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GORWC 
usmiecnu 

arwna plansza z promienistym słon- 
B kiem i wdzięcznie szczerzącymi 

ząbki główkami w berecikach wita 
przybywających. Uzupełnia to :' napis: 
Ośrodek Zuchowy Hufca ZHP - ."Kraina 
Uśmiechu". Wewnątrz mnóstwo . innych 
plansz: Prawo Zucha, mundury, odznaki 
zwyczaje a także .... 7 GZDZ. 
Wszystko to przekonuje, że mamy do czy- 
nienia z dużym obiektem stworzonym spec- 
jalnie dla najmłodszych członków Związku 
Harcerstwa Polskiego, niemałym wkładem 
pracy i pieniędzy. Rzecz podnosząca na 
duchu w czasach niedoceniania ruchu 
zuchowego. 

Po bliższym przyjrzeniu się "Krainie 
Uśmiechu" rodzą się wątpliwości. Ośrodek 
może pomieścić nawet 500 osób, a w cza- 
sie wakacji jest w nim tylko setka ta- 
kich, które z. ruchem zuchowym mają 
związek: dwie kolonie (47 i 36 zuchów) 

1 oraz kurs drużynowych zuchowych (2losób) 
Ponadto jest obóz pod namiotami pionie- 
rów z Lipska oraz wczasowicze. 
Zuchy z kolonii ćwiczeń i kurs. drużyno- 
wych mieszczą się w jednym pawilonie: Po 

'osiem osób w małych salkach (niewiele 
ponad 2m? na jednego mieszkańca). Ciasno, 
duszno. Posiłek. Ogromna jadalnia, na 
stołach w pojemnikach chleb pokrojony 
drobniutko (dlaczego?), kawa z mlekiem 
w tłustych plastikowych kubkach. 
Dzieci biorą chleb i kładą wprost na 
wątpliwej czystości stoły, smarują ma- 
słem i jedzą. Dziwi brak obrusów, tale- 
rzyków i prymitywizm w serwowaniu posił- 
ku. Nie wszystkim, to prawda. Prawo do 

higieny zachowują goście z NRD, kadra 

ośrodka i wczasowicze. Zuchy i kursanci 
muszą poprzestać na tym,co się im łas- 
kawie użyczy, za ciężkie pieniądze 
zresztą (13503 dziennie). Kurs drużyno- 
wych zuchowych nie jest rozpieszczany. 
Ma stałą kadrę złożoną z komendanta 
(phm) oraz instruktorki (bez stopnia), 
liczy więc na wykładowców dojeżdżających. 
Niestety, nie przewidziano dla nich 
noclegów. Co prawda nikogo z nich nie 
odesłano do domu, ale każdemu oświadczo- 
no, że mogło to nastąpić. 

Kurs spełnia obowiązki usługowe w 
stosunku do reszty mieszkańców. Właśnie 
trzeba zlikwidować obóz po pionierach z 
NRD. Komendant ośrodka poleca przerwać 
zajęcia kursowe, składać i przenosić na- 
mioty. Przyglądają się temu zróżnicowane 
grupki wczasowiczów. Chwalą wychowawcze 
walory ciężkiej fizycznej pracy.Przyznać 
im trzeba rację, nic tak nie przygotuje 
młodzieży do przyszłego dorosłego życia 
jak pozbycie się odruchów protestu wobec 
eksploatacji ze strony "równiejszych". 
A zuchy? Czują się dobrze przez sam fakt 
przebywania w grupie rówieśników, w od-, 
miennych niż zwykle warunkach. Nie wiem 
czy zauważają,że są traktowane jak gor- 
sza kategoria mieszkańców ośrodka. Mają 
pierwszą życiową lekcję, że jest się za- 
razem i tym gorszym i "gospodarzem" 
(z planszy). 

"Kraina Uśmiechu" jest przykładem, 
jak można "firmę" zuchową wykorzystać 
do zdobycia pieniędzy i wykonawstwa 
obiektu wczasowego. Któż odmówi grosza 
dla dzieci, w dodatku z rejonu .eko- 
logicznej katastrofy. Z biegiem lat 
"firma" zostaje na planszach, a zuchy 
nielicznym,ale uciążliwym sublokatorem. 
Widziałem zadowolone twarze wizytujących 
ośrodek komendantów i sekretarzy ,znacz- 
nie mniej zadowolone przyszłej zuchowej 
kadry oraz samych zuchów. 

Zdaję sobie sprawę, że felieton ten 
niczego nie zmieni, najwyżej ktoś się 
na mnie obrazi. Zaryzykuję wniosek: 
Zmieńmy nazwę ośrodka, który tak mało 
już ma z zuchami wspólnego. Mógłby 
brzmieć np. tak:"Kraina uśmiechów przy- 

jaciół harcerstwa umiejących ciągnąć 
korzyści dla siebie". s 

czuj ! 
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ampania sprawozdawczo-wyborcza w Związku 
wkracza w decydującą fazę - wyboru nowych 
władz w hufcach. To na tym szczeblu powinny 

rozstrzygnąć się losy naszego ruchu. Hufiec jako 
bezpośredni organizator pracy drużyn staje się 
kluczową sprawą i najistotniejszą strukturą 
organizacyjną naszego Związku. 

Już widać, iż przyjęty przez radę naczelną 
statyczny model reformowania naszego ruchu 
rozmija się z oczekiwaniami wielu środowisk har- 
cerskich. Bez roztrzygnięcia zasadniczych, strate- 
gicznych celów i form funkcjonowania ruchu har- 
cerskiego nie sposób realizować innych cząstkowych 
rozwiązań. I tak wypracowany nowy model funkcjono- 
wania hufca znacznie odbiega od społecznych uwa- 
runkowań jakie niesie za sobą życie. Postawmy py- 
tanie - czy harcerstwo musi być skazane na ciągłe 
dochodzenie i nadążanie za zjawiskami społecznymi? 
Przecież nasze ideały są awangardowe! 

W numerze dalszy ciąg dyskusji przedzjazdowej 
- ciekawy tekst Olgierda Fietkiewicza i wyniki 
sondażu Wojciecha Śliwerskiego. 

W procesie rozszerzania kontaktów z polonią 
na całym Świecie nie może zabraknąć także ruchu 
harcerskiego. Redakcja "Harcerza Rzeczypospolitej" 
zwraca się do Rady Naczelnej ZHP o wypracowanie 
modelu współpracy z harcerstwem na emigracji. Jest 
czas by problem. ten rozwiązał najbliższy Zjazd. 

By przybliżyć czytelnikom problem harcerstwa 
na emigracji drukujemy relacje z IV Światowego 
Zlotu w Rising Sun. 
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ardzo często mówi się o harcer- 
stwie jako o ruchu. "Nasz ruch" 
to przecież nawet hasło tego dzia- 

łu w "Harcerzu Rzeczypospolitej". Wiele- 
kroć już o tym mówiliśmy, pisaliśmy. 
Dziś po raz kolejny, w nieco innym zna- 
czeniu. 

Już starożytni Grecy zauważyli, że 
"wszystko płynie”, że nie można dwakroć 
wejść do tej samej rzeki. Jesteśmy dziś 
Świadomi, że Świat się zmienia, nieustan- 
nie, że my sami, każdy z nas się zmienia; 
ale czy dostrzegamy również, że zmienia 
się, na naszych oczach, być może za naszą 
sprawą - harcerstwo? A może nam się zdaje 
że harcerstwo, to przede wszystkim metoda 
doskonała i niezmienna, dobra na wszy- 
stkie czasy i okoliczności, więc póki ją 
wyznajemy i stosujemy, to jesteśmy starym 
dobrym harcerstwem, i w obliczu przemian 

Świata - "nasza wieś spokojna"? 
Gdybyż harcerstwo, to tylko metoda, 

metoda wychowania! Bo na zewnątrz jesteś- 
my świadkami (i uczestnikami) olbrzymich 
przemian. Czy oznacza to stały, dynamicz- 
ny rozwój, przechodzenie od form niższych 
od gorszego do lepszego - jak wydaje się 
Wielu, czy też jest to zmienność na za- 
sadzie sinusoidy - jak sądzą inni, czy 
może w jednych dziedzinach idzie ku 
lepszemu, a w tym samym czasie w innych 
zakrawa na katastrofę? Zdania są podzie- 
lone. Ale, w każdym razie, jeśli rzeczy- 
wistość wokół nas się zmienia, w jednych 
sprawach szybko i skokowo, w innych nie- 
mal niedostrzegalnie, jeśli dokonują się 
w makroskali tak ważne zwroty polityczne, 
jak rozpoczęty proces rozbrojenia nuk- 
learnego, jeśli równolegle ma miejsce 
postępujące zagrożenie ekologiczne na 
skalę planety, doskonale widoczne i u nas 
gołym okiem, jeśli w tym samym czasie 
czytamy o zamachach terrorystycznych i ma- 
my Świadomość istnienia głodu na Świecie, 
a do tego wiemy, że stale liczebnie wzra- 
sta ludzkość - to czy wystarczy, że będą 
się u nas odbywać zbiórki zastępów, na 
których harcerze uczą się węzłów, alfabe- 
tu Morse a, historii harcerstwa, a latem 
wyjadą na obóz nad jezioro? 

Po prostu, myśląc o harcerstwie jako 

o ruchu, jest też nam potrzebne spojrze- 
nie, jak się harcerstwo "rusza" w czasie. 
Czy wyprzedza swój czas, czy dostosowuje 
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się elastycznie do zastanych sytuacji 

wokół nas, czy też może nic się u nas nie 

zmienia, co najwyżej skład władz, tytuły 

rozdziałów uchwał czy regulaminy Spraw- 

ności i konkursów? 
Otóż odpowiedź na to pytanie jest 

szalenie trudna. Bowiem nie wystarczy po- 

równywanie treści ważnych dokumentów. 

Ani, jeśli najwyższe choćby władze coś 

nam zadekretują i uchwalą. Ta odpowiedź 

tkwi w nas samych, w każdym z osobna 

harcerzu i harcerce, instruktorze, „zuchu, 

a także w każdym zespole związkowym. 

Bardzo głęboko. Zależy ona od tego, czym 

dla nas tak naprawdę jest harcerstwo: 

epizodem życia, barwną przygodą misją 

życiową, sposobem na życie, próbą dorów- 

nania naszym poprzednikom? Odbywaniem 

zbiórek i realizacją planów pracy, radoś- 

cią z bycia razem w harcerskim zespole, 

czy próbą zmieniania świata? Rzecz nie do 

zbadania przez ankieterów...A to przecież 

głównie od tego, co tkwi w nas, zależy 

wszystko, przede wszystkim kształt, 

kondycja i szanse harcerstwa. Na to, co 

tkwi w nas, można oczywiście wpływać. 

Ale na ogół nie poprzez uchwały i roz- 

kazy, lecz osobisty przykład, przez coś 

tak nieuchwytnego, jak duch zespołu, a 

także poprzez ciekawe i żywe inicjatywy 

odpowiadające na coś osobiście odczuwane- 

go, a także lektury, filmy, rozmowy przy 

ognisku... 
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Skoro to tak trudne, a przecież, jako 

organizacja, chorągiew, hufiec, drużyna, 
zastęp, ba - jako harcerz - chcemy sobie 

wyznaczyć azymuty dalszego marszu, skoro 
chcemy dalej wspólnie maszerować, chcemy 
po sobie zostawić godne naszego pokole- 
nia dziedzictwo - to mamy w zanadrzu zna- 
komity sposób poznania, który kiedyś nie- 
którzy wspominani tu już starożytni Grecy 
uznawali za najlepszy: intuicję. Harcer- 
stwo - to nie zakład produkcyjny, którym 
rządzą przepisy technologiczne, plany i 
zarządzenia. To w swym podstawowym aspek- 
cie formowanie człowieka, bazujące na 
jego własnej chęci, gotowości służby, na 
fantazji i radości życia. To przecież nie 
jest tak, że ponadczasowe, niezmienne 
harcerstwo kształci według reguł takich 
samych ludzi; równocześnie bowiem po 
prostu takie jest harcerstwo, jacy są 
harcerze (instruktorzy - to też harcerze) 
To jest zależność dwustronna, sprzężenie 
zwrotne i tak, jak różni do harcerstwa 
przychodzą ludzie, tak też różni z niego 
ludzie wychodzą, reprezentując różne kwa- 
lifikacje, walory, możliwości; łączy ich 
(czy łączyć powinien) harcerski styl 
życia, oparty na gotowości i umiejętności 
dawania z siebie innym, ba, radości życia. 

Świat się zmienia, i my się zmieniamy 
Ale zawsze harcerstwo miało ambicję 
współprzyczyniać się do zmieniania świata 
- na lepsze. W harcerstwie zawsze jedni 
akcentowali bardziej jego stronę wycho- 
wawczą: kiedy wychowamy w harcerstwie 
wspaniałych ludzi, to oni już jako doroś- 
li staną się znakomitymi obywatelami. 
Inni domagali się raczej tego, by harce- 
rze,przede wszystkim już w czasie Swej 
przynależności , starali się społecznie 
działać, pełnić i trenować harcerską 
służbę. W różnych okresach w naszym "wy- 
chowaniu przez działanie" przeważał jeden 
lub drugi pogląd. W latach wojen i kry- 
zysów dominowało "już teraz"; w czasach 
jakiej - takiej pomyślności bardziej 
zwracano uwagę na aspekt wychowawczy. 
Dziś - nie ma wątpliwości, że w sytuacji 
Świata, Polski, i każdego Środowiska - 
nie możemy powiedzieć, że nasza harcerska 
"chata z kraja", bo my oto zajmujemy się 
tylko wychowaniem dla przyszłości. Ani, 
że nie wiadomo co robić. Pytanie raczej, 
czy nas na to stać... Jako, że "noblesse 
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oblige"- "mierz siły na zamiary", ale szym rzędzie od tego, czym ono jest i 
musimy mocno chodzić po ziemi. Ale, byśmy czym może być dla nas. Dla każdego har- 
właśnie, w każdym konkretnym środowisku, cerza i każdego zespołu związkowego. Czy 
każdy z nas, mogli się w służbie dobrze drużynowy potrafi wyczytać to z oczu 
sprawiać, to przecież nie na siłę. To swoich harcerzy, a uchwały ważnych gre- 
właśnie musimy zrozumieć i przeżyć, że miów będą w stanie oddać stan naszych 
"Qjczyzna w potrzebie", i że do siebie serc i umysłów - to właśnie zależy w du- 
trzeba odnieść 2-gi punkt prawa skautowe- żej mierze od umiejętności porozumiewania 
go z 1911 roku: "Skaut jest wierny Ojczyź- się i trudnej sztuki intuicji. 

nie, stara się pojąć czego Ona od niego A przy okazji. Mówiono czasem o po- 

żąda, i to wykonuje..." Odnieść do siebie trzebie zmian w Prawie Harcerskim i o 
i porozumieć się z innymi, bo nie o in- sięganiu do źródeł. Jeśli miałyby jakieś 
dywidualny dobry uczynek rzecz idzie. zmiany następować ,to optowałbym za przy- 

Powtórzmy. To, czy harcerstwo będzie wróceniem cytowanego tu już punktu z 1911 

się zmieniać, w jakim kierunku, czym roku, i umieszczenie go na pierwszym 
będzie i co może zrobić, zależy w pierw- miejscu! 

PEREZ RZUT Z RSE PZEKIA za   

phm Krzysztof R A AJ 

Kowalczyk'„Canis kia” żyjątka Wótne roze 2B 
linkami bardzo nie lubią jakichkal- 

wiek mydlin. Na obozie naszego szczepu 
nie wylewa się żadnych mydlin do jeziora. 
Kąpiel wygląda mniej więcej tak: wpierw 
wszyscy się zamacząją w jeziorze, potem 
namydlają i szorują na brzegu, następnie 
oboźny lub drużynowy chodzi z wiadrem i 

nm spłukuje wszystkie mydliny wraz z brudem 
= kilka metrów od brzego, aby woda prze- 

filtrowała się przez warstwę ziemi wraca- 
jąc do jeziora. Starsi harcerze wolą samo- 
obsługę, biegają więc już namydleni z me- 
nażkami, płucząc się również na brzegu. 
Dopiero potem wszyscy mogą sobie popły- 
wać. Poranne i wieczorne mycie odbywa 

się także systemem menażkowym. Jest to 
troszkę kłopotliwe, chyba że dwie osoby 
pomagają sobie nawzajem. Przy myciu ku- 
chennych garów i menażek po jedzeniu też 
obowiązuje wylewanie resztek i mydlin do 
specjalnie wykopanych dołów chłonnych. 
Najtrudniejsze jest mycie, gdy jest się sa- 

memu i nie ma kto polać wodą rąk. Moż- 
na wtedy użyć menażki jak miski, z tym, 

IA że często trzeba zmieniać wodę. Ja cza- 
sem używam tylko kubka. Napełniony, 

: chwytam przez ręcznik zębami za brzeg i 
NIYDŁA pochylając się polewam wodą ręce. Twarz 

i szyję również myję, polewając wodą z 

kubka i rozprowadzając ją dłonią. Można 
się przyzwyczaić. A wszystko to po to,aby 

  

  
  
  
  
   



  

  

  

  

nasze jeziora i rzeki nie były zatruwane 

przynajmniej przez nas. Wszak "harcerz 

miłuje przyrodę i stara się ją poznać", nie 

walno nam więc zniszczyć Świadomie żad- 

nego życia, bez względu na to, czy będą 

to jakieś glony obumierające od nadmiaru 

detergentów, czy ryby, żaby,czy w końcu 

niepotrzebnie  ścinane drzewa. Nawet 

"brzydkie robale" wędrujące po ścianach 

namiotu mają takie samo prawo do życia 

jak my. Wrócę jeszcze do mycia menażek. 

Sprawdź,czy Twoja menażka nie jest przy- 
padkie m troszeczkę tłusta. Jeżeli jest, to 
pewnie jej nie domyłeś. Szorowanie pias- 
kiem jest pracochłonne i nie do korńca sku- 

teczne. Mycie mydłem już jest lepszym 

wyjściem. Osobiście noszę od niedawna w 

plecaku malutką plastikową buteleczkę z 
płynem do mycia naczyń, o której wspom- 
niałem już przy omawianiu wyposażenia. 
Przypomnę Ci tylko byś dolewał tę kropel- 
kę płynu do wody nabranej wcześniej w 
menażkę i starał się używać takiego stęże- 

nia, jakie zaleca jego producent. Jest to 
ważne, gdyż większe stężenie trudniej się 
daje wypłukać i może pozostać na ścian- 

kach menażki. Jeżeli tak miało by się stać, 
to lepiej w ogóle nie myj menażki. Wszel- 
kie płyny i pasty czyszczące są bardzo 
szkodliwe i dlatego trzeba zawsze dokład- 
nie po nich płukać wszystkie naczynia. U- 
czywiście nie można też dopuścić, aby do- 
stały się one do jeziora. Menażkę po umy- 
ciu trzeba wysuszyć, najlepiej wystawić ją 
do słońca. Niektóre zarazki giną pozbawio- 
ne wilgoci, a te bardziej oporne nie wyt- 
rzymują działania promieni słonecznych, 
masz więc od razu z głowy dezynfekcję. 
Opowiadał mi kiedyś znajomy leśniczy o 
małym jeziorku leśnym, w którym było du- 
żo raków. Niestety, pewnego lata stał tam 
obóz harcerski, a potem nikt już tam ra- 

ków nie widział. Raki szczególnie nie lubią 
zanieczyszczonej wody zapewne więc 
wymarły wszystkie z powodu braku wyob- 
raźni podczas mycia się tamtejszych har- 
cerzy. Nie stosowali oni zapewne takich 
metod jak my podczas mycia. Nie nama- 
wiam Cię do tego, abyś nie mył się cały- 
mi dniami. Wprost przeciwnie - myj przy- 

najmniej ręce jak najczęściej. Jeżeli nie 
chce Ci się schodzić do jeziora, to przy- 
nieś sobie w bidonie wodę i zamontuj po- 
mysłowo. Możesz próbować zawiesić go na 

BOTODYCKA 

  

  

  
linkach tak, by nogą można było spowodo- 
wać przechylanie się takiego baniaczka. 
Wystarczy jeszcze tylko zrobić stojaczek 
na mydło i ręcznik, wykopać mały dołek 
na brudną wodę - i kącik czystości goto- 
wy. Duży kłopot sprawia pranie. Na obo- 
zie zawsze są miski, w których zupełnie 
wygodnie można prać, a nawet myć się 
częściowo. Na wędrówkach zaś nie nosi się 
ze sobą misek. Można ją czasem gdzieś 
pożyczyć, ale nie zawsze jest to możliwe. 
Trzeba więc zamoczyć, np. koszulę, w je- 
ziorze, potem na brzegu szorować ją nie 
zapominając o mydle lub proszku i uzupeł- 
niając wilgoć wodą z menażki. Płukanie 
zaś wymaga jeszcze więcej cierpliwości, 
ponieważ trzeba kilkakrotnie biegać z me- 
nażką po wodę aby dokładnie wypłukać 
wszystkie mydliny. Jeżeli jednak masz 
większy kawałek folii, to wykop dołek, wy- 
łóż folią jego dno i miska gotowa. Kiedyś 
na dzień obozowicza wraz z całą kadrą 
brałem udział w zawodach prania najbrud- 
niejszych obozowych wywijek. Nie rozsą- 
dzono ostatecznie, kto wygrał, ale obóz 

miał ubaw i wywijki zostały wyprane. Pod- 
czas prania robi się na obozie jeszcze jed- 
ną pożyteczną rzecz: można domyć ręce z 

obozowego kurzu i innych brudów. 

  
  
  
  

RAR 7  



    

  

  

  * PPOTGOLSĄJD W | 

hm Wojciech Śliwerski 

  

swojej dotychczasowej  działal- 
W rei ruch programowo-metodyczny 

"Harcerskie Poradnictwo" koncen- 
trował się głównie na udzielaniu porad 
i  popularyzowaniu interesujących do- 
świadczeń. Obecnie przedstawia czytel- 
nikom wyniki sondażu przeprowadzonego 
wśród instruktorów (przeważnie drużyno- 
wych), piszących do harcerskich poradni. 
Odpowiedzieli oni na dwanaście pytań, 
dotyczących zasad i praktyki funkcjono- 
wania Prawa Harcerskiego w ich środo- 
wisku działania. Sondaż przeprowadzono 

wśród 50 osób w wieku od 16 do 55 lat, 
reprezentujących różne środowiska har- 
cerskiego działania : od małych wiosek 
poprzez miasteczka, średniej wielkości 
miasta i duże ośrodki wojewódzkie z War- 
szawą na czele. Uzyskany materiał nie 
pretenduje do miana naukowych badań i o- 

pracowań. Sądzimy jednak, że wypowiedzi 
osób ankietowanych i formułowane na ich 

podstawie nieco ogólniejsze refleksje 
będą jeszcze jednym głosem w dyskusji 

przedzjazdowej, rozpoczętej w ubiegłym 
roku na łamach "Harcerza Rzeczypospoli- 
tej". 

  

1. Które punkty Prawa Harcerskiego są 
łamane przez instruktorów w twoim śro- 

dowisku, jak często i w jaki sposób? 

W swoich wypowiedziach uczestnicy 

sondażu szczególnie zwracają uwagę i 
akcentują fakt łamania przez instrukto- 
rów i harcerzy dziesiątego punktu prawa. 
Tak sformułowane pytanie zmuszało jednak 
do szerszego spojrzenia na praktykę 
działania i głębszych refleksji. Ich 

RAWU I 
zdaniem stale łamane są wszystkie punkty 
Prawa Harcerskiego, a szczególnie często 
pkt.: 4, 5, 8 i 10, rzadko pkt.: 3, 6, 7 
I, 

Te dane potwierdzają indywidualne 
opinie: 

* Punkt 8 prawa harcerskiego również nie 
jest przestrzegany przez instruktorów. 
Corocznie z ich winy setki źle zabezpie- 
czonych namiotów i innego sprzętu lądują 
na śmietniku. Na jednej z baz hufca 
zgniło ok.20 "dziesiątek", a inny z na- 
szych hufców stracił w podobny sposób 
kilkanaście "NS-ów". (drużynowy ,23 lata) 
* Na wielu obozach pozwala się harcerzom 
i przymyka oczy na niszczenie przyrody, 
łamanie drzew, celowe ich wycinanie, bo 
potrzebny jest materiał do wykonania 
pionierki. (drużynowa, 23 lata, wieś). 
* Oczywiście instruktorzy dbają o wspól- 
ne dobro jak o własne! A gdzie własne 
dobro jest najbezpieczniejsze ... we 
własnym domu! Więc należy to dobro 
"podharcerzyć". Oto nowe słowo, które 
weszło do naszego słownika, a zastępuje 
inne, które już się zdewaluowało - uk- 
raść. Często słyszę w rozmowach instruk- 
torów: "nie wiem skąd to wziąść.To trze- 
ba zorganizować ' lub  podharcerzyć. 

Czasami spotykam instruktorów ,którzy 
zazdroszczą sobie nawzajem osiągnięć, 
awansów, pozycji, patrzą na siebie spode 
łba itp. W takim klimacie współzawodnic- 
two drużyn przeradza się często w otwar- 

tą wojnę, wzajemne tępienie harcerzy, 
podżeganie przez kadrę itp. Postawy ta- 
kie osiągają swoje apogeum podczas kon- 
ferencji sprawozdawczo-wyborczych jedno- 
stek i instancji ZHP. 

W pojedynczych przypadkach zdarza 

  

  8   
  

archiwum 

 



POGLĄDY 

POZA PRAWEM 
się łamanie 3 punktu prawa. Nie zawsze 

bronimy słusznej Sprawy, czy to dlatego, 

że wolimy nie narażać się przełożonym, 

czy, po prostu, we własnym interesie ... 

(szczepowy,20 lat, środowisko miejskie). 

* Instruktorzy niejednokrotnie nie speł- 

niają swoich obowiązków zawodowych, które 

wynikają ze służby Polsce Ludowej ,często- 

kroć nie starcza im siły i odwagi ,by 

śmiało bronić słusznej sprawy np.: obrona 

niesprawiedliwie ocenionego instruktora, 

publiczna krytyka negatywnych zjawisk 

występujących w ZHP, biurokratyzacja i 

kliki ... (drużynowa,17 lat, małe miasto) 

* Rzadko pracują rzetelnie, nie robią 

zbiórek drużyn, nie interesują się życiem 

szczepu, hufca, nie wykonują poleceń. 

(instruktor,18 lat, miasto wojewódzkie). 

* Wielu instruktorów i harcerzy nie speł- 

nia sumiennie swoich obowiązków. Nie 

każdy jest zawsze wiernym przyjacielem 

i niezawodnym kolegą...? (drużynowa,1/ 
lat, miasto). 
* Przykłady łamania prawa: dwulicowość 

instruktorów, wulgaryzowanie mowy, to- 

lerowanie własnych wybrańców (KH ZHP) 
(instruktor,19 lat, miasto). 

* Nie rozumieją pojęcia służby dla innych, 

zwracając uwagę na działanie akcyjne, 

efekciarskie, na pokaz. Zbyt często rzu- 

cają słowa na wiatr. Brak im konsekwen- 

cji w działaniu, a także zwykłej ludzkiej 

życzliwości. Bardzo często brak karności, 
tzn. świadomej, dobrze pojętej dyscypliny 
wewnętrznej i zawodowej. Zbyt wiele gro- 
madzą dla siebie i tylko dla siebie! 
(instruktor,55 lat, miasto wojewódzkie). 
* Na obozach giną w sposób nikomu niewia- 
domy linki od namiotów. Najczęściej widać 
je u "żeglarzy", którzy robią sobie z 

nich "bosmanki" (różne węzły). Sprzęt 

saperski, sportowy zauważyć można u nie- 

których instruktorów.  (przyboczna,16 
lat, małe miasto). 
* W naszej działalności za dużo jest 

efekciarstwa, pracy na pozór, zatracania 

własnej godności i braku sumienności 

w wykonywaniu codziennych obowiązków. 

* Kilku instruktorów . realizując 1 

rozumiejąc w sposób dokładny treść 2 

punktu Prawa,zapłaciło usunięciem z ZHP. 
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Zbyt wiele jest rozbieżności w na- 

szych słowach i czynach. Często brak nam 
odwagi i umiejętności obrony w słusznej 
sprawie. Jesteśmy bierni i obojętni, kon- 
centrując się głównie na własnych spra- 
wach. 

Nasze cechy wiodące to szarzyzna i 
przeciętność i towarzysząca im filozofia 
"byle do jutra”. Dodajmy do tej charak- 
terystyki pogoń za efektem i pieniędzmi 
i powszechne zniechęcenie, apatię, 

Niekorzystnym zajwiskiem jest obojęt- 
ność na cudze potrzeby i prośby, nie- 
słowność i nieudolność w pomaganiu innym. 

Praca społeczna często jest postawą 
dla uniknięcia obowiązków domowych, 
doprowadzając do zaostrzenia się konflik- 
tu pokoleń. 

Nagminna  niesolidność, bylejakość 
pracy, brak wiary w to co się robi, 
niszczenie sprzętu szkolnego, pośpiech 
w działaniu, brak poszanowania własnych 
rzeczy. 

U instruktorek i harcerek brak dba- 
łości o higienę fizyczną, niechęć do za- 
jęć fizycznych (gimnastyka) i sportowo- 
rekreacy jnych, wygodnictwo 
(instruktorka bez funkcji, 21 lat, miasto 
wojewódzkie) 
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Jak w krzywym zwierciadle odbijają 
się w tych wypowiedziach negatywne zja- 
wiska i postawy społeczne , którymi nasią- 
ka organizacja. Giną niepodważalne war- 
tości, bledną ideały, jeszcze tylko 
czasami mundur różni nas od innych grup i 

organizacji społecznych. Odchodząc od 
kształcenia charakteru, kształtowania 
własnej osobowości i przestrzegania w ca- 
łości Prawa Harcerskiego , staliśmy się 
tacy sami jak inni - TACY NIJACY! 

Ankietowani instruktorzy w pocdisumowa- 
niach swoich wypowiedzi również używają 
mocnych słów: 

"Wymienione przykłady łamania Prawa 
dotyczą tylko instruktorów w mundurach. 
W cywilu łamane jest ono w całości bez 
skrupułów. " 

"Moim zdaniem wynika to stąd, że na- 
dal jest wiele osób, które zmuszono do 
objęcia funkcji w ZHP, bo akurat ... nie 
było nikogo innego lub plan pracy szkoły 

      
  

  

  
  

          

tak przewidywał ,czy z innych przyczyn. 
Ci ludzie w większości nie tylko źle 
pracują, bo nie umieją pracować metodą 
harcerską, ale i Prawa nie znają i nie 
realizują." 

Kończąc wypowiedzi na pierwsze pyta- 
nie przedstawię jeszcze jeden obrazek: 
"Pewien Hm częstuje Phm papierosem: 
- 0 nie druhu!Nie w mundurze - odpowiada 
częstowany i pospiesznie owija Się w 
pałatkę - teraz mogę zapalić. Dzieje się 
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to wszystko na oczach oczekujących na 
autobus harcerzy. Tak codzień postępuje 
mój kolega." 

2. Jak reagują na zjawisko łamania Prawa 
Harcerskiego przez instruktorów władze; 
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drużyny, szczepu, hufca, _ chorągwi, 

szkoły? (podaj przykłady). 
  

* W czasie mojej trzyletniej pracy ins- 
truktorskiej nie zetknąłem się z sytua- 
cją, w której ukarano by instruktora za 
łamanie Prawa Harcerskiego. Wszystkie 
z władz dyskretnie przemilczają ten fakt, 
a niektórzy instruktorzy wręcz uważają, 
że prawo jest dla harcerzy, a nie dla 
nich. 

Prawie wszyscy ankietowani uważają, 
że przeważnie występuje brak reakcji ze 
strony zwierzchnich władz. Dlaczego? 
* Ostatecznie jeden raz może się zda- 
rzyć! Na różnych zebraniach podejmowana 
jest ta kwestia w formie "mowy trawy', 
oczywiście bez konkretów i z ironicznym 
uśmiechem. 
* Na jednym z obozów hufca po złapaniu 
delikwentów na piciu piwa i z plecakiem 
pełnym butelek , zorganizowano pokazowy 
apel. Ale po okazaniu przez nich skruchy 
pozostawiono ich na obozie,nie informu- 
jąc o czynie nawet rodziców. Później 
instruktorzy ci śmiali się w kułak z ko- 
mendy, czyniąc to samo ale lepiej się 
konspirując. 
*H4ufiec i chorągiew nie potrafią wpłynąć 
na łamiących prawo, a perswazje w dru- 
żynie nie odnoszą skutku. 
* [m wyżej tym częściej łamie się prawo, 
bo więcej niż w hufcach jest urzędników. 
* Drużynowy ,jeśli sam pali nie zwraca 
uwagi na to co robią inni. 
*Je strony starszych instruktorów raz 
usłyszałem uwagę skierowaną do instruk- 
tora-opiekuna na rajdzie: "Jeżeli już 
chcesz zapalić lub wypić, to rób to u 
siebie w namiocie. 

  

W świetle tych wypowiedzi można 
uznać, że cechuje nas znaczna liberali- 
zacja ocen postaw instruktorskich, od 
przymykania oczu po zupełne ich zamyka- 
nie w sytuacjach karygodnych. Dlaczego? 
- po pierwsze - sami jesteśmy słabi 
wewnętrznie i Świadomość nieprzestrze- 
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gania prawa przez nas samych tworzy 
barierę nie do przebycia w egzekwowaniu 
właściwych postaw od innych, 
- po drugie - problemy kadrowe sprawiają, 
że w praktyce dzałania organizacji liczy 
się dewiza: "lepszy najgorszy instruktor 
niż brak instruktora" (zasada ta święci 
tryumf zwłaszcza w Środowisku wiejskim 
i małomiasteczkowym), 
- po trzecie - system kształcenia 
w Związku nie wyposaża instruktora i nie 
kształci u niego zdolności do kształto- 
wania właściwych postaw, 
- po czwarte - odeszliśmy od lansowania 
ambicji i moda na indywidualne kształ- 
towanie osobowości przez instruktora 
poprzez: samowychowanie, ' samoocenę, 
samorozwó j. 

Nie są to wszystkie przyczyny opisy- 
wanych zjawisk, ale powinny skłonić do 
refleksji i dyskusji nie tylko czytelni- 
ków. 

3. Jak reaguje młodzież i dorośli spoza 
organizacji na zjawisko łamania Prawa 

Harcerskiego przez instruktorów? 

W odpowiedziach na to pytanie an- 
kietowani są zgodni. Ich zdaniem osoby 
spoza harcerstwa nie zwracają uwagi na 
zjawisko łamania Prawa Harcerskiego, 
ponieważ go nie znają (co najwyżej tylko 
10 punkt) i jest dla nich rzeczą nor- 
malną, że instruktor pali i pije. Poza 
tym nikt z tych osób nie nakłania ins- 
truktora do przestrzegania prawa. 
A jeśli już reagują, to przenoszą swoje 
negatywne oceny nie na konkretną osobę, 
ale na cały Związek. 

W kontekście tych wypowiedzi wydaje 
się, że jedną z metod kształtowania 
właściwych postaw instruktorskich winno 
być stałe informowanie opinii publicznej, 
a zwłaszcza rodżiców harcerzy, o lanso- 
wanym przez organizację wzorze osobowym 
instruktora. Może wystawienie się pod 
pręgierz opinii społecznej wzmocni lan- 
sowane przez tradycje i współczesne wy- 
magania właściwe społecznie i wychowaw- 
czo postawy kadry instruktorskiej...? 

4. W jakiej sytuacji reagowałeś na łama- 

nie Prawa Harcerskiego przez instruktora, 
w jaki sposób i z jakim skutkiem? 
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* W stosunku do moich instruktorów każda 
moja interwencja przynosiła skutek, ale 
w reakcji na zachowanie innego instruk- 
tora (spoza szczepu, hufca, chorągwi) 
nie było pozytywnych reakcji. W od- 

powiedzi słyszałem ironiczne uwagi lub 
obelgi. Były i takie sytuacje, w których 
wolałem nie interweniować, by nie spotkać 
się z szykanami. 
* Gdy tłumaczyłem koledze śmieszność jego 
postępowania (opisywany przypadek z pa- 
łatką), to sam zostałem wyśmiany i odpra- 
wiony słowami "daruj sobie, to dobre dla 
harcerzy. Myśmy już z tego wyrośli..." 
* Picie wśród kadry obozowej na obozie 
uważam za największe upodlenie stanu 
instruktorskiego. Kiedyś określiłem to 
w ten sposób na jednym z "mokrych" 
wieczorków i... zostałem wyśmiany. Może 
dlatego, że byliśmy tylko w męskim gronie 
Gdyby były wśród nas dziewczęta,na pewno 
doszłoby do ostrej dyskusji, ale starałem 
się uniknąć takich sytuacji, by nie do- 
prowadzić do konfliktu w gronie kadry 
i kłopotów w prowadzeniu przez nią obozów. 

Trzeba też dodać, że wszyscy byliśmy w 
stopniach "pwd" i "phm" i każdy uważał 
siebie za swego pana. Do starszej kadry 
nie mogłem się zwrócić, by nie zostać 
uznanym za zdrajcę, a poza tym jaką mia- 
łem pewność, że otrzymam z ich strony 
oczekiwaną pomoc zwłaszcza, że wiedzieli, 
co się corocznie na naszych obozach 
dzieje. 

Przy łamaniu innych punktów Prawa 

słyszę, że był to przypadek lub koniecz- 
ność, które już się nie  powtórzą. 

W pracy z własną kadrą mam ułatwione 
zadanie, ponieważ jestem ich zwierzchni- 
kiem. Umawiam się z nimi, że nie będzie 
palenia i picia itp. Przeważnie skutkuje. 
Szczególnie surowo karzę ich za łamanie 
punktów: 6, 9, 10, a inne, czasami 
dyskretnie przemilczam. 
* Nie reagowałem. Byłem oburzony, ale 

wątpiłem 'w skutki mojej reakcji. 
* Jedyny efekt zwracania uwagi, to po- 
głębiająca się niechęć do minie i instruk- 
torów z mojego środowiska. 

* Zastępowy zastępu służbowego z mojej 
drużyny zawiadomił mnie o pijatyce wśród 
instruktorów zgrupowania (byłem w tym 
czasie na jednym z podobozów).Na następny 
dzień poprosiłem o rozmowę w cztery oczy 
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z  Zz-cą komendanta zgrupowania starszym 
ode mnie o trzy lata. Powiedziałem mu, 
że łamią Prawo Harcerskie, a jeśli muszą 
już pić, to nich czynią to w sposób nie- 
zauważalny dla harcerzy. Orzymałem rozkaz 
natychmiastowego opuszczenia terenu obozu. 

W razie niewykonania polecenia miała być 
wezwana milicja. Oczywiście wyjechałem. 
* Zawsze reagowałem i będę to robić. 
Pamiętam jak kiedyś jeden z instruktorów 
mówił nam o szkodliwości palenia, a za 
chwilę widziałem go z papierosem. 
Coś tu nie tak!!! 
* Reaguję oburzeniem i utrzymuję kontakt 
tylko z tymi instruktorami, którzy prze- 
strzegeją Prawa Harcerskiego. Nie akcep- 
tuję odstępstw. 
* Reaguję jedynie poprzez własny przykład 
Uważam, że perswazja niewiele pomoże. 
Większy skutek odniesie cierpliwe i sys- 
tematyczne pokazywanie własnej postawy. 

  

Wybór tych kilku, bardzo charakterys- 
tycznych wypowiedzi Świadczy o skali 
dylematów, przed jakimi staje prawdziwy 
(czyt. praworządny) instruktor i stresów 
na jakie jest narażony. Większość ankie- 

towanych reaguje werbalnie w sytuacjach 
niezgodnych z wskazaniami Prawa Harcer- 
skiego, przy czym reakcje swoje odnoszą 
oni tylko do 10 punktu prawa. Wybiórczość 
reakcji nie tylko nie odnosi pożądanych 
skutków, ale wręcz przeciwnie, sprzyja 
kształtowaniu niewłaściwych postaw; 
opartych na pozoranctwie, dwulicowości, 
oszustwie, kłamstwie itp. 

Dekalog harcerski ma w swoim założeniu 
konstrukcyjnym w całości oddziaływać na 

postawę harcerza i instruktora. Bez Świa- 
domości tego faktu trudno kształtować 
właściwe postawy harcerskie i instruktor- 
skie. 

Innym problemem jest sposób (forma) 
i skutek reakcji. 0 ile potrafimy pora- 

dzić sobie ze swoimi podwładnymi (do 
końca nie jestem pewien słuszności tej 

tezy?), to w stosunku do instruktorów 
spoza naszego Środowiska działania nie 
tylko jesteśmy bezkarni, ale jeszcze 
narażamy się na szykany słowne i bezpo- 

średnie represje. Ma rację jedna z ankie- 
towanych osób, że każdy czuje się sobie 
Panem. "Wolnoć  lomku w swoim domku" - 
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twierdzą ci ,którzy   
są na bakier z 

Prawem Harcerskim. 
    W tym kontekście 

jest Harcerstwo, w 
zakresie kształto- 
wania postaw, fede- 
racją tysięcy fol- 

warczków i zagród, 

w których udzielni 

książęta sami sta- 

nowią prawa dla W 

siebie i innych. 
Częściej prawa dla 
siebie i obowiązki 

dla innych. 
A więc reago- 

wać czy nie? A 

przede wszystkim, 

jak reagować sku- 
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tecznie? 
Bez udzielenia | 

odpowiedzi na te 
pytania, bez rze- 
czywistego (a nie 
deklaratywnego) 
nacisku na kształ- 
towanie praworząd- 
nych postaw  ins- 
truktorskich i 
instytucjonalnych 
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dla nich gwarancji 

(może wprowadzenie rzecznika praw ins- 
truktorskich!?) nie tylko nie ma sensu 
zmiana Prawa Harcerskiego, ale i dyskus- 
ja o jego fragmentach lub całości. 

5..czy obecnie zdarza Li że reaqujesz 
na _żamanie Prawa Harcerskiego 

* [ak! Jest mi wstyd za nich, ale jest 
mi ich żal, że organizacja nie dała im w 
młodości dostatecznie mocnego "kręgosłu- 
pa" lub okazali się za słabi, aby go w 
sobie sami wykształcić. Do miana harce- 
rza-instruktora trzeba dorosnąć. Nie- 
którzy dochodzą do tego kosztem pracy 
i samowychowania bardzo wcześnie, inni 
nie zostają nimi nigdy, choć czasem noszą 
mundury i koriczą kursy instruktorskie. 
Harcerstwo trzeba mieć w sercu i w rozu- 
mie, a nie na papierze. Prawo Harcerskie 
- to kodeks moralny obowiązujący od 
ochotniczki do harcmistrzyni Rzeczypos- 
politej, od szeregowej do przewodniczą- 

archiwum , 

cego Rady Naczelnej. 
e Reaguję, gdy to uderza w kształtowanie 
postaw młodzieży, gdy to jest dla mnie 
przykre. 
* Staram się być harcerzem. Pozwolenie 
na łamanie Prawa Harcerskiego jest auto- 
matycznie złamaniem Przyrzeczenia. 
Trzeba mieć jakieś zasady. 
* Często na zbiórkach kręgu wytykamy so- 
bie swoje złe strony. Nie ze względu na 
chęć poniżenia kogoś,ale właśnie w celu 
zwrócenia jego uwagi na swoje postępowa- 
nie. W wielu przypadkach przyniosło to 
skutek pozytywny. 
* Nie zawsze reaguję. Najpierw muszę się 
przekonać jaka jest sytuacja, aby w ich 
oczach nie wyjść na głupca - to tchó- 
rzostwo! 

6. Jak twoim zdaniem należałoby przeciw- 

działać łamaniu Prawa Harcerskiego przez 
instruktorów? 
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* Nie mam żadnej koncepcji. Myślę, że 
cały problem wiąże się z 10 punktem. 
Wyrzucanie łamiących Prawo z ZHP nic 
nie da, ale również pozostawienie ich w 
organizacji nie jest właściwe. Konsek- 
wentnie musimy wymagać przestrzegania 
całego Prawa tak, by wszyscy "nowi" ins- 
truktorzy byli wobec niego w porządku. 
"Starzy" już są "spaleni" - nikt i nic 
na nich nie wpłynie. Nie możemy nato- 
miast dopuścić, by "nowi" zostali ska- 
żeni złymi nawykami. A nie da się ukryć, 
że palenie i picie jest swoistym stylem 
bycia uczniów. | 
* Moim zdaniem żadne ostre sańkcje nie 
pomogą, a tylko zmniejszy się liczba 
instruktorów. Trzeba więcej na tan 
temat mówić i pisać z podanień brzy= 
kładów łamania Prawa i skutków jakie 
ponoszą winowajcy. Instruktorzy wińńi 
co jakiś czas robić w różnej fermie 
"rachunek sumienia", oceniać siebie, 
mieć sposobność nauczenia sią Ssamokry= 
tycyzmu. | 
* Wydaje mi się, że Związku nie Stać na 
"enotliwych instruktorów". Niektórzy 
łamią Prawo już 50 lat i teraż mają 
to zmienić...? Za późno! Ukarać ich?    

EOBSAĄDA 
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A kto to zrobi? Władze harcerstwa? 
A kto je (czyt. władze) ukarze? 
Większość instruktorów dobrze zna panu- 
jące u nas stosunki. Nie widzę żadnej 
możliwości poprawy postaw kadry. 

Jedyną szansę upatruję w młodzieży. 
Wśród tych, którzy po raz pierwszy 
wchodzą do grona kadry. Już na kursach 
trzeba wpajać w nich szacunek do Prawa, 
ponieważ częstokroć nie jest to czynione 
w drużynach. 

Należy zmienić stosunek starej kadry 
do młodej. Ta pierwsza często spoufala 
się zbytnio z młodzieżą, odnosząc się 
z nonszalancją do Prawa. 

Ogrom wysiłku trzeba skierować na 
ochronę 10 punktu Prawa, który jest ła- 
many najczęściej i bez skrupułów. 

Moja koleżanka na jednym z obozów 
wpadła na pomysł powołania przy kCH ko- 
misji antyalkoholowej(!) (już do tego 
doszło?), która bez żadnej zapowiedzi 
wizytowała namioty kadry na zgrupowa- 
niach. Z przykrością stwierdziła: tu 
pełny słoik petów,tam czwórka pijanych 
instruktorów, a gdzie indziej smród al- 
koholu i dymu. W surowości i bezwzględ- 
ności komisji widzę ratunek lub w .... 

zlikwidowaniu 10 punktu Prawa, 
* Jest jedno wyjście - instruk- 
tora, który łamie Prawo należy 

wyeliminować ze 
służby instruktorskiej. 
«Nie muszą z nami być skoro nie 
szanują Prawa. 
* Przeciwdziałanie łamaniu Pra- 
wa jest rzeczą bardzo trudną i, 
w większości przypadków, niemoż- 
liwą do zeralizowania. Wszystko 
zależy od postawy instruktora, 
jak on to Prawo traktuje i czym 
ono jest dla niego. 

* Jedynie skutecznym choć trud- 
nym do wprowadzenia środkiem 
byłaby ostrzejsza i bardziej 
dogłębna selekcja instruktorów. 

  
wę A na razie powinno się zao- 

strzyć regulaminy nadawania 

/ stopni instrukturskich. 
4/ * Przeciwdziałać można dwiema 
3 Ę metodami : 

s] 1. kształtować nową kadrę od 
s] postaw, izolując zarazem wpływ   

  

i nacisk na młodych ze strony 
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tych, którzy postępują wbrew Prawu Har- 
cerskiemu, 
2. usunąć ze Związku wszystkich instruk- 
torów łamiących Prawo bez względu na 
straty kadrowe i chwilowy (2-3 lata) za- 
stój w ruchu harcerskim wielu środowisk. 
* Trzeba wychowywać harcerzy w zgodności 
z Prawem Harcerskim. Dla Świadomie 
łamiących Prawo nie ma miejsca w organi- 
zacji. Nie jesteśmy kliniką dla odpry- 
sków społecznych. 
* Trzeba może maksymalnie przeanalizować 
tekst Prawa i dostosować go do aktualnej 
moralności społeczeństwa, nie gubiąc 
przy tym elementarnych norm ogólno- 
ludzkich. Prawo winno być wolne od 
wszelkiej propagandy politycznej. 
* Każdy z nas w swoim harcerskim życiu 
złamał Prawo bo zmusiły go do tego 
okoliczności, musiał czasem wbrew sobie, 
czasem na przekór innym tak postąpić. 
Gdybyśmy tych wszystkich instruktorów 
wyrzucili, to chyba nikt by nie został.. 

POZGLĄDTN 

  

Wszyscy ankietowani dość krytycznie 
oceniają aktualną sytuację i możliwości 
przeciwdziałania łamaniu Prawa Harcer- 
skiego przez instruktorów. Zdecydowana 
większość opowiada się za Surową sele- 
kcją kandydatów na instruktorów i wyrzu- 
caniem tych, którzy w sposób rażący na- 
ruszają harcerski dekalog. Wśród przyto- 
czonych opinii są również propozycje 
godne zainteresowania. Wydaje się, że w 
dotychczasowej praktyce zupełnie zbaga- 
telizowaliśmy rolę opinii społecznej i 
środków masowego przekazu , zwłaszcza 
prasy harcerskiej , w kształtowaniu 
właściwych postaw instruktorskich. 

Wiele zastrzeżeń budzi również 
funkcjonowanie komisji instruktorskich 
Źwiązku. Podczas rozpatrywania i roz- 
strzygania spraw indywidualnych między 
instruktorami oraz między instruktorami 
a instancjami zapadają niesprawiedliwe, 
niekonsekwentne i stronnicze decyzje. 
Przykładowo, gdy w konflikcie uczestni- 
czą: instruktor społeczny i pracownik 
instancji harcerskiej, to nie ma znacze- 
nia, że ten pierwszy stanowi wzór cnót 
i zasad ideowo-moralnych, a drugi jest 
jego przeciwieństwem. Zwycięża - ten 
drugi. Wprost trzeba powiedzieć, że 

  

  

  
  

  

  
  

              

          

      
czuwanie nad przestrzeganiem Prawa 
Harcerskiego przez instruktorów powinno 
być podstawowym zadaniem komisji ins- 
truktorskich. 
Innym ważnym instrumentem kształtowania 
postaw instruktorskich zgodnych z Prawem 
Harcerskim jest przyznawanie stopni 
instruktorskich (otwieranie i zamykanie 
próby na kolejny stopień), przyznawanie 
nagród i odznaczeń. I tu praktyka rozmi- 
ja się z oczekiwaniami Środowisk ins- 
truktorskich. 
Reasumując, postulowanym w różnych śro- 
dowiskach zmianom treści Prawa Harcer- 
skiego powinny towarzyszyć liczne, kan- 
sekwentne działania, wspierające kształ- 
towanie. właściwych postaw instruktor- 
skich. 
1]. Gdy byłeś harcerzem, to w jaki sposób 
wykorzystywał Prawo Harcerskie w progra- 
mie zbiórek twój zastępowy „drużynowy? 

* Nigdy. 

* Praca z Prawem Harcerskim ograniczała 
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się jedynie do pamięciowego wyuczenia 
się poszczególnych jego punktów przed 
złożeniem Przyrzeczenia. 
* Z miernym wynikiem wpajano w nas re- 
gułki. 
«Pomagaliśmy osobom starszym i nie- 
pełnosprawnym. 
*Wzoru odgórnego nie miałem, Czasem pod- 
patrywałem zbiórki innych drużyn. 
*Nie przypominam sobie takiej sytuacji. 
*W różnorodnych sytuacjach wychowawczych 
umiał tak je skomentować,by w komentarzu 
tym znalazło się nawiązanie do treści 
określonego punktu Prawa,-a często i o- 
cena danego wydarzenia w świetle harcer- 
skiego dekalogu. 
«Często rozmawialiśmy na zbiórkach o 
poszczególnych punktach Prawa. Niemalże 
na każdym kroku uczono mnie postępować 
zgodnie z nim. 
*Poprzez analizę w formie rozmowy sy- 
tuacji konfliktowych (np. bójki), 
w formie gawęd o przyrodzie, prawdzie, 

pzm" 
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poszanowaniu ludzi itp. poprzez gry, 
których celem było postępowanie według 
Prawa Harcerskiego i w łasny przykład. 
*Inscenizowaliśmy zastępem w formie 
pantonimy poszczególne punkty Prawa. 

  

  

Większość ankietowanych nie spotkała się 
w swoich drużynach z wykorzystaniem 
Prawa Harcerskiego podczas zbiórek. 
A podane, nieliczne przykłady, nie wy- 
czerpują wszystkich możliwości w tym 
zakresie. 

8. Jak sam później wykorzystywałeś lub 
wykorzystujesz obecnie Prawo w prog- 
ramie zbiórek? 

«Kiedyś np. na każdej zbiórce poświęca- 
liśmy czas jednemu punktowi Prawa, 
były też gry i zabawy z nim związane 
(np. układanki) (gry mimiczne obrazujące 

któryś z punktów). Na ostat- 
nim obozie gawędy związane z 
kolejnym punktem Prawa. 
*Początkowo mało pracowałam 

z Prawem. Obecnie jest tro- 
chę lepiej.Dla mnie nie jest 
ważne, aby harcerze potrafi- 
li wyrecytować poszczególne 
punkty. Staram się o to, by 
rozumieli Prawo, umieli je 
zinterpretować, podać przy- 
kłady jak postępować, aby 
nasze postępowunie było 
zgodne z jego wymogami, u- 
mieli własnymi słowami podać 
treść . 

Uczę prawa w formie za- 
bawowej. Często wykorzystuję 
poszczególne punkty w treści 
gawęd. Jest wiele zbiórek 
związanych tematycznie z 
różnymi punktami Prawa i 
wtedy staram się, abyśmy 
choć przez chwilę porozma- 

wiali na ten temat. 
*Mam kilka punktów Prawa na 
które kładę szczególny na- 
CISRYT "346, 9, TE 10. MODR 
hobby jest stosowanie w bie- 
gach "pułapek", dotyczących 
5 punktu. 
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Czasami robię zbiórki pod hasłami 

praw lub cały miesiąc spędzamy pod has- 

łem: "Harcerz jest wiernym przyjacielem i 

niezawodnym kolegą". Wtedy uczestniczymy 

w zbiórkach z innymi drużynami. Wzajem- 

nie się zapraszamy, organizujemy wiele 

imprez dla zuchów no i przede wszystkim 

staramy się , odpowiednio postępować. 

Już drugi rok właśnie pod tym hasłem 

spędziliśmy listopad i grudzień.Mam na- 

dzieję, że kolejne lata będą podobne. 

Do pracy z 9 pkt. Prawa służą mi 
rajdy,wycieczki i obozy. Są to formy 
pracy, w których praca z tym jego pun- 
ktem przebiega najłatwiej i najsprawniej 

10 punkt -tu organizujemy co roku 
olimpiady zimowe podczas ferii, a w 
czerwcu uczestniczymy w olimpiadzie 
letniej. W realizacji drugiej części 
tego punktu pomagają mi gazetki anty- 
alkoholowe, pomaga mi członkowstwo w SKP, 
skąd otrzymuję ciekawe broszury i ma- 
teriały. 

Najlepiej jednak pracuje 

gdy harcerz zostanie przyłapany 
na łamaniu Prawa, Wtedy odpo- 
wiednia gawęda (kazanie) odpo- 
wiednio ukarze harcerza i in- 
nych nauczy, że tego nie powin- 

no się robić. Gawęda nie musi 
być skierowana bezpośrednio do 
harcerza wystarczy, gdy  wy- 

czuje, że to mowa o jego nie- 
godziwym czynie. Jest to nie- 
wątpliwie trudne dla początku- 
jącego drużynowego, ale z bie- 
giem czasu nabiera się wprawy 
i efekty są znaczne. 
Piszę tutaj tylko o punktach: 
376,9 4% 10. Nie znaczy 40, 
że pozostałe pomijam w pracy z 
drużyną. 0 nie! [ylko może w 
mniejszym stopniu lub zakamuf- 
lowane. Tak jak pierwszy punkt. 
Nie mogę przecież powiedzieć 
dzieciom : kochajcie Polskę! Bo 
to wasza Ojczyzna. Oni wyśmieją 
mie, powiedzą rodzicom, a ci 
nie chcą mieć syna patrioty i 

będzie to jego ostatnia zbiórka. 
Przeważnie rodzice - robotnicy 
zwraca ją baczną uwagę ; Czy 

zbiórki się nieupolityczniają. 

się z Prawem na gorąco, tzn. Ka st 
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A i dzieci są wrogo nastawione. Dlatego 

miłość Ojczyzny próbuję wpajać w nich 

podświadomie: na rajdach - poznajemy 

piękno wsi polskich, wycieczkach - 

miasta, historię na  zwiadach itd. 
Tutaj metod jest wiele. Należy tylko 
każdą wycieczkę odpowiednio pod- 
sumować, podkreślając odpowiednie rzeczy 
i w odpowiednim czasie przypominać, suge- 
rując co przez to osiągnęliśmy. Podobnie 
z podsumowaniem zadań wykonanych przez 

zastęp, drużynę, które często nieświado- 

mie służą Polsce Ludowej. Ale trzeba to 
robić dyskretnie. 

U mie w szczepie zniknęło Słowo 
"czyn społeczny". Większość rodziców 
i dzieci jest do niego wrogo nastawiona. 
Bardzo często dyrekcja narzuca nam różne 
prace społeczne. Początkujący drużynowi 
mają wiele trudności z atrakcyjnym ich 
wykorzystaniem. I dlatego służba dla 
środowiska jest często dyskretnie po- 
mijana. Jednakże można zadania tego typu 
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uatrakcyjnić np. dyrekcja zleciła nam 
pomalowanie płotu szkolnego, farby i 
pędzle są przygotowane u woźnego, Czas 
trzy tygodnie. Na jednej ze zbiórek 
prowadzonych na boisku stwierdzam, że 

płot ma bardzo nieprzyjemny wygląd, 
następnie; odpowiednio sugerując; podejmu- 
jemy całą drużyną decyzję: Pomalujemy 
płot. Mówię im, że widziałem u woźnego 
parę puszek farby, może nam da i pożyczy 
pędzle. Oczywiście praca będzie zali- 
czona na zadanie zespołowe i sprawności. 
Dzieciaki pędzą do woźnego (wcześniej 
się z nim umówiłem) Woźny oczywiście się 
zgadza i jest bardzo zadowolony. Uprzed- 
nio przeze mnie pouczony stwierdza, że 

właśnie miał malować płot i oszczędzimy 
mu wiele pracy. [o jeszcze bardziej 
zagrzewa chłopaków do roboty. Podczas 
pracy zajrzał do nas woźny pochwalił i 
podziękował za zdjęcie z jego ramion tej 
pracy. Na następnej zbiórce podsumowanie 
jakie punkty Prawa zrealizowaliśmy na 
ostatniej zbiórce? Oczywiście sugestyw- 
nie przy pomocy odpowiednich naprowadzeń 
dochodzimy do wniosku: 1, 5, 7, 8. Co z 
tego « mamy? Satysfakcję z harcerskiej 
służby, zaliczone zadanie, podziękowanie 
woźnego i dyrektorki na apelu i satys- 
fakcję, gdy przechodzimy koło świeżo po- 
malowanego płotu i możemy powiedzieć: 
TO NASZA PRACA. 
* Jako zastępowa poświęcałam na każdej 
zbiórce choć chwilę czasu na analizę 
Prawa. Zwykle omawiało się jeden jego 
punkt, analizując dla kogo napisany, 
jakie zawiera nośniki: ideowe, moralne, 
społeczne, do czego zobowiązuje, jak się 
do tego przymierzyć, wreszcie chwila 
osobistej refleksji czy ja mogę i chcę 
go realizować. 
Czasem wobec trudnej sytuacji w zastępie 
zastanawiałyśmy się co robić, aby nie 
naruszać odpowiednich punktów Prawa, 
ewentualnie jak odrobić popełnione przez 
kogoś zło. Zastęp zawsze miał ogromny 
wpływ na morale członków grupy 

Jako drużynowa urządzałam: 
- dyskusje z radą drużyny, jak realizo- 
wać Prawo w pracy z harcerzami, 
- jak rozmawiać z dziewczętami o Prawie 
w zastępie, 

- seminaria z Prawem w sercu: były to 
otwarte dyskusje i dłuższe wypowiedzi 

POGLĄDY | 

jak żyć z Prawem Harcerskim, przy- 
taczano sylwetki ludzi i ich czyny, 
(bohaterowie Szarych Szeregów i 
Organizacji Harcerek), wzory naszych 
instruktorów z którymi spotykałyśmy się 
w pracy i na obozach, 
- czasem były to gawędy starszych ins- 
truktorów (i ciekawych ludzi) o ich 
stosunku do życia, wyniki ciekawych wy- 
wiadów w środowisku, w domu i u sąsiadów 
Jako instruktor prowadzący MKI wskazy- 
wałam przykłady lektury, z życia, by po 
dyskusji wywołać refleksję ,czy żyją 
zgodnie z Prawem. 
* Nie wykorzystywałam. 

  

Wśród 50-ciu osób tylko kilka doce- 
niło wartość i korzyści płynące z umie- 
jętności stałej obecności Prawa Harcer- 
skiego w programie zbiórek. Mimo braku 
doświadczenia w tym zakresie ich pomy- 
słowość wykracza poza obowiązujące sche- 
maty: gawędy i inscenizacje sytuacji 
konfliktowych. 

9. Jakie bariery i przeszkody napotykasz 
  

na zbiórkach w pracy z Prawem Harcerskim? 
  

* Jego treści są czasami trudne do prze- 

kazania, a hasła mają wymiar sloganu- 
abstrakcji. Harcerze nie rozumieją na 
przykład co to znaczy: "chce zmieniać 
Świat na lepszy" czy "śmiało broni 
słusznej Sprawy"... W tej wersji Prawo 
do harcerzy nie dociera. 
* Jedyną przeszkodą jest ta, że moje 
harcerki szalenie lubią się bawić, ale 
nie lubią rozmawiać. Na moje propozycje 
rozmowy odpowiedzią jest głuche milcze- 
nie. 
* Zły przykład dorosłych nie sprzyja 
pracy z Prawem. 
* [Trudno wychować dzieci, które są 
wrogo nastawione do ZHP przez rodziców 
(większości nie podoba się punkt 1), 
inne dzieci są źle wychowane i trudno 
wyrobić u nich szacunek dla kolegi, osób 
starszych lub mienia społecznego. Inną 
trudnością jest brak pomysłów i atrak- 
cyjnej formy przedstawienia Prawa Har- 

cerskiego dzieciom. 
* Istotnym powodem jest brak odpowied- 
nich podręczników. 

  

  

  

  

O
D
R
Z
E
 

CA 
S
C
 
w
z
 
|
|
|
.
 

a
 
w
a
m
i
.
 
w
 

C
Z
E
 
Z
 

ŻE
 
AR

EN
A 
A
Z
Z
K
A
W
Z
A
O
E
O
O
Z
E
 

N
E
 
Z
P
O
 

d
k
a
 

i
k
 
o
k
o
 

K 
TE
 

PR
 

  

archiwum 
harcerskie.pl  



p
=
e
z
z
r
w
t
g
 

R
Y
T
Y
 

3 
d 

  
  

« Nie wiem jak przekonać harcerzy, że 
konieczne jest przestrzeganie Prawa, 
gdy łamią je instruktorzy.... 
*przede wszystkim zły przykład innych 
harcerzy (spoza drużyny). Ich obecność 
nie pozwala na właściwe prowadzenie 
zbiórki. 
* Jednym z problemów jest przestrzeganie 
Prawa Harcerskiego tylko w mundurze 
i tylko podczas zbiórki. W cywilu, poza 
zbiórką młodzież uważa, że jest z tego 
obowiązku zwolniona. 

Pi OG E JĄ DIY 

  

I w tym przypadku uczestnicy sondażu 
mieli kłopoty z określeniem najczęściej 
występujących barier i przeszkód. Można 
powiedzieć, że największą barierą był 
brak doświadczeń, umiejętności i wiedzy. 
Nie bez znaczenia są występujące w 
społeczeństwie problemy: rodzicom braku- 
je czasu dla własnych dzieci, a szkoła 
ogranicza swoją działalność głównie 
do procesu nauczania. Organizacji trudno 
dźwignąć dodatkowe obciążenia przy ist- 
niejących brakach kadrowych i dużej rze- 
szy  niedoświadczonych (intuicyjnych) 
wychowawców (drużynowych). 

W obliczu zachodzących w kraju prze- 
mian należałoby również przeprowadzić 
analizę treści poszczególnych punktów 
Prawa Harcerskiego i zastanowić się nad 
postulowanymi przez instruktorów pro- 
pozycjami zmian. 

10. Jak na kursach, szkoleniach uczono 
cię pracować z Prawem Harcerskim i 
"wtapilać , je w program zbiórek? 

* Na żadnym kursie nie mówiono o tym. 
Szablonowe, kursowe schematy nie są już 
atrakcyjne. Nie ma nowych, aktualnych 
koncepcji pracy z Prawem. Ja też ich 
niestety nie mam. 
* Na chorągwianym kursie drużynowych 
starszoharcerskich nie zauważyłem takie- 
go tematu. Może byłem zbyt młody? 
* Nie uczono. 
* Sam szkoliłem harcerzy strszych na 
kursie. Konkretnie zorganizowałem 
"świeczkowisko", które w całości poświę- 
cone było Prawu Harcerskiemu. Na nim 
zachęciłem ich do dyskusji. Rozmowa była 
bardzo interesująca. 

  

  

  

    

    b 
* Bezpośrednio z czymś takim nie spot- 
kałem się. 
* Z dwóch kursów w których uczestniczy- 
łem nie pamiętam pojmowanej ogólnie 
nauki. Jednakże stosowano formę samo- 
kształcenia, czyli stosowania pozorowa- 
nej sytuacji wziętej z życia, mogącej 
z dużym prawdopodobieństwem zaskoczyć 
każdego podczas zbiórki. 
* Na kursach podawano: 

1. gotowe konspekty zbiórek z Prawem, 
2. instruktorzy dzielili się swoimi 

doświadczeniami w tej dziedzinie, 
3. sami szukaliśmy w zastępach innych 

rozwiązań. 
* Wszelkie dyskusje, rozmowy, "szare 
godziny" były poświęcone tej sprawie lub 
się z nią wiązały. Przykładowo o szarej 
godzinie kładłyśmy się w kręgu i mówi- 
łyśmy o sobie bez osłonek, bez pruderii, 
o tym jakie jesteśmy. Wspólnie zasta- 
nawiałyśmy się ;co trzeba w naszych 
postawach zmienić. 
* Najczęściej alizowaliśmy Prawo Harcer- 
skie. 

  

Nieliczni uczestnicy sondażu mieli 
do czynienia na kursach z elementarnymi 
podstawami pracy z Prawem Harcerskim. 
Brak doświadczeń i przykładów z pracy we 
własnej drużynie nie jest uzupełniany i 
równoważony przez program kursów i w 
szkoleniowej praktyce. 

Z mozaiki przytoczonych w tym pyta- 
niu i w całym sondażu odpowiedzi jawi 
się niepokojący obraz uwzględniania i 
stosowania Prawa Harcerskiego w pracy 
drużyn. (0 konieczności zmiany tej sy- 
tuacji nie trzeba chyba nikogo przekony- 
wać. Bez Prawa Harcerskiego i motywacji 
dla Prawa trudno mówić o podstawach 
wychowania harcerskiego i samowychowaniu 
instruktorów, o harcerstwie w ogóle. 

Do problematyki tej powrócimy w ko- 
lejnych numerach HRa. 
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LIST 
z prowincji 

hoć dostęp do nauki jest u nas 
( : powszechny, to nie wszyscy się do 

niej jednakowo garną. Tu i ówdzie 
siedzą sobie osobniki, twarde w swych 
poglądach jak skała i żadne burze i wi- 
chury nie są w stanie ruszyć ich z miej- 
sca,w których bądź dobrowolnie, bądź z 
polecenia utkwili. 
"Mój" mały, jak już wspomniałem, hufiec, 
rzucony na pożarcie, miałby może szanse 
obronić swoje istnienie, ale nie ma 
drużyn starszoharcerskich. Wydaje się, 
że nic prostszego ; jak je stworzyć. 
Możliwości są, bo działa u nas szkoła 
rolnicza i kilkunastu harcerzy w niej 
uczy. Znalazła się chętna drużynowa i 
mogliśmy pogratulować sukcesu gdyby... 
No właśnie. W hufcu nie ma okrągłego 
stołu 1 wszystko wyszło ' kantem. 
Drużynowa owa, powiedzmy Ania przyszła 
na spotkanie kadry i po wysłuchaniu 
propozycji programowych hufca przyczyta- 
ła swoje propozycje programowe. Drużynę 
zgłosiła jako próbną i środowiskową, nie 
działającą przy żadnej instytucji. Plan 
zawierał zamierzenia na najbliższe trzy 
miesiące i nie był w żadnym punkcie 
styczny z wytycznymi hufca. We wrześniu 
np. hufiec brał udział w zlocie chorągwi, 
a drużyna Ani postanowiła jechać na 
osobną wycieczkę. Ania uzasadniła to 
koniecznością poznania się ludzi i zin- 
tegrowania zespołu. Październik trady- 
cyjnie niosący kilka świąt jest u nas 
szczególnie pracowity, gdyż hufiec od 
lat jest organizatorem dużej imprezy dla 
nauczycieli z gminy. Ania nie weźmie 
udziału w imprezie, bo drużyna jeszcze 
nic nie umie, a i październik jest 
ostatnią szansą na wyjazd na biwak. 
W listopadzie drużyna także postanowiła 
żyć własnym życiem, bo chce podsumować 
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okres próbny i decydować, czy będzie 
dalej działać. Argumenty o potrzebie 
wspólnego działania nie docierały, lub 
były kontrowane innymi argumentami. 
W końcu Ania powiedziała, że wróci do 
hufca pod koniec listopada z wnioskiem 
o przyjęcie drużyny lub z rezygnacją. 
Poszła sobie 18-letnia przewodniczka, a 
reszta kadry pozostała przy prawie 
pustych szklankach z kawą. Ania kawy nie 
pije. Druh Zbyszek, najstarszy stażem 
radził, żeby dać sobie spokój z tymi 
harcerzami nieharcerzami starszymi. Bo 
jak to jest? Kto komu ma dyktować wa- 
runki? Drużyna hufcowi, czy hufiec dru- 
żynie? Wszak komenda jest od komendero- 
wania, a drużyna od wykonywania poleceń, 
a nie odwrotnie. Druh Tadek był diame- 
tralnie innego zdania. Twierdził,że har- 
cerze starsi mają prawo rządzić się sami 
tym bardziej,że ważniejsze żeby w hufcu 
byli,niż żeby dla zasady postawienia na 
swoim pozbywać się czegoś,co w poźniej- 
szym czasie przynieś może wiele korzyści 
Pozostali dyskutanci kiwali głowami to 
przy tej, to przy tamtej oracji.W sumie 
w dyskusji udział wzięli wszyscy,z tym, 
że jedni czynnie,drudzy biernie. Kawę 
dopito i gremium rozeszło się do domów. 
Co zatem będzie się działo w naszym huf- 
cu w ciągu najbliższych trzech miesięcy? 
Nie trzeba być prorokiem, aby prawie 
wszystko przewidzieć. Najpierw kilka dni 
na oddech po zlocie chorągwi i uporząd- 
kowanie spraw nieuporządkowanych.Potem 
gdzieś na początku października zjawi 
się pełnomocnik z komendy chorągwi i 
przekona nas o potrzebie, korzyściach 
itp. plusach, jakie dla nas wypłyną z 
faktu przyłączenia da Wielkiego Sąsiada. 
Myślę,że wybierzemy nawet delegację ,któ- 
ra nas wiecie, rozumiecie godnie będzie 
reprezentować ,a nawet może złoży odpo- 
wiednie oświadczenie. Poczekamy potem na 
nową uchwałę,nowej rady,nowego hufca i 
wrócimy do swoich starych i jeszcze 
bardziej peryferyjnych spraw. 

Na rynku ukazało się kilka lub kilka- 
naście książek prof. A.Krawczuka. Ludzie 
się rzucili wykupili,ale chyba nie czy- 
tali,bo jakby wniosków porównawczych nie 
wyciągli.Otóż w tych książkach można 
było wyczytać takie ciekawostki np. że 
Imperium Rzymskie upadać zaczęło wtedy, 
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kiedy bez sensu zaczęto przyłączać do 
siebie coraz odleglejsze prowincje. 
Wydawać by się mogło, że od przybytku 
głowa nie powinna boleć. Głowa może nie, 
ale nogi. Jak biedni Rzymianie poszli 
tu załatwić swoje interesy, to gdzieś 
tam, coś im się popsuło. Poszli tam, to 
tutaj zaczęło się walić. W końcu zostali 
w Rzymie, gdzie się do reszty zdegenero- 
wali. Władze oczywiście. Narody poszły 
swoimi drogami, bo zaczął się rozpad tak 
dużego organizmu. Najpierw zerwane zos- 
tały więzy emocjonalne, a później i for- 
malne. 
Może ja się myle i cytuje nie ten frag- 
ment z profesora, ale jak ja się mylę, 

  

hm PL Bogusław 
Sliwerski 

Cel Uświadomienie sobie 
wartości i postaw wobec nich. 
Materiały: Przybory do pisania, 
dla każdego uczestnika. 
Przebieg zajęć: 

l. Wprowadzenie - co chcemy w trak- 
cie spotkania osiągnąć? 
Otóż chcemy wspólnie porozmawiać o tym, 
co w sobie cenimy, a czego nie akceptu- 
jemy . 

2. Każdy napisze na kartce zamiast 
swojego imienia czy nazwiska u góry na 
jednej stronie "światło", a po drugiej 
"cienie". Następnie wypisze na stronie 
"światło" trzy swoje pozytywne cechy - 
zalety, zaś po drugiej stronie -"cienie" 
- trzy swoje wady, cechy negatywne. 

2. Prowadzący zbiera od wszystkich 
kartki, miesza a następnie wyciąga jedną 
z nich i czyta wszystkim wypisane na 
niej cechy. Uczestnicy mają za zadanie 

wspólnych 

kartka 

RZY: jestes _ 
olerancyjny : 
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to taka pomyłka obciąża tyklo mie. 
nie? 

A tymczasem tempo przemian (na tle 
oczywiście) w naszej organizacji jest 
takie, że zastanawiam się, czy pod nazwą 
Związek Harcerstwa Polskiego nie dopisać 
Słowa: "SKANSEN" „wyznaczyć dni i godziny 
zwiedzania, brać za to pieniądze i pomóc 
naszej bidulce-gospodarce. Co? 

No 

Dziękuję wszystkim, którzy w 
ostatnim okresie pomogli 
innym. 

Janio $. z peryferii 

RPEEBŃCEE 

odgadnąć, kto jest właścicielem tych 
cech;a następnie przedyskutować, czy są 
one zgodne z ich obrazem koleżanki lub 
kolegi. Czy pokrywają się z ich obser- 
wac jami? 
Po krótkiej dyskusji prowadzący przecho- 
dzi do kalejnej kartki z zestawem cech. 
I tak aż do ostatniej. 

4. Całość spotkania zamyka wspólna 
rozmowa o tym, jak czujemy się w grupie, 
której członkowie mają nieakceptowane 
przez nas cechy osobowości? Na ile 
RP wobec nich tolerancyjni? 

s: d     
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Witajcie druhny i druhowie 
na IV Światowym Zlocie 

Związku Harcerstwa 

Polskiego!!! 

jechaliśmy się tutaj ze wszystkich zakątków 
świata, aby wspólnie spędzić dwa krótkie 

tygodnie. 

Niech okoliczne lasy rozbrzmiewają harcerską 

piosenką! Niech radość i pogoda zapanuje we 

wszystkich obozach zlotowych. Niech blask og- 

nisk harcerskich rozjaśni mrok nocy... 

Szukajmy przyjaciół spod znaku słońca! 

Połączmy się również myślami z naszymi sios- 

trami i braćmi w Polsce. Oni czuwają i myślą tak 

jak my i tylko z nimi tworzyć możemy jedną 

wielką rodzinę harcerską. 

I
E
W
I
C
Z
 

CZUWAJ! 

Gianisław Kuś, hm 

Komendant Główny Zlotu 

ajśmielszych marzeniach , jakimi 
( Ą / szieliżen się w czasie różnych ga- 

węd nie znalazło się nigdy przy- 

puszczenie, że kiedykolwiek przydarzy mi 
się podobna przygoda, którą będę musiał 
uznać za "wielką" czy nawet "największą" 
w moim harcerskim życiu. 

Oto bowiem, z łaskawości dalekiego 
kuzyna stałem się "wybrańcem losu", który 
w jeden z sierpniowych poranków stanął 
do odprawy celnej na krakowskim lotnisku 
Balice. Wśród wytrawnych  globtroterów 

byłem trochę dziwną postacią wyróżniającą 
się monstrualnym plecakiem i przepaścistą 
torbą nadającą się do bieszczadzkiej 
wędrówki, nie zaś na cywilizowane szlaki 
wielkiego świata. [|aszczyłem jednak na 

plecach mnóstwo harcerskich książek i lu- 
dowych upominków, które miały być rzeczo- 
wym rewanżem za zaproszenie mnie na trzy- 
tygodniowy pobyt w USA! 

Kilka zdawkowych pytań celnika przy 
"zielonym wyjściu" (dla osób niedeklaru- 
jących nic do oclenia) i już tylko z pod- 
ręcznym bagażem, znajduję się w elegan- 
ckiej kabinie Boeinga - 72/. Przenieść on 
miał mnie przez Pragę do Frankfurtu nad 
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Menem pod opieką gościnnych ,amerykarń- 

skich linii lotniczych "Panam". Ale lot 

ten nie zaprzątał mi specjalnie myśli, 

gdyż w lekko podenerwowanej wyobraźni 

jawił się już ten następny - do Nowego 

Jorku, który miał przybliżyć mnie do 

miejsca IV Światowego Zlotu ZHP na emig- 

racji w Rising Sun. 
Trzy tygodnie pobytu w USA to okres, 

który można relacjonować w różnych 

aspektach. Fascynacja nowoczesnością, 

stylem i tempem życia, zaskoczenie do- 

strzeżonymi skrajnościami: nędzy i dob- 

robytu, szaleństwo techniki w codziennym 

życiu czy (mówiąc reklamowym sloganem 

Ameryki) "nadmiarem wszelkich dóbr", to 

ogromna ilość wrażeń, refleksji , które 

określam dziś zwięzłym pojęciem: inny 

świat. Dochodzą do tego wrażenia typowo 

turystyczne z Bostonu, Waszyngtonu czy 

Filadelfii oraz przerażającego molochu 

cywilizacyjnego Nowego Jorku, w którym 

podobno "tak mało jest Ameryki". 

Podstawowym tematem, mojej relacji 

jest Zlot ZHP, który odbył Się w dniach 

14 - 28 sierpnia bieżącego roku. 

I. Skok przez Ocean. 

Spotkanie z portem lotniczym we 

Frankfurcie może stanowić samo w sobie 

atrakcyjny materiał reportażowy. Nowo- 

czesne rozwiązanie architektoniczne bu- 

dowli „przemyślany do maksimum system in- 

formacji i kierowania masą pasażerów do 

właściwych przejść, wyjść i korytarzy, 

barwne i funkcjonalne stoiska, sklepy 

i punkty różnorakich usług czy wreszcie 

ułatwienia w obsłudze pasażerów podą- 

żających w różne, odległe strony Świata. 

Korzystając z ponad 2 godzinnej 

przerwy, uodporniony świadomością po- 

siadania w kieszeni 10 tranzytowych 

dolarów, podjąłem wędrówkę po ogromnym 

lotniskowym kompleksie. Kolorowe, pod- 

świetlane reklamy, szyldy i zachęcające 

swymi wnętrzami kioski ,stoiska i sklepi- 

ki - oglądałem jak trójwymiarowy, kolo- 

rowy film, który celowo atakował zmysły 

przemieszczających się pasażerów i za- 

chęcał do "zanurzenia się” w "zgniłym 

świecie kapitalistycznym", oczywiście z 

pozostawieniem pewnej sumy swych walorów 
finansowych. Byłem (z konieczności) obo- 

REPORTAŻE 
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jętny,ale mimo to złapałem się na fakcie 

ki lkakrotnego przystawania przed nie- 

którymi, szczególnie zachęcającymi wi- 

trynami. Były to boksy eksponujące 

wszystka to, co przydałoby się w ja- 

kiejkolwiek wyprawie turystycznej od 

afrykańskiego safari, do polarnej eks- 

pedycji czy od pustyni do podzwrotniko- 

wej puszczy lub oszałamia jące asorty- 

mentem elektronicznych, radiowych i te- 

lewizyjnych cudeniek. 

Zatrzymało mnie także inne wydarzenie 

przed kioskiem żywnościowym o standar- 

dzie hotelu "Victoria" - gdzie zafascy- 

nował mnie widok jabłek! 

Właścicielka ,przepraszająca wielokrotnie 

potencjalnego klienta 0 orientalnej 

urodzie, wyniosła bowiem karton jabłek, 

w którym ujrzałem śliczne, typowe 

"zielone jabłuszka" ułożone na kartono- 

wej kratownicy tak, by żadne nie stykało 

się z drugim, by zachowało Swoją Świe- 

żość i wygląd zachęcający do kupna. 

Przypomiał mi się ostatni mój zakup na 

krakowskim Rynku, kiedy żona wyładowując 

owoce udowadniała mi praktycznie, że 

wśród zakupionych nie ma ani jednego 

jabłka podobnego do wystawionych na 

straganie. 

Harcerska zaradność, przy niedoborze 

zdolności do tzw. "języków obcych", 

połączona z spostrzegawczością, pozwoli- 

ła mi trafić do lotniskowego funkcjona- 

riusza, który przy kolejnej odprawie 

posługiwał się słabo (co stwierdziłem z 

satysfakcją!) językiem polskim. Może i 

cała operacja "zaliczenia mnie" w poczet 

pasażerów rejsu PA-73 przeszłaby spoko j- 

nie i miło, gdyby nie pewna awaria w 

systemie pracy portu. Okazało się,że od- 

wołano jeden z lotów transoceanicznych 

i pozbawieni komputerowych decyzji na- 

ziemni stewardzi musieli zająć się 'ła- 

dowaniem" pasażerów w sposób mniej 

nowoczesny. Ogromny biały "Jumbo-jet" 

o wdzięcznej nazwie "Clipper Gem of the 

Ocean" drzemał więc jeszcze spokojnie, 

gdy obsługa odprawia jących biegała co 

chwilę do kabiny by naocznie upewnić się 

ile jeszcze można wcisnąć podróżnych na 

pozostałe, wolne miejsca. A więc i tu 

się zdarza! - pomyślałem dość nieładnie 

o obsługującym mnie kompleksie technicz- 

no-organizycy jnym. 

    
  HR 25 
  

  

 



  

  | 

      

   % 
Na tablicy świetlnej migało natar- 

czywie zielone Światło przy kilku na- 

stępnych rejsach: GENF : 12,15 Kuwejt, - 

LUFT: 12,50 Beyrouth - a my czekamy! 

Wreszcie około godziny 13,30 (a więc już 

z opóźnieniem!) głośne nawoływania i 

gwałtowne ruchy rąk kierują mnie do jed- 

nego z "rękawów", korytarzy doprowadza- 

jących do wnętrza kolosa. Kątem oka zer- 

kam jeszcze na oznakowanie lotniskowego 

wyjścia: B - 39, a są tu cztery pawi lony 

A, B, C, D, zaś w każdym 50 wyjść! 

Może się jednak to wszystko czasem 

pokręcić.... j 

Przebiegłem skomplikowaną i krętą 

drogę i nim zorientowałem Się dokąd 

prowadzą mnie uprzejme gesty i uśmiechy 

załogi "olbrzyma", zasiadam w 50 rzędzie 

na II fotelu z lewej strony. Wnętrze 

podzielone służbowymi przedziałami ku- 

chenek i pomieszczeń stewardess nie 

pozwala zlustrować ogromu i pojemności 

tego 520-osobowego kolosa. Zerkam więc 

po współpasażerach 1 robi mi się jakoś 

lekko i zyczajnie na duszy! 

Czuję się jak w ogromnym autobusie. 

Na fotelach matki układają swoje małe 

pociechy, słychać płacz i uciszanie. 

Jakiś Hindus w zielonym turbanie z kas- 

tową barwą na czole, huśta - zbyt może 

energicznie-ciemnoskórego bobasa. 

Mama-Murzynka tłumaczy stewardesie by ta 

odgrzała jej butelkę z mlekiem dla 

śmiesznej, małej, czarnej laleczki ,która 

mimo bardzo niezaawansowanego wieku pre- 

zentuje wcale piękne włoski uplecione 

w kilkadziesiąt cienkich warkoczyków 

w stylu "afro". 
Dziesięć foteli w rzędzie i dwa 

przejścia, w których pojawiają się 

stewardessy.  Następują komunikaty i 

krótki instruktaż z gestykulacją stewar- 

dess pokazujących z uśmiechem, którymi 

otworami pod świetlnymi napisami "Exit", 

będziemy opuszczać samolot, gdyby Z ja- 

kiegoś powodu miał on ochotę przerwać 

swój lot gdzieś na powierzchni oceanu. 

Pokaz zapinania ratunkowej kurtki, uży- 

wania maski tlenowej przerywa Szum 

zapuszczanych silników. Po chwili lek- 

kie drgnięcie kadłuba i wolne wycofywa- 

nie na dojazdowy pas betonowy. 

ciaż w różnych jego fazach wyczuwało 
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Lot przebiegał bez atrakcji, cho- 

się rzucanie w jakichś "dziurach powie- 

trznych". - 

Nie korzystałem z przyjemności 

wypożyczenia słuchawek (za 4 dolary, 

uprzejmie dziękuję!) dla słuchania au- 

dycji radiowej lub dzwięku do wyświetla- 

nego fabularnego filmu. Jedyną atrakcją 

były posiłki i roznoszone wspaniałe na- 

poje z lodem, które wypróbowałem od 

juic-orange, przez coca-colę i tzw. 

"seven up". 
Mija 7,5 godziny lotu, gdy upragniony 

komunikat poleca zapiąć pasy i wstrzymać 

się od palenia. Przez małe okienko oglą- 

dam ogromny obszar lotniska im. Johna 

Kennedyego, setki samolotów różnych ty- 

pów i rozmiarów, brzeg i obszar wody 

z kolorowymi żaglami, setki parkujących 

samochodów na parkinnach. 

Nie będę opisywał długo trwającego 

wyjścia, odbioru bagażu z piekielnego 

kołowrotu-przenośnika ,a nawet rozmowy 

z funkcjonariuszem tzw. "Office imigra- 

tion", który wraz z swymi kolegami dba, 

aby nikt niepowołany nie fiaruszył nie- 

zawisłości Stanów Zjednoczonych. Prze- 

chodzę cały ciąg wąskich korytarzy 1 

wreszcie zderzam się z tłumem oczekują- 

cych, którzy wypatrując swych znajomych 

trzymają śmieszne tabliczki: "Wujek Ko- 

pałko - czeka Zosia", "Pan Pławczyk z 

Sieradza" czy "Harcerze z Polski" kie- 

rowane także do mić, chociaż akurat 

trzymającym tabliczkę jest mój kuzyn. 

Są i instruktorzy w harcerskich mun- 

durach. Starsi, raczej seniorzy co, jak 

się później okazało, jest tu zjawiskiem 

przeważającym,a i sporym problemem dla 

przyszłości tamtejszego harcerstwa. 

Staropolskie powitania "z  dubel- 

tówki" grzmią często. Są już znajomi 

harcerze z Krakowa, którzy w czasie lotu 

zagubili się gdzieś w tłumie pasażerów. 

Pojawiają się harcerskie mundury wędrow- 

ników, którzy trochę nieśmiało, ale w 

tutejszym, amerykańskim stylu macha ją 

charakterystycznie ręką na powitanie 

z krótkim: Haj!, by po chwili, już ci- 

szej dodać: Czuwaj! Cieszymy się bardzo. 

Wychodzimy przed budynek, jest godz. 

22,30 polskiego czasu, tu 16,30. 

Uderza w nas okropny upał, który poza 

klimatyzowanymi pomieszczeniami odbiera 

dech, ogłupia mózg - jest straszliwy! 
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ozważania na temat sensu życia, 
Bo oodzzacka, specyfiki rozwoju 

osobowości człowieka utwierdzają 
nas w przekonaniu, że rozwój każdej jed- 
nostki jest bardzo zindywidualizowany, 
wpleciony w kontekst różnorodnych warun- 
ków i sytuacji. Na to kim i czym się sta- 
jemy, wypływa wiele czynników. Jest to na 
pewno wyposażenie genetyczne i biologicz- 
ne człowieka, Środowisko, w którym się 
urodził i wzrastał, wpływy wychowawcze 
rodziców, krewnych, nauczycieli i innych 
osób oraz aktywność  samowychowawcza. 
Zdajemy sobie zarazem sprawę z tego, że 
wiele zdarzeń, faktów i sytuacji w życiu 
wymyka się spod kontroli, dzałając jakby 
obok ; jednak pośrednio nas dotyczą. Są 
to te zdarzenia, fakty i sytuacje, które 
w języku potocznym nazywamy LOSEM. 

Okazuje się, że los odgrywa dużą rolę 
w życiu człowieka, w procesie jego oso- 
bowościowego rozwoju. Na jego znaczenie 
zwrócili w dawnych czasach filozofowie, 
współcześnie zaś pedagogowie, którzy pra- 
gną uwrażliwić wychowawców na konieczność 
uwzględniania problematyki losu w wycho- 
waniu młodego pokolenia. 
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Punktem zasadniczym w rozważanach nad 
rolą losu w życiu człowieka staje się za- 
gadnienie rozumienia jego sensu. Od tego 
bowiem zależeć będzie, jaką rolę wyzna- 
czymy losowi w życiu indywidualnym, a 
także społecznym. Los może być różnie 
pojmowany. W rozważaniach z zakresu tzw. 
pedagogiki losu, los ujmuje się bądź to 
fatalistycznie, bądź też wolnościowo. 

W pierwszym znaczeniu człowiek nie ma 
żadnego wpływu na bieg swojego życia, 
gdyż toczy się ono niezależnie od niego. 
Los jest jakby z góry wytknięty, jest 
nam przeznaczony. lak pojętego losu 
człowiek nie jest w stanie zmienić, bieg 
życia jest wpleciony w istniejący porzą- 
dek świata. Ta koncepcja kojarzy się z 
grecką "moirą", czyli nieubłagalnością 
losu ludzkiego.Fatalizm-determinizm losów 
człowieka charakterystyczny jest dla wie- 
lu religii.Od istoty metafizycznej (Boga) 
zależą kolejne życia człowieka, dane ży- 
cie jest mu "zapisane". Ową bezradność 
człowieka wobec życia i biegu wypadków 
losowych podkreśla dobitnie sentencja 
hinduska : 

"Nie uganiaj się za dolą, 
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sama cię nawiedzi, 
czy bez woli, czy też z wolą, 
nie uganiaj się za dolą... 
Od biegania nogi bolą, 
lepiej, gdy kto siedzi - 
nie uganiaj się za dolą, 
sama cię nawiedzi" 1. 

W drugim rozumieniu los ujęty jest w 
sposób wolnościowy. Człowiek traktowany 
jest jako istota działająca,żyjąca w myśl 
zasady:'"każdy jest kowalem swego szczę- 
ścia". Człowiek, który pomimo tego, że 
nie wybrał kraju, środowiska w którym się 
urodził, struktury psychofizycznej - jed- 
nak ma przemożny wpływ na bieg własnego 
życia. Posiada bowiem wolną wolę. To od 
niego, jego działań, wysiłków i wytrwa- 
łości zależeć będzie, czy cele życiowe 
osiągnie. Nie będzie ulegał biernie ży- 
ciowym sytuacjom w myśl fatalistycznego 
przyświadczenia "bo taki jest mój los". 
Świadomość własnych możliwości intelek- 
tualnych, znajomość swych zainteresowań, 
zamiłowań, uzdolnień pozwala człowiekowi 
kształtować w jak najpełniejszym wymiarze 
własną osobowość i życie. W konwencji tak 
pojmowanego losu mówi hinduski aforyzm: 

"Każdy na własnych barach 
ma dźwigać brzemię losu, 
by nie wiem jak się starał, 
ma dźwigać na swych barach. 
Dyskusją się nie paraj, 
bowiem tu nie masz głosu - 
każdy na własnych barach 
ma dźwigać brzemię losu" 2. 
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W praktyce dnia codziennego każdy z 

nas na własny użytek stosuje przez siebie 
dobraną "filozofię losu". Niektórzy z nas 
przychylają się do koncepcji fatalistycz- 
nej inni natomiast, do ujęć wolnościowych 
Bywa i tak, że nie mając jeszcze sprecy- 
zowanej filozofii losu wybieramy, zależ- 
nie od sytuacji, okoliczności, nastroju, 
Jedną z wyżej opisanych koncepcji losu. 
Często zdarzenia nagłe lub ekstremalne 
ludzie tłumaczą sobie w konwencji - fata- 
listycznej. M.in. śmierć w wypadku, nie- 
oczekiwane spotkanie z dawno niewidzianą 
przyjaciółką, wygrana w loterii; to nie- 
które przykłady faktów, które często tłu- 
maczone są w kategoriach fatalistycznych. 
Mówimy wówczas: "tak musiało się stać", 
"to zrządzenie losu", "los się uśmiechnął" 
itp. Tłumaczenia tego typu odnajdują też 
swe odbicie w przesądach, wierzeniach, 
wróżbach. Niejeden człowiek wierzy jesz- 
cze w "feralną trzynastkę", niejeden 
omija czarnego kota, który przebiegł 
drogę. 
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Zycie według koncepcji wolnościowej 
jest chyba trudniejsze. Polega bowiem ono 
na ciągłym dokonywaniu świadomych wyborów 
raz słusznych, innym razem niekorzystnych 
dla nas - i życiu w przeświadczeniu, że 
"los leży w naszy rękach". 

Trudno ocenić, z którą filozofią losu 
łatwiej żyć? Zależy to chyba od osobo- 
wości, charakteru, ogólnej filozofii ży- 
cia każdego czałowieka. Najaważniejsze 
jest jednak to, by każdy człowiek tak żył 
i tak rozumiał swój los, by i sam był 
szczęśliwy i innym dawał szczęście. 

Należy również w omawianym problemie 
ukazać rolę tzw. SPOTKANIA. Na jego 
rolę wskazują współcześni filozofowie i 
pedagodzy (m.in. M.Buber, J. Bukowski, 
St. Kunowski). Nie chodzi tu o spotkanie 
w potocznym rozumieniu tego słowa, ale 
o takie zdarzenie losowe, które dotyczy 
spotkania z prawdziwym człowiekiem. Taki 
człowiek może wskazać cel życia, porwie 
za sobą, wciągnie na drogę wysiłków, 
ukaże sens pracy nad sobą.Spotkanie w tym 
rozumieniu może dotyczyć spotkania z 
dziełem sztuki mówiącym o człowieku, 
który ma siłę wpływania na nasze życie 3. 
Zapewne każdy z nas na swej drodze 
życiowej SPOTKAŁ lub SPOTKA takiego 
człowieka. Może to być bardzo krótkie 
SPOTKANIE (np. rozmowa w czasie podróży 
pociągiem). Jednak SPOTKANIE takie ma 
to do siebie, że pozostawi trwały ślad w 
naszej pamięci ,przyczyniając się do roz- 
woju w pozytywnym sensie naszej osobo- 
wości. 

Problem losu ludzkiego odnajduje 
często swe odzwierciedlenia w twórczości 
literackiej, filmie, piosence.Anna German 
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śpiewała: "Człowieczy los nie jest bajką, 
ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym 
szarym dniem. Człowieczy los niesie z so- 
bą żal i łzy, to jednak los można zmienić 
w dobry lub zły". 

Znacie może "Dzieje Tristana i Izol- 
dy", których losy zapisane zostały w kon- 
cepcji klasycznego fatalizmu? Izolda mia- 
ła wyjść za mąż za króla Marka. Matka jej 
uwarzyłasilny, czarodziejski napój spra- 
wiający, że kto się go napije, kochać 
będzie na zawsze. Przeznaczony był dla 
Izoldy i króla Marka. Jednak napój ten 
przez pomyłkę wypił Tristan. Izolda 
i Tristan miłowali się do końca swych dni, 
a nawet po Śmierci, gdyż "(...) w nocy z 
grobu Tristana wybujał zielony i liścias- 
ty głóg o silnych gałęziach, pachnących 
kwiatach, który wznosząc się ponad kapli- 
cą zanurzył się w grobie Izoldy. Ludzie 
miejscowi ucięli głóg; nazajutrz odrósł 
na nowo, równie zielony, równie kwitnący, 
równie żywy i znowuż utopił się w łożu 
Izoldy Jasnowłosej. Po trzykroć chcieli 
go zniszczyć, na próżno. Wreszcie donieś- 
li o cudzie królowi Markowi. Król zabro- 
nił odtąd ucinać głóg" 4. 

  

Zainicjujcie w drużynie dyskusję 
wokół problemów: 
- Jaka filozofia losu jest wg. 
Ciebie najciekawsza z punktu wi- 
dzenia życia współczesnego młodego 
człowieka? Jaką _ filozofię 
życia stosujesz w Swoim życiu? 
Według jakiej filozofii losu żyją 
Twoi najbliżsi-rodzice, wychowawcy 
przyjaciele? Jaka książka z zakre- 
su literatury pięknej lub film, 
sztuka teatralna wywarły niezatar- 
te piętno w Twojej pamięci, ukazu- 
jąc zagadnienia losów ludzkich? 
Czy w dotychczasowym życiu doświad- 
czyliście SPOTKANIA? - jeśli tak, 
kim była osoba,z którą to SPOTKA- 
NIE było, jaki to miało wpływ na 
dalsze Wasze życie? 

Przypisy: 
1. R.Kwiatkowski, Aforyzmy, Sentencje, 

Przysłowia Wschodu, Warszawa 1985,s.62 
2. Tamże, s.64 
3. Za St. Kunowskim, Podstawy pedagogiki 

współczesnej, Łódź 1981,s.197-8. 
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II .Służba wojskowa 

„ uż w 1940 r. harcerze z Szarych 
i Szeregów, którzy ukończyli 16 

w lat przechodzili przeszkolenie 
wojskowe na kursach podoficerskich i 
podchorążych. 

W drugiej połowie 1942 r. wytypowano 
15 chłopców /po kursach podoficerskich/ 
na kursy podchorążych. 
Szkolenie prowadzili oficerowie AK. Za- 
jęcia obejmowały m.in. w części teore- 
tycznej wiadomości o organizacji armii, 
naukę o broni, walkę w mieście,a w czę- 
ści praktycznej zasady walki, musztrę i 

ćwiczenia w terenie. 
Zajęcia teoretyczne odbywały się w mie- 
szkaniach szkolnych. Zajęcia praktyczne 
w okolicach Krakowa. 
Od zimy 1942/43 Armia Krajowa w całym 
kraju przystąpiła do przygotowywania 
powstania. W związku z tym Szare Szere- 
gi zostały podzielone na Zawiszę, Bojo- 

we Szkoły i Grupy Szturmowe. 
Grupy Szturmowe - zgodnie z rozkazem 
nr. 129 z 10.03.42 r. Komendanta AK 
członkowie Szarych Szeregów od lat 1/-u; 
mieli przydziały wojskowe przy KO, AK. 
Na polecenie Komendanta Chorągwi Jerzego 
Heila utworzono w Krakowie w kwietniu 
1943 r. harcerską kompanię "Bartek" .Or- 
ganizatorem jej był Franciszek Baraniuk. 
Dowódcami plutonów byli:   j| archiwum 
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Wspomnienia ze służby * 

w Krakowskich Szarych 
Szeregach w latach 1939-1944 

1. "Danuta" - Lucjan Mazurkiewicz "Osa", 
2. "Ewa" - Zbigniew Potempa "Mirski", 
3. "Felicja" - Zbigniew Sanakiewicz "To- 

porski". 
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Dowódcą kompani był por. Alfred Łaskaw- 
ski "Jastrzębiec". Kompania "Bartek" 
tworzyła z plutonem AK "Satyr" /teatry 
krakowskie/i plutonem "Obhut"/straż noc- 
na/ batalion "Muzeum"ochrony Sztabu KO, 
AK. Dowódcą batalionu był kpt. Karol 
Piskorz "Kornel". 
Plutony dzieliły się na 3 drużyny /15 o- 
sób/,a drużyny na 2 sekcje. Ja byłem 
żołnierzem I plutonu i drużyny. Dowódcą 
moim był Zygmunt Pogan "Zbroja". 
Do drużyny należeli m.in. bracia Janio- 
wiec, Jerzy Maciuszek, Henryk Sroka 
/Lech/, Mieczysław Władyniak /Mieczyk/ i 
mój brat Eugeniusz /Hetmański/. 
Drużyny lub żołnierze kompanii "Bartek" 
brali udział w ubezpieczeniu odpraw KO, 
AK i likwidacji konfidentów niemieckich, 
oraz zrzutach broni z pociągów wojsko- 
wych nocą za miastem. Broń tę magazyno- 
wano w kilku miejscach. 
Zrzuty kolejowe były niemal jedynym spo- 
sobem zdobycia broni. W połowie 1944r, 
w magazynach kompani znajdowały się tyl- 
ko: 1 km, 2 pm, 30 pistoletów, granaty i 
materiały wybuchowe. Dlatego nie używa- 
no kompani w akcjach bojowych. 
Zamiarem Heila było utworzenie obok 
"Bartka", kompani "Maciek" i "Wojtek". 
Miały one utworzyć harcerski batalion 
będący częścią AK-owskiego zgrupowania 
"Wawel". 
F.Baraniuk zorganizował 3 plutony "Alic- 
ja”, "Barbara" i "Cecylia" tworzącą kom- 
panię "Maciek". 
Pluton "Alicja" został oddany do dyspo- 
zycji "Kedywu". Jego dowódcą był kpt.Ry-
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Bojowe Szkoły 

szard Nuszkiewicz "Powolny". Pluton li- 

czył około 80 chłopców i 12 dziewcząt. 

Dziewczęta pracowały w wywiadzie i pro- 

wadziły rozpoznanie m.in. przed likwi- 

dacją konfidenta Antona Pańkowa, szajki 

konfidentów Diamanda i zamachem na Kop+ 

pego Szefa Policji i SS w Cen. Guberni. 

Od lipca do listopada 1943 r. gestapo a- 

resztowało 22 żołnierzy plutonu "Alic- - 

ja". Aresztowany Sławomir Mądrala zaczął 

sypać „za cenę życia i wolności. 

Aresztowania trwały do kwietnia 1944 r. 

W marcu członkowie plutonu wykonali wy- 

rok śmierci na Mądrali. W.sumie z pluto- 

nu "Alicja" zginęło 4lharcerzy /połowa/ 

Ich nazwiska znalazły się na listach 

skazanych ma śmierć w listopadzie i 

grudniu 1943 r. oraz w styczniu, lutym, 

kwietniu i maju 1944 r. 

W tej sytuacji nie mogło już być mowy O 

tworzeniu nowych kompani Szarych Szere- 

gów. Działalność plutonu "Alicja" opisa- 

na jest w książce R.Nuszkiewicza "Upar- 

Gl. 
- obejmowały chłopców od 

14 - 17 lat. Brali oni udział w wywia- 

dzie, małym sabotażu i akcji "Mo: 

Przechodzili szkolenia podoficerskie i 

łącznościowe. Utworzone zostały na wios- 

nę 1943 r. Brak jednak danych o ich 

składzie i działalności. Wiadomo jedynie 

z meldunków Kwatery Głównej Sz. Szeregów 

"Pasieki", że w 1943 r. BS-y w Krakowie 

liczyły 42 osoby. 

Za ich pracę odpowiedzialny był "Pante- 

ra", "Zawisza" przekazała do BS 1 zastęp 

harcerzy. W maju 1944 r. rozpoczęła się 

seria aresztowań, które doprowadziły do 

częściowego sparaliżowania działalności 

krakowskich Szarych Szeregów. Objęły one 

Kom. Chorągwi, redaktorów, kompanię 

"Bartek" i "Zawiszę". 
Pierwszych aresztowano braci Wilkoszów, 
którzy w piwnicy przy ul. Karmelickiej 

mieli magazyn broni kompani "Bartek", 
4.05.1944 r. gestapo aresztowało Leszka 
Guzego, Edwarda Kozdrasia i [Tadeusza 
Łasika w powielarni "Przeglądu Polskie- 
go”. 
Leszek Guzy został zamordowany na gesta- 

po w śledztwie. Jego koledzy zostali 
rozstrzelani. Ich nazwiska znalazły się 
na liście skazanych na śmierć z 28.05. 
1944 r. 

BASTOREIA 
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Mój dowódca Zygmunt Pogan "Zbroja" prze- 

szedł do partyzantki olkusko-miechows- 

kiej. 
8.05.1944 r. aresztowano Heila,Kanię, 

Szczerbę, Kolankę, Wirtha i Szewczyka. 

Te aresztowania zakończyły działalność 

wydawniczą Szarych Szeregów. 

26.05.1944 r. miała miejsce próba odbi- 

cia Heila, przeprowadzona przez oddział 

Kedywu podokręgu rzeszowskiego pod do- 

wództwem "Świdy", oddział Kedywu krakow- 

skiego i grupę dyspozycy jną zgrupowania 

krakowskiego "Żelbet". 
Cały ten zespół brał wcześniej udział w 

nieudanej próbie odbicia Komendanta Ok- 

ręgu AK płk. Józefa Spychalskiego -'Lute- 

go”. Jak wcześniej zaplanowano "Jerzy" 

miał po ok. 2 tygodniach przesłuchiwań 

zdradzić czas i miejsca spotkania z waż- 

nymi osobami z AK. Wtedy miał być odbi- 

ty i grupy dywersyjne oczekiwały Heila 

w rejonie ulic Mogilskiej, Lubicz, Bota- 

nicznej. Niestety Niemcy Heila nie przy- 

wieźli. Doszło natomiast do starcia, w 

którym zginęli 2 Niemcy. W odwecie 

27.05.1944 r. przy ul. Botanicznej zas- 

trzelono 40 więźniów z Montelupich,m.in. 

Kolanko, Heil, Wirth, Szczerba, Kania, 

Szewczyk zostali rozstrzelani w Płaszo- 

wie wg listy z 15>.05>.1744r. 

Krakowskie Szare Szeregi pozostały już 

do końca wojny bez Komendanta. Obowiązki 

te pełnił Kazimierz Lisiński komendant 

"Zawiszy". Kolejne aresztowania w lipcu 

i sierpniu 1944 r. doprowadziły do de- 

zorganizacji G5-ów. 
2.07.1944 r. aresztowano dowódców II i 

III plutonu komp. "Bartek" Zbigniewa Po- 

tempę i Zbigniewa Sanakiewicza. Zostali 

oni wsypani przez kolegę z Państwowej 

Szkoły Budowlanej w Krakowie - Jaśkę - 

którego ojciec konfident gestapo został 

rozstrzelany przez żołnierzy AK. Aresz- 

towania objęły wtedy Kraków, Wieliczkę i 

Skawinę. Aresztowano wielu oficerów AK 

związanych Z Szarymi szeregami. 

7.07.1944 r. zostałem aresztowany ja i 

mój brat. Wsypał nas kolega z 1 drużyny 

I plutonu. Zatrzymano wtedy m.in. braci 
Janiów i Jerzego Maciuszka. 

Dalsze aresztowania miały miejsce 6.08. 
1944 r. i objęły około 14 osób. 
Wielu żołnierzy opuściło Kraków i prze- 

szło do partyzantki. W czerwcu i lipcu 

  
  
  
  

HR 29  



T 
LL 

  

    

  

4 
+ 

1944 r. ubyło z kompani "Bartek" około 
40 osób. Do OP "Jędrusia" przeszło 10 
harcerzy. Do partyzantki w Kazimierzy 
Wielkiej 5 harcerzy, do SBP "Skata" 7 
harcerzy, do partyzantki myślenickiej 3 
harcerzy, do olkusko-miechowskiej 4 har- 
cerzy. 
Duże straty osobowe kompani "Bartek" i 
ubytek kadry dowódczej nie pozwoliły już 
na jej odtworzenie. 
"Zawisza" po około 2 miesiącach wznowiła 
działalność. Zrzeszała ona 222 chłopców. 
Po upadku powstania warszawskiego "Pa- 
sieka" przeniosła się do Krakowa. Kra- 
kowskie Szare Szeregi dostarczały jej 
gońców, łączników i kolporterów. 
Naczelnikiem Szarych Szeregów po Stanis- 
ławie Broniewskim został Leon Marszałek. 
W styczniu 1945 r. po wyzwoleniu Krakowa 
przez Armię Radziecką, Naczelnik Szarych 
Szeregów podjął decyzję o ich rozwiąza- 
niu. 
Kończąc tę relację o działalności Kra- 
kowskich Szarych Szeregów w czasie II 
wojny światowej nadmieniam, że z aresz- 
towanych ze mną w obozie konc. Gross-Ro- 
sen przebywali: 
Mociuszek Jerzy, Połampa Zbigniew, Sana- 
kiewicz Zbigniew. Mociuszek Jerzy zginął 
w czasie ewakuacji Gross-Rosen. Potempa 
Zbigniew zginął w czasie ewakuacji obozu 
Doca-Nordhausen, którego więźniem byłem 
ja też. 
Z druhnami; z którymi miałem kontakty w 
Szarych Szeregach - Anna Marszałek była 
więźniarką Ravensbrtick, Józefa Michalska 
więźniarką Oświęcimia - Brzezinki. 
Wszyscy w/w,którzy przeżyli gehennę obo- 
zów koncentracyjnych są inwalidami wo- 
jennyni. 
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W listopadzie 1939 r. na Wzgórzach 
Krzesławickich rozstrzelali Niemcy piec- 
wszych mieszkańców Krakowa w starych 
fortach poaustriackich. 
Ostatnią zbrodnię popełnili Niemcy na 
dwa dni przed ucieczką z Krakowa 17.01. 

  

  

1945 r. tracąc na Dąbiu 79 ofiar. 
W końcu kwietnia 1941 r. aresztowało 
Gestapo w Krakowie ówczesnego komendanta 
Szarych Szeregów Seweryna Udzielę i jed- 
nego z najbliższych jego współpracowni - 
ków Aleksandra Jamrozka. 
W ciągu następnych dni Niemcy zlikwido- 
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wall rzeszowski Sztab Szarych Szeregów, 
ujmując Wł. Luteckiego, Józefa Kreta i 
wielu innych. Zamach na szefa SS i poli- 
cji w G.G. 55-Obergruppentuhrera Fried- 
richa Krugera, 20.04.1943 r, wykonali 
żołnierze krakowskiego ośrodka oddziału 
dyspozycyjnego _ Kedywu "Kasa 30". 
Kruger został ciężko ranny i po zamachu 
wyjechał z Krakowa w listopadzie 1943r. 
W 13745 r. - w marcu uwolniono ok.180 

więźniów w Mielcu, 
- w Sierpniu uwolniono 66 wię- 

Źniów w Jaśli i umożniwiono 
ucieczkę 120. 

W 1944 r. - w styczniu zaatakowano spec- 
jalny pociąg wiozący do Lwo- 
wa gubernatora Franka, w o- 
kolicy Geodkowic, 

- w lipcu batalion "Parasol" z 
Warszawy dokonał nieudanego 
zamachu na gen. 55 Koppega, 

- w drugiej połowie 1944 np, 
powstał czarny rynek handlu 
bronią, którą skupowano dla 
AK. 

Niemcy próbowali stworzyć polskie od- 
działy "do walki z bolszewizmem", pod 
lada pozorem aresztując Polaków i dając 
im do wyboru: obóz koncentracyjny lub 
wstąpienie w szeregi "polskich ochotni - 
ków". 
W obozach koncentracyjnych i więzieniach 
dawano więźniom propozycje wstąpienia do 
Wehrmachtu za cenę wolności. 
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pisany aezakah 1wierszem 
Rok później byłem komendantem ośrod- 

ka obozowego Staromiejskiego Hufca 
"Wawel" w Koninie w pow. Limanowskim. 
Takiego  deszczowego lipca najstarsi 
ludzie nie pamiętali. Był to najbardziej 
deszczowy lipiec, jaki kiedykolwiek 
przeżyłem na obozie. Nic też dziwnego, 
że deszczowa tematyka dominuje w obu na- 
pisanych wówczas piosenkach. 

KONINA 

Konina, Konina... 
I znowu deszcz zacina. 
Konina, ech Konina 
Już taki nasz los. 

Konina, Konina 
Lecz losu nie przeklinaj, 
Piosenkę zaczynaj 
I śmiej się na głos. 

Konina, Konina... 
Wciąż grypa i angina. 
Konina, ech Konina 
lo wszystko przez deszcz. 

Konina, konina, 
Lecz po co kwaśna mina, 
To nie jest przyczyna, 
Byś płakać miał też. 

Konina, Konina, 
Urzekłaś jak dziewczyna, 
Konina, ech Konina, 
Coś musi w tym być. 

Konina, Konina, 
Choć taka twa gościna, 
Będziemy wspominać, 
Jak pięknie tu żyć. 
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PADA DESZCZ 
Pada deszcz. 

Zbiórka na śniadanie! 
Pada deszcz. 

Chyba nie przestanie. 
Pada deszcz, 
Pada cały czas, 
0, pogodo, oszczędź nas! 

Pada deszcz. 
Zbiórka do obiadu 
Pada deszcz, 
Słońca ani śladu, 
Pada deszcz, 
Pada cały dzień. 
0, pogodo, zmień się, zmień! 

Pada deszcz. 
Na kolację - zbiórka! 
Pada deszcz, 
Jeszcze jedna chmurka, 
Pada deszcz, 
Pada, jak na złość. 
0, pogodo, mamy dość! 
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W roku 1967 już nie prowadziłem 
obozu,ale wizytowałem inne. Na jednym 
z nich w Zubrzycy Górnej, który prowa- 
dzili Andrzej Biera i Stanisława Zdzie- 
nicka  poczęstowano "mie na obiad 
przypalonymi kluskami .Obozowej kucharce 
zadedykowałem wówczas żartobliwą "Pio- 
senkę o kładzionych kluskach", którą 
wykonałem już na wieczornym ognisku. 
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PIOSENKA 0 KŁADZIONYCH KLUSKACH 

Kładzione kluski, 
Kładzione kluski 
Jem z jakimś dreszczem. 
Kładzione kluski, 
Kładzione kluski 
Proszę o jeszcze! 
Niech sobie mówią, 
Niech sobie myślą, 
Co kto chce, 
Dla mie te kluski, 
Kładzione kluski 
Będą najlepsze! 

Wszyscy wołają: "Precz z kucharzem, 
Co przypalone kluski jeść nam każe!" 
Wszyscy wzdychają za kotletem, 
A ja przeciwnie "Proszę o repetę!" 

Kładzione kluski, 
Kładzione kluski 
Jem z apetytem 
Kładzione kluski, 
Kładzione kluski 
9ą wyśmienite, 
Niech sobie mówią, 
Niech sobie myślą, 
Co kto chce, 
Przeze mnie kluski 
Kładzione kluski 
Będą spożyte! 

Bo ty je przyrządziłaś, 
Bo ty je przypaliłaś, 
Bo dla mie je robiłaś, 
Ja dobrze wiem, 

To nic, że przypalone 
To nic, że przesolone, 
Dla ciebie te kluski 
Kładzione ze smakiem zjem, 
Dla ciebie, 

dla ciebie, 
dla ciebie 

je zjem! 

Ta piosenka śpiewana później na wielu 
obozach ma jeszcze tę zaletę, że można ją 
śpiewać po każdym posiłku obozowym, zmie- 
niając tylko w zależności od potrzeb 
"Kładzione kluski" na "grysik na mleku", 
"płatki owsiane", "kaszę gryczaną", 
"tłusty salceson" itp. 
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Pokój kwadratowy lub prostokątny 
zamienię na okrągły. 

Komendant. 

zB 

Okrągły stół i okrągłe łóżko 
pilnie kupię. Mogą być używane. 
Oferty składać - wiadomo gdzie. 
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        PRZYSŁOWIA MIESIĄCA 

Gdy październik ciepło trzyma, 
zwykle mroźna bywa zima. 

= Wi 

Góra z górą się nie zejdzie, człek z 
człowiekiem się zejdzie. 

= Wi 

Nie ma ludzi niezastąpionych. 

Co drogie to miłe, co tanie to zgniłe. 
= W 
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Kazimierz Chyła. 

Gdy drogowskazy są natarczywe, ludzie 

odchodzą w przeciwną stronę. 

Myśli nie można zabić, choć można je 

na krótko uśmiercić. 

Szczyt głupoty zdobywa się bez wysiłku. 

Można być kimś, nie reprezentując sobą 

niczego. 

Ekonomiści chcą zbawić świat. Na szczęś- 

cie przeszkadzają im w tym ludzie roz- 

sądni. 

  

Za pozostawione do druku, materiały 

redakcja nie bierze żadnej 

  
  

  

  
  

odpowiedzialności 

W 

UWAGA! 
Ponoć skończyły się schody. 

(= 

PRZEPRASZAMY ! 
Jesteśmy zajęci sobą. 

Dyrekcja. 
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