wniosku, �e dla jeszcze sprawniejszego jego działania potrzebna byłaby
drukarnia. Jak wielk� rol� w tym zakresie spełnia drukarnia, przekonał si� o tym czołowy
drukarz ruchu niepodległo�ciowego na tym terenie Kazimierz Kierzkowski. Był on w tym
czasie kierownikiem Komisji Wydawniczej w Polskich Dru�ynach Strzeleckich.
Prawdopodobnie za namow� Kazimierza Kierzkowskiego d�browscy harcerze zakupili
drukarni� i ulokowali j� w mieszkaniu Piotrkowskich przy ulicy T. Ko�ciuszki 54. Na tej
drukarni drukowano odezwy, ulotki i wszelkie materiały potrzebne do szkolenia wojskowego
w Polskiej Organizacji Wojskowej i skautingu.
15 czerwca 1918 r. władze austriackie wykryły działalno�� konspiracyjn� drukarni,
skonfiskowały j�, a wydawców aresztowały. Najwi�ksze represje dotkn�ły rodzin�
Piotrkowskich, aresztowano bowiem ojca Władysława i trzech synów: Ksawerego, Stanisława
i Stefana. Tylko Józefowi udało si� unikn�� wi�zienia. Główny organizator drukarni, Stefan
Piotrkowski, przebywał pocz�tkowo w wi�zieniu w B�dzinie, pó�niej przeniesiono go do
Lublina, gdzie zastał go upadek monarchii austriackiej. Ju� w wolnej Polsce, 12 ZDH (a po
zmianie numeracji l ZDH) z D�browy Górniczej zakupili r�czn� drukarni� typu Boston. Była
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to drukarnia taka sama, jak mieli wcze�niej. Poprzednia pracowała w ukryciu, w mieszkaniu
prywatnym, a ta nowo zakupiona znajdowała si� w lokalu "Jedynki". Harcerze z D�browy
Górniczej byli dumni ze swej drukarni. Dzi�ki jej posiadaniu znano ich nie tylko w gronie
harcerzy polskich, ale w całym �wiecie skautowym. Zabierali d�browscy harcerze drukarni�
na zloty krajowe i mi�dzynarodowe spotkania skautów.
Byli m.in. w 1929 r. w Poznaniu na drugim zlocie narodowym, jak równie� w 1935 r. na
Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa. Je�li chodzi o wyjazdy zagraniczne, to odwiedzili w 1933
r. Godollo na W�grzech, pojawili si� na IV Jamboree i w 1937r. pojechali na V Jamboree do
Volenzang w Holandii. Namiot z drukarni�, wywoływał sensacj�. Była to jedyna drukarnia
w �wiecie skautowym. Harcerze na poczekaniu realizowali zamówienia, drukuj�c

okoliczno�ciowe pocztówki, wizytówki, koperty firmowe. Dzi�ki uruchomieniu drukarni
zdobywali dodatkowe fundusze na prowadzenie w szerszym zakresie akcji obozowej.
Drukarnia była czynna nie tylko podczas zlotów, ale przez cały rok .Mieszka�cy D�browy
Górniczej, maj�c do wyboru kilka drukarni w mie�cie, wybierali bardzo cz�sto harcersk�.
Gdy wybuchła II wojna �wiatowa, lokal, w którym si� ona znajdowała. został opiecz�towany
przez okupanta. Dzisiaj tego budynku przy ulicy Sobieskiego ju� nie ma, a na tym miejscu
wybudowany został blok mieszkalny. Przed drug� wojn� �wiatow� był taki zwyczaj
w D�browie Górniczej, �e młodzie� szkolna i pracuj�ca spotykały si� w tygodniu wieczorem,
a w niedziel� przed południem po mszy �w. na ul. Sobieskiego. Tam, w do�� licznych
grupach, dokonywano wymiany informacji. co i gdzie dzieje si� w mie�cie. Zwyczaj ten
w mniejszym zakresie zachował si� w pierwszych tygodniach okupacji. Na jednym z takich
spotka� zapadła decyzja harcerzy, �e odbior� Niemcom swoj� drukarni�. Wyznaczono termin
akcji i ustalono zadania przygotowawcze dla jej uczestników. W tej brawurowej akcji,
najefektowniejszej w czasie okupacji na terenie Zagł�bia D�browskiego, uczestniczyli
druhowie:
Witold D�browski, Kazimierz Gałek, Tadeusz Mamełko, Edmund Michniewicz, Antoni
Niedzielski, Stanisław Niedzielski, Alfons Piaskowski, Eugeniusz Puz, Jan Schubowski,
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Tadeusz W�trobi�ski i Jerzy Winkiel. Drukarnia była własno�ci� lZDH, ale w akcji odebrania
jej Niemcom brali udział harcerze z ró�nych dru�yn d�browskich. Dzie� 9 grudnia 1939 r.
przeszedł do bogatej historii d�browskiego harcerstwa, gdy� wtedy wła�nie dokonano
skutecznej akcji. Był to pocz�tek okupacji. Harcerze nie zdawali sobie sprawy, jakie mog�
by� konsekwencje gdyby co� nie udało si�.
Cała akcja przebiegała bardzo sprawnie. Piłk� do metali przeci�to kłódk� i wej�cie do �rodka
było ju� wolne. Szybko załadowano drukarni� na sanki, przykrywaj�c je płaszczami.
Wystawione czujki ubezpieczały transport. Sanki z niebezpiecznym ładunkiem przejechały
ulicami Sobieskiego i Ko�ciuszki w kierunku dworca kolejowego, nast�pnie skr�ciły w prawo
na ulic� Konopnickiej. Tam mieszkał kuzyn Eugeniusza Puza, Trzcionka, u którego
w komórce zło�ono drukarni�.

Druga grupa harcerzy zaj�ła si� wynoszeniem kaszt. Było ich 10, wszystkie wypełnione
czcionkami. Gdy uło�ono je na sanki, równie� i ten ładunek przykryto płaszczami. Po
wyposa�eniu drukami przewieziono ulicami: Krótk�, 3 Maja i Okrzei do domu, gdzie
mieszkał druh Tadeusz Mamełko. Gdy skr�cano z ulicy Okrzei na podwórze, jedna z kaszt
zsun�ła si� i czcionki wysypały si� do �niegu. Szybko zacz�to je zbiera�, zwłaszcza, �e od
strony ul. Sienkiewicza zbli�ało si� dwóch �andarmów niemieckich. Refleks uratował
harcerzy. Widz�c gro��ce im niebezpiecze�stwo, zacz�li bawi� si� �nie�kami i tym odwrócili
uwag� Niemców. Wszystko zako�czyło si� szcz��liwie. Drukarnia była znowu w posiadaniu
harcerzy. Teraz pojawił si� nowy problem: jak j� uruchomi�. Nie mogła przecie� sta�
bezczynnie. Uruchomienie drukami w D�browie Górniczej zostało ocenione jako bardzo
ryzykowne, dlatego Eugeniusz Puz podj�ł decyzj�, aby przenie�� j� do Bukowna koło
Olkusza. Wielu mieszka�ców Bukowna przyje�d�ało po w�giel do D�browy Górniczej. T�
mo�liwo�� nale�ało wykorzysta�. Drukarni� wraz z kasztami załadowano na furmank� i po
zabezpieczeniu ładunku nasypano na wierzch w�gla. Umieszczono j� w piwnicy pod stodoł�
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w zabudowaniach Władysława Puza, stryja Eugeniusza. Historyczna stodoła stoi do tej pory
w Bukownie.
Po zło�eniu drukami rozpocz�to wydawanie konspiracyjnej gazety p.t. "Walka". W�ród
redaktorów był m.in. Jerzy Lis, szwagier Eugeniusza Puza. W jednym z pierwszych numerów
znalazł si� artykuł Jerzego Lisa p.t. "Bagnet w plecy" napisany z powodu agresji Zwi�zku
Radzieckiego na Polsk� 17 wrze�nia 1939 r. Z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja w 1940 r.
wydrukowany został okoliczno�ciowy artykuł. Oprócz artykułów o tematyce patriotycznej
w gazecie znajdowały si� równie� wiadomo�ci z nasłuchu radiowego. Zespół redakcyjny
posiadał w Bukownie nielegalny aparat radiowy. To była walka
d�browskich harcerzy z wrogiem, o niepodległ� Polsk�. Walka nierówna, w której gin�li
w zasadzie tylko po jednej stronie. Trosk� harcerzy było podtrzymanie ducha patriotycznego
w narodzie, w tym celu wydawana była gazeta o formacie A4, wzgl�dnie A3, w zale�no�ci od
tego, jaki udało si� zdoby� papier. Wydawano najcz��ciej jeden numer w tygodniu
w nakładzie 1000 egzemplarzy. Były kłopoty z uzyskaniem farby drukarskiej. Posługiwano
si� nieraz tak�, która bardzo wolno wysychała. Wydrukowane egzemplarze rozkładane były
po całej piwnicy, a gdy zaszła potrzeba i po stodole. Papier do drukowania magazynowany
był nad obor� w s�siedniej posesji u Stanisława Sierki.
Bezpo�rednio przy drukowaniu zatrudnieni byli najcz��ciej Eugeniusz Puz i jego kuzyni -
Czesław Cebo i Zdzisław Puz oraz Zenon Kotania.
Wydrukowane gazety zabierane były przez harcerzy z D�browy Górniczej i rozprowadzane
w�ród zaufanych osób. Paczki z gazetami przywo�one były m.in. do sklepu Józefa
Schabowskiego, którego synowie, Jan i Henryk, zajmowali si� wolnym kolporta�em. Według
relacji Czesława Cebo kiedy� jeden z harcerzy d�browskich jechał z paczk� gazet "Walka" do
Warszawy. Podczas rewizji i kontroli dokumentów porzucił paczk� z gazetami, ale posiadał
przy sobie bilet z D�browy Górniczej. Ten przypadek miał naprowadzi� Niemców na �lad
istnienia drukami w D�browie Górniczej. Po nim zawieszono chwilowo drukowanie gazety
w obawie przed Niemcami.
Eugeniusz Puz zdecydował si� przenie�� drukarni� w inne miejsce. W Bukownie przed wojn�
mieszkał Jan Kaleci�ski, który wyjechał do Belgii. W domu jego zamieszkiwała Agnieszka
Cebo wraz ze sw� córk� Mari� Dutkiewicz. Zgodziły si� one na to, aby jeden pokój zaj�ł
Eugeniusz Puz. Nie były one wtajemniczone w to, co nowy lokator zamierza robi�. Wkrótce
drukarnia wznowiła prac�. Nie trwało to długo, gdy� w listopadzie 1940 r. drukarni�, radio
i pistolet odpowiednio zabezpieczono i zabrano z domu Kaleci�skiego do nowo
przygotowanej kryjówki. Niewiele osób wiedziało, gdzie znajduje si� drukarnia. 15 stycznia
1941 r. nad ranem gestapo otoczyło w Bukownie dom Antoniego Cebo. Przeprowadzaj�cy
tam rewizj� Niemcy dopytywali si� o Eugeniusza Puza. W tym samym dniu gestapo
przeprowadziło równie� rewizj� w s�siednim domu Kaleci�skiego. Nie znaleziono nic ani
w jednym, ani w drugim zabudowaniu. W tej sytuacji nie było innego wyj�cia dla Eugeniusza
Puza, jak ucieczka z tego terenu. Post�pił tak, jak uczynili inni mieszka�cy Zagł�bia
D�browskiego. Czuj�c zagro�enie, uciekł do Generalnej Guberni. Przebywał w okolicach
J�drzejowa. Nad ranem 18 stycznia 1941 r. gestapo przyszło ponownie do Antoniego Cebo,
tym razem był on w domu. Został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym
Auschwitz w O�wi�cimiu, gdzie zgin�ł 7 wrze�nia 1941 r. To była pierwsza ofiara terroru
hitlerowskiego zwi�zana z konspiracyjn� działalno�ci� drukami. W marcu 1941 r. gestapo
ponownie przyjechało do Bukowna, udało si� na plac, gdzie schowana była drukarnia. Od
ustalonego punktu funkcjonariusze odmierzyli krokami odległo�� i kazali Polakom w tym
miejscu kopa�. Tam znale�li to, czego szukali. Dumni z odniesionego sukcesu zrobili sobie
zdj�cie nad zdobycz�. Kto mógł wskaza� Niemcom, gdzie schowane były drukarnia, radio
i pistolet, do dnia dzisiejszego nie udało si� ustali�. Nie zrobił tego na pewno Eugeniusz Puz,
którego aresztowano podczas przej�cia na granicy mi�dzy Rzesz� a Generaln� Guberni� kilka
miesi�cy pó�niej, a było to 24 grudnia 1941 r. Gdy o aresztowaniu Eugeniusza Puza
dowiedział si� jego przyjaciel, Jan Schabowski, to był pewien, �e nie powie on Niemcom, kto
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wraz z nimi odebrał okupantom własno�� harcersk�. W czasie �ledztwa w wi�zieniu nie
wydał nikogo. Przewieziono go nast�pnie do obozu koncentracyjnego w O�wi�cimiu.
12 czerwca 1942 r. powieszony został w publicznej egzekucji wraz z dziewi�cioma
pracownikami Huty Bankowej. Z tego grona on był najmłodszy. Powieszony został jako
ostatni i jako jedyny wzniósł okrzyk: "Niech �yje Polska!". Na miejscu tej zbrodni
w D�browie Górniczej przy ul. Ks. Grzegorza Augustynika wzniesiony został w 1958 r.
pomnik. Ks. kanonik Henryk
Danielewski podczas uroczysto�ci
zwi�zanych z 50 rocznic� tragedii
dokonał jego po�wi�cenia.

Wspominaj�c o Eugeniuszu
Puzie nale�y przytoczy� jeszcze
jeden epizod z jego �ycia. Ojciec
Eugeniusza Puza pochodził z
Bukowna. Bukowno w okresie
mi�dzywojennym było wsi�
letniskow�, w której wypoczywało
wielu mieszka�ców Zagł�bia
D�browskiego.
Cz�sto u swoich kuzynów go�cił
tam równie� Eugeniusz Puz. Był
zawsze mile przyjmowany, mi�dzy
innymi ze wzgl�du na swój
�yczliwy stosunek do ludzi.
Przejechanie rowerem drogi
z D�browy Górniczej do Bukowna
było dla niego wielk�
przyjemno�ci�. Gdy przyjechał do
Bukowna w maju 1938 r.,
dowiedział si� od miejscowej
ludno�ci, co si� tam stało. Otó� w
nocy z 2 na 3 maja 1938 r.
nieznani sprawcy usun�li stoj�cy
od lat przy drodze drewniany
krzy�. Było to dla Eugeniusza
Puza bardzo bolesne wydarzenie.
W miar� swoich mo�liwo�ci
postarał si� o to, aby ten haniebny czyn naprawi�. Zorganizował grup� z harcerzy z D�browy
Górniczej
i miejscowych gospodarzy i wspólnymi siłami, na podwórzu Józefa Kosno, wykonali
betonowy krzy�. Stan�ł on w tym samym miejscu co dawniej drewniany. Na dole, tu� nad
ziemi�, umieszczony został napis: „Ducha Chrystusowego w narodzie naszym umacniaj
Panie”. W dwudziestym roku odzyskania wolno�ci ufundowali ten krzy� członkowie
�wietlicy w Bukownie i harcerze z D�browy Górniczej. Miało to miejsce 12 czerwca 1938 r.
Nale�y w tym miejscu zwróci� uwag� na ciekaw� zbie�no�� dat: 12 czerwca 1938 odbyło si�
uroczyste po�wi�cenie nowego krzy�a w Bukownie, 12 czerwca 1942 r. zgin�ł Eugeniusz
Puz, główny inicjator postawienia krzy�a. W młodo�ci zło�ył przyrzeczenie wierno�ci
harcerskiej słu�by Bogu, Ojczy�nie i bli�nim i je realizował. Nagrod� za obron� czci krzy�a
Chrystusowego było to, �e w tym wła�nie dniu odszedł na wieczn� wart�. Istniej�cy szczep
harcerski przy Szkole Podstawowe nr 30 w D�browie Górniczej przyj�ł za patrona
Eugeniusza Puza.
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O najsłynniejszej akcji przeprowadzonej przez
zagł�biowskich harcerzy podczas okupacji, jak�
była „Akcja Drukarnia” pami�taj� harcerze 13DDH
„Santy” z D�browy Górniczej. Dru�ynowa Anna
Wasilewska i przyboczny Dominik Kna�
organizuj� gr� historyczn�. Odtwarzana jest w niej
historia odebrania Niemcom harcerskiej drukarni.
Na tej samej trasie przenoszona jest przez grup�
harcerzy maszyna do pisania zast�puj�ca drukarni�.
Wzbudza to zainteresowanie przechodniów,
widz�cych, jak w tak niezwykły sposób,
przenoszona jest stara drukarnia. Gra ta
przeprowadzona jest 9 grudnia w rocznic� akcji
albo 11 listopada po uroczysto�ciach �wi�ta
Niepodległo�ci. W D�browie Górniczej w rocznic�
stracenia podczas okupacji niemieckiej dziesi�ciu
mieszka�ców miasta, obok pomnika im
po�wi�conego, organizowane s� uroczysto�ci
patryjotyczne. Najmłodszym w tej grupie był
Eugeniusz Puz. On zgin�ł jako ostatni.
W Bukownie starano si� inaczej zachowa� pami��
o niezwykłej działalno�ci druha Eugeniusza Puza w
ich �rodowisku. Z inicjatywy druha Czesława
Strasia powstała w Bukownie  8DH im. Eugeniusza
Puza. In�. Józef Liszka, mieszkaniec Krzykawy,
postarał si� o to, aby przed zbli�aj�cymi si�
uroczysto�ciami w Bukownie w 1992 roku

odnowiony został napis umieszczony na dole krzy�a. Dzisiaj mo�na bez trudu odczyta�
znajduj�c� si� tam tre��. Dzi�ki temu, �e napis umieszczony jest przy ziemi z czasem pokryła
go trawa i dzi�ki temu przetrwał okupacj� niemieck� i czasy PRL-u.
 W 50 rocznic� jego �mierci w Bukownie odbyła si�  okoliczno�ciowa uroczysto��.
Organizatorami tej uroczysto�ci, podobnie jak przed laty, byli harcerze z D�browy Górniczej.
Koncelebrowan� msz� �wi�t� w intencji Eugeniusza Puza odprawili ks. kan. Władysław
Golis, duszpasterz ZHP i ks. kpt. Tadeusz Michalski - kapelan �wiatowego Zwi�zku
	ołnierzy Armii Krajowej. W wygłoszonej homilii ksi�dz kanonik W. Golis przedstawił
druha. Eugeniusza Puza jako wzorowego katolika, Polaka, harcerza. Po mszy �w. procesja

wyruszyła pod krzy� postawiony z
inicjatywy Eugeniusza Puza.

Po drodze zatrzymano si� na chwil�
obok miejsca, gdzie ukryta była
drukarnia. Pod krzy�em przemówił
miejscowy ks. proboszcz ko�cioła
rzymsko-katolickiego, Marek
Plebanek, nawi�zuj�c do tre�ci napisu
pod krzy�em "Ducha Chrystusowego

w narodzie naszym umacniaj Panie."
Nast�pnie druh Kazimierz Kalaga
przypomniał rol�, jak� odegrali
harcerze w 1938 r. podczas

uroczysto�ci w Bukownie. Zaznaczył równie�, �e uroczysto�ci z 1992 roku. organizowali
tak�e harcerze. Tak jak przed laty uroczysto�ci pod krzy�em zako�czono od�piewaniem "My
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chcemy Boga" i hymnu harcerskiego. Nast�pnie wszyscy przeszli na plac obok remizy
stra�ackiej, gdzie było ognisko harcerskie. Uchwał� Rady Miejskiej w Bukownie
jedna z ulic w mie�cie nazwana jest ulic� Eugeniusza Puza. W gimnazjum, do którego
ucz�szczał (dzisiaj jest to I L.O. im. M. Kopernika w B�dzinie), znajduje si� w holu tablica
pami�tkowa ku czci wychowanków szkoły, którzy zgin�li w latach 1939 - 1945.
W�ród wymienionych tam 51 nazwisk znajduje si� te� nazwisko Eugeniusza Puza.

Oprócz druha Eugeniusza Puza zostali zamordowani przez Niemców inni mieszka�cy
Bukowna i okolic :

� Donat Wrona

� Jan Sikora

� Józef Wójcik

� Henryk Miech

� Jan Brzozowski

� Jan Bratek
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C Z E � �  I C H  P A M I � C I

HARCERSTWO WCZORAJ…

ZHP w Hufcu Olkuskim w latach 1945-1949

Harcerstwo w bie��cym roku b�dzie obchodzi� 100 lecie działalno�ci w naszej ojczy�nie. Jest
to, wi�c ruch młodzie�owy o du�ej tradycji i nieprzemijaj�cych zasadach moralnych
w procesie wychowania młodych ludzi.
Po roku 1945 na terenie Polski dru�yny harcerskie powstawały z niebywałym rozmachem.
Tym entuzjazmem obj�ta została młodzie� z naszego olkuskiego powiatu. Powstawały one
przy prawie ka�dej szkole w Olkuszu, Sławkowie, Bolesławiu i równie� w Bukownie.
Organizacj� młodzie�y na naszym terenie
zajmowała si� starsza młodzie�, w�ród nich
Protazy Cebo, Czesław Stra� i inni. W tym
procesie czynnie pomagały szkoły. U nas w
Bukownie opiekunem harcerzy był mgr Józef
Olesiak i Edward Pi�tka. Z ramienia hufca
olkuskiego przyjacielem młodzie�y był
zasłu�ony dla regionu harcerz i społecznik
Antoni Wiatrowski.

Wyznaczenie Patrona dla
dru�yny

Ka�da dru�yna harcerska obierała sobie
bohatera za patrona i kolor chust, co w naszym
przypadku wybrało niebieski. Za� bohaterem
mógł by� zasłu�ony, nie�yj�cy wojskowy,
poeta lub człowiek innej profesji.
Najcz�stszymi patronami byli: T. Ko�ciuszko,
J. Kili�ski, M. Konopnicka itp. Dla nas
młodych ludzi �yj�cych w Bukownie było
wielkim i miłym zaskoczeniem, gdy na Radzie
Dru�yny hufcowy druh Antoni Wiatrowski
wyraził zgod�, aby naszym patronem został miejscowy bohater druh Eugeniusz Puz. Był nam
znany starszym od nas harcerzem, który bardzo cz�sto przyje�d�ał na rowerze i bawił si� z
nami, ucz�c nas ró�nych zabaw terenowych i jazdy (na swoim budz�cym zazdro��
wspaniałym bicyklu). O działalno�ci konspiracyjnej w czasie drugiej wojny, druha
Eugeniusza nic nam nie było wiadomo. Nawet jak zgin�ł i kiedy został zamordowany
dowiedzieli�my si� dopiero po 1956 roku, jak ju� nie istniała dru�yna harcerska, która
brutalnie została rozwi�zana w 1949roku.
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Działalno�� 8 M.D.H. im. E. Puza

Harcerstwo od chwili powstania spełnia rol� pomocnicz� w wychowaniu młodzie�y na
prawych obywateli ojczyzny. Oczywi�cie rodzina i szkoła s� podstawowymi czynnikami
w kształtowaniu postaw moralnych młodego człowieka. Dru�yny harcerskie sw� rol�
wychowawcz� spełniaj� metodami opracowanymi przez twórc� skautingu, przeło�onymi na
polskie warunki przez Andrzeja Małkowskiego. Do podstawowych nale�y prawo harcerskie:

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE
Mam szczer� wol� całym �yciem pełni� słu�b� Bogu i Polsce,
Nie�� ch�tn� pomoc bli�nim, by� posłusznym Prawu Harcerskiemu.

PRAWO HARCERSKIE
1. Harcerz słu�y Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowi�zki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest po�yteczny i niesie pomoc bli�nim.
4. Harcerz w ka�dym widzi bli�niego, a za brata uwa�a ka�dego innego harcerza.
5. Harcerz post�puje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrod� i stara si� j� pozna�.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przeło�onym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszcz�dny i ofiarny.
10.Harcerz jest czysty w my�li, mowie i uczynkach: nie pali tytoniu, nie pije napojów
alkoholowych.
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Z tych punktów wypływaj� ramowe plany pracy dru�yn i zast�pów na ka�dy rok harcerski
zgodnie z rokiem szkolny. Z zało�eni planowych nasza dru�yna w Bukownie organizowała
wycieczki krajoznawcze, biwaki poł�czone z ogniskami z udziałem miejscowej publiczno�ci,
organizowane były tak zwane biegi na zdobywanie stopni harcerskich i sprawno�ci, które
rozszerzały wiedze o Polsce, �rodowisku oraz uczyły obcowania i kochania przyrody. Do tego
celu mieli�my namioty, sprz�t obozowy i wyposa�enie kuchni, które były darowizn� m. in.
z Fabryki Wyrobów Metalowych w Sławkowie.
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Mieszka�cy Bukowna za zasługi druha Eugeniusza Puza, zaproponowali nazwanie jego
imieniem jednej z ulic swojego miasta. Inicjatywa ta spotkała si�  z poparciem Rady Miejskiej
i została zatwierdzona uchwał� z dnia 27 stycznia 1994 roku.
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… HARCERSTWO DZISIAJ

��������	
����������	��
���

Alarm mundurowy – sygnał lub rozkaz wzywaj�cy np. obóz lub dru�yn� do jak
najszybszego stawienia si� w wyznaczonym miejscu w pełnym umundurowaniu. Alarm
pozwala zebra� si� szybko w wyj�tkowej sytuacji, a tak�e uczy karno�ci oraz utrzymywania
porz�dku (zwłaszcza na obozie).

Biszkopt – �artobliwe okre�lenie harcerza, który jest pierwszy raz na obozie.

Chor�giew – jednostka organizacyjna ZHP, która obejmuje hufce na terenie jednego
województwa (wyj�tek: Chor�giew Stołeczna ZHP, która działa w granicach dawnego
województwa stołecznego, oraz inne, pojedyncze przypadki niewielkich zmian
terytorialnych).

Czuj! –
tradycyjne pozdrowienie zuchów.

Czuwaj! – tradycyjne pozdrowienie
harcerskie.

Druh/druhna – zwyczajowe okre�lenie
harcerza czy instruktora, stosowane zwłaszcza
przy zwracaniu si� do siebie (np. druhu
Piotrze) lub mówieniu o innym harcerzu lub
instruktorze (np. druhna Ewa
powiedziała…).

Dru�yna –
podstawowa jednostka
organizacyjna w ZHP, składa si� z kilku
zast�pów; liczy �rednio 15–25 harcerzy. Na
czele dru�yny stoi dru�ynowy. Dru�yn�, w
skład której wchodz� zuchy, nazywamy
gromad� zuchow�.

Dru�ynowy
– instruktor harcerski kieruj�cy dru�yn� lub
gromad� zuchow�, który ma wiedz� i
umiej�tno�ci potrzebne do wychowania i opieki nad dzie�mi i młodzie��.

Dziesi�tka (inne okre�lenie: „dycha”) – potoczne okre�lenie namiotu o podstawie 4x5 m
i wysoko�ci 2 m, zasadniczo przeznaczonego dla 10 osób, powszechnie u�ywanego na
obozach harcerskich, cho� zwykle �pi w nim na obozie 5–7 osób. „Wysoka dziesi�tka” –
namiot wy�szy od „dziesi�tki” o 25 cm.
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Finka – krótki nó� z zakrzywionym ostrzem, noszony przy pasie harcerskim, nó� fi�ski.

Główna Kwatera ZHP – zarz�d ZHP; liczy 7 osób, działa pod kierunkiem Naczelnika ZHP.
Potocznie: tak�e okre�lenie siedziby władz naczelnych ZHP w Warszawie przy
ul. Konopnickiej 6.

Gromada zuchowa – podstawowa jednostka organizacyjna w ZHP skupiaj�ca ok. 15–25
zuchów; składa si� z kilku szóstek.

Gwiazdka zuchowa – okre�lenie stopnia „wtajemniczenia” zucha. W ZHP s� trzy gwiazdki:
zuch ochoczy, sprawny i gospodarny; ich nazwy najlepiej charakteryzuj� poziom, jaki musi
osi�gn�� zuch, aby zdoby� kolejn� gwiazdk�. Zuch zdobywa gwiazdki po kolei, realizuj�c
zadania ustalone wcze�niej z dru�ynowym. Na znak zdobycia gwiazdki odnawia swoj�
Obietnic� Zucha, a na mundurze zakłada pod znaczkiem zucha, na pasku w barwach
gromady, biał� gwiazdk�.

Harcerze – członkowie ZHP w wieku 10–13 lat.

Harcerze starsi – członkowie ZHP w wieku 13–16 lat.

Harcmistrz – najwy�szy (trzeci) stopie� instruktorski, oznaczany na mundurze czerwon�
podkładk� pod krzy�em harcerskim.

Hufiec – jednostka organizacyjna ZHP obejmuj�ca gromady zuchowe, dru�yny i szczepy
działaj�ce najcz��ciej na terenie jednej miejscowo�ci, dzielnicy miasta lub gminy. Na czele
hufca stoi komendant hufca.

Instruktor ZHP – członek ZHP w wieku min. 16 lat, który ma wiedz� i umiej�tno�ci
potrzebne do wychowania i opieki nad dzie�mi i młodzie��. Instruktorem ZHP zostaje si� po
zrealizowaniu próby instruktorskiej i zło�eniu Zobowi�zania Instruktorskiego. Instruktorzy
zdobywaj� stopnie instruktorskie (zobacz): przewodnik (oznaczany na mundurze granatow�
podkładk� pod krzy�em harcerskim), podharcmistrz (podkładka zielona) i harcmistrz
(podkładka czerwona).

Iskra (iskierka, iskra przyja�ni) – zwyczaj harcerski stosowany w harcerskim kr�gu:
prowadz�cy (np. dru�ynowy) puszcza „iskr�”, która polega na u�ci�ni�ciu dłoni stoj�cej
w kr�gu obok osoby; po otrzymaniu „iskry” ka�da osoba musi u�cisn�� dło� kolejnej osoby,
w ten sposób „iskra” zatacza całe koło, wracaj�c do prowadz�cego; przekazywanie odbywa
si� w ciszy, czasami w momencie u�ci�ni�cia dłoni wypowiada si� harcerskie pozdrowienie
„Czuwaj!”.

Kanadyjka – składane łó�ko polowe z płótna rozci�gni�tego na drewnianym stela�u.
Kanadyjka jest powszechnie wykorzystywana na obozach harcerskich i koloniach
zuchowych.

Kangurka – nieprzemakalna kurtka z kapturem i kangurz� kieszeni� na piersi, zakładana
przez głow�.
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Komenda hufca – zespół instruktorów ZHP, kieruj�cy prac� hufca, któremu przewodzi
komendant hufca.

Komendant – szef jednostki organizacyjnej ZHP: szczepu (komendant szczepu), hufca
(komendant hufca), chor�gwi (komendant chor�gwi) lub osoba kieruj�ca obozem harcerskim
(komendant obozu) b�d� koloni� zuchow� (komendant kolonii).

Kominek – forma podobna do ogniska, ale odbywaj�ca si� w pomieszczeniu zamkni�tym,
przy �wiecach.

Komisja stopni instruktorskich (KSI) – zespół do�wiadczonych instruktorów, którzy
zajmuj� si� zatwierdzaniem programów prób na stopnie instruktorskie, monitorowaniem
przebiegu prób oraz ich ocen� po zrealizowaniu wszystkich przewidzianych w próbie zada�.
Pozytywne odbycie próby na stopie� instruktorski (trwaj�cej zwykle 1–2 lata) jest warunkiem
zdobycia stopnia instruktorskiego. Stopnie instruktorskie przyznaje komendant hufca lub
chor�gwi albo Naczelnik ZHP na wniosek odpowiedniej komisji stopni instruktorskich.

Kr�g (kr�g przyja�ni) – obrz�d ko�cz�cy harcerskie spotkanie, któremu towarzyszy
obrz�dowa pie��.

Kr�g rady – obrz�dowa cz��� zbiórki zuchów, podczas której wszyscy – zuchy i kadra
gromady zuchowej –  decyduj� o najwa�niejszych sprawach gromady, jak np. przyznanie
sprawno�ci, wydatkowanie funduszy gromady, nagradzanie zuchów.

Kwaterka – grupa wykonuj�ca podstawowe prace logistyczne na kilka dni przed
rozpocz�ciem obozu harcerskiego.

Kwatermistrz – do�wiadczony harcerz b�d� instruktor zajmuj�cy si� sprawami
gospodarczymi, sprz�towymi w danej jednostce harcerskiej lub na obozie.

Lilijka – tradycyjny symbol harcerski w kształcie lilii, noszony m.in. na nakryciu głowy.

Nieprzetarty Szlak – ruch w ZHP pracuj�cy z dzie�mi niepełnosprawnymi, sposób pracy
z dzie�mi niepełnosprawnymi w ZHP

Niezb�dnik – zestaw turystyczny składaj�cy si� z ły�ki i widelca spi�tych razem.

NS – 1. potoczne okre�lenie namiotu o wysoko�ci ponad 2 m, półkolistego, z okr�głymi
oknami; u�ywanego na obozach harcerskich do celów mieszkalnych oraz magazynowych. 2.
skrót, zobacz: Nieprzetarty Szlak.

Obietnica Zucha - najwa�niejszy dla zucha, uroczysty obrz�d, podczas którego zuch
wypowiada słowa Obietnicy Zucha i otrzymuje znaczek zucha.

Obo	ny – osoba pilnuj�ca porz�dku i dyscypliny na obozie.
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Obóz harcerski – kilkutygodniowy wyjazd wakacyjny harcerzy, tradycyjnie do lasu pod
namioty.

Obrz�dowo�� – przyj�ta na okre�lony czas (np. na okres obozu harcerskiego) konwencja
zabawy pomagaj�ca w realizacji zało�onych celów wychowawczych.

Pier�cie
 – element umundurowania spinaj�cy chust�.

Piguła – potoczne okre�lenie piel�gniarki, zwłaszcza na obozie harcerskim.

Pionierka – pierwsze dni obozu harcerskiego przeznaczone na wykonanie wyposa�enia
obozowego; tak�e okre�lenie czynno�ci wykonywania tego wyposa�enia.

Podharcmistrz – drugi stopie� instruktorski, oznaczany na mundurze zielon� podkładk� pod
krzy�em harcerskim.

Podkładka – kwadratowy kawałek filcu w kolorze granatowym, zielonym lub czerwonym,
umieszczany pod krzy�em harcerskim dla oznaczenia stopnia instruktorskiego.

Podobóz – autonomiczna terytorialnie i programowo jednostka wchodz�ca w skład obozu
harcerskiego.

Prawo Harcerskie – zbiór najwa�niejszych zasad obowi�zuj�cych wszystkich członków
ZHP z wyj�tkiem zuchów (ich obowi�zuje Prawo Zucha). Prawo Harcerskie liczy dziesi��
punktów.

Prawo Zucha – zbiór najwa�niejszych zasad obowi�zuj�cych wszystkie zuchy. Prawo Zucha
liczy sze�� punktów.

Przewodnik – pierwszy stopie� instruktorski, oznaczany na mundurze granatow� podkładk�
pod krzy�em harcerskim. Przewodnik jest przygotowany do prowadzenia gromady lub
dru�yny.

Przyboczny – starszy harcerz lub instruktor ZHP pomagaj�cy dru�ynowemu w prowadzeniu
dru�yny.

Przyrzeczenie Harcerskie – najwa�niejszy dla harcerza, uroczysty obrz�d harcerski, podczas
którego harcerz wypowiada słowa Przyrzeczenia Harcerskiego i otrzymuje Krzy� Harcerski.

Rada dru�yny – grono składaj�ce si� zwykle z kadry dru�yny oraz zast�powych, które
podejmuje kolegialnie najwa�niejsze decyzje w dru�ynie (np. przyznanie sprawno�ci lub
stopni harcerskich).

Rajd – jedno- lub kilkudniowa wycieczka harcerska polegaj�ca na w�drówce poł�czonej ze
zwiedzaniem i wykonywaniem ró�nych zada�.
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Rogatywka – harcerskie nakrycie głowy z daszkiem i kwadratowym denkiem, do którego
przypina si� lilijk�.

Składka członkowska – kwota pieni��na wpłacana do wspólnej kasy ZHP, słu��ca pokryciu
podstawowych potrzeb organizacji; obecnie wynosi 2 zł miesi�cznie. Składka ma
w harcerstwie znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale tak�e wychowawcze (uczenie
systematyczno�ci, oszcz�dno�ci). Składki w ZHP płac� wszyscy z wyj�tkiem członków
Nieprzetartego Szlaku. Obowi�zek płacenia składek wynika wprost z ustawy
o stowarzyszeniach.

Składnica harcerska – sklep z umundurowaniem i wyposa�eniem harcerskim.

Sprawno�� harcerska – zdobyta i udowodniona działaniem umiej�tno��, któr� harcerz
potrafi posłu�y� si� w razie potrzeby; przyznanie sprawno�ci jest uznaniem umiej�tno�ci
harcerza w danej dziedzinie. Zdobyte sprawno�ci harcerskie oznacza si� kolorowymi
okr�głymi emblematami na prawym r�kawie munduru.

Sprawno�� zuchowa – zdobyta przez zucha i udowodniona działaniem umiej�tno��, wiedza.
Sprawno�ci zuchy zdobywaj� indywidualnie i cał� gromad�. Zdobywaj�c sprawno�ci
zespołowe na zbiórkach gromady, zuchy bawi� si� (np. w listonoszy, le�ników, podró�ników,
Indian) i przez zabaw� w kogo� lub w co� zdobywaj� nowe umiej�tno�ci i wiedz�.
Sprawno�ci indywidualne zuchy zdobywaj� samodzielnie, realizuj�c kilka zada� dotycz�cych
zwykle swoich zainteresowa� (np. mistrz gier i zabaw). Zdobyte sprawno�ci zuchowe
oznacza si� kolorowymi trójk�tnymi emblematami na prawym r�kawie munduru zucha.

Statut ZHP – najwy�szy rang� dokument wewn�trzny ZHP, okre�laj�cy najwa�niejsze
zasady funkcjonowania ZHP.

Stopie
 harcerski – okre�lenie poziomu wiedzy, umiej�tno�ci i wyrobienia harcerskiego
harcerzy. Stopnie zdobywa si� realizuj�c zadania okre�lone w programie próby na stopie�.
Stopnie oznacza si� na naramiennikach munduru oraz na krzy�u harcerskim. W ZHP istnieje
sze�� stopni harcerskich:

• ochotniczka/młodzik – oznaczenie: jedna belka

• tropicielka/wywiadowca – oznaczenie: dwie belki

• pionierka/odkrywca – oznaczenie: jedna krokiewka, dodatkowo srebrna lilijka nabita
na krzy�u  harcerskim

• samarytanka/�wik – oznaczenie: dwie krokiewki, dodatkowo złota lilijka na krzy�u
harcerskim

• harcerka orla/harcerz orli – oznaczenie: jedna gwiazdka, dodatkowo złote: lilijka

• i okr�g na krzy�u harcerskim

• harcerka Rzeczypospolitej/harcerz Rzeczypospolitej – oznaczenie: dwie gwiazdki,
dodatkowo złote: lilijka, okr�g i wieniec na krzy�u harcerskim.

Stopie
 instruktorski – okre�lenie poziomu wiedzy, dojrzało�ci społecznej i umiej�tno�ci
wychowawczych instruktora harcerskiego; w ZHP istniej� trzy stopnie instruktorskie:
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• przewodnik – oznaczenie: granatowa podkładka pod krzy�em harcerskim

• podharcmistrz – oznaczenie: zielona podkładka pod krzy�em harcerskim

• harcmistrz – oznaczenie: czerwona podkładka pod krzy�em harcerskim

Stopnie instruktorskie przyznaje komendant hufca lub chor�gwi albo Naczelnik ZHP na
wniosek odpowiedniej komisji stopni instruktorskich.

Stra�nik ognia – funkcja honorowa pełniona przez harcerza podczas ogniska harcerskiego;
zadaniem stra�nika ognia jest utrzymywanie ognia – tak aby ognisko nie zgasło.

Szczep – kilka współpracuj�cych ze sob� gromad lub dru�yn; szczepem kieruje komendant
szczepu (szczepowy).

Sznur funkcyjny – element umundurowania, oznaczaj�cy pełnion� funkcj� (kolorem oraz
sposobem noszenia), np.:

• sznur br�zowy – zast�powy

• sznur zielony – przyboczny

• sznur granatowy – dru�ynowy

• sznur granatowy poczwórnie pleciony – komendant szczepu.

Szóstka – grupa kilku zuchów, wykonuj�ca razem zadania podczas zbiórki zuchowej, na
czele z szóstkowym.

Szóstkowy – zuch stoj�cy na czele grupy kilku zuchów (szóstki zuchowej).

�led	 – drewniany lub metalowy klin wbijany w ziemi�, o który zaczepia si� napi�t� link�
rozbitego namiotu.

Warta – słu�ba pełniona zwykle na obozie przez harcerzy, której celem jest pilnowanie
terenu obozu; wbrew pozorom warta ma znaczenie głównie wychowawcze. Warta honorowa
– stra� honorowa pełniona zazwyczaj podczas oficjalnych uroczysto�ci, np. przy pomniku.

W�drownicy – członkowie ZHP w wieku 16–25 lat.

Zapałka – rurka, zwykle aluminiowa, tworz�ca boczne rusztowanie namiotu
dziesi�cioosobowego (patrz: dziesi�tka).

Zast�p – kilkuosobowa grupa harcerzy, wykonuj�ca razem zadania podczas zbiórki, rajdu
i na obozie, której przewodzi zast�powy.

Zast�powy – harcerz stoj�cy na czele kilkuosobowej grupy harcerzy (zast�pu).

Zbiórka – cykliczne, tematyczne spotkanie okre�lonej grupy członków ZHP, np. zbiórka
dru�yny harcerskiej, zbiórka gromady zuchowej. Zbiórka gromady odbywa si� zwykle raz w
tygodniu i trwa ok. 1,5 godziny, zbiórka dru�yny – modelowo raz na kilka tygodni, zbiórka
zast�pu – modelowo raz w tygodniu.

Zuchy – członkowie ZHP w wieku 6–10 lat.
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CZ�STO SPOTYKANE SKRÓTY

• hm. – patrz: harcmistrz

• HO – harcerz orli/harcerka orla – pi�ty stopie� harcerski

• KSI – patrz: komisja stopni instruktorskich

• phm. – patrz: podharcmistrz

• pwd. – patrz: przewodnik

• WAGGGS – �wiatowa Organizacja Przewodniczek i Skautek (World Association of
Girl Guides and Girl Scouts), której ZHP jest członkiem.

• WOSM – �wiatowa Organizacja Ruchu Skautowego (The World Organization of the
Scout
Movement), której ZHP jest członkiem.

• ZHP – Zwi�zek Harcerstwa Polskiego, najwi�ksza organizacja harcerska w Polsce,
liczy ok. 140 tys. członków

• ZHR – druga co do wielko�ci organizacja harcerska w Polsce, liczy ok. 14 tys.
członków
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Ojczyzna

Nauka

Cnota

„ (…) A je�li komu droga otwarta do nieba –
Tym, co słu�� ojczy	nie (…)”

  Jan Kochanowski



21

Pami�ci tych, którzy odeszli na wieczn� wart� -

- Komitet Organizacyjny
Obchodów 65 rocznicy stracenia druha Eugeniusza Puza :

� Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Bukownie Jadwiga Krzemie�
� Druh Kazimierz Kalaga
� Druh Czesław Stra�

CZUWAJ !!!

Opracowanie graficzne:

� Krystian Wartak
� Wojciech Cebo

Pami�ci Eugeniusza Puza
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